
انتقاد شدید از گفته های چند  با  عطا محمد نور والی بلخ 
روز پیش رییس جمهور در خیمه لویه جرگه، خاطر نشان 
کرد که دعوت رییس جمهور از نامزدان برای رسیدن به یک 

توافق مخالف اصل مردم ساالری است.
عطا محمد نور که در مراسم یادبود از سیزدهمین سالروز 
شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور در بلخ سخن 
که  را  انتخاباتی  نتایج  هیچ گاه  ما  که  داد  هشدار  می گفت، 

برآمده از یک تقلب سازمان یافته است را نمی پذیریم.
شدن  کشانده  دادگاه  به  خواهان  »ما  داد:  ادامه  نور  آقای 

تقلب گران در انتخابات هستیم«.
مخالف  جمهور  رییس  گفته های  اینکه  بیان  با  بلخ  والی 
قومی  انتقال  دادن  برتری  نوعی  این  و  است  مردم ساالری 
نسبت به مردم ساالری است، گفت: »با وجود آنکه من برای 
تصمیم های  اما  هستم  قایل  زیادی  احترام  جمهور  رییس 
اخیر ایشان شایسته یک انسان دموکرات، تحصیل کرده، با 

تقوا و افغان نیست«.
نور در ادامه گفت: »وقتی که دموکراسی، مردم ساالری و 
ما  می شود  داده  ترجیح  قومی  انتقال  به  محوری  شهروند 

چگونه می توانیم امیدی داشته باشیم«.
را  تقلب  از  برآمده  حکومت  تنها  نه  »ما  داد:  ادامه  وی 
نمی پذیریم بلکه آن حکومت را از شانه های ملت آن قدر به 

دور می افگنیم که دست، پا و سرش بشکند«.
والی بلخ در ادامه سخنان خود بر دادگاهی شدن تقلب گران 
و جداسازی آرای راستین از آرای دروغین تأکید کرد و در 
ونپذیرفتن  نارجی  و  اندازی حرکت های سبز  راه  با  رابطه 
نتیجه انتخابات که به قول او برآمده از یک تقلب سازمان 

یافته است هشدار داد.
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مي بايست به روشي زنده گي كنيد و به گونه يي با مسايل و دشواري هاي تان روبه رو شويد 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

در  بدون  خواسته  ارتش  نیروهای  از  ملی  دفاع  وزیر 
نظرداشت بحران سیاسی  انتخاباتی در کشور، وظایف 

و مسوولیت های  شان را با روحیۀ ملی انجام بدهند. 
افغانستان روز  سترجنرال بسم اهلل محمدی وزیر دفاع 
پنجشنبه در محفل فراغت دو هزار و نود افسر و سرباز 
نظامی گفت که منسوبین  از یک مرکز آموزش  ارتش 
ارتش یک تشکیل واحد از اقوام مختلف هستند و نباید 
به مسایل سیاسی و انتخاباتی...            ادامه صفحه 6

هارون مجيدی
نشست »مسعود از دیدگاه بانوان« در  کابل برگزار گردید. بانوان 
مسعود  احمدشاه  شهید  که  گفتند  نشست  این  در  اشتراک کننده 
همواره حقوق بانوان را  در پرتو  شریعت می خواست و آرزو 
در  فعال  قشر  عنوان  به  دانش  و  علم  با کسب  بانوان  تا  داشت 

اجتماع حضور داشته باشند.
نماینده گان مجلس، فعاالن  به شمول  این نشست صدها تن  در 

حقوق زن و دانشجویان اشتراک کرده بودند.
فتانه گیالنی رییس مجتمع زنان افغانستان در این نشست گفت: 
شهید احمد شاه مسعود یک رهبر قوی بود و افراد تحت فرمانش 

بانو گیالنی افزود: از ویژه گی های...                 ادامه صفحه 6را با نظم و با اراده آماده ساخته بود.

سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز 
افغانستان  در  ملی  آشتی  و  بازسازی  روند  از  جمعه 

حمایت کردند.
در  شرکت کننده گان  شین هوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
اجالس سازمان همکاری شانگهای تأکید کردند باید به 
استقالل، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام 

گذاشت.
تحت  ملی  آشتی  و  بازسازی  فرایند  اجرای  از  آنها 
رهبری افغان ها به منظور تبدیل افغانستان به یک کشور 

خودکفا و صلح جو، حمایت کردند.
سازمان  سپتمبر  ماه  دوازدهم  تا  یازدهم  اجالس 
همکاری شانگهای، شی جین پینگ رییس جمهور چین 
و همتایان وی را از دیگر کشورهای عضو این سازمان 

گردهم آورد.

