
ریاست  نامزد  دو  به  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
ایجاد  از  پرهیز  با  داد  هشدار  کشور  جمهوری 
حساسیت های قومی، از خط قرمزهای کمیسیون عبور 

نکنند و به قانون احترام بگذارند.
روز  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  نور  نورمحمد 
داخلی  با حضور خبرنگاران  شنبه در نشست خبری 
با تاکید به لزوم احترام به قانون  و خارجی در کابل 
خواست  افغانستان  جمهوری  ریاست  کاندید  دو  از 
از خط قرمزها عبور نکنند و از ایجاد حساسیت های 
قومی، مذهبی و نژادی، پرهیز نمایند و فقط به معرفی 
برنامه های خود بپردازند و به قانون انتخابات احترام 

بگذارند.
نور اعالم کرد که مواد و تجهیزات الزم برای برگزاری 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به مراکز والیت ها 
انتقال داده شده و عملیات برای انتقال این تجهیزات 

به شهرستان ها و حوزه ها نیز در جریان است.
از  حال  همین  در  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 

افزایش صندوق های اخذ رای در دور دوم انتخابات 
داد و گفت:در دور دوم  اول خبر  با دور  مقایسه  در 
انتخابات ریاست جمهوری، صندوق های اخذ رای از 
19 هزار و 700 صندوق به 23 هزار و 313 صندوق 

افزایش یافته است.
نور به مردم افغانستان نیز اطمینان داد که امنیت آنان 
تامین خواهد  افغانستان  انتخابات در سراسر  در روز 
شد و در این دور...                       ادامه صفحه 6
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زيان بارترين احساس پس از شكست، از دست دادِن اعتماد به نفس
 و مشكوك شدن به توانايي و صالحيِت خويش است.
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سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان از گسترش 
و  پاکستان  افغانستان،  ترانزیتی  و  اقتصادی  همکاری های 

تاجیکستان خبر داد.
روز  و صنایع  تجارت  وزارت  قوقندی سخنگوی  مسافر 
شنبه در نشست خبری در کابل از افزایش همگاری های 
پاکستان در  و  تاجیکستان  افغانستان،  اقتصادی سه جانبه 

زمینه های تجاری و ترانزیت کاال خبر داد.
سخنگوی وزارت...                             ادامه صفحه 6

امریکا  می گوید،  روسیه  نظامی  استخبارات  ادارۀ  عمومی  رییس 
اما  است،  کرده  آماده  افغانستان  از  را  خود  نیروهای  خروج  پالن 
احتمال دارد که نیروهای این کشور حداقل تا سال 2024 میالدی 

در افغانستان بمانند.
امنیت  به  کمک  بین المللی  نیروهای  گفت،  ایگور سرگوون  جنرال 
میالدی  پایان سال 2014  تا  دارند  نظر  در  آیساف  یا  افغانستان  در 
نقلیه و حدود  حدود 40 هزار عسکر، 40 هزار وسایط زرهدار و 
30 هلیکوپتر نظامی شان را از افغانستان بیرون بکشند، اما او پیشبینی 
پایان سال  تا  امریکا قادر نخواهد بود که قوای خود را  می کند که 

2014 میالدی از افغانستان بیرون کند.
جنرال ایگور سرگوون رییس عمومی اداره استخبارات نظامی روسیه 
این مطلب را دیروز در...                                ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
پیکارهای  از  دوره  این  در  ریاست جمهوری  نامزدان 
مردم  برای  را  برنامه های  شان  جزییات  با  باید  انتخاباتی 

افغانستان تشریح کنند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان و برخی تحلیلگران 
با بیان این مطلب می گویند که نامزدان ریاست  جمهوری 
در  و  بپرهیزند  کلی  گویی  را  برنامه های شان  ارایۀ  در 

تشریح برنامه های شان به جزییات اشاره کنند.
آنان همچنان از نامزدان می خواهند که از دامن زدِن مسایل 
انتخاباتی  پیکارهای  در  سمتی  و  مذهبی  زبانی،  قومی، 

خویش خودداری کنند.
نامزد  از  که  می خواهد  دولتی  مسووالن  از  فیفا همچنان 

مشخصی حمایت نکنند.
دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری )داکتر عبداهلل عبداهلل و 
اشرف غنی احمدزی( پیکارهای انتخاباتی خویش را روز 

پنجشنبۀ هفتۀ گذشته رسمًا در کابل آغاز کردند.
این  در  می گوید،  سیاسی  آگاه  اندیشمند  اکرام  محمد 
دوره نامزدان باید روی برنامه های شان تمرکز کنند و از 
برای  را  برنامه های خود  بپرهیزند و جزییات  کلی گویی 

مردم بیان کنند تا مردم برنامه های آنها را بدانند.
ریاست جمهوری  نامزد  دو  از  همچنان  اندیشمند  آقای 
برنامه های خویش  عملی بودن  روی  بیشتر  تا  می خواهد 
توجه داشته باشند تا مردم بدانند که این برنامه ها تا چه 

اندازه در افغانستان قابل تطبیق است.
این  اگر  مثال  گونۀ  »به  کرد:  تصریح  اندیشمند  اکرام 
نامزدان می خواهند که تحول اقتصادی را ایجاد کنند؛ باید 
برای مردم توضیح بدهند که منابع توسعه اقتصادی را از 
کجا به دست می آورند؛ اگر از منابع خارجی و یا هم از 
منابع داخلی به دست می آورند، با چه روشی این منابع را 

تنظیم می کنند.«

این آگاه سیاسی معتقد است که اگر این دونامزد نتوانند 
توضیح  مردم  برای  تمام  جزییات  با  را  خود  برنامه های 
کنند، مردم را قانع نخواهند کرد؛ بنابراین مردم هم انگیزه 
نیز  انتخابات  در  اشتراک شان  میزان  و  گرفت  نخواهند 

پایین خواهد آمد.
آقای اندیشمند،...                             ادامه صفحه 6
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شد  فرا  منبر  بر  شیخ 
و  عبا  همان  با  و 
و  همیشه گی  قبای 
از  حق به جانب،  لحِن 
استخاره اش  تازه ترین 
انتخابات  با  رابطه  در 
گفت  او  گفت.  سخن 
که این بار نیز به سان و 
به شاِن دفعاِت گذشته، 
انتخابات  مورد  در 
دست به دامن استخاره 
از  را که  شده و آن چه 
شریک  دیگران  با  کرده،  حاصل  منبع  این 

می سازد. 
قبل  از  تصمیم هایی  نیز  گذشته  در  شیخ 
گرفته شده را به یک منبع غیبی وصل کرده 
بود. او در انتخابات ساِل 1388 هم به همین 
گرفت.  قرار  نامزدها  از  یکی  کنار  در  نحو 
حوادث  از  پس  نیز  طالبان  گروه  وقتی 
با  مبارزه  جهانِی  ایتالف  با  سپتمبر  یازدهم 
تروریسم شاخ به شاخ شد، شیخ از طالبان 
که  هست  یادم  خوب  کرد.  حمایت  رسمًا 
متن سخنرانِی او را طالبان به گونۀ پیوسته 
از رادیوی »شریعت«ِ خود منتشر می کردند. 
از  استخاره  اثر  بر  شیخ  آن وقت هم  شاید 
با  مبارزه  جهانی  ایتالف  برابر  در  طالبان 

تروریسم حمایت می کرد. 
اما یک مسأله کاماًل روشن است که شیِخ ما 
پس از آن که با طرف های مختلف می نشیند 
و بر سر منافعش به توافق می رسد، آن گاه 
چنان استخاره می کند که به نفِع تصمیِم از 

قبل گرفته شده اش پیام غیبی صادر شود!
انتخابات  برای  کسی  که  می شنوم  وقتی 
اگر  استخاره می کند، تعجب می کنم؛ چون 
را  کشور  یک  سیاسِی  مشکل  باشد  قرار 
به  نیازی  چه  آن گاه  کرد،  حل  استخاره  با 
این همه ساز و کارهای مختلف وجود دارد 
که در پای آن ها میلیون ها دالر هرینه شود؟... 
این همه  از  خوب بود که برای جلوگیری 
مصارف، دست به دامن شیخ می شدند تا او 
مشکل سیاسِی کشور را در یک چشم برهم 

زدن حل می کرد. 
البته این به معنای نفِی استخاره به عنوان یک 
حرکِت نمادیِن دینی نیست. مسلمان ها در 
بسیاری از مسایل کالن، به استخاره رجوع 
می کنند، ولی هرگز به این معنا هم نیست 
می شود.  حل  مسایل  تمام  استخاره  با  که 
دارد  روش هایی  و  آداب  خود  از  استخاره 
را  آن  می توان  آن ها  نظرداشِت  در  با  که 
انجام داد. مثاًل ما در بستر آموزه های دینِی 
که  داریم  استسقا  نماز  نام  به  چیزی  خود 
در زمان خشک سالی ادا می شود، ولی ادای 
فوراً  که  نیست  معنا  این  به  استسقا  نماز 
نزول باران به دنباِل آن آغاز شود. این یک 
خواست است که با توجه به وضعیِت خود 
انسان ها به صورت یک حرکِت جمعی آن 
موارد،  اجرای چنین  برای  بیان می کنند.  را 
بزرگاِن  از سوی  هم  و  دینی  متون  در  هم 
دین دستورهای مشخص صادر شده است.

در  ابزار  یک  عنوان  به  نمی توان  را  دین 
چنین  داد.  قرار  بهره برداری  مورد  همه جا 
نه  و  است  دین  شأن  در  نه  حرکت هایی 
می توان  همیشه  آن.  مصالح  با  سازگار 
استخاره کرد، کسی مانع این کار نمی شود؛ 
ولی نباید دیگران را در وضعیِت بالتکلیفی 
خود  حرکت های  با  شیخ  داد.  قرار 
و  کند  تکلیف  رفِع  دیگران  از  می خواهد 
آن چه را که خود درست پنداشته، به خورد 
شیخ  که  معلوم  کجا  از  اما  دهد.  دیگران 

واقعًا استخاره کرده باشد و پاسِخ استخاره 
دارد.  را  آن  ادعای  او  که  باشد  چیزی  هم 
یادم هست که در زمان حاکمیِت کمونیستی 
و  آیه  با  که  داشتند  حضور  شیخ هایی  نیز 
مسجل  را  کمونیست ها  حاکمیِت  حدیث، 
به نمایِش  می نمایاندند. اگر قرار بود مردم 
افغانستان  در  حاال  می نهادند،  گردن  آن ها 

شاهد چه چیزهایی  بودیم؟
و  دینی  صالحیِت  مورد  در  شیخ  شاید   
بگوید  یا  و  کند  اگر  و  اما  آن ها  اسالمِی 
در  و  داشته اند  را  علما  ظاهِر  افراد  این  که 
ولی  بوده اند.  ظالمان  خدمِت  در  حقیقت 
آیا همین حرف را نمی شود در مورد خود 

ایشان هم مطرح کرد؟
»هندویی  می گوید:  بزرگ  سعدی   
نفط اندازی همی آموخت، حکیمی گفت تو 
این است«.  نه  بازی  نیین است،  را که خانه 
توصیۀ شیخ اجل برای شیخاِن دیگر کاماًل 
ابزاری  همان  با  می گوید  او  است.  روشن 
آسیب  آن  از  هم  خودتان  که  نکنید  بازی 

خواهید دید. 

بحِث  یک  انتخابات  بحِث  دیگر،  از سوی 
سامان  برای  انسان ها  که  است  عقالنی 
استفاده  از آن  به حیات سیاسِی خود  دادن 
سازوکارهای مشخصی  این جا  در  می کنند. 
در یک  که  نامزدها موظف اند  دارد.  وجود 
دورۀ معین برای جلب آرای رای دهنده گان 
به پیکارهای انتخاباتی بپردازند، برنامه ارایه 
کنند و در مناظره های انتخاباتی نشان دهند 
برخوردار  جامعیت  از  برنامه های شان  که 
به  رسیدن  دموکراتیِک  سازوکارهای  است. 
نه  و  می گذرد  مسیرهایی  چنین  از  قدرت، 
یک  در  را  همه  تکلیِف  شیخ  فالن  این که 

چشم برهم زدن روشن سازد. 
تاریخِی  حافظۀ  که  حافظ  دیگر،  جانب  از 
بر  از  روایت  چهارده  با  را  قرآن  و  ماست 
بوده، در شعری زیبا می گوید »در کار خیر 
انتخابات  نیست«.  استخاره  هیچ  حاجت 
نیز کار خیر است و باید گذاشت که مردم 
کنند.  عمل  فهم شان  و  درک  به  متناسب 
تعییِن تکلیف برای دیگران نه تنها کمکی به 
روند دموکراتیزه کردِن جامعه نمی کند، بل 
ما را از چاله به چاه می اندازد. مگر در طول 
سالیان متمادی، چوِب استخارۀ شیخ را کم 

خورده ایم که حاال هم باید بخوریم؟ 
کسی  چه  که  بگیرند  تصمیم  باید  مردم 
مناسب برای سمت ریاست جمهوری آیندۀ 
نیابت  به  دیگری  کس  نه  و  است  کشور 
بهتر  را  مردم  صالح  شیخ  اگر  مردم!  از 

سال های  طول  در  شک  بدون  می دانستند، 
گذشته افغانستان به وادی امِن تروریسم و 

بنیادگرایی تبدیل نمی شد.
 افغانستان در سال های آینده به زعامتی نیاز 
دارد که از پِس مشکالت کشور بیرون شده 
حس  را  مردم  دردهای  که  زعامتی  بتواند؛ 
کند، در روزهای سخت در کنارشان باشد 

و بتواند راه های حِل مشکالت را دریابد.
نیاز دارد؛  به زعامِت ملی  آینده  افغانستاِن   
زعامتی که از متِن جامعه بیرون شده باشد 
در  را  شایسته ساالری  و  تخصص گرایی  و 
سال  پنج  دهد.  قرار  برنامه های خود  رأس 
شیخ  استخارۀ  برکِت  سایۀ  در  که  گذشته 
افغانستان  مردم  پشِت  برای هفت  گذشت، 
جای  به  افغانستان  مردم  می کند.  کفایت 
می دانند  بهتر  کنند،  پیـروی  از شیخ  این که 
و  کنند  پیروی  شیرین کالم  حافظ  از  که 
توصیۀ او را آویزۀ گوش سازند. زیرا نتیجۀ 
حمایت شیخ، دست کم در پنج سال گذشته، 
نه برای خودش نان و نامی شد و نه برای 

مردم افغانستان!  

