
که  ناتو  کنفرانس  در  افغانستان  حکومت  است  قرار 
افزایش  خواستار  می شود،  برگزار  بریتانیا  ولز  در 
کمک های مالی به نیروهای امنیتی گردد. این کشور در 
حال حاضر به دلیل تاخیر در اعالم نتایج انتخابات در 

وضعیت حساسی قرار دارد.
تعهدشان در  ناتو  کنفرانس، کشورهای عضو  این  در 
مورد ادامه حمایت مالی و آموزش به نیروهای امنیتی 
افغانستان را تجدید می کنند. اعضای ناتو در کنفرانس 
برگزار شد، ساالنه چهار  شیکاگو که در سال 2012 
نیروهای  از  حمایت  برای  مالی  کمک  دالر  میلیارد 

امنیتی افغانستان پیشنهاد کردند.
اما وزارت خارجه افغانستان می گوید حاال گفت وگوها 
ادامه  کمک ها  این  افزایش  برسر  حامی  کشورهای  با 

دارد.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان 
روز دوشنبه 10 سنبله 1393 در یک کنفرانس خبری 
است  مدنظر  که  مواردی  از  »یکی  گفت:  کابل  در 

جمهوری  پیشنهاد  بگیرد،  صورت  بحث  باالیش 
تخمین  روی  مجدد  غور  بر  مبنی  افغانستان  اسالمی 
دالر  میلیارد   5.5 به   4.1 از  که  است  مصارف  زنی 

افزایش یابد.«
آقای مستغنی گفت که در حال حاضر کمیته هایی که 
اند،  افغانستان برای شرکت در کنفرانس ولز رفته  از 

برسر افزایش کمک ها بحث و تبادل نظر می کنند.

ادامه صفحه 6
کنفرانس ناتو در...                         

سال ششم   y شمارة یک  هزار  سه صدو  شصت  هشت    y سه   شنبه    11سنبله / شهریور  y 1393 7 ذوالقعدة الحرام    y 1435 2 سپتمبر  2014

اين حقيقتي مسلم است كه بنياِن هيچ حكومتي دگرگون نمي شود، 
مگر آن گاه كه ميان اعضاي طبقۀ حاكمه جدايي افتـد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

هشدار تیم اصالحات و همگرایی:

خـواست های مـا پذیرفته نـشود
 پـروسـه را بـرای همـیش تـرک خواهـیم کـرد

انتخابات  برگزاری  دنبال  به  که  سیاسی  بحران 
مردم  زنده گی  است،  آمده  وجود  به  افغانستان 
مختل  را  امنیتی  و  اقتصادی  اوضاع  به خصوص 

کرده و به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
افزایش  الجزیره،  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
قیمت ها و توقف اجرای بسیاری از طرح ها و کساد 
بازار نشان دهنده شکننده گی اوضاع شهروندان اس
ت....                                     ادامه صفحه 6

نماینده غیرنظامی سازمان ناتو در افغانستان گفته که اعضای این 
انتخاباتی در این کشور  سازمان به دلیل به درازا کشیدن بحران 

»بی حوصله« شده اند.
با بی بی سی گفت از این که  موریس یوخیمس در گفت وگویی 
این بحران باعث به تاخیر افتادن اعالم نام رییس جمهوری بعدی 
اجالس  به  جدید  جمهوری  رییس  نمی تواند  افغانستان  و  شده 

سران ناتو به ولز بفرستد، »جای تاسف و یاس« است.
افغانستان و آمریکا[ و  بین  ]امنیتی  افزود: »امضای موافقتنامه  او 
دیگر مسایل ضروری به تعویق افتاده و این هم تاسف بار است. 
چون فکر می کنم هم مردم افغانستان و هم اعضای ناتو که باید 
برنامه ریزی  افغانستان[  امنیتی  ]نیروهای  ماموریت آموزش  برای 
کنند، دارند بی حوصله می شوند....                    ادامه صفحه 6

پاکستان  په  کې  وروستیو  دې  په  چې  کې  حال  داسې  په 

تاوتریخوايل  په  او  زیاتېدو  په  مخ  کړکېچونه  سیايس  کې 

اوښتونکي دي، سیايس شننونکي وايي، چې دغه کړکېچ 

پر افغانستان بد اغېز کوي.

هغوی وايي، که ملکي حکومت کمزوری کېږي، پوځ ته 

په افغانستان کې د السوهنې ډېر صالحیتونه په واک کې 

ورکول کېږي.

د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مرش عبدالغفور 

په  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  لېوال 

د  به  کړکېچونه  شوي  راپورته  وروستي  کې  پاکستان 

افغانستان پر وضعیت ناوړه اغېز وکړي.

بنسټونه  هغه  کې  پایله  په  ثباتۍ  بې  دې  د  وايي،  هغه 

لپاره  ثبات  د  او سیمې  افغانستان  د  کمزوري کېږي، چې 

مهم ګڼل کېږي او یا ترې ګټه کېږي، چې په بدل کې یې 

پوځ، استخبارات او هغه ډلې پیاوړې کېږي، چې د روانې 

بې ثباتۍ برخې دي.

پر  کړکېچ  روان  پاکستان  د  چې  زیاتوي،  لېوال  ښاغلی 

لومړی  چې  کوي،  اغېز  ناوړه  خواوو  دریو  له  افغانستان 

دې  د  ځکه  دی،  بد  خورا  اغېز  یې  کې  برخه  سیايس  په 

د  او  کېږي  ملکي حکومت کمزوری  پایله کې  په  کړکېچ 

په افغانستان کې وررسه د ثبات راوستلو خوشبیني هم له 

منځه ځي.

دی وايي، امکان لري چې په پاکستان کې شته بې ثبايت 

افغانستان ته هم رايش او افغانستان وررسه له پخوا هم ډېر 

بې ثباته او نا امنه يش.

اړخه  اقتصادي  له  یې  اغېز  دویم  چې  زیاتوي،  نوموړی 

ته  ټرانزیټ  او  تولیداتو  پاکستان  د  افغانستان  ځکه  دی، 

سخته اړتیا لري، چې د ګازو، د بیو لوړېدو یو المل هم 

د پاکستان پيل شوی کړکېچ دی: )) سون توکي به وررسه 

ګران يش، د خوړو او نورو توکیو په برخه کې هم ناوړه 

لکه  برخه کې  په  مېوو  د  اغېز کوي. زموږ صادرات چې 

له  پاکستان  د  مهال  دا  مېوې  موسمي  نور  او  انګور  انار، 

کړکېچ  دې  په  ته صادرېږي، چې  پاکستان  خپله  یا  الرې 

رسه به دا صادرات هم زیامنن يش.((

د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مرش یې بل اغېز 

سیايس  د  کې  پاکستان  په  وایي،  او  ګڼي  پلوه  امنیتي  له 

کړکېچ په راتلو رسه پوځيانو او استخباراتو ته په افغانستان 

ورځي.  الس  په  بهانه  ډېره  السوهنو  او  مداخلې  د  کې 

نوموړی د افغانستان اوسنۍ نا امني هم د همدې کړکېچ 

پایله ګڼي، چې په وینا یې مخ په ډېرېدو ده.

ښاغلی غفور لېوال په دې اند دی، که چېرې نواز رشیف 

له دندې لرې کېږي او...                          ادامه صفحه 7

بحران انتخابات زنده گي مردم را 
به  شدت مختل کرده است

نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان:

بی حوصله شده ایم!

وزارت خارجۀ افغانستان:

 در کنفرانس ناتو خواهان افزایش کمک های مالی می شویم
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1ـ تعداد رأي دهنده گان در دور دوم انتخابات، 
اگر  کمتر؟  یا  است  بیشتر  اول  دور  به  نسبت 

بیشتر است به کدام دلیل؟
2ـ چه گونه ممکن است که سه والیِت هلمند، 
زابل و ارزگان با داشتِن 1365000 نفر جمعیت 
و  پکتیکا  پکتیا،  والیِت  سه  و  رأي،   136711
جمعیت،  نفر   1352600 داشتن  با  خوست 

1139127 رأي داشته باشند.
3ـ آیا امکان دارد که 30 درصد مردمِ والیاِت 
امن مانند بلخ، هرات و بامیان، و بیش از 100 
درصد مردمِ والیات ناامن مانند پکتیا، پکتیکا و 

خوست در انتخابات شرکت کرده باشند؟
کمیسیون  توسط  سازمان یافته  تقلب  آیا  4ـ 
آرای  از  ماهرانه  را  صندوق ها  که  انتخابات 
جعلِي شبیه به اصلي پُر کرده  است، با خطا یا 
ورِق  که  اطرافي  بي سوادِ  مردمِ  یک عده  اشتباهِ 
رأي دهي را خوب نشاني نکرده اند، قابل مقایسه 

است؟
دور  یا  بود  دوم  دور  جوزا،   24 انتخابات  5ـ 
اول؟ اگر دور دوم بود، پس 4000 مرکز جدید 

رأي دهي براي چه ایجاد شد؟
6ـ در پروسۀ ابطال آرا، آرای اضافي و جعلي از 

کدام نامزد باید کم شود؟

پاسخ واقعي پرسش هاي فوق از این قرار است:
نسبت  دوم  دور  در  رأي دهنده گان  تعداد  1ـ 
به مراتب کمتر بود. زیرا در دور  به دور اول، 
امیدوار  و  خوش بین  مردم  این که  ضمِن  اول 
ریاست جمهوري  نامزد  هشت  وجود  بودند، 
همراه با4000 نامزد شوراي والیتي، مردم را به 
حضور  و  نموده  تشویق  انتخابات  در  شرکت 
رأي،  صندوق هاي  پاي  در  را  رأي دهنده گان 
اما در دور دوم ضمن آن که  تسهیل مي کردند. 
در  زحمات شان  ماندن  بي نتیجه  به دلیِل  مردم 
16 حمل، انگیزۀ قبلي را از دست داده بودند، 
مشوقین مردم در انتخابات، از 4000 به 2 نفر 
تقلیل یافته بود. از همین رو اکثریِت ناظرین ملي 
و بین المللي با تأکید گفتند که میزان مشارکت 
مردم در انتخابات دور دوم، نسبت به دور اول 
آرای  مي توان گفت:  بنابراین  است.  بوده  کمتر 
واقعي مردم در دور دوم، با توجه به این که در 
دور اول 6600000 رأي تثبیت شده بود، بیش 

از شش میلیون رأي بوده نمي تواند.

همساني  و  آرا  درصدي  تفاوت  به  نظر  2ـ 
وضعیت امنیتِي و الیات هلمند، ارزگان، زابل، 
سلیمي  عقل  هر  خوست،  و  پکتیکا  پکتیا، 
مي تواند به آساني دریابد که به آرای سه والیت 
ولي  نگرفته،  صورت  دست اندازي  اول الذکر 
گونۀ  به   اخیرالذکر،  والیت  سه  در  مردم  آرای 
قطره هاي آِب پاك در مرداب، با اوراق جعلي 

مخلوط گردیده که به هیچ صورت قابل تفکیک 
نیستند.

تهدید  تحت  همیشه  که  ناامني  مناطق  در  آیا 
طالبان قرار دارند، امکان دارد که بیش از صد 
در صد مردم رأي داده باشند؟... نه خیر، چنین 
مشارکت  سطح  مسلمًا  است.  ناممکن  چیزي 
متفاوت  هم  از  ناامن  و  امن  والیات  در  مردم 
سوي  از  شده  اعالن  نتایج  به  نظر  و  بوده 
در  مردم  مشارکت  میزان  انتخابات،  کمیسیون 
امن  ناامن هشت درصد و در والیات  والیاِت 
اگر  حساب،  این  با  است.  بوده  درصد  سي 
و  ارزگان  هلمند،  والیات  آرای  درصد  هشت 
زابل معیار  قرار داده شود و آرای واقعي مردم 
والیات پکتیا، پکتیکا و خوست از اوراق جعلي 
تفکیک گردد، در این صورت تنها در سه والیت 
مذکور، یک میلیون رأي اضافي تثبیت مي شود. 