سازمان همکاری شانگهای که در سال 2001 تأسیس 
روسیه،  قرقیزستان،  قزاقستان،  چین،  از  متشکل  شد، 

تاجیکستان و ازبکستان است.
افغانستان، هند، ایران، مغولستان و پاکستان کشورهای 

ترکیه و سریالنکا شرکای گفتگوی  ناظر و بالروس، 
این سازمان هستند.

سازمان  دوره یی  ریاست  حاضر  حال  در  تاجیکستان 
همکاری شانگهای را برعهده دارد.

بسم اهلل محمدی:

ارتشرابیطرفنگهمیداریم

در نشست »مسعود از دیدگاه بانوان«:
کارنامۀمسعودمربوطبههمۀ
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هجده سنبله، روز شهادِت احمدشاه مسعود 
قهرمان ملی کشور، سرآغازِ هفتۀ شهید در 
افغانستان است. این روز همه ساله با مراسِم 
امسال،  اما  می شد،  برگزار  کابل  در  ویژه 
و  تب وتاب ها  با  شهید  هفتۀ  و  سنبله   18
جنجال های انتخاباتی همراه شد. هرچند یک 
روز پیش از آغاز هفتۀ شهید، داکتر عبداهلل 
افغانستان،  انتخاباِت  پیشتازِ  نامزد  عبداهلل 
وقتی روند سیاسِی گفت وگوهای انتخاباتی 
به  که  مردم خواست  از  می کرد،  تحریم  را 
مناسبِت هفتۀ شهید از هرگونه اقدامِ مدنی 
و  اصالحات  تیم  تصمیِم  از  حمایت  در 
همگرایی اجتناب ورزند، اما فضا هم چنان 
انتخاباتی باقی ماند و حتا خیمۀ لویه جرگه 
مناسبت  به  بزرگ ترین مراسم  را که شاهد 

هفتۀ شهید بود، فرا گرفت. 
انکار نمی توان کرد که شهادت خود رابطۀ 
همواره  دو  این  و  دارد  سیاست  با  مستقیم 
در  اگر  پس  کرده اند.  حمایت  را  یک دیگر 
سیاسی  بحث های  شهدا  از  یادبود  محفِل 
پنداشته  نباید شگفت انگیز  می آید،  میان  به 
کشور  رییس جمهوری  کرزی  حامد  شود. 
شهید،  هفتۀ  مراسِم  سخنراِن  نخستین  و 
در  را  انتخاباتی  و  سیاسی  بحث های  خود 
فرصت  این  و  کرد  آغاز  لویه جرگه  خیمۀ 
برخی  به  زدن  دامن  برای  گونه یی  به  را 
آشوب های غیرمدنی مساعد ساخت. آقای 
نامزد  دو  هر  از  خود  سخنرانِی  در  کرزی 
و  دهند  پایان  اختالف ها  به  که  خواست 
از  او  بسازند.  را  ملی  وحدِت  حکومِت 
که  کرد  تقاضا  نیز  مراسم  شرکت کننده گاِن 
نامزدان انتخابات را زیر فشار قرار دهند که 
که  این سخنان  برسند.  تفاهم  به  بیِن خود 
بدون تردید محلی از اعراب در چنین فضا 
و جوی نداشت، گمانه زنی هایی را تقویت 
می کند که شخص رییس جمهوری در عقِب 
ایجاد برخی کنش گری ها در محِل برگزارِی 

هفتۀ شهید بوده است. 
از  مجددی  صبغت اهلل  حضرت  وقتی 
حاضر  خطابه  میز  پای  به  جهادی  رهبران 
شد و خواست در برابر مردم به سخنرانی 
رونما  جمعیت  سوی  از  واکنشی  بپردازد، 
به وجود  را  شایبه  این  بیشتر  که  شد 

سازمان یافته  به صورت  عده یی  که  می آورد 
البته  کنند.  ایجاد  اغتشاش  داشته اند  وظیفه 
رسانه های  و  مجازی  فضای  در  برخی ها 
نزدیک به ارگ ریاست جمهوری، توجیه ها 
که  کردند  ارایه  وضعیت  از  تفسیرهایی  و 
و  حکومتی  حلقات  داشتِن  دست  نشان گِر 
به ویژه رییس جمهوری در به وجود آمدِن آن 

فضا می تواند باشد. 
هر  از  سیستماتیک  شکل  به  کرزی  آقای 
وضعیت و فضایی به نفِع برنامه های سیاسِی 
که  داشت  تالش  او  می برد.  استفاده  خود 
انتخاباتی  با  را  جرگه  لویه  خیمۀ  فضای 
ساختن به فضایی پُرالتهاب تبدیل کند و حتا 
زمینۀ برخی آشوب گری ها را به وجود آورد. 
آماده گی هایی  نیز  منظور، عده یی  این  برای 
داشتند که بدون تعلق و یا رابطۀ خاصی با 
شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور و 
یا روز شهید، فضا را به آشوب بکشند. اگر 
اقدام های به موقع و مسوولیت گرایانۀ داکتر 
انتخابات و احمدولی مسعود  نامزد  عبداهلل 
رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود نمی بود، 
مشخص نبود که چه پیش می آمد و طراحاِن 
وضعیِت  از  بهره برداری هایی  چه  دسیسه 

پیش آمده به نفِع خود انجام می دادند. 
بدون آن که نگاه اخالقی به اتفاق های خیمۀ 
لویه جرگه داشته باشیم، باید اذعان کرد که 
دست هایی پنهانی در عقِب این برنامه بودند 
به  دارند.  ارگ نشینان  با  نزدیکی  رابطۀ  که 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  منطقی،  گونۀ 
بود،  خطرناک  توطیۀ  این  اصلِی  هدف  که 
که  آن گونه  باشد؛  آن  طراِح  نمی توانست 
یا در بعضی  برخی ها در فضای مجازی و 
تیم  کردند.  ادعا  رسانه یی  شبکه های  از 
با درِک مسوولیت،  اصالحات و همگرایی 
همۀ  از  سنبله  هجده  از  پیش  روز  یک 
هواداراِن خود در سراسِر افغانستان خواست 
که هفتۀ شهید را از بحث های انتخاباتی دور 

نگه دارند. 
و  اصالحات  تیم  که  نبود  هم  این گونه 
چنین  در  دادن  مانور  توانایی  همگرایی 
فضایی را نداشته باشد، بل نگرانی اصلی از 
بهره برداری های مقطعی و سیاسی در جریاِن 
اصالحات  تیم  بود.  شهید  هفتۀ  برنامه های 

ایجاد  با  و همگرایی نگران بود که عده یی 
احساساِت  تخریِش  سبب  آشوب،  فضای 
وقتی  دیگر،  جانب  از  شوند.  دیگران 
که  نمی رسد  نظر  به  منطقی  که  می گوییم 
دست  بخواهد  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
به ایجاد آشوب در مراسم آغاز هفتۀ شهید 
بزند، به این دلیل است که هیچ میزبانی در 
کسی  آن  نیست.  خود  مهمانِی  ویرانِی  پی 
که می خواهد مهمانی را برهم زند، دسته یی 
است که به دنباِل بهانه می گردد. در چنین 
کسانی  چه  که  است  مشخص  هم  فضایی 

دنبال بهانه استند. 
تیم اصالحات و همگرایی در بیشتر از چند 
مشکالِت  شاهد  افغانستان  که  گذشته  ماه 
داد  نشان  است،  انتخاباتی  سازمان یافتۀ 
و  وحشت  فضای  ایجاد  پی  در  هرگز  که 
مگر  نیست.  و  نبوده  جامعه  در  خشونت 
در تحصِن گستردۀ جریان ضد تقلب، یک 
هنگامِ  در  آیا  شد؟  دیده  غیرمدنی  حرکِت 
از  حمایت  در  کابل  مردم  عظیِم  راه پیمایی 
از  نشانه یی  همگرایی،  و  اصالحات  تیم 
وقتی  رسید؟  ثبت  به  تخریبی  حرکت های 
و  اصالحات  تیم  بزرگی،  فضای  چنان  در 
همگرایی موفق به نمایِش حمایِت خود از 
بدون شک در خیمۀ  قانون و مدنیت شد، 
از  بهتر  هفتۀ شهید  و روزهای  لویه جرگه 
و  قانونی  تعهدات  به  می توانست  گذشته 
مدنِی خود عمل کند. از سوی دیگر، وقتی 
مشکِل  حل  برای  کشور  سران  از  شماری 
منزل  به  جرگه  لویه  در  آمده  به وجود 
بودند،  رفته  مجددی  صبغت اهلل  حضرت 
اصوِل  و  موازین  همۀ  خالِف  رسانه  کدام 
شاخدار  دروغ های  نشر  به  روزنامه نگاری، 

در موردِ آن اقدام کرد؟
ارگ  رسانه یِی  بازیگران  تردید،  بدون   
مشخص اند و آن ها می دانند که چه گونه به 
قبیله گرای خود  ولی نعمت های  دستورهای 
عمل کنند. این فضا نشان می دهد که ارگ 
هم چنان در بازی انتخابات به گونۀ صریح 
از  حتا  استفاده جویی  پی  در  و  دارد  دست 
سیاسِی  برنامه های  با  پیوند  در  شهید  هفتۀ 

خود است.
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احمـد عمران

دستهایارگوآشوبهایسازمانیافته  

گره کورِ انتخابات هر روز بیش از پیش محکم تر می شود 
و تا هنوز هیچ امیدی برای باز شدِن این بن بست پیدا نشده 
میانجی گری های  است. چانه زنی های سیاسی دو طرف، 
جامعۀ غرب و ایاالت متحده نیز به جایی نرسید. انگار 
عزمِ آقای کرزی جزم تر از آن است که کسی یا کسانی 

بتوانند برای شکستِن بن بسِت انتخابات کاری کنـند.
نتایج  هفته،  همین  در  که  می رسد  نظر  به  این حال  با 
از سخنان  که  آن گونه  اعالم می شود.  انتخابات  تقلب بارِ 
رهبراِن تیم تحول و تداوم پیدا بود، کمیسیون انتخابات 
و حکومِت افغانستان به شدت از این تیم حمایت می کنند 
و احتماالً پیروزی این تیم را به زودترین فرصت اعالم 
اما این اعالم به معنای اعالمِ جنگ نیز  خواهند داشت. 
است. زیرا هیچ یک از اضالع مثلِث تقلب )کمیسیون ها، 
حکومت و اشرف غنی( به آن چه که به مردم وعده داده 
خواسته های  از  هیچ کدام  به  آن ها  نکردند.  عمل  بودند، 
اصالحات و هم گرایی تمکین ننمودند. پروسۀ بازشماری 
و تفتیِش آرا را همانند پروسۀ شمارِش آرا با تقلب همراه 
و  اصالحات  نظِر  مطرِح  شرایط  از  هیچ یک  و  ساختند 
هم گرایی را در نظر نگرفتند. به هشدارهای این تیم نیز 
توجه نشان ندانند و هم چنان سعی در اغفال نماینده گاِن 
برای  عرصه ها  همۀ  چندان که  کردند.  جهانی  جامعۀ 
اصالحات و هم گرایی تنگ شد و رهبران دستۀ انتخاباتِی 

اصالحات و هم گرایی به حالِت آماده باش درآمدند. 
انتخابات  پُرتقلِب  نتایج  از اعالم  این مثلث  بی تردید که 
نیز پرهیز نمی کند. با آن که سرانجام چنین عملی از همین 
تقلِب  به  دست  که  گروه هایی  برای  اما  پیداست،  اکنون 
سازمان یافته زده اند، رسیدِن به این نقطه پایاِن کار تلقی 
اندیشه  آن  از  پس  پیامدهای  پیراموِن  هرگز  و  می شود 

نکرده و نمی کنند.
بر هیچ کس پوشیده نیست که انتخابات دیگر مشروعیت 
انتخابات  کمیسیون  از صندوق های جعلِی  آن چه  ندارد. 
به  تقلبی ست که  تنها یک مجموعه ارقامِ  بیرون می شود، 
از همه  نیز  اما مردم  اعالم می گردد.  فریِب مردم  منظورِ 
چیز آگاه شده اند و بی گمان که به همین ساده گی نتیجۀ 

تقلب را قبول نخواهند کرد.
و  تحول  تیم  هم  و  حکومت  هم  که  این جاست  جالب 
پروسۀ  همین رو  از  و  نکرده اند  انکار  تقلب  از  تداوم، 
سیاسی و طرح تشکیل دولِت وحدت ملی را پذیرفتند. 
اعالم  راه  از  نمی توان  اعالم کردند که  آن ها  بار  چندین 
بنابراین،  شد.  مطمین  یک طرف  پیروزی  به  تقلبی  آرای 
که  است  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  همان  راه  بهترین 
طرحش نیز از قبل وجود داشت. اما اکنون دیده می شود 
دنبال  تقلب  مثلِث  نبوده و  بیش  فریبی  ادعا هم  این  که 

کارهای سابِق خود است.
تقلب  سازمان دهنده گاِن  برای  دیگر  که  می رسد  نظر  به 
مهم  و...  مردم، مشروعیت سیاسی  آرامش  ملی،  مصالح 
برای  و  آن هاست  اوِل  هدف  قدرت  به  رسیدِن  نیست. 

رسیدن به این مهم از هیچ کاری دریغ نخواهند ورزید.
تیم  صبر  عصبانی اند.  شدیداً  مردم  اما  این طرف  در 
پایان رسیده و جامعۀ جهانی  به  اصالحات و هم گرایی 
اگر  این رو  از  است.  برداشته  میانجی گری  از  دست  نیز 
برنامۀ حکومت و تیم تحول و تداوم تطبیق گردد، بحران 
از همکاران  در کشور حتمی ست؛ بحرانی که هیچ یک 
این  کرد.  نخواهند  مداخله  آن  در  افغانستان  بین المللِی 
بحران، یک بحراِن ملی است که زورگویاِن متقلب عامل 
شورش  نشست،  نخواهند  آرام  مردم  استند.  آن  اصلِی 
عماًل آغاز می شود و این بار کشور به سوی تجزیه خواهد 
رفت. مسلمًا تبعیض گستردۀ نژادی و قومی در سطوح 
سیاست، فرهنگ، تاریخ و اجتماع از پیش زمینۀ تجزیه را 
فراهم کرده و فقط با اعالم نتایِج تقلب بارِ انتخابات این 

حادثه کلیـد می خورد.

پیـامدهایاعالمنتایِج
تقلبباِرانتخابات
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آیـاامـریکـاامـنتـرشـدهاست؟
دولت های امریکایی در طول 13 سال پس از حمالت 11 
سپتمبر با وجود افزایش تدابیر امنیتی در داخل و محدود 
و  خصوصی  حریم  و  مدنی  های  آزادی  فزاینده  شدن 
همچنین هزینه های باال برای جنگ های ضد تروریستی 
گناه  بی  و  غیرنظامی  قربانیان  که  افغانستان  و  عراق  در 
کمی نداشتند، هنوز نتوانستند احساس امنیت بیشتری به 
شهروندان خود بدهد و برعکس مردم امریکا این روزها 
به خاطر تهدید داعش احساس ناامنی بیشتری می کنند.

 در حالی مردم و مقامات امریکایی سیزدهمین سالگرد 
قلوی  دو  های  برج  به  سپتمبر   11 تروریستی  حمالت 
با برگزاری مراسم های  نیویورک را  تجارت جهانی در 
هنوز  که  گذارند  می  سر  پشت  قربانیان  برای  یادبود 
تروریسم و تهدیدات تروریستی یکی از چالش های مهم 

امنیت ملی این کشور است.
سیزدهمین سالگرد حمالت 11 سپتمبر در سال 2001 با 
اعالم راهبرد امریکا برای مبارزه با تروریست های گروه 
داعش و اوج  گیری تالش  های این کشور برای تشکیل 
و رهبری یک ائتالف بین  المللی علیه این گروه افراطی 

همزمان شده است.
معاون  بایدن،  اوباما و جو  میشل  به همراه  اوباما  باراک 
متحده،  ایاالت  سیاسی  مقامات  و  جمهوری  ریاست 
بامداد پنجشنبه در محوطه  کاخ سفید به احترام قربانیان 
نخستین  که  ای  لحظه   در  درست  سپتمبر   11 حمالت 
هواپیمای ربوده شده به یکی از برج های مرکز تجارت 
جهانی در شهر نیویورک برخورد کرد، یک دقیقه سکوت 

کردند.
این مقامات همچنین در مراسمی در وزارت دفاع امریکا، 
در  شده   ربوده  هواپیمای  سومین  که  جایی  پنتاگون، 
سال 2001 هدف قرار داده بود، شرکت کردند. در شهر 
نیویورک هم مراسم بزرگی در یادبود قربانیان در محل 
از  تن  هزار  سه  و حدود  شد  برگزار  قلو  دو  های  برج 
بازماندگان قربانیان در این مراسم شرکت کردند و به یاد 

کشته شدگان شمع روشن کردند و سکوت کردند.
همچنین مراسم یابودی در در شهر شنکسویل در ایالت 
پنسیلوانیا جایی که چهارمین هواپیمای ربوده شده، پیش 
احتمالی خود در واشنگتن دی سی  به هدف  آن که  از 
برسد، سقوط کرد، برگزار شد و در آن مدال طالی کنگره 
برای نخستین بار به افتخار مسافران و خدمه هواپیمای 

پرواز شماره ۹3 اهدا خواهد شد.
رییس جمهور امریکا در سخنانی به همین مناسبت گفت: 
تاکید کرد  پنتاگون  در  یازدهم سپتمبر  »سالگرد حوادث 
عامالن حمالت یازدهم سپتمبر دنبال شکستن اراده ملت 

امریکا بودند.«
وی تاکید کرد: » افرادی که این حمالت را انجام دادند 
دنبال تخریب ساختمانها یا کشتار مردم نبودند بلکه می 
خواستند  اراده و روحیه ما را در هم بشکنند و به جهانیان 
ثابت کنند که قدرت آنها برای تخریب بزرگتر از توانایی 
ما برای پایداری و سازندگی است. اما امریکا ثابت کر که 

آنها در  اشتباه بودند.«
هراس  ترسو  تسلیم  هرگز  ها  امریکایی  که  افزود  اوباما 
بعد  دهند.  می  ادامه  را  راه خود  همچنان  و  شوند  نمی 
در  ماموریت جنگی کشورمان  بعد  ماه  از 13 سال، سه 
افغانستان پایان می پذیرد. امروز ما یاد همه کسانی را که 

در این سیزده سال جانفشانی کردند، گرامی می داریم.«
و  عراق  در  ترویستی  ضد  های  جنگ  به  اشاره  با  وی 
 800 و  هزار  شش  شش  از  »بیش  گفت:  افغانستان 
امریکایی میهن پرست کشته شدند و از کسانی که برای 
امنیت کشور خدمت کردند قدرانی می کنیم . آنها تالش 

کردند کشورمان را امن نگه دارند و با تهدیدات مقابله 
کنند.«

وجود  با  آیا  که  است  این  شود  می  مطرح  که  پرسشی 
از  سال   13 از  پس  کشور  این  امریکا،  زیاد  های  هزینه 

حمالت 11 سپتمبر امن تر شده است.
آیا امریکا در برابر تهدیدات تروریستی امن تر شده است
پس از رویدادی که جهان و امریکا را در 11 سپتمبر سال 
باال بردن  برای  اقدامات زیادی  امریکا  2001  تکان داد 
امنیت ملی و مبارزه با تروریسم انجام داد. تشدید تدابیر 
امنیتی و سختگیری های متعدد حتی به جایی رسید که 
به  امریکا  خود  مدنی  های  سازمان  از  بسیاری  و  مردم 
ستوه آمدند. زمانی که برج های دوقلوی تجارت جهانی 
 2001 سال  سپتمبر   11 روز  تروریستی  حمالت  اثر  بر 
از  بالفاصله پس  نمی کرد که  فرو ریختند کسی تصور 
این حمالت، حقوق و آزادی های مدنی در امریکا نیز 
با این حمالت دولت امریکا دستاویزی  فرو می ریزند. 
پیدا کرد که از طریق آن به شکلی موجه حریم خصوصی 
تروریسم  با  مبارزه  امنیت و  پای  را زیر  آزادی مدنی  و 

قربانی کند.
آن  به  امریکا  شهروندان  که  هایی  آزادی  شدن  قربانی 
مغرور بودند، تنها چند روز پس از 11 سپتمبر آغاز شد. 
کنگره امریکا در آن روزها سرگرم تصویب الیحه یی بود 
ارائه  امریکا  وقت  جمهوری  رییس  بوش«،  »جورج  که 
کرده بود. این الیحه که »اتحاد و تقویت امریکا توسط 
ارائه ابزارهای مناسب مورد نیاز برای رهگیری و ممانعت 
از تروریسم« نام داشت به الیحه میهن پرستی مشهور شد 
ها  آزادی  طرفداران  در چشم  خار  بزرگترین  تاکنون  و 

مدنی در امریکا بوده است.
جورج بوش با امضای این الیحه در 2۶ اکتبر سال 2001، 
آزادی  و  حریم خصوصی  حامی  قوانین  ریشه  به  تیشه 
امریکا زد. به واسطه قانون میهن پرستی  های مدنی در 
بود که قوانین مهاجرت، تابعیت، دخالت دولت در حریم 
به  و  شدند  زده  شخم  مدنی  های  آزادی  و  خصوصی 
دولت اجازه داده شد که اقدامات پیشگیرانه وسیعی برای 

ممانعت از حمالت تروریستی به عمل آورد.
شنود تلفنی و جاسوسی اینترنتی، جستجو در سوابق افراد 
و تعقیب »گرگ های تنها« )افراد مظنون به فعالیت های 

تروریستی که به گروه های تروریستی مرتبط نیستند و 
میهن  قانون  اصلی  ماده  سه  کنند(،  می  عمل  تنهایی  به 
پرستی بوده اند که تا امروز با تفسیرهای مختلف و حوزه 
اقدام وسیع آژانس های امنیتی و اطالعاتی کمر به نابودی 

آزادی مدنی و حریم خصوصی بسته اند.
افغانستان و کشورهای  امریکا در عراق،  از طرف دیگر 
دیگر حمالت ضد تروریستی انجام داد که قربانیان غیر 

نظامی و بی گناه آن کم نبودند.
با این حال و این همه هزینه مادی و انسانی و تنگ شدن 
حدود آزادی های مدنی در 13 سال پس از 11 سپتمبر، 
مردم امریکا احساس ناامنی بیشتری نسبت به سال 2001 

و پس از حمالت 11 سپتمبر دارند.
وال  روزنامه  و  سی  بی  ان  خبری  شبکه  ها  نظرسنجی 
استریت ژورنال این احساس فزاینده ناامنی را تائید می 
کند. این نظرسنجی نشان می دهد که امریکایی ها در پی 
تهدیدات گروه داعش و بریده شدن سر جیمز فولی و 
استیون ساتالف، خبرنگاران این کشور در عراق به دست 
تروریست های دولت اسالمی )داعش( ، احساس ناامنی 
شدید می کنند و  از اقدامات تروریستی علیه کشور و 

هم وطنان خود به شدت نگران هستند.
بر اساس این نظرسنجی 47 درصد امریکایی ها بر این 
باورند کشورشان در حال حاضر در مقایسه با زمان قبل 
مراتب  به    ،  2001 سپتمبر   11 تروریستی  حمالت  از 
سال  یک  که  است  حالی  در  این  است.  شده  تر  ناامن 
امریکا  که   2001 سال  سپتمبر  یازدهم  حمالت  از  پس 
هدف حمالت بی سابقه ای قرار گرفت، تنها 20 درصد 
نگرانی  و  ناامنی  احساس  چنین  امریکایی  شهروندان 

داشتند.
بنابر این می توان گفت که دولت های امریکایی در طول 
افزایش  وجود  با  سپتمبر   11 حمالت  از  پس  سال   13
آزادی  فزاینده  شدن  محدود  و  داخل  در  امنیتی  تدابیر 
های مدنی و حریم خصوصی و همچنین هزینه های باال 
افغانستان  و  عراق  در  تروریستی  های ضد  جنگ  برای 
هنوز  نداشتند،  کمی  گناه  بی  و  غیرنظامی  قربانیان  که 
خود  شهروندان  به  بیشتری  امنیت  احساس  نتوانستند 
بدهد و برعکس مردم امریکا این روزها به خاطر تهدید 

داعش احساس ناامنی بیشتری می کنند.

مسکو:

اتحادیۀاروپاتالشهایروسیهبرایصلح

دراوکراینرانمیبیند

حمایت کشورهای عرب از ائتالف رویارویی با داعش
وزرای خارجه کشورهای عربی در نشست جده موافقت خود را با طرح امریکا 
خطر  گسترش  با  مقابله  در  که  کردند  تاکید  و  اعالم  داعش  با  رویارویی  برای 

تروریسم با ائتالف جهانی متحد عمل خواهند کرد.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، در این نشست وزرای خارجه 11 کشور جهان 
از جمله امریکا، مصر، اردن، لبنان، ترکیه و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای 

همکاری خلیج فارس حضور داشتند.
بیانیه پایانی این نشست که توسط جان کری، وزیر خارجه امریکا و همتای  در 
عربستانیش قرائت شد، آمده است که کشورهای شرکت کننده در نشست جده 
با گروه های  مقابله  برای  تقسیم وظایف  برنامه ریزی، سیاست گذاری و  خواهان 

تروریستی در سراسر جهان به ویژه گروه دولت اسالمی )داعش( هستند.
کشورهای شرکت کننده همچنین تاکید کردند که هرگونه رویارویی با تروریسم 
بر  نظارت  برای  سازوکاری  ایجاد  و  افراطی  تفکرات  با  مقابله  با  همراه  باید 

سالح های ارسالی به مناطق درگیری باشد.
سعود فیصل وزیر خارجه عربستان در پایان این کنفرانس گفت: شرکت کنندگان 
در نشست جده بر موضعی متحد در رویارویی با تروریسم از تمامی زوایا از جمله 

نظامی، امنیتی،  سیاسی، اقتصادی و فکری تاکید دارند.
با  رویارویی  در  قابل مالحظه ای  پیشرفت  نشست جده  که  نیز گفت  کری  جان 

تروریسم بود و ائتالف علیه تروریسم گسترش خواهد یافت.
وی گفت: تمام کشورهای شرکت کننده در نشست نقشی را در رویایی با تروریسم 

نیز  و  نظامی  و  مادی  کمک های  به  می توان  آن  جمله  از  که  کرد  خواهند  ایفا 
جلوگیری از رسیدن پول و جنگجو به دولت اسالمی اشاره کرد.

وزیر خارجه امریکا تاکید کرد که از هیچ کشوری برای اعزام نیروی زمینی جهت 
رویارویی با دولت اسالمی در عراق و سوریه تقاضایی نشده است و ارتش عراق 

و مخالفان سوری این امر را برعهده می گیرند.
جان کری گفت که کشورش براساس استراتژی اعالم شده از سوی اوباما، حمالت 

هوایی علیه تروریست ها را افزایش می دهد.
در همین حال یک منبع دولتی ترکیه اعالم کرد که آنکارا در عملیات نظامی ائتالف 
علیه دولت اسالمی مشارکت نخواهد داشت و به طور کلی به عملیات انسانی در 

این زمینه روی خواهد آورد.
وی گفت: آنکارا اجازه استفاده از پایگاه هوایی انجرلیک در جنوب ترکیه را برای 

اهداف لجستیکی می دهد اما هیچ گونه سالحی در اختیار ائتالف قرار نمی دهد.
روز دوشنبه قرار است در پاریس نشستی در خصوص مبارزه با داعش و کمک به 
دولت عراق برگزار شود و مجمع عمومی سازمان ملل نیز در اواخر سپتمبر نشستی 

را در همین رابطه برگزار می کند.

غرب  جدید  تحریم های  به  واکنش  در  پوتین  والدیمیر  سخنگوی 
تالش های  که  ندارد  تمایلی  یا  و  نمی خواهد  اروپا  اتحادیه  گفت: 

روسیه را برای برقراری صلح در اوکراین ببیند.
پسکوف، سخنگوی  دیمیتری  تودی،  راشا  پایگاه خبری  گزارش  به 
ناکارآمد  سیاست  به رغم  که  کرد  تاکید  روسیه  جمهوری  رییس 

بروکسل، مسکو به اجرای طرح آتش بس در اوکراین متعهد است.
بسیار  ما  گفت:  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  سخنگوی 
متاسفیم که اتحادیه اروپا دور جدید تحریم ها را تصویب کرده است. 
ما همواره مخالفت خود را با تحریم ها اعالم کرده ایم و گفته ایم که 
چنین اقداماتی ناکارآمد است. تصمیم اتحادیه اروپا فراتر از درک ما 

و غیر قابل توضیح است.
برقراری صلح و توقف  برای  بسیاری  افزود: مسکو تالش های  وی 
خونریزی ها در اوکراین انجام می دهد و سعی دارد تا این درگیری 
میان جدایی طلبان و کی یف به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود 
اما اتحادیه اروپا نمی خواهد و یا تمایلی ندارد که وضعیت واقعی در 
برای  اقداماتی طرفین  در جریان  که  نمی خواهد  و  ببیند  را  دونباس 

آشتی قرار بگیرد.
تحریم ها  جدید  دور  تصویب  از  پیش  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
هشدار داده بود که در صورت اقدام اتحادیه اروپا علیه کرملین، به 

شدت واکنش نشان خواهد داد.
براساس گزارش ها، اعضای اتحادیه اروپا توافق کرده اند که تازه ترین 

تحریم های اقتصادی علیه روسیه را از روز جمعه اجرایی کنند.
به  روسیه  که  آن  از  پس  و  اوکراین  تحوالت  پی  در  تحریم ها  این 
دست داشتن در ناآرامی های آن کشور متهم شد، تصویب شدند. گفته 
امور  در  نکردن  دخالت  برای  روسیه  بر  فشار  اعمال  که  است  شده 
اوکراین هدف اصلی این تحریم هاست. روسیه اعالم کرده است که 
در حال آماده شدن برای نشان دادن واکنشی »متناسب با خسارت های 

اقتصادی« ناشی از این تحریم هاست.
تعامل  در  روسیه  جدید،  تحریم های  اعمال  با  که  می رود  انتظار 
پنج  از جمله  روبه رو شود.  با محدودیت  اروپا  اتحادیه  با  اقتصادی 
بانک دولتی آن کشور نخواهند توانست از اتحادیه اروپا استقراض 
کنند. دسترسی چند شرکت نفتی و گازی دولتی از جمله شرکت های 
روسنفت و شرکت گازپروم به وام ها و منابع مالی کشورهای اروپایی 

هم محدود می شود.
قرار است 24 تن دیگر از مقام های رسمی روسیه در فهرست افرادی 
قرار بگیرند که از دریافت ویزای کشورهای اروپایی محروم هستند و 

دارایی هایشان مسدود می شود.
با این حال، هرمان ون رامپوی، رییس شورای اروپا گفت که می توان 
این تحریم ها را در پایان سپتامبر )کمتر از سه هفته دیگر( و بعد از 

بازبینی روند آتش بس در شرق اوکراین لغو کرد.
جمعه  روز  را  روسیه  علیه  تحریم ها  دور  تازه ترین  اروپا  اتحادیه 
گذشته تصویب کرد، ولی همزمان، دو طرف درگیر در اوکراین اعالم 
تاخیر  به  تحریم ها  کردن  اجرایی  دلیل،  همین  به  و  کردند  آتش بس 

انداخته شد.

                                                                                                                                     دیدبان امریکا
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بخش دوم

راهنمایی برای

 دورۀ نامزدی

یکی از بزرگ ترین اشتباهات دختