
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در شماره اخیر خود 
رشته  به  افغانستان  انتخابات  با  رابطه  در  را  مطلبی 
تحریر در آورده و عنوان داشته است که دیگر زمان 

اعالم نتایج این انتخابات فرا رسیده است.
مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، چندین 
هفته را برای بررسی آرای دور دوم انتخابات افغانستان 
سپری کردند و انتظار می رود در چند روز آینده، برنده 

انتخابات اعالم شود.
اگر 2 کاندیدا روی ایجاد حکومت وحدت ملی، معامله 
یابد و  افزایش  افغانستان  نکنند، شاید خشونت ها در 
به این ترتیب، خطری را برای نیروهای امریکایی در 

افغانستان ایجاد کند.
دریچه های فرصت برای ایجاد حکومت وحدت ملی، 
خیلی کاهش یافته و به مرحله خطرناک رسیده است، 
اگر حکومت ساخته نشود، رییس جمهور امریکا شاید 

کشور  این  نیروهای  آن  براساس  که  خود  طرح  از 
نیز  می مانند،  باقی  افغانستان  در   2014 سال  از  پس 

صرف نظر کند.
در چنین وضعیتی، جامعه بین المللی کمک های خود 

به افغانستان را متوقف خواهد ساخت.
انتخابات  نتایج  اعالم  با  خاطر  این  به  عبداهلل  عبداهلل 

مخالفت می کند که...                      ادامه صفحه 6
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دوستان دو گونه اند: يكي آنان كه هميشه شما را مي خنـدانند و از ايشان خيري نخواهيد ديد، ديگر آنان 
كه عيِب شما را مي گويند و شما را به انديشه وا مي دارند؛ قدر ايشان را بدانيـد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

از رهبران جهادی و  الرسول سیاف یکی  عبدرب 
از کاندیداهای دور اول انتخابات ریاست جمهوری 
حصول  از  پیش  انتخابات  نتایج  اعالم  می گوید: 
به تفاهم سیاسی، افغانستان را بار دیگر به باتالق 

بحران فرو خواهد برد.
در حالی که با پایان یافتن روند بازشماری آرا در 
افغانستان شمارش...                      ادامه صفحه 6

است  کرده  سفر  کابل  به  که  آلمان  خارجه  وزیر 
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
خواست هر چه سریعتر به توافق برسند چرا که 

فرصت زیادی باقی نمانده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرانک والتر 
اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان صبح روز شنبه در 
دیدارهای  و  شد  کابل  وارد  نشده  اعالم  سفری 
غنی  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل  با  جداگانه یی 
احمدزی، نامزهای ریاسست جمهوری افغانستان 

داشت.
نیاز  افغانستان  در  قدرتمند  دولتی  گفت:  وی 
است تا بتواند تصمیم گیری سریعی در خصوص 
نیروهای بین المللی در این کشور داشته باشد. و 

این اقدام به نیروهای بین المللی امکان می دهد تا 
بخشی از افراد خود را برا آموزش نیروهای مسلح 

افغانستان در این کشور نگاه دارند.
اشتاینمایر خطاب به دو نامزد انتخابات افغانستان 
چه  هر  باید  و  نمانده  باقی  زیادی  وقت  گفت: 

سریعتر رییس جمهور انتخاب شود.
عبداهلل  و  غنی  از  همچنین  آلمان  خارجه  وزیر 
دموکراتیک  تغییر  اولین  دهند  اجازه  تا  خواست 
در این کشور رقم بخورد و هشدار داد در صورت 
به  بین المللی  کمک های  مهم،  این  تحقق  عدم 

افغانستان با مشکل روبرو خواهد شد.
وزیر خارجۀ آلمان دیروز با رییس جمهور کرزی 

هم دیدار کرد.

در این دیدار در رابطه با انتخابات ریاست  جمهوری 
کابل بحث وگو شده  و  برلین  روابط  و  افغانستان 

است. 
آقای کرزی در این دیدار ابراز امیدواری کرده که 
باتفاهم نامزدان مردم از بی سرنوشتی نجات یابند.

هشدار استاد سیاف:

فتنۀ خوابیده بیدار نکنید!
نیویارک تایمز:

عبداهلل و احمدزی به معامله نزدیک شده اند

د مقاومت اهمیت 

ورځ په ورځ 

تثبیتېږي

د شهید اونۍ په 

مناسبت او د ميل 

اتل د ۱۳ تلین په 

درشل کې
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تأثير نيچه 
بر فلسفه، 
انديشه و 

ادبيات قرن 
بيستم

فرستاده ويژه 
كاخ سفيد در امور 

آسيای مركزی:
پس از روشن شدن 

نتايج انتخابات 
افغانستان 

موافقت نامۀ امنيتی 
امضا می شود

در برگ ها

يادداشتی بر 
»جامعه شناسِی 

پيری و 
پيرشده گی«، اثِر 

ونسان كارادِک

وزیر خارجۀ آلمان:

رییـس جمـهور افغانسـتان سـریع تر انتخاب شـود

صفحه 6

شماری از علما در آغاز هفتۀ شهید و به پیشواز از سیزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور:

انـدیشۀ مسـعود قـامت شمشیر را خم کـرد

اعالی كلمت اهلل معنایش این نیست كه یک تکة سبز را 
بر سِر چوبی بلند كنیم؛ بلکه معنی اعالی كلمت اهلل این 
آرامش،  احساس  اسالم  كلمة  زیر  در  مردم  كه  است 

عزت و امنیت كنـند. 
مسعود )رح(



په  لري.  غندنې  او  ویاړنې  ځانته  هېواد  هر 

دې مانا چې یوه ورځ یا یوه اونۍ د ځانګړو 

په  وي.  شوې  ځانګړې  ته  مناسبت  پېښو 

د شهید  ویاړنو څخه  دغو  له  یوه  افغانستان 

اونۍ ده. سږکال شهید اونۍ د افغانستان په 

ډېرو حساسو رشایطو کې راځي.

هر کال دغه اونۍ د خلکو په ذهنونو کې د 

میلیونه شهیدانو په ځانګړي ډول د ميل اتل 

احمدشاه مسعود د قربانۍ یاد تازه کوي. په 

او  ناستې  غونډې،  رنګارنګ  مناسبت  دې 

مراسم تررسه کېږي، خو هغه چې مهم دي 

او باید ورته پام ويش، له بده مرغه په افغاين 

ټولنه کې تر اوسه یا سم دود نه دي او یا دا 

چې په لوی الس ترې سرتګې پټې کېږي.

لومړی دا چې ولې د شهید اونۍ مهمه ده؟ 

په دې اونۍ کې د افغانستان د هغو شهیدانو 

یاد تازه کېږي او احرتام ورته کېږي، چې د 

هوساینې  او  ازادۍ  خپلواکۍ،  د  افغانستان 

لپاره یې خپلې وینې توی او رسونه يې قربان 

کړل. د دې هدف لپاره یې د دښمن خنجر ته 

خپل رسونه سپر کړل.

دا اونۍ له دې امله مهمه ده، چې افغانستان 

په کې د خپلو ازادۍ غوښتونکیو مبارزینو په 

نړۍ  او  تازه کوي  یې  یاد  پوهېږي،  ارزښت 

ته روښانه کوي، چې څومره د خپلو غیورو 

شهیدانو ارمانونو ته ژمن دي.

او  جهاد  د  کې  ورځ  دې  په  چې  دا  دویم 

مقاومت د مهال خاطرې را ژندۍ کېږي. په 

دې مانا چې د افغانستان جهاد او مقاومت د 

تاریخ یو له زرینو بابونو څخه دی، چې هم 

په کې د روسانو یرغل ته ځواب وویل شو او 

د هم د پاکستان له یرغل نه مخنیوی وشو.

په  مسعود  احمدشاه  اتل  ميل  چېرې  که 

رسه  مدیریت  او  سیاست  مدبرانه  خپل 

مقاومت نه وای کړی، نو نن به افغانستان د 

پاکستان غوښتل  پینځمه سوبه وه.  پاکستان 

چې افغانستان د خپلې یوې سوبې په توګه 

الندې کړي. د دې کار لپاره د طالبانو پروژه 

ښه وسیله وه.

پاکستان  د  کې  مهال  یوه  داسې  په  طالبان 

په  افغانستان  چې  منځته شول،  را  لوري  له 

فکر  دا  ټولو  و،  ښکېل  کې  جګړه  کورنۍ 

کاوه، چې د طالبانو په راتلو رسه به کورنۍ 

جګړه ختمه يش، د هغه وخت له پاټکونو او 

نورو ستونزو به خالص يش. 

خو اوس د کلونو او وختونو په تېرېدو رسه 

پردیتوب  طالبانو  د  او  حقانیت  مقاومت  د 

له مخې  ښه روښانه کېږي. اوس د طالبانو 

د حیا پرده ښه پورته شوې، چې د پاکستان د 

دې ناوړه هدف د پوره کېدو لپاره یې څومره 

عنوان  خپل  تر  چې  دا  یا  دي.  کړي  هڅې 

تر  ملېشې  او  پوځيان  پاکستاين  یې  الندې 

کومه ځایه ورسولې. که چېرې طالبانو بشپړ 

نه  مقاومت  او  وای  کړی  ترالسه  افغانستان 

د  افغانستان  چې  و  امکان  ایا  شوای؛  وای 

یوه خپلواک هېواد په توګه رس را پورته کړی 

وای؟

د احمدشاه مسعود په مرشۍ مجاهدینو او د 

ميل مقاومت رستېرو وکوالی شول، چې د 

دې شومې موخې مخه ډپ کړي. د شهید په 

اونۍ کې د همدې مبارز یاد هم تازه کېږي، 

چې په څو یې هر افغان ویاړي.

خو نیوکه پر حکومت دا ده، چې د دغسې 

یوه مبارز لپاره یې د هغه د احرتام او درناوي 

وړ هڅې نه دي کړي. په دې مانا هغه ډول 

چې په کار ده،  د ميل اتل یادونه نه کېږي. 

او  اتالنو  ډول  دغه  د  هېوادونو کې  نورو  په 

رسه  مراسمو  شانداره  خورا  په  یاد  مرشانو 

مرغه  بده  له  حکومت  خو  کېږي؛  ملانځل 

یې  اوسه  تر  دی.   راغلی  پاتې  کې  دې  په 

دي،  نه  ته  نوموړي  امتیازات  ډول  هېڅ 

منظور کړي، په داسې حال کې چې په نورو 

هېوادونو کې دا ډول مرشان له خورا ځانګړو 

امتیازات په دې مانا،  امتیازاتو برخمن وي. 

تر  نیولې  نه  پوهنتون  له  نوم  په  هغه  د  چې 

کول،  نوم  په  مډالونو  او  واټونو  ښوونځي، 

د مزار رغول، په شاندارو مراسمو یې د یاد 

د  ټاکل،  جایزې  د  نوم  په  هغه  د  ملانځل، 

دا  چې  مسایل،  نور  ګڼ  او  کتاب  خاطراتو 

مهال په افغانستان کې دود نه دي.

هڅه  خلکو  او  کړۍ  ځینې  ترڅنګ  دې  د 

کړې، چې نوموړی په یوې ډلې او یا سیمې 

پورې محدود کړي، په داسې حال کې چې 

دا ډول ویاړنې او مخکې څېرې ميل څېرې 

وې، په هېڅ قوم، سمت او یا هم په کور دننه 

په یوې جغرافیې پورې اړوند نه وي.

ته  ټکو  دې  چې  ښيي،  را  دا  اونۍ  شهید  د 

ډول چې  احرتام څه  هغه  د  پام ويش.  باید 

الزم دی تررسه يش، یوشمېر کسانو په تېرو 

کلونو کې په دې ورځو هڅه کړې چې نورو 

چې  مانا  دې  په  کړي،  ایجاد  مزاحمتونه  ته 

لګويل  انځورونه  نوموړي  د  یې  موټرو  په 

ټکول  وهل  بندوي،  ته الرې  او خلکو  وي 

کوي او یا نور مزاحمتونه، چې دا هېڅکله د 

احمدشاه مسعود له الرې او اهدافو رسه رس 

نه خوري، بلکې وررسه په تضاد کې دي. د 

دې ترڅنګ یوشمېر نور کسان او کړۍ یې 

بیا پر ضد تحریک امېز اقدامات کوي، چې 

حکومت باید په هېڅ وجه اجازه ورنه کړي. 