که  است  ناممکن  منطق  نظر  از  نیز  این  3ـ 
انتخابات را  این که  با وجود  امن  والیاِت  مردمِ 
مي دانند،  حکومت  به  رسیدن  راه  انساني ترین 
سي درصد در انتخابات مشارکت کرده  باشند، 
طالبان،  حاکمیت  تحت  ناامِن  والیات  در  ولی 
شرکت  انتخابات  در  درصد  صد  به طورِ  مردم 

ورزیده باشند.
تقلِب  یکي  که  گفت  باید  مورد  این  در  4ـ 
رهبري  هدایِت  به  که  است  سازمان یافته 
حرفه یي  کارمنداِن  توسط  انتخابات  کمیسیون 
ماهرانه آرایی ساخته مي شود که با آرای اصلي 
تخطي هاي  دیگري  و  باشد؛  نداشته  تفاوت 
مي زند.  سر  عامی  مردمِ  از  که  انتخاباتي ست 
بدین گونه که یک تعداد مردم به دلیل بي سوادي 
ناآگاهي، برگه هاي رأي را درست خانه پُري  و 
کرده نمي توانند. این چنین تخطي ها محدود بوده 
کند.  وارد  تأثیر  انتخابات  نتایج  بر  نمي  تواند  و 
بنابرین مي توان گفت که تقلب سازمان یافته به 
اشتباه رأي دهنده گان  یا  با تخطي  هیچ صورت 

قابل مقایسه نیست.
تقلب و تخطي،  بین  تفاوِت آشکار  این همه  با 
دست اندرکاراِن  که  مي شود  دیده  تأسف  با 
شمارش مجددِ آرا به جاي این که آرای اضافي 
کارمندان  دست  ساختۀ  که  را  ناامن  والیاِت 
تقلب کارِ کمیسیون انتخابات است، باطل اعالم 
است  رأي دهنده گان  اشتباه  یافتن  پي  در  کنند، 
خانه پُري  چه گونه  را  رأي دهي  برگه هاي  که 

کرده اند.
عمل کردهاي این چنینِي موظفین شمارِش مجدد 
براي  اراده یي  هیچ  که  مي رساند  به خوبي  آرا، 
وجود  آرای جعلي  از  واقعي  آرای  کردن  جدا 
)ارگ،  خیانت  مثلث  قطعي  تصمیم  و  ندارد، 
امر  این  بر  تداوم(  تیم  و  انتخابات  کمیسیون 
استوار است که به هر ترتیبي شده، ارادۀ مردم 
را زیر پا نموده و قدرت سیاسي را که میراث 

نیاکان شان مي دانند، از دست ندهند.
5ـ مثلث ارگ، کمیسیون انتخابات و تیم تداوم 
از همان آغاز کمپاین ها، وقتي دیدند که مردم 
قدرت  انحصارگرایی  از  و  اند  تغییر  خواهاِن 
خسته شده اند، در پي آن شدند که با شکستن 
حکومت  مردم،  رأي  نمودن  پامال  و  اراده 
در  را  راه چاره  آن ها  کنند.  را حفظ  قومی شان 
این دیدند که انتخابات را به دور دوم ببرند تا 
زمینه و فرصِت جعل و تقلِب بیشتر براي شان 
فراهم گردد. کمیسیون انتخابات در همین راستا 
با کم ساختن یک میلیون رأي داکتر عبداهلل به 
دور  به  را  انتخابات  توانست  اشرف غني،  نفع 
که  مي دانستند  آنان  این که  از  بکشاند.  دوم 
انتخاِب  از  افغانستان آگاهانه رأي داده و  ملت 
جدید  مرکز   4000 نمي گذرند،  اولي شان 
رأي دهي نیز برای انجام تقلب در مناطق ناامن 
همین  در  که  شد  دیده  سرانجام  کردند.  ایجاد 
مراکز جدید و مناطق ناامن، میلیون ها رأي به نام 
جابه جا  در صندوق ها  و  شد  اشرف غني جعل 
 24 انتخابات  گفت:  مي توان  بنابراین،  گردید. 
از دور اول و دوم بوده و در  جوزا، مخلوطي 
داکتر  به  اول،  بار  براي  رأي دهي  جدید  مراکز 

اشرف غني احمدزي، رأي جعل شده است.
اگر صداقت در کار  آرا  ابطال  اما در مورد  6ـ 
باشد، باید آرای اضافي یی که در جعلي بودن آن 
شکي وجود ندارد، باطل گردد. و در مورد این 
سوال که »آرای اضافي از کدام نامزد کم شود؟« 
امن و  مناطق  تفاوت  به  مي توان گفت که نظر 
ناامن و با توجه به میزان رأي در والیات هلمند، 
والیات  آرای  درصد  هشت  ارزگان،  و  زابل 
ناامن تأیید و آرای اضافي بي اعتبار اعالم شود.

از سوي دیگر با در نظرداشت این که کمیسیون 
انتخابات آرای هر دو نامزد را بعد از شمارش 
 3461639 ابتدایي،  نتایج  در  و  نموده  اعالن 
رأي داکتر عبداهلل را تأیید نموده است، ناگزیر 
به  منسوب  آرای  جمع  از  اضافي  آرای  باید 
اشرف غني احمدزي کم شود. زیرا در پاك بودن 
آرای داکتر عبداهلل به این  دلیل که صحِت آن را 
اشرف غني  تیم  با  یک جا  انتخابات  کمیسیون 
تأیید کرده اند، تردیدي وجود ندارد. اما صحت 
آرای اشرف غني را ضمن این که تیم اصالحات 
و همگرایي هیچ گاه تأیید نکرده ، اسناد معتبری 
آرا  تقلب سازمان یافته و جابه جایي  بر  نیز دال 
توسط کمیسیون انتخابات و ارکان دولت به نفع 

تیم تحول و تداوم نشر و پخش نموده است.
***

جیوگرافی  و  کارتوگرافی  ادارۀ  جمعیت:  منبع 
افغانستان

دومِ  دور  ابتدایی  اعالن شدۀ  نتایج  رای:  منبع 
و  شد  اعالم  کمیسیون  جانب  از  که  انتخابات 

مورد قبول قرار نگرفت.
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پاینده محمـد رهیاب

پرسش ها و پاسخ های مهِم انتخاباِت جنجالِی 93  

ضرب االجِل اصالحات و هم گرایی تا پایان امروز، احتماالً 
سرنوشِت انتخابات را تعیین می کند. پس از چاشِت دیروز، 
رسانه ها گفت  در حضور  انتخاباتی،  تیم  این  سخن گوی 
که »تا فردا مهلت تعیین می کنیم که اگر به خواست های 
به گونۀ  تفتیش  روند  و  نشود  توجه  ما  منطقِی  و  معقول 
واقعی و شفاف صورت نگیرد، ما روند مذاکراِت سیاسی 
را  آرا  تفتیِش  روند  و  ملی  وحدِت  دولِت  تشکیل  برای 

به طورِ مطلق ترك می کنیم.«
این تیم جدی است و  به نظر می رسد که این بار هشدارِ 
خواست های  به  کمیسیون ها  و  حکومت  که  صورتی  در 
اصالحات و هم گرایی توجه نکنند، مذاکرات تشکیل دولت 
وحدت ملی برهم می خورد. اما ماجرا از آن ناشی می شود 
که کمیسیون های انتخاباتی و حکومت، سعی در منحرف 
کردِن اذهاِن عامه کردند؛ طوری که در طول بازشماری آرا 
و پروسۀ شفاف سازی هیچ یک از معیارهای توافق شده را 
در نظر نگرفتند و در نتیجه، هیچ یک از سایت های خیالی 
و تقلبی از دور خارج نشد. تیم اصالحات و هم گرایی با 
آن که بارها این اشکال را خاطرنشان ساخته بود، اما کمتر 

به آن توجه صورت گرفت.
اکنون به ُکلی دانسته می شود که دسِت دخیل و هدف منِد 
و  تحول  تیم  و  دولت  رییس  انتخاباتی،  کمیسیون های 
تداوم، هر دو دورِ انتخابات را باطل کرده است. راه سوم 
ـ تشکیل دولت وحدت ملی ـ نیز با نیرنگ و خدعۀ این 
مثلث اکنون در ُشُرف باطل شدن قرار دارد. بنابراین، گمان 
نمی رود که این نیروی سه گانه از برنامه و هدفی که در نظر 
دارد عقب بکشد؛ زیرا گروهی که هدفش به دست آوردِن 
و  مشروع  راه های  تمام  نیز  و  باشد  قیمتی  هر  به  قدرت 
اصولِی این به دست آوری را ویران کرده باشد، بدیهی ست 
که تا آخرین مجال تالش خواهد کرد که به مقصود برسد. 
بدنامی  گروهک های  حتا  می شود،  دیده  اکنون  چنان که 
چون حزب اسالمی حکمتیار نیز هم نوایِی خود را با این 
و  تحول  تیم  و  کمیسیون ها  )حکومت ،  سه گانه  نیروی 
تداوم( اعالم کرده اند و این نکته مؤید آن است که چنین 
گروهی تا سرحد جنگ هم آماده گی الزم را گرفته است.

به  جهانی  جامعۀ  که  این جاست  در  بسیار  تأسِف  اما  و 
آقای  البی گری های  می رقصد.  تقلب کار  گروه های  ُدهِل 
اشرف غنی احمدزی و حکومت چنان گوش جامعۀ جهانی 
را پُر کرده که بسیار دشوار است حرِف حق شنیده شود. 
از این رو و در نتیجه، به صراحت می توان گفت که چنین 
زورگویی و تزویر، بی شک محل ارجاِع تیم اصالحات و 

هم گرایی را، همان مردم خواهد ساخت.
بود  این  جهانی  جامعۀ  از  توقع  مرحله  این  در  دست کم 
افغانستان و خودشان  مردمِ  کار  که محصوِل سیزده سال 
کرزی  آقای  اگر  نیاندازد.  مخاطره  به  آسانی  همین  به  را 
به دلیِل منفعِت خودش شرایط را بحرانی تر می سازد و اگر 
کمیسیون ها مأموریت دارند و اگر تیم تحول و تداوم در 
حداقل  است،  غیرمشروع  ُطُرِق  از  قدرت  به  رسیدن  پی 
جامعۀ جهانی که هیچ مجبوریتی به هم سویی با متقلبان و 
بحران آفرینان ندارد. مردم افغانستان طرف دیگِر قضیه اند؛ 
مردمی که با رای و انتخاب شان بازی شده است. بنابراین، 
به  رسیدن  برای  مردم  این  که  می رود  احتمال  به ساده گی 
حق شان قیام کنند و خدای نخواسته کشور به ماجراهای 

دیگر دچار شود.
افغانستان تنها ماِل آقای کرزی و تیم تحول و تداوم نیست 
که به همین ساده گی آن را بر لبۀ پرتگاه قرار داده اند. در 
این جا مردمی نیز وجود دارند که عماًل از وضعیت خسته 
جامعۀ  خویش اند.  سرنوشِت  تعییِن  خواهان  و  شده اند 
جهانی مکلفیت دارد که طرف مردمِ افغانستان را بگیرد و  

کشور را از این بحران و سردرگمی نجات دهد.
و  بماند  باقی  تماشاچی  حد  در  نیز  جهانی  جامعۀ  اگر 
نیروی سه گانه نیز به بحران دامن بزند، بی تردید که هشدار 
تیم اصالحات و هم گرایی عملی خواهد شد، آن گاه است 
که جبراِن آن به این ساده گی ممکن نیست و سال ها زمان 

خواهد برد تا آرامش و امنیت دوباره برقرار گردد. 

بحـران را مهار کنیـد!
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نظـم نوین جهانی در بحـران
لیبیا درگیر جنگ داخلی است، ارتش های بنیادگرایان در 
حال ایجاد یک خالفت خودخوانده در سوریه و عراق 
فلج  آستانه  در  افغانستان  نوپای  دموکراسی  و  هستند 
با  باید احیای تنش ها  این مشکالت  به  شدن قرار دارد. 
روسیه و روابط همراه با وعده همکاری و در عین حال 
نظم که  مفهوم  اضافه شود.  نیز  با چین  خصومت علنی 
همواره اساس دوران مدرن بوده در بحران است. جستجو 
برای نظم جهانی مدت هاست که صرفا با مفاهیم جوامع 
غربی تعریف شده اند. در دهه های پس از جنگ جهانی 
اقتصاد و اعتماد ملی روبه رو  با تقویت  دوم امریکا که 
شده بود، مشعل رهبری بین المللی را در دست گرفت و 
بعد جدیدی را اضافه کرد. امریکا به عنوان کشوری که 
صریحًا براساس مفهوم حکومت آزاد و نماینده بنا شده 
بود خیزش خود را با گسترش آزادی و دموکراسی همراه 
کرد و به این نیروها با قابلیت دستیابی به صلح پایدار و 

عادالنه اعتبار داد.
رویکرد سنتی اروپا به نظم، مردم و کشورها را به طور 
منظور  به  رویکرد  این  می دانست.  یکدیگر  رقیب  ذاتی 
مهار بلندپروازی های متضاد آن ها، متکی بر توازن قوا و 
مجموعه یی از دولت مردان روشنفکر بود اما دیدگاه غالب 
آن ها  و  می داند  عقل  از  برخوردار  را  مردم  ذاتا  امریکا 
تشخیص  سلیم  عقل  و  صلح آمیز  سازش  به  متمایل  را 
هدف  به  تبدیل  دموکراسی  گسترش  بنابراین  می دهد. 
افراد  از  آزاد  بازارهای  شد.  بین المللی  نظم های  غالب 
حمایت کرده، جوامع را غنی ساخته و جایگزین وابستگی 
متقابل اقتصادی برای رقابت های سنتی بین المللی شدند.

این تالش برای ایجاد نظم جهانی به طرق زیادی ثمربخش 
اکثر  بر  حاکم  و  مستقل  کشورهای  از  مجموعه ای  بود. 
دموکراسی  گسترش  می کردند.  حکومت  جهان  اراضی 
واقعیت جهانی  که یک  اگر  مشارکتی حتی  و حکومت 
مخابرات  و  شد  مشترك  آرمان  یک  به  تبدیل  اما  نبود 
بودند.  فعال  همزمان  طور  به  جهانی  مالی  شبکه های  و 
سال های پس از 1948 تا آغاز قرن 21 دوران کوتاهی در 
تاریخ بشریت بودند که در آن انسان می توانست درباره 
یک نظم جهانی اولیه متشکل از ترکیبی از آرمان گرایی 
مبتنی بر کشوریت و  اروپایی  امریکایی و مفاهیم سنتی 
توازن قوا صحبت کند. اما مناطق وسیعی ازجهان در این 
تن  نظم  غربی  مفهوم  به  تنها  و  نداشتند  مشارکت  نظم 
دردادند. این مالحظات در حال حاضر به عنوان مثال در 
بحران اوکراین و در دریای چین جنوبی آشکار شده اند. 
نظم ایجاد شده و تقبل شده توسط غرب اکنون به یک 
نقطه عطف رسیده است. در درجه اول مفهوم کشور به 
عنوان واحد اساسی زندگی بین المللی دستخوش چندین 
فشار شده است. اروپا تالش کرده تا از کشوریت فراتر 
رفته و یک سیاست خارجی عمدتا بر پایه اصول قدرت 
نرم شکل دهد اما تردید وجود دارد که ادعای مشروعیت 

جدا از مفهوم راهبرد بتواند نظم جهانی را تاب بیاورد.
اروپا خود را تسلیم ویژگی های کشوریت نکرده و این 
منجر به خال قدرت در داخل و عدم توازن قوا در طول 
از خاورمیانه  بخش هایی  است. همزمان  مرزهایش شده 
فرقه ای  و  قومیتی  نبرد  حال  در  مولفه های  دستخوش 
حامی  که  قدرت هایی  و  مذهبی  نظامیان  شبه  شده اند. 
آن ها هستند به طور عمدی مرزها و حاکمیت را نقض 
می کنند و باعث پدید آمدن کشورهای شکست خورده ای 
اراضی خود را کنترل نمی کنند. چالش آسیا  شده اند که 
در  قدرت  توازن  اصول  است:  اروپا  چالش  مقابل  در 
شده  پذیرفته  مفهوم  با  ارتباطی  که  هستند  غالب  حالی 
مشروعیت ندارند و این منجر می شود که اختالفات به 

درگیری بینجامد.