2    سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو  چهار   y یک شنبه  4 جوزا  / خرداد  y 1393 25 رجب المرجب  y 1435 25 می  2014 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

 

کمپاین های  به  ریاست جمهوری  انتخاباِت  نامزد  دو  هر 
را  اهداف شان  و  برنامه ها  و  کرده اند  آغاز  انتخاباتی شان 
کار  آغاز  با  اما  می دهند.  شرح  هواداران شان  و  مردم  برای 
نامزدان، مردم هنوز در مورد کارکرد کمیسیون های انتخاباتی، 
اول  دور  در  افغانستان  مردمِ  دارند.  بسیار  نگرانی های 
اما  بودند،  ناراحت  کمیسیون ها  این  کارکرد  از  انتخابات، 
به ناچار فیصلۀ آن ها را به عنواِن نهادهای اداری و باصالحیِت 

کشور پذیرفتند. 
به  اقداماتی زده که  به  انتخابات دست  به تازه گی، کمیسیون 
مواجهۀ متقابِل نامزدان و تیم های انتخاباتی منجر شده است. 
به  رای دهی  محِل  چهارهزار  افزودِن  اقدام ها،  این  از  یکی 
شمارِ محالِت گذشته است که گفته می شود همه در ساحاِت 
ناامن ایجاد می شوند. اگرچه برخی از کارشناسان می گویند 
که گشایِش این چهارهزار محِل رای دهی برای مهندسی  کردِن 
دور دومِ انتخابات است، اما تا کنون کمیسیون های انتخاباتی 
به ویژه کمیسیون انتخابات در این خصوص توضیحاِت الزم 

را ارایه نکرده اند.
نماینده گان مجلس و ستاد  مدنی،  نهادهای جامعۀ  هرچنـد 
مرکز  چهارهزار  از  بیش  ایجاد  از  عبداهلل،  داکتر  انتخاباتی 
اما  کرده اند،  انتقاد  کم جمعیت،  و  ناامن  مناطِق  در  رای دهی 
کرده  حمایت  مراکز  این  گشایِش  از  احمدزی  اشرف غنی 
در  واضح  گونۀ  به  انتخابات  کمیسیون  این  میان،  در  است. 
این مورد چیزی نگفته و به مردم و آن هایی که بر گشایِش 
این همه مرکِز خیالی اعتراض کرده اند، پاسخی نداده است. 
بنابراین تاهنوز مشخص نیست که این مراکز دقیقًا در کدام 
مناطق ایجاد خواهند شد و سکوِت پرسش برانگیِز کمیسیوِن 
این خصوص وجود  برابِر پرسش هایی که در  انتخابات در 
کمیسیون  که  است  آورده  به وجود  را  گمانه  این  دارد، 
انتخابات از آدرِس این چهارهزار محل رای دهی، در صدد 
نامزد  یک  نفِع  به  انتخابات  دومِ  دور  در  گسترده  تقلِب 

مشخص است.
از  بیش  انتخابات  کمیسیوِن  که  می شود  گفته  هم چنین 
چهارهزار مرکِز رای دهِی دیگر را در مناطِق ناامن و کم نفوس 
درحالی ایجاد می کنـد که هیچ مرکِز جدیدی برای مناطقی 
که امنیت و جمعیِت بیشتری دارند و در دور اوِل انتخابات 
نشده  لحاظ  شدند،  مواجه  رای دهی  برگه های  با  کمبود  با 
است. بنابراین برای این که مردم افغانستان مطمین شوند که 
کمیسیوِن انتخابات نیم کاسه یی را زیر کاسه نمی گذارد، باید 
این کمیسیون فهرسِت این چهارهزار مرکز را اعالم کرده و 
به دو نامزد پیشتاز و رسانه ها و مردم بگوید که این مراکز 
امنیتی  از لحاظ  در کدام والیت ها در نظر گرفته شده اند و 
می توانند  محترم  نامزداِن  کار،  این  با  دارند.  وضعیتی  چه  
ناظراِن خویش را به آن مراکز  باقی مانده،  در فرصت کوتاهِ 

بفرستند و کیفیت و شفافیِت انتخابات را باال ببرند.
از سوی دیگر، نامزدان انتخاباِت ریاست جمهوری می گویند 
به خاطر اصالح  پیشنهادهایی  انتخاباتی  به کمیسیون های  که 
این  که  است  شایسته  بنابراین  داده اند؛  انتخابات  امورِ 
پیشنهادها علنی شوند و مردم در روشنِی ریز و درشِت کارها 

قرار گیرند.
به هر صورت، با مشخص نشدن محِل دقیِق چهارهزار محل 
رای دهی جدید، برخی نهاد های مدنی می گویند که کمیسیوِن 
انتخابات در صدد انجام تقلب و تخلِف سازمان یافته است؛ 
زیرا این کمیسیون در گذشته نیز تقلباِت سازمان یافته یی را 
صورت داده و این چهارهزار مرکز نیز که در مناطِق ناامن 
و  انتخابات  مهندسِی  زمینۀ  می شوند،  ایجاد  کم جمعیت  و 

دست برد در آرای مردم را مساعد می سازد.
نگرانی یی که در دور اوِل انتخابات از وجود محالت و مراکِز 
خیالی وجود داشت، حاال با به میان آمدِن بحِث افزوده شدِن 
چهارهزار محل دیگر، این دیدگاه را شدت بخشیده است که 
مراکز خیالِی رای دهی در دور دومِ انتخابات، به مراتب بیشتر 
از دورِ نخست خواهد بود و ما یک بارِ دیگر شاهد تخلفات 
و تقلباِت سازمان یافته از سوی کارمنداِن کمیسیون انتخابات 
خواهیم بود. به هر رو، حاال که انتخابات به دورِ دوم رفته 
و نامزدان هم سرگرمِ مبارزه اند، ایجاب می کند که کمیسیون 

انتخابات، هر اقدامش را با شفافیِت تمام انجام دهد.

اقداِماخیِرکمیسیوِنانتخابات
شفافنیست!

 افغانستاِن آینده 
به زعامِت ملی 

نیاز دارد؛ زعامتی 
که از متِن جامعه 
بیرون شده باشد 

و تخصص گرایی و 
شایسته ساالری را 
در رأس برنامه های 
خود قرار دهد. پنج 
سال گذشته که در 

سایۀ برکِت استخارۀ 
شیخ گذشت، برای 
هفت پشِت مردم 
افغانستان کفایت 

می کند. مردم 
افغانستان به جای 

این که از شیخ 
پیـروی کنند، بهتر 

می دانند که از حافظ 
شیرین کالم پیروی 
کنند و توصیۀ او را 
آویزۀ گوش سازند. 
زیرا نتیجۀ حمایت 
شیخ، دست کم در 

پنج سال گذشته، نه 
برای خودش نان و 
نامی شد و نه برای 
مردم افغانستان! 
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سخنگوی نخست وزیر پاکستان روز شنبه از حضور وی برای 
نخستین بار در مراسم تحلیف نخست وزیر منتخب هندوستان 

خبر داد.
شریف،  نواز  دفتر  آسوشتیدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نخست وزیر پاکستان در بیانیه ای اعالم کرد که وی قرار است 
در مراسم تحلیف نارندرا مودی، نخست وزیر منتخب هند و 

به دعوت از دهلی نو شرکت کند.
بهارایتا  حزب  پیروزی  و  مودی  انتخاب  پیشتر  شریف  نواز 

جاناتا در انتخابات پارلمانی هند را تبریک گفته بود.
قرار  شریف  نواز  داد،  گزارش  نیز  پاکستان  دولتی  تلویزیون 
است در جریان این سفر با رئیس جمهور هند نیز دیدار کند.

روابط میان دهلی نو و اسالم آباد پس از حمله مرگبار 2008 
بمبئی که طی آن 166 تن کشته شدند، به سردی گرویده است. 
البته پیشرفت هایی از آن زمان تاکنون در سطح تجاری دیده 

شده اما عادی سازی روابط همچنان به وجود نیامده است.
در جریان مبارزات انتخاباتی نیز مودی موضع سختی در قبال 
»نقش پاکستان در حمایت از حمالت تروریستی در هند« به 
خود گرفت اما هم زمان با پیروزی اش، وضع خود را مالیم تر 

کرده است.
وی گفت که به دنبال تبادل و همکاری با همسایگان هند و 

داشتن روابط دوستانه با آن هاست.
پاکستان و هند پیشینه یی نه چندان خوب از روابط دو جانبه 
جنگیده اند.  تاکنون  بار  سه  کشمیر  منطقه  سر  بر  و  دارند 
بنابراین، سفر نواز شریف به هند و حضور در مراسم تحلیف 

به دعوت دهلی نو خود یک نشانه در کاهش تنش هاست.

السیسی:

مواضعملکعبداهللرافراموشنمیکنیم
پادشاه  مواضع  مصر  اینکه  بیان  با  السیسی  عبدالفتاح 
عربستان در »حمایت از مردم مصر« را فراموش نخواهد 
کرد، اعالم کرد که حمایت های پادشاه عربستان از مردم 

مصر معادالت را تغییر داد.
السیسی،  عبدالفتاح  النشره،  اینترنتی  سایت  گزارش  به 
وزیر دفاع سابق مصر و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
در این کشور چند ساعت قبل از آغاز سکوت انتخاباتی 
در مصر اعالم کرد: تنها هدف ما ساخت کشوری است 
مشارکت  آن  در  استثنایی  هیچ  بدون  تمام مصری ها  که 

کنند.
لزوم  بر  الجریده  کویتی  روزنامه  با  مصاحبه  در  وی 
و  تاکید  انتخابات  روز  دو  در  مصری ها  همه  مشارکت 
اعالم کرد که این اقدام یک وظیفه ملی است که اهمیت 
آن کمتر از اقدام کسانی نیست که برای مبارزه با تروریسم 

جان خود را به خطر می اندازد.
سیسی با تاکید بر اینکه مصری ها مشارکت پرشوری در 
جوانان،  سالخوردگان،  گفت:  داشت،  خواهند  انتخابات 
زنان و مردان در انتخابات به خاطر وطن خود مشارکت 
خواهند کرد و من از آن ها می خواهم تا به کسی که خیر 

و سالح کشور را در نظر دارد رای دهند.
در همین راستا وی در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط 
عبدالعزیز،  بن  عبداهلل  ملک  مواضع  مصر  که  کرد  تاکید 
فراموش  را  مصر  مردم  از  حمایت  در  عربستان  پادشاه 

نخواهد کرد.
وی عنوان داشت: عربستان اولین کشوری است که من 
خواهم  سفر  آنجا  به  انتخابات  در  پیروزی  صورت  در 
کرد. می خواهم تا بار رفتن به این کشور از ملک عبداهلل 
آن ها«  »بزرگ عرب ها و شخص خردمند  عبدالعزیز  بن 
از مردم  او و حمایتش  ما مواضع  قدردانی کنم چرا که 

مصر را فراموش نخواهیم کرد.
امنیت  داشت:  عنوان  مطبوعاتی  مصاحبه  در  سیسی 
ما  و  است  مصر  امنیت  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
نمی دهیم،  را  این کشورها  امنیت  اجازه خدشه دار شدن 
در صورتی که تهدیدی علیه هر یک از کشورهای حوزه 
نخواهد  بی تفاوت  مصر  بگیرد  صورت  فارس  خلیج 
هر  وقوع  صورت  در  که  معناست  بدان  این  و  ایستاد 
تهدیدی علیه این کشورها و درخواست از مصر، ما به 

سرعت درخواست آن ها را اجابت خواهیم کرد.
السیسی گفت: لیبی ظرف دو سال گذشته به کانون تجمع 
شبکه نظامیان مسلح و تندرو تبدیل شده است و مصر 
از  تروریستی  فعالیت  گونه  هیچ  که  داد  نخواهد  اجازه 

داخل لیبی علیه کشور ما صورت بگیرد.

برای  لیبی  مردم  اراده  کردن  عملی  گفت:  ادامه  در  وی 
ساخت کشوری که همه در آن حضور داشته باشند در 
طریق  از  باید  بلکه  داد  نخواهد  رخ  وجود سالح  سایه 
نقشه راهی صورت بگیرد که بیانگر اراده لیبیایی ها باشد 

نه شبه نظامیان.
کرد  تصریح  مصر  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
قرار  تهدید  مورد  را  آن ها  امنیت  که  آنچه  مصری ها  که 
از آغاز رخدادهای تروریستی در  می دهد نمی پذیرند و 
سینا یک تصمیم قاطعانه صورت گرفت که براساس آن 

اجازه عقب گرد داده نمی شود.
وی درخصوص اوضاع سوریه نیز گفت: اوضاع میدانی 
در این کشور بسیار تغییر کرده و نیازمند بازنگری است. 
حل های  راه  که  می کند  ایجاب  جدید  رخدادهای  این 
سیاسی در سوریه محقق شده و از راه حل نظامی در این 
است  یکپارچه  کشور  یک  سوریه  شود.  اجتناب  کشور 
که تقسیم و تجزیه را نمی پذیرد چرا که تقسیم سوریه 
پیچیده ای  شرایط  و  انجامید  مشکالتی خواهد  وقوع  به 
را ایجاد خواهد کرد. ما همچنین در مقابل معادله حفظ 
ساختار سوریه و لزوم از بین بردن گروه های تروریستی 

و تکفیری در سوریه قرار داریم.
با  اخوان المسلمین  مشکل  گفت:  مصر  سابق  دفاع  وزیر 
به اخوان  ملت مصر است و مردم مصر دیگر اطمینانی 
المسلمین ندارند. زمان آن فرا رسیده است تا االزهر به 
اسالم  به  جوانان  ساختن  آگاه  برای  خود  نقش  ایفای 
از  مانع  اسالم  این  که  چرا  کند  عمل  واقعی  میانه روی 

گسترش تندروی می شود و در غیر این صورت تندروی 
و رادیکالیسم همواره وجود خواهد داشت.