باید له تېرو کړنو زده کړه ويش، خپل اتالن 

او مبارزین وپېژندل يش، درنښت یې ويش 

او پرته له دې چې په چا احسان ويش باید 

ټول  باید  اونۍ  دې  په  ويش.  یې  درناوی 

ته ځانونه  ارمانونو  د خپلو شهیدانو  افغانان 

ژمن بويل او د پيل کېدو لپاره یې کار وکړي.
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عرفان مومند

د مقاومت اهمیت ورځ په ورځ تثبیتېږي
د شهید اونۍ په مناسبت او د ميل اتل د ۱۳ تلین په درشل کې

 

به  آرا  تفتیِش  روند  که  است  کرده  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
پایان رسیده و تا چند روزِ دیگر نتایِج انتخابات اعالم می شود. 
کمیسیون در حالی از پایان بازشماری آرا خبر می دهد که تیِم 
اصالحات و همگرایی با این روند مقاطعه کرده و هر فیصله 
و نتیجۀ برآمده از این روند را غیر قابِل قبول خوانده است. در 
همین حال، کمیسیون در حالی از اعالِن نتایج خبر می دهد که 
هنوز توافِق سیاسی میان دو نامزد در بن بسِت اولیۀ خود قرار 
دارد و هیچ پیشرفِت مهمی در این مورد رونما نشده است. 
در چنین صورتی، اعالن نتایِج انتخابات به اعالن نتایِج تقلب 
در  بی ثباتی  و  بحران  سوی  به  را  جدیدی  دریچۀ  و  می ماند 

کشور می گشاید. 
اعالن نتایج انتخاباتی که مشروعیتش را از دست داده و یکی 
می تواند  می خواند،  غیرمنطقی  و  جعلی  را  آن  طرف ها  از 
کشمکش های سیاسی را داغ تر از گذشته بسازد و باعث برهم 
کرزی  آقای  که  می رسد  نظر  به  شود.  نیم بند  ثباِت  خوردِن 
انتخابات است، آن هم به این  نتایِج یک جانبۀ  اعالم  طرف دارِ 
این  و  ندارد  قبول  را  آن  عنوان  هیچ  به  یک طرف  که  دلیل 
می تواند مانع مراسِم تحلیف و ورودِ رییس جمهورِ تازه به ارگ 
ریاست جمهوری شود. در چنین صورتی، بحراِن جدید سبب 
خواهد شد که بار دیگر ماندِن آقای کرزی بر سِر قدرت تمدید 
گردد و هر دو نامزد مدت های مدید بر فرِق یک دیگر بکوبند.
 آقای کرزی از داکتر اشرف غنی احمدزی صرفًا به عنوان یک 
ابزار در این گیرودارِ سیاسی استفاده می کند و می خواهد که 
به  و  بزند  دور  سیاسی  روند  این  در  را  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
هیچ عنوان او را اجازه ندهد که به قدرت دست یابد. از این  
رو، اعالن نتایج انتخاباتی که با هزار اتهام و آلوده گی مواجه 
است و هیچ کارِ موثری هم برای زدوده شدِن اتهامات صورت 
نگرفته، افغانستان را به مرحله یی سخت تر از گذشته می کشاند 
و حتا ممکن است جنگ و درگیری  را هم در پی داشته باشد. 
بنابرین، اگر قصد و غرضی در اعالن نتایج وجود ندارد، باید 
تا زمانی که نامزدان به یک توافِق جدی در مورد تشکیل دولت 
به  این  البته  افتـد.  به تأخیر  این کار  وحدِت ملی نرسیده اند، 
یا  شیرین  ابهام،  و  بالتکلیفی  این  ادامۀ  که  نیست  آن  معنای 
با  بازی اش  ادامۀ  از  باید  کرزی  آقای  بلکه  است؛  پذیرفتنی 
اجازه  این  احمدزی  اشرف غنی  به  انتخابات منصرف شود و 
قاطع و درازمدت  تفاهِم  به یک  داکتر عبداهلل  با  بدهد که  را 
برسد. زیرا از خالِل رویدادهای انتخاباتی دانسته شده که آقای 
کرزی بازیگِر اصلِی بحران هاست و رشتۀ تمامِ بازی ها را خود 

به دست گرفته است.
برای  را  زمینه  می تواند  مستقالنه  گونۀ  به  نامزدان  توافِق 
ایجاد  کند.  شکل گیرِی دولت وحدت ملی در کشور مساعد 
افغانستان  تنها راهی ست که سبب گذارِ  دولت وحدت ملی، 
از بحران به ثبات می شود. اما اگر نامزدان به گونۀ صادقانه به 
با  تفاهم نرسند و بهانه تراشی های سیاسی را کنار نگذارند و 
تیم و صالحیت های رییس  میان دو  تقسیِم قدرت  هم روی 
اجرایی و رییس جمهور سازش نکنند، بدون شک تشکیِل هر 
نوع حکومت توسط آن ها، آتِش زیر خاکستری خواهد بود که 
در فرداهای حکومت با وزِش هر مشکِل دیگر شعله ور خواهد 
این  تصمیم  منطقی ترین  و  راه  دل سوزانه ترین  بنابراین،  شد. 
است که هر دو طرف از خیِر اعالن نتایِج انتخابات و پیروزی 
احتمالِی خویش در آن بگذرند و صادقانه و رفیقانه به تشکیل 
دولِت وحدت ملی با حضور نخبه گاِن تمامِ اقوام و جریان های 

سیاسی در کشور دست یازند. 
مسلمًا تشکیل دولت وحدِت ملی پس از سیزده سال حضور 
جامعۀ جهانی در افغانستان و سر دادِن شعارهای پُرطمطراق، 
یک ایده آل نیست؛ اما بحراِن رو به گسترش در افغانستان این 
باید  می کند.  معرفی  دوباره  آغازی  برای  بهترین راه  را  گزینه 
اشخاصی که در این اوضاِع آشفته بر حاکمیِت قانون اساسی 
تأکید می  ورزند درک کنند که قانون صرفًا ابزاری برای حفظ 
نظم و برقرارِی آرامش در جامعه و تأمین آسایِش مردم است، 
یعنی قانون برای مردم است و نه مردم برای قانون؛ حال آن که 
بحراِن جاری در کشور می رود که همه چیز را از مردم بگیرد و 
افغانستان را به نقطه یی برساند که دیگر هیچ اثری از قانون و 
قانون گرایی در آن وجود نداشته باشد. بنابراین، تشکیل دولت 
وحدِت ملی نه تنها به معنای روی گشتاندن از قانون نیست، 
بلکه این گزینه برای هرچه بهتر و بیشتر قانون مند شدِن جامعه 

در درازمدت روی دست گرفته می شود.

اعالن نتایج؛
سدی در برابِر تشکیل دولت وحدت ملی
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دادستان مصر پرونده محمد مرسی و 10 تن از مشاوران 
جنایی  دادگاه  به  قطر  برای  جاسوسی  اتهام  به  را  وی 

ارجاع داد.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، محمد مرسی،  رییس 
جمهوری برکنار شده مصر و دیگر افراد حاضر در این 
پرونده متهم هستند اطالعاتی را که می توانسته به امنیت 

ملی مصر صدمه بزند در اختیار قطر قرار داده اند.
دادستان، مرسی و مشاورانش را متهم کرده که از طریق 
به  را  اطالعات  این  مصر  در  الجزیره  شبکه  نمایندگی 

مسئوالن قطری داده است.
اتهام های  به  المسلمین  اخوان  رهبران  دیگر  و  مرسی 
تظاهرکنندگان مخالف، جاسوسی  قتل  از جمله  دیگری 
برای حماس، فرار از زندان، آسیب زدن به اموال عمومی 
و ده ها پرونده کیفری دیگر در مصر تحت تعقیب قضایی 

قرار دارند.

تحریم های جدید اروپا و امریکا علیه روسیه
امریکا و اتحادیه اروپا گفته اند حتی اگر توافق صلح در 
مذاکرات بالروس بین اوکراین و روسیه صورت گیرد، 

تحریم های جدید علیه روسیه وضع خواهد شد.
لیست سیاه خود تجدید  ماه اوت، در  اروپا در  اتحادیه 
هدف  را  روسیه  اقتصاد  کلیدی  بخش های  و  کرد  نظر 
تحریم قرار داد. به این ترتیب میزان تحریم هایی که اروپا 
قرار  هدف  امریکا  آنچه  از  گرفت  نظر  در  روسیه  برای 

داده بود بیشتر شد.
مقامات،  از  تن  ده ها  دو  هر  امریکا  و  اروپا  اتحادیه 
از  تعدادی  و  روسیه  هوادار  طلبان  جدایی  فرمانده هان 
تضعیف  اتهام  به  را  کشور  آن  شرکت های  بزرگترین 

حاکمیت اوکراین در فهرست سیاه خود قرار داده اند.
تحریم های جدید

شد  اعالم  جوالی   ۳0 در  که  اروپا  اتحادیه  تحریم های 
داد  قرار  ها  را هدف تحریم  بار بخش هایی  اولین  برای 
که توسط اطرافیان پر نفوذ والدمیر پوتین، رئیس جمهور 

روسیه اداره می شوند.
کردن  محدود  تسلیحاتی،  تحریم  شامل  مجازات ها  این 
از سواحل  انرژی دور  منابع  از  برداری  بهره  و  اکتشاف 
برای  روسیه  دولتی  بانک های  فعالیت  کردن  محدود  و 

معامله در بازار اروپا است.
هدف از این مجازاتها تضعیف اقتصاد روسیه و ترغیب 
از  کشور  آن  حمایت  به  دادن  پایان  به  پوتین  والدیمیر 

شورشیان اوکراین است.
از گرفتن وام های دراز مدت در  بانک های روسی  حال 

اتحادیه اروپا محروم می شوند.
همچنین صادرات تجهیزات نظامی و یا با کاربرد دوگانه 
به روسیه و به طور کلی قراردادهای فروش اسلحه بین 

اتحادیه اروپا و روسیه ممنوع شده است.
به  انرژی  صنایع  فناوری های  صدور  از  اروپا  اتحادیه 
روسیه منع شده است. این تحریم ها صنعت گاز را متاثر 
خواهد  ادامه  اروپا  به  گاز  صدور  این  بنابر  و  نمی کند 

داشت.
به  سفر  اجازه  پوتین  آشنایان  و  دوستان  گذشته،  آن  از 

کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.
اتحادیه اروپا با دنبال کردن الگوی تحریم های امریکا، 
افراد با نفوذ و نزدیک به پوتین و بسیاری از شرکت های 

معتبر را نیز هدف تحریم های خود قرار داده است.
یکی از مهمترین نهادهای مالی »بانک روسیه« است که 
از آن به عنوان »بانک شخصی« مقامات ارشد روسیه یاد 

می شود.
شامولف،  نیکالی  و  کوالچوک  یوری  آنها  میان  در 
سهامداران عمده و مقام ارشد بانک روسیه و از نزدیکان 
پوتین قرار دارند، که در دوران ریاست جمهوری او و از 
طریق تاسیس شرکت تعاونی مسکن به نام »اوزرو داخا« 

در 1۹۹۶ ثروت زیادی برای خود اندوخته اند.
شده،  افزوده  اروپا  سیاه  فهرست  به  که  دیگری  فرد 
همبازی جودوی پوتین، آرکادی رومانوویچ، از دوستان 
بنای دهکده  در  قراردادهای عمده ای  اوست که  قدیمی 
المپیک 2014 سوچی به او و برادرش، بوریس، واگذار 

شد.
برای  قراردادهای هنگفت  دارای  برادر همچنین  دو  این 
تاسیس زیرساخت های کشور و مالکان بانک اس ام پی 

نیز هستند.

تحریم های جدید مشاوران ارشد پوتین در شورای امنیت 
قدرتمند روسیه را نیز هدف قرار داده  است.

ویاچسالو ولودین، معاون رئیس ستاد ارتش و بسیاری 
از ژنرال های ارشد روسیه از جمله کسانی هستند که در 

فهرست سیاه قرار دارند.
اتحادیه اروپا روسای کنونی نهادهای اطالعاتی روسیه را 
نیز هدف قرار داده است، در صورتی که امریکا دست به 

چنین اقدامی نزده است.
مسدود کردن دارایی های مقامات و تجار روسی در غرب 
بر  در  را  شرکت ها  سهام  و  بانکی  حساب های  تنها  نه 
می گیرد بلکه منابع اقتصادی دیگر چون خرید و فروش 

امالک نیز مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
ممنوعیت از سفر به اروپا در مواردی شامل استثنا است. 
افرادی که از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند یا به دالیل 
پزشکی(  درمان  به  نیاز  صورت  در  )مثال  انساندوستانه 

مشمول ممنوعیت از سفر نمی شوند.
تحریم های امریکا

از  و  روسیه  تجاران  ثروتمندترین  از  تیمچنکو  گنادی 
نزدیکان  از  دیگر  بسیاری  مانند  و  است  پوتین  نزدیکان 
امریکا  های  تحریم  سیاه  فهرست  در  ریاست جمهوری 

قرار دارد.
و  »گاونور«  کاالی  تجارت  شرکت  بنیانگذاران  از  او 
صاحب شرکت سرمایه گذاری »ولگا گروپ« است که 
از سهامداران عمده در بخش انرژی و حمل و نقل، از 
جمله شرکت نواتک، دومین شرکت بزرگ تولید کننده 

گاز در روسیه است.
و  روسیه  اطالعاتی  سابق  مقامات  از  سچین،  ایگور  نام 
به  امریکا  نیز در فهرست سیاه  پوتین  از متحدان دیرینه 

چشم می خورد.
از  و  »روس نفت«  نفتی  عظیم  شرکت  رئیس  سچین، 
شرکای شرکت »اکسون موبیل« و »بریتیش پترولیوم« در 

بریتانیاست.
اما پوتین در لیست سیاه نیست. رهبران جهان نمی خواهند 
او را منزوی کنند و می خواهند در صورت لزوم با پوتین 

رو در رو به گفت وگو بنشینند.