که  سیاسی  نهادهای  و  بین المللی  اقتصاد  میان  درگیری 
باعث تضعیف  به ظاهر آن را در کنترل دارند همچنین 
احساس هدف مشترکی که برای نظم جهانی الزم است، 
می شود. نظام اقتصادی در حالی جهانی شده که ساختار 
سازی  جهانی  است.  ملت  دولت  پایه  بر  جهان  سیاسی 
می گیرد  نادیده  را  ملیت ها  مرزهای  اساسا  اقتصادی 
به  و  می کند  تاکید  آن ها  بر  درحالی که سیاست خارجی 
دنبال تطبیق اهداف ملی متضاد و آرمان های نظم جهانی 
است. این نیرو محرکه باعث به وجود آمدن چندین دهه 
دوره ای  مالی  بحران های  با  پایدار همراه  اقتصادی  رشد 
امریکای التین در دهه  فزاینده شده است: در  با شدت 
1980؛ در آسیا در سال 1997؛ در روسیه در سال 1998؛ 
در امریکا در سال 2001 و بار دیگر در سال 2007؛ در 

اروپا پس از سال 2010.
دارند  اقتصادی  نظام  درباره  کمی  مالحظات  برندگان 
اما بازندگان نظیر آنهایی که گرفتار اشکاالت ساختاری 
شدند همان طور که در خط جنوبی اتحادیه اروپا مشاهده 
شد، به دنبال عالجی هستند که باعث خنثی شدن کارآیی 
نظام اقتصادی جهانی و مانع تراشی بر سر راه آن می شود.
بنابراین نظم بین المللی با یک پارادوکس روبه رو است: 
اما  است  سازی  جهانی  موفقیت  به  وابسته  آن  موفقیت 
اغلب  که  می کند  ایجاد  سیاسی  واکنش های  فرآیند  این 

برخالف مطالبات آن است.
شکست سوم نظم جهانی فعلی همان طور که موجودیت 
دارد فقدان یک مکانیزم برای ابرقدرت ها به منظور رایزنی 
با یکدیگر و در صورت امکان همکاری بر سر مهم ترین 
مسائل است. این یک انتقاد عجیب به نظر می رسد چرا 
که مجامع چند جانبه بسیاری در جهان وجود دارد که 
تعداد آن ها در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری در 
این نشست ها  تکرر  و  ماهیت  این حال  با  است.  تاریخ 
فرآیند  این  بوده اند.  بلندمدت  راهبرد  یک  برخالف 
بهترین حالت  دستاورد چندانی را اجازه نمی دهد و در 
تبدیل به بحث درباره مسائل تاکتیکی معلق و در بدترین 
حالت تبدیل به نشست به عنوان شکل جدیدی از رخداد 
هنجارهای  و  قوانین  معاصر  ساختار  می شود.  رسانه ای 
باشد مناسب بودن آن ها  قرار  بین المللی در صورتی که 
را ثابت کنیم نمی توانند صرفا توسط اعالمیه های مشترك 
تایید شوند. این قوانین باید به عنوان یک اعتقاد مشترك 
نظم جهانی، جنگ  در  مجازات شکست  تقویت شوند. 
برخی  در  اگرچه  بود،  نخواهد  کشورها  میان  مهمی 
منطقه ها چنین چیزی امکان پذیر است، چرا که می بینیم 
در تحول حوزه های نفوذ، ساختارهای داخلی مشخص و 

اشکال حکومت داری شناسایی می شوند.
هر حوزه ای تمایل خواهد داشت تا قدرت خود را علیه 
دیگر نهادهایی که نامشروع تلقی می شوند، آزمایش کند. 
منازعه  از  تر  کننده  تضعیف  حتی  مناطق  میان  منازعه 
میان کشورها است. جستجوی معاصر برای نظم جهانی 
در  نظم  مفهوم  ایجاد  برای  منسجم  راهبرد  یک  نیازمند 
داخل مناطق مختلف و ارتباط دادن نظم های این مناطق 
با یکدیگر است. این اهداف لزوما خودشان با یکدیگر 
سازگار نمی شوند. پیروزی یک جنبش افراط گر ممکن 
است در یک منطقه نظم ایجاد کند درحالی که صحنه را 
برای آشوب در دیگر مناطق فراهم کند. تسلط نظامی یک 
کشور بر یک منطقه حتی اگر که نظمی ظاهری ایجاد کند 
بیاورد.  به وجود  مابقی جهان  برای  را  بحرانی  می تواند 
فردی  منزلت  که  کشورهایی  با  همراه  جهانی  نظم  یک 
و حکومت مشارکتی را تایید می کنند و مطابق با قوانین 
ما  امید  می تواند  دارند  بین المللی  همکاری  شده  توافق 
پیشرفت  اما  ما شود  آرمان  به  تبدیل  می بایست  و  باشد 
به طور  میانی  از طریق مراحل  باید  این هدف  به سوی 

پایدار به پیش برود.
نظم  تحول  در  مسئوالنه  نقشی  ایفای  منظور  به  امریکا 
پاسخ  به چند سوال  تا  باشد  آماده  باید  قرن 21  جهانی 
دهد: ما به دنبال جلوگیری از چه چیزی هستیم، صرف 
اینکه  و  بیفتد  اتفاق  طور  چه  مساله  این  اینکه  از  نظر 
نیفتد؟ ما به دنبال به دست  یا  بیفتد  اتفاق  آیا به تنهایی 
آوردن چه چیزی هستیم، حتی اگر با تالشی چند جانبه 
حمایت نشود؟ ما به دنبال به دست آوردن چه چیزی و 
جلوگیری از چه چیز دیگری هستیم، اگر که فقط ائتالفی 
حامی آن باشد؟ ما نباید در چه چیزهایی مداخله کنیم، 
آن  ائتالف خواهان  یا  و  گروه چندجانبه  اگر یک  حتی 
به دنبال پیش بردشان  ما  باشند؟ ماهیت ارزش هایی که 
به  ارزش ها  این  اجرای  نحو  چه  به  و  چیست  هستیم 
شرایط بستگی دارد؟ این نیازمند آن است که امریکا در 
اصول  به  توجه  کند.  تفکر  متناقض  ظاهر  به  سطح  دو 
جهانی مستلزم به رسمیت شناختن واقعیت های تاریخی، 
امنیت شان  درباره  مناطق  دیگر  دیدگاه های  و  فرهنگی 

است.
برانگیر  چالش  دهه های  درس های  اینکه  با وجود  حتی 
پایدار  امریکا  استثنایی  ماهیت  تایید  باید  شوند  بررسی 
باشد. تاریخ مجالی به کشورهایی که هویت شان را به نفع 
یک مسیر کم دردسرتر کنار می گذارند، نداده است. اما 
در عین حال تاریخ موفقیت را برای متعالی ترین اعتقادات 

بدون یک راهبرد ژئوپولیتیکی فراگیر تضمین نمی کند.

رییس جدید سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا: 

پوتین به مردم خودش ضرر می زند

پـوتیـن کـی یف را سـرزنـش کـرد

رهبری  دوشنبه  روز  روسیه  رئیس جمهوری 
کی یف را به امتناع از مذاکره سیاسی مستقیم با 
جدایی طلبان شرق کشورش متهم کرد و گفت 
دولتی  نیروهای  راندن  عقب  حال  در  آنها  که 

اوکراین از مواضع فعلی شان هستند.

خبری  پایگاه  گزارش  به 
پوتین،  والدیمیر  ایتارتاس، 
در  روسیه  رییس جمهوری 
جمع خبرنگاران گفت: رهبری 
کنونی اوکراین نمی خواهد که 
با  اساسی  سیاسی  مذاکرات 
کشورش  شرق  جدایی طلبان 

داشته باشد.
که  گفت  همچنین  وی 
و  کی یف  گفته  به  که  روس گرا  جدایی طلبان 
غرب از سوی ارتش روسیه حمایت می شوند، 
از  اوکراینی  نیروهای  راندن  عقب  حال  در 
مواضع کنونی هستند چرا که آنها در حال هدف 

گرفتن غیرنظامیان هستند.
پوتین تاکید کرد: هدف مبارزان شبه نظامی این 
است که این نیروهای مسلح را عقب برانند و به 
توپخانه آنها اجازه ندهند تا به مناطق مسکونی 

شلیک کنند.
تهدید  درباره  پوتین  والدیمیر  حال  همین  در 
علیه  جدید  تحریم های  اعمال  برای  غرب 
روسیه گفت: امیدوارم که درباره احتمال اعمال 
سلیم  روسیه،  عقل  علیه  مضاعف  تحریم های 
در  بتوانیم  ما  و  شود  پیروز  غرب  در  بتواند 
و  ما  نه  برداریم.  قدم  طبیعی  و  مدرن  راه  یک 
نه شرکای ما نمی توانند هزینه ضربات دوجانبه 

تحریم را تحمل کنند.

در  دوشنبه  روز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  جدید  رییس 
مردم  به  رساندن  آسیب  حال  در  پوتین  که  گفت  مصاحبه یی 

خودش است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم فدریکا موگرینی 41 ساله، 
وزیر امور خارجه ایتالیاست که به عنوان رییس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا انتخاب شده و از نظر بسیاری از سیاستمداران و 
کارکشته ها فردی کم تجربه است اما وی باید بر این تردیدها 

غلبه کند تا بتواند سمت جدیدش را حفظ کند.
موگرینی در اولین مصاحبه خود با روزنامه ایتالیایی »کوریئرا 
رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  سیاست  که  گفت  سرا«  دال 
روسیه درباره اوکراین منجر به تحریم های اقتصادی شده است 
که به مردم روسیه آسیب می زند. غرب از تحریم ها به عنوان 
یک ابزار استفاده می کند تا راه حل دیپلماتیک برای درگیری 

اوکراین به وجود آید.
وزیر امور خارجه ایتالیا که در فوریه 2014 این سمت را کسب 
تجربه  کارشناسان  و  سیاستمداران  از  بسیاری  نظر  از  کرده 
بنا بر  اقدامات در صحنه بین الملل ندارد و  انجام  کافی را در 
نظر بسیاری افراد بدبین انتخاب وی به عنوان رییس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و جانشین کاترین اشتون بیانگر این است 
بر  را  نفوذ خودشان  که کشورهای عضو می خواهند تسلط و 

مسائل سیاست خارجی حفظ کنند.
اشتون نیز که یکی از اعضای غیر منتخب مجلس علیای پارلمان 
انگلیس بود هیچ تجربه ای در زمینه  سیاست خارجی نداشت و 
با همین رویکرد به عنوان رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
انتخاب شد، اما در این سمت کارآزموده شد و توانست تحسین 
بسیاری از سیاستمداران و منتقدان را جلب کند. اما از آنجایی 
از  به روسیه وابسته است، بسیاری  انرژی  ایتالیا در بخش  که 

منتقدان موگرینی را در رابطه با مسکو محتاط می دانند.
موگرینی در ادامه مصاحبه خود افزود: اما نکته اینجاست که آیا 
تاثیری که تحریم ها بر روی اقتصاد روسیه دارد می تواند رفتار 
منطقی رهبری مسکو را تغییر دهد؟ هم اکنون کرملین بر خالف 
منافع مردم کشورش عمل می کند. اظهارات پوتین می تواند هر 
چه بیشتر تمامیت ارضی اوکراین را تضعیف کند و همین امر 

وی را همتای دیپلماتیک غیر قابل اعتمادی کرده است.
با این حال موگرینی در سخنانی نسبتا تند گفت:  پوتین هرگز 
احترام  کرده،  مطرح  مختلف  موقعیت های  در  که  تعهداتی  به 
از  باید  و  می دهد  دست  از  را  فرصت  دارد  وی  نمی گذارد. 
نفوذ خود بر روی جدایی طلبان استفاده کند. حال فاصله ی بین 

تعهدات و اقدامات جدی بسیار زیاد است.
هم اکنون خانم موگرینی که خود یکی از اعضای حزب چپ 
ایتالیاست باید بر  میانه دموکراتیک ماتئو رنتسی، نخست وزیر 
این تردیدها غلبه کند و رفتار و عملکردش در سیاست خارجی 

و بحران اوکراین کامال زیر ذره بین قرار خواهد داشت.
دولت های مرکز و شرق اروپا بیم آن را دارند که موضع موگرینی 
در قبال روسیه بسایر نرم باشد چرا که مسکو یکی از بزرگترین 

تامین کنندگان انرژی و شریک بازار تجاری ایتالیاست.
در حالی که موگرینی ممکن است فاقد شخصیت کاریزماتیک و 
تجربه کافی باشد اما به خاطر سمت وزیر خارجه بودن می داند 
و همکارانش  کند  رفتار  باید چگونه  در سیاست خارجی  که 
وی را زنی سخت کوش و مطلع توصیف می کنند. وی همچنین 
اروپا،  شورای  جدید  رییس  لهستانی،  تاسک  دونالد  برخالف 
به زبان های انگلیسی و فرانسوی آگاه است؛ دو زبانی که در 

ارتباطات بین المللی جایگاه ویژه ای دارند.
من  گفت:  بی تجربگی اش  درباره  ادعاها  از  انتقاد  با  موگرینی 
در سن 41 سالگی بی تجربه نیستم. سن من از رنتسی 39 ساله 
بیشتر است. من نسل جدیدی از رهبران اروپا هستم و امیدوارم 
بتوانم این شکاف را میان شهروندان اتحادیه اروپا و نهادهای 

سیاسی از میان بردارم.

