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سیستم  افتتاح  مراسم  در  جمهور  رییس  دوم  معاون 
تلویزیونی دیجیتال گفت: رسانه ها باید از فرصت به 
وجود آمده به نحو احسن در امر اطالع رسانی بهتر و 

نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند.
جمهوری  ریاست  دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد 
سیستم  افتتاح  منظور  به  که  نشستی  در  گذشته  روز 
تلویزیونی دیجیتال...                      ادامه صفحه 6

در  پیش  روز  چند  که  گروهی  اعضای  از  تن  سه 
ولسوالی پغمان کابل با استفاده از یونیفورم پولیس و 
مجهز به سالح گرم با ربودن اعضای یک خانواده به 

زنان آنان تجاوز کرده بودند، دستگیر شدند.
جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پولیس کابل در یک نشست 
جمله  از  شده  دستگیر  افراد  که  داشت  اظهار  خبری 
نیز سابقه جرمی  قباًل  که  جنایتکاران حرفه یی هستند 

داشتند.
جرم شان  به  افراد  این  که  کرد  تصریح  ظاهر  جنرال 
اعتراف نموده و تحقیقات بیشتر از آنان برای دستگیری 

سایر همدستان شان در این جنایت ادامه دارد.
وی تأکید می کند که وی مصمم است تا سایر اعضای 

این گروه جنایتکار را به زودترین فرصت دستگیر و به 
پنجۀ قانون بسپارد.

متضررین  داخله،  امور  وزارت  معلومات  اساس  بر 
زمینه  در  آنان  با  حیثیتی  دالیل  به  تاکنون  حادثه  این 

شناسایی عاملین همکاری نداشته اند.
فرمانده پولیس کابل با بیان این مطلب که سردسته این 
باند جنایتکار نیز در جمع افراد دستگیر شده می باشد، 
اشد  خواهان  کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد  از 

مجازات برای آنان شد.
به باور جنرال ظاهر، برخی از جنایتکاران و سردستۀ 
از  برخی  با  روابط  دلیل  به  مافیایی  بزرگ  باندهای 
مقامات و داشتن پول فراوان بدون کدام مجازاتی رها 

می شوند.
در همین حال،...                           ادامه صفحه 6
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فرمانده پولیس کابل به رییس جمهور:

جنـایتکـاراِنمتجـاوزرااعـدامکنـید!

صفحه6

ملی  وحدت  دولت  پيشنهادی  ُمدل  یادداشت: 
آجندای  كنفرانس  آدرس  از  افغانستان،  در 
در  پنجشنبه)22اسد/مرداد(  روز  ملی، 

نشستی در هوتل كابل استار ارایه شد.
سياسی،  نخبه گان  از  شماری  نشست،  این  در 
و  مجلس  نماینده گان  دانشگاه،  استادان 
خارجی  از سفارت خانه های  نماینده گان شماری 

مقيم كابل اشتراک كرده بودند.
در این سيمينار، نخبه گان دانشگاهی و سياسی، 
روی چارچوب پيشنهادی تشکيل دولت وحدت 
كنفرانس  سوی  از  كه  افغانستان  در  ملی 
آجندای ملی ارایه شده است، به گونۀ مفصل 
را  پيشنهادهای شان  و  كرده  گو  گفت و  و  بحث 
به منظور غنامندسازی هرچه بيشتر این طرح، 

ارایه كردند.
متن سخنرانی سخنرانان این نشست، پس از 

این از روزنامۀ ماندگار به نشر می رسد

صفحه7

برخی از جنایتکاران و سردستۀ باندهای بزرگ مافيایی به دليل روابط با برخی از مقامات و داشتن پول فراوان بدون كدام مجازاتی رها می شوند

هغه  مرش  د  کمېسیون  خپلواک  د  شکایاتو  د  ماڼۍ  ولسمرشۍ 

څرګندونې رد کړې چې ویيل ول، ولسمرش به د سه شنبې په ورځ 

ارګ پرېږدي.

ټاکنیزو شکایاتو د خپلواک کمېسیون مرش ستار  د  له دې وړاندې 

به  کرزی  ولسمرش  وویل، چې  کې  غونډه  یوې خربي  په  سعادت 

د سه شنبې په ورځ ارګ پرېږدي. هغه ویيل ول، چې د ولسمرش 

کرزي له لوري د ارګ پرېښودل به په هېواد کې کودتا ته الر پرانیزي.

ولسمرش له ارګه وځي!
د ټاکنیزو شکایاتو د کمېسیون...                             ادامه صفحه 6



دهلی  تصمیم  از  هند  در  افغانستان  سفیر 
ایران  چابهار  بندر  نوسازی  و  تجهیز  برای 

خبر داد.
نیوز،   زی  هندی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
 100 اختصاص  از  دهلی  در  کابل  سفیر 
میلیون دالر برای نوسازی بندر چابهار خبر 

داد.
در  چابهار  بندر  گفت:  ابدالی  محمد  شیدا 
آسیا  جنوب  به  را  مرکزی  آسیای  نهایت 
مرتبط می کند و ما)کابل و دهلی( در اصول 
توافق  به  پول(  منظور)اختصاص  این  برای 

رسیده ایم.
برای  هند  دولت  بودن  جدی  طرح  با  او 
اجرای این طرح افزود: »دولت هند متعهد 
اکنون  ما  و  شده  پول  این  اختصاص  به 
برخی  بررسی  برای  فنی  کمیته  منتظر  فقط 

موضوعات قانونی در این ارتباط هستیم«.
افغانستان  ایران،  مذاکرات  به  اشاره  با  وی 

و هند برای هماهنگی مواضع گفت: »ما با 
دولت هند همکاری داریم و همه سه طرف 
و  تجهیز  باید  بندر چابهار  که  دارند  توافق 
نوسازی شود و دو کشور هند و افغانستان 

بتوانند با ایران تجارت بکنند.
فدراسیون  مقام  یک  ارتباط  همین  در 
 : بود  گفته  این  از  پیش  هند   صادرات 
تجارت  برای  جایگزینی  مسیر  »چابهار 

دهد؛  می  قرار  هند  اختیار  در  افغانستان  با 
از  بیش  به  ایران  با  دوجانبه  تجاری  تبادل 

600 میلیون دالر رسیده است«.
این  اجرای  نهایی نشدن  به  اشاره  با  ابدالی 
طرح و ادامه گفتگوهای سه جانبه همچنین 
و  تجهیز  توافق  به  مربوط  »جزئیات  افزود: 
نوسازی بندر چابهار همچنان در حال بحث 

و گفتگو بین مقامات است«.

طرف  کدام  و  کسی  چه  این که  از  صرف نظر 
است،  مقصر  انتخاباتی  بحران  به  بازگشت  در 
این  از  ناشی  امنیتِی  و  بی ثباتِی سیاسی  هرگونه 
نیم بند عرصه های  به تمام دستاوردهای  بحران، 
فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  حیات 
نقطۀ  سال  سیزده  این  در  افغانستان  و...  امنیتی 
هیچ  غم انگیز،  پایان  این  و  می گذارد.  پایان 
عدالتی  هیچ  به  و  داشت  نخواهد  برنده یی 

نخواهد انجامید.
تیم اصالحات و همگرایی، پیوسته خود را در 
تیم تحول  پیچانده است و  اشتباهاِت خود  دامِ 
و تداوم در صعود از نردبان تقلب، خود را بر 

بلنـدای پیروزی و قهرمانی می بیند.
امریکایی ها و متحدان غربی شان، به هر قیمتی، 
بطِن  از  آینده  دولت  که  هستند  آن  صدد  در 
انتخابات سر برآورد، تا افکار عامۀ جوامِع خود 
و دنیا را نسبت به پیروزی و کارآیی دموکراسی 
صرف نظر  سازند؛  راضی  و  قانع  افغانستان  در 
از آن که زاییده و برآمدۀ این بطن تا چه حدی 

معیوب، معلول، ناتوان و حتا نامشروع باشد.
روند  در  همگرایی  و  اصالحات  اشتباهات 
بود  گام  به  گام  و  پیوسته  اشتباهی  انتخابات، 
که در یک بازی فاقد برنامه و دید استراتژیک، 

به صورت واکنشی وارد میدان های پُر از مین و 
دام گردید:

اول  دور  شفاف سازی  بدون  تیم،  این  چرا 
انتخابات وارد دور دوم شد؟

چرا این تیم، در دور دوم که تقلب سازمان یافته 
با ایجاد مراکز رای دهی جدیِد خیالی در مناطق 
در  و  آغاز  همان  از  شد،  گرفته  نظر  مد  ناامن 

همان موقع بر لغو این مراکز پافشاری نکرد؟
چرا این تیم، دور دوم انتخابات را بدون حضور 
ناظراِن خود در والیاتی پذیرفت که زمینه برای 
نظارت آن ها نامساعد بود و نامساعد ساخته شد، 
و در همان روز بر ابطال انتخابات در آن مناطق 

اصرار نکرد؟ 
شمارِش  مجدد  بازشماری  تیم،  این  چرا 
صددرصدی آرا را در حالی پذیرفت که به تقلب 
این  که  حالی  در  و  داشت  اذعان  سازمان یافته 

بازشماری به این تقلب مشروعیت می بخشید؟
که  را  آرا  ابطال  معیارهای  تیم،  این  چرا 
شفاف سازی روند انتخابات و تفکیک آرای پاک 
معیارها  این  از  استفاده  مستلزم  ناپاک،  آرای  از 
تمام  توافق  به  بازشماری  روند  آغاز  در  بود، 
چراهای  بسیار  و  نرساند؟  ذی دخل  جوانب 

دیگر.

جناب  تیم،  این  رییس  و  تداوم  و  تحول  تیم 
اشرف غنی احمدزی در حالی که خود را به دو 
توافق سیاسی و تخنیکی بر سر بحران انتخابات 
متعهد می داند، اما معیارهای مورد نظر تیم مقابل 
را بر سر ابطال آرا در توافق تخنیکی نمی پذیرد. 
سر  بر  صحبت  در  تیم  این  اعضای  و  رییس 
حکومت  تشکیل  از  آن  در  که  سیاسی  توافق 
وحدت ملی سخن رفته است، علی رغم تعهد به 
رعایت این توافق، پیوسته نسخۀ قانون اساسی 
را از جیب خود بیرون می کند و صالحیت های 
تیم  می دهد.  قرار  تأکید  مورد  را  رییس جمهور 
ایجاد  در  خویش  پای  بندی  به  تداوم  و  تحول 
می گذارد،  انگشت  حکومت  در  اجرایی  مقام 
انحصار  در  را  آن  صالحیت  و  وظایف  اما 
می کند؛  تلقی  آینده  رییس جمهور  تصمیم  و 
رییس جمهوری که پیشاپیش خودش را در این 
به  می پندارد.  انتخابات  برندۀ  و  می بیند  مسند 
تداوم  و  تحول  تیم  تعبیر  و  تفسیر  ترتیب،  این 
و  تعبیر  یک  سیاسی،  و  تخنیکی  توافقات  از 
و  ستیزه جویانه  چالش برانگیز،  متناقض،  تفسیر 
باور و  این  غیرعملی است. حتا اگر در فضای 
دیدگاه و با فشار امریکایی ها، حکومت وحدت 
از این دو تیم تشکیل شود، این حکومت  ملی 
ماند و  تعارضاِت درونی خواهد  پیوسته درگیر 
خواهد  ناهموارتر  را  ملی  وحدت  ناهموار  راه 

ساخت.
راه حل چیست؟

احیای مشروعیت انتخابات و مشروعیِت نتیجۀ 
یک انتخاباِت مشروع و شفاف از این انتخابات 
یک  و  باطل  تصور  یک  انتخاباتی،  نهادهای  و 
امر نامحتمل است؛ در حالی که توسعه و ثبات 
افغانستان که متضمن توسعه  پایدار سیاسی در 
فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  عرصه های  در 
و  مشروعیت  به  می شود،  شمرده   ... و  امنیتی 
زیر  نکات  شاید  برمی گردد.  انتخابات  شفافیت 

در این جهت کارساز و مشکل گشا باشد:

1ـ ابطال انتخابات
حضور  بدون  موقت  حکومت  تشکیل  2ـ 
رییس جمهور کرزی و دو نامزد رقیب انتخابات 

ریاست جمهوری 
3ـ تعدیل و اصالح قانون انتخابات

4ـ سرشماری نفوس و توزیع تذکرۀ تابعیت
قانون  اصالح  و  تعدیل  به  تأکید  و  تعهد  5ـ 
اساسی پس از انتخابات مجدد ریاست جمهوری
کمیسیون های  کمیشنران  و  رییسان  تعیین  6ـ 

انتخاباتی
7ـ برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری.
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فعالیت های فاروق وردک بر هیچ کسی پوشیده نیست. از 
او به عنوان مغِز متفکِر گلبدین حکمتیار در دستگاه آقای 
فرد  کلیدی ترین  عنوان  به  کنون  تا  و  می شود  یاد  کرزی 
حزب اسالمی، مهم ترین  کارها را به سود آقای حکمتیار 
افغانستان انجام داده است. از کارهای قابل  در حکومت 
توجِه آقای وردک می توان به قومی سازی وزارت معارف 
مربوط  ادارات  در  قوم  افراد مشخِص یک  نصِب  پی  در 
تطبیق  و  آموزشی  زبان  جداسازی  وزارت خانه،  این  به 
معارف  آموزشِی  کتاب های  در  شوونیستی  برنامه های 
یاد کرد. البته جناب وردک به سود سیاست های قومی و 
حزبی در سایر نهادهای حکومتی نیز کارهایی کرده است.