انتخابات  نامزد  دیگر  صباحی،  حمدین  راستا  همین  در 
کاخ  مقابل  در  سخنرانی  در  مصر  جمهوری  ریاست 
خود  انتخاباتی  تبلیغات  پایان  در  و  جمهوری  ریاست 
خواهان عدم تحریم انتخابات شده و اظهار کرد که وی 
عدالت  آزادی،  به  دستیابی  برای  انقالب  آرمان های  به 

اجتماعی و کرامت انسانی جامه عمل خواهد پوشاند.
وی تاکید کرد که مصر به یک رییس جمهوری که برای 
نیاز  باشد  یا گروه  نه برای یک حزب  همه مصری ها و 
دارد و این مهمترین درسی است که از حکمرانی محمد 
است  گرفته  مصر  شده  برکنار  جمهوری  رئیس  مرسی، 
چرا که مرسی رئیس جمهوری برای گروه خود و نه برای 

تمامی مصری ها بود.
رخ  مصر  در  ناآرامی ها  در صورتی  تنها  گفت:  صباحی 
می دهد که سیاست های قدیمی که مردم دو بار علیه آن 
انقالب کردند ادامه داشته باشد و در صورت ادامه این 
رخ  انقالبی شدیدتر  بسا  و چه  انقالب  موج جدید  امر 

خواهد داد.
وی درخصوص نقش مصر در منطقه و جهان در صورت 
پیروزی در انتخابات عنوان داشت که مصر آماده است تا 
بازیگر مهمی باشد و نقش کارآمدی را در دوره آتی چه 
در کشورهای عربی و در جهان ایفا کند و مجددا نقش 

منطقه ای خود را باز یابد.

نواز شریف در مراسم تحلیف 

همتای هندی اش شرکت می کند

حمله سیک های معترض 
به پارلمان پاکستان

پوتین:احتمال رویارویی اردوغان و مخالفانش در کلن

یانوکوویچرئیسجمهورقانونياوکرایناست

کلن  در  ترکیه  وزیر  نخست  شنبه  روز  سخنرانی 
احتماال  مهاجر،  ترک های  از  تن  هزاران  جمع  در 
تنش های سیاسی ترکیه را به خیابان های آلمان منتقل 

خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از قانونگذاران 
صدراعظم  مرکل  آنگال  هشدارهای  رغم  به  آلمانی 

آلمان به اردوغان، نگران زبان تند و تیز وی هستند.
دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که به 
دلیل رسوایی فساد تحت فشار قرار دارد، قرار است 
امروز در کلن سخنرانی کند و این در حالی است که 
با اعتراض های ضد دولتی روبرو بوه است و  اخیراً 
این جو هنوز ادامه دارد. معترضان اردوغان نیز متعهد 

شده اند تا در جمع حامیان وی حاضر شوند.
این اظهارات احتمال رویارویی اردوغان و مخالفانش 
بر  عالوه  آن ها  که  چرا  می دهد  افزایش  کلن  در  را 
خونین  حادثه  در  دولت  عملکرد  از  فساد،  رسوایی 
معدن ترکیه که بیش از 300 کشته برجای گذاشت، 

خشمگین هستند.
برای  امروز  تا  دارد  تالش  اردوغان  وجود  این  با 
انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت تبلیغ کند و به 

جمع حامیانشان اضافه کند.
ترک های  برای  آلمان  به  سفر  در  غالباً   اردوغان 
با احساساتی  نیز  مهاجر سخنرانی می کند. حامیانش 
تکان  دست  در  را  ترکیه  پرچم های  ملی گرایانه، 
از  انتظار می رودکه دست کم 16 هزار تن  می دهند. 
دموکرات های  اتحاد  سالگرد  دهمین  در  حامیانش 
ترکیه ای اروپا تجمع کنند. این گردهمایی یک سال 
پس از اعتراضات ضد دولتی ترکیه برگزار می شود که 

با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی همراه شد.

اعتراضات که در واکنش به توسعه پارک گزی  این 
و  شد  روبرو  سرکوب  با  بود  استانبول  نزدیکی  در 
اردوغان معترضان را »خرابکار، تروریست و هرج و 

مرج طلب« توصیف کرد.
هزار  از 30  بیش  که  می رود  احتمال  دیگر  از سوی 
معترض ضد اردوغان به همراه حزب راست افراطی 
آلمانی،  منتقدان  گفته  به  کنند.  تجمع  کلن  در  آلمان 
عاقالنه نیست که تنها 11 روز پس از اینکه اردوغان 
در  وی  است،  شده  روبه رو  معدن  خونبار  حادثه  با 
آلمان سخنرانی کند. اردوغان به گونه ای رفتار کرده 
است که نشان می دهد همواره در حال مبارزه با یک 
توطئه خارجی است که به دنبال تضعیف ترکیه است. 
خویشتن داری  خواستار  مصاحبه یی  در  مرکل  پیشتر 
از  اردوغان  اردوغان شده و گفت: گمان می کنم که 
حساسیت این موضوع اطالع دارد؛ خصوصًا این بار. 

می خواهم که وی مسووالنه برخورد کند.

ده ها تن از سیک های باتوم به دست پاکستان با حمله به پارلمان این 
کشور از ورودی آن گذشتند و وارد محوطه این مجتمع شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشتیدپرس، سیک های معترض تحصن دو 
ساعته یی در محوطه پارلمان پاکستان واقع در اسالم آباد برگزار کردند 
از حزب حاکم  قانون گذاران  و  امنیتی  مقام های  با  گفتگو  از  و پس 

مسلم لیگ شاخه نواز متفرق شدند.
این افراد به حمالت اخیر علیه معابدشان معترض بودند و مقام های 

پلیس وعده دادند که از آن ها حمایت کنند.
شریف،  نواز  حاکم  حزب  از  قانونگذاران  از  یکی  شاه،  علی  ظفر 
نخست وزیر پاکستان در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد که رهبران 
شکایت  سند  والیت  در  معابدشان  علیه  اخیر  حمالت  از  سیک ها 

داشتند.
وی افزود: ما به آن ها اطمینان داریم که دولت هر آنچه در توان دارد 

برای حمایت از آن ها انجام خواهد داد و آن ها متفرق شدند.
یکی از قانون گذاران در جامعه اقلیت سیک اعالم کرد که معترضان 

به دلیل ورود با زور به داخل محوطه پارلمان عذرخواهی کردند.
از سوی دیگر خبرگزاری شینهوا گزارش داد دست کم چهار سرباز 
به دلیل وقوع انفجاری در خودرویشان در شمال غربی پاکستان کشته 
شده اند. ارتش پاکستان روز شنبه در بیانیه یی اعالم کرده، این حادثه 
پس از برخورد خودروی نظامیان با یک مین در منطقه یی در نزدیکی 

مرز افغانستان   پاکستان به وقوع پیوست.
طبق گزارش رسانه ها، این نظامیان در حال اعزام به منطقه عملیاتی 
نزدیک ترین  به  نیز  مجروحان  کردند.  برخورد  مین  با  که  بودند 
بیمارستان منتقل شدند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را 

نپذیرفته است.

داد:  گزارش  الیوم  روسیا  تلویزیونی  شبکه 
در  روسیه  جمهور  رییس  پوتین  والدیمیر 
کرد  تاکید  مسکو  در  خبرنگاران  با  گفتگو 
ویکتور  اوکراین  اساسی  قانون  اساس  بر 
کشور  این  قانونی  جمهور  رییس  یانوکوویچ 

است. 
پوتین افزود: ثبات سیاسی در اوکراین به نفع 
ماست، اما اکنون شاهد درگیری واقعی در این 
کشور هستیم. منطقی است که توافقنامه بیست 
و یک فبروری اجرا شود و ابتدا همه پرسی و 

سپس انتخابات در اوکراین برگزار شود. 
وی خاطر نشان کرد: روسیه به انتخاب ملت 

اوکراین احترام خواهد گذاشت. 
قرارداد  امضای  درباره  روسیه  جمهور  رییس 
صادرات گاز به چین گفت: این قرارداد برای 
اهمیت  چین  و  روسیه  کشور  دو  هر  اقتصاد 

زیادی دارد.
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بخش نخست

پایان شکست با تفکر برتر

ناخوشایند  اخبار  از  موجی  با  روز  هر  که  می کنیم  زنده گی  دنیایی  در  ما 
روبه رو می شویم؛ اما بارها در مقاالت و کتاب های مختلف خوانده ایم که 
نباید بر افکار منفی و حوادث ناگوار متمرکز شویم و باید تفکر مثبت داشته 
باشیم. شاید معترض  شویم که »این همه دربارۀ مثبت اندیشی خوانده ام ولی 
مشکالتم هم چنان پابرجاست، یا این که من در کارم موفق نیستم و بارها 
کارم  در  تغییری  اما  کرده ام  امتحان  هم  را  مثبت  تفکر  شکست خورده ام. 
که  بگویم  دروغ  خودم  به  نمی توانم  و  شده ام  ناامید  دیگر  نشده،  حاصل 
اوضاع بد نیست و حقیقت را انکار کنم و...«. ولی در حقیقت بیشتر مردم، 

ماهیت تفکر مثبت را درک نمی کنند.
نسبت  می سازد  قادر  را  فرد  که  است  کردن  فکر  از  شیوه یی  مثبت  تفکر 
دیگران  و  خود  استعدادهای  و  عالیق  احساس ها،  نگرش ها،  رفتارها،  به 
برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خون سردی بهترین 

و عاقالنه ترین تصمیم را بگیرد.
افکار مثبت، افکاری سازنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تلقین، تکرار و 
تمرین به ذهن راه می یابد و باعث می شود ذهن و فکر مثبت شود. در این 

صورت، کنترول فکر در اختیار ماست.
افراد مثبت نگر با وجود تفکر دربارۀ گذشته و آینده، در زمان حال زنده گی 
می کنند و از آن چه دارند، راضی و خشنود هستند. در گفتار خود از کلمات 
با  می کنند  سعی  همیشه  و  می کنند  استفاده  امیدبخش  و  مثبت  عبارات  و 
تالش و کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشدند، عامل را 

ابتدا در خود و سپس در شرایط بیرونی جست وجو می کنند.
همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن فکر می کنند، به همین دلیل کمتر دچار 

خطا و اشتباه با ضدونقیض گویی می شوند.
اگر از آن ها خواسته شود دربارۀ موضوعی اظهار نظر کنند، با وجود تفکر 
در جنبه های منفی، موارد مثبت آن را بیان می کنند و موضوع را به فال نیک 

می گیرند، به عبارت دیگر »نیمۀ پر پیـاله را می بینند«.
توانایی خود و راهنمایی  از  برای حل آن ها  ناچیز شمرده و  را  مشکالت 

دیگران استفاده می کنند.
همه چیز در نظر آن ها زیبا و لذت بخش بوده و سعی می کنند از مواهب 
زنده گی بیشترین استفاده را ببرند. در ارتباط های اجتماعی خود با دیگران، 
ُحسن ظن دارند)مگر خالف آن را ببینند( و سعی می کنند در حد توان به 

دیگران خدمت و کمک کنند.
شیوۀ تفکر مثبت، شکست ناپذیر است و باعث می شود که بتوانیم به بسیاری 
به  مثبت اندیشی  یابیم.  زنده گی می خواهیم، دست  در  که  موفقیت هایی  از 
شما کمک می کند تا ترس خود را به شجاعت، و ضعف خود را به قدرت 
تبدیل کنید. بهتر است موفقیت را پیش شرط ذهنی خود فرض کنید. این 

یکی از اصول اولیۀ تفکر مثبت است.
اهمیتی  حتا  بار شکست خورده اید.  چند  یا  هستید  نیست چه کسی  مهم 
ندارد چند سال دارید؛ زنده گی همیشه می تواند موفقیت آمیز باشد. موفقیت 
در دسترس همۀ ماست؛ البته اگر از اصول اولیۀ تفکر مثبت و اندیشۀ سالم 

و صحیح پیـروی کنیم.
هیچ گاه نباید گمان کنیـد همه چیز به آخر رسیده است، حتا زمانی که همه 
در  حتا  یابید؛  دست  موفقیت  به  نتوانید  و  باشد  شما  میل  برخالف  چیز 

بدترین شرایط هم راه گریزی وجود دارد.

نویسـنده: گئورگ زیمل 

برگردان: عباس كاظمي و عبداهلل ساالروند

اگر مد گرایش به همسان شدن و منفردشدن، 
یعني انگیزش تقلید و برتري بر دیگران را 
پس  مي کند،   تأکید  آن  بر  و  ابراز  هم زمان 
زنان  چرا  این که  بر  باشد  توجیهي  شاید 

به طور کل این چنین به مد عالقه مند اند.
به عبارت دیگر، ضعف  جایگاه اجتماعي که 
محکوم  بدان  تاریخ  اعظم  قسمت  در  زنان 
بوده اند، موجب شده است تا آنان  با آن چه 

»عرف و شایسته است« و با شکل وجودي 
رایج و مقبول رابطۀ نزدیکي پیدا کنند.