                                                                                                               هنری كيسينجر-  در روزنامه وال استريت ژورنال
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بخش دوم و پایانی

زبان بدِن آدم های دورو

سیدعلی دربانی
انواع دوروها

علم روان شناسی، ریاکارها را به چهار دسته تقسیم می کند که وضعیت شان آن قدر 
پیچیده است که گنجاندِن مصداق ها در این چهار قالب تمرکز زیادی می خواهد.

دستۀ اول آن هایی هستند که نام شان را کنار گذاشته اند: »دوروهای صادق ظاهری«؛ 
همان آدم هایی که ادعاهای شان با رفتار و اعمال شان در تضاد است، یعنی وقتی 
در میان مردم هستند یک چیز می گویند و در عمل برخالف آن رفتار می کنند. اما 
این ها در عین حال صادق نیز هستند، چون اگرچه عمل شان با آن چه می گویند در 

تضاد است، ولی به آن چه انجام می دهند ایمان دارند. 
با  باورهای شان  قبل،  گروه  مثل  که  باطنی« هستند  »دوروهای صادق  دوم،  دستۀ 
و  هستند  صادق  خود  با  گروه  این  که  تفاوت  این  با  است  تضاد  در  رفتارشان 

می دانند در باطن چه  نوع آدمی هستند.
از دو گروه دیگرند و روان شناسان  البته پیچیده تر  ریاکارها  دستۀ سوم و چهارمِ 
آن ها را دوروی متقلب می دانند که حتمًا کنار آمدن با آن ها، سخت تر از دو دستۀ 
قبل است؛ »دوروهای متقلب ظاهری« نه فقط ادعای شان با رفتارشان متضاد است، 
بلکه ادعای این افراد نیز با باورهای شان یکی نیست. در واقع این گروه از آدم ها 
آن  به  اعتقادی  هیچ  درون  در  که  حالی  در  دارند،  باور  مسایلی  به  می کنند  ادعا 
مسایل ندارند. مثاًل این ها نه تنها راستگو نیستند و دروغ می گویند، بلکه اساسًا به 
راست گویی نیز باور ندارند. ریاکارانی که لقب »صادق ظاهری« می گیرند، اگر به 
رفتارهای ریاکارانۀ خود ادامه دهند، تبدیل به ریاکاران متقلِب ظاهری می شوند، 
یعنی کسانی که رفتارشان با گفتارشان هماهنگ نیست و در باطن به آن چه در میان 

مردم می گویند نیز اعتقاد ندارند.
اما پیچیده ترین گروه ریاکاران، دستۀ چهارم هستند که به آن چه می گویند عمل 
می کنند، اما به آن چه می گویند باور ندارند. این گروه از ریاکاران این چنین عمل 
می کنند؛ چون سعی دارند همیشه دیگران را از خود راضی نگه دارند، حتا اگر قرار 

باشد دست به کارهایی بزنند که به آن اعتقاد ندارند.

زبان بدِن افراد دورو
ارتباطات  کرد.  شناسایی  را  دورو  افراد  می توان  غیرکالمی،  ارتباطات  طریق  از 
مبحثی  دوسویه«  »بن بست  می رساند.  مخاطب  به  را  کالم  از  دنیایی  غیرکالمی، 
در علم ارتباطات است که به خوبی روشن کنندۀ این مسأله است. نظریۀ بن بست 
دوسویه می گوید: اگر کسی در کالم مطلبی را عنوان می کند ولی رفتار و سکناتش 
باشید. نکتۀ جالب  چیز دیگری می گوید، شما به رفتار و سکناتش توجه داشته 
آن است که اگر در جایی ارتباطات کالمی و غیرکالمی گرد هم آیند، شما با 90 
درصد اطمینان به ارتباطات غیرکالمی توجه کنید. در مورد افراد دورو، مشخصاِت 
رفتارهای غیرکالمی این چنین است که مردمِک چشم های افراد دورو باز است و 
رنگ صورت آن ها از حالت عادی تغییر می کند یا به سفیدی می گراید و یا هم 

قرمز و گلگون می شوند.
روباه خطرناک تر است یا گرگ؟

ثبات رأی و  آنان  تزلزِل گفتاری هستند،  نیز دارای  اوقات  افراد دورو در برخی 
شخصیت نیز ندارند و گاهی چنان صحنه پردازی می کنند که مخاطب می انگارد که 
حقیقت محض است. به راستی روباه خطرناك تر است یا گرگ؟ گرگی که مستقیم 
به چشم های مان نگاه می کند و بی درنگ حمله می کند یا روباهی که لبخند می زند 

حرکات دست
بیشتری  دسِت  حرکات  با  و  دارند  بلندتری  صدای  شدت  دورو،  افراد  معموالً 
صحبت می کنند. گاهی نیز هنگام صحبت، دست ها را پشت کمر مخفی می کنند. 
شخصی که به این افراد دورو از همان ابتدا اعتماد ندارد، اغلب هنگام دست دادن، 
بسیار محافظه کارانه، فقط نوك انگشتاِن او را می گیرد. افراد دورو هنگام نشستن 
روی چوکی، کمی به راست یا چپ متمایل می شوند و گاه کمی به جلو برای 
ارتباطی صمیمانه خم می شوند و غالبًا لبخند بر لب دارند. افراد دورو عالوه بر 
به دلیل همین خصلت،  نیز دارند و  این رفتارها، مهارِت خاصی در دروغ گویی 

فراموشکار اند.

كوری رابین
ترجمه: محمد زمانی جمشیدی

سیاسی  نظریه پرداز  برمن،  مارشال 
»تجربۀ  نویسندۀ  و  امریکایی  مارکسیسِت 
 2013 سپتمبر  یازدهم  در  مدرنیته«، 
درگذشت. این عاشق مارکس و نیویورك، 
بود  امریکایی  مارکسیست های  معدود  از 
از  چندان خاطرۀ خوشی  که  در سرزمینی 
چندان  هم  آن ها  و  ندارد  مارکسیست ها 
او  مرِگ  نیستند.  کشور  این  از  دل خوش 
در یازدهم سپتمبر و هم زمانی آن با برخی 

را  زیادی  توجه  تاریخی،  مهم  رخدادهای 
پیش  برمن، خود چندین سال  برانگیخت. 
از آن  با تونی موچینسکی،  در مصاحبه یی 
رو،  پیش  گفتار  بود.  گفته  سخن  حادثه 
کوری  نوشتۀ  از  است  تلخیصی  و  ترجمه 
رابین، که به گفتۀ خودش از سال 1999 با 

برمن دوست و همکار بوده است.
***

مارشال برمن، نظریه پرداز سیاسی و همکار 
که  هنگامی  درگذشت.   CNUV در  من، 
به  که  نخستین چیزی  شنیدم،  را  این خبر 
روزِ  این  بود.  سپتمبر  یازده  رسید،  ذهنم 
در  مردن  ولی  نیست،  مردن  برای  خوبی 
است،  مرگ  تداعی گر  نامش  که  روزی 
در  نفر  سه هزار  به  نزدیک  مرگ  هرچند 
محبوب  شهر  در  بیشترشان  روزی،  چنین 
او نیویورك، یا کودتای یازده سپتمبر 1973 
پینوشه  و  سرنگون  را  آلنده  که  شیلی  در 
نظر  به  برمن  دربارۀ  آوردـ  کار  سر  بر  را 
باشد  ویژه یی  خشن  حملۀ  شبیه  می رسد 

علیه جهان.
نزد هر کس که او را می شناخت یا آثارش 
زنده گِی  یک  مرد  برمن  بود،  خوانده  را 
سرکش و زاینده بود. زنده گی شهر، که او 
در اثر کالسیک خود »هر آن چه سخت و 
استوار است...« به آن شهرت و جاودانه گی 
بخشیده بود؛ زنده گی، عشق و رهایی، که 

 The Politics of( »در »سیاست اصالت
Authenticity( از آن سخن گفته بود؛ 
زنده گی هنر واال و فرهنگ عامه )پاپ(، یا 

هیپ هاپ.
مارشال به هر جایی سرك کشید و سهمش 
نتوانست  که  چیزی  تنها  شد.  جهان  همه 
تاب آورد، زشتی و خشونت بود. اگر باید 
 )May Day می)  روز  در  باید  بمیرد، 
رادیکال  سیاست  می  روز  فقط  نه  بمیرد، 
بین الملل )که آن هم روزی است در یادبود 
و  رقص  روز  بهار،  می  روز  بلکه  مرگ(؛ 

آواز، جشن های بارآوری و زاینده گی... .

و دربارۀ آن روز، یزده سپتمبر هنوز چیزی 
دیدگاه  می رسد.  مربوط  نظر  به  که  هست 
طرزی  به  زنده گی  غرش  دربارۀ  مارشال 
گریزناپذیر با آگاهی او از مرگ و ویرانی 
استوار  و  سخت  آن چه  »هر  دارد.  پیوند 
از سطر مشهوری  نام خود را  است...« که 
یک  می گیرد،  کمونیست  مانیفست  در 
تقسیم  تجربۀ  بر  است  پیروزی  جشن نامۀ 
همان  که   divided exprience شده 
قدیم  جهان  دادِن  دست  از  باشد،  مدرنیته 
که سازگاری دارد با آفرینش جهان جدید، 
پوسیده گی به مثابه شرط سازنده گی. هرگاه 
به مارشال می اندیشم، یاد سطری می افتم از 
شعر Notre Dame اوزیپ ماندلشتام: 
»من نیز یک روز از فشار بی رحم و خشن، 
این که،  آفرید«.)شگفت  خواهم  زیبایی 
و  سخت  آن چه  هر  در  مارشال  هرچند 
استوار است...، به تفصیل دربارۀ ماندلشتام 
می نویسد، هرگز ذکری از این شعر به میان 

نمی آورد.(
آن  از  است...،  استوار  و  آن چه سخت  هر 
به  که  است  کمیابی  تیوریِک  متوِن  دست 
سرگذشت نامه  یک  کلمه،  واقعی  معنای 
از هستی  است؛ فاش کنندۀ عمیقًا شخصی 
پدیدآورنده اش. همانند گفتار دومِ روسو یا 
شاید  و  ادوارد سعید، شدیداً  شرق شناسی 
است.  صمیمانه  تاب نیاوردنی  طرزی  به 

به ظاهر بحثی است رسمی دربارۀ مارکس 
خودنوشِت  زنده گی  نامۀ  ولی  مدرنیسم،  و 
 10 نوجوان  یک  جامۀ  در  که  است  کسی 
تا 19 ساله، جهانش را رو به پایان می بیند، 
که   ،1953 سرنوشت ساز  سال  طول  در 
رابرت موزس داشت به واسطۀ همسایه اش 
در بخش ترمونت شرقی برونکس جنوبی 
برونکس  کراس  بزرگراه  علت،  می غرید. 
این علت و رعیت شریرش،  بود، ولی در 
برمن الهه اش را یافت، فاوستش را، گل های 

رنجش را.)1(
دهۀ  وستچستر  حومۀ  در  شده  بزرگ  من، 
فراز  بر  راننده گی  می آورم  یاد  به   ،1970
امتدادهای  آن  روی  را  جنوبی  برونکس 
بیرون  پایین،  به  نگریستن  و  دراز  شریانی 
زمانی  تنها  ولی  انهدام ها.  و  خرابی ها  و 
فهمیدم  که  بود  خواندم  را  مارشال  که 
از  یکی  دست کم  یا  را  سرچشمه اش 
یک  ویرانگِر  گلولۀ  را:  سرچشمه هایش 
بازسازی  آغازگر  که  شهری،  دیوانه  نابغۀ 
شهری کامل بود، به گونه یی که هیچ نباشد 
آزادراه ها  و  بزرگراه ها  از  شبکه یی  جز 
انتقال مردم و کاال از نقطه یی  برای نقل و 
به نقطه یی دیگر. رابرت موزس کسی بود 
که  هنگامی  کرد.  ممکن  را  این ها  همۀ  که 
]در  گینزبرگ  آلن  پرسش   ،1950 دهۀ  در 
زوزه[ را شنیدم »که بود مرد مرموز سیمان 
و آلومینیوم؟« در وهلۀ نخست، این اطمینان 
را  او  داد که هر چند شاعر،  به من دست 
مانند  است.  مرد  همان  موزس  نشناسد، 
وارد  زود  خیلی  که  گینزبرگ   Moloch
کارهای  و  موزس  رابرت  شد،  روحم 
همه گانی اش وارد زنده گی من شد، درست 
و  تکلیف،  مراسم  آوردن  به جا  از  پیش 

کمک کرد به اتمام دوران کودکی ام]...[.
بی درنگ  پیراتسی،  هنگام کشف  کالج،  در 
از  می توانستم  یا  یافتم  خانه  در  را  خود 
حاِل  در  عمارت های  به  کلمبیا  کتابخانۀ 
ساخت برگردم و خود را در میانۀ آخرین 
پردۀ فاوست گوته بیابم.)کارهای موزس به 

ما این ایده ها را داد.(
درست همین جا، در آخرین سطر، با انسان 
به  ویرانه ها،  میان  در  می شویم.  رویارو 
گل های فرهنگ واال نایل می شود، آنگاه در 
همان  این  می شود.  ایجاد  رخنه  خردمندی 
مارشال است. همان مدرنیته است. مدرنیتۀ 
»ولی  می آییم«...  ویرانه ها  از  »ما  مارشال. 

ویران نشده ایم«. 
را  ایمیل هایش  داشت  دوست  مارشال 
می کردم  فکر  سابقًا  کند.  امضا  »شالوم«  با 
البته  ولی  است،  »صلح«  صرفًا  منظورش 
هم  است  »سالم«  معنی  به  هم  شالوم 
هر  بود:  مارشال  هم  این  »خداحافظی«. 
رسیدنی  هر  بود،  خداحافظی  یک  سالمی 

یک عزیمت.
الهام بخش  مثابۀ  به  کوربوزیه  دربارۀ  او 
دوی  هر  می گفت،  سخن  موزس  رابرت 
»متافیزیسین های  مارشال  قول  به  آن ها 
کلماِت  زیبایی  به  فقط  بودند.  ترافیک« 
کنید،  گوش  مارشال  کنایه دار  و  سوزناك 
»ما  شناخت:  خواهید  را  انسان  آن گاه 
شویم،  مستهلک  ماشین ها  با  مجبوریم 
جریانی که پایان ندارد... بکش خیابان را«.