در آخرین مورد، آقای وردک ده ها نفر از استاداِن مکاتب 
را به محفلی سیاسی فرا خوانده تا در این محفل، از آدرس 
موضع  هم گرایی  و  اصالحات  تیم  علیه  اسالمی  حزب 
بگیرند و از خشم و خشونت سخن برانند. جناب آقای 
وردک زیرکی نیز به خرج داده و هنگام فرا خواندن این 
استادان، دستور داده هیچ کس ملبس به یونیفورمِ مکاتب 

نباشد تا نشود استفاده جویی جناِب ایشان برمال گردد.
در همین حال، گزارش ها می رسانند که پالن دیگِر آقای 
وردک به خیابان  کشاندِن شاگرداِن مکاتب علیه ابهامِ نتیجۀ 
انتخاباِت ریاست جمهوری است. به همه گان معلوم است 
که آقای وردک و حزب مربوطه اش در این انتخابات از 
تیم تحول و تداوم حمایت کرده بودند؛ و در پی تقلب 
به  انتخابات  اکنون سرنوشت  انتخاباتی،  تیم  این  گستردۀ 
بن بست کشیده شده. اما طرِح آقای وردک این است که 
با تظاهرات شاگرداِن مکاتب و چنگ و دندان نشان دادِن 
حزب اسالمی آقای حکمتیار، می  توان سرنوشت انتخاباِت 
پُر از تقلب را روشن کرد. زیرا او مطمین است که جناب 

اشرف غنی برندۀ انتخاباِت پُرتقلب می باشد.
سوگ مندی نخست آن جاست که این طرِح حزبی قومی 
یعنی  تطبیق می شود،  معارِف کشور  از سوی وزیر  عماًل 
کسی که معتمد آقای کرزی است. سال هاست که سیاست  
کردن در دانشگاه های کشور از سوی رییس جمهور ممنوع 
این مجوز را  به وزیر معارفش  او  اعالم شده، ولی گویا 
سیاست  مکاتِب کشور  در  و حزبش  برای خود  که  داده 
کند. این تناقض عماًل می رساند که حکومِت آقای کرزی، 
غیر از مصلحت و منافِع قومی چیِز دیگری را نمی خواهد 
با روحیۀ پاِک معلمان  و به همین دلیل است که آشکارا 
و شاگردان، بازی می کند و مکاتب را با سیاست های گنِد 

قومی آلوده می سازد.
یکی  خود  وردک  آقای  که  است  آن  دیگر  سوگ مندی 
انتخاباِت کنونی  تقلِب گسترده در  از متهمان در راستای 
است. اسناد مربوط به تقلب نشان می دهند که بخش اعظِم 
تقلباِت انتخاباتی از مجرای ریاست های معارِف والیات و 
نیز مکاتِب والیت ها صورت گرفته و این در حالی بوده 
که جناب وردک از این وضع آگاهی کامل داشته است؛ اما 
شوربختانه که هیچ کس پی گیِر این ماجرا نبوده و نیست. 
محکم  چنان  وردک  آقای  پشت  که  می رساند  نکته  این 
قانون،  خاطی  و  تقلب کار  یک  عنوان  به  هرگز  که  است 

متهم شناخته نمی شود.
پرورش  و  آموزش  روحیۀ  با  بازی  سوم،  سوگ مندی 
به واسطۀ یک وزیر شوونیست صدمه می بیند.  است که 
سال هاست که آقای وردک بر کرسی وزارت معارف تکیه 
خاِص  سیاست های  مختلف،  بهانه های  به  پیوسته  و  زده 
برخی  در  آموزش  زبان  تغییر  از  می کند.  تطبیق  را  خود 
به  مربوط  افراد  استخدام  تا  شروع  کشور  والیت های  از 
پی  در  معارف، همه و همه  ادارات وزارِت  در  قوم  یک 
شده اند.  گرفته  دست  روی  خاص  سیاست های  همین 
اکنون نیز او از استادان و شاگرداِن مکاتب استفادۀ ابزاری 
آن  به  وابسته  حلقات  و  خود  سیاسِی  منافع  تأمیِن  برای 
می کند. این منفعت سیاسی، خود در پی منافع قومی مطرح 
جناب  از  وردک  آقای  حمایِت  اصلی  دلیل  که  می شود 
بوروکرات  غنِی  آقای  جهان بینی  ورنه،  است.  اشرف غنی 
اسالمی  فاروق وردِک حزب  با جناب  و سکوالرمشرب 
مسالۀ  تنها  و  دارد  بسیاری  تفاوت های   طالب منش  و 

قومی ست که این دو را به هـم گره زده است.

استفادۀابزاریازاهِلمعارف

آیابازگشتازلبۀپرتگاِهبحراِنانتخاباتممکناست؟

سفیر افغانستان در هند:

هند100میلیوندالرجهتتجهیزبندرچابهارایراناختصاصدادهاست
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اوضاع  بررسی  با  خود  سرمقاله  در  تایمز  نیویورک  روزنامه 
پاکستان و بحران سیاسی در این کشور از کاخ سفید خواسته 
است اطمینان حاصل کند کودتای دیگری در این کشور رخ 

نخواهد دارد و روند دموکراتیک اجرا می شود.
نیویورک تایمز در سرمقاله خود نوشت:  به گزارش روزنامه 
امریکا که با بحران مناطق دیگر مواجه است،  برای آرام کردن 
اوضاع پاکستان فوریتی حسن نمی کند و این در حالی است 
؛  است  حیاتی  منطقه ای  نظم  حفظ  برای  پاکستان  ثبات  که 
افغانستان  از  است  قرار  امریکایی  نیروهای  اینکه  خصوصًا 

خارج شوند.
پاکستان  ارتش  باید  امریکا  است:  آمده  مقاله  این  ادامه  در 
کند.  رد  را  کودتا  ایده  گونه  هر  تا  بگذارد  فشار  تحت  را 
حکمرانی  بهتر  بتواند  باید  نخست وزیرپاکستان  نوازشریف، 
با  مبارزه  جمله  از  خودش  اولویت های  به  نیز  ارتش  و  کند 

طالبان ادامه دهد.
با مشکالت بسیار بزرگی  نیویورک تایمز، پاکستان  به نوشته 
نظامیان طالبان و  فعالیت شبه  ناپایدار،  اقتصاد   : روبرو است 
بار دیگر موجب بروز درگیری های  با چین که  ادامه تنش ها 
مرزی شد. متاسفانه این پاکستان است که طی دو هفته گذشته 
هزاران معترض در اسالم آباد استعفای نواز شریف را خواستار 
شده اند،مخالفان وی حق دارند که عقاید شان را به صورت 
صلح آمیز مطرح کنند اما استعفای وی آخرین چیزی است که 

پاکستان به آن نیاز دارد.
در ادامه این مقاله آمده است: این اقدام تنها موجب چندقطبی 
شدن جامعه ، تضعیف نهادهای شکننده دموکراتیک و قدرت 
از  خواهد  می  می گوید  همواره  که  شود  می  ارتشی  گرفتن 
سیاست بیرون باشد اما مرتباً  کودتا می کند و یا حدود سه دهه 

است که دولت های مدنی را کنترل می کند.

عربستانبایدترویجافراطیگریرامتوقفکند
»در کنار یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان، هر روز 
برای عبادت به سمت مکه درعربستان سعودی می ایستم، 
شهر  مدینه،  و  مکه  مقدس  شهرهای  به  که  زمانی  اما 
آرامگاه پیامبر اسالم )ص( سفر می کنم، مجبورم که این 
شهرهای محل تولد اسالم را که سراسر پوشیده از قدرت 
ترک  می برند،  لذت  کشتن  از  که  است  گراهایی  افراط 
کنم. غیرمسلمانان حق ورود به این قسمت از کشور را 
یا  عقاید  درباره  بین المللی  تحقیق  هیچ  بنابراین  ندارند؛ 
فعالیت های اثر گذار بر13 میلیون مسلمانی که هر سال از 

مکه دیدن می کنند، وجود ندارد.«
هفته پیش، عربستان سعودی 100 میلیون دالر به سازمان 
تروریستی  ضد  آژانس  یک  به  تخصیص  برای  و  ملل 
اما  بود،  اقدام خوشایند  مبلغ یک  این  اهدای  کرد.  اهدا 
سال پیش عربستان سعودی عضویت ادواری در شورای 
امنیت سازمان ملل را نپذیرفت. این اقدامات عربستان که 
مصداق »یکی به نعل و یکی به میخ« هستند بازتابی از 
ناتوانی داخلی دولت آن در ارتباط با افراطی گری اسالم 
می خواهد خشونت   عربستان  دولت  است.  سنی  گرایان 
به سلفی ها نمی کند چرا که  اشاره ای  اما  را متوقف کند 

سلفی ها به مشروعیت دولت کمک می کنند.
اسالمی  دولت  القاعده،  کنم:  بیان  واضح تر  بگذارید 
همگی  گروه ها،  سایر  و  الشباب  بوکوحرام،  )داعش(، 
است  دهه  پنج  و  هستند  افراطی  سلفی  سنی  گروه های 
که عربستان سعودی اسپانسر رسمی سنی های سلفی در 

سراسر جهان بوده است.
تقریبا  واقع  در  و  دنیا  سراسر  در  سنی  مسلمانان  اغلب 
سلفی ها  نیستند.  سلفی  مسلمانان،  جمعیت  درصد   90
و  ناپذیر  انعطاف  و  متعصب  بسیار  گروهی  عنوان  به 
اسالم شناخته می شوند. در حالی  اصلی  از جریان  جدا 
مسلمانان  درصد   10 مذاهب  سایر  و  شیعه  مذهب  که 
 3 تنها  افراطی ها  سایر  و  فرقه سلفی  می دهند،  را شکل 

درصد مسمانان جهان را تشکیل داده اند.
اوانجلیست هایی  سلفی ها  سنی ها،  اکثریت  برخالف 
به  را  سایرین  و  مسلمانان  عقاید  دارند  آرزو  که  هستند 
نوع »ناب تر« اسالم خود تغییر دهند؛ مذهبی که آن ها آن 
را آلوده نشده توسط مدرنیته می دانند. در این راه سلفی ها 
شده اند؛  حمایت  سعودی  دولت  طرف  از  شدت  به 
ویژه  مامور  تعیین  طریق  از  معموال  که  حمایت هایی 
آن ها در سفارت های عربستان در کشورهای مسلمان و 
پادشاهی  این  نفوذ در آن ها صورت می گیرد.  در جهت 
هم چنین به ائمه جماعت سلفی ها دسترسی ویژه برای 
از سوی  از حد  بیش  مالی  پشتوانه  سالیانه،  مراسم حج 
سازمان های اسالمی مانند لیگ جهانی مسلمانان و مجمع 

جهانی جوانان مسلمان اعطا کرده است.
زیادی  مقدار  امریکایی ها،  فشار  با  سپتمبر   11 از  پس 
استحکامات  اما  رفت  بین  از  مالی  حمایت های  این  از 
اکثریت  سوی  از  که  قدیمی  احکام  اجرای  با  سلفی ها 
مسلمانان رد شده اند همچنان در عربستان محکم است. 
فقط از ابتدای ماه اگست، 19 تن در عربستان سر خود را 
از دست داده اند در حالی که حدود نیمی از آن ها دارای 

جرایم شدیدی نبودند.

ما به شدت از سر بریدن جیمز فولی )خبرنگار امریکایی( 
از اجرای حکم  اما  توسط گروه داعش عصبانی هستیم 
سربریدن در عربستان که با مجوز دولت صورت می گیرد، 
چشم می پوشیم. عربستان با اجازه دادن به چنین بربریتی، 
باعث طبیعی جلوه دادن چنین تنبیهاتی در نقاط مختلف 
تشویق  را  اقدامات  گونه  این  غیرمستقیم  و  شده  جهان 
می کند. وقتی کشوری مانند عربستان این اقدام را انجام 

می دهد، این پیام بازتاب جهانی پیدا می کند.
عربستان  شهر  آزادترین  جده،  در   2005 سال  در  من 
سعودی زندگی کردم. آن  سال، در تالشی برای بازکردن 
با  گفت وگو  از  عبداهلل  ملک  سلفی ها،  متعصبانه  عقاید 
مردم سایر مذاهب حمایت کرد. اما در مسجدی که من 
در آن نماز می خواندم، روحانی در مراسم نماز جمعه اش 
این  که  بود  معتقد  و  کرد  ممنوع  را  گفت وگوها  این 
ردیف  یک  در  غلط«  »مذاهب  با  را  اسالم  گفت وگوها 

قرار می دهد.
در  لغزنده یی  مسیر  گفت وگوها  این  که  بود  معتقد  او 
جهت آزادی، دموکراسی و برابری جنسیتی و در واقع در 

جهت »اقدامات فاسد غربی های کافر است.«
این تنش های بین ملک عبداهلل و روحانی های سلفی عامل 
اصلی ناتوانی عربستان در انجام اصالحات است. پادشاه 
مشاورانش  و  او  اما  است  طلب  اصالح  یک  عربستان 
تمایل ندارند تا صلح 270 ساله قومی بین دولت سعودی 
و پایه گذار وهابیت را از بین ببرند. قرارداد بیابانی که در 

سال 1744 منعقد شده اکنون باید لغو شود.
تاثیراتی که روحانیون سلفی در اداره امور دارند بی رقیب 
است. حتی قهرمانان توییتری عربستانی ها نیز چهره های 
مذهبی هستند؛ مانند محمد العرفی، یک روحانی افراطی، 
کسی که سال گذشته به علت حمایت از همسر آزاری و 
تنفر از یهودیان توسط اتحادیه اروپا تحریم شد. این در 
کننده  دنبال  میلیون   9 از  بیش  او  توییتر  که  است  حالی 

دارد.
تعصب سلفی ها باعث تخریب میراث اسالم در مکه و 

مدینه شده است. اگر داعش در حال نابود کردن مقدسات 
اقدام صورت گرفته توسط دولت سعودی در  از  است، 
با  سعودی  دولت  آن  در  که  است  آموخته   1925 سال 
نفوذ وهابی ها آرامگاه 1400 ساله واقع در قبرستان بقیع 
سلفی های  گذشته  سال  دو  کرد. طی  نابود  را  مدینه  در 
متعصب با منفجر کردن عبادتگاهها از لیبی تا پاکستان و 
از مالی تا عراق،  به اقدامات فرقه گرایی مشابه یی دست 
مجبور  لبنان  نیروهای حزب اهلل  نیز  در سوریه  و  زده اند 
شده اند تا برای حفاظت از مکان های مقدس وارد عمل 

شوند.
کتب درسی در مدارس و دانشگاه های عربستان سعودی، 
مدینه،  دانشگاه  می دهند.  آموزش  را  اسالم  نوع  این 
دانشجویانی را از سراسر جهان به خدمت گرفته که آن ها 
را با تعصب سلفی ها آموزش می دهد و سپس آن ها را به 
جوامع مسلمانان در مکان هایی همچون کشورهای حوزه 
بالکان، آفریقا، اندونزی، بنگالدش و مصر اعزام می کند؛ 
عربستان  توسط  دیده  آموزش  تندروهای  این  که  جایی 
سعودی برای از بین بردن مذاهب محلی و سازگار اسالم 

فعالیت می کنند.
عنوان  به  شریعت  اعمال  قصد  مذهبی  افراط گرایی  آیا 
دقیقا چیزی است که داعش  این  دارد؟  را  قانون کشور 
مفهوم  این  ما  تا  انجام دهد.  با خالفت خود  دارد  قصد 
حکومت  تالش  از  ناقص  و  عملی  غیر  اسالمی،  غیر 
توسط تفسیر انعطاف ناپذیر شریعت را به چالش نکشیم 
نمی تواند  ملل  آژانس های سازمان  اقدامات  از  هیچ یک 

تروریسم افراطی را برچیند.
عربستان سعودی این هیوال را که تروریسم سلفی است، 
به وجود آورده است. در حال حاضر نمی توانیم از بین 
بردن این هیوال را به سازمان ملل واگذار کنیم. ریشه های 
در  باید در خانه و  افراط گرایی  ایدئولوژیک  و  مذهبی 
همان مکه و مدینه بررسی شوند. اصالح مهد اسالم اقدام 
بزرگی در راستای پیروزی در برابر افراط گرایی در جنگ 

جهانی عقاید و ایده ها محسوب می شود.