غرب هنوز در زمینه های مختلف از جمله در مورد ایران 
و کره شمالی به همکاری روسیه نیاز دارد.

اما آیا هیچکدام از این تدابیر به روسیه ضرر می رساند؟
تحریم ها پیامی روشن به پوتین و متحدان قدرتمند او در 

حوزه سیاست و تجارت می فرستد.
دست بانک ها و شرکت های تولید انرژی که در لیست 
سیاه قرار دارند از بازارهای مالی امریکا و اتحادیه اروپا 

کوتاه شده است.
به رکود  رو  اقتصاد  احتماال  ها  تحریم  ناظران می گویند 

روسیه را بیشتر از این تضعیف خواهد کرد.
اقتصادی روسیه در سال گذشته میالدی 1.۳  نرخ رشد 
بین ماه های آویل و  این در حالی است که  بود.  درصد 
ژوئن سال جاری هیچ رشدی در این زمینه مشاهده نشده 

است.
ضررهایی که متوجه اتحادیه اروپاست

روسیه بازار بزرگی برای خودروهای آلمانی است. دولت 
آلمان به دلیل تاثیر منفی تحریم روسیه روی اقتصاد آن 

کشور در ابتدا با مجازات های اقتصادی مخالف بود.
روسیه یازدهمین بازار صادرات کاال و خدمات محصول 
آلمان است. سال گذشته حجم صادرات آلمان به روسیه 

به ۳۸ میلیارد یورو رسید.
سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی روی مواضع دولت 
روسیه  تحریم  گفت  مرکل  آنگال  گذاشت.  تاثیر  آلمان 
اجتناب ناپذیر است و وزیر اقتصاد آلمان نیز افزود منافع 
اقتصادی اولویت اول نیست، اولویت اصلی تضمین ثبات 

و صلح است.
اثر  در  بقیه  از  بیشتر  اروپا  اتحادیه  از کشورهای  بعضی 
روسیه  اخیر  دهه  در  زیرا  شوند  می  متضرر  ها  تحریم 
به بازار بزرگی برای کاالهای مصرفی غرب تبدیل شده 

است.
غرب،  تحریم های  به  واکنش  در  روسیه  آنکه  از  پس 
واردات مواد غذایی از اروپا، امریکا، کانادا و استرالیا را 
با ضررهای  نیز  غذایی  مواد  تولید کنندگان  کرد،  تحریم 

هنگفتی مواجه شده اند.

پروندۀ مرسی به اتهام جاسوسی 
برای قطر به دادگاه جنایی رفت

اخباری از هالکت ابوبکر 
البغدادی

چین باعث لغو سفر داالیی الما به آفریقای جنوبی شد
اینکه  اعالم  با  الما  داالیی  معاونان  از  یکی 
مقامات قضایی آفریقای جنوبی برای جلوگیری 
از برآشفتگی چین، از دادن ویزا به رهبر معنوی 
الما  داالیی  گفت،  کردند،  خودداری  تبتی ها 
در  شرکت  برای  جنوبی  آفریقای  به  سفرش 
را  نوبل  کنندگان جایزه صلح  دریافت  نشست 

لغو کرده است.
به گزارش اسکای نیوز، نانگسا چوئدون، یکی 
از معاونان داالیی الما گفت، یک نماینده دولتی 
آفریقای جنوبی تلفنی به او اطالع داده که این 
کشور به دلیل امکان مخدوش شدن روابطش با 
چین نمی تواند برای داالیی الما ویزا صادر کند.
در همین حال سخنگوی دزموند توتو، اسقف 
اعظم سابق آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح 
نوبل گفت: خودداری از صدور ویزا برای رهبر 
تحریم   باعث  می تواند  تبت،  تبعیدی  معنوی 

شدن چهاردهمین نشست ساالنه صلح شود.
او در این باره گفت: من شنیده ام که در صورت 
دراین  حضور  برای  الما  داالیی  نیافتن  اجازه 
نیز شرکت  مهمانان دعوت شده  سایر  نشست 

نخواهند کرد.
وزارت خارجه آفریقای جنوبی نیز گفت، این 
نهاد تاییدیه کتبی دریافت کرده که داالیی الما 

در این نشست شرکت نخواهد کرد.
دو سال پیش، یک دادگاه عالی آفریقای جنوبی 
برای  ویزا  صدور  عدم  با  دولت  که  دریافت 
تبتی ها غیرقانونی عمل کرده است. دولت چین 
که داالیی الما را به تشکیل کمپین برای استقالل 
تبت محکوم می کند، معموال از نفوذ سیاسی و 
اقتصادی خود برای فشار بر دولت ها در سراسر 
جهان جهت قطع هر نوع ارتباطی با داالیی الما 

استفاده می کند.
چین بزرگترین شریک تجاری آفریقای جنوبی 

است.
نشست سران نوبل در کیپ تاون طی روزهای 

1۳ تا 15 اکتبر برگزار می شود.

جنگنده های  حمالت  که  داد  گزارش  امریکا  بیست«  »دیلی  سایت 
امریکایی به پایگاه  مشخصی در تل عفر در شمال عراق به هالکت سه 
تن از سرکرده های برجسته داعش از جمله ابوبکر البغدادی انجامیده 

است.
سایت دیلی بیست امریکا به نقل از یکی از افسران سابق ارتش لیبی 
حمله  در  داعش  رهبر  البغدادی،  ابوبکر  آنکه  از  پس  داد:  گزارش 
شمال  در  واقع  عفر  تل  در  امریکایی  یا  عراقی  جنگنده های  هوایی 
عراق به شدت زخمی شد به سوریه انتقال داده شده اما در سوریه 

جان داد.
در همین حال روزنامه دیلی میل انگلیس گزارش داد که جان کری، 
وزیر خارجه امریکا به باراک اوباما، رییس جمهوری این کشور خبر 
کشته شدن سه تن از سرکرده های داعش را در هنگام نشست سران 

ناتو در ولز اعالم کرد.
در همین حال مسئوالن امنیتی غرب خاطرنشان کردند که چند روز 
خبرنگار  ستلوف،  استیون  سربریدن  ویدئویی  فایل  انتشار  از  پس 
امریکایی توسط داعش، جنگنده های امریکایی مقرهای داعش را در 
مرکز موصل هدف قرار داده که این حمالت به کشته شدن سه تن از 
سرکرده های داعش از جمله ابوهاجر السوری، دست راست ابوبکر 

البغدادی انجامید.
با  مصاحبه  در  عراق  ارتش  ستاد  رئیس  زیباری،  ابوبکر  همزمان 
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد که جنگنده های عراقی دست به عملیاتی 

زدند که با کشته شدن ابوهاجر السوری پایان یافت.
پی  در  نینوا  استان  در  گرفته  صورت  حمالت  اینکه  بیان  با  وی 
اطالعات مشخص شده صورت گرفت تاکید کرد که این عملیات به 

هدف خود دست یافت.
در  ناتو  سران  نشست  مورد  در  گزارشی  در  نیز  میل  دیلی  روزنامه 
ولز اعالم کرد که خبر کشته شدن سه تن از سرکرده های داعش را 
جان کری با آرامش از طریق یادداشتی به اوباما در حالی که نشست 
دو جانبه ای با دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس برگزارکرده بود 
رسانه ها  و  خبرنگاران  از  کنفرانس  سالن  آن  از  پس  و  کرد  مطرح 

خالی شد.

                                                                                                                  بی بی سی
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چـه گـونه از شکـست 
پیـروزی بسازیم؟

مترجم: مریم رضایی

اگر کارآفرین هستید، بدانید که شکست در انتظار شما است. این به این معنی نیست 
که کسب وکارِ شما شکست می خورد و ورشکست می شوید؛ بلکه منظور این است که 
زمانی، در جایی، تا حدی کم می آورید. مثاًل فراموش می کنید به وعده یی که به کارمند، 
شریک یا مشتری تان داده اید عمل کنید؛ به یک جلسۀ مهم دیر می  رسید یا انتخاب بد 

یا قضاوتی نادرست می کنید. یعنی به طور کلی، مرتکب اشتباه می شوید.
نحوۀ واکنش شما به این شکست ها، نشان دهندۀ ویژه گی شخصیتی و عامل کلیدی در 

تعیین موفقیِت شما در کسب وکار )در حوزه های غیرمالی( است.
اما بسیاری از ما اشتباه می کنیم و آن را با اشتباهات بیشتر ترکیب می کنیم؛ نه به این 
دلیل که نیت بدی داریم، بلکه چون نمی دانیم باید چه کار کنیم. در این شرایط می توان 

چهار اقدام را برای افزایش شانس پیروزی بعد از شکست، انجام داد:
مسوولیت کامِل شکست را بپذیرید

از کاری که کرده اید، طفره نروید. یکی از شعبه های شرکت بازاریابی آنالیِن من که 
با شرکت های انبارداری عمومی کار می کند، اخیراً مشتری جدیدی را پذیرفته که در 
ازای تبلیغات آنالین برای آن ماهی 200 دالر دریافت می کند. اما وقتی وب سایت را 
راه اندازی کردیم، فراموش کردیم خدمات بازاریابی را در آن قرار دهیم. مدتی بعد 
اما  راضی هستم؛  »از وب سایت شما خیلی  و گفت  گرفت  تماس  ما  با  مشتری  آن 
اما این  بازاریابی آنالین هم استفاده کنم.  فکر می کردم هم زمان می توانم از خدمات 
سرویس را در سایت ندیدم. دلیل آن چیست؟« من می توانستم به راحتی طفره بروم 
و به او بگویم ما منتظر اقدامی از طرِف او بوده ایم یا می توانستم مشکل را به گردِن 
یکی از کارمندانم بیندازم. اما خیلی راحت به او گفتم »هیچ بهانه یی وجود ندارد. ما 

اشتباه کرده ایم.«
طفره رفتن از مسوولیت، جدا از این که در بیشتر مواقع کاری غیراخالقی و متقلبانه 
است، این پیام را به مشتری می رساند که »من قدرت ارایۀ خدمات مورد انتظار شما را 

ندارم.« آیا واقعًا می خواهید این پیام را به مشتریان تان بدهید؟
به مشتری پاداش های نامتناسب بدهید

در سال 200۶ در شبکۀ رادیویی NPR شنیدم که اسکات سیمون، مدیر شبکه، 
داستان شکایت پدرش را به شرکت تولیدکنندۀ خمیر ریش محبوبش تعریف می کرد. 
ازای خرید هر  تیغ ریش تراشی در  ارایۀ تعدادی  بر  به تعهد خود مبنی  این شرکت 
قوطی خمیر ریش عمل نکرده بود که بعد از دریافت این شکایت، برای جبران، یک 
جعبه پُر از قوطی خمیر ریش تراش را برای او فرستاد. سیمون می گفت »فکر می کنم 

پدرم تا آخر عمر هنوز از این خمیر ریش ها استفاده می کرد.«
 بنابراین، اگر پاداش های نامتناسبی به مشتریان تان بدهید که به نفِع آن ها باشد، اقدام 

شرکت شما به یک کار افسانه یی تبدیل خواهد شد.
توضیح دهید که این شکست دیگر هیچ گاه تکرار نمی شود

مشتریان شما به دنبال بهانه یی هستند که به شما وفادار بمانند. آن ها روی محصوالت 
می تواند  دیگر  با یک شرکت  اند و جایگزین کردن شما  کرده  شما سرمایه گذاری 
زمان بر، خسته کننده، پُرهزینه و حتا پُرریسک باشد؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد 

که شرایط با وجود فروشندۀ جدید بدتر نشود.
بنابراین مشتری حتی االمکان ترجیح می دهد کار کردن با شرکِت شما را ادامه دهد؛ 
اما در ضمن نیاز دارد بداند که مشکالت تکرار نمی شوند. صرفًا گفتن این که مشکل 
به وجود آمده دوباره اتفاق نمی افتد، کافی نیست و باید مطمین شوید مشتری آن را 

پذیرفته است.
هیچ گاه اشتباه را تکرار نکنید

هر کسی ممکن است االن یا در آینده شکستی را تجربه کند. بیشتر مشتریان افرادی 
منطقی هستند که این واقعیت را می دانند؛ اما وقتی فروشنده یی یک شکست را دو 
بار یا بیشتر به شکل یک سان تجربه می کند، مشتری حس می کند که این اتفاق بازهم 
رخ می دهد. در این صورت، زمان، هزینه و ریسک پیدا کردِن فروشندۀ جدید را به 
ادارۀ یک  از 14 سال  بعد  می کند.  ترک  را  و شما  می دهد  ترجیح  با شما  کار  ادامۀ 
شرکت خدماتی، دریافته ام که بیشتر مشتریان انتظارات نسبتًا ساده یی دارند. آن ها فقط 
چیزی را می خواهند که طبق قرار اولیه و در چارچوب زمانی خاص، در ازای آن پول 
پرداخته اند. در مورد مشتریان شرکت خودم، این اقدامات را به کار گرفتم که نه تنها 
آن ها را به خاطر رفتاری که داشتیم به هیجان آورد، بلکه خواهان همکاری بیشتر با 

ما شدند. 
ما هم در کارمان با شکست مواجه شده ایم؛ اما با انجام اقداماِت درست برای اصالح 

این شکست ها، در نهایت برنده بوده ایم.