)1( اشاره به اثری از شارل بودلر

متافیزیِک ترافیک 
در باِب مارشال برمن، فیلسوفی که به هر جا سرک کشید



برگردان: امیر جاللی

هیستری مک کارتیسم که نامِ خود را از سناتور ایالت 
ویسکانسین جوزف مک کارتی اخذ کرده، به هیچ روی 
محصول تخیالت یا توهماِت فردی خاص نبود و از 
مک کارتی  تسلط  مدت  کوتاه  دورۀ  به  محدود  قضا، 
گاهی  و  متناقض  متعدد،  گزارش های  نمی شود.  هم 
باب  در  پژوهش  مک کارتی،  دوران  از  باورناپذیر 
تأثیرگذاری وحشت و بدبینی های سیاسی شاخص در 
دهۀ50 امریکا را دشوار می کند. مک کارتی در این فرایند 
تنها نبود، اما چنان چه بخواهیم دامنۀ نقش آفرینی او را 
است نخست  کنیم، الزم  پیگیری  ادبی  نقد  در عرصۀ 
در عرصه های سیاست، سینما و  را  توطیه  سیر شیوع 

ادبیات مد نظر قرار دهیم.
و  روشن فکری  اکادمیک،  نظام  در  مک کارتیسم، 
ژورنالیستی امریکا با دو کلیدواژۀ »توطیه« و »خیانت« 

امریکایی،  دولت مردان  مستمسک  است.  خورده  گره 
شوروی  جماهیر  اتحاد  دولت  تالش  کمونیسم،  موج 
برای تسخیر امریکا یا انتشار فناوری هسته یی و بروز 
مک  بدنامی  خالف  گرچه  است.  هول ناك  فاجعه یی 
کارتی، در حقیقت این نیکسون بود که نخستین بار در 
1947 رقیب انتخاباتی خود را با لحنی خطاب قرار داد 
پیدا  کارتی شهرت  دوران مک  به خصیصۀ  بعدها  که 
در سراسر حوزه های  کارتی  که مک  کمیته هایی  کرد. 
فرهنگی و هنری امریکا تأسیس کرد، به مدت یک دهه 
تخم اختناق و بدبینی را پراکندند، از هالیوود گرفته تا 

کافه های محل تجمع هنرمندان نیویورکی.
ادبی  نقد  زمینۀ  در  کارتیسم  مک  تأثیر  حال،  این  با 
هم چنان در سکوت و بی اعتنایی کارشناسان و مورخان 
ادبیات مدفون است. خالف اروپای بعد از جنگ، که دو 
پارادایم پدیدارشناسی )و اگزیستانسیالیسم( و فرمالیسم 
انزواطلبی  امریکا ضمن  در  دارند،  غلبه  آن  بر  روسی 

نو«  »نقد  اروپایی،  ادبی  نقد  در  مطروحه  مباحث  در 
مبدل  ادبیات  آموزش  متحدالشکل  به روش رسمی و 
می شود. معموالً مک کارتیسم را با اظهارات شوك آور 
الیا کازان، اوج گرفتن سینمای منکیویچ، خروج فاکنر 
یا  روزنبرگ،  جولیوس  و  اتل  اعدام  یا  هالیوود،  از 
مقاومت دشیل همت و لیلین هلمن در کنار تنی چند از 
نویسنده گان و روزنامه نگاران می شناسند. اما مداخالت 
نو«  »نقد  به  موسوم  منتقدان  سکوت  و  دیچز  دیوید 
از  نظر می رسد که بخشی  به  نمی آید.  میان  به  سخنی 
و  امریکا  در  ادبی  مطالعات  فضای  به  نو  نقد  سرایت 
مک  کوشش های  مدیون  آن،  شدن  جهان گیر  سپس 
ادموند  و  تیت  الن  گرچه  باشد.  همکارانش  و  کارتی 
ویلسون، استثناهایی بر این فرضیه اند، از یاد نباید برد 
جایگاه  چندان  نو  نقد  منتقدان  جرگۀ  در  دو  این  که 
مخصوصی نداشتند. فرمالیسم روسی در آن سال ها، در 
با دشمن  اتهام خیانت و مشارکت در همکاری  مظان 

قرار داشت. محرك اصلی تأسیس نقد نو، دست یافتن 
به روشی تمامًا امریکایی بود تا ضمن آن که نقد ادبی از 
قافلۀ تحوالت مطالعات ادبی عقب نیفتد، از هیچ گونه 
پیشینۀ تحقیقاتی معاصر برخوردار نباشد. منتقدان نقد 
نو از کلمات تکنیک، مکانیسم، و حتا زبان شناسی پرهیز 
تعبیرات در آن زمان حامل داللت های  این  می کردند. 

کمونیسم، شوروی و سرخ بودند.
»تنش«،  توطیه«،  »طرح  »کشمکش«،  عوض  در 
»اعتمادپذیر« و »اعتمادناپذیر« کلماتی متناسب با فضای 
مک کارتیستی کلیدواژه ها و اصطالحات فنی نقد ادبی 
به  موسوم  آموزشی  تجربۀ  دیگر،  جنبه یی  از  شدند. 
با  کوریا،  دوم جهانی و جنگ  در جنگ  متد  دایرکت 
این شیوۀ مستقل  با  پیوند خورد که  به نحوی  نو  نقد 
از تمایز فرهنگی می توان همۀ ادبیات جهان را مطالعه 
کرد. نقد نو حتا از سرچشمه های پراگماتیستی اکادمی 
امریکا فاصله داشت. سکوت در برابر مک کارتیسم تنها 
در انزوا و از کار بی کار شدن بازیگران، فلم نامه نویسان 
و روزنامه نگاران آمریکایی خالصه نمی شود، در التهاب 
توسعه  نظری  رویکردهای  و  مفاهیم  بعضی   50 دهۀ 
یافتند و تاثیر آن ها تا دو دهه بعد ادامه پیدا کرد. دیوید 
عهده  به  ویژه یی  نقش  مک کارتیسم  موج  در  دیچز، 
داشت و احتماالً مواضِع او از باور شخصی او مبتنی بر 
خطر نابودی فرهنگ امریکا بود. الیونل تریلینگ منتقد 
و نظریه پرداز دیگری بود که مکرراً بر خطر سوسیالیسم 

و ضرورت مبارزه با جنبه های نظری آن تاکید داشت.
آرامش فضای جدلی و نظری  نو، بی رقیب و در  نقد 
اروپا،  در  ادبی  نظریۀ  ابعاد  تنوع  از  دور  به   ،30 دهۀ 
یکه تازی می کرد. در ضمن آن، سال ها مطالب درسی با 
عبارت »برای دانشجویان« نوعی نظام سلسله مراتبی را 
رواج می داد. »نقد نو«یی ها حتا در ریگانیسم دهۀ 80 
به  حتا  ادبی«  »نظریۀ  برابر  در  شگفتی  در صف آرایی 
اخراج همکاران شان رضایت دادند. استثنا بر این قاعده، 
منتقدان ییل بود. از اواسط دهۀ 60 هم زمان با فروکش 
و  نظریه پردازان  از  موجی  با  کارتی  مک  تب  کردن 
در هر سمینار  که  مواجه ایم  ییل  در  ادبیاتی  فیلسوفان 
برجسته  را  نو  نقد  نگره های  نارسایی  ادبی،  کنگرۀ  و 

می کنند.
برخوردها و جدل های ژرژ پوله، دریدا و پل دومان با 
نظریه پردازی مثل ایبرامز حاکی از آن است که تک روی 
نو  نقد  منتقدان  از  را  انعطاف و تسامح فکری  نظری، 
ذهنی  پویایی  که  نپایید  دیری  هرچند  بود.  کرده  دور 
به زمینۀ نقد در امریکا بازگشت، گرچه نقد نو هیچ گاه 
شکوه دهه های 50 و 60 خود را بازنیافت. در این که 
هم چنان  باشد،  کارتیسم  مک  میراث  زمرۀ  در  نو  نقد 

محل مناقشه است.

محمدمهدی صدرفراتی

در بررسی تاریخی فلسفۀ غرب، به نوعی اواخر قرن 
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم از نظر فارسی زبان ها 
نقد فکری غرب معموالً  مغفول می ماند. در سیر 
متفکران از دورۀ یوناِن باستان آغاز کرده و با گذر 
کلیسا  آبای  و  مسیحی  دیانت  روم،  امپراتوری  از 
به قرن شانزدهم میالدی می رسند. پس از بررسی 
دکارت و هم عصرانش، دورۀ بسیار مهمی در اروپا 
جریان دارد که مقدمۀ مدرنیته در این قاره است، 
ادامۀ حیات  دوره  این  آن که  دلیل  به  متأسفانه  اما 
بیان و توجه به آن صرف نظر  از  نداشت، معموالً 
می شود. این دوره عبارت است از رمانتیسیسم یا 

دورۀ احساسی گری!
  پس از پیشرفت های چشم گیر غرب در تکنالوژی 
و صنعت، بسیاری از غربیان تحت تأثیر این ظواهر 
فلم عصر جدید چارلی  بتوان  قرار گرفتند. شاید 
چاپلین را در رسم حال و احواِل آن دوره مناسب 
دید. انسان هایی که سراسر مجذوب فناوری شده 
بودند، تمام احساسات و عواطِف خود را فراموش 
کردند. خانواده از پایین ترین ارزش برخوردار بود. 
می کردند.  برخورد  به سردی  یکدیگر  با  انسان ها 
این سردی خصوصًا در آلمان که زبان زد مدرنیته 

بوده و هست، حس می شد.
دورۀ  ریشه های  که  است  خاطر  همین  به 
آلمانی  تفکر  در  بیشتر  را  آن  بلوغ  و  رمانتیسیسم 
می بینیم، اما مسلمًا نباید این دوره را در فیلسوفان 
روی،  هر  به  بدانیم.  منحصر  آلمانی  ادیبان  و 
مهم ترین چهره های این جنبش در آلمان عبارت اند 

فردریک  وی  برادر  شلگل،  ویلهلم  آگوست  از 
شلگل، لودویک تیک، ویلهلم وکنرودر، فردریش 
از  یک  هر  هاردنبرگ.  فردریش  و  شالیرماخر 
و  ادبیات  پیشبرد  در  به سزایی  تأثیرات  افراد  این 
اندیشه و جریان دینی داشتند. به طور مثال، نظرات 
مباحثی  ازجمله  دینی  تجربۀ  باب  در  شالیرماخر 
است که تأثیرات آن همین روزها نیز بر متفکراِن 

ما باقی ست.
مشکل  سه  بودند:  معتقد  دوره  این  اصحاب    
این معضالت  با حل  بوده و  بیماری عصر مدرن 
زنده گی  به  را  انسان ها  رویکرد  می توان  که  است 
بیماری  کرد.  بازسازی  محبت  و  عشق  پایۀ  بر 
اول  است؛  مفهوم   3 از  بیگانه گی  مدرن،  عصر 
از  بیگانه گی  باالتر،  الیه  در  خود!  از  بیگانه گی 
از  بیگانه گی  بیرونی،  الیۀ  در  و  دیگر  انسان های 
طبیعت! قدرت باالیی که اکنون انسان در دخل و 
تصرِف محیط دارد، باعث غرورِ او شده و او را از 
اقتصادی،  دیدگاه  است.  بازداشته  واقعی اش  خود 
اهمیت بسیار زیاد پول، جامعۀ کارگری و خشک 
و بی روح کارخانه ها )مارکسیسم در قرن نوزدهم( 
و محیط رقابتی باعث فراموش شدن و بیگانه گی 
انسان ها از دیگر هم نوعان شان شده است. همچنین 
و  طبیعت  به  محصول محور  و  ابزارانگارانه  نگاه 

بیگانه گی  باعث  آن،  زیبایی  جلوه های  فراموشِی 
از طبیعت و محیط پیراموِن ما شده است! پس تا 
معضل  سه  احساسی گرایان،  که  شد  بحث  این جا 

را در بیماری انسان های مدرن دخیل می دانستند.
 اما پاسخ آنان به این سه بیگانه گی، در یک یگانه گی 
و وحدت قرار می گیرد. آن ها عشق را تنها درماِن 
انسان های این عصر می دانند. بازگشت به ادبیات 

گذشته )یونان باستان و دورۀ قرون وسطا( که بر 
عشق بیشتر تأکید داشت، راهکار مورد پسند است. 
اصوالً نوستالژی بازگشت به گذشته در فکر بیشتر 
متفکراِن این عصر است. این افراد کلید نجات از 
گذشته گان  در  که  می یابند  عشقی  در  را  مدرنیته 

رواج داشته است.
  متأسفانه در میان اندیشه ورزان فارسی زبان، کمتر 
کسی به صورت جدی روی این دوره فعالیت و 
پژوهش کرده است. علل مغفول ماندن این دوره 
کرد.  دلیل خالصه  دو  در  می توان  را  ما  منظر  در 
از  معموالً  غرب  فلسفۀ  امروز  تأثیرات  آن که  اول 
تجربه انگارانی  که  است  شده  گرفته  جنبش هایی 
مانند کانت گذاشته اند  مانند هیوم و ذهن گرایانی 
رمانتیسیسم  عصر  گفت  بتوان  به نوعی  شاید  و 
آن ها  متأسفانه  است.  مرده  جنبش  یک  هم اکنون 
به تأثیرات چشم گیر این دوره توجه ندارند. شاید 
فلسفی  معاصر  دورۀ  تولد  عوامل  از  یکی  بتوان 
و  نوزدهم  قرن  احساسی گرایان  با  در مخالفت  را 
تأکید بر عقل مستقل در قرن بیستم دید. دلیل دوم، 
آشنایی کم متفکران پارسی زبان با زبان آلمانی ست 

که عمدۀ مطالِب این دوره را دربر می گیرد. 
از دایره المعارف فلسفی  منبع: مدخل رمانتیسیسم 
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بحران انتخابات زنده گي مردم...
ریختن  هم  به  نگران  من  گفت:  شهروندان  از  یکی 
اوضاع هستم و نمی توانم بخوابم. مردم از من قرض 
متشنج  اقتصادی  اوضاع  که  دارم  آن  بیم  و  گرفته اند 
شود. من به بهبود اوضاع تردید دارم و می ترسم اوضاع 

از این که هست بدتر شود. 
افغانستان  تجارت  وزارت  سخنگوی  قوقندی  مسافر 
انتخابات  نتایج  اعالم  در  تاخیر  شک  بدون  گفت: 
داده است.  قرار  الشعاع  را تحت  امور  افغانستان همه 
میزان صادرات و واردات کاهش یافته است و آمار و 
ارقامی که ما دریافت می کنیم بسیار نگران کننده است.