نیویورک تایمز: 

امریکانگذارددرپاکستانکودتاشود

نواز شریف بحران سیاسی

 در پاکستان را »طوفانی کوچک« خواند

دیـدار اردوغـان از مقبـرۀ اتاتـورک در »روز پیـروزی«
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری جدید ترکیه برای 
دومین بار طی روزهای اخیر در »روز پیروزی« از مقبره 

کمال اتاتورک بازدید کرد.
در  ترکیه  پیروزی«  »روز   ، حریت  روزنامه  نوشته  به 
کشور  این  پیروزی  سالروز  دومین  و  نود  اوت  سی ام 
علیه نیروهای یونانی است که نبرد پایانی جنگ استقالل 
بود. این جشن با مراسم رسمی در مقبره کمال اتاتورک، 
رهبران  که  شد  برگزار  آنکارا  در  نوین  ترکیه  بنیان گذار 

سیاسی و فرماندهان ارتش ترکیه در آن حضور داشتند.
رییس جمهور،   ،« اردوغان  طیب  »رجب  مراسم  این  در 
اوغلو«  داوود  »احمد  پارلمان،  رییس  چیچک«  »جمیل 
ارتش و دیگر  اوزل« رییس ستاد  نخست وزیر، »نجدت 
قلیچدار  »کمال  داشتند.  حضور  دولت  ارشد  اعضای 
اینکه  با  جمهوری خواه  مردم  اپوزیسیون  رهبر  اوغلو« 
حزبش در مراسم تحلیف اردوغان در28 اگست شرکت 
نکرده بود اما به این مراسم آمد اما در مراسم بعدی که در 
کاخ چانکایا بود،  حضور نیافت. رهبر حزب اپوزیسیون 
جنبش ناسیونالیست نیز ترجیح داد تا به این مراسم نیاید.
گل  حلقه  اهدای  و  نظامی  رژه  از  پس  مراسم  این  طی 
چانکایا  جمهوری  ریاست  کاخ  در  مراسمی  اردوغان،  

برگزار شد.
که  آمد  بدست  اتاتورک  رهبری  تحت  پیروزی  روز 
پیروزی علیه ارتش یونان در سال 1922 بود و بزرگترین 

می شد.  محسوب  کشور  دو  ارتش های  میان  درگیری 
از  ماه می 1919 پس  ازمیر در  به  یونان  با حمله  جنگ 

جنگ جهانی اول آغاز شد.
اظهار  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 
داشت: روز 30 اگست برای برای ملتی که تمامی موانع 
را با برادری و برابری پشت سر گذاشته، روز نشان دهنده 

نیروی عظیم ملی است.
وی افزود: ما در سایه عزم راسخی که ملتمان آن را در 
پیش گرفته، از زندگی در کشوری که تمامی زنجیرهای 
قیمومیت را پاره کرده و از فرداهای خود احساس نگرانی 

و رعب نمی کند، احساس مباهات می کنیم.

جمیل چیچک، رییس پارلمان ترکیه نیز با انتشار پیامی 
گفت: ملت ما که در طول تاریخ با عزت زندگی کرده، 
به  را  بزرگی  مبارزه   از موجودیت خود،  پاسداری  برای 
در  آن  برای  که  اسارتی  نقش  طرد  با  و  رسانده  انجام 
نظر گرفته شده بود، جایگاه ارزشمند خود در بین ملل 
جهان را حفظ کرده است که این امر می تواند برای تمامی 

ملت های مظلوم جهان نمونه و الگو باشد.
احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه نیز در پیام خود 
گفت: با الهام از اجدادمان و با شور و هیجان تمام، در 
تالش تاسیس صلح و عدالت در سطح کشور و نیز منطقه 

بدون اعمال هرگونه تبعیض هستیم.
با  نیز  ملی گرا  قیلیچداراوغلو، رهبر حزب جنبش  کمال 
انتشار پیامی گفت: ارتش ترکیه در جنگ رهایی بخش 
ملی بودن اعمال تبعیض در دین، زبان، نژاد و مذهب و 
در حالی که سرود استقالل را سر می داد، موج موج بر 
روی دشمن حمله ور شد و توانست دشمن اشغالگر را 
از خاک وطن براند و با صدای بلند فریاد زد، دستی را 
که به طرف استقالل و اتحادمان دراز شود، قطع می کنیم.

نجدت اوزل، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه 
نیز با انتشار پیامی گفت: روز 30 اگست، حماسه بزرگ 
مرد تاریخ، فرمانده و رهبر بی نظیر اتاتورک است که به 
کشور  خاک  از  را  دشمن  توانست  خود  یاران  همراهی 

براند.

با  اعتراضی  تظاهرات  از  ناشی  سیاسی  بحران  پاکستان  نخست وزیر 
»طوفانی کوچک«  را  آن  و  کرده  رد  را  دولتش  کردن  متزلزل  هدف 

خواند که به زودی پایان می یابد.
»عمران خان«  حامیان  از  تن  هزاران  فرانسه،  گزارش خبرگزاری  به 
یکی از رهبران مخالفان و حامیان روحانی مخالف دولت اسالم آباد، 
»طاهر القدری« از 15 اگست سال جاری میالدی با هدف براندازی 
دولت نواز شریف، نخست وزیر این کشور در مقابل پارلمان پاکستان 

تجمع کردند.
گفت:  خبرنگاران  به  پاکستان  در شرق  واقع  در الهور  نواز شریف 
این تنها یک طوفان بسیار کوچک است که طی چند روز آینده پایان 

می یابد.
وی ادامه داد: تحصن کنندگان باعث تضعیف اقتصاد پاکستان شدند 
اما ما می دانیم که این مسئله به زودی پایان می یابد و معترضان که 

حامیان دو اپوزیسیون کشور هستند صحنه را ترک می کنند.
انجام  برای  آباد  اسالم  دولت  اقدامات  که  است  هفته  یک  از  بیش 
مذاکره با این دو مخالف دولتی برای پایان دادن به بن بست سیاسی 
موجود در کشور ناکام مانده و عمران خان تنها زمانی این مذاکره را 
می پذیرد که شریف از سمتش استعفا دهد. با این حال نواز شریف 
اعالم کرده که تمامی درخواست ها از جانب این دو رهبر اپوزیسیون 

پذیرفته شده است.
این  ادعاهای  بررسی  به یک کمیسیون قضایی مسئول  اشاره  با  وی 
دو رهبر اپوزیسیون ادامه داد: ما پیشتر تمامی درخواست های این دو 

نفر را شامل اصالحات انتخاباتی و ایجاد یک کمیسیون پذیرفته ایم.
نخست وزیر پاکستان ادامه داد: یافته های این کمیسیون به زودی علنی 
اما عمران  نیز پذیرفته خواهد شد  پاکستان  می شود و توسط دولت 
خان بار دیگر روز شنبه این مسئله را رد کرد و تاکید کرد که نخست 

وزیر پاکستان باید از سمتش استعفا دهد.

ادحسين-نيويورکتايمز
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بخش نخست

زبان بدِن آدم های دورو

سيدعلی دربانی
شاید بسیاری از ما صبح که بیدار می شویم، یک نقاب بر چهره می زنیم و از خانه 
بیرون می رویم: یکی نقاِب یک آدم مهربان، یکی نقاب آدمِ منصف، یکی نقاب آدمِ 

مرفه و یکی نقاب آدمِ راستگو. 
به راستی شما چه نقابی به صورت می زنید و چه قدر آن نقاب به چهرۀ واقعِی شما 

نزدیک است؟ 
انسان ها برحسب انسان بودن، دارای دو رو هستند؛ یک رو ظاهر افراد، و روی 
دیگر باطن انسان هاست. دورویی بیان گر این نکته است که ارتباطات در جامعه 
به شکل موثر صورت نمی پذیرد. وقتی ظاهر و باطِن افراد با یکدیگر همخوانی 
نداشته باشند و هر کدام به شیوۀ خودشان عمل کنند، دورویی به وجود می آید. در 

این مقاله، به زبان بدن افرادِ دورو پرداخته می شود.

ریا نوعی حیله است
در  و  ندارد  باور  آن ها  به  که  ارزش هایی ست  داشتن  به  فرد  تظاهر  دورویی، 
رفتارهایش انعکاس نمی یابد. ریا، نوعی حیله است و ما با حیله از خود شکلی 
غیر از آن چه هستیم، نشان می دهیم. فرد ریاکار معموالً دارای یک ترس درونی نیز 
هست که خود را به شکل و صورتی نمایان می کند که آن چه در حقیقت است، 
پنهان بماند. مثاًل وقتی ما از امری احساس خطر می کنیم خود را پنهان می سازیم. 
می توانیم بگوییم ریا و دورویی هم نوعی پنهان شدن هست یا پنهان کردِن حقیقت 
البته همیشه هم به دلیل ترس نیست، گاهی هم برای  به دلیل ترس و وحشت، 
فریفتِن دیگران برای سودجویی نیز هست. پس می بینیم که ریا ریشه در عواملی 

چون سودجویی، ترس و خالصه عدم ایمان و اعتماد دارد.

دورویی از والدین به کودکان به گونۀ ناخودآگاه آموزش داده می شود
یکی  است. حسد  دورویی  بر  تأثیرگذار  و  مهم  مسایل  از  یکی  عنوان  به  حسد، 
ارتباطات به شکل مفید و مؤثری  باعث می شود  از ریشه های دورویی است که 
صورت نپذیرد. کسانی که دو روی متفاوت دارند و صادق نیستند، به جای عقل 
ارتباطی، عقل ابزاری دارند. شخصی که دارای عقالنیت ابزاری است، کنش های 
عقالنی او معطوف به هدف بوده و این بدان معناست که فرد دورو، رفتارهایی 
انجام می دهد که نیِت او متوجه هدف های سودجویانۀ اوست و با توجه به این که 
و  ابزار  هر  از  می توان  هدف  به  رسیدن  برای  و  می کند  توجیه  را  وسیله  هدف، 
وسیله یی استفاده کرد، این نوع رفتار مخصوِص افراد دورو است. دوگانه گی رفتار 
و گفتار، ناهماهنگی شناختی را ایجاد می کند که همان دورویی است. دورویی، 
کل  آن،  تبع  به  و  اجتماع  واحد  کوچک ترین  عنوان  به  خانواده  بر  منفی  اثراتی 
این مسأله در خانواده بالی  دامن می زند و  بی اعتمادی  بر  دارد. دورویی  جامعه 
خانمان سوزی است که باعث جدایی می شود. در چنین خانواده هایی، دروغ گویی 
و نفاق ایجاد می شود و سپس به والدین، به فرزندان و به تبع آن به جامعه تسری 

می یابد و در عاقبت پایۀ بسیاری از بحران ها و نامالیمات اجتماعی می شود. 

انسان های دورو خطرناک اند
فرد ریاکاری که دستش برای همه گان رو شده، می تواند آدم خطرناکی باشد. او 
ممکن است برای بازسازی روابط از دست رفته اش، دوباره به رفتارهای ریاکارانه 
رو بیاورد؛ اما دیگر نباید فریِب حرف ها و رفتارهای او را خورد. چون یک فرد 
ریاکار، همیشه ریاکار است. با آدم های دورو، حریص و بخیل نباید مشورت کرد؛ 
این افراد نه تنها راه صحیح را به ما نشان نمی دهند، بلکه دیگران را از مسیر درست 
گمراه می کنند. کسانی که از دورویی برای پیمودن پله های ترقی استفاده می کنند، 
موجب می شوند کارایی و بهره وری پایین آمده و در جامعه کارشکنی زیاد شود که 

این مسأله مانعی برای رسیدن به اهداف است.