زهره روحی
کمتر  هم سازی  واقع  »در  می نویسد:  کارادک 
فرد  و  ندارد  بی تعهدشده گی  مفهوم  همواره 
می تواند در گستره یی اجتماعی زنده گی فردی 
مشارکتی  آن  در  بی آن که  باشد  داشته  را  خود 
از  برخی  ترتیب،  این  به  دهد.  نشان  خود  از 
مداوم  ارتباط  واسطۀ  به  اجتماعی  گستره های 
تجدید  طریق  از  یا  رسانه ها  طریق  از  آن ها  با 
دارند.  حضور  سالمند  فردِ  ذهن  در  خاطرات 
نویسنده )دیوید اون رو( به مورد دو زن اشاره 
گذاشته اند  کنار  را  محفلی  رقص  که  می کند 
دوران  این  و  فعالیت  این  به  همچنان  اما 
دارند مدام  بسته اند و دوست  زنده گی شان دل 

از آن یاد کنند”. )صص 12۹ـ1۳0(
انسان محورِ«  ـ  »ارتباط  نگرِش  در  بنابراین 
از  پیرشده«،  »انساِن  اجتماعِی  ماهیت  اونرو، 
زاویۀ اقتصادی و سودمندی های آن برای جامعه 
»دیگرِی  با  »رابطه «  در  بلکه  نمی شود،  تعریف 
نوع  مهم،  نکتۀ  و  می شود.  تعریف  همدل« 
ساختن  برجسته  بلکه  نیست،  مشترک  فضای 
عالقۀ همسو و هم جهت و تعامالتی در ساختن 
فضایی اجتماعی است. همان فضا ـ عالیقی که 
در حقیقت مبتنی بر تجربه های زیستِی مشترکی 
پرورانده  را  آن ها  جامعه  و  فرهنگ  که  است 

تصدیق  نیز  اونرو  که  همان گونه  پس  است، 
تمرکز  آن  بر  می باید  این جا  در  آن چه  می کند، 
موضوعاِت  به  عالقه  و  توجه  ”حاصل  کرد، 
ارتباطِی  کانال های  در  مشارکت  و  مشترک 

یکسان است”.)ص 12۸(
کشورهای  از  برخی  در  می رسد،  نظر  به 
نظریه هایی  چنین  اروپایی،  و  دموکراتیک 
توانسته است در برنامه ریزی های آسایشگاه های 
اهمیِت  درک  به  زیرا  باشد.  اثرگذار  سالمندان 
»فردیت اجتماعی« و حفاظت از آن کمک کرده 
با  مقایسه  در  کارادک  گزارش  مطابق  است. 
توصیف   1۹۶1 در  گوفمن  که  آسایشگاه هایی 
انسانِی  خصلت  نهادها  این  امروزه  می کند، 
بیشتری به خود گرفته اند. در کتاب گوفمن )که 
آسایشگاه ها  کنونِی  وضعیت  یادآور  بی تردید 
در کشورهای در حال رشد و یا جهان سومی  
هستند(، این آسایشگاه ها به  زندان هایی جمعی 
انضباطِی  »ادارۀ  کارِ  آن،  در  ”که  می مانند 
آن  ساکنان  با  و  است  رایج  امری  بدن ها« 
یک سان  همه  انگار  که  می شود  رفتار  طوری 
لباس های  از  با سالمندان که  هستند و کودک. 
دارند  عادت  آن  به  که  اشیایی  و  شخصی 
استندردی  قالب های  با  مطابق  هستند،  محروم 
پرسونل  به  کار  سازمان دهی  که  می شود  رفتار 
تحمیل می کند. سالمندان در اتاق هایی مشترک 
مخصوص  جایی  آنان  می شوند،  داده  اسکان 
به خود ندارند، اما در عین حال از نادر بودِن 
روابط اجتماعی رنج می برند و بنا بر اصطالح 

کارمن برنان )Carmen Bernand( »وجودشان 
شده  شقه  تنهایی  و  بقیه  با  بودن  نزدیک  بین 

است«...”)ص11۳(. 
از ساکناِن  برخی  بپرسیم چه گونه  از خود  اگر 
وضعیت هایی  چنین  با  می توانند  آسایشگاه ها 
را  آن  زحمت  به  دیگر  برخی  و  آیند  کنار 
می پذیرند، آن گاه به قلمرو جدیدی از پژوهش 
قدم گذارده ایم که به تفاوت های پیشینۀ فرهنگی 
بسته گی  فردی  قابلیت های  نیز  و  اجتماعی  ـ 
غرب  )در  آن چه  صورت،  هر  به  می کند.  پیدا 
و عصر حاضر( هنوز که هنوز است طبق گفتۀ 
کارادک تغییر نکرده است، تنش زایِی حاصل از 
معتقد است  او  ساختارها در آسایشگاه هاست. 
ساکنان  با  آسایشگاه ها  این  کارکنان  رفتار  که 
سالمند به دلیل رعایت ضرباهنگ در کار، مانع 
ارتباط گیری انسان دوستانه با سالمندان می شود. 
به گفتۀ وی ”چه طور می توان هم سرعِت عمل 
از  یک  هر  ضرباهنگ  به  هم  و  داد  خرج  به 
سالمندان احترام گذاشت؟”)ص 115(. وانگهی 
کنترِل  و  سالمندان  استقالِل  رعایت  به  میل 
آن ها به هنگام رفت وآمدها هم با استندردهای 
برای  آسایشگاه ها  در  معموالً  که  امنیتی یی 
دارد  منافات  گرفته می شود،  نظر  در  سالمندان 
انتخاب غذا  و در خصوص استقالل و آزادی 

رابطۀ  گریبان گیر  مسأله  همین  نیز  بهداشت  و 
سالمند با ساختارهای آسایشگاهی است. و این 
نمی توانند  این ساختارها  نشان می دهد که  امر 
از  را  آسایشگاه  ساکنان  با  ارتباطی خود  نحوۀ 
ارتباط ابزاری )بوروکراتیک( خارج کنند و در 

موقعیت مناسب تری قرار بگیرند.)همان جا(
به موازات چنین تنش های  به نظر می رسد  اما 
در  هم  جریانی  متناقض نمایی،  و  تأمل برانگیز 
هر چه  استقالِل  به  که  است  شکل گیری  حال 
منتهی  زنده گی   نحوۀ  در  سالمند«  »فرد  بیشتر 
از یک سو ناشی از تحولی  می شود که احتماالً 
انترنت  از  استفاده  یادگیری  از طریق  که  است 
به جهانی از مشارکِت گروه های سنی مختلف 
افزایش  با  دیگر،  سوی  از  و  است  انجامیده 
بدون  زنده گی  به  )امید  زنده گی  سال های 
و  مرگ  شدِن  رانده  عقب  و  ازکارافتاده گی( 
کارادک  است.  شده  حاصل  پیری،  احساس 
مسن  افراد  است  معتقد  خصوص،  این  در 
و  فعال تر  پیشینیان  با  قیاس  در   21 قرِن  آغاز 
اقتصادی  بنیۀ  از  و  می آیند.  نظر  به  شاداب تر 
را  خود  فراغِت  اوقات  و  برخوردارند  بهتری 
به  آن که  ضمن  می کنند.  تفریح  و  سفر  صرف 
عضویت انجمن های مختلف درمی آیند. مسکن 
نسل های  با  بهتری  رابطۀ  دارند،  راحت تری 
ضمن  موارد،  از  بسیاری  در  و  دارند  جوان تر 
)داشتن  آن ها  فرزندان  از  نگه داری  امکانات 
نواسه های  از  مراقبت  برای  و سالمتی  فرصت 
اقتصادی  خوب  نسبتًا  وضع  دلیل  به  خود( 

بیکاری  با  که  خود  فرزندان  به  آلمان(  )نمونه 
مواجه اند، کمک هایی هم می کنند. همین مسأله 
به استحکام روابط خانواده می انجامد و رابطۀ دو 
سویۀ »دهش ـ پاسخ دهش« )54( را به وجود 
می آورد. وانگهی در افق این شیوه از رابطه  مندی 
است که سالمنداِن ابتدای هزارۀ سوم، برخالف 
برای  بیشتری  انعطاف  خود،  از  قبل  نسل های 
اما  )ص۷4(.  دارند  جوانان  مسایل  درِک 
از  شدن  دور  و  ارزشی  ـ  اخالقی  تحول  این 
سالمندی،  گذشتۀ  نسل های  سخت گیری های 
فرزندان  یا  و  با جوانان  رابطه  در   فقط  ظاهراً 
باقی نمی ماند و »فعالیت جنسی« خود سالمندان 
)ص ۷1( و نیز پذیرِش تنوع در شکل زنده گی 
زوج های پیر را نیز در بر می گیرد )صص101 
ـ 102(. به هر حال طبق گفتۀ کارادک به نظر 
و  )عاشقانه  این چهرۀ  از  بازنمایی  در  می رسد 
دوستانه( از پیری، نگاه برخی از جوانان کاماًل 
عاری از تمسخر و یا بار منفی است. رخدادی 
که فی المثل به طور کامل از سوی جامعه در قرن 
1۹ تقبیح می شد)ص4۹(. حال آن که امروزه از 
طریق رسانه ها )از سریال های تلویزیونی گرفته 
تا ادبیات کودکان( با سالمندانی مواجه هستیم 
که پا به پای جوانان، عاشق می شوند. به بیانی 
در عصر حاضر، فرد سالمند از حقوق بیشتری 
که  حقوقی  است؛  برخوردار  گذشته  به  نسبت 
باعث می شود بیشتر به عنوان عضو جامعه در 
قلمرو روزمره، حیطه های شاعرانه گی و مباحث 

اجتماعی و فلسفی آن باقی بماند.
باری، ونسان کارادک، در نتیجه گیری کتاب خود 
می گوید: »هر پژوهش با دیدگاه نظری خاصی 
آغاز می شود، هر دیدگاه ویژه، نگاه را به سوی 
برخی  و  می کند  هدایت  واقعیت ها  از  برخی 
دیگر از واقعیت ها را در تاریکی باقی می گذارد. 
دیگر  مثل  پیرشده گی،  حوزۀ  حیث  این  از 
بوده  تحوالتی  شاهد  جامعه شناسی،  حوزه های 
مشاهداِت  نظام  که  درکی  رهیافت های  است. 
نزدیک تر کرده اند  اجتماعی  به عامالن  را  خود 
به  چه طور  افراد  این  که  بفهمند  می خواهند  و 
تحلیل های  بر  می بخشند،  مفهوم  زنده گی شان 
مارکسیسم  از  ملهم  تحلیل های  یا  و  کاربردگرا 
کالن  فرآیندهای  توصیف  پی  در  بیش تر  که 
جامعه  در  سالمندان  جایگاه  تبیین  و  اجتماعی 

بوده اند، پیشی گرفته اند«.
هرچند سخن کارادِک به نظر صحیح می  آید، اما 
واقعیت این است که وی حداقل در نتیجه گیری 
و  عامالن  اجتماعِی«  »فضای  از  خویش  کتاِب 
و  فرهنگی  تاریخی،  اجتماعی،  تفاوت های 
ساختاری نظامی که آن ها در آن می زیند، غفلت 
ناآگاهانه  باعث می شود  امر  است. همین  کرده 
در  که  بردارد  یک باره  به  را  پایه یی  و  ستون 
مطالعات  و  داشته  نظر  در  کتابش  در  حقیقت 
جامعه  یی  در  پیرشدن«  و  »پیری  به  مخصوص 
یا  »آلمان« )و  یا  »فرانسه« و  مشخص فی المثل 
آن  اساس  بر  را  اروپایی(  جوامع  به اصطالح 
انجام داده و مطالعات را به نتایجی رسانده! به 
از  منطقی  غیر  طرزی  به  کارادک  سخِن  بیانی 
با  مطالعه  مدِت  تمام  در  )که  مخاطب خویش 
اتکا به فضای تاریخی ـ اجتماعی یی که کارادک 
و  کرده  ترسیم  اروپا  در  سالمندان  موقعیِت  از 
به  محلی،  مشخِص  موقعیت  همین  کمک  به 
ـ  »اروپایی  سالمندِی  از  لمس  قابل  تصوری 
ماهیت  می خواهد   است(،  یافته  دست  مدرن« 
انگارد  نادیده  را  اجتماعی  ـ  نظام های فرهنگی 
کیفِی  عوامل  از  یکی  بدون  ترتیب  بدین  و 
به همگون سازی  دیگر،  به شیوه یی  کنش گری، 
»پدیدۀ اجتماعِی« پیری و پیرشده گی دست زند. 
صفحات  در  کارادک  ونسان  استدالل  وانگهی 
وی  که  است  گفته  یی  خالف  کتاب،  پایانی 
راهنمای  )به منزلۀ  بوردیو  از  کتاب،  مقدمۀ  در 
مطالعۀ پیری( نقل کرده است... و بدین ترتیب 
که  بود  خواهیم  طرف  سالمندانی  با  پایان  در 
»عامالن  عنوان  به  را  آن ها  کارادک  چند  هر 
که  این طور  اما  می کند،  خطاب  اجتماعی« 
از  برای ساماندهی خود بی نیاز  پیداست، آن ها 
ـ  »زیستی  تجربۀ  و  فرهنگِی مشترک  نظام های 

اجتماعی« به نظر می رسند.