در  خود  به  اتکا  از  ضعیف  فرد  که  چرا 
و  اضطرارها  و  مسوولیت ها  با  مواجهه 
پذیرش فردیت اجتناب ورزیده و نمي تواند 
صرفًا به کمک قواي دروني اش از خود دفاع 

کند.
typische Lebens� زنده گي نوعي  شکل  )فقط 
پشتیباني  ]ضعیف[  او  از  که  است   )form

از  را  قوي  فرد  شکل،  همین  و  مي کند  
مانع  استثنایي اش  نیروهاي  از  سوء استفاده 
به  که  مي کنند  تالش  زنان  اما  مي شود. 
متمایزشدني دست  از فردي شدن و  میزاني 
و  عرف  مستحکم  بنیان  در  هنوز  که  یابند 
براي شان  سطح متوسط و عمومي زنده گي 

امکان دارد.
ممکن  وجه  بهترین  به  را  ترکیب  این  مد 
عرصۀ  یک سو  از  مي کند:  ارایه  آن ها  براي 
جریان  عریض ترین  در  شنا  عمومي،   تقلید 
در  مسوولیت  بار  برداشتن  و  اجتماعي 
افراد است  از دوش  رفتار  ذایقه و  انتخاب 
آرایش  و  تأکید  متمایزشدن،  دیگرسو  از  و 

فردي شخصیت است.
 )Klasse( به نظر مي رسد که براي هر دسته
از انسان ها، البته احتماالً براي هر فرد، رابطۀ 

و  فردي شدن  به  گرایش  بین  معیني  کیفي 
میان  گم شدِن  و  رفتن  زیرسطح  به  گرایش 
که  به طوري  باشد،  داشته  وجود  جمع 
تحقق  زنده گي،  از  معیني  عرصۀ  در  وقتي 
از گرایش ها منع مي شود،  آن گرایش  یکي 
تکاپو  به  دیگري  عرصۀ  جست وجوي  در 
مي افتد که در آن، به اندازۀ مورد نیاز، خود 

را محقق مي کند.
حال  عین  در  مد  که  مي آید  نظر  به  پس 
چونان سوپاپ اطمینان، گریزگاهي باشد که 
احتیاج زنان به متمایز شدن و برجسته بودِن 
فردي را که در عرصه هاي دیگر ارضای شان 
آلمان  مي سازد.  برمال  است،  شده  نفي 
تکامل  پانزدهم  و  چهاردهم  قرون  در 
داد.  نشان  را  فردیت  از  فوق العاده شدیدي 
نظام هاي جمع گراي قرون وسطا به واسطۀ 
فردیت یافته  شخصیت  هاي  باالي  آزادي 

درهم شکست.
هنوز  فردگرایانه  تکامل  این  طي  زنان  اما 
و  تحرک  آزادي  و  نیافتند  جایگاهي 
شکوفایي فردي از ایشان سلب شد.آنان از 
طریق افراطي ترین و نامتعارف ترین مدهاي 
لباس، جبران مافات کردند. برعکس مي بینیم 
عمل  آزادي  دوره،  همان  ایتالیاي  در  که 
بیشتري براي تکامل فردیت در اختیار زنان 
فرصت هاي  رنسانس  زنان  مي گرفت.  قرار 
بسیاري براي سازنده گي، فعالیت بیروني و 

تمایزیابي شخصي داشتند. 
نیز،  تحرک  آزادي  و  فرزندان  پرورش 
جامعه  فرادست  اقشار  در  به خصوص 
براي هر دو جنس تقریبًا مساوي بود، حال 
از  قرن ها  طي  فرصت ها  این  مجدداً  آن که 

ایتالیا هم هیچ  از  اکنون  اما  آنان دریغ شد. 
به  زنانه  مد  توسط  عرف  خرق  از  خبري 
این  در  خویش  اثبات  به  نیاز  نمي رسد.  ما 
تمایز  نوعي  آوردن  به دست  و  ]مد[  زمینه 
از دیگران، دیگر مطرح نیست؛ زیرا گرایش 
این جا نمود مي یابد،  راه هاي  دروني که در 
قدر  به  عرصه ها  دیگر  در  را  خود  ارضاي 

بسنده یي یافته است. 
تاریخ زنان، به طور کل در زنده گي بیروني 
و دروني شان،  در فرد فردشان و همین طور 
در کلیت شان نشان دهندۀ وحدت،  موازنه و 
همساني عظیمي است مبني بر این که آن ها 
تمامًا  دست کم در عرصۀ مد، عرصه یي که 
پوینده تري  فعالیت  به  است،  تنوع  عرصه 
 - را  خود  زنده گي   و  خود  تا  نیازمندند 
براي  همین طور  و  احساس خود  براي  هم 

احساس دیگران - جذاب سازند.
بین فردي شدن و جمعي شدن و همین طور 
زنده گي،  محتویات  تشابه  و  تفاوت  بین 
نسبت معیني از احتیاجات پدیدار مي شود؛ 
نسبتي که با جابه جاشدن به این سو و آن سو 
در عرصه هاي مختلف مي کوشد تا نفي آن 
احتیاجات در یکي از عرصه ها را به واسطه 
برآوردن آن ها در دیگري به تعادل بکشاند.

به طور کلي مي توان گفت که زن در قیاس 

دارد؛  وفادارتر   )Wesen(سرشتي مرد،  با 
وجود  یک پارچه گي  و  توازن  که  وفا  حتا 
مي سازد،  آشکار  طبیعتش  مبناي  بر  را  زن 
گرایش های  در  تعادل  برقراري  خاطر  به 
عرصه هاي  در  پوینده تر  تنوعي  به  زنده گي 
به حاشیه رانده شده نیاز دارد. برعکس، مرد 
به  است،  بي وفاتر  سرشتش  اساس  بر  که 
رابطه یي که یک بار برقرار شده نوعًا با همان 
قاطعیت و تمرکزي که نسبت به دیگر منافع 
زنده گي دارد، متعهد نمي ماند و به تبع آن، 
کمتر نیازش به اشکال تنوع ظاهري مي افتد.
ظاهري  عرصه هاي  در  تغییرات  طرد  آري، 
جلوه هاي  به  نسبت  بي اعتنایي  یعني 
رنگارنگ پدیدۀ بیروني، اساسًا مردانه است؛ 
ماهیتي یک پارچه تر  او  که  این خاطر  به  نه 
دارد، بلکه بیشتر به این خاطر که او به طور 
و  است  برخوردار  متنوع تر  ماهیتي  از  کلي 
بیروني  از تنوعات  تا  بنابراین متمایل است 
که  امروزي  آزاد  زن  پس  کند.  صرف نظر 
تمایزیابي،  ماهیت،  به  را  خود  است  آن  بر 
شخصیت و تکاپوي مردانه نزدیک کند، بر 
بي اعتنایي خود نسبت به مد تأکید مي ورزد.

هم چنین مد در مفهوم مورد نظر، در عوض 
جایگاه زنان در چارچوب موقعیت شغلي،  
ارایه مي کند.  براي آن ها ]فقط[ جاي گزیني 
و  پرورش یافته  در چنین جایگاهي  که  مرد 
بدین وسیله خود را در حیطۀ توازنات نسبي 
جایگاه  این  چارچوب  در  است،  داده  قرار 
است،  یک سان  دیگر  افراد  بسیاري  براي 
این  مفهوم  از  است  نسخه یي  فقط  یعني 

جایگاه یا این شغل.
مافات  جبران  براي  و  دیگر  سوي  از  وي 
جایگاه  این  کامل  داللت  با  را  خود  البته 
موضوعي  و  اجتماعي  قواي  با  هم چنین  و 
آن مي آراید،  داللت تعلق به این جایگاه بر 
افزوده مي شود؛ تعلقي که  داللت فردي اش 
وجود  نابسنده گي  و  کمبود  مي تواند  اغلب 

محض شخصي را بپوشاند.
حال این امر در محتویات کاماًل متفاوت مد 
عدم  نیز  مد  مي کند؛  جلوه  دیگر  نحوي  به 
مرتفع  را  بي کفایتي اش  و  شخص  داللت 
مي سازد و موجودیت فرد را صرفًا از ناحیه 
طریق  از  آن هم  مي بخشد،  فردیت  خود، 
مد  واسطۀ   به  که  به حیطه یي  متعلق ساختن  
منظور  به  و  برجسته شده  یافته،  مختصات 
آگاهي )Bewusstsein( عموم به نحوي به هم 

وابسته  است.
بماهو  شخصیت  نیز  این جا  در  البته 
شخصیت در طرح واره یي )Schema( عمومي 
وارد مي شود که حتا خود این طرح واره نیز 
به لحاظ اجتماعي رنگ آمیزي فردي داشته 
و در عوض، طرق انحرافي اجتماعي چیزي 
چیز،  آن  که  مي نشاند  جاي گزیني  به  را 
دستاورد شخصیت به طرق محض فردي را 

منکر است.
این که این دمیموندـ  Demimonde، منظور زني 
است که گرچه باشکوه پا به عرصه مي گذارد، 
اما طبقۀ اجتماعي مبهم و ناشناخته یي داشته 
به  ـ  است  واقعي  فرهنگ  فاقد  اساسًا  و 
مراتب همان خط شکن مد جدید است،  بر 
به  منحصر  بي خانمان گونۀ  زنده گي  شکل 
فردش استوار است؛ وجود حاشیه نشیني که 
جامعه بدو مي بخشد، در او نفرتي پنهان یا 
آشکار نسبت به هر امر از پیش قانوني شده 
و استوارشده پدید مي آورد؛ نفرتي که خود 
به  پیش روي  در  شکل  مظلومانه ترین  به  را 
سوي اشکال نویني از پدیده ها به طور نسبي 

بیان مي کند. 
جدید،  امر  سوي  به  مستمر  تالش  این  در 
پذیرفته  تاکنون  که  مدهایي  سوي  به  یعني 
آن،  با  که  بي مالحظه بودنش  در  و  نشده اند 
مدهایي که تا به امروز با آن ها مقابله مي شده 
را مشتاقانه در بر مي کند،  شکلي زیباشناختي 
این  که  است  نهفته  مداخله  به  گرایش  از 
به  وجودهاي  همۀ  مي رسد  نظر  به  گرایش 
به لحاظ دروني  تا زماني که  حاشیه رفته را 
کاماًل به برده گي درنیامده  باشند، از آن خود 

مي داند.

زن


 و
مـد

مهم نیست چه كسی هستید یا چند بار شکست خورده اید. حتا اهمیتی 
ندارد چند سال دارید؛ زنده گی همیشه می تواند موفقیت آمیز باشد. 
تفکر  اولیة  اصول  از  اگر  البته  ماست؛  همة  دسترس  در  موفقیت 

مثبت و اندیشة سالم و صحیح پیـروی كنیم.
هیچ گاه نباید گمان كنیـد همه چیز به آخر رسیده است، حتا زمانی كه 
همه چیز برخالف میل شما باشد و نتوانید به موفقیت دست یابید؛ 

حتا در بدترین شرایط هم راه گریزی وجود دارد



حمید رضا صدر

 به عنوان شیفتۀ شازده کوچولو، به ترجمۀ محمد قاضی 
خو گرفته ام. با این وصف، مقدمۀ او در کتاْب هرگز پاسخ 
دنبال  انگلیسی  منابع  بعدها که در  ندارد.  را  پرسش هایم 
هم  پُرشمار  چندان  که  رفتم،  اگزوپری  دوسنت  آنتوان 
نبودند، به مواردی اطالعاِت غلط و حفره یِی بسیار بزرگ 

در مقدمۀ محمد قاضی رسیدم.
که  بود  ساله  چهارده  اگزوپری  آمده:  قاضی  مقدمۀ  در   
او  ساله گی  سه  در  آنتوان   پدر  آن که  حال  مرد،  پدرش 
شازده  مرگ  و  زنده گی  کتاب  چهار  درگذشت)صفحۀ 
کوچولو، نوشتۀ پل وبستر، انتشارات مک میالن، 1992(. 
با   1944 جوالی   21 در  اگزوپری  آمده:  مقدمه  آن  در 
هواپیمایش، هدف هواپیماهای شکاری آلمان قرار گرفت، 

اما تاریخ صحیح 31 جوالی 1944 است.
در کنار این ها، قاضی در مقدمۀ کتاب اشاره یی به رابطۀ 
اگزوپری و همسر ال سالوادوری اش، کونسوئلو سولسین، 
نمی کند که عجیب به نظر می رسد. آن دو در سال  1931 
توفانی و سپس سرد شدۀ آن ها،  ازدواج کردند و رابطۀ 
حقیقت  در  شد.  کوچولو  شازده  شدِن  نوشته  زمینه ساز 
اشارۀ مؤکدی  که  اگزوپری هست  به  مربوط  کمترمنبعی 
به جایگاه کونسوئلو در زنده گی اگزوپری و کتاب شازده 

کوچولو نکرده باشد.
از  قاضی  محمد  ترجمۀ  به  فراوان  احترام  با  سطور  این 
پنهان  دارد سویۀ  می نگرد و صرفًا قصد  شازده کوچولو 
از  یکی  نگاه  از  را  اگزوپری  دوسنت  آنتوان  زنده گی 

شیفته گانش عیان کند.
آسمان بی ابر

در آخرین نیم روز تابستان جوالی 1944، یک تکه ابر هم 
در سواحل ریورا به چشم نمی خورد. کرانۀ دریا از سوی 
بینندۀ  یافته بود و  امتداد  جنوب  به سوی جزیرۀ کرس 
احساساتی را پی خود می کشید. سواحل مدیترانه یکی از 
واپسین روزهای آرامش خود پیش از هجوم متفقین برای 
آزاد کردن پروونس از اشغال ژرمن ها را سپری می کرد. 
به نظر می رسید هوای دل نشین، آفتاب دل چسب، آسمان 
آبی و بستر آرام دریا پیش از آغاز نبرد برای فرانسوی ها 
آرزوی خوش اقبالی می کند، جز برای هوانورد تنهایی که 
به سوی کرس  ـ  رون  درۀ  از  ـ  دوری  راه  مأموریت  از 

بازمی گشت.
هواشناسان متفقین پیش بینی کرده بودند آسمان دریا در 
آن روز پوشیده از ابر است و هوانورد تنها، می تواند دور 
از تیررس هواپیماهای شکاری دشمن در دل ابرها پنهان 
شود. اما هواپیما در پهنۀ آسمان بی ابر، طعمۀ شیرینی برای 

نازی های منتظر شکار شد. یک هدف اجتناب ناپذیر!
نویسندۀ  بود.  اگزوپری  دوسنت  آنتوان  تنها،  هوانورد 
شاعرمسلک و عاشق پرواز. با آن هیکل درشت بلندباال 
زخم های  می گفتند  می نشست.  هواپیما  درون  به زحمت 
اجازه   دیگر  بود،  پوشانده  را  تنش  سراسر  که  کهنه یی 
یا به سرعت از چتر نجاتش  نمی داده آسان جابه جا شود 