نيلوفر ولی پور 
 

نویسنده گان  جمله  از  دوتوکویل  آلکسی 
است  فرانسه  نوزدهم  قرن  نظریه پردازاِن  و 
اروپا  اندیشه های سیاسی  تکوین  بر سیر  که 
عنوان  به  وی  گذاشت.  توجهی  قابل  تأثیر 
فرانسه  در  لیبرالیسم  اصلی  سخن گوی 
از  وی  هوش مندانۀ  دفاع  گردید.  معروف 
خودگردانی و پراکنده گی قدرت و حکومت 

نماینده گی، بی مانند است. 
دارند،  او که شهرت جهانی  آثار معروف  از 
و   »)1835( امریکا  در  »دموکراسی  می توان 

»رژیم سابق و انقالب )1856(« را نام برد. 
یک  در   1805 سال  در  دوتوکویل  آلکسی 
دوران  در  آمد.  دنیا  به  اشرافی  خانوادۀ 
او  خانوادۀ  اکثر  فرانسه،  وحشت  حکومت 
شوخ طبع  کشیشی  رفتند.  گیوتین  تیغ  زیر 
عهده  به  را  او  تربیِت  و  تعلیم  سرپرستی 
که  بود  آن  کشیش  این  تالش  تمام  داشت. 
اعتقادات و ایمان مذهبی شدیدی در اندیشۀ 
نیز  کار  ابتدای  در  نماید و  ایجاد  دوتوکویل 
توانسته بود موفق باشد، ولی مسیر زنده گی 

اندیشۀ  تأثیرات آن، دیدگاه و  و جریان ها و 
مذهبی دوتوکویل را تغییر داد. در سال 1820 
برای  وی  ابتدایی،  تحصیالت  اتمام  از  پس 
شد.  دیگر  شهری  رهسپار  تحصیالت  ادامۀ 
دوتوکویل در دروان جوانی، به هنگام مطالعۀ 
کتاب های معروف دوران خود، ایمانش دچار 
کشیش  اخالقی  آموزه های  و  شد  بحران 

دوران کودکی اش تضعیف گردید. 
تشویق  به  بنا  را  خود  دانشگاهی  رشتۀ  وی 
همین  در  کرد.  انتخاب  حقوق  اطرافیان، 
و  دانشگاه  در  مطرح  سیاسی  مسالۀ  سال ها، 
روزنامه ها، مباحثه یی بود که نزاع میان فرانسۀ 
آریستوکراسی  میان  یا  نوین  فرانسه  و  کهن 
همین  و  می ساخت.  مطرح  را  دموکراسی  و 
اندیشۀ  تکوین  برای  بود  مقدمه یی  مباحث، 
در  بعدها  که  دوتوکویل،  حقوقی  ـ  سیاسی 
کتاب خود به تحلیل و تشریِح آن پرداخت. 

تحصیالت  دوتوکویل   1827 سال  در 
دانشگاهی خود را تمام کرد و در این مدت 
در  بود.  گشته  لیبرال  اصول  به  معتقد  فردی 
همین سال، رییس دادگاه بخش ورسای شد 
و با قاضی جوانی که از فن سخنوری بهره مند 
دوستی  هم  با  دراز  سالیان  و  شد  آشنا  بود، 

داشتند. 
و  سیاست  سمت  به  دوتوکویل  تدریج  به 
گرایش های سیاسی روزگار خود، رانده شد 
و عضو انجمن اخالقیات مسیحی گشت. وی 
خواهان برقراری حکومت انتخابی در فرانسه 

بود. 
ایاالت  به  گرفت  تصمیم   1830 سال  در 
متحده سفر کند و در آن جا سیستم زندان های 
تأدیبی را مطالعه نماید. در این سفر بود که 

سیستم سیاسی این کشور را بررسی کرده و 
آن را به کشور خود تعمیم داد. وی راه حل 
دستگاه  نبودن  در  را  خود  کشور  مشکالت 
دولتی متداول در فرانسه دانست. با این حال، 
وی در جست وجوی جامعۀ مدنی متناسب با 
الگوی  اوضاع سیاسی و اجتماعی فرانسه و 

اصالحات برای آن بود. 
شهرها،  خودگردانی  به  معتقد  دوتوکویل 
دخالت  حداقل  و  سیاسی  نفس  به  اعتماد 
جهت  وی  بود.  امور  ادارۀ  در  دولت ها 
استعفا  بخش  دادگاهِ  از  خود،  کتاب  نوشتن 
داد و سعی کرد تا بر اساس تجربیات سفری 
کتابی  رایج،  سیاسی  تفکرات  و  انگیزه ها  و 
وی  بنویسد.  امریکایی  نهادهای  به  مربوط 
نهاد.  نام  امریکا«  در  »دموکراسی  را  کتابش 
این کتاب در سال 1835 منتشر شد و باعث 

گردید که او را »منتسکیوی تازه« بنامند. 
انتشار  اثر  در  که  شهرتی  این  از  دوتوکویل 
کتابش به دست آورده بود، استفاده کرده و در 
اما رأی  نمود،  انتخابات سال 1837 شرکت 
کافی را به دست نیاورد. علت این امر آن بود 
که وی حمایت های حکومت را نپذیرفت. از 

بود،  کرده  پیدا  که  فراغتی  واسطۀ  به  این رو 
شروع به نوشتن جلد دوم کتاب دموکراسی 

در امریکا پرداخت. 
دنبال  به  توانست  در سال 1848  دوتوکویل 
به  بسیاری  آرای  با  سوسیالیستی،  انقالب 
از  شود،  برگزیده  جدید  مجلس  نماینده گی 
قیام طبقۀ کارگر شرکت  این رو در سرکوبی 
جست و تمام توان و اندیشۀ خود را به کار 
طرف  از  نیز  توجهی  قابل  پاداش  البته  برد. 
به  این که  جمله  از  کرد،  دریافت  دولت 
قانون  پیش نویس  تهیۀ  کمیسیون  عضویت 
اساسی انتخاب شد. وی توانست همکارانش 
تمرکز  عدم  به  مربوط  موازین  مورد  در  را 
ناپلیون  در سال 1848  با خود همراه سازد. 
اما زمانی که  را وزیر خارجه کرد.  او  سوم، 
مخفی  زنده گی  زد،  کودتا  به  دست  ناپلیون 
دوره شروع  این  در  آغاز گشت.  دوتوکویل 
به نوشتن کتابی به نام »رژیم سابق و انقالب« 
تاریخی  و  تحلیلی  به سبک  کتاب  این  کرد. 
بخش های  محتوای  است.  شده  نگاشته 
دربارۀ  اول،  بخش  از:  عبارت اند  کتاب  این 
دوم،  بخش  اجتماعی؛  دموکراتیک  انقالب 
اداری در  تمرکز  پیامدهای  و  ماهیت  تحلیل 
فرانسه و بخش سوم، مربوط به نقش محققان 
از  پیش  اقتصادی  روندهای  و  فیلسوفان  و 
اصالحات  کننده  مختل  اثرات  و  انقالب 
سیاسی و اداری. وی در این کتاب کمتر به 
آن  اثرات  به  بلکه  می پردازد،  تمرکز  منشای 

توجه دارد. 
انقالب  فرضیۀ  به  مربوط  که  اول  بخش  در 
رخ  انقالب  وقتی  دارد  اعتقاد  وی  است، 
می دهد که انسان ها احساس نوعی نارضایتی 

واقعیات،  از  انسان ها  تصورات  نمایند. 
موثرتر از خود واقعیات است. وقتی انسان ها 
وضعیت خود را با دیگران مقایسه می نمایند، 
احساس نارضایتی برای آنان به وجود می آید 
و دست به انقالب می زنند. توکویل در مورد 
انقالب فرانسه اعتقاد دارد که که این انقالب، 
قدرت دولت را افزایش داد و بیشتر پایان یک 

فرایند بود تا آغاز آن. 
اداری  تمرکز  مسالۀ  به  کتاب  دوم  بخش 
فرانسه  در  دارد،  اعتقاد  و  پرداخته  فرانسه 
ممتاز  اشراف  و  پادشاه  توسط  اداری  تمرکز 
باعث گردید تا طبقات اجتماعی از هم فاصله 
نداشته  کشور  به  تعلق  احساس  و  بگیرند 
باالتر غیر عملی  به طبقۀ  باشند. چون ورود 
بوده، پیوندهای همدردی بین طبقات از بین 
رفته بود و مردم در سرنوشت خود دخالتی 
نداشتند و اشراف نیز از انجام وظایف خود 
طفره می رفتند. مجلس عمومی طبقاتی فرانسه 
از سه طبقۀ روحانیون، اشراف و عوام تشکیل 
یافته است. علت تمرکز اداری از دید توکویل 
حرص پادشاهان و دیوان ساالران برای قدرت 
بود؛ بنابراین، این تمرکز اداری باعث گردید 
تا تماس طبقات اجتماعی با یک دیگر دشوار 
درک  برای  آن ها  رغبت  نتیجه  در  و  گردد 
برای  وی  برود.  میان  از  یک دیگر  نیازهای 

توضیح این مساله، به بررسی علت استیالی 
انگلیس بر هندوستان می پردازد. 

نقش  به  سابق”،  “رژیم  کتاب  سوم  بخش 
فیلسوفان و وضعیت ذهنی فرانسه در اواخر 
قرن هجدهم اختصاص دارد. وی معتقد است 
فرمول های فیلسوفان برای ادارۀ جامعه و حل 
نزدیک  واقعیت  به  که  نحوی  به  مشکالت 
باشد نبود، بلکه انتزاعی و کلی بود. از طرف 
دیگر طرح های اصالح گرایانه و عقالیی آن ها 
استوار  دولتی  متمرکِز  قدرت  پیش فرض  بر 
بود. برای درک بهتر فلسفۀ سیاسی توکویل، 
باید از نزدیک کتاب او را مطالعه و نظریات 
این  این حال  با  نمود.  بررسی  را  او  سیاسی 
اداری  ـ  سیاسی  نظام  به  بیشتر  رویکردها 

فرانسه در قرن نوزدهم باز می گردد.

دوتوکویل معتقد به خودگردانی 
شهرها، اعتماد به نفس سیاسی 
و حداقل دخالت دولت ها در 
ادارۀ امور بود. وی جهت 
نوشتن کتاب خود، از دادگاِه 
بخش استعفا داد و سعی کرد 
تا بر اساس تجربیات سفری 
و انگیزه ها و تفکرات سیاسی 
رایج، کتابی مربوط به نهادهای 
امریکایی بنویسد. وی کتابش 
را »دموکراسی در امریکا« نام 
نهاد. این کتاب در سال ۱۸۳۵ 
منتشر شد و باعث گردید که او 
را »منتسکیوی تازه« بنامند

زندهگی
نامه
وآثار
آلکسی
دوتوکویل
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رومن گاری را بیشتر با »خداحافظ گاری کوپر« می شناسـند 
که البته معروف ترین اثِر اوست؛ اما آثار دیگِر این نویسندۀ 
بزرگ نیز به تمام معنا جذاب و تأثیرگذار است، به همین 
منظور داستان شیفتۀ پاکِی او را برای شما انتخاب کرده ایم.

***
همۀ  و  تمدن  زودتر  هرچه  که  گرفتم  تصمیم  باالخره 
ارزش های کاذِب آن را ترک  گویم، از این دنیای حریص 
که یک سره رو به نعمات مادی کرده است، دوری جویم 
و خود را به جزیره یی دورافتاده در اقیانوس آرام، به روی 
الجوردی رنگ  برکه یی  کنار  به  مرجانی،  تخته سنگ های 
بکشانم. دالیلی که مرا به این کار وامی داشت، تنها در نظر 

طبایِع بی احساس، شگفت جلوه می کند.
مسابقۀ  محیط  این  از  که  داشتم  نیاز  بودم.  پاکی  تشنۀ  
دیوانه وار، از این مبارزۀ بی امان برای استفادۀ  هرچه بیشتر، 
که فقدان هر نوع وسوسۀ وجدانی در آن به صورت  قانون 
هنرمند،  روحی  و  ظریف  طبعی  برای  و  است،  درآمده 
یافتن مواد ساده یی که  الزمۀ آرامش روح است روزبه روز 

مشکل تر می شود، بگریزم.
همۀ  بودم.  مادیات  به  بی توجهی  محتاج  خصوصًا  آری. 
آن ها که مرا می شناسند، می دانند که این مسأله بارزترین، و 
شاید تنها خصیصه یی ست که من از دوستانم انتظار دارم. 
در رویاِی آن بودم که افرادی ساده و خدمت گزار، به دور 
از حساب گری های پست، احاطه ام کنند، تا بتوانم هرچیز 
را از آن ها بخواهم و در عوض، دوستِی خویش را به آنان  
هدیه کنم، بی آن که مالحظات حقیرانه بتواند روابط مان را 

تیره سازد.
بودم،  مشغول  بدان ها  که  را  کار خصوصی  چند  بنابراین 

سروسامان دادم و در شروع  تابستان به تاهیتی رسیدم.
پاپت  را نپسندیدم، هرچند که شهر زیبایی بود، اما تمدن 
گوش خود را در هر گوشه یی از آن نشان می داد: هرچیز 
در آن قیمتی دارد. یک مستخدم، یک مزدبگیر است نه یک 
دوست، و انتظار دراد که در آخر ماه مزد خود را دریافت 
دردناک  سماجتی  با  همه جا  معاش”  “کسب  جملۀ  دارد. 
متداول است، و همان طور که گفتم، پول یکی  از چیزهایی 
بود که من تصمیم داشتم هرقدر ممکن است از آن بگریزم.

بنابراین، تصمیم گرفتم که به یکی از جزایر کوچِک مارکیز 
بروم. تاراتو را که  کشتی تجارتی مروارید سالی سه بار در 
آن لنگر می انداخت، برحسب اتفاق از روی نقشه  برگزیدم.