یادداشتی بر »جامعه شناسِی پیری 
و پیرشده گی«، اثِر ونسان کاراِدک

بخش سوم و پایانی



بخش دوم و پایانی

عزت اهلل فوالدوند

ارادۀ  نیچه،  فلسفۀ  در  بنیادی  اصل  هایدگر،  نظر  به 
در  دیگری  موضوع   هر  و  است  قدرت  به  معطوف 
پي   بردن  برای  ولی  است.  آن  بر  فرع  او،  نوشته های 
ارادۀ معطوف  باید  نانوشتۀ نیچه،  اندیشۀ اساسی و  به 
آشتي  ناپذیر  ابدی که ضد  تکرار  اصل  با  را  به قدرت 
هایدگر،  عقیدۀ  به  بگیریم.  نظر  در  هم  با  است،  آن 
خواهیم دید که ارادۀ معطوف به قدرت در چارچوب 
 مصطلحات سنتی فلسفه، همان ماهیت است و بازگشت 
یا تکرار ابدی مساوی با وجود؛ یا به  اعتبار دیگر و بنا 
شی ء  قدرت،  به  معطوف  ارادۀ  کانت،  مصطلحات  به 
یا  پدیدار  ابدی،  تکرار  و  است،  »نومن«  یا  في  نفسه 
»فنومن«؛ و باز به تعبیر خود هایدگر، ارادۀ معطوف به 
قدرت، وجود است، و تکرار ابدی، کثرت موجودات 

در عالم محسوس.
دو  دادِن  این  وحدت  با  نیچه  که  بود  معتقد  هایدگر 
برای  و  رسیده  مدرنیته  به جوهر  یک دیگر،  به  مفهوم 
نخستین بار حق آن را به کمال ادا کرده  است. تفصیل 
بیشتر دربارۀ بحث بسیار پیچیدۀ هایدگر، از گنجایش 
این مقال بیرون است؛ همین قدر اشاره می کنیم که به 
عقیدۀ او، نیچه پروژۀ متافیزیک فلسفۀ غرب را که با 
افالطون آغاز شده  بود، به پایان می رساند و بی معنایی 
آن را آشکار می کند و به جای چیره گی بر نیهیلیسم، در 

چنبرۀ آن گرفتار می شود.
در  گرچه  نیچه  دربارۀ  هایدگر  کتاب  گفتیم،  چنان که 
1۹۶1 منتشر شد، ولی در واقع حاوی  گفتارهایی بود 
که او از 1۹۳۶ تا 1۹45 ایراد کرده بود. از 1۹45 یعنی 
پایان جنگ جهانی دوم به  بعد، کم کم برخالف گذشته، 
مسایل فلسفی در نیچه مورد توجه عمومی قرار گرفت. 
شاید بزرگترین بانی این امر، والتر کافمن در امریکا بود 
که کتاب مهم او، نیچه: فیلسوف، روان شناس، دجال و 
ترجمه های فصیح و دقیقش از آثار نیچه، فصل جدیدی 
در این زمینه گشود. این جریان  به زودی از امریکا به 
ایتالیا و فرانسه و آلمان سرایت کرد و سرآغازی شد 
آثار  در  نیچه  بازآفرینی  بعدها  و  دوباره  کشف  برای 
فیلسوفان معاصر فرانسوی، که شاید بتوان گفت اساسًا 

نیچۀ جدیدی  به مذاق خود اختراع کردند.
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بیشتر دل مشغولي ها 
به نیچه، در واقع به منزلۀ واکنش  مستقیم یا غیر مستقیم 
به تفسیر هایدگر از نیچه بود. امتیاز بزرگ والتر کافمن 
مسیری  به  را  نیچه شناسی  دهۀ 1۹50،  در  که  بود  این 
نشان  جهانیان  به  می خواست  او  کرد.  هدایت  جدید 
عمدۀ  رویداد  یک  ذاته،  حد  فی  نیچه  که  ظهور  دهد 
تاریخی است و اندیشه های او باید نه تنها خاطر یک 
 ملت یا فقط خاطر فیلسوفان، بلکه خاطر جمیِع آدمیان 
ارادۀ  او،  به عقیدۀ  کند.  مشغول  به خود  همه جا  در  را 
معطوف به قدرت که هستۀ مرکزی فلسفۀ نیچه است، 
و  شخصی  چیره گی  هدف  آن،  و  سیاسی  غیر  اصلی 
وجودی بر خود و استعال از خویشتن است. تصویری 
تصویر  پرتأثیرترین  کرد،  بدین گونه  رسم  کافمن  که 
نیچه در دهه های 1۹50 و 1۹۶0 و 1۹۷0 از کار درآمد.
آثار  از  نامیده می شود، عمدتًا  »نیچۀ جدید«  اما آن چه 
این  به  حتا  غالبًا  برآورد.  سر  فرانسوی  نویسنده گان 
کتاب  می شود.  گفته  فرانسوی«  »نیچۀ  جدید«،  »نیچۀ 
و  شد،  ترجمه  به  فرانسه  نیچه  دربارۀ  هایدگر  مهم 
بسیاری از آثار فرانسویان را می توان در واقع ردیه هایی 
خصلت  بر  پافشاری  و  دانست  هایدگر  تفسیر  بر 
نکته  مهم ترین  شاید  اما  نیچه.  نوشته های  استعاری 
که  کافمن  برخالف  که  باشد  این  نیچۀ  جدید  دربارۀ 
قرن هجدهم  در  روشن گری  میراث دار عصر  را  نیچه 
ژیل  باتای،  ژرژ  مانند  فرانسویانی  بود،  معرفی کرده 
دولوز، دریدا، فوکو، و لیوتار در بیست سال گذشته  در 
اساس منکر این امر بوده اند. متفکران عصر روشن گری 
درست  عمل  به   درست  ایده های  که  بودند  معتقد 
می انجامند. ولی کسانی که از آنان نام بردیم، می گویند 
نیچه  برای  مطلق  نادرست  یا  درست  اسم  به  چیزی 
وجود ندارد و او اخالق را از اساس به قلمرو نسبیت 

برده است.
به لحاظ تاریخی شاید بتوان گفت مهم ترین نقطۀ عطف 
در نیچه شناسی، وقایع دوران ساز سال 1۹۶۸ و شورش 

دانشجویان در فرانسه بود. ژیل دولوز در 1۹۷۳ نوشت: 
»اگر بپرسید چه بر سِر نیچه آمده است، پاسخ می دهم 
به جوانانی رجوع کنید که امروز نیچه می خوانند. آن چه  
جوانان اکنون در نیچه کشف می کنند، غیر از آن چیزی 
است که نسل من کشف می کرد. می پرسید آهنگ سازان 
نیچه  به  فیلم سازان جوان چرا خاطرشان  و  نقاشان  و 
 1۹۶0 دهۀ  نسل  ساده  است.  پاسخ  است؟  مشغول 
مشاهده کرد که نیچه همان پیامبر ضد فرهنگی است 
که می جسته است، و شالودۀ فکری دلهره و اضطراب 

و نیهیلیسم را باید در او بجوید.«
به طور کلی در تفکر فلسفی در فرانسۀ بعد از جنگ 
جهانی دوم، سه مرحلۀ پیاپی می توان  تمیز داد. نخست 
اگزیستانسیالیسم که در دهه های 1۹40 و 1۹50 عمدتًا 
از  ملهم  و  کند  مرلوپونتی جلوه  و  سارتر  کارهای  در 
به  که  است،  مارکس  از  سپس  و  هایدگر  و  هوسرل 
آن »ازدواج  پدیدارشناسی و مارکسیسم« لقب داده اند. 
ساختارگرایی  یعنی  دوم،  مرحلۀ  الهام  سرچشمۀ 
سویسی  زبان شناس  کارهای   ،1۹۶0 دهۀ  اوایل  در 
مانند  ساختارگرایانی  است.  سوسور  دو  فردینان 
که  آلتوسر  لویی  و  ژاک الکان  و  استروس  لوی  کلود 
یا  فاعلیت  ممتاز  جایگاه  پدیدارشناسی  و  به  به شدت 
سوبژکتیویته در آن بی اعتماد بودند، هر یک به ترتیب 
به  سیاسی  اقتصاد  و  روان کاوی  و  انسان شناسی  در 
اقبال  ساختارگرایان  آوردند.  روی  سوسور  روش های 
نیچه  دربارۀ  هایدگر  نظریات  با  مارکس  و  فروید  به 
اندیشۀ  در  سوم  مرحلۀ  برای   را  صحنه  و  شد  جمع 

فرانسویان یعنی پساساختارگرایی آماده کرد.
در  پساساختارگرایی  اصطالح  که  دهم  هشدار  باید 
یعنی  ـ  می رود  کار  به  تاریخی  لحاظ  به  این جا صرفًا 
آن چه پس از ساختارگرایی آمد ـ و از این جهت در 
که  می شود  آن  استفاده  از  »ساختارشکنی«  به  ترجیح 
نامی است برای سبک تحلیلی و فلسفی فقط یکی از 
فیلسوفان  پساساختارگرا، یعنی ژاک دریدا، و هم چنین 

فلسفه  حوزۀ  در  که  »پست مدرنیسم«  به  ترجیح  در 
جمع  است.  پساساختارگرایی  شدۀ  سیاسی   صورت 
یک«جنبش«  تحت  فرانسوی  معاصر  اندیشۀ  کردن 
خود  و  نیست  خطرها  بعضی  از  خالی  البته  به تنهایی 
تجمیعی  این گونه  استراتژي های  از  فرانسوی  متفکران 
پرهیز دارند. ولی اگر بتوان یک وجه جامع برای آنان 
هرچند  است،  نیچه  جامع  آن  وجه  مسلمًا  کرد،  ذکر 
رویکرد به او در متفکرانی مانند دریدا، دولوز، فوکو، 
خود  به  گوناگون  صورت های  لیوتار  و  ایریگاره 

می گیرد.
افتراق  وجه  مهم ترین  هم چنین  نیچه  به  رویکرد 
ساختارگرایان  از  فرانسوی  پساختارگرایان 
این  خود  ولی  است.  پیشین  واگزیستانسیالیست های 
پساساختارگرایان  به  از  گروه  دو  اندیشۀ  در  رویکرد 
شکل عمده درمی آید: اول کسانی که فلسفۀ نیچه در 
آنان موضوع تفسیر و تأویل است و مفاهیم عمده در 
نیچهـ  از قبیل ارادۀ معطوف به قدرت و بازگشت ابدی 
و نیهیلیسم و ابرانسان ـ را با روش های سنتی پژوهشی 
هستند  کسانی  دوم  گروه  می دهند.  قرار  تفسیر  مورد 
خودشان  فلسفی  نظریات  برای  پروراندن  نیچه  از  که 
از  گروه  این  در  کسان  مهم ترین  از  می کنند.  استفاده 

میشل فوکو و ژاک دریدا می توان نام برد.
یا  نقطۀ عطف  به عنوان  نیچه  از  متعدد  آثار  دریدا در 
نرم  دست وپنجه  برای  می کند  استفاده  پرشی  سکوی 
کردن با قرائت هایدگر از نیچه و اصوالً با کل فلسفۀ 
و  تفسیر  جنبۀ  سیاسی  دربارۀ  بحث  برای  یا  هایدگر، 

تأویل.
نیچه  شک  بدون  محوری  شخصیت  فوکو،  آثار  در 
است و سراسر نوشته  های او مشحون از حضور نیچه 
»نیچه،  به نام  نوشت  مقاله یی  فوکو   ،1۹۷1 در  است. 
عقیدۀ  به  شد.  معروف  بسیار  که  تاریخ«  تبارشناسی، 
فرجام  و  غایت  چشم انداز  از  را  رویدادها  تاریخ  او، 
ولی  می داند.  پیشاپیش  را  معنای  آن  و  می کند  لحاظ 