امنیتی هم وضع  اوضاع  آمده است:  ادامه گزارش  در 
و  جرم  میزان  ندارد.  مردم  زنده گی  اوضاع  از  بهتری 
میزان  و  است  یافته  افزایش  افغانستان  در  جنایت 
به  رو  کشور  این  والیات  از  برخی  در  نیز  خشونت 
سیاسی  اختالفات  این حال  با  است.  گذاشته  افزایش 
افزایش  حال  در  شهروندان  نیازهای  به  توجه  بدون 

است. 
نزاع  قدرت  بر سر  نامزدها  گفت:  از شهروندان  یکی 
آیا  و  دارند  اطالع  مردم  مشکالت  از  آیا  می کنند. 
را  مردم  زنده گی  اوضاع  و  بیایند  خیابان  به  می توانند 
ببینند؟ آنها در فکر رسیدن به قدرت هستند و اوضاع 

مردم برای آنها اهمیتی ندارد.
که  مجادالتی  دنبال  به  داد:  ادامه  الجزیره  خبرنگار 
بیشتر  است،  شده  سیاسی  بحران های  تشدید  باعث 
مردم افغانستان اعتماد خود را به درایت بخش اعظم 
تجربه  پیامدهای  اند.  داده  دست  از  سیاستمداران 
دموکراتیک و سیاست افغانستان پس از برگزاری اولین 
انتخاباتی که با نظارت افغان ها همچنان اوضاع کشور 
انتخابات  این  نتایج  قرار می   دهد.  تاثیر خود  را تحت 
هنوز اعالم نشده است و مردم بیم آن دارند که اوضاع 
از این که هست بدتر شود و کشور به سمت بحران های 
جدیدتری کشیده شود و بر مشکالت زیادی که این 

کشور به دوش می کشد، بیفزاید.

در  صداقت  خواستار  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
انتخابات  تخنیکی  و  سیاسی  گفت وگوهای  روند 
به  تا فردا  اگر  تعیین کرد که  شد و ضرب االجلی را 
گونۀ  به  را  روند  نشود؛  رسید ه گی  خواسته های شان 

دایمی ترك خواهند کرد.
و  اصالحات  ستاد  سخنگوی  سانچارکی  فاضل   
نشست  یک  در  دوشنبه(   ( گذشته  روز  همگرایی 
تشکیل  زمانی  ملی  وحدت  »حکومت  گفت:  خبری 

خواهد شد که به آرای مردم احترام گذاشته شود«.
بامداد  تا  این ستاد هشدار داده است در صورتی که 
امروز سه شنبه به خواسته های شان رسیده گی صورت 
نگیرد؛ روند انتخابات را به گونۀ دایمی ترك خواهند 

گفت.  
سانچارکی افزود: »نتیجه آرای شفاف را می پذیریم؛ اما 
برآیند نتایج انتخابات برای این نهاد قابل قبول نیست«.
وارده  اتهام های  گفته هایش  از  بخشی  در  سانچارکی 
از جانب تیم رقیب اش را رد کرده و ستاد انتخاباتی 
تحول و تداوم را وسیله و ابزار ارگ ریاست جمهوری 

عنوان کرد.
ستاد اصالحات و همگرایی با تأکید به جامعه جهانی 
و تیم رقیب اش هشدار داد که بدون صداقت، روند 

سیاسی و تخنیکی انتخابات را مطلق رد می کند.
سانچاره گی همچنان اعالم کرد که مدارکی در دست 
انتخابات  در  گسترده  تقلب  نشان دهنده  که  دارند 
ریاست جمهوری بوده و روند تفتیش پاسخگوی عمق 

تلقب در انتخابات نیست.
داشت:  اذعان  همگرایی  و  اصالحات  تیم  عضو  این 
و  تقلب  عمق  جواب گوی  نتواند  که  بررسی  روند 
دست درازی در امور سیاسی کشور باشد هیچ ارزشی 

ندارد.
روند  بررسی  برای  که  روش هایی  افزود:  وی 
رسیده گی به آرا و ابطال آن مورد استفاده قرار گرفت، 
گروه  یک  توسط  و  متحد  ملل  سازمان  هماهنگی  با 
متخصص برنامه ریزی شد که به وسیله آن با مواردی 

که روبرو می شدیم برخورد می شد.
این مقام تیم اصالحات و همگرایی گفت: در جلسات 
اولیه یی که قبل از آغاز روند بررسی و بازشماری آرا 
برگزار شد از کمیسیون انتخابات افغانستان خواستیم 
تا لیست نهایی مراکز فعال و غیرفعالی که در انتخابات 
انتخاباتی  تیم  اختیار  در  را  رسیده  ثبت  به  افغانستان 
این لیست  داکتر عبداهلل قرار دهند و آن ها نیز رسماً 
را ارائه دادند که پس از مشاهده آن متوجه شدیم که 
به امضای  3 ارگان امنیتی کشور در آمده است تا به 

دست ما برسد.
تیم اصالحات و  لیست مذکور،  براساس  وی گفت: 
داد و در  انجام  را  کاری خود  برنامه ریزی  همگرایی 
پایان نیز نتایج را بر اساس همان لیست مطابقت دادیم 
و متوجه شدیم ارقامی که از 190 پایگاه انتخاباتی در 
بانک اطالعات کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد 
با ده ها هزار تفاوت به ثبت رسیده است که بالفاصله 
این مسأله با سازمان ملل متحد در میان گذاشته شد 
و خواستیم تا برخورد جدی و سریعی با این موضوع 
داشته باشند و آن ها نیز متعهد شدند به آن رسیده گی 

کنند.

نشان  خاطر  همگرایی  و  اصالحات  تیم  عضو  این 
ساخت: در رابطه با آرای تقلبی که به دست آمده باید 
گفت که در موارد بی شماری در یک مرکز رأی دهی و 
حتی یک ولسوالی، آرایی به چشم می خورد که توسط 
یک یا 2 نفر تکمیل شده و به امضا رسیده است و 
انتخاباتی  اوراق  دسته  2هزار  حداقل  به  باره  این  در 
برخوردیم که نشان از این تقلب وسیع و سازمان یافته 

بود.
با ارسال  وی ادامه داد: مجدداً سازمان ملل متحد را 
نامه یی رسمی از این موضوع آگاه کردیم و آنان نیز 
قضیه  این  به  تا  شدند  متعهد  مجدداً  گذشته  مانند 
این  نتایج  اعالم  منتظر  همچنان  اما  کنند  رسیده گی 

سازمان هستیم.
او اذعان داشت: امیدواریم که اصل بی طرفی از سوی 

سازمان ملل متحد رعایت شود.

آمادۀ حرکت های سبز و نارجی شوید!
در همین حال، استاد عطا محمد نور والی بلخ و رییس 
آمادۀ  که  خواسته  مردم  از  اسالمی،  اجرایی جمعیت 

حرکت های سبز و نارجی شوند.
سوی  از  یافته  سازمان  تقلب های  به  اشاره  با  او 
که  است  گفته  اعالمیه یی  در  انتخابات  کمیسیون 
معین  دسته های  خیانت  و  فساد  نتیجه  در  انتخابات 
به  کمیسیون  رهبری  و  ارشد  کارمندان  از  و شماری 
ارزش  سوم،  بار  برای  انتخابات،  مستقل  اصطالح 
باوجود  است.  داده  از دست  کاماًل  را  اعتبار خود  و 
تعهدات جامعه بین المللی، مبنی بر برگزاری انتخابات 
شفاف و عادالنه، مردم عزیز ما در دو دور با تحمل 
رأی  صندوق های  پای  مصایب،  و  مشکالت  تمامی 
رفتند و ارادۀ خود را به تمثیل گرفتند؛ اما کمیسیون 
انتخابات، نه تنها ارادۀ مردم را به تمسخر گرفت که با 

سرنوشت سیاسی آنان نیز بازی نمود.
و  فراز  همۀ  به  توجه  با  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
نشیب ها، تخطی ها، تقلب های مشهود و سازمان یافته و 
خیانت ملی که در این روند موجود بود، تیم اصالحات 
بر آن شد که  و هم گرایی، روند را ترك و تصمیم 
انتخابات،  دوم  و  اول  دور  برنده  عنوان  به  تیم  این 
حکومت مشروع خود را اعالم نماید؛ اما این تیم بنا 
به درخواست جامعه جهانی به عنوان دوستان و کمک 
کننده گان مردم افغانستان، ارج گزاری به منافع علیای 
کشور، برون رفت از بن بست انتخابات، جلوگیری از 
بحرانی شدن بیشتر اوضاع کشور و ده ها موارد دیگر، 
به  را  حکومت  اعالم  برای  دارانش  هوا  درخواست 
تأخیر انداخت و پس از مذاکرات و دریافت اعتماد از 
سوی جامعه جهانی مبنی بر تأمین شفافیت در روند، 
نامۀ  توافق  و  پیوست  سیاسی  و  تخنیکی  پروسه  به 
تشکیل حکومت وحدت ملی را امضاء نمود. دیده شد 
که نه دوستان بین المللی و نه نهادهای داخلی، نه تیم 
تحول و تداوم و نه هم حکومت افغانستان به عنوان 
طراح تقلبات سازمان یافته، در این روند از صداقت 
و باورمندی به دموکراسی و برون رفت از وضعیت 
موجود برخوردار نیستند و تنها تکیه شان بر مشروعیت 

بخشیدن تقلب و احراز قدرت نامشروع است.
متعدد  موارد  آن که  با  می خوانیم:  اعالمیه  این  در 

موجودیت  شامل  مشهود،  تقلب های  بی  شمار  و 
کمتر  مراتب  به  آن  برگه های  تعداد  صندوق هایی که 
و  )ریزلت شیت(  نتایج  فورم  در  ثبت شده  ارقام  از 
یک  نفع  به  شده  پر  صندوق های  است،  دیتابیس 
نامزد، از محالتی که ساحات خیالی پنداشته می شوند، 
صندوق های پر به نفع نامزد مشخص از محالتی که 
امنیتی،  نهادهای  از سوی  آن  امنیت  تأمین  عدم  قباًل 
نتایج  فورم  هزاران  آمدن  بدست  بود،  شده  اعالم 
)ریزلت شیت( که توسط یک نفر و با یک قلم به نفع 
نامزد، ثبت و خانه پری شده است، موجودیت  یک 
مارك(های  )تک  شد  نشانی  با  دهی  رأی  برگه های 
پر  نامزد، موجودیت صندوق های  نفع یک  به  مشابه 
آن  لیست رأی دهنده گان  که  نامزد  نفع یک  به  شده 
به  خیالی  جدول های  موجودیت  ندارد،  وجود  قطعاً 
نفع یک نامزد که ارقام آن در دیتابیس وجود ندارد و 
موارد مشابه دیگر، ثابت شده است، ناظران بین المللی 
از کنار آنها با چشمان باز عبور می کنند و پاسخ شان، 

سکوت است و بس.
به  انتخابات  کمیسیون  بلخ،  والی  اعالمیۀ  براساس 
عنوان متهم به تقلب کاری در انتخابات، عامل تفتیش 
دزد  که  است  آن  مبین  امر  این  که  گماشته شد  آراء 
را داور بر گزینیم. در چنین حالت کدام متهم حاضر 
می شود که در اثبات جرم خود کمک کند؟ بی تردید 
که اعتماد به این کمیسیون، بار بار حتی در موجودیت 

نهادهای بین المللی، خدشه دار و از بین رفته است.
استاد عطا در این اعالمیه گفته است: حاال با توجه به 
آنچه تذکر رفت و در کنار این که ما خود را ملزم به 
دفاع از آرای پاك مردم افغانستان می دانیم، چه آرای 
پاکی که به نفع جاللتمأب داکتر عبداهلل عبداهلل بکار 
رفته و یا به نفع تیم رقیب او، برای پاسداری و تحقق 
این حق مشروع در سایه دموکراسی، حقوق و وجایب 
حمایت  با  کشور،  علیای  منافع  به  توجه  با  و  مدنی 
به  هم گرایی،  و  اصالحات  تیم  مواضع حق طلبانۀ  از 
مردم  حقوق  بتوانیم  که  می شویم  متوصل  اقداماتی 

سربلند افغانستان را حصول نماییم.
در پایان والی بلخ از مردم خواسته آمادۀ حرکت سبز 
و نارجی شوند. او گفته است: در اینجا از عموم مردم 
افغانستان، از همۀ آنانی که به پایدارشدن دموکراسی، 
از  دارند،  باور  تأمین عدالت و توسعه مردم ساالری 
شخصیت ها و جریان های سیاسی کشور، از اشخاص 
با نفوذ و معزز، از علمای گرامی و ارجمند، از خواهران 
گرامی، از جوانان پرشور، از اعضای جنبش ضد تقلب 
و سر انجام از همۀ آنانی که با ما هم باور و هم راه 
هستند، می خواهیم که از همین حاال تمامی تدابیر و 
اقدامات مقتضی را برای راه اندازی حرکت های سبز 
و نارنجی که قباًل نیز از عملی شدن آگاهی داده بودیم، 