به محض ورود به جزیره، دریافتم که باالخره رویایم دارد به 
حقیقت می پیوندد. وصِف زیبایی ها را هزاران بار شنیده ایم. 
اما هنگامی که آن را با چشم خویش  می بینیم، دیوانۀ مان 
می کند. با نخستین گامی که در ساحل برداشتم، و منظرۀ 
خم گشته گی  یافت،  تجسم  دیده گانم  برابر  در  پلی نزی  
آرامش  می یافت،  ادامه  دریا  تا  کوهستان  از  که  نخل هایی 
محافظ،  تخته سنگ های  در  محاط  برکه یی  رخوت آور 
بود،  کلبه های سبک تشکیل شده  از  که  روستای کوچک  
و سبکی این کلبه ها که به تنهایی نمایانگر فقدان  هر نوع 
به  بالفاصله  که  اهالی روستا  دیدن  نگرانی جلوه می کرد، 
سوی من دویدند، این  احساس را در من به وجود آورد که 
در این نقطه همه چیز را می توان تنها با دوستی و مهربانی 

به دست آورد.
چه من چون همیشه، بیش از هر چیز خصوصًا نسبت به 

خصیصه های انسانی حساس  بودم.
در آن جا مردمی را می دیدم که به نظر نمی رسید هیچ یک از 
خصوصیاِت حقیرانۀ سرمایه داری آلودۀ ما به آنان سرایت 
کرده باشد. تعداد اهالی به چند صدتایی بالغ  می شد. این 
مردمان چنان نسبت به سود مادی بی تفاوت بودند که من 
توانستم در بهترین کلبۀ روستا اقامت گزینم، همۀ نیازهای 
باغبانم،  ماهی گیرم،  برآورم،  را  خویش  آنِی  و  نخستین 
آشپزم را داشته باشم، بی آن که ناگزیر از گشودن کیسۀ پولم  
شوم. همۀ این ها را تنها براساس دوستی و برادری هرچه 
متقابل  احترام  براساس  پراحساس تر،  هرچه  و  ساده تر 

به دست آوردم.
رفاه خویش را مدیون پاکی روح اهالی و ساده گِی شکوه آمیز 
ایشان، به خصوص مدیون  نیکی بی شایبۀ تاراتونگا 5نسبت 

به خویش بودم.
از  یکی  فرزند  ساله،  پنجاه  حدود  بود،  زنی  تاراتونگا 
رؤسای سابق قبیله. پدر او در زمان حیات بر بیش از بیست 
تاراتونگا  اهالی،  بود.  جزیرۀ مجمع الجزایر حکومت کرده 
را هم چون مادر خویش دوست می داشتند. و من به محض 
ورود همۀ کوشش خود را برای  جلب دوستِی او به کار 
بخواهم  بی آن که  و  ساده گی  نهایت  در  را  کار  این  بردم. 
خود را جز آن که هستم بنمایانم، کاماًل به عکس، با افشای 

صادقانۀ روحم به او، انجام دادم.
همۀ دالیلی را که به جزیره سوقم داده بود، نفرِت خویش 
را از سوداگری های زشت و ماده پرستی آلوده، نیاز شدیدم 
معصومیتی  و  مادیات  به  بی توجهی  مجدد  کشف  به  را 

او  به  نمی شناختم،  انسانیت  برای  آن حیاتی  از  که  خارج 
این  این که همۀ  از  نمایاندم و شادی و سپاس گزاری ام را 
کردم.  تشریح  یافته ام،  مردمش  و  او  کنار  در  را  صفات 
تاراتونگا گفت  که مرا به خوبی درک می کند و شخص او 
در زنده گی جز یک هدف ندارد: این که پول روح  مردمانش 
را نیاالید. کنایه اش را درک کرد و و به او اطمینان دادم که 
در همه  مدِت اقامتم در تاراتورا، پشیزی از کیسه ام بیرون 
بعد  تمام  هفته های  بازگشتم و در  کلبه ام  به  نخواهد شد. 
داده  من  به  به طور ضمنی  که  را  دستوری  کامل،  دقت  با 
شده بود، رعایت کردم. حتا همۀ پولی را که همراه داشتم، 

برگرفتم و در گوشه یی از کلبه ام دفن کردم.
سه ماه بود که در جزیره می زیستم. روزی پسربچه یی، از 
جانب کسی که از این پس  می توانستم او را دوست خویش 
تاراتونگا بنامم، هدیه یی برایم آورد. هدیه عبارت از یک 
من  نیت  به  شخصًا  تاراتونگا  که  بود  چهارمغزی  کیِک 
درست کرده  بود. اما آن چه بالفاصله نظر مرا جلب کرد، 

پوششی بود که شیرینی در آن بسته بندی  شده بود.
این پوشش پارچه یی خشن، از جنس بوجی بود که رویش 
با رنگ هایی عجیب نقاشی شده  بود، و طرح ها به گونه یی 
مبهم چیزی را به خاطر من خطور می داد که در وهلۀ اول  

نتوانستم درک کنم چیست.
پارچه را با دقت بیشتری مورد آزمایش قرار دادم، و ناگهان 
دلم در دروِن سینه  جهید. پرده را به روی زانوی خویش 
نهادم و آن را با دقت گشودم، مربع مستطیلی بود به  طول 

و عرِض پنجاه در سی سانتی متر که تقاشی روی آن ترک 
خورده و جابه جا محو شده  بود. اما امکان تردیدی برایم 
روی  پیش  را  گوگن  تابلوهای  از  یکی  نداشت:  وجود 

خویش  داشتم.
من تبحری در امر نقاشی ندارم، اما امروز نام هایی وجود 
را  کارشان  طرز  تردید  بدون  می تواند  همه کس   که  دارد 
بشناسد. بار دیگر با دست های لرزان پرده را گشودم و به 
روی آن خم شدم: گوشه یی از کوهستان تاهیتی را با زنانی 
که در کنار چشمه  مشغول شنا کردن بودند، نشان می داد، 
رنگ ها، سایه ها، خود طرح به حدی قابل  شناسایی بود که 
علی رغم وضع نامساعد پرده، اشتباه در مورد آن غیرممکن 

می نمود.
فشاری را که در جسمم همیشه با هیجان شدید قلبی همراه 

است، در قسمت راست  بدنم احساس کردم.
و  دورافتاده!  جزیرۀ  این  در  گوگن  دست  ساختۀ  یک 
استفاده  آن  از  شیرینی  یک  بسته بندیِ   برای  که  تاراتونگا 
باید ارزشی   کرده است! پرده یی که اگر در پاریس باشد، 
معادل پنج میلیون فرانک داشته باشد! آیا این زن چند تای 
دیگر از این پرده ها را برای  بسته بندی، یا برای سد کردِن 
برای   زیان جبران ناپذیری  است؟ چه  برده  کار  به  سوراخ 

بشریت!
با یک جهش از جا برخاستم و به نزد تاراتونگا دویدم تا از 

شیرینی یی که برایم  فرستاده بود، تشکر کنم.
او را در حالی یافتم که جلِو در خانه اش، رو به سوی برکه 

نشسته بود و ُچپُقش را دود می کرد.
تاراتونگا زنی درشت اندام بود با موهای خاکستری، و حتا 
در این حالت هم شایسته گی ستایش انگیِز خویش را حفظ 

می کرد.
به او گفتم:

ـ تاراتونگا. چه شیرینی خوبی درست کرده بودی. آن را 

خوردم. واقعًا عالی بود. متشکرم.
راضی به نظر رسید و پاسخ داد:

ـ امروز یکی دیگر برایت درست می کنم.
که  بود  لحظه یی  نگفتم.  چیزی  اما  گشودم،  را  دهانم 
می بایست مهارت به کار می بردم. نمی بایست به چنین زِن 
بزرگواری این احساس را بدهم که فردی بی تمدن است  
برای  جهان،  نوابع  بزرگ ترین  از  یکی  شاهکارهای  از  و 
اعتراف کنم که من بسیار  باید  بسته بندی استفاده می کند. 
از  احساساتی هستم، و الزم می دانستم که هرطور هست 

این  کار اجتناب کنم.
دیگری  شیرینی  دیدن  قیمت  به  حتا  بودم،  ناچار 

بسته بندی شده در پردۀ  نقاشی  گوگن، خاموش بمانم.
بنابراین به کلبه ام بازگشتم و منتظر ماندم.

بعد از ظهر، شیرینی دوم، بسته بندی شده در پردۀ دیگری 
هم  قبلی  از  یکی  این  وضع  رسید.  دستم   به  گوگن  از 
کارد  با  کسی  که  می رسید  نظر  به  حتا  بود.  اسف انگیزتر 

روی آن را تراشیده است.
نزدیک بود به نزد تاراتونگا بدوم، اما خویشتن داری کردم. 
می بایست مسأله را با احتیاط مطرح می کردم. روز بعد به 
بهترین  او،  شیرینی  که  گفتم  به ساده گی  و  رفتم  دیدارش 

چیزی بوده است که در عمر خود خورده ام.
با بزرگواری لبخند زد و چپقش را پر کرد.

در طول هشت روز بعد، سه شیرینی دیگِر پیچیده شده در 
پرده های گوگن از جانب  تاراتونگا دریافت داشت. ساعاتی 

غیرعادی را می گذراندم. روانم ترانه خوانی می کرد. جملۀ 
آن  در  که  هنری  خارق العادۀ  هیجان  بیان  برای  دیگری 

می زیستم، وجود ندارد.
بسته بندی.  بدون  اما  یافت،  ادامه  شیرینی ها  ارسال  سپس 
خوابم را یک سره از دست  دادم. آیا تابلوی دیگری وجود 
نداشت، یا تاراتونگا بسته بندی را از یاد برده بود؟ احساس 
رنجش و حتا کمی تحقیر نسبت به خویش می کردم. باید 
اعتراف کرد که در بومیان، باوجود همۀ صفات نیکی که 
دارند، عیوبی هم هست، و یکی از این عیوب  بی توجهِی 
آن هاست که موجب می شود انسان نتواند یک سره به آنان 
و  خوردم  ُقرص  چند  اعصابم  آرامش  برای   کند.  اعتماد 
کوشیدم تا وسیله یی برای مذاکره با تاراتونگا بیابم، بی آن که 
توجه او را به نادانی اش جلب کرده باشم. باالخره تصمیم 

به صراحت گرفتم و به نزد دوستم بازگشتم. به او گفتم:
شیرینی هایی  من  برای  نوبت  چندین  تو  تاراتونگا.  ـ 
فرستادی که همه عالی بود. به عالوه  چندتایی از آن ها در 
به شدت  که  بود،  شده  بسته بندی  نقاشی شده  پارچه های 
دارم.  را دوست  من رنگ های شاد  کرد.  مرا جلب  توجه 
بگو ببینم این ها را از کجا آورده ای آیا بازهم از آن ها داری؟

تاراتونگا با بی تفاوتی پاسخ داد:
ـ آه. آن ها. . . پدربزرگم مقداری زیادی از این ها داشت.

با لکنت پرسیدم:
ـ مقداری زیاد؟

ـ بله. این ها را از یک فرانسوی که در جزیره اقامت گزیده 
بود و برای سرگرمی، روی  پارچه های کیسه یی را با رنگ 
از  تایی  چند  هنوز  باید  بود.  داشته  دریافت  می پوشانید، 

آن ها باقی مانده باشد.
زمزمه کردم:

ـ خیلی؟
ـ اوه. نمی دانم. می توانی آن ها را ببینی. بیا.

ماهی های خشک شده و  از  که  انباری هدایت کرد  به  مرا 
انبار. یک  انباشته  بود. روی زمین شنی  هسته های نارگیل 
دوجین از پرده های کار گوگن وجود داشت که همه گی  به 
روی پارچه های گونی نقاشی شده و اکثراً آسیب دیده بود. 
اما هنوز چند تایی از آن ها وضع خوبی داشت. رنگم پریده 
بود. و به زحمت خود را سرپا نگه می داشتم. باز اندیشیدم: 
»خدای من. چه زیان جبران ناپذیری برای بشریت می بود 
را  پرده ها  این  قیمت  نمی آمدم!«  جزیره  این   به  من  اگر 

می شد به سی میلیون فرانک تخمین زد. . .

تاراتونگا گفت:
ـ اگر بخواهی می توانی آن ها را با خود ببری.

آمد.  وجود  به  من  روح  در  دردناک  مبارزه یی  آن گاه 
مادی  امور  به  را  نیک سیرت   جماعِت  این  بی توجهِی 
مردمانش،  روح  و  روستا  در  نمی خواستم  و  می دانستم 
نابودی  موجب  که  را  ارزش هایی  و  به سوداگری  وقوف 
بسیاری از بهشت های زمینی شده است، به وجود آورم. اما 
تمام پیش داوری های تمدِن ما که علی رغم هرچیز در خاطر 
من نقش بسته بود، مانع از این می شد که چنین هدیه یی را، 
با یک  حرکت  بپذیرم.  بپردازم،  قبالش چیزی  بی آن که در 
ساعت طالیی را که به مچ داشتم، از دستم گشودم و به 

سوی تاراتونگا پیش بردم. از او خواهش کردم:
ـ پس بگذار من هم به نوبۀ خود هدیه یی به تو بدهم.

پاسخ داد:
ساعت  به  نیازی  وقت،  شناخت  برای  ما  این جا،  در  ـ 

نداریم. کافی است که به خورشید نگاه کنیم.
آن گاه تصمیمی رنج آور گرفتم و گفتم:

ـ تاراتونگا. من متأسفانه ناچارم به فرانسه بازگردم. بعضی 
خوش بختانه  می کند.  را  حکم  این   من  به  انسانی  مسایل 
را  من شما  و  می رسد  این جا  به  دیگر  روز  کشتی هشت 
من  به  که  شرطی  به  می پذیرم  را  تو  هدیۀ  می کنم.  ترک  
اجازه دهی کاری برای تو و کسانت  انجام دهم. قدری پول 
با خود دارم. خیلی کم. اجازه بده آن را برای تو بگذارم. 

شما در هر حال به وسایِل کار و دارو نیاز دارید.
با بی تفاوتی پاسخ داد:
ـ هرطور میل توست.