تبارشناسی متوجه تصادفی بودِن رویدادها و بخت و 
صدفۀ خارج  از هر گونه غایت متصور از پیش است. 
گرفتن«  »منشأ  و  »برخاستن«  با  تبارشناسی  سروکار 
و  زهد  یا  اخالق  منشای  معنای  به  است،  »زایش«  و 

ریاضت یا عدالت یا کیفر و پاداش.
نیچه  در  تبارشناسانه  تحلیل  این گونه  مي  گوید  فوکو 
که  می دهد  نشان  ـ  اخالق  تبارشناسی  در  به ویژه  ـ 
هیچ راز یا ذات خارج از ظرف زمان در پِس چیزها 
پنهان نیست. تنها راز این است که ذاتی وجود ندارد 
با  بیگانه  چیزهای  از  تکه تکه  باشد،  داشته  هم  اگر  و 
تبارشناسی  فوکو،  عقیدۀ  به  است.  شده  درست  آن 
و  خطاها  و  اتفاقات  به  که  می دهد  امکان  ما  به   نیچه 
ارزیابي های نادر پی ببریم که منشای امور و ارزش های 
هنوز موجود بوده  اند. بدین ترتیب، متوجه مي شویم که 
آن چه مي  پنداشتیم، مقدس و غیرقابل تعرض و مصون 
رویدادهایی  محصول  واقع  در  چراست؛  و  چون  از 

یک سره تصادفی بوده  است.
بحث دربارۀ رابطۀ نیچه و متفکران معاصر فرانسوی، 
به این مختصر پایان نمی گیرد. غرض فقط نشان دادن 
خطوط کلِی آن بود. اما پیش از پایان سخن، بد نیست 
اشاره یی هم به رابطۀ  مارکسیسم با نیچه داشته باشیم. 
این که نازي ها نیچه را بپسندند، البته قابل فهم بود. اما 
نداشتند.  او  به  خوشی  نظر  به  هیچ وجه  کمونیست ها 
یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان مارکسیست، گئورگ 
در  و  کرد،  نیچه  کوبیدن  فراوان صرف  لوکاچ، همت 

چاپ   به   1۹52 در  که  عقل  انهدام  معروفش  کتاب 
آثار نیچه را مجادله یی مستمر علیه مارکسیسم  رسید، 
و سوسیالیسم معرفی و محکوم کرد. لوکاچ  معتقد بود، 
به هگل و عصر  نیچه را  اشتباه کرده که  والتر کافمن 
و  عقل  منکر  نیچه  زیرا  است؛  داده  ربط  روشن گری 
پست ترین  نزد  می تواند  فقط  و  است  عینی  معرفت 
و  بیافتد،  مقبول  آدمی  وحشیانۀ  و  بهیمی  غریزه های 
کل فلسفۀ او پوچ و پوسیده و دروغ است. کسانی که 
مارکسیسم را حامل یقین علمی می دانستند، این گفته ها 
را به گوش جان می شنیدند. ولی تردیدها از دهۀ 1۹۶0 
آغاز شد و پس از فروپاشی شوروی، در دهه 1۹۹0، 

بازندۀ این بازی، لوکاچ از آب برآمد نه نیچه.
فیلسوف  غیر  فرد  برای  و  ساده  زبان  به  کالم  حاصل 
نیچه مسلمًا ویران گر است و همیشه مي تواند  این که: 
نشان دهد که عقاید شما درست نیست. او ایمان مردم 
مي گوید  و  مي کند  متزلزل  عقایدشان   درستی  به  را 
یقینًا  و  است.  درست  شما  برای  آن چه  یعنی  درست 
کسی که بگوید عقل معیار حق و حقیقت نیست، پایۀ 
به  نگاهی  اگر  بنابراین،  درمي  آورد.  لرزه  به  را  اخالق 
زیر  زمین  که  کنید  احساس  و  بیاندازید   پیرامون تان 
پاي تان مي  لرزد، بهتر است نظری هم به  نیچه بیافکنید 
که در عصر جدید شاید مهم ترین »گسل« منشای آن 

زلزله بوده است.
منبع: پورتال سیمرغ  
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تأثير نيچه بر فلسفه، انديشه و ادبيات قرن بيستم
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رویکرد به نیچه هم چنین مهم ترین وجه 
افتراق پساختارگرایان فرانسوی از 
ساختارگرایان واگزیستانسیالیست های 
پیشین است. ولی خود این رویکرد در 
اندیشة دو گروه از پساساختارگرایان 
 به شکل عمده درمی آید: اول كسانی كه 
فلسفة نیچه در آنان موضوع تفسیر و 
تأویل است و مفاهیم عمده در نیچه ـ از 
قبیل ارادة معطوف به قدرت و بازگشت 
ابدی و نیهیلیسم و ابرانسان ـ را با 
روش های سنتی پژوهشی مورد تفسیر 
قرار می دهند. گروه دوم كسانی هستند 
كه از نیچه برای  پروراندن نظریات 
فلسفی خودشان استفاده می كنند. از 
مهم ترین كسان در این گروه از میشل 
فوكو و ژاك دریدا می توان نام برد
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فتنۀ خوابیده بیدار...
معکوس برای رسیدن روز اعالم نتایج نهایی انتخابات 
آغاز شده است، عبدرب الرسول سیاف یکی از رهبران 
انتخابات  اول  دور  کاندیداهای  از  یکی  و  جهادی 
افغانستان دیروز با انتشار اعالمیه یی تاکید کرد: اعالم 
نتایج انتخابات پیش از تفاهم سیاسی، افغانستان را بار 

دیگر در باتالق بحران فرو می برد.
در این اعالمیه تاکید شده است: قطب بندی های ایجاد 
شده در انتخابات، شرایطی را به وجود آورده که یک 
تیم به تنهایی نمی تواند بر افغانستان حکومت کرده و 
آنانی که خواستار اعالم  این جهت می توان گفت،  از 
و  بیدار  را  فتنه  هستند،  سیاسی  تفاهم  از  پیش  نتایج 
کشور را به سوی شرایط بحران و هرج و مرج سوق 

خواهند داد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  جمعه،  روز 
دوم  دور  آرای  بازشماری  روند  گفت:  افغانستان 
زودی  به  و  یافت  پایان  جمهوری  ریاست  انتخابات 

نتایج نهایی آن اعالم خواهد شد.

محمدهارون مجیدی

در روز نخست هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت 
گذشته  روز  مسعود،  احمدشاه  شهید  کشور  ملی  قهرمان 
دربارۀ  دینی،  امور  آگاهان  و  علما  از  تن  ده ها  )شنبه( 
سخنرانی  مسعود  اخالقی  سجایای  و  معنونی  شخصیت 

کردند. 
احمدشاه  شهید  بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد 
مسعود در این نشست گفت: علما در هفتۀ گرامی داشت 
از شهدا و سالروز شهادت شهید احمدشاه مسعود قهرمان 
و  جهادگران  پیام  تا  دارند  بیشتر  مسوولیت  کشور،  ملی 

شهدا را به نسل امروزی برسانند.
شهید  شهادت  روز  و  شهید  هفتۀ  افزود:  مسعود  آقای 
احمدشاه مسعود را به خاطر قربانی و انقالب ملی باید به 

یک فرهنگ تبدیل کنیم.
او بیان داشت: شهدا و شهادت پیوند دهندۀ ما برای تحکیم 

وحدت ملی در کشور است.
احمد ولی مسعود از علما خواست تا برای جوانان تاریخ 
واقعی جهاد و مقاومت مردم را بیان کنند تا اندیشه مبارزه 

و آزادی خواهی از میان برداشته نشود.
و  پاک نفسی  و  درونی  تقوای  کرد:  تأکید  مسعود  آقای 
اعتدال از ویژگی های شخصیتی شهید مسعود بود؛ حرف 
مهم در جان مایۀ سیاسی احمدشاه مسعود عدالت خواهی 

بود.
شهید  شخصی  یادداشت  چند  خوانش  با  مسعود  آقای 
شهید  که  داشت  اذعان  نشست  این  در  مسعود  احمدشاه 
زمان  در  که  است  نوشته  یادداشت هایش  در  مسعود 
دانشجویی، از کسانی که به دین باور نداشتند، نفرت داشته 

است.
»در  گفت:  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
بعد سیاست؛  و  بود  اخالق  اول  مسعود  برنامه های شهید 
نمی کردند  پرسان  او  از  می گرفت،  را  تصمیمی  زمانی که 
بر  و  می اندیشد  مردم  برای  که مسعود  داشتند  باور  چون 

ضد منافع مردم تصمیمی نمی گیرد.«
در عین حال، عنایت اهلل بلیغ مشاور امور دینی و عقیدتی 
رییس جمهور در این نشست گفت: شهید تعریف مشخص 
خود را دارد و کسانی که نفس خود را به تقرب خداوند و 

اعالی کلمت اهلل می کنند، شهید مقام اول هستند.
این عالم دین با بیان خاطره یی از شهید احمدشاه مسعود 
در  را  البیرونی  دانشگاه  می خواستیم  که  »زمانی  گفت: 
والیت کاپیسا ایجاد کنیم و پیشنهادات شماری از استادان 
را نزد شهید مسعود رح بردیم تا منظوری بگیریم؛ شماری 
بودند؛ آمر صاحب کارهای دیگر را  ما  با  از دوستان هم 

انجام داد و اما منظوری استادان را برای ما نداد. دوستانی که 
با ما بودند، اندکی قهر شدند؛ اما شهید احمدشاه مسعود 
استاد  و  است  نشسته  سیاف  استاد  جایی که  در  گفت: 
منظوری  کدام جرأت  به  است،  نشسته  ربانی  برهان الدین 
مرا در جملۀ  ما گفت که  به  اشاره  با  و  بدهم  را  استادان 

پرسونل البیرونی حساب کن.«
آقای بلیغ هم چنان گفت که آیات و روایات متعدد در دین 
مبین اسالم وجود دارد که گفته شده است خداوند از شهدا 
داده می شود و شهدا  مهمانی  برای شان  استقبال می کند و 

هرگز نمرده اند.
عالی  شورای  عضو  شاهد  شهزاده  مولوی  حال،  عین  در 
احمدشاه  شهید  گفت:  نشست  این  در  افغانستان  صلح 
در  شهادت  روز  تا  جوانی  از  کشور  ملی  قهرمان  مسعود 
سنگر جهاد از ناموس، دین و آزادی این کشور دفاع کرد؛ 
به همین نسبت ما از هفتۀ شهید و سالروز شهادت شهید 

احمدشاه مسعود همواره گرامی داشت می کنیم.«
آقای شاهد تأکید کرد: شهید احمدشاه مسعود انسان متعهد 
خیانت  آن  به  هیچ گاهی  بود،  گرفته  که  را  تعهدی  و  بود 
نکرد که این مورد در تصمیم گیری های تاریخی او هویدا 

است.
این عضو شورای عالی صلح افغانستان افزود: »اگر ما در 
کشور سلطان محمود غزنوی، ابدالی، سیدجمال الدین و... 
داشتیم؛ شهید احمدشاه مسعود در رهبری و دفاع از منافع 
مردم از هیچ کدام این شخصیت ها کم نبود و حتا باال بود.«
مقام  مشاور  و  دینی  آگاه  صالحی  هاشم  شیخ  اهلل  آیت 
گفت:  نشست  این  دیگر  سخنران  و  جمهوری  ریاست 
»زمانی که روس ها با همه تجهیزات باالی مردم افغانستان 
با حمایت های  بار دیگر که قشون سیاه  آوردند و  هجوم 

وسیع بر کشور ما هجوم آوردند؛ رهبری و عقیدۀ راسخ 
شهدای افغانستان به ویژۀ چهره هایی مانند شهید احمدشاه 
مسعود، شهید مزاری و... این اشغالگران را شکست دادند.«
آقای صالحی افزود: پیام شهید احمدشاه مسعود برای مردم 
افغانستان این بود که او جان خود را برای عفت، حیا و 
عقیدۀ اسالمی داد و امروز به تمام علما است تا تطبیق کنندۀ 

پیام او باشند.
هم چنان، عبدالمالک ضیایی رییس عمومی مساجد و تکایا 
در این نشست گفت: »شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی 
کشور  در زمان جهاد و مقاومت با علما رابطۀ بسیار حسنه 
و نزدیک داشت و هر زمانی که نیاز می بود با علما مشور 

می کرد و بعد کاری را انجام می داد.«
آقای ضیایی افزود: شهید احمدشاه مسعود در ابتدای جهاد 
را در بخش های گوناگون  را گردآورد و آن ها  همه علما 
توظیف کرد و مسوولیت مکاتب، مدارس، قضا و فرهنگی 

را به علما سپرد.
فرامرزی  مسعود  شهید  کارنامه  های  تأکید:  دینی  آگاه  این 
است و او مربوط به همه می شود  و تنها مربوط به یک 