استفاده کند.
دو دقیقه از دوازده ظهر گذشته بود که آلمانی ها به سوی 
هواپیمای تک سرنشین که به صورت نامتعارفی ارتفاعش 
و  رفته  نشانه  نیس  جنوب  حوالی  در  بود،  کرده  کم  را 
و  پیچید  آسمان  دل  در  انفجار  صدای  کردند.  شلیک 
هواپیما درون  آب جایی بین نیس و موناکو سقوط کرد. 
احتماالً آلمانی ها از این که چنان آسان هواپیمای دشمن را 
سرنگون کردند، از ته دل خندیدند. آن دشمن، اگزوپری 
بود و از نگاه ژرمن ها، او تالشی برای دور شدن از آن ها 

و گریختن از ورطۀ بال نشان نداده بود.
آخرین سفر

نگیرد.  قرار  ژرمن ها  تیررس  در  می توانست  اگزوپری 
می توانست  نگذارد،  ممنوعه  حریم  به  پا  می توانست 
ارتفاعش را تا آن حد کم نکند، می توانست نمیرد... فقط 
اگر غم غربت گذشتهـ  مایۀ آشنای قصه هایشـ  گریبانش 

را نمی چسبید.
که  مأموریتش  انجام  از  پس  اگزوپری  سنت  دو  آنتوان 
از ساعت هشت  و چهل وپنج دقیقۀ صبح 31 جوالی از 
باستیا در جنوب کرس آغاز شده بود، حین بازگشت خود 
را در شرق لیون یافت؛ یعنی در شصت کیلومتری خانۀ 
پدری در سن موریس دورمن. کافی بود کمی مسیرش را 
باال به جایی که شادترین لحظه های  از آن  تا  تغییر دهد 
منطقه  آن  گوشۀ  هر  بنگرد.  کرده،  سپری  را  کودکی اش 
را روی  باال خود  آن  از  بود.  از خاطرات شیرین  دنیایی 
زمین می دید. پیشتر در پرواز اکتشافی دیگری که  در 29 
جوالی انجام داده بود، طی بازگشت مسیرش را تغییر داد 
تا از آن باال نگاهی به خانۀ خواهری اش در سن رافائل 
بیندازد. این بار هم وسوسه شد به جایی که شیفته اش بود 

و او را به گذشته می کشاند، بنگرد.
هواپیمایش  ارتفاع  دل انگیز  نمای  تماشای چند  به شوق 
کاهش  متری  شش هزار  به  دستورالعمل ها،  برخالف  را 
داد و به سوی غرب رفت. از آن باال در پروونس خانۀ 
مادری اش را در کابریس دید. از دسمبر 1940 آن جا را 
ندیده بود. کمی آن طرف تر در غرب المول نزدیک سن 
روپه به جایی که می گفتند پدرش را پس از مرگ آن جا 

آوردند، نگاهی انداخت.
در کتاب باد، شن و ستاره ها نوشته بود روزهای دل چسب 
خانۀ  این که  از  همیشه  نمی شوند.  تکرار  دیگر  تابستانی 
و  می خورد  افسوس  فروختند،  را  کودکی شان  دوران 
می گفت گذشتۀمان را به دیگران واگذار کردیم. می گفت 
بارها به سن موریس برگشتم تا سایه های کودکی را دنبال 
کنم، ولی زمین های بازی دوران کودکی محو شده بودند 
برایش  شدن  بزرگ  بود.  سنگین تر  بزرگ سالی  سایۀ  و 

گناهی نابخشودنی به نظر می رسید.
اپریل  در  که  جایی  اگه  روستای  کلیسای  به  باال  آن  از 
1931 با کونسوئلوی ارجنتاینی ازدواج کرد، نگریست. به 
خانۀ ییالقی که با کونسوئلو در آن مدتی زنده گی کردند 
و او کتاب پرواز شبانه را نوشت. آن خانه در 31 جوالی 
1944، آخرین شاهد زمینی بود که به پرواز اگزوپری نگاه 
کرد. هواپیما منفجر شد و تکه هایش در اعماق آب فرو 

رفت و او به سان زبانۀ نوری به آسمان پر کشید.
 1998 سال  ماند.  باقی  اذهان  در  اگزوپری  مرگ  معمای 
مارسی  نزدیکی  در  بیانکلو  کلود  ژان  نام  به  ماهی گیری 
دست بندی را از درون آب ها بیرون کشید که نام همسر 
اگزوپری ـ کونسوئلو ـ روی آن خودنمایی می کرد. یک 
تکه های  بودند  کرده  ادعا  غواص  چند  هم  قبل تر  دهه  
یافته اند. سرانجام در هفتم  هواپیمایی  را در اعماق آب 
اپریل 2004، شصت سال پس از ناپدید شدن اگزوپری، 
یقین  به  حدس وگمان  از  و  شد  حل  سقوطش  معمای 
هواپیمای  قطعات  فرانسه،  ارتش  کارشناسان   شد.  بدل 
مدل الکهد الیتینگ P38 را در اعماق شصت متری کنار 
پرتگاه های پروونس ـ در سه کیلومتری ساحل جایی بین 
مارسی و کاسیس ـ یافتند و شماره سریالی که روی ُدم 
هواپیمای  به  متعلق   2734L می خورد  چشم  به  هواپیما 

اگزوپری بود.
رییس گروه جست وجو به طعنه پس از ارایۀ گزارش خود 

اگزوپری  »اکنون همه راضی شده اند و هواپیمای  گفت: 
کشف شد، ولی جسدی نیافتیم. بنابراین راز ناپدید شدن 

او به قوت خود باقی مانده.«

شهرزاد خط استوا
آنتوان دو سنت اگزوپری چهل وچهار ساله بود که ناپدید 
شد. با پنج کتاب، نویسندۀ سرشناسی به شمار می رفت، 
اما تصوری از محبوبیتش پس از مرگ نداشت و آن قدر 
زنده نماند که دریابد شازده کوچولو که در 1943 ـ یک 
کتاب  محبوب ترین  شده،  چاپ  ـ  مرگش  از  پیش  سال 

فرانسوی زبان سراسر دنیا خواهد شد.
نقاهتش  کردن  سپری  طی  را  کوچولو  شازده  نوشتن 
گم شده  خلبان  کرد.  آغاز  ـ   1941 تابستان  ـ  امریکا  در 
خودش بود و پسربچۀ موطالیی هم خود او بود؛ آنتوان 
و  او  رابطۀ  موریس.  سن  سرسبز  باغ های  در  کرده  النه 
همسرش ـ کونسوئلو ـ فرو پاشیده بود، با این وصف او 
هنوز در تب وتاب محبوبی که بی اعتنا به او در او در اروپا 
به سر می برد، می سوخت و »گل سرخ« قصه، »کونسوئلو« 

بود که با او راز و نیاز می کرد.
در شازده کوچولو با محبوبه اش آن چنان 
که خواست، وداع کرد. نجواهای پسربچۀ 
دل های  درد  سرخ  گل  و  موطالیی 
بود)...  کونسوئلو  از  دورافتاده  اگزوپری 
گل سرخ  من در نظر یک رهگذر، عادی 
از  تنهایی   به  او  ولی  می آید،  شمار  به 
به  فقط  من  چون  است.  سر  شما  همۀ 
بلورین  حباب  زیر  را  او  داده ام،  آب  او 
گذاشته ام... به شکوه ها و شکایت هایش، 
سکوتش  گاه  و  خودستایی هایش  به 
من  سرخ  گل  او  که  چرا  داده ام،  گوش 

است(.
اپریل   22 در  کونسوئلو  و  اگزوپری 
1931 ازدواج کرده بودند. کونسوئلو سی 
ساله بود و نه ماه بزرگ تر از اگزوپری. 
از  حیرت انگیزتر  زیبا  زن  این  زنده گی 
روح  با  تناسبی  و  بود  سینما  ستاره های 
این دختر یک  اگزوپری نداشت.  لطیِف 

مزرعه دار قهوۀ متمول السالوادوری، در مدرسۀ هنری سن 
فرانسیسکو تحصیل کرد و نوزده ساله بود که نامزدی اش 
را با نامزد شصت ساله اش به هم زد تا با افسر مکزیکی  

خوش سیمایی در امریکا ازدواج کند.
او  و  شد  کشته  ویال  پاپخو  جنگ های  در  شوهرش 
گرفت.  قرار  مکزیکی،  روشن فکر  واسکونسلوس،  کنار 
واسکونسلوس او را»شهرزاد خط استوا«خواند، اما وقتی 
کونسوئلو با انریکه گومز کاریلو نویسندۀ گواتماالیی که  
ازدواج   پاریس خدمت می کرد  در  ارجنتاین  در سفارت 
نامید.  ـ  هسپانیه یی  بدنام  زن  عنوان  ـ   Chito را  او  کرد، 
واسکونسلوس در کتاب شکنجه، به توصیف رابطه اش با 
کونسوئلو پرداخت و توضیح داد این زن چه گونه او را از 

فرط احساسات به مرز جنون کشاند.
کاریلو در 1927 درگذشت و کونسوئلو رابطۀ آتشینی  با 
 1930 در  کرد.  ایجاد  ایتالیایی  نویسندۀ  دانوزیو  گابریله 

اگزوپری  دوسنت  آنتوان  با   )1919 منابع  برخی  در  )و 
آشنا شد و می گویند موریس مترلینگ نویسندۀ معروف 
بلژیکی  او را به ازدواج با اگزوپری تشویق کرد. خانوادۀ 
ولی  نکرد،  موافقت  آن ها  ازدواج  با  هرگز  اگزوپری 
حتا  و  بود.  ربوده  را  آنتوان  دل  همیشه  برای  کونسوئلو 
در  می برد،  رنج  رابطه  این  از  اگزوپری  که   دورانی  در 

تب او سوخت.
اپریل 1943 بود که اگزوپری پیش از ترک امریکا، طی 
زن   را  کونسوئلو  و  زد  خود حرف  مالی  فقر  از  نامه یی 
حتا    ...« نوشت:  برده.  یاد  از  را  او  که  خواند  ولخرجی 
یک پیراهن سالم بدون سوراخ هم ندارم. نه جوراب، نه 
کفش، نه هیچ چیز... و سپس تو که با آن جامه های نو 
راه  می روی... فکر می کنم بدون من شادتر خواهی بود و 

من هم آرامش را در مرگ می یابم.«
نزدیک   از  را  اگزوپری  که  آن هایی  دلیل  همین  به 
بارها  نکردند.  حیرت  شدنش  ناپدید  از  می شناختند، 
به  را  داشت«  نخواهم  غصه یی  شدم،  ناپدید  »اگر  جملۀ 
بار  دو  که  فرانسه  سینمای  ستارۀ  آنابال  بود.  آورده  زبان 
کوچکش  آپارتمان  در  سپس  و  شفاخانه  در  امریکا  در 
به  دیدار اگزوپری  رفته بود، او را مردی می خواند که در 

دنیای  رویاها به سر می برد.
ترک  از  پیش  را  او  که  راینهارت  سیلویا  و  استرن  هدا 
در  دوباره یی  دیدار  می دانستند  کردند،  مالقات  امریکا 
کار نخواهد بود. آن اورگان دسژارین که اگزوپری را در 
بیست وششم جوالی دیده بود، گفت: »دیگر نمی خواست 
زنده بماند« و او را مردی یافت که »خداحافظی هایش را 

کرده بود.«
استیسی شیف در کتاب بیوگرافی سنت اگزوپری در سال 
1999 پا را فراتر گذاشت و به نقل از یکی از نویسنده گان 
طی   1930 دهۀ  اواسط  وقتی   ...« نوشت:  ماریان  نشریۀ 
مالقاتی از اگزوپری پرسیدم: بهترین راه مردن چیست؟ 

مردن  احساس  آب  درون  آب.  در  سقوط  داد:  پاسخ 
نمی کنید به دیدن رویا. « به همین دلیل خیلی ها پرواز 31 
جوالی اگزوپری را خودکشی او از جفای محبوبی که او 

را نمی فهمید، خواندند.
به   ...« بود:  از مرگ در شازده کوچولو موجز  توصیفش 
جز یک برق زردرنگ که نزدیک قوزک پایش درخشید، 
به سان  آهسته  ماند.  بی حرکت  لحظه یی  نیفتاد.  اتفاقی 
درختی که آن را بریده اند، بر زمین غلتید و چون زمین، 

شنی بود، صدایی از افتادنش هم برنخاست«.
از مرگش، مبارزۀ دایمی را برای  خانوادۀ اگزوپری پس 
اگزوپری  زنده گی  در  کونسوئلو  جایگاه  کردن  انکار 
نامه های  کونسوئلو  اما  کردند.  دنبال  کوچولو  شازده  و 
به خود، عرضه کرد که در آن ها  اگزوپری  از  پرشماری 
او را »گل سرخ« خوانده بود. مثل  »... می دانی، گل سرخ  
]شازده کوچولو[ تو هستی. شاید هرگز نتوانستم دریابم 
چه گونه از تو مراقبت کنم. اما همیشه 
تو را جذاب و دوست داشتنی یافته ام«.
اگزوپری،  مرگ  از  پس  کونسوئلو 
ـ  دوران  معروف  روشن فکران  کنار 
مثل  سالوادوردالی و لوئیس بونوئل ـ 
باقی ماند و به نقاشی و مجسمه سازی 
قلم  به  دست  سرانجام  و  پرداخت 
برد و خاطرات گل سرخ را به رشتۀ 
تحریر درآورد که در آن از حمله به 
را  او  و  نداشت  ابایی  هم  اگزوپری 

مرد بیرحمی خواند.
امریکایی  نویسندۀ  گنت  کرتیس 
می شناخت،  را  کونسوئلو  که 
و  خواند  بزرگی  دروغ  را  کتابش 
که  کرد  قلمداد  نویسنده یی  را  او 
داده  تغییر  بارها  را  زنده گی نامه اش 
و  بسازد  خود  از  مثبتی  تصویر  تا 
خود  جاافتاده اش،  تصویر  برخالف 
کامپیچ  کریستین  بخواند.  قربانی  را 
گزارش  که  بود  روزنامه نگاری  نیز 
را  سرخ  گل  خاطرات  دهد  نشان  تا  کرد  تهیه  مفصلی 
کونسوئلو  دوست  سویسی  نویسندۀ  دوروژمان  دنیس 

نوشته، نه کونسوئلو.
سال 2000 که طرف داران اگزوپری خود را برای گرفتن 
زنده گی نامۀ  می کردند،  آماده  او  تولد صدساله گی  جشن 
پنج صد  به  آن  در  که  شد  چاپ  هم  کونسوئلو  جنجالی 
نامۀ عاشقانۀ خطاب به او اشاره شده بود. کونسوئلو در 
سال 1979 مرد و آن قدر زنده نماند تا دریابد اگزوپری با 
دست بندی که نام او بر آن حک شده، به کام مرگ رفته  
دوستش  که  احساساتی یی  نویسندۀ  برای  عشق  است. 
داریم، »مرگ آفرین« بود و برای ما جواهری ابدی به نام 

شازده کوچولو.
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راز مرگ 
آنتوان 
دوسنت 
اگزوپری

نام ژان کلود  سال ۱۹۹۸ ماهی گیری به 
را  مارسی دست بندی  نزدیکی  در  بیانکلو 
از درون آب ها بیرون کشید که نام همسر 
اگزوپری ـ کونسوئلو ـ روی آن خودنمایی 
می کرد. یک دهه  قبل تر هم چند غواص 
را  هواپیمایی   تکه های  بودند  کرده  ادعا 
در  سرانجام  یافته اند.  آب  اعماق  در 
از  پس  سال  ۲۰۰۴، شصت  اپریل  هفتم 
سقوطش  معمای  اگزوپری،  شدن  ناپدید 
بدل  یقین  به  از حدس وگمان  و  حل شد 
قطعات  فرانسه،  ارتش  کارشناسان   شد. 
را   P3۸ الیتینگ  الکهد  مدل  هواپیمای 
پرتگاه های  کنار  متری  اعماق شصت  در 
پروونس ـ در سه کیلومتری ساحل جایی 
یافتند و شماره  بین مارسی و کاسیس ـ 
چشم  به  هواپیما  ُدم  روی  که  سریالی 
هواپیمای  به  متعلق   ۲۷3۴L می خورد 

اگزوپری بود
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گسترشهمکاریهای...
تجارت گفت در نشست سه جانبه مقام های 3 کشور در 
شهر دوشنبه محمد شاکر کارگر وزیر تجارت و صنایع 
افغانستان با تاکید به لزوم گسترش روابط سه کشور و 
به ضرورت تسهیل ترانزیت کاال و مبادالت تجاری نیز 

تاکید کرد.
شده  گرفته  نظر  در  تسهیالت  برشمردن  با  قوقندی 

پاکستان  افغانستان،  جانبه  سه  اقتصادی  قرارداد  در 
دولتی  و  خصوصی  بانک های  گفت:  تاجیکستان  و 
افتتاح  تاجیکستان  در  را  نمایندگی هایی  افغانستان 

خواهند کرد تا مبادالت پولی با سهولت انجام شود.
قرارداد  در  گفت  افغانستان  تجارت  وزارت  سخنگوی 
جدید که به زودی نهایی خواهد شد، مشکالت ترانزیتی 

افغانستان و پاکستان نیز کاهش خواهد یافت.
به  دسترسی  قرارداد  این  اساس  بر  افزود:  قوقندی 

بازارهای جهانی آسان تر خواهد شد و ترخیص کاالها 
سرعت خواهد یافت و هزینه های اضافی ترانزیت کاال 

نیز حذف می شود.
تجار و بازرگانان کشور چندی است در انتقال کاالهای 
از  زیادی  مشکالت  با  افغانستان  به  پاکستان  از  خود 
مرزی  کمرک  در  مدت  طوالنی  های  انتظار  جمله 

پاکستان روبرو هستند.

 ناجیه نوری
در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری میزان حمالت 
طالبان بر مناطق جنوبی کاهش و در مناطق شمال و 

شمال شرقی به شدت افزایش خواهد یافت.
شماری از آگاهان نظامی با بیان این مطلب می گویند، 
در دور دوم انتخابات والیات پکتیا، پکتیکا و کنر امن 
و مناطق شمال و شمال شرقی از جمله بلخ، بدخشان، 

کابل، کندز و هرات به شدت نا امن خواهد شد. 
با  تا  اند  تالش  در  پاکستانی ها سخت  آنان،  باور  به 
شمال شرقی  و  شمالی  مناطق  امنیت  کردن  مختل 
انتخابات  افغانستان، رای حریف شان را در دور دوم 

کم سازند.
آنان تاکید کردند، پاکستان با به میدان آوردن مولوی 
صدر که از جملۀ الکوزیی های شمال هلمند است و 
با برکنار کردن مولوی ذاکر قیوم و با ایجاد یک کمیته 
نفر  چند  و  شیرین  مولوی  ترابی،  مولوی  رهبری  به 
دیگر، سخت در تالش است تا امنیت را در دور دوم 

انتخابات مختل سازند.
می گوید:  نظامی  مسایل  آگاه  کوهستانی  جاوید 
انتخابات،  تا در دور دوم  اند  »پاکستانی ها در تالش 
جنگ را به سمت شمال افغانستان که حریف شان در 
پاکستان  زیرا  بکشانند؛  دارد،  بیشتر  رای  مناطق  این 
قدرت  به  سیاسی اش  حریف  هیچگاهی  نمی خواهد 

برسد.«
کوهستانی افزود: » پاکستان با به میدان آوردن مولوی 
صدر که از جملۀ الکوزیی های شمال هلمند است و با 
برکنار کردن مولوی ذاکر قیوم و با ایجاد یک کمیته به 
رهبری مولوی ترابی، مولوی شیرین و چند نفر دیگر 
سخت در تالش است تا امنیت را در زمان برگزاری 

انتخابات دور دو مختل سازند.
پکتیا،  مناطق  در  اما سطح حمالت  نظامی،  آگاه  این 
پکتیکا و کنر را نسبت به دور گذشته خوب ارزیابی 
کرده می گوید، تمام تالش ها برای مختل کردن امنیت 
دور  این  در  امنیت  بنابراین  است؛  شمال  مناطق  در 
نخواهد  چندانی  تفاوت  جنوب  مناطق  در  انتخابات 

داشت.
از  انتخابات  دوم  دور  احتماالً  پس  کرد،  تاکید  وی 

لحاظ امنیتی پر چالش تر خواهد بود، زیرا بسیار قریب 
به واقعیت است که پاکستانی ها والیات بلخ، هرات، 
حریف  که  را  مناطقی  مجموع  در  و  کابل  بدخشان، 

پاکستانی ها رای بیشتر دارند، مورد حمله قرار بدهد.
او ایجاد مراکز خیالی در این دوره را بسیار نگران کننده 
عنوان کرده تاکید کرد: »از یک سو موضع گیری های 
نهادهای انتخاباتی بسیار پایین است و از طرف دیگر 
ایجاد  برای  را  زمینه  دیگر  بار  می تواند  امنیت  عدم 

مراکز خیالی فراهم کند«.
 4000 حدود  افزایش  کرد،  اضافه  نظامی  آگاه  این 
برنامه  یک  که  می دهد  نشان  انتخاباتی  سایت های 
بسیار وسیع  برای ایجاد مراکز خیالی طرح ریزی شده، 
زیرا در دور گذشته شاید تنها 70 مرکز خیالی وجود 

داشت. 
کمیسیون  عضو  نجرابی  میردادخان  حال،  همین  در 
در  امنیت  »عدم  نماینده گان می گوید:  دفاعی مجلس 
مناطق ناامن زمینه را برای ایجاد مراکز خیالی فراهم 

می کند«.
اضافه  جای  به  انتخابات  »کمیسیون  کرد:  تاکید  وی 
کردن سایت رای دهی در مناطق نا امن باید در مناطقی 
که جمعیت بیشتر دارند و از امنیت خوبی برخوردار 
کمیسیون  اما  کنند؛  اضافه  را  رای دهی  محالت  اند، 
یا هم  و  ندارد  رای دهنده  یا  که  مناطقی  در  برعکس 

امنیت وجود ندارد، سایت اضافه می کنند«.
از  بیش  اول  دور  درانتخابات  کرد،  تصریح  نجرابی 
75 درصد زنان مناطق جنوبی ظاهراً رای داده بودند؛ 
در حالی که از لحاظ فرهنگی رای دادن زنان در این 
می توان  بنابراین  است؛  همراه  چالش هایی  با  مناطق 
گفت که صندوق ها به نام زنان در سایت های خیالی  

پر گردیده بود.  
از  که  ولسوالی   27 »در  مجلس،  عضو  این  گفتۀ  به 
سوی نیروهای امنیتی به عنوان مناطق با تهدیدات بلند 
ولسوالی ها  این  مرکز  در  تنها  و  گزارش شده  امنیتی 
انتخابات صورت می گیرد؛ نباید سایت اضافه گردد«.

در  انتخاباتی  کمیسیون های  نقش  گفت،  همچنان  او 
جلوگیری از تقلبات بسیار مهم است؛ اما باید منتظر 
شد و دید که آیا این بار کمیسیون می تواند بی طرفی 

خود را حفظ کند یا اینکه مانند دور گذشته ما شاهد 
عدم بی طرفی کمیسیون خواهیم بود.

همچنان، جنرال نورالحق علومی عضو ستاد انتخاباتی 
و  تقلبات  از  برای جلوگیری  می گوید،  عبداهلل  داکتر 
تخلفات انتخاباتی نباید در مناطق نا امن و کم جمعیت 
سایت اضافه گردد؛ زیرا انتخابات را با چالش جدی 

مواجه خواهد کرد.
او تاکید کرد، ما در دور گذشته شاهد تقلبات سازمان 
کمیسیون  بنابراین  بودیم؛  امن  نا  مناطق  در  یافته 
انتخابات نباید در مناطق نا امن و کم جمعیت که کمتر 
از 500 رای دهنده ندارد و یا اینکه مردان به جای زنان 

رای  می دهند، سایت اضافه کنند.
 جنرال علومی همچنان گفت، هم طالبان و هم ای 
اس ای پاکستان در صدد مختل کردن امنیت دور دوم 

انتخابات اند.
مختل  برای  طالبان  و تالش  برنامه  افزود، چون  وی 
بنابراین  است؛  امن  نا  و  آسیب دیده  مناطق  کردن 
نیروهای امنیتی باید برای تامین امنیت مناطق ناامن در 

روز انتخابات توجه جدی داشته باشند.
نهایی  نتایج  ثور   25 در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات ریاست جمهوری را اعالن کرد که در نتیجه 
آن داکترعبداهلل عبداهلل  با کسب 45 در صد در جایگاه 
نخست و داکتراشرف غنی احمدزی با به دست آوردن 

حدود 31 درصد رای در جایگاه دوم قرار گرفت.
به اساس قانون هرگاه هیچ از نامزدان 50 جمع یک 
میان  دوم  دور  انتخابات  نکنند  تکمیل  را  آرا  درصد 
دو نامزد پیشتاز برگزار خواهد شد بنابراین به اساس 
داکتر  میان  دوم  دور  انتخابات  نهایی،  نتایج  اعالم 
برگزار  احمدزی  غنی  داکتراشرف  و  عبداهلل  عبداهلل 

خواهد شد.
قانون  اساس  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  هرچند 
از  بعد  هفته  دو  را  انتخابات  دوم  دور  تا  اند  مکلف 
انتخابات، برگزار کند؛ اما به گفتۀ  اعالم نتایج نهایی 
مسووالن کمیسیون انتخابات، به خاطر تامین شفافیت، 
برگزار  جوزا  ماه   24 تاریخ  به  انتخابات  دوم  دور 

خواهند شد.

www.mandegardaily.com

ناظراننامزداناز50هزار...
برخی  در  رای  برگه های  کمبود  با  می شود  تالش  نیز 

حوزه های رای گیری مواجه نشوند.
ناظران  افزایش  از  ادامه  در  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
نامزدان ریاست جمهوری از 50 هزار نفر به 70 هزار ناظر 
و  یکهزار  انتخابات  برگزاری  کمیسیون  گفت:  و  داد  خبر 
برگزاری  روند  از  رسانی  اطالع  برای  نیز  را  نفر   450
انتخابات استخدام کرده است تا در دور دوم انتخابات در 

سراسر افغانستان اطالع رسانی کنند.

نامـزدانبهجزییاتبر...
از پیکارهای دور نخست انتخابات با ستایش یاد کرد و 
گفت: در پیکارهای دور نخست، نامزدان توانستند شور 
و شعف بسیار زیادی را ایجاد کنند و در گردهمایی های 

خود، صدها هزار نفر را بکشانند.
انتخاباتی  مبارزات  اول  دورۀ  در  می گوید،  او  اما 
نمونه،  گونۀ  به  است؛  داشته  وجود  نیز  کمبودهایی 
برای  جزییات  با  را  خود  برنامه های  نتوانستند  نامزدان 
مردم پیشکش کنند و با توجه به نیازمندی های اساسی 

جامعۀ افغانستان، این برنامه ها را دسته بندی نمایند.
در این حال، محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت 
و صنایع می گوید که بهتر است در دور دوم پیکارهای 
برنامه های  جزییات  به  پیشتاز،  نامزد  دو  هر  انتخاباتی 

خود بپردازند.
به  بیشتر  اول  دور  در  که  همچنان گفت  فرهنگ  آقای 
عمومیات پرداخته می شد که به نحوی شعارگونه بود و 
مردم افغانستان درست نمی دانستند که نامزدان راجع به 

اولویت های کشور چه برنامه هایی دارند.
وظایف  دوم  دور  در  که  است  معتقد  فرهنگ  آقای 
نامزدان پیشتاز جدی تر است و این نامزدان زمانی موفق 
برای  را  افغانستان  اولویت های  همه  که  می شوند  به در 

مردم تشریح کرده و قناعت آنها را به دست آورند.
محمد امین فرهنگ با ابراز نگرانی از معامالت احتمالی 
پشت پرده میان نامزدان می افزاید: »این نامزدان باید از 
معامالت تجاری- سیاسی دست بکشند و نباید به خاطر 
افغانستان  مردم  آرای  باالی  آن،  و  این  جلب و جذب 

تأثیر منفی وارد کنند.«
بنیاد  سخنگوی  نعیمی  فهیم  محمد  حال،  همین  در 
باید  می گوید،  افغانستان)فیفا(  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات 
اول  دور  در  که  بروند  جاهایی  به  کنند  تالش  نامزدان 
نتوانستند بروند و همچنان بحث های خود را روی منافع 

ملی افغانستان متمرکز سازند.
آقای نعیمی از نامزدان می خواهد تا از بحث های زبانی، 

قومی و مذهبی جداً پرهیز کنند.
سخنگوی فیفا می افزاید: »ما از نامزدان می خواهیم تا به 

همکاران خود نیز توصیه کنند که از بحث های مخالف 
منافع ملی خودداری کنند و نگذارند تا پروسۀ انتخابات 

مختل ساخته شود.«
نامزدان  از  ما  گفت،  همچنان  نعیمی  فهیم  محمد 
می خواهیم تا موارد قانونی یی که در این زمینه موجود 
است را در نظر داشته باشند و روی برنامه های خود با 

جزییات کار کنند. 
که  باشند  متوجه  نامزدان  باید  این  کنار  در  گفت،  او 
از  می کنند  که  انتخاباتی مصارفی  پیکارهای  در جریان 

سقفی که در نظر گرفته شده است، بیشتر نشود.
افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  سخنگوی 
همچنان از مقامات حکومتی می خواهد تا به نفع هیچ 
عدالت  تا  نکنند  استفاده  دولتی  امکانات  از  نامزدی 

انتخاباتی تضمین شده شود.
مبارزات  انتخابات،  کمیسیون  انتخاباتی  تقویم  بنیاد  بر 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای سه هفته ادامه 
پیدا می کند و چهل و هشت ساعت پیش از برگزاری 

انتخابات، دورۀ سکوت اعالم می گردد.

نیروهایامریکاییتا2024...
سومین کنفرانس امنیتی بین المللی در مسکو بیان کرد.

رییس اداره استخبارات نظامی روسیه اضافه کرد که اگر تمام راه ها بر روی 
امریکا باز باشند، باز هم خروج قوا، وسایل و تجهیزات آن تا سال 2017 

میالدی ادامه خواهد یافت.
به گفتۀ رییس اداره استخبارات نظامی روسیه، اگر راه های جنوبی افغانستان 
تا سال  نیروها  آن صورت خروج  در  نیروها مسدود شوند،  این  به روی 

2020 میالدی دوام خواهد کرد.
امریکا تاکید می کند که قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی بین کابل و 

امریکا و همچنان پالن برای خروج  واشنگتن راه را برای حضور نظامی 
نیرو های امریکایی از افغانستان، مساعد می سازد. اما رییس جمهور حامد 
کرزی امضای این قرارداد را به رییس جمهور جدید افغانستان محول کرده 

است.
این موضوع نگرانی هایی را در میان نماینده گان مجلس کانگرس امریکا نیز 
ایجاد کرده و آنها سیاست بارک اوباما را در ارتباط به پالن خروج نیرو های  

امریکایی از افغانستان و سایر مسایل بین المللی انتقاد کرده اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، برای رفع این نگرانی ها قصر 
مشاور  رایس  سوزان  اشتراک  به  خصوصی  نشست  شنبه  سه  روز  سفید 

امنیت ملی، دینیس مکدونو رییس دفتر قصر سفید و عدهء از نماینده گان 
کانگرس امریکا تشکیل داد. در این نشست شماری از نماینده گان حزب 

جمهوریخواه نیز اشتراک کرده بودند.
در این اجالس سوزان رایس در مورد پالن های رییس جمهور امریکا مبنی 
بر خروج نیروهای امریکایی تا پایان سال 2014 میالدی از افغانستان، به 

پاسخ سواالت اشتراک کننده گان پرداخت.
از سوی دیگر، مسأله افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور 
در گفت وگوهای وزرای دفاع روسیه و پاکستان در حاشیه این اجالس نیز 

مطرح شد.

یک آگاه نظامی:

جغرافیایجنگدرانتخاباتدوردومتغییرمیکند!

د پیسو وینځلو قانون نه تصویب...

ويش بلکې دا تجارت په ټپه دروي.((

نوموړی اندېښمن دی که چېرې د دنیا نور بانکونه هم د 

افغان بانکونو پر حوالې او د پيسو په لېږد بندیز ولګوي؛ 

د افغانستان اقتصاد او سوداګري به وررسه بنده يش.

هغه د پيسو وینځلو د قانون د نه تصویبېدو اصيل المل 

د افغان دولت او نړۍ ترمنځ سیايس ناندرۍ او شخړې 

په ګوته کړې.

د ده وویل، په دې قانون سیايس فشاورنه ډېر شول، کله 

او  ناندرې  سیايس  ترمنځ  نړۍ  او  دولت  افغان  د  چې 

شخړې پیل شوې، دا قانون هم وررسه بند شو: )) کله 

تغیرات  کې  په  باید  یې  ویل  الړ  ته  شورا  وزیرانو  چې 

يش. بیا څه وخت ولسمرش ویل چې را قانون راوړئ 

تصویب یې کړو، خو چې تغیرات یې په کې راوړل، د 

او  ایستيل دي  او معیارونه یې ترې  دنیا ټولې غوښتنې 

ناقص تصویب شو.((

چې  لري  وېره  نړۍ  وايي،  الکوزی  جان  خان  ښاغلی 

ډالر ترهګرۍ ته الړ نيش، فساد په کې ونيش او د نشه 

يي توکیو پیسې قانوين نيش، چې دا په افغانستان کې 

شتون لري. تر هغې چې د پیسو وینځلو قانون تصویب 

نيش او نړۍ ډاډه نيش، له افغانستان رسه به سوداګریزې 

اړیکې ونه پايل.

شننونکي  چارو  اقتصادي  د  کې  حال  همدې  په 

کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  فرهنګ  محمدامین 

وویل، چې په هېواد کې د غیرقانوين الرو څخه د ډالرو 

چې  ایستی  اړ  چین  بدلېدو،  پیسو  قانوين  په  او  راتلو 

افغان بانکونه تحریم کړي.

هغه وايي، په افغانستان کې د نشه يي توکیو او قاچاق 

له الرې هر کال ډېرې پیسې ترالسه او په قانوين هغو 

بدلېږي، چې دا کار د پیسو له نړۍ وال سیاست، د نړۍ 

وال بانک او د پیسو د نړۍ وال صندوق له اصولو رسه 

په ټکر کې دی.

د ده په خربه، دغه کار په نړۍ واله کچه د افغان بانکونو 

همدې  له  هېوادونه  نور  او  چین  وړی،  منځه  له  باور 

وېرې له افغان بانکونو رسه د سوداګریزو اړیکو نه ډډه 

کوي، ځکه تر اوسه افغانستان د پیسو وینځلو قانون نه 

دی تصویب کړی، چې له مخې يې د غیر قانوين پیسو 

مخه  ونیول يش.

نړۍ  پیسو  د  ځله  څو  چې  کړه،  زیاته  فرهنګ  ښاغيل 

افغان  بانکونو  او  سازمانونو  مايل  نور  او  صندوق  وال 

دولت ته په دې اړه خربداري هم ورکړل؛ خو د پارملان 

قاچاق  د  کې  پوستونو  مهمو  او  لوړو  په  حکومت  او 

تصویب  قانون  دغه  چې  شوی،  المل  شتون  کوونکیو 

نيش.

هغه وايي، که چېرې دا قانون ژر تصویب نيش، ښايي 

نور هېوادونه او نړۍ والې مايل ادارې او بانکونه هم له 

افغانستان له مايل او پويل ټولنې وبايس او منزوي یې 

کړي، چې دا به د افغانستان لپاره ناوړې پایلې ولري.
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ماسکرانو:  

مسي هيچوقت خاموش نمي شود

تیم  فراوان  کش و قوس هاي  از  پس 
فوتبال چلسي با جدایي داوید لوئیز 
موافقت کرد. بر اساس توافق صورت 
آبي پوشان  برزیلي  مدافع  گرفته 
به  پوند  میلیون   50 ازاي  در  لندني 
پاري سن ژرمن فرانسه ملحق مي شود.
به نقل از تسنیم، لوئیز با انتشار پیامي 
در صفحه شخصي خود جدایي اش 
کرد:  تشریح  اینگونه  را  چلسي  از 
همکاري  سال ونیم  سه   خاطر  به 
مي کنم.  تشکر  چلسي  از  فوق العاده 
دوستان خوبي در این تیم پیدا کردم 
و با هم به عناوین قهرماني رسیدیم و 

این خاطرات همیشه تا آخرین نفس 
با من خواهند ماند.

از  دارم  دوست  افزود:  وي 
کادرفني  اعضاي  هم تیمي هایم، 
کنم.  قدرداني  چلسي  هواداران  و 
ترک  را  استمفوردبریج  اینکه  از 
حال  عین  در  ولي  ناراحتم  مي کنم 
جدید  چالشي  است  قرار  اینکه  از 
شهري  در  و  بزرگ  باشگاهي  در  را 
کرده؛  شیفته خود  را  من  همیشه  که 

تجربه کنم، هیجان زده هستم.
از  تمجید  با   PSG آینده  فصل  مدافع 
پاري سن ژرمن  کرد:  عنوان  تیم  این 
دوران  از  جدید  چالشي  و  مرحله  
با  مي توانیم  و  است  من  حرفه یي 

یکدیگر پیشتازي کنیم.
بنفیکا  از   2011 سال  در  که  لوئیز 
یک  تیم  این  با  پیوست  چلسي  به 
یک  انگلیس،  حذفي  جام  قهرماني 
اروپا  قهرمانان  لیگ  قهرماني  عنوان 
تجربه  را  اروپا  لیگ  قهرماني  و یک 

کرد.

شانس  بایرن مونیخ  هلندی  مهاجم 
اولدترافورد  سرخپوشان  به  پیوستنش 

را صفر درصد عنوان کرد.
طور  به  فن خال  لوئیز  اینکه  از  پس 
جدید  سرمربی  عنوان  به  رسمی 
شایعاتی  شد،  معرفی  منچستریونایتد 
مطرح شد که احتمال حضور بازیکنان 
هلندی از جمله آرین روبن در این تیم 

وجود دارد.
آرین روبن، مهاجم هلندی بایرن مونیخ 
در خصوص احتمال پیوستنش به جمع 
 »De Telegraaf« شیاطین سرخ به روزنامه
این  نه  منچستریونایتد؟  گفت:  هلند 
پایان  تا  من  نیست.  گزینه ام  اصاًل  تیم 
مونیخ  بایرن   در  قراردادم  زمان  مدت 
هم  تصور  نمی توانم  البته  می مانم. 
فروش  به  تمایلی  بایرن مونیخ  که  کنم 

تازگی  به  باشد. قراردادم را  من داشته 
با بایرن تمدید کرده ام و هر دو طرف 
از هم راضی هستیم. اینکه در مقطعی 
داستانی  هم  بودم  ناراحت  بایرن  در 

متفاوت دارد.
قراردادم  اتمام  از  بعد  البته  افزود:  وی 
شوم  ملحق  فن خال  لوئیز  به  می توانم 
او  زیرنظر  را  خوبی  روزهای  چون 
تأثیر شگرفی روی  و  داشتم  بایرن  در 
البته  است.  داشته  من  حرفه ای  دوران 
در  که  غافل شد  این حقیقت  از  نباید 
خیلی  بایرن  در  بودن  از  حاضر  حال 

خوشحالم.
پایان  در  باواریایی ها  ساله   30 مهاجم 
گواردیوال  و  فن خال  کرد:  خاطرنشان 
بهترین مربیانی هستند که تاکنون با آنها 
کار کرده ام. از بودن در بایرن خوشحالم 
و جایی نمی روم و به این ترتیب شانس 
پیوستنم به منچستریونایتد صفر درصد 
خواهد بود. به نظرم لوئیز فن خال هم 
شیاطین  هدایت  برای  مناسبی  گزینه 

سرخ بود.
با  را  خود  قرارداد  اخیراً  روبن 
تمدید   2017 جون  ماه  تا  بایرن مونیخ 

کرده است.

مسئوالن کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعالم 
سوی  از  شکایت  مورد   1463 حدود  که  کردند 
نامزدان شوراهای والیتی در پیوند به نتیجه ابتدایی 

انتخابات شوراهای والیتی ثبت شده است.
شکایات  کمیسیون  سخنگوی  محسنی،  نادر 
انتخاباتی به خبرگزاری بخدی گفت: »پس از اعالم 
ختم  تا  والیتی  شوراهای  انتخابات  ابتدایی  نتیجه 
سوی  از  شکایت  مورد   1463 شده،  تعین  وقت 
دفتر  و  والیتی  دفاتر  به  والیتی  شورای  نامزدان 

مرکزی کمیسیون شکایات ثبت شده است.«
از  شکایات  تعداد  این  که  می گوید  محسنی  آقای 
نامزدان شوراهای والیتی 34 والیت  تمامی  سوی 

کشور به ثبت رسیده است.
با  انتخابات شوراهای والیتی کشور  ابتدایی  نتیجه 
سه روز تاخیر، در روز )سه شنبه، 30 ثور( از سوی 

کمیسیون مستقل انتخابات اعالم شد.
شکایات  کمیسیون  ابتدایی،  نتیجه  اعالم  از  پس 
انتخاباتی بیست و چهار ساعت برای درج شکایت 
نامزدان شورای والیتی مهلت تعیین کرد که به دلیل 
حجم شکایات مهلت ثبت شکایات بیست و چهار 

ساعت دیگر تمدید شد.
کمیسیون  سخنگوی  شده،  تعیین  مهلت  پایان  با 
شکایات گفت که 1463 مورد شکایت در تمامی 
ثبت  به  والیتی  شورای  نامزدان  سوی  از  والیات 
مربوط  مورد شکایت  در مجموع 2746  و  رسیده 

به نامزدان شوراهای والیتی است.
کمیسیون  که  گوید  می  محسنی  نادر  حال  این  با 

شکایات مطابق با تقسیم اوقات کار می کند و به 
زودی جلسات رسیدگی به شکایات آغاز خواهد 

شد.
آغاز  زمان  مورد  در  کمیسیون شکایات  سخنگوی 
کرد  تاکید  اما  نداد  جزییات  شکایات  به  رسیدگی 
که شکایات نامزدان شوراهای والیتی در جلسات 
و  مدنی  جامعه  اعضای  نامزدان،  حضور  با  علنی 

رسانه ها بررسی خواهد شد.
از  شده  ثبت  شکایت های  همچنان  محسنی  آقای 
نهایی  نتیجه  بر  نامزدان شوراهای والیتی را  سوی 

انتخابات تاثیر گذار عنوان کرد.
نامزدان  انتخاباتی  های  شکایت  بررسی  از  پس 
است  قرار  آنها،  به  رسیدگی  و  والیتی  شوراهای 
کمیسیون  سوی  از  جوزا   17 در  نهایی  نتیجه 

انتخابات اعالم شود.
انتخابات  با  همزمان  والیتی  شوراهای  انتخابات 
سراسر  در  حمل  شانزده  در  جمهوری  ریاست 

کشور برگزار شد.

برخی از نماینده گان مجلس، با اشاره به چالش های موجود 
فرا راه انتخابات و آغاز مبارزات انتخاباتی تأکید دارند که 
نامزد  یک  موفقیت  از  بیشتر  انتخابات  روند  موفقیت  بر 

مشخص باید توجه صورت گیرد.
همچنین، نماینده گان از تشدید نا امنی  ها در آستانه برگزاری 
دور دوم انتخابات اظهار نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی 
کشور می   خواهند در راستای تأمین امنیت و اشتراک گسترده 

مردم به پای صندوق های رأی تالش جدی کنند.
ما   « نماینده گان، گفت:  صالح محمد صالح، عضو مجلس 
کامیابی  برای  که  خواهیم  می  مسوول  نهادهای  تمامی  از 
پروسه انتخابات تالش کنند و از بد نامی این پروسه ملی 

جداً جلوگیری شود«.
 « داشت:  بیان  مجلس  عضو  دیگر  مهدی  محی الدین 
این  امیدواریم  شده،  آغاز  انتخابات  دوم  دور  کمپاین های 
رقابت طوری نباشد که مردم افغانستان در براهم قرار گیرند 
و یا بخشی از مردم چنین تصور کنند در صورت نامزد مورد 

حمایت شان کامیاب نشود؛ آنان محو خواهند شد«.
تبلیغات منفی به  از هرگونه  باید  نامزدان  تأکید کرد که  او 

ویژه در شبکه های اجتماعی، خودداری کنند.

همچنین، برخی نماینده گان دیگر، خواستار رفع مشکالت 
و کمبودی هایی که در دور قبلی انتخابات وجود داشت، از 

سوی کمیسیون انتخابات شدند.
از سوی دیگر، نماینده گان مجلس از تشدید نا امنی ها در 
آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اظهار 

نگرانی کردند.
عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس، گفت: » امنیت دور دوم 
تالش  است.  کننده  نگران  افغانستان  مردم  برای  انتخابات 
نیروهای امنیتی در تأمین دور اول انتخابات قابل قدر است 
و ما از نهادهای امنیتی تقاضا داریم که به نگرانی  های امنیتی 

مردم نقطه پایان بگذارند«.
در  امنیتی  وزرای  که  آورشد  یاد  ابراهیمی  آقای  همچنین، 
فرا خوانده شده  آینده مجلس  استجوابیه روز شنبه  جلسه 

اند.
کمیسیون  سوی  از  شده  تعیین  اوقات  تقسیم  اساس  بر 
به  انتخابات ریاست جمهوری  انتخابات، دور دوم  مستقل 

تاریخ 24 جوزا برگزار خواهد شد.
تشدید نا امنی ها و دخالت زورمندان از چالش های عمده 

فرا راه دور دوم انتخابات هستند.

مقام های محلی والیت هلمند در جنوب کشور می 
گویند که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در این 
والیت دست کم شش نفر کشته و زخمی شده اند.
مربوطات  در  )شنبه(  دیروز  صبح  رویداد  این 

ولسوالی مارجه والیت هلمند رخ داده است.

محمد عمر زاواک، سخنگوی والی والیت هلمند با 
تایید این رویداد به خبرگزاری بخدی گفت، انفجار 
حوالی ساعت شش صبح  زمانی رخ داد که موتر 
حامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده برخورد کرد.

او گفت که در این رویداد یک غیر نظامی کشته و 
پنج تن دیگر آنان زخمی شده اند.

سخنگوی والی هلمند تأکید کرد که زخمی های این 
رویداد به شفاخانه انتقال داده شده اند.

او گفت که وضعیت دو تن از زخمی های انفجار 
صبح دیروز وخیم گزارش شده است.

آقای زواک گفت که تمامی کشته و زخمی های این 
رویداد غیر نظامیان هستند.

تا کنون فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را بر 
عهده نگرفته است اما در بیشتر انفجارهایی از این 

دست طالبان مسوول اند.

ملي  تیم  تجربه  با  ستاره 
از  بارسلونا  و  آرژانتین 
»آلبي سلسته«  نزد  هم تیمي اش 

 و »کاتاالن ها« حمایت کرد.
وقت  چند  در  آنکه  از  پس 
لیونل  از  انتقاداتي  اخیر 
عمل  به  رسانه ها  در  مسي 
که  ماسکرانو«  »خاویر  آمد، 
)آلبي  آرژانتین  ملي  تیم  در 
سلسته( و بارسلونا هم تیمي و 
همبازي وي است، از دوستش 

جانبداري کرد.
ماسکرانو اظهار داشت: خیلي 
همه  که  هستم  خوش شانس 
بهترین  در  که  لیونل  با  روزه 
شرایط دوران ورزشي اش قرار 
دارد،  هستم. او همیشه تالش 
هیچوقت  و  کند  مي  را  خود 
از  خاموش نمي شود و دست 
نظر  در  باید  برنمي دارد.  کار 
یکسري  اوقات  گاهي  داشت 
گاهي  و  مي دهد  نتیجه  کارها 
تالش  که  باوجودي  هم 
نیست.  نتیجه بخش  مي کنید، 
در  گذشته  سال  چند  در  تیم 

شرایط خوبي نبود. الزم است 
دنبال یکسري پاسخ بگردیم.

در  یارانش  همراه  که  وي 
جهاني  جام  گروهي  مرحله 
مقابل ایران، بوسني وهرزگوین 
خواهد  میدان  به  نیجریه  و 
فرصتي  داشت:  اظهار  رفت، 
تیم  است.  پیش  در  خوب 
موفقیت هایي  و  اشتباه  که  ما 
مي  داده  نشان  است،  داشته 
تواند در سطح بهترین  تیم هاي 
جام  واقعا  کند.  عمل  جهان 
با  متفاوتي  داستان  جهاني 
نیز  ما  دارد.  دیگر  مسابقات 
و  داریم  بزرگي  بازیکنان 
کارهاي  یکسري  مي توانیم 

مهم انجام دهیم.

لوئیز: 

پاريسـنژرمنچالشيجـدیداست

روبن: 

شانسپیوستنمبهمنچستریونایتدصفردرصداست

ثبتبیشازیکهزارشکایتنسبتبهاعالمنتایج
ابتداییانتخاباتشوراهایوالیتی

انفجاردرهلمندششکشتهوزخمیبرجاگذاشت

ورزش
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افغان  چین  چې  هغې  له  وروسته 

بانکونه په تور لېست کې راوستل 

اخیستو  نه  د  ډالرو  د  یې  ترې  او 

اقتصايي  یوشمېر  وکړه،  پرېکړه 

دا  چېرې  که  وايي،  شننونکي 

وضعیت دوام  وکړي د افغانستان 

سوداګري به په ټپه ودرېږي.

هغوی وايي، په کار ده چې تر هر 

څه ژر په هېواد کې د پيسو وینځلو 

ډاډه  وال  نړۍ  او  تصویب  قانون 

يش، که نور هېوادونه به هم افغان 

کې  لېست  تور  خپل  په  بانکونه 

راويل.

د سوداګریزو خونو مرستیال خان جان الکوزي ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، کله چې له افغاين بانکونو 

څخه د ډالرو لېږد، انتقال او حوال بنده يش، نو وررسه 

سوداګري هم په ټپه درېږي.

د ده په وینا، دولت باید دې مسالې ته جدي پام وکړي، 

پیسو  د  او  کړي  زیاته  توجه  ورته  خپله  په  دې  ولسمرش 

وینځلو قانون دې تر هر څه ژر تصویب يش.

هغه  ټولې  نه  قانون  اوسني  له  وايي،  الکوزی  ښاغلی 

مادې ایستل شوي، چې د پیسو نړۍوال صندوق، نړۍ 

وال بانک او نور نړۍوالو مايل ادارو یې له دوی غوښتنه 

کوله: )) له دې قانون نه ۳۴ مادې ایستل شوي چې دنیا 

اصول  دینا  د  قانون هغه ډول چې  دا  کوله.  یې غوښتنه 

او قوانین دي یا یې هغوی غوښتونکي دي نه دی جوړ 

شوی. نو دنیا چینايي بانکونو ته ویيل، که چېرې تاسو له 

افغان بانکونو نه پیسې او ډالر واخلئ نو تاسو به هم په 

تور لېست کې راشئ.((

د سوداګریزو خونو د مرستیال په خربه، چین نيش کوالی 

د افغانستان په رس خپل ځان هم په تور لېست کې راويل: 

)) ښايي د دنیا نور بانکونه او هندوستان چې موږ وررسه 

دا  کړي.  تحریم  بانکون  افغان  لرو  اړیکې  سوداګریزې 

جدي مساله ده. دا نه ده چې په دې رسه به پر سوداګرۍ 
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د پیسو وینځلو قانون نه تصویب، بانکونه په 

تور لېست کې راوستي دي

استاد سیاف: انتخاباتی  تیم 

می شود موضع مان مشخص 
الرسول  عبدرب  استاد  انتخاباتی  ستاد  سخنگوی 
ریاست  انتخابات  اول  دور  کاندیدای  سیاف، 
جمهوری اعالم کرد که تیم انتخاباتی آن ها تا سه 
روز آینده از یکی از کاندیداهای پیشتاز در دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعالم 

حمایت خواهد کرد.
جمال الدین بدر به رسانه ها گفت که تیم انتخاباتی 
استاد سیاف رایزنی ها را برای حمایت از یک تیم 
انتخاباتی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان آغاز کرده و هم اکنون در حال برگزاری 

جلسات درون سازمانی است.
به گفته وی، این جلسات از دو روز پیش به این 
سو آغاز شده و تمام اعضای شورای رهبری ستاد 

انتخاباتی استاد سیاف در آن حضور دارند.
درخواست حمایت کاندیداهای پیشتاز 

انتخابات  کاندیداهای  به  اشاره  با  ادامه  در  بدر 

که  داشت  اظهار  افغانستان  جمهوری  ریاست 
عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتی  تیم  ارشد  اعضای 
پیشتاز  کاندیداهای  احمدزی  غنی  اشرف  و 
انتخابات ریاست جمهوری از تیم انتخاباتی استاد 

سیاف درخواست حمایت کرده اند.
به گفته وی، اعضای ارشد تیم های دو2 کاندیدای 
پیشتاز در حال رایزنی با تیم استاد سیاف هستند.

ادامه  در  سیاف  استاد  انتخاباتی  ستاد  سخنگوی 
تصمیم  آن ها،  انتخاباتی  تیم  تاکنون  که  گفت 
کاندیدی  هیچ  از  حمایت  اعالم  برای  مشخصی 
را  کاندیدا  بهترین  می کنیم  تالش  اما  نگرفته  را 

انتخابات کنیم.
دور  نتایج  اساس  بر  که  است  حالی  در  این 
تیم  افغانستان،  جمهوری  ریاست  انتخابات  اول 
انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی به 

ترتیب پیشتاز انتخابات در کشور هستند.
انتخابات دور دوم ریاست جمهوری  قرار است 
افغانستان بین دو کاندیدای پیشتاز در 24 جوزای 

سال جاری برگزار شود.
بر اساس قانون اساسی افغانستان کاندیداهایی که 
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نتوانستند 
دور  در  می توانند  کنند  خود  آن  از  را  آرا  بیشتر 
انتخابات  انتخابات از یک کاندیدای پیشتاز  دوم 

ریاست جمهوری اعالم حمایت کنند.

شرکت های  به  کابل،  قصبۀ  در  کوچیان 
این  در  شهرک سازی  مصروف  که  ساختمانی یی 
منطقه اند حمله کرده و کارکنان آن ها را به مرگ 

تهدید نمودند.
که  می گویند  کابل  قصبۀ  در  شرکت ها  کارکنان 
و  کارکنان  این  تهدید  شنبه شب ضمن  کوچیان 
نگهبانان شهرک ها، گفته اند که از ساخت و ساز 
در  کار  و  کرد  خواهند  جلوگیری  شهرک ها  این 

شهرک ها باید توقف یابد.
این  تایید  با  نیز  کابل  شهر  پانزدهم  حوزۀ  آمر 
میان  درگیری  بار  چندین  که  می گوید  گزارش 
این  در  زمین  غصب  سر  بر  کوچیان  و  پولیس 

محل صورت گرفته است.
این در حالی ست که کوچیان در منطقۀ پروان دوم، 
بخش های  و  مارکیت  چهارراهی  اطراف  افشار، 
دیگری از کابل نیز به گونۀ غیر قانونی روستاهایی 
را با ساختن خانه  های گلی و نگهداری مواشی در 
محیط شهری که حتا سبب خرابی محیط زیست 

می گردد، ساخته اند.
اما دولت تا کنون هیچ اقدامی را در زمینۀ کمک، 
دیگر  جای  به  انتقال شان   ، مشخص  جای  دادن 

انجام  آنان  از غصب زمین توسط  ویا جلوگیری 
نداده است.

کوچیان قصبه مدعی اند که محل ساخت و ساز 
شهرک ها جای داد آنان می باشد و باید از ساختن 

این شهرک ها جلوگیری گردد.
می خواهد  دولت  از  قصبه  باشنده گان  سویی،  از 
کوچیان  توسط  زمین  قانونی  غیر  تا جلو غصب 

را بگیرد.

دعوایکوچیانبرسرجایداددرکابل
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