روی دست گیرند.
استاد عطا گفته است: الزم به ذکر است که هرگونه 
با  و  قبلی  آگاهی های  باوجود  این حرکت ها  عواقب 
توجه به دست کم گرفتن آن از سوی مراجع ملی و 
بین المللی به دوش آنانی خواهد بود که روند انتخابات 
را با تقلب های سازمان یافته به تمسخر گرفتند و یا 
هم برای مشروعیت بخشیدن تقلب، تالش ورزیدند.
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در کنفرانس ناتو خواهان...
ولز زمانی برگزار می شود که افغانستان در وضعیت حساسی 
قرار دارد. روند تفتیش و ابطال آرای ناپاك هنوز ادامه دارد 
و رییس جمهور جدید که قرار بود در این کنفرانس شرکت 

کند، هنوز تعیین نشده است. 
به  نیروهای داخلی  اند که  افغانستان گفته  امنیتی  مقام های 
حمایت ناتو نیاز دارند و افغانستان هنوز نمی تواند معاش و 
سایر نیازمندی های مربوط به نیروهای امنیتی را از عایدات 

خود بپردازد.
ادامه حضور و حمایت جامعه جهانی به امضای موافقتنامه 
امنیتی بین افغانستان و امریکا نیز وابسته است. ناتو نیز گفته 
و  افغانستان  بین  جدیدی  موافقتنامه  که  صورتی  در  است 
ناتو امضا نشود، هیچ چوکات قانونی وجود ندارد که ادامه 

حضور نیروهایش در افغانستان را مشروعیت بخشد.
رییس جمهور کرزی از امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا 
امتناع ورزیده و شرط هایی را مطرح کرده است که هنوزهم 

برسر آن ها پا فشاری می کند.
دو نامزد ریاست جمهوری وعده کرده اند که در صورت 
پیروزی، موافقتنامه امنیتی با امریکا را امضا می کنند. وزارت 
خارجه افغانستان می گوید در رابطه به ادامه حضور نیروهای 

ناتو نیز در کنفرانس ولز مذاکره می        شود.
که  است  کرده  فیصله  افغانستان  دولت  حال،  همین  در 
بسم اهلل محمدی، وزیر دفاع به نماینده گی از افغانستان در 
نشست ولز شرکت کند. در حالی که انتظار جامعه جهانی 
این بود که رییس جمهور جدید در این کنفرانس شرکت 

کند.

بی حوصله شده...
نماینده غیرنظامی ناتو تأکید کرد: »اگر قرارداد وضعیت 
می کنم  فکر  و  امیدوارم  من  که  نشود،  امضا  نیروها 
می شود، بستری برای ماموریت آموزشی وجود نخواهد 
خاك  در  نمی توانند  ناتو  سربازان  دیگر  چون  داشت. 
افغانستان فعالیت کنند. اگر موافقتنامه ای برای حفاظت 

از آنان وجود نداشته باشد.
حامد  که  کرد  اعالم  افغانستان  دولت  شنبه  یک  روز 
به  ندارد  تصمیم  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی 
وزیر  محمدی  بسم اهلل  عوض،  در  و  برود  ولز  جلسه 

دفاع از این کشور نماینده گی خواهد کرد.
موریس یوخیمس گزینش آقای محمدی برای حضور 
در اجالس سران ناتو در ولز را »راه حل میانه و قابل 
قبول« توصیف کرد ولی افزود که ناتو انتظار داشت که 

شاهد حضور رییس جمهوری جدید افغانستان در این 
اجالس باشد.

ناتو در اجالس  از گفت وگوهای اصلی سران  بخشی 
تا دو روز دیگر برگزار خواهد شد،  دو روزه ولز که 
درباره افغانستان خواهد بود که آقای یوخیمس آن را 

برای آینده افغانستان مهم خواند.
آینده  بر  مستقیمًا  که  هست  تصمیم  »سه  افزود:  او 
افغانستان تاثیر خواهد داشت. اول تعهد ناتو به آموزش 
نیروهای افغان است که در کل حد اکثر 12 هزار نفر 
افغان  امنیتی  نیروهای  خواهند بود. دوم حمایت مالی 
است که ساالنه چهار میلیارد و صد میلیون دالر خواهد 
بود که هر دو وابسته به امضای قرارداد وضعیت نیروها 

خواهد بود.«
نباشد،  قراردادی  چنین  »اگر  کرد:  تاکید  ناتو  نماینده 
مشکل است که به دوستان افغان چهار میلیارد و صد 

میلیون دالر داده شود و هیچ راهی هم برای نظارت بر 
پرداخت  هزینه  مبلغ  این  که  نباشد  آن  مصرف  نحوه 
حقوق و مصارف سربازان افغان خواهد شد. سوم که 
فراتر از ماموریت همکاری قاطع و آموزشی ناتو است، 
که  است  ناتو  و  افغانستان  درازمدت  همکاری  مسئله 
این همکاری شامل مشوره سیاسی با دولت افغانستان 

است.«
ابراز اطمینان کرد که هر  با این حال، آقای یوخیمس 
کدام از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 24 حمل 
که برنده انتخابات اعالم شود، توافقنامه امنیتی با امریکا 
او  کرد.  خواهد  امضا  قدرت  به  رسیدن  محض  به  را 
همچنین معتقد است که گفتگوهای هر دو نامزد بر سر 
توافق خواهد  به  منجر  ملی  تشکیل حکومت وحدت 

شد.
نماینده غیرنظامی ناتو در پاسخ به این پرسش که اگر 

و  بکشد  درازا  به  افغانستان  سیاستمداران  میان  تنش 
توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا هم به امضا نرسید، 
آیا تجربه عراق در افغانستان تکرار خواهد شد، گفت 

که نگران وضعیت افغانستان نیست.
در  ما  که  مذهبی  یا  فرقه یی  اختالف  »نوع  افزود:  او 
اتفاق  افغانستان  در  که  مطینم  من  می بینیم،  عراق 
نمی افتد، اما با وجود آن هم ما و هم مردم افغانستان 
داریم بی حوصله می شویم. امیدواریم که هر دو کاندیدا 
را حل  از مشکالت  که خیلی  برسند  توافق  به  زودتر 

خواهد کرد.«
پیش از این بسیاری از اعضای ناتو و همچنین مقام های 
ناتو گفته اند که چگونگی حضور نیروهای نظامی آنها 
در افغانستان به امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان 

و آمریکا بستگی دارد.

هشدار تیم اصالحات و همگرایی:

خـواست های مـا پذیرفته نـشود
 پـروسـه را بـرای همـیش تـرک خواهـیم کـرد
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وزیر اطالع رسانی دولت پاکستان در مصاحبه 
این  نیوز«  »اکسپرس  خبری  شبکه  با  تلفنی 
کشور، عمران خان و طاهر القادری رهبران دو 
»تروریست  به  را  دولت  مخالف  حزب عمده 

ها« تشبیه کرد.
تروریست  گفت:  دوشنبه  روز  رشید  پرویز 
های منطقه وزیرستان شمالی بدنبال آن هستند 
که کنترل کشور و دولت را با استفاده از زور 
در اختیار بگیرند و این دو رهبر مخالف دولت 
هم همین روش را برای بدست گرفتن کنترل 

دولت در پیش گرفته اند.
حمله  درباره  پاکستان  رسانی  اطالع  وزیر 
ظهر روز گذشتۀ معترضان به ساختمان اصلی 
از  این حمله  پاکستان گفت:  دولتی  تلویزیون 
سوی هواداران عمران خان و طاهر القادری و 
بنا به دستور آنها صورت گرفته است. عمران 
خان و القادری باید مسوول کنترل هوادارانشان 

باشند.
این مقام رسمی دولت پاکستان گفت: اقداماتی 
می  انجام  القادری  طاهر  و  خان  عمران  که 
دهند، موجب خدشه دار شدن چهره پاکستان 
به  فراوان  خسارات  شدن  وارد  و  جهان  در 

اقتصاد این کشور شده است.
پیشتر رهبران دو حزب عمده مخالف دولت 
پاکستان نیز حمله به ساختمان تلویزیون دولتی 
را تکذیب و اعالم کردند کسانی که اقدام به 
این کار نموده اند، از هواداران حزب تحریک 

انصاف و جنبش مردمی نبوده اند.
روز  ظهر  حدود  پاکستان  دولتی  تلویزیون 
یک  مدت  به  تقریبًا  محلی  وقت  به  گذشته 
این  درامد.  مهاجم  صدها  تصرف  به  ساعت 
نیروهای  مداخله  با  و  بعد  ساعتی  وضعیت 

ارتش خاتمه یافت.

بی بی سی

منار تاریخی جام با بیش از هشتصد سال قدمت هنوز پیر نشده، 
سیالب ها اما این بنا را به مرگ زودرس تهدید می کند.

اساسی  ای  چاره  اگر  اند  گفته  غور  والیت  در  محلی  مقام های 
سنجیده نشود، ممکن است سال آینده آنها نتوانند این اثر باستانی 

را سر پا نگهدارند.
برای سفر به روستای جام، باید در مسیری که از مرکز غور به 
سمت غرب امتداد یافته حرکت کرد. این همان شاهراهی است 
والیات  و  است  معروف  افغانستان  غرب  و  شرق  دهلیز  به  که 

هرات، غور، بامیان، دایکندی و کابل را به هم وصل می کند.
راهی که به منار جام منتهی می شود از دره های عمیق و کوه های 
و  ناهموار  شدت  به  اما  امن  نسبتا  راه  این  کند.  می  عبور  بلند 
صعب العبور است. برای طی کردن حدود هفتاد کیلومتر بیش از 

4 ساعت طول می کشد.
منار جام با 64 متر ارتفاع، و 800سال قدمت، کهن سال ترین منار 
آجری جهان و شاهکاری از دوره دودمان غوریان است که در 
سده های دهم و یازدهم میالدی از آسیای میانه تا هند را تحت 

کنترل خود درآورده بودند.
از  یکی  به دستور  نیز  هند  کنونی  پایتخت  دهلی  در  منار  قطب 

ایبک  قطب الدین  توسط  و  معزالدین  نام  به  غوری  پادشاهان 
سپهساالر او در 1199 میالدی گذاشته شد.

غیاث الدین  سلطان  پادشاهی  زمان  در  آن  از  پیشتر  جام  منار 
)558-599 هجری( یکی از بزرگترین پادشاهان سلسله غوری 
الگو  به عنوان  از آن  ساخته شده بود که در ساخت قطب منار 

استفاده شد.
بخشی از کاشی های این منار فرو ریخته و اطراف آن نشانه های 

از کندنکاری های غیرقانونی دیده می شود.
منار جام را در عکسهای قدیمی اش، راست قامت دیده می شد، 

حاال اما اندکی به طرف هریرود کج شده است.
هریرود در فاصله 5 متری تهداب منار جاری است. دیوار های 
به  امسال  و  تخریب شد  زمستان گذشته  در  منار  این  محافظتی 
هزینه چهارصد هزار افغانی از بودجه اضطرای اداره محلی غور، 

دیوار کوچکی اطراف منار ساخته شد.
خطر احتمالی سیالب های آینده، اما به مراتب از توان این دیوار 

ها بیشتر و جدی تر است.
می  غور  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  آریاپور  فخرالدین 
گوید:«حدود بیست تا سی درصد از تزئینات منار کامال افتاده و 
بقیه هم در حال افتادن است. عالوه بر این، سیالبی که می آید 
احتمال فروریختن منار را تقویت می کند. در سال جاری اگر آب 
دیوار حفاظتی ساخته نشود، تصور می کنم ما نخواهیم توانست 

که در سال آینده منار را سرپا نگهداریم.«
شاهراهی که با فاصله کمی از کنار این منار عبور می کند هنوز 
خوب  چندان  غور  در  هم  امنیتی  وضعیت  و  نشده  اسفالت 
نیست. به همین دلیل این اثر تاریخی و مناظر زیبای اطراف آن 

تماشاچیان اندکی دارد.
این منار در سال 2002 میالدی از سوی سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، در فهرست میراث های 
فرهنگی جهان ثبت شد. اما به گفته مقام های محلی یونسکو، کار 

چندانی برای مرمت این بنا انجام نداده است.
این منار در زمستان گذشته تخریب شد و  دیوارهای محافظتی 
اداره  اضطرای  بودجه  از  افغانی  به هزینه چهارصد هزار  امسال 

محلی غور، دیوار کوچکی اطراف منار ساخته شد
یک  در  گویند  می  غور  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  مسووالن 
سال اخیر شمار جهانگردانی که به دیدن این اثر رفته اند از شمار 

انگشتان دست تجاوز نمی کند.
باستانی  بناهای  حفظ  بخش  کارشناسان  از  احمدی  ضیاءالدین 
غور می گوید: »از رییس جمهوری جدید تقاضا می کنم که در 
اول کارش، به این جا بیاید و این منار را از نزدیک ببیند. این منار 
در معرض خطر است. این منار نه تنها اثر با ارزشی برای کشور 

بلکه میراث با ارزش جهانی است.«
باستانی  بنای  و  ساحه   257 غور  سراسر  در  منارجام،  بر  افزون 
ثبت شده است. اگر به مهمترین این بناها یعنی منار جام توجهی 
صورت گرفت، می توان در مورد آینده دیگر بناها نیز امیدوار بود.

وزیر اطالع رسانی پاکستان:

عمران خان و القادری تروریست هستند!

د پوځ بیا واک ته راګرځېدل...
یا کمزوری کېږي، نو په افغانستان کې د مداخلې 

کې  واک  په  صالحیتونه  ډېر  ته  پوځيانو  لپاره 

هند  او  افغانستان  د  کار  دا  چې  کېږي،  ورکول 

لپاره خطرناک دی.

استاد  شننونکی  چارو  سیايس  د  خوا  بلې  له 

دې  په  پاکستان  وايي،  امتر  محمداسحاق 

له  افغانستان  د   ځان  غواړي  رسه  کړکېچونو 

تغیراتو رسه عیار کړي. 

هغه وايي، د دې کړکېچ تر شاه د پوځیانو الس 

په دې کار کې د مرشف محاکمه  د پوځ  او  دی 

علت  یو  ښایي  هم  کېدل  بند  نظر  او  کېدل 

وي،هغه د پوځ پخوانی مرش و او پوځ غواړي له 

دې ډول حکومتونو نه ځان لرې وسايت.

د  ته  الهور  نه  اباد  اسالم  له  وايي،  نوموړی 

نوازرشیف تګ د دې ښودنه کوي، چې هغه وېره 

لري چې پوځيان به بل عمل ته الس پورې کړي، 

چې هغه د واګو په الس کې اخیستل دي.

ښاغلی امتر زیاتوي، پاکستانیان دې ته په مته دي، 

چې په افغانستان کې څه تېرېږي: )) افغانستان د 

پاکستان پالیيس او سرتاتېژي جوړوی. پوځ د دې 

لپاره چې پر افغانستان کنټرول ولري ډېره پانګونه 

ته  هغوی  کړی،  یې  مالتړ  والو  وسله  ده.  کړې 

ورکړي،  الس  په  مهامت  او  وسلې  نقشې،  یې 

یې  خوا  هرې  له  او  استويل  را  یې  ته  افغانستان 

ترېنه مالتړ کړی دی.((

د کابل پوهنتون دغه استاد وايي، د پاکستان پوځ 

دې ته په مته دی، چې امریکا او ناټو له افغانستان 

څخه وځي یا نه او که وځي نو پر ځای یې څوک 

افغانستان ته راځي.

نړیوالو  د  چې  لري،  وېره  پوځ  زیاتوي،  هغه 

ځواکونو په وتلو رسه به په افغانستان کې هندي 

په  افغانستان رسه  له  به هند  یا  او  رستېري رايش 

پوځي برخه کې مرسته وکړي؛ نو د دې لپاره چې 

ولري؛  الس  پراخ  السوهنې  د  کې  افغانستان  په 

یا  او  لرې  مخې  له  حکومت  ملکي  غواړي  نو 

هم کمزوری کړي، څو دوی خپله پالیيس عميل 

کړي.

نوموړي وویل، د افغانستان بدلونونه په پاکستان 

په  غواړي  پوځ  خو  يش؛  راوستلی  تغیرات  کې 

افغانستان کې د هند د نفوذ مخه ونیيس.

سیايس  کې  پاکستان  په  کې  وروستیو  دې  په 

کړکېچونه ډېر شوي دي. د عمران خان او طاهر 

القادري په مرشۍ زرګونه کسانو د نوازرشیف د 

ګوښه کېدو او پارملان د منحلېدو غوښتنه کړې 

کې  ټاکنو  په  نوازرشیف  چې  وایي،  هغوی  ده. 

کې  حال  همدې  په  دي.   کړي  درغلۍ  پراخې 

راپورونه وايي، چې د پاکستان پوځ له نوازرشیف 

پاکستان  په  پوځ  پرېږدي.  واک  چې  غوښتي  نه 

کې د واک اصيل رسچینه ګڼل کېږي، چې د دغه 

هېواد بهرنۍ تګالره جوړوي.

ملکي  پاکستان  د  وايي،  کارپوهان  سیايس 

ثبات  د  کې  سیمه  او  افغانستان  په  حکومت 

غوښتونکی دی؛ خو واک نه لري او د پاکستان 

اصيل  کې  پاکستان  په  چې  استخبارات  او  پوځ 

کې  سیمه  او  افغانستان  په  دي،  لرونکي  واک 

ثبات نه غواړي او له وسله والو ډلو مالتړ کوي.

د پاکستان استخبارات په افغانستان کې د زرګونه 

چې  دي،  شوي  ګڼل  مسوول  بریدونو  او  پېښو 

نړیوالو چارواکیو هم پرې اعرتاف کړی دی، دغه 

ډله له حقاين شبکې نه د خپلې عملیاتې څانګې 

په توګه کار اخيل.
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برای  که  می گوید  افغانستان  گاز  و  نفت  اتحادیه سرتاسری 
کشور  والیت های  دیگر  و  کابل  در  گاز  بهای  آوردن  پایین 
تاجران توافق کرده اند که میزان سود فروش گاز را به حداقل 

برسانند.
و  نفت  سرتاسری  اتحادیه  مسوول  حافظی،  آذرخش 
تجارت،  اتاق  دولتی،  مقام های  با  که  گفت  افغانستان  گاز 
بامداد   2 ساعت  تا  مرتبط  منابع  دیگر  و  تاجران  اتحادیه ها 
گفت وگو کرده اند و روی قیمتی برای خرید و فروش گاز 

به توافق رسیده اند.
آقای حافظی در کابل به خبرنگاران گفت که توافق شد که 
در والیت های نزدیک به بنادر هر کیلو گاز 48 افغانی به طور 
قیمت  به  را  گاز  بزرگتر،  فروشنده ها  و  فروخته شود  عمده 
هر  دهند.  قرار  کوچک  فروشنده های  اختیار  در  افغانی   54
دالر آمریکایی در بازارهای کابل معادل 56.55 افغانی فروش 

می شود.
در خرید و فروش گاز در افغانستان، فاصله مراکز فروش از 
بنادر و والیت های مرزی، ضایعات و مصارف حمل و نقل 
در نظر گرفته می شود و با توجه به این موارد قیمت گاز در 

نقاط مختلف کشور فرق می کند.
او گفت که از امروز در والیت های نزدیک به بنادر قیمت گاز 
برای مردم 54 افغانی است و در کابل و والیت های اطرف آن 

قیمت فروش گاز 60 افغانی تعیین شده است.
»حالت بحرانی و وضعیت رو به رکود اقتصاد«

افغانستان  اقتصاد  افزود: »وضعیت عمومی  آذرخش حافظی 
به دالیل مختلف که از بحث ما خارج است، در حالت رکود 
قرار دارد و با استفاده از موقعیت فعلی بعضی از افراد سودجو 
قیمت گاز و مواد نفتی و بعضی مواد خوراکی را باال بردند.«
افغانستان در شش ماه گذشته دچار بی سرنوشتی سیاسی شده 
و نتیجه انتخاباتی که از عقرب ماه سال گذشته آغاز شده هنوز 
نا معلوم است و این مشکل آن طوری که ناظران می گویند 

روی ابعاد مختلف زندگی مردم تاثیرات منفی داشته است.
خان جان الکوزی، رییس اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم 
گفت که از دالیل افزایش بهای گاز بلند بودن تقاضا نسبت 
به عرضه و واردات سوخت است. او گفت که کل گازی که 
را  از مصارف مردم  افغانستان وارد می کند حتی 20 درصد 

هم تکمیل نمی کند.

در  که  کشورهایی  از  بسیاری  که  می گوید  الکوزی  آقای 
افغانستان  به  یا  حاال  می فروختند،  گاز  افغانستان  به  گذشته 
به  خود  گاز  صادرات  مقدار  در  هم  یا  و  ندارند  صادراتی 
افغانستان کاهش آورده اند که »دولت باید در این زمینه توجه 

و اقدام عملی کند.«
مسووالن دولتی می گویند که »تا حالت بحرانی« رفع می شود 
و افغانستان دوباره به ثبات اقتصادی می رسد گاز در بنادر و 
شهرهای افغانستان به طور امتیازی یعنی بدون دریافت سود 

عرضه خواهد شد.
افزایش قیمت گاز

قیمت دولتی گاز کیلویی 55 افغانی است، اما در بازار تا یک 
هفته پیش 60 افغانی بود. حاال در کابل به 100 افغانی رسیده 
است. این افزایش اعتراض خانواده ها را درآورده و بر قیمت 

سایر نیازمندی های خانواده ها هم اثر گذاشته است.
مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع روز یک 
شنبه گفت: »هیچ دلیل موجهی نمی بینیم که قیمت گاز بلند 
بی خبرند«  خدا  و  »قانون  از  که  تاجرانی  او  گفته  به  برود.« 
سود  تا  می برند  باال  خودسرانه  صورت  به  را  گاز  قیمت 

بیشتری به دست آوردند.
او گفت که تاجران در بیرون از کشور گاز تنی 400 تا 420 
دالر می خرند و وزارت تجارت توافق کرده که آنها عالوه بر 
قیمت تمام شد گاز در داخل کشور، در هر تن صد دالر سود 
بگیرند، اما تاجران »فرصت طلب« گاز را در بازارهای داخلی 

به صورت عمده تنی تا هزار دالر می فروشند.
آقاق قوقندی افزود تدابیری که دولت برای ثابت نگهداشتن 
بهای گاز روی دست گرفته، لغو مجوز تجارت گاز تاجران 
گرانفروش و قرار دادن اسامی آنها در »فهرست سیاه« است.

سخنگوی وزارت تجارت گفت که اگر این طرح موثر واقع 
نشد، این وزارت در مشورت با حقوقدانان روی طرح دیگری 
کار می کند که اگر شورای وزیران آن را تایید کند، واردات 
گاز به دست یا در کنترل وزارت تجارت قرار خواهد گرفت.
به گاز طبیعی  افغانستان  نیاز  آمار وزارت تجارت،  براساس 
آقای  به گفته  تا سیصد هزار تن در سال است که  دو صد 
قوقندی، دولت خود توانایی آن را دارد که واردات گاز را به 

دست خود بگیرد.

کمیتۀ منع اختطاف و قاچاق انسـان در والیت غور آغاز به کار کردقیـمت گـاز مایع کـاهش مـی یابد
کمیتۀ ملی مبارزه با قاچاق و اختطاف کودکان و 

زنان در والیت غور آغاز به کار کرد.
مقامات محلی می گویند که این کمیته متشکل از 
16 عضو از اداره های دولتی والیت غور می باشد 
که بعد از این قصد دارند تا در برابر قاچاق انسان 

و آدمربایی ها مبارزه کنند.
به گزارش جمهور، عبدالحی خطیبی، سخنگوی 
هزار   10 حداقل  ساله  همه  می گوید:  غور  والی 
به  والیت  این  غربی  ولسوالی های  مردم  از  نفر 
کشورهای بیرونی، مهاجرت غیر قانونی می کنند.

از  زیادی  تعداد  افراد،  این  میان  در  او،  گفتۀ  به 
زنان و کودکان هم حضور دارند که بیشتر به دلیل 
قانونی  غیر  سفرهای  به  تن  اقتصادی  مشکالت 

می دهند.
این  تأکید می کند که وظیفۀ اصلی  آقای خطیبی 
آدمربایی و مسافرت های  برچینی واقعات  کمیته 
چندین  مسووالن  توسط  که  است  قانونی  غیر 

ارگان نظامی و اداری صورت می گیرد.
صریح  فرمان  از  پس  کمیته  این  که  افزود  وی 

ریاست جمهوری، آغاز به کار کرده است.
گفتنی است که در این اواخر، در برخی از نقاط 
افراد مسلح غیر  بیشتر تحرکات  والیت غور که 
مسوول و طالبان جریان دارد؛ اختطاف و قاچاق 
می  صورت  کشور  مرزهای  از  خارج  به  انسان 

گیرد.

به  سیما،  علوم  انیستیوت  یا  و  تعلیمی  موسسه 
دلیل کاله برداری بزرگ از جوانان والیت هرات 
از سوی ادارۀ عالی مبارزه با فساداداری تعطیل 

شد.
غرب  فساداداری  با  مبارزه  ریاست  مسووالن   
افغانستان گفته اند که مسووالن این موسسه به 
داده  دانشجویان خود وعده  به  غیرقانونی  طور 
ساله،  دو  دوره های  از  فراغت  از  پس  تا  بودند 
و  هند  کشورهای  عالی  تحصیالت  لیسانس 

امریکا را به آنان بدهند.
مبارزه  عالی  ادارۀ  رییس  عنبری،  محمدطاهر 
گفت وگویی  در  کشور  غرب  فساداداری  با 
کرد:  بیان  جمهور  خبرگزاری  با  اختصاصی 
موسسۀ  این  مسووالن  از  یکی  حاضر  حال  در 
هرات  دادستانی  به  و  دستگیر  را  غیرقانونی 

معرفی کرده اند.
هیچ گونه  دارای  موسسه  این  که  کرد  تاکید  او 
تحصیالت  و  معارف  وزارت های  از  جوازی 

عالی افغانستان نبوده است.
دانشجویان  از  تن   100 حداقل  وی،  گفتۀ  به 
آنجا  ی  اداره  از  »سیما«  تعلیمی  ی  موسسه 
شکایت رسمی داشته اند که به موقع عوامل آن 

شناسایی شد.
او بیان کرد که در این موسسۀ تعلیمی، بیش از 
ساینس،  کامپیوتر  های  رشته  در  دانشجو   300

حقوق و اقتصاد درس می خواندند.
یکی  حاضر،  حال  در  که  افزود  عنبری  آقای 
دیگر از مسووالن این موسسه از والیت هرات 
متواری است؛ اما نیروهای امنیت ملی در تعقیب 

وی هستند.
در این رابطه خواستیم تا نظر یکی از مسووالن 
خود  با  را  تعلیمی  موسسۀ  این  اعضای  یا  و 
هیچ  فراوان،  تالش  وجود  با  اما  باشیم؛  داشته 

یک حاضر به صحبت نشدند.
روز  رشد  شاهد  هرات  والیت  اواخر  این  در 
نیمه  و  عالی  تعلیمی  و  تحصیلی  مراکز  افزون 

عالی خصوصی است.
یکی از عمده ترین نگرانی های دانشجویان این 
مراکز، مبهم بودن نتیجه ی فراگیری دروس دو 

ساله و یا چهارساله ی شان است.

یک موسسۀ تحصیـلی در هـرات به دلیل 
کاله برداری بسته شد