قوم و والیت خاص نیست.
اندیشۀ  گفت:  همچنان  تکایا  و  مساجد  عمومی  رییس 
مسعود قامت شمشیر را در روزگار جهاد و مقاومت خم 

کرد.
هم چنان اشتراک کننده گان این نشست از همه هواخواهان 
شهید احمدشاه مسعود خواستند تا از گشت زنی های بی جا، 

خودداری کرده و سبب آزار و اذیت شهروندان نگردند.
سالروز  سیزدهمین  از  شهید،  هفتۀ  پایان  تا  است  قرار 
شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود در کابل 
و والیت های کشور طی مراسمی گرامی داشت به عمل آید. 

www.mandegardaily.com

عبداهلل و احمدزی به معامله...
خواهد  اعالم  برنده  احمدزی  اشرف غنی  زیاد،  احتمال  به 

شد.
بررسی آرا نشان داد که تقلب ها حتی در مقایسه با معیارهای 
افغانی هم حیران کننده است؛ به همین خاطر شاید عبداهلل 
عبداهلل و اعضای تیم وی، نتیجه انتخابات را که در آن تقلب 

شده باشد، نپذیرند.
خود  شدید  خیلی  موضع  بر  اگر  که  بدانند  باید  آن ها  اما 
این  به  شد،  خواهند  متحمل  را  زیان هایی  کنند،  پافشاری 
شهری  مناطق  پس گیری  باز  برای  مسلح  طالبان  که  معنی 
تالش جدی خواهند کرد و افغانستان در وضعیت مبهم و 

نامعلوم فعلی، با اقتصاد شکسته روبرو خواهد شد.
احمدزی  اشرف غنی  می گوید:  امریکایی  ارشد  مقام  یک 
ایجاد  معامله  به  رسمی  صورت  به  عبداهلل  عبداهلل  و 
حکومت وحدت ملی نزدیک شده اند، اما اختالف ها روی 

صالحیت های رییس شورای اجرایی حل نشده است.
هر 2 کاندیدا در نامه های خود که برای سران ناتو در اجالس 
ولز فرستاده اند، به ایجاد حکومت وحدت ملی متعهد شده 

و شرکت و رأی دهی مردم افغانستان را ستایش کرده اند.
ادامه حمایت  پیام ها نشان می دهد که هر دو کاندیدا،  این 
جامعه بین المللی را برای کشور جنگ زده شان مهم و الزم 

می دانند.

شماری از علما در آغاز هفتۀ شهید و به پیشواز از سیزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور:

انـدیشۀ مسـعود قـامت شمشیر را خم کـرد

مهاجم جدید بارسلونا اعتراف کرد که در عذاب است 
گوید  می  او  کند.  کمک  تیمش  به  نمی تواند  که  چرا 
بارسلونا آرامش را به او برگردانده است و او در این 

تیم احساس آرامش می کند.
 ۸0 با  تابستانی  جابجایی  فصل  در  سوآرس  لوئیس 
بارسلونا  پیراهن  تا  شد  جدا  لیورپول  از  پوند  میلیون 
را برتن کند. او در حالی به این تیم اسپانیایی پیوسته 
است که دوران محرومیت خود را پشت سر می گذارد 

و هنوز نمی تواند به میدان برود.
با روزنامه مارکا اسپانیا  سوارس در گفت و گویی که 
سخن  آبی-اناریها  با  خود  سخت  روزهای  از  داشت 
گفت. این مهاجم اروگوئه ای سخنان خود را این گونه 
آغاز کرد: نمی توانم انکار کنم که من در بارسلونا در 
من  کنم.  کمک  تیم  این  به  توانم  نمی  که  چرا  عذابم 
نمی  و  گذارم  پشت سرمی  را  محرومیت خود  دوران 
توانم برای تیم جدیدم به میدان بروم. این بسیار سخت 

است که نتوانی به تیمت کمک کنی.
را پشت سر می گذارم.  داد: روزهای سختی  ادامه  او 
تیمی هایم صحبت  با هم  بزنم و  فریاد  توانم  تنها می 
کنم. این تنها چیزی است که در این روزها می توانم 
تنها  آید.  برنمی  من  دست  از  کاری  هیچ  دهم.  انجام 
باید صبر کنم تا این روزها سپری شود و من بتوانم به 

میادین بازگردم.
آبی-اناریها  در  را  سختی  روزهای  چند  هر  سوآرس 
بازگشت  برای  که  کرد  تاکید  اما  گذارد  می  پشت سر 
به مستطیل سبز هیچ مشکلی نخواهد داشت و نهایت 
تالش خود را برای موفقیت بارسلونا به کار می گیرد: » 
به خوبی می دانم که به هنگام بازگشت به مستطیل سبز 
باید بسیار هوشیار و دست به عصا باشم. من کامال آرام 
هستم چرا که سابقه بازی در لیگ برتر انگلیس را داشته 
ام. من پیش از این هم چنین فشارهایی را تحمل کرده 
ام و عادت دارم که در چنین شرایطی به میدان بروم. 
بنابرین دلیلی برای احساس فشار ندارم. حتی اگر تمام 
بازیکنان به سمت من آیند فشاری را احساس نخواهم 
تا  باشم  مواظب  و  کنم  عمل  باهوش  بسیار  باید  کرد. 

دیگر با محرومیتی مواجه نشوم.«
این مهاجم اروگوئه ای در پایان سخنان خود گفت: » 
من حاال در بهترین تیم جهان بازی می کنم و همه نگاه 
انجام  اشتباهی  نباید  دیگر  است. پس  به سوی من  ها 
دهم. به خانواده ام گفتم که من می خواهم به باشگاهی 
بروم که در آن آرامش داشته باشم. بارسلونا آرامش را 
به من بازگرداند. االن احساس می کنم که دوباره متولد 

شده ام و باید قدر این فرصت را به خوبی بدانم.«

استیون جرارد می گوید دوست دارد بالفاصله 
پس از بازنشستگی از فوتبال سرمربی لیورپول 

شود.
استیون جرارد، کاپیتان با سابقه لیورپول برای 
اولین بار اعتراف کرد که دوست دارد به زودی 

سرمربی تیم محبوبش شود.
پایان  از  پس  لیورپول  انگلیسی  کاپیتان  جرارد،  استیون 
فصل آینده ۳5 ساله خواهد شد، اما این هافبک با تعصب 
برای  آرزویش  از   »24« مجله  با  گفت وگو  در  لیورپولی ها 

هدایت تیم لیورپول سخن گفت.
به  آرزویم  روزی  گفت:  مجله  این  با  گفت وگو  در  جرارد 
من  پیوست.  خواهد  حقیقت  به  لیورپول  سرمربی  عنوان 
لیورپول تمدید  با  به مدت یک سال  را  قراردادم  تازگی  به 
باید از همین حاال برای آینده ام برنامه ریزی کنم.  کرده ام و 
در کالس های  بتوانم  آینده  ماه   12 در  که  است  این  هدفم 
مربیگری شرکت کنم. همیشه به زندگی پس از پایان دوران 
من  پیش روی  گزینه  بهترین  می دانم  و  کرده ام  فکر  فوتبالم 

هدایت تیم محبوبم » لیورپول« است.
جرارد در ادامه گفت: با جیمی کاراگر، صحبت کرده ام و او 
نیز دوست دارد که در کنار من در لیورپول همکاری کند. 
می خواهم در فوتبال باقی بمانم. اگر به اندازه کافی خوب 
عنوان سرمربی  به  من  آوردن  به  تمایل  لیورپول  اگر  باشم، 
تیم  سرمربی  و  کرد  خواهم  را  کار  این  حتما  باشد،  داشته 

محبوبم خواهم شد. این یک آرزو برای من است.
جرارد درباره کار کردن با مربیان مختلف در لیورپول، گفت: 
از کودکی سعی کرده ام چیزهای زیادی از مربیانم یاد بگیرم. 
از جلسات تمرینی آنها گرفته تا مسائل تاکتیکی. من حتی 
می کنم،  یادداشت برداری  مربیانم  کارهای  از  مواقع  بعضی 
زیرا فوتبال را دوست دارم. دوست دارم وقتی فوتبالم تمام 
عنوان  به  چه  بمانم  باقی  ورزش  این  در  همچنان  می شود 

مربی یا سرمربی.

لیورپول سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه 
دارد اما چند سالی است که نمی تواند سهمیه حضور در این 
راه  رقابت ها  این  به  باردیگر  آنها  کند.  کسب  را  رقابت ها 
یافته اند و انگیزه زیادی برای درخشش دارند. استیون جرارد 
کاپیتان قرمزپوشان آنفیلد بی تابانه در انتظار حضور در لیگ 

قهرمانان اروپا است.
قهرمانان  لیگ  در  لیورپول  قهرمانی  آخرین  در  که  جرارد 
دیگر  بار  لیورپول  اینکه  از  گفت:  داشت،  حضور  اروپا 
و  آورد  دست  به  را  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  حضور  جواز 
در این رقابت ها حضور می یابد بسیار خوشحالم. بازی در 
لیگ قهرمانان بسیار لذت بخش است. دلتنگ حضور در این 
نگاه  تلویزیون  در  رقابت ها  این  به  وقتی  هستم.  رقابت ها 
که  آه می کشیدم. خوشحالم  و  می کردم حسرت می خوردم 

فرصت درخشش به ما در این رقابت ها داده شده است.
از  قبل  را  اروپا  قهرمانان  لیگ  موسیقی  وقتی  داد:  ادامه  او 
این  دلتنگ  که چقدر  می کردم  احساس  می شنیدم  بازی  هر 
موسیقی هستم. آرزویم این بود که حداقل یک بار دیگر در 
این رقابت ها به میدان بروم. این افتخار االن دوباره نصیب 
رقابتی  چنین  آغاز  انتظار سوت  در  بی صبرانه  و  شده  من 

حساس و پر از هیجان هستم.

سوآرس: 

در عــذابم

ورزش
جرارد: 

روزی سرمربی لیورپول می شوم



فرستاده ویژۀ کاخ سفید در امور آسیای مرکزی:

پس از روشن شدن نتایج انتخابات افغانستان 
موافقت نامۀ امنیتی امضا می شود
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به گفته رهبران حزب تحریک عوامی پاکستان 
و  گروه  این  میان  مذاکرات  کردند:  اعالم 
این  آغاز  زمان  از  پاکستان  دولت  نمایندگان 
گفت وگوها )چهارشنبه( تاکنون دو بار متوقف 

شده است.
به گفته رهبران حزب تحریک عوامی پاکستان 
و  گروه  این  میان  مذاکرات  کردند:  اعالم 
این  آغاز  زمان  از  پاکستان  دولت  نمایندگان 
گفت وگوها )چهارشنبه( تاکنون دو بار متوقف 

شده است.
در  پاکستان  عوامی  تحریک  رهبران  از  یکی 
گفت وگو با رسانه های پاکستان گفت: ۳ روز 
از مذاکرات ما با نمایندگان دولت می گذرد اما 
خواسته هایمان  به  نسبت  روشنی  پاسخ  هنوز 

نشنیده ایم.
عوامی  تحریک  حزب  تیم  میان  مذاکرات 
از  کشور  این  دولت  نمایندگان  و  پاکستان 
روز چهارشنبه با پادرمیانی اپوزیسیون مجلس 

پاکستان آغاز شد.
هیچ  مذاکرات  این  اول  دور  در  گفته می شود 
در  رو  به صورت  یکدیگر  با  طرفین  از  کدام 

شده  این  بر  تصمیم  اما  نکرده اند  رو صحبت 
است تا دولت به صورت کتبی به خواسته های 

تحریک عوامی پاسخ گوید.
طاهر  عوامی،  تحریک  رهبران حزب  گفته  به 
است  ساخته  مطرح  را  خواسته   10 القادری 
»نواز  برکناری  به  می توان  جمله  آن  از  که 
شریف« از نخست وزیری، »شهباز شریف« از 
سروزیری ایالت »پنجاب« و همچنین تغییرات 

اساسی اجتماعی اشاره کرد.
پاکستان  در  سیاسی  دعوای  اطراف  تمامی 
رسانه های داخلی و خارجی این کشور را در 
رابطه با انتشار اخبار اختالفات سیاسی تحریم 

کرده اند.

مرکزی  آسیای  کشورهای  امور  در  امریکا  ویژه  فرستاده 
گفت: واشنگتن برنامه یی برای استفاده از خاک ترکمنستان 
افغانستان  در  حاضر  تجهیزات  و  نیروها  خروج  طرح  در 

ندارد.
خارجه  امور  وزیر  دستیار  جدید  معاون  روزنبلوم  دانیل 
امریکا در امور کشورهای آسیای مرکزی که به ترکمنستان 
خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  کرده   است،  سفر 
به خاک  نیازی  فعاًل  کرد:  تصریح  فوق  مطلب  بیان  ضمن 
حالی  در  و  نداریم  افغانستان  از  خروج  برای  ترکمنستان 
است که مسیرهای دیگر نیز فعال بوده که می توانیم از آن 

استفاده کنیم.
افغانستان و  وی در خصوص حوادث اخیر مرکز مشترک 
ترکمنستان گفت: اطالع دقیقی از واقعیت این حوادث در 
دست نیست و فعاًل در حد فرضیه این موارد مطرح می شود 

و نمی توان در خصوص آن اظهار نظری کرد.
کرد:  تصریح  امریکا  خارجه  وزارت  رتبه  عالی  فرستاده 
امریکا همواره چالش ها و تهدیدات امنیت عمومی در منطقه 
با شرکای خود در منطقه  این زمینه  را دنبال می کند و در 
همکاری کرده و اجازه تحرکات افراط گرایان در منطقه را 

نخواهد داد.
انتخابات  نتایج  اعالم  از  پس  افغانستان  با  امنیتی  *پیمان 

امضا می  شود
کابل- امنیتی  پیمان  امضا  اهمیت  به  اشاره  با  روزنبلوم 

انتخابات  نتایج  رسمی  اعالم  از  پس  گفت:  واشنگتن 
توافقنامه  این  زودتر  کرد، هرچه  افغانستان تالش خواهیم 

نظامی امضا و حضور امریکا در افغانستان ادامه پیدا کند.
لوله گاز  امریکا در خصوص خط  بر موضع  ادامه  وی در 
ظرفیت  از  تاپی  گاز  لوله  خط  گفت:  و  کرد  اشاره  تاپی 
و  پاکستان  کشورهای  مایحتاج  تامین  برای  مناسبی  بسیای 
هند برخوردار است اما تاکنون بنابر مشکالت اقتصادی و 

امنیتی امکان بهره برداری کامل از آن میسر نشده است.
پروژه خط لوله گاز تاپی از ابتدای دهه ۹0 میالدی همواره 
مورد پیگیری بوده اما برخالف میزان باالی توجه طرف های 
نتوانسته  بین المللی  سازمان های  و  امریکا  شامل  خارجی 

وارد مرحله اجرایی شود.
بحث  پروژه  این  مشکل  مهم ترین  کارشناسان،  باور  به 
امنیت بوده زیرا تاپی به طول 1۶40 کیلومتر از میدان گازی 
دولت آباد ترکمنستان آغاز شده و به طور موازی با بزرگراه 
به  کویت  از طریق  و  پاکستان  قلمرو  وارد  هرات-قندهار، 
امنیت  وجود  عدم  دلیل  به  اما  رسید.  خواهد  هند  مولتان 
از 2 دهه گذشته عمال  بیش  پروژه  این  در مسیر ساخت، 

پیشرفتی نداشته است.
این در حالی است که طی این مدت، ترکمنستان موفق به 
احداث چندین خط لوله گاز به خارج شامل ایران و چین 

شده است.

دلیل  به  روسیه  از  امریکا  سابق  خارجه  وزیر 
گفت،  و  کرد  انتقاد  همسایگانش«  »ترساندن 
به  اینکه  از  بیشتر  کرد  وادار  را  مسکو  باید 

گذشته نگاه کند چشم به آینده بدوزد.
هیالری  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  که  امریکا  سابق  خارجه  وزیر  کلینتون، 
خارجی  سیاست های  منتقد  اخیر  هفته های 
بوده  امریکا  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک 
پوتین،  رویکرد والدیمیر  درباره  است، گفت، 
رییس جمهوری روسیه در روابطش با اوکراین 

وسایر کشورها نگران است.
کلینتون اظهار کرد: من درباره مشی پوتین که 
معتقد به گسترش مرزهای روسیه و ترساندن 
مردمان خارج از مرزهایش با استفاده از گاز و 

نفت به عنوان سالح است، نگران هستم. مانند 
اتفاقی که در اوکراین شاهد آن هستیم.

دولت های غربی پوتین را به دلیل حمایتش از 
شورشیان اوکراینی متهم می کنند. این درگیری  
در پی الحاق کریمه به روسیه در سال جاری 

میالدی ایجاد شد.
اروپا  که  است  مهم  بسیار  گفت،  ادامه  در  او 
متحد، با ثبات و صلح آمیز باقی بماند. روسیه 
باید مجبور شود تا به آینده نگاه کند و نه به 

گذشته.
رییس  کلینتون،  بیل  همسر  کلینتون،  هیالری 
در  خدمتش  زمان  در  امریکا  اسبق  جمهوری 
به عنوان وزیر، روابط  امریکا  وزارت خارجه 
این کشور با روسیه را بازسازی کرد، روابطی 
پسر  بوش  جمهوری  ریاست  دوره  در  که 

مخدوش شده بود.
عنوان  به  او  از  که  ساله   ۶۶ کلینتون  هیالری 
انتخابات  در  دموکرات ها  پیشروی  نامزد 
هنوز  می شود،  یاد   201۶ جمهوری  ریاست 
تصمیمی برای شرکت در این انتخابات نگرفته 
تا جون 2015 در  او اعالم کرده است  است. 

این باره تصمیم خواهد گرفت.

مذاکرات میان طاهرالقادری و دولت پاکستان 
برای دومین بار متوقف شد

هیالری کلینتون:

 روسیه باید چشم به آینده بدوزد نه گذشته
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عنوان  به  کاری اش  روزهای  آخرین  در  کرزی  حامد 
رییس  که  کرده  امیدواری  ابراز  افغانستان  رییس جمهور 
تعلیم در کشور،  بلند بردن سطح  با  بتواند  جمهوری جدید 

افغانستان را از احتیاج بیگانه ها بیرون سازد.
او روز شنبه در دیدار با فعاالن زن در ارگ ریاست جمهوری 
احتیاج  افغانستان  برسد که  امیدوار است که  روزی  گفت، 

کمک     های بیگانه نباشد.
وطن  این  اوالد  تربیه  و  تعلیم  رشد  می گوید،  کرزی  آقای 
سبب می شود تا افغانستان از هر لحاظ خود کفا شود و به 

کمک های خارجی نیاز نداشته باشد.
او گفت: »هر لحظه کار ما با آنها تهدید بوده اگر این کار را 
نکردی کمک را بند می کنیم، اگر اینکار را نکردی معاش را 
می خیزد،  تان جنگ  بین  نکردی  را  اینکار  اگر  می کنیم،  بند 
را  شما  ما  نیستید، حضور  ملت  شما  نکردی  را  اینکار  اگر 
امن ساخته در غیر آن یکی دیگرتان را بر باد می کردید، پس 
تعلیم و تقویت ما تنها و تنها از راه این است که اوالد خود را 

برسانیم و مملکت را از احتیاج بیرونی خالص کنیم.«
که  کرد  امیدواری  ابراز  همچنان  کرزی  جمهور  رییس 

حکومت افغانستان در آینده بتواند معاش مامورین، نیروهای 
امنیتی و معلمین خود را از عوایدش بپردازد.

رییس جمهور کرزی در این دیدار با شماری از فعاالن زن، 
از دو نامزد ریاست جمهوری خواست تا هر چه زودتر به 

یک توافق نهایی برسند.
آقای کرزی در حالی این خواست را از دو نامزد کرده که تا 
کنون اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل دو نامزد دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری روی برخی از مسایل اختالفی در 
باره ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور به توافق نرسیده 

اند.
کنونی  شرایط  در  که  گفت  همچنان  کرزی  جمهور  رییس 
و  اتحاد  به  بلکه  ندارد،  ضرورت  اپوزیسیون  به  افغانستان 

هماهنگی نیاز دارد.
حکومت  با  همواره  وی  که  می گوید  کرزی  رییس جمهور 
جدید به خاطر پیشرفت و ترقی افغانستان همکاری خواهد 

کرد.
اصطالح  ندارد،  نیاز  مخالف  به حزب  »افغانستان  گفت:  او 
که تازه برآمده افغانستان به اپوزیسیون ضرورت ندارد، تمام 
افغانستان به اتحاد، رفاقت، همکاری و هماهنگی ضرورت 
آینده دوست و همکار  افغانستان  با حکومت  ما همه  دارد، 
می باشیم، برای حکومت آینده طوری خواهیم بود مانند یک 

پل تا آنها از ما بگذرند و افغانستان را به ترقی برساند.« 
می کند  بیان  را  سخنان  این  حالی  در  کرزی  جمهور  رییس 
که در جریان حکومت داری وی  نیز برخی از چهره های 

شناخته شده در اپوزیسیون قرار داشتند.
حامد   200۹ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  چنانچه 
کرزی و عبداهلل عبداهلل دو نامزد پیشتاز به رقابت پرداختند که 
در نهایت عبداهلل عبداهلل از کاندیداتوری اش منصرف شد و 

در راس اپوزیسیون قرار گرفت.

کرزی:

 افغانستان نیاز به اپوزیسیون ندارد!
معاون وزیر کار و امور اجتماعی:

افزایش نرخ بیکاری به 16 درصد؛ وجود 4.5 میلیون بیکار در افغانستان

و  شهدا  اجتماعی،  امور  کارو  وزارت  مسووالن 
معلولین افغانستان از افزایش نرخ بیکاری در میان 

جوانان کشور ابراز نگرانی کردند.
امور  و  کار  وزیر  معاون  همراه  الدین  حسام 
اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان روز گذشته 
در یک نشست خبری در مزارشریف گفت: نرخ 
بیکاری در میان جوانان این کشور افزایش یافته 
و علت اصلی آن نبود شرکت های تولیدی و عدم 

استفاده از ظرفیت معادن در این کشور است.
در  بیکاری  نرخ  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به 
افغانستان  به بیش از 1۶ درصد رسیده و علت 
اصلی آن نبود شرکت های مولد و سرمایه گذاری 

در بخش های سودآور معادن است.
زمینه  خواست،  افغانستان  آینده  دولت  از  وی 
صدر  در  را  جوانان  برای  مناسب  شغل  و  کار 

برنامه های کاری خود قرار دهد.
داری  که  است  کشورهایی  جمله  از  افغانستان 

عدم  دلیل  به  اما  بوده  زمینی  زیر  منابع  بیشترین 
سودآور  صنعت  این  سراسری،  امنیت  استقرار 

تاکنون به مرحله بازدهی نرسیده است.
کشمکش های  اخیر،  ماه  چند  طی  همچنین 
اقتصادی  شدید  زیان های  و  خسارات  انتخاباتی 
را بر کشور تحمیل کرده که خود بر میزان رشد 

جمعیت بیکار این کشور افزوده است.

مسووالن دادستانی کل افغانستان از نهادهای عدلی 
ولسوالی  قضیۀ  متهمان  تا  می خواهند  قضایی  و 

پغمان کابل را به اشد مجازات محکوم نمایند.
بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل روز گذشته 
طی یک نشست خبری در کابل، حادثۀ ولسوالی 
پغمان را یک حادثه بی سابقه در تاریخ افغانستان 

خواند.
آقای عزیزی تصریح نمود که در قضیۀ ولسوالی 
پغمان، ده نفر دخیل بوده اند که هفت تن از آنان 
از سوی پولیس ملی بازداشت شده و پرونده های 
داگاه  به  امروز)دیروز(  صبح  و  تکمیل  افراد  این 

عالی فرستاده شده است.
که  کل  دادستانی  وی،  معلومات  اساس  بر 

به  را  پغمان  قضیۀ  ازعاملین  تن   ۷ پرونده های 
دادگاه عالی محول نموده، برای چهار تن از این 
تن  سه  و  )اعدام(  مجازات  اشد  خواستار  افراد 

دیگر آنان حبس طویل شده است.
مجرمین حادثه پغمان، بصورت علنی اعدام شوند

مجرمین  اعدام  خواهان  کرزی  جمهور  رییس 
حادثۀ پغمان بصورت علنی شد.

فعاالن  با  نشست  یک  طی  کرزی  رییس جمهور 
زن در ارگ ریاست جمهوری گفت: هر چند در 
است؛  بوده  اعدام  مخالف  کاری اش  دوره  جریان 
اما برای مجرمین حادثۀ پغمان خواستار اعدام شده 

است.
باید  رییس جمهور گفته است که هر چه زودتر 
تطبیق  افراد  این  باالی  علنی  به طور  اعدام  حکم 

گردد.
چندی  که  مطرح  ردد  حالی  در  اظهارات  این 
قبل، یک گروه 10 نفری مسلح باالی چند موتر 
محفل  یک  از  که  پغمان  ولسوالی  در  خانواده ها 
عروسی به سوی خانه های شان در حرکت بودند؛ 
انجام  گروهی  تجاوز  زنان  باالی  و  بردند  هجوم 

دادند.
به گفته مقامات امنیتی، از میان این 10 نفر، ۷ تن 
ساحه  از  آنان  دیگر  تن   ۳ و  بازداشت شده  آنان 

متواری شده اند.

کرزی:

متجاوزین به صورت علنی اعدام شوند
دادستانی کل: حادثۀ پغمان در تاریخ افغانستان بی سابقه بوده است
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