و  گرفتم  را  پرده ها  دادم،  دوستم  به  فرانک  هفت صدهزار 
ورود  منتظر  نگرانی  با  هفته  یک   دویدم.  کلبه ام  سوی  به 
کشتی بودم. درست نمی دانستم از چه چیز وحشت دارم. 
ولی عجله داشتم که از آن جا عزیمت کنم. آن چه بعضی 
طبایع هنرمندانه را مشخص  می کند، این است که تماشای 
غرورآفرین زیبایی برایشان کافی نیست. به شدت نیاز به آن  
با هم نوعاِن خویش قسمت کنند.  این شادی را  دارند که 
عجله داشتم که به فرانسه باز گردم، به نزد سوداگران تابلو 
بروم و گنجینه ام را به آنان بنمایانم. قیمِت آن ها را می شد 
به صد میلیون فرانک تخمین زد. تنها نگرانی ام از این بود 
را  آورده  به دست  قیمت  درصد  چهل   تا  سی  دولت  که 
برداشت می کرد، زیرا استیالی تمدِن ما در خصوصی ترین  

زمینه های جهان، یعنی زمینۀ زیبایی، چنین است.
در تاهیتی ناچار شدم پانزده روز منتظر کشتی عازم فرانسه 
بمانم. در این مدت تا آن جا که می توانستم از حرف زدن 
می کردم.  خودداری  تاراتونگا  و  خویش  جزیرۀ  دربارۀ 
بهشت  به روی  سایۀ دست های سوداگر  که  نمی خواستم 
زمینی من بیافتد. اما صاحب هوتلی  که در آن منزل کرده 

بودم، جزیره و تاراتونگا را به خوبی می شناخت.
یک شب دربارۀ تاراتونگا به من گفت:

ـ دختر بااحساسی است.
در پاسِخ او سکوت کردم، زیرا، کلمۀ ”دختر” را برای یک 
از شریف ترین  موجوداتی که می شناختم، کاماًل اهانت آمیز 

یافتم.
میزبانم پرسید:

ـ طبعًا نقاشی هایش را هم به شما نشان داده است؟
راست نشستم و پرسیدم:

ـ چه گفتید؟
ـ آخر او نقاشی می کند. و به عقیدۀ من کارهایش به نسبت 
خوب است. بیست سال  پیش سه سالی را در آموزشگاه 
که   وقتی  از  است.  گذرانده  پاریس  تزیینی  هنرهای  عالی 
مصرف روغن نارگیل در مصنوعات به جایی که می دانید 
رسید، او هم به جزیره  بازگشت. به نوع حیرت انگیزی از 
نقاشی های گوگن تقلید می کند. قراردادی دایمی با استرالیا 
دارد. آن ها برای هر تابلو بیست هزار فرانک به او می دهند 
پول  زنده گی می کند... چه شده است رفیق؟  این  با  او  و 

حال تان خوب نیست؟
زمزمه کنان گفتم:
ـ چیزی نیست.

نمی دانم نیروی از جا برخاستن را چه گونه به دست آوردم. 
به سوی اتاقم باال رفتم و خود را به روی بسترم افکندم. 
نفرتی نامریی و عمیق همۀ وجودم را فرا گرفته بود. یک  
حساب گری های  بود.  کرده  خیانت  من  به  دنیا  دیگر  بار 
آلوده، چه در پایتخت های بزرگ  و چه در جزایر کوچک 
اقیانوس آرام، روح انسان ها را زشت می کرد. کاری برایم 
باقی  نمانده بود جز این که خود را به جزیره یی واقعًا خالی 
از سکنه بیافکنم، و اگر می خواهم  نیاز شدیدم را به پاکی 

برآورم، فقط با خودم تنها زنده گی کنم.
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احمد عمران
در حالی که کمتر از سه روزِ دیگر به آغاز اجالس 
کشورهای عضو پیماِن ناتو در ویلز بریتانیا باقی مانده، 
انتخاباِت کذایِی کشور هم چنان در هاله یی از  نتیجۀ 

ابهام و سردرگمی قرار دارد. 
ویژه  اهمیتی  از  افغانستان  برای  ناتو  سراِن  نشست 
جامعۀ  می شود.  گفته  چنین  یا  و  است  برخوردار 
جهانی تالش هایی را به هدف پایان دادن به بن بسِت 
آیندۀ  زعامِت  آن  نتیجۀ  در  تا  داد  انجام  انتخاباتی 
کشور مشخص شود و رییس جمهورِی تازه ریاست 
هیأِت شرکت کننده در نشست ویلز را به عهده داشته 
به  تالش ها  این  که  می دهند  نشان  قراین  اما  باشد. 
عنوان  به  فردی  که  نمی رود  گمان  و  نرسیده  نتیجه 
و  مهم  نشسِت  این  در  افغانستان  رییس جمهورِی 

تاریخی حضور پیدا کند. 
آن گونه که آگاهان مسایل می گویند، در نشسِت ویلز 
آیندۀ مناسبات کشورهای عضو ناتو با افغانستان که 
دارد،  جهانی  جامعۀ  کمک های  با  تنگاتنگ  پیوند 
مشخص می شود. روز شنبه هم وقتی شورای حزب 
اسالمی در کابل برنامۀ فرمایشی خود را در خیمۀ لویه 
جرگه برگزار کرد، دقیقًا می خواست از همین خأل به 
سود هدف های خود استفاده کند. اعضای این شورا 
می دانند،  اسالمی  حزب  از  شاخه هایی  را  خود  که 
و جیره خوار  معلوم الحال  نماینده گان  در حقیقت  اما 
خواِن ارگ و برخی حلقاِت آن سوی مرزها استند، 
اعتراض های شان  دست مایۀ  را  افغانستان  مشکالت 

نسبت به وضعیِت انتخابات ساختند. 
در  نیتی  چه  بود  مشخص  که  شورا  این  اعضای 
یک  کردند  تالش  است،  نهفته  همایش شان  عقِب 
طرِف قضیه را متهم به ایجاد و سازمان دهی بن بست 
نخستین  همان  در  که  تالشی  دهند؛  نشان  انتخاباتی 
و  نامیمون  نیات  و  انجامید  شکست  به  لحظات 
همان  در  کرد.  فاش  را  برگزارکننده گان  دولتی مآبانۀ 
این  شرکت کننده گاِن  اکثریت  که  شد  مشخص  روز 
آجندای  با  پیوندی  هیچ  بزرگ،  به اصطالح  نشسِت 
برنامه ندارند و حتا از داشتن تعلق به حزب اسالمی 
از  مالحظه یی  قابِل  بخش  که  افراد  این  اند.  متنفر 

را  جرگه  لویه  خیمۀ  نشست  در  حاضر  جمعیِت 
مهره های  از  یکی  به وسیلۀ  عماًل  می دادند،  تشکیل 
این  در  شرکت  به  ارگ  فرماِن  به  گوش  همیشه 
که  هم  سخنانی  بودند.  شده  ساخته  مجبور  نشست 
مواضع  به  آن که  از  پیش  شد،  ایراد  نشست  این  در 
این حزب  از  یا  و  باشد  داشته  تعلق  اسالمی  حزب 
برخی  سوی  از  دیکته شده  سخنانی  کند،  نماینده گی 
حلقاِت انتخاباتی و ارگ ریاست جمهوری بود. حاال 
که  دارد  وجود  شعور  این قدر  کشور  این  در  دیگر 
حرکت هایی از این دست را از طرز اجرا و ادای آن 

بازشناسند. 
دنبال  را  اصلی  هدِف  دو  جرگه  لویه  خیمۀ  نشست 
با  هماوردی  نشست،  این  نخسِت  هدف  می کرد. 
نشسِت مردمی و پُرشور تیم اصالحات و همگرایی 
بود که در اعتراض به اعالم نتیجۀ اولیه برگزار شد. 
حزب  به اصطالح  شوراهای  نشسِت  گرداننده گان 
که  بودند  کرده  انتخاب  را  محلی  همان  اسالمی، 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  هواداراِن  پیش  ماه  یک 
نشان  واکنش  خود  از  نتایج  اعالم  به  نسبت  آن  در 
دادند. هدف دومِ نشست شوراهای به اصطالح حزب 
نامزد مشخص در  پیروزی یک  از  اسالمی، حمایت 
به گونۀ  این نشست  بود.  انتخاباتی  نتیجۀ تقلب های 
نتیجۀ  فوری  اعالِن  انتظار  در  که  کرد  اعالم  واضح 

تقلبِی انتخابات است.
 برای شوراهای به اصطالح حزب اسالمی، چیزی به 
نام مشروعیت وجود ندارد. اما این تالش ها عمدتًا در 
راستای مغشوش کردِن افکار عامه و ایجاد ذهنیت های 
مخالف با عدالت خواهی انجام می شود و بدون هیچ 
تردیدی، مدیریت کالِن آن را ارگ ریاست جمهوری 
به عهده دارد. وقتی شرایط در زمینۀ حل مشکالت 
فنی و سیاسی به بن بست می رسد، عده یی این ذهنیت 
را خلق می کنند که تیم اصالحات و همگرایی گویا 
کارشکنی می کند و وضعیت را به نفِع خود نمی داند. 
روزِ  در چند  آرا  تفتیش  روند  اخالل  با  ذهنیت  این 
پیش صورت گرفت و متهِم قضیه نیز تیم اصالحات 
این  مدیریِت  که  حالی  در  شد.  معرفی  همگرایی  و 
وضعیت از جای دیگری صورت می گرفت؛ جایی که 

خود مشکالت را خلق می کند و بعد دیگران را متهم 
به نقض توافقات می سازد. 

اگر به رویدادهای پس از انتخاباِت دور دوم به خوبی 
را  افرادی  شومِ  سایه های  عماًل  شود،  انداخته  نظر 
بن بست  اصلِی  عامالن  که  کرد  شناسایی  می توان 
حلقۀ  این  رأِس  در  کرزی  آقای  هستند.  انتخابات 
که  آن جایی  از  او  دارد.  قرار  سیاه کار  و  خطرناک 
تحول  مسالمت آمیز  شکل  به  را  قدرت  نمی خواهد 

دهد، در پی خلِق بحران است. 
به وجود  به گونۀ تصادفی و طبیعی  اخیر  بحران های 
نیامده اند. این بحران ها ریشه در زمین های مشخصی 
دارند. آقای کرزی با ایجاد بحران های پیاپِی انتخاباتی 
مورد  در  ملل  سازمان  طرح  یک طرف  از  می خواهد 
رفع بحران انتخابات را ناکام سازد و از طرف دیگر، 
کنفرانس  به  افغانستان  مردم  واقعی  نمایندۀ  رفتن  از 

قریب الوقوِع ناتو جلوگیری کند. 
اگر این همه تقلب و جعل کاری در انتخابات صورت 
جدید  رییس جمهورِ  حاال  شک  بدون  نمی گرفت، 
مشخص بود و آمادۀ سفر به لندن. اما وضعیت چنین 
ساخته شد که از رفتن رییس جمهوری آینده به این 
کنفرانِس سرنوشت ساز عماًل جلوگیری صورت گیرد. 
میهن ستیزانۀ  تالش های  یُمن  به  حاضر،  حال  در 
سه  دارد؛  رییس جمهور  سه  افغانستان  کرزی،  آقای 
رییس جمهوری که هر کدام با بحرانی رو به رو استند: 
کرزی، رییس جمهوری ست که مشروعیِت خود را از 
دست داده و زمان مأموریتش به پایان رسیده است؛ 
اشرف غنی رییس جمهورِ خودساخته یی است که فکر 
می کند در نتیجۀ تقلب و در همکاری با کمیسیون و 
قبضه  به زودی  را  قدرت  می تواند  مافیایی  حلقه های 
کند؛ و داکتر عبداهلل که رای قاطِع مردم در انتخابات 
خلق  را  فضایی  چنان  انحصارگرایان  ولی  دارد  را 
را  مردم  ارادۀ  قانونی  صورِت  به  نتواند  که  کرده اند 
تمثیل کند. در چنین شرایطی آن چه که واقعًا مشخص 
به  با چنین وضعیتی  افغانستان  این است که  نیست، 

کجا خواهد رفت و آیندۀ آن چه خواهد شد!
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جنایتکاراِنمتجاوز...
است،  قانون  بند  در  اکنون  که  جنایتکار  باند  این  سردسته 

هدف از این اقدام ننگین را انگیزه مالی می خواند.
را که  آنان می خواستند فردی  این گروه،  به گفتۀ سردسته 
را  بوده  آورده  عروسی  این  به  خود  همراه  را  زیادی  پول 
متوقف بسازند؛ اما موفق به شناسایی و دستگیری وی نشده 

و بعداً دست به چنین اقدامی زده اند.
باید یادآور شد که جمعه شب )31 اسد( یک تعداد افراد 
مسلح که گفته می شود تعداد آنان به 16 تن می رسیده؛ با 
استفاده از یونیفورم پولیس در جاده عمومی ولسوالی پغمان 
از یک مجلس عروسی بر می گشتند،  افرادی که  بر  راه را 

گرفته و آنان را به یک باغ می برند.
از جمع چهار موتر نفر، سرنشینان دو موتر زنان بودند که 
افراد، مورد  این  از سوی  اذیت  و  آزار  بر  زنان عالوه  این 

تجاوز جنسی نیز قرار می گیرند.
پول، موبایل، طالی زنان و سایر اموال این افراد نیز توسط 

افراد این باند به غارت می رود.
به  نیز  کشور  رییس جمهور  کرزی  حامد  که  است  گفتنی 
منظور  به  را  هیأتی  و  نموده  تقبیح  را  حادثه  این  شدت 

بررسی همه جانبۀ این حادثه موظف کرده است.

آزادیبیاندرافغانستاندر...
این کشور برگزار شد، اظهار داشت: اطالعات بخش 
جدایی ناپذیر زندگی امروز مردم شده و لحظه یی را 

نمی توان بدون آن تصور کرد.
به گفته او، پس از این رسانه های افغانستان باید در 
بهبود کیفیت برنامه های خود دقت بیشتر کنند زیرا 
شبکه های  اضافی  هزینه های  سیستم  این  ایجاد  با 
تلویزیونی که به خرید و نصب ماهواره در والیات 

دور دست به مصرف می رسید، کاهش می یابد.
خلیلی گفت: پس از این رسانه ها باید از فرصت به 
وجود آمده به نحو احسن در امر اطالع رسانی بهتر 

و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند و مردم را 
در خالء اطالعاتی قرار ندهند.

وی افزود: افغانستان در سطح کشورهای منطقه در 
زمینه آزادی بیان الگویی بی مانند است و با ایجاد این 
سیستم، زمینه برای بهبود این اصل مردم ساالری و 

پاسخگویی دولتمردان بیشتر فراهم خواهد شد.
را  دیجیتال  تلویزیونی  سیستم  ایجاد  همچنین  وی 
سیستم  این  کرد:  تأکید  و  خواند  ارتباطی  انقالب 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  مثبت  پیامدهای 
خوبی را به خصوص در زمینه محو فساد اداری و 

پولشویی به دنبال خواهد داشت.
وی از رسانه های افغانستان به دلیل آنچه کم توجهی 

در اطالع رسانی از دستاوردهای دولت خواند انتقاد 
را  منفی  نکات  تنها  نباید  رسانه ها  گفت:  و  کرد 
بازتاب  باید  نیز  برجسته کنند بلکه نکات مثبت را 

دهند.
در حال حاضر بیش از 22 میلیون شهروند افغانستان 
تلفن  به  این کشور  میلیون جمعیت  از مجموع 30 
همراه و بیش از 1 میلیون شهروند این کشور عضو 

شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک هستند.
افغانستان،  دیجیتالی  تلویزیونی  سیستم  ایجاد  با 
پس از این مردم تمام مناطق این کشور به خدمات 
با کیفیت  ارتباطی به خصوص نشریات تلویزیونی 

دسترسی پیدا می کنند.

یکدخترهشتساله120هزار... 
نگه می کنم، کوشش می کنم که خوش باشد.«

مجبور  را  او  روزگار  تنگدستی  و  فقر  ناداری،  که  گفت  مومن 
ساخت تا دختر هشت ساله اش را عروس ساخته و روانه خانه 

بخت نمایند.
امام مسجد  از مال  مینه و سردار  ازدواج  وی گفت که در مورد 

جامع حضرت حمزه ولسوالی شولگره نیز مشوره گرفته است.
مولوی قیام الدین امام این مسجد در مورد عقد نکاح این دو طفل 

خرد سن چنین گفت:
»در مذهب احناف که اگر طفل صغیر باشد و پدرش وجود داشته 

باشد و اجازه بدهد، ازدواج روا می باشد.«
مینه طفل هشت ساله است که هنوز پا به سوی مکتب نگذاشته 

که روانه خانه بخت شد و عروس کسی گردید.
خشوی مینه می گوید که عروس اش را اجازه خواهد داد تا درس 

بخواند.
او گفت: »مه اجازه میتم که به مکتب بره و درس هایش را بخواند؛ 
او به درس خواندن و سبق هایش ادامه بدهد، مه مانع ای کار او 

نمیشم.«
عروسی دو طفل خرد سال در ولسوالی شولگره والیت بلخ عکس 
العمل هایی را نیز به همراه داشت که مدافعان حقوق زن و طفل در 

بلخ این مورد را تاسف بار خواندند.
شمال  در  بشر  حقوق  کمیسیون  مسووالن  که  حالیست  در  این 
افغانستان نیز این مورد را تاسف بار خوانده و گفته اند که در این 
اواخر خشونت علیه زنان در شمال کشور رو به افزایش می باشد.

یکُملکوسـهرییـسجمهور

د ویلز په ناسته کې د ميل...
 مرش ویيل، چې ولسمرش کرزی به د سه شنبې په ورځ 

د  کې  هېواد  په  یې  رسه  وتلو  په  چې  ووځي،  ارګه  له 

کودتا احتامل ډېرېږي.

ورځپاڼې  ماندګار  فیيض  ایمل  ویاند  ولسمرش  د  خو 

ته په مرکه کې دا څرګندونې رد کړې او ویې ویل، تر 

هغې چې نوی ولسمرش اعالن شوی نه وي او د لوړې 

نه وي، ولسمرش نيش کوالی  یې تررسه شوې  مراسم 

ارګ پرېږدي.

وايي،  اشارې  په  ته  څرګندونو  سعادت  ښاغيل  د  دی 

چې ښایي غلط فهمي شوې وي؛ خو ولسمرش یوازې 

نوي ولسمرش ته د واک له سپارلو وروسته له واکه لرې 

کېدای يش.

ښاغلی فیيض زیاتوي، چې د نوي ولسمرش د راتلو او 

لوړې مراسمو د تررسه کېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي 

ډول  ییز  سوله  په  چې  دی،  چمتو  کرزی  ولسمرش  او 

واک نوي ولسمرش ته وټاکي.

په  مترکز  ټول  کې  ارګ  په  چې  کوي،  ټینګار  نوموړی 

نوماند هغه سیايس  د ولسمرشۍ دواړه  دې دی، چې 

ته  بریا  کړې  السلیک  یې  نه  مخکې  له  چې  توافقپاڼه 

په خپله خوښه جوړ جاړی رامنځته کړی،  او  ورسوي 

او  وکړي  اغېز  مثبت  پروسې  په  ټاکنو  د  به  دا  چې 

وروستۍ پایله به اعالن يش.

له  ولسمرشۍ  د  اړه  دې  په  وايي،  ویاند  ولسمرش  د 

نوماندو رسه ناستې شوي او متاسونه وررسه روان دي، 

څو دا پروسه بریالۍ يش؛ خو هغه پروپاګنډې یې هم 

ته  پای  د  ټاکنیز بحران  د  رد کړې، چې ګویا ولسمرش 

اخته  په جوړولو  لویې جرګې  د مشوريت  لپاره  رسېدو 

دی.

د ټاکنیزو شکایاتو د کمېسیون مرش عبدالستار سعادت 

تېره ورځ وویل، که چېرې ولسمرش کرزی د سه شنبې 

په ورځ له ارګه ووځي، د ټاکنو پایلې به د ولسمرشۍ 

د  کړي.  پورې  الس  به  کودتا  په  او  مني  ونه  نوماندان 

هغه په وینا، دغه کار به په هېواد کې ارج مرج ډېر کړي.

نه  چې  کړل،  تورن  مرستیاالن  ولسمرش  د  نوموړي 

غواړي واک په سوله ییز ډول ولېږدول يش، بلکې اړتیا 

ده چې د واک لېږد د پياوړي پالن له مخې تررسه يش.

د ویلز په ناسته کې افغان پالوی!

د  کې  غونډه  په  لندن  د  چې  وویل،  ویاند  ولسمرش  د 

افغان دولت د استازي د برخه اخیستونکي پالوي په اړه 

هم نن په ارګ کې وروستۍ پرېکړه شوې ده.

د ده په خربه، که چېرې د لندن د ناستې د جوړېدو تر 

مهاله نوی ولسمرش اعالن شوی نه وي؛ نو د ميل دفاع 

وزیر بسم الله محمدي به د افغان دولت په استازیتوب 

د ناټو په رسمرشیزه کې چې پنځه ورځې وروسته به په 

ویلز ښار کې جوړېږي، برخه واخيل.

فیيض وویل، که چېرې له دې ناستې یوه ورځ وړاندې 

هم نوی ولسمرش اعالن يش، د لوړې مراسمو له تررسه 

کېدو وړاندې به د ولسمرش کرزي له یوه مکتوب رسه د 

لندن په ناسته کې برخه واخيل.

د ولسمرش ویاند زیاته کړه، چې له دې وړاندې د ناټو 

رسمنيش ولسمرش کرزي ته په دې ناسته کې د ګډون 

بلنلیک را استولی و، خو ولسمرش په یوه مکتوب کې 

له هغه د مننې ترڅنګ په واضح ډول ورته لیکيل ول، 

چې په دې ناسته کې باید نوی ولسمرش ګډون وکړي او 

که هغه اعالن شوی نه وي؛ نو د افغان حکومت یو بل 

چارواکی به په دې ناسته کې برخه واخيل.

برېټانیا  د  به  نېټه  پنځه  په  میاشتې  میالدي  راتلونکي  د 

چې  يش،  جوړه  رسمرشیزه  ناټو  د  کې  ښار  ویلز  په 

پوځي  د  رسه  افغانستان  له  به  وروسته  کال   ۲۰۱۴ له 

نورو  او  تجهیزاتو  د روزنې،  افغان ځواکونو  د  مرستو، 

مسایلو په کې خربې اترې ويش. دغه ناسته د افغانستان 

د راتلونکي لپاره خورا ارزښتمنه ګڼل کېږي.

حادثۀمرگبارترافیکیدرهرات

جان1۹تنراگرفت
یک  تصادف  پی  در  که  است  گفته  هرات  پولیس  سخنگوی 
مینی بوس با یک کامیون دست کم 19 تن کشته و هفت نفر دیگر 

زخمی شده اند.
عبدالرووف احمدی گفت که این رویداد ترافیکی زمانی روی داد 
به  ایران  مرز  در  قلعه  اسالم  بندری  شهرک  از  مینی بوس  این  که 
سوی شهر هرات در حرکت بود و صبح روز یکشنبه، 9 سنبله با 

کامیون تصادف کرد.
به گفته او، دلیل این تصادف "بی احتیاطی و سرعت زیاد" موترها 

بوده است.
سخنگوی پولیس هرات که از بیمارستان شهر هرات با بی بی سی 
صحبت می کرد، گفت که زخمیان این رویداد به بیمارستان منتقل 

شده اند.
آقای احمدی گفت که کشته شدگان شامل شش کودک، سه زن و 
تعدادی نوجوان و مردان مسن هستند که همه بر مینی بوس سوار 

بودند.
اما رفیق شیرزی، سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات گفته که شمار 

کشته شده گان به 23 نفر می رسد.
آن گونه که سخنگوی پولیس هرات گفت، مینی بوس از نوع تاون 
ایس تویوتا بود که تنها هشت صندلی دارد و تصاویری که از این 

رویداد پخش شده هم سخنان او را تایید می کند.
پولیس مینی بوس را بر سر بامی در کنار شاهراه اسالم قلعه-هرات 
گذاشته تا مایه "عبرت" دیگر رانندگان باشد - عکس از فرهاد تمنا

به این ترتیب، به نظر می رسد که تعداد کسانی که بر آن سوار بوده 
اند، بسیار بیش از تعداد مجاز بوده اند.

مقام های دولتی همواره به دنبال رویدادهای ترافیکی، "بی احتیاطی" 
رانندگان را دلیل این رویدادها عنوان می کنند.

بیشتر کند، در  احتیاط  به رعات  راننده گان را مجبور  مقرراتی که 
افغانستان خیلی به دقت اعمال نمی شود و برخی حتی از "خرید و 

فروش" گواهینامه های رانندگی سخن می گویند.
در شاهراه های کشور هم نظارت الزم برای جلوگیری از سرعت 

غیرمجاز خودروها اعمال نمی شود.
عده یی از مسافران می گویند که پولیس شاهراه هم عمدتًا متوجه 

مسایل امنیتی است تا جرایم ترافیکی.
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والیت  در  کتاب خوانی  و  مطالعه  فرهنگ 
کرده  رشد  گذشته  سال  چند  به  نسبت  غزنی 
و دانش آموزان و دانشجویان این والیت، بیشتر 

به مطالعۀ کتاب رو آورده اند.
شماری از فرهنگیان و مسووالن کتابخانه ها در 
غزنی می گویند که طی سال های اخیر فرهنگ 
از  بسیاری  میان  در  کتاب خوانی  و  مطالعه 
باشنده گان این والیت به ویژه قشر جوان رشد 

کرده است.
احمد ضیا مقداد مسوول کتابخانۀ عامه معارف 
در والیت غزنی می گوید که فرهنگ مطالعه و 
کتاب خوانی در میان جوانان در غزنی با مقایسه 

به ده سال قبل افزایش چشم گیر یافته است.
او عالوه می کند که  اکنون شمار کتابخانه های 
معارف نیز بیشتر شده است و روزانه بین 300 
تا چهار صد نفر مراجعه کننده دارند که افزایش 
چشم گیری را نسبت به سال های گذشته نشان 

می دهد.
در عین حال، فرهنگیان این والیت می گویند 
که کمبود کتابخانه، نبود منابع و مواد طبع شده 
مورد نیاز در والیت سبب کاهش عالقه مندی 

جوانان به فرهنگ مطالعه شده است.
 غالم محمد ضیا روان یکی از فرهنگیان غزنی 
به این باور است که فرهنگ مطالعه کتاب در 

این والیت کاهش یافته است.
او می گوید: » اکنون جوانان مجبور به مطالعه 
اجتماعی  وشبکه های  انترنت  زیرا  نیستند 
دسترسی هرجوانی را به منابع بروز شده امروز 

آسان تر ساخته است«.
بین  بیشتر  کتاب خوانی  و  مطالعه  فرهنگ 
نهادهای  دانشجویان   و  مکاتب  دانش آموزان 

تحصیالت عالی کشور رایج است.
به باور روانشاسان مطالعه کتاب های غیردرسی 
مراکز  و  مکاتب  آموزشی  کتب  کنار  در 
یادگیری  برای  را  جوانان  ذهن  تحصیلی، 

فعال تر می کند.
باشنده گان  از  که شماری  است  در حالی  این 
والیت غزنی به ویژه قشر جوان از نبود کتاب، 
کتابخانه و دسترسی به انترنت شکایت دارند.

دانشجویان  از  تن  یک  حسینی  آصف  محمد 
منابعی که  از  دانشگاه غزنی می گوید بسیاری 
می شود،  معرفی  آنان  برای  استادان  طرف  از 
آنان همان منبع درسی شان را در غزنی بدست 
کتاب های  تا  اند  مجبور  و  نمی توانند  آورده 
مورد نیازشان را از کابل با قیمت گزاف تهیه 

کنند.
جوانان غزنی همچنان می گویند، کمبود کتاب 
و کتابخانه کافی و همچنان نبود سالن مطالعه 
فرهنگ  تا  است  شده  باعث  والیت  این  در 
قشرجوان  ویژه  به  مردم  بین  در  کتاب خوانی 

این والیت کم رنگ شود.

داکتر ارشاد:
دارم،  اقدام  اصل  در  که  رغم خوشبینی هایی  به  رفته،  هم  روی 
اما متناسب به صنف جامعه و ماهیت اجتماعی که در افغانستان 
از  بعضی  دارد، چنین طرح ها چنانی که در صحبت های  وجود 
دوستان در این میز هم بیان شد، معتقدم در چنین جامعه یی اگر 
و  سیاسی  نخبه گان  روی  را  تمرکز خود  بیشترین  ملی  آجندای 
کسانی که به هر حال به صورت مستقیم درگیر رویدادهای کالن 
کشور هستند بیشتر کمک کند؛ مشکل در ساختار نظام سیاسی 
اعالم  رسمًا  طرحی  چنین  کردن  پیشکش  با  که  نباشد  ممکن 
بکنیم که رویه های دموکراتیک در افغانستان به پایان خود رسیده 
است و گویا انسانی افغانی سرسازش با الگوهای دموکراتیک را 

نمی تواند داشته باشد.
برخی  طرح  به  است  مبتنی  ملی  آجندای  طرح  می کنم  فکر 
ارزش های  به  می شود  داده  ارجاع  اساسًا  که  ارزش هایی 
دموکراتیک؛ خوب است تمهیداتی در این طرح جستجو شود تا 
کارگذاران سیاسی در پنج سال آینده مدیریت کالن را به دست 

می گیرند التزام عملی به این اصول پیدا کنند.

داوود مرادیان/آگاه روابط بین الملل 
اگر عرض شود، در صحبت هایی که  به صورت بسیار خالصه 
امروز از آدرس های مختلف شنیدم یک ترس عمومی همۀ ما را 
در برگرفته است؛ ما از آدرس های مختلف هراس ناک هستیم که 

قرار است چه اتفاق بیافتد.
نباید هراس  از دموکراسی  ما  این که  بسیار مهم است  آنچه که 
داشته باشیم؛ آنچه را که باید هراس داشته باشیم انارشیسم است 

که در این نوع همه بازنده خواهند بود.
در چارچوب دموکراسی شاید همۀ ما نتوانیم حداکثر خواست های 
خود را برآورده سازیم اما در چاچوب این گونه نظام نباید هراس 
صورت  که  مخالفت هایی  و  گفتمان ها  این  از  و  باشیم  داشته 

می گیرند نباید نگران باشیم چون بخشی از دموکراسی است.
در این روزها یکی از مقاالت را می خوانم که هفتاد و پنج کشور 
شان  سیاسی  نظام  الگوهای  مورد  در  که  اند  گرفته  نام  را  دنیا 
اختالف نظر وجود دارد؛ در میان این کشورها امریکا تا کشورهای 
اروپایی و عربی این مشکالت وجود دارد ما از اختالفاتی که از 
نوع الگوی حکومت داری در افغانستان است نباید نگران باشیم 
مشکل  این  با  کشور  نیمی  از  بیش  که  است  روندی  این  چون 

دست و پنجه نرم می کنند.
را  نگرانی ها  این  از  بسیاری  ما  اساسی  قانون  چارچوب  در 

الگوهای را بدست آوریم.
برای احمد ولی مسعود و همکاران شان تبریک می گویم که از 
مدت چند سال بدین سو طرح حکومت وحدت ملی را مطرح 
که  این  و  هستند  افغانستان  در  طرح  این  علم دار  و  اند  کرده 
دوستان جامعۀ جهانی ما این طرح را تایید کردند نشان می دهد 
که افغان ها به آن پخته رسیده اند که می توانند پای میان جگری 

داشته باشند.

احمد ولی مسعود
می خواهم از همه دوستانی که در نشست امروز شرکت داشتند 
و  آموزنده  نشست های  از  یکی  نشست  این  کنم؛  سپاس گزاری 
آجندای  آرزوهای  از  یکی  دقیقًا  بود؛  برای خودم  پُربار شخصًا 
به  تا زمانی یک گفتمان ملی-مدنی و  ملی هم همین است که 
قول بعضی ها گفتمانی که میان افغان ها است صورت نگیرد امکان 
ندارد تا ما به مشترکات برسیم و هر کدام از هر جای و از هر 
تربیونی موضوعات را مطرح کنیم و نکات مشترک آن را بگیریم 
و روی موضوعات اختالف با هم کار کنیم تا به این اختالفات 

راه حل پیدا کنیم.
تا زمانی که وحدت ملی را بدست نیاوریم مشکالت دیگری نیز 

با ما خواهد بود.
و  نشیب  باید  می گیریم  تجربه  به  را  دموکراسی  ما  که  امروز 
در  طبیعی  گونۀ  به  که  باشیم  داشته  نظر  در  نیز  را  آن  فرازهای 

کشور ما وجود دارد.
یادمان نرود، ما یکی روی دولت وحدت ملی صحبت می کنیم 
و دوم روی نیروهایی که این دولت را باید بسازند؛ طرح دولت 
وحدت ملی در جوامعی که شرایط آن ایجاب می کند طرح بدی 
نیست اما این که چه کسانی و چگونه این دولت را می سازند و 
مطالبات مردم را در نظر می گیرند بحث جداگانه یی است، آرزو 

داریم هر دو تیم محترم این مطالبات را در نظر بگیرند.
کنفرانس آجندای ملی به سلسلۀ برنامه ها و نشست هایی که در 
اند  کرده  پیشنهاد  را  حلی  راه های  است  داشته  سال  چند  طول 
آرزو دارم که امروز و فردا بتوانند نقش بسیار فعالی را بازی کنیم؛ 
امروز کنفرانس آجندای ملی به صفت یک نهاد ملی در سراسر 
افغانستان چهره هایی را دارند که به این طرح متمسک هستند و 
از نخبه گان را در  نهاد باشد که شمار زیادی  تنها  باور دارم که 
محور تفکر خود دارد و آرزو داریم تا با سازمان دهی این نیروها 

شاهد ایجاد حرکت ملی کالن باشیم.
چارچوبی که این جا مطرح شد یک مسوده است و می خواهیم 
با نظریات شما این چارچوب را غنی بسازیم؛ در این چارچوب 
روی موارد مختلف بخش هایی پیشنهاد شده است؛ فکر می کنم 
چارچوب امروز حالل چالش هایی است که پیش از آن پیشبینی 

کرده بودیم.
برای خود  را  راه  نقشی  یک  متعهدانه  و  دلسوزانه  که  زمانی  تا 

انتخاب نکنیم امکان ندارد تا ما به جایی برسیم.

پایان

هدف  هرات  والیت  در  دانش آموز  دختران 
تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند.

بصیر احمد آروین طاهری رییس اداره آموزش 
و پرورش والیت هرات اعالم کرد: دو مهاجم 
سوی  به  هرات  شیندند  شهرستان  در  مسلح 
خود  منازل  عازم  که  دختری  آموزان  دانش 
بودند تیراندازی کردند که براثر آن یک دانش 

آموز زخمی شد.

این  مسوولیت  گروهی  یا  فرد  تاکنون  اگرچه 
فرمانده  اما  است  نگرفته  برعهده  را  حمله 
این  در  را  طالبان  شیندند  شهرستان  پولیس 

زمینه متهم کرد.
دانش  به  شبنامه  با پخش  این  از  پیش  طالبان 
هشدار  مکتب  به  رفتن  درباره  دختر  آموزان 

داده بود.

رشدفرهنگمطالعهدربینجوانانوالیتغزنی

افرادمسلحدختراندانشآموزرادرهراتهدفقراردادند

بحـثاشتـراککنـندهگـان
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کمیسیون انتخابات می گوید که بیش از 83 درصد کل 
آرا تفتیش شده و این روند تا چند روز دیگر به پایان 
خواهد رسید. با وجود پیشرفت در این زمینه، دو نامزد 

نتوانسته اند در مورد تقسیم قدرت به توافق برسند.
ایاالت  براساس  ه در حضور جان کری، وزیر خارجه 
متحده صورت گرفت، دو نامزد باید حکومت وحدت 
ملی تشکیل دهند و هر دو در قدرت سهم داشته باشند.
اما گفت وگوهای سیاسی بین آن ها برای تقسیم قدرت 
و تشکیل حکومت وحدت ملی با بن بست مواجه شده 
اجرایی  رییس  تا  دارد  تالش  عبداهلل  داکتر  تیم  است. 
در راس کابینه قرار داشته باشد. اما تیم انتخاباتی داکتر 
اشرف غنی احمدزی این خواسته را غیرقانونی می داند.
متحد  ملل  سازمان  و  انتخابات  کمیسیون  حال،  هر  به 
تالش دارند که تا چند روز آینده به روند تفتیش و ابطال 
آرای ناپاک پایان داده و نتیجه انتخابات را اعالم نمایند. 
در حال حاضر ناظران دو نامزد در کمیسیون انتخابات 

حضور ندارند.
روز  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  نور،  محمد  نور 
در  خبری  کنفرانس  یک  در   1393 سنبله   9 شنبه  یک 
مشاهدین  هم  گذشته  روزهای  به  »نسبت  گفت:  کابل 
بین المللی و هم کارمندان تخنیکی ملل متحد بیشتر شده 
این  تا  بیشتر شوند  این هم  از  ناظران  امیدواریم  است. 

روند به پایان برسد.«
کمیسیون انتخابات باید براساس توافق دو نامزد، بیش 
از 22 هزار صندوق رای دهی را که صد درصد کل آرا 

و  ملی  ناظران  و  متحد  ملل  سازمان  نظر  زیر  می شود، 
بین المللی تفتیش کند. تاکنون بیش از 19 هزار صندوق 
دیگر  صندوق   3781 آرای  باید  هنوز  و  شده  تفتیش 

بررسی گردد..
پایان  به  عادی  تفتیش  می گویند،  کمیسیون  مسووالن 
رسیده و در حال حاضر 6000 صندوقی که سه هزار 
تیم داکتر اشرف غنی احمدزی و سه هزار  از نظر  آن 
دیگر از نظر تیم داکتر عبداهلل مشکوک هستند، تفتیش و 

بازشماری می شوند.
ابطال آرای ناپاک

 72 انتخابات  کمیسیون  در  مقام ها  اظهارات  براساس 
درصد چک لیست ها یا اوراق نتایجی که از تفتیش آرا 
به دست آمده وارد سیستم کمپیوتری شده تا آرای ناپاک 

جدا شود.
سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت 14845 چک لیست 
در حال حاضر آماده است تا روند ابطال آن آغاز شود.

از سوی دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز روز یک 
به چهار  این جلسه  در  کرد.  برگزار  علنی  شنبه جلسه 
محل از میان 64 محل رای دهی که از سوی کمیسیون 
انتخابات در نتیجه تفتیش آرا بی اعتبار شده بود، دوباره 

اعتبار داده شد.
از  جلسه  این  در  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر  نماینده 
آرای باطل شده دفاع کرد؛ ولی هیچ نماینده یی از تیم 

انتخاباتی داکتر عبداهلل در آن حضور نداشت.

کمیسیون انتخابات: 

تفتیشآرابهزودیپایانمییابد
کمیسیونشکایاتانتخاباتیبخشیازآرایباطلشدۀاشرفغنی

رادوبارهاعتباربخشید!

فرمانده نیروي زمیني ارتش:

طـالـبان را بکشـید
والی فاریاب: 

تاکتیک ترضع و التامس در برابر طالبان پایان یابد

فرمانده نیروی زمینی ارتش افغانستان از نیروهای 

همه  از  طالبان  رسکوب  برای  خواست  ارتش 

امکانات نظامی استفاده کنند.

فاریاب  والیت  به  که  مراد  علی  مراد  جرنال 

سفرکرده است گفت: از آنجا که طالبان اعتقادی 

به صلح ندارند، باید از همه امکانات موجود برای 

رسکوب آن ها استفاده کرد.

مهم،  شخصیت های  طالبان  کرد:  ترصیح  وی 

هدف  را  عمومی  تاسیسات  و  مساجد  مدارس، 

زندان  از  آزادشدن  از  پس  آنان    ، می دهند  قرار 

دوباره به اقدامات خود ادامه می دهند.

پایگاه های طالبان در فاریاب را  بین بردن  از  وی 

هدف اساسی نیروهای امنیتی افغان عنوان منوده 

و خاطر نشان ساخت که به متام فرماندهان میدان 

از متام  این  از  تا پس  جنگ صالحیت داده شده 

این  برابر  در  هوایی  و  زمینی  تجهیزات  و  سالح 

گروه استفاده کنند.

در این حال، محمد الله بتاش والی فاریاب هنگام 

این  به  دفاع  وزارت  اعزامی  هیأت  از  استقبال 

با طالبان به عنوان بخشی از  والیت، تأکید کرد: 

برخورد شود و  قاطعیت  با  باید  تروریسم جهانی 

باید به تاکتیک ترضع و اسرتاتژی التامس در برابر 

این گروه پایان داده شود.

پولیس  فرمانده  عبدالرازق  جرنال  پیش  چندی 

فرمانده  قندهار، جرنال مصطفی محسنی  والیت 

فرمانده  امرخیل  الله  امین  جرنال  و  کندز  پولیس 

امر خودشان  تحت  نیروهای  به  نیز  کندز  پولیس 

دستور داده بودند که در صورت دستگیری طالبان 

آنان را بکشند زیرا به زعم آنها در غیر این صورت 

و  پول  پرداخت  برابر  در  افراد  این  است  ممکن 

رشوه به دادستان و قاضی آزاد شوند.

خاطر  به  بلخ  والیت  شولگره  ولسوالی  در  فرد  یک 
در  را  خود  ساله  هشت  دختر  اقتصادی،  بد  وضعیت 

بدل 110 هزار افغانی با یک پسر 12 ساله نکاح کرد.
است  بلخ  امن  نا  و  افتاده  دور  ولسوالی  یک  شولگره 
که در جریان سال جاری شاهد خشونت های متعدد و 

حوادث ناگوار امنیتی بوده است.
را  ساله اش  دختر هشت  مینه   ، ساله   38 پدری  مومن 
هزار   110 بدل  در  اقتصادی   بد  وضعیت  خاطر   به 
افغانی مجبور به ازدواج با پسر 12 ساله یی به نام سردار 

می نماید.
این زوج ُخرد سن )مینه و سردار( در سن غیر قانونی به 
عقد نکاح در آورد شده اند که این مسأله باعث نگرانی 

مسووالن کمیسیون حقوق بشر در شمال شده است.
قاضی سید محمد سامع مسوول دفتر ساحه یی کمیسیون 
حقوق بشر در شمال افغانستان ازدواج این دو طفل را 

خالف موارد ذکر شده در قانون مدنی کشور خواند.
 وی گفت که سن قانونی برای ازدواج در قانون مدنی 
شده  ذکر   18 پسر  برای  و   16 دختر  برای  افغانستان 

است.

عمل  این  می دانست  که وی  می گوید  مینه  پدر  مومن 
کار خالف قانون است؛ اما در این مورد با علمای دین 
مشوره کرده و طبق اجازه آنان دست به این کار زده 

است.
وی در مورد گفت:  »من با علمای دین مشوره کرده ام، 
خانم  تو  که  گفتند  خودشان  دادند؛  اجازه  برایم  آنان 
نداری و دختر صغیره است، بناًء می توانی او را به عقد 

نکاح کسی در آوری.«
سردار که در سن 12 سالگی داماد شده است و هنوز 
توانایی کامل صحبت کردن در برابر مایک را ندارد، با 

صدای لرزان گفت که مینه را خوش نگه خواهد کرد.
او گفت: »مه مینه را خوش...              ادامه صفحه 6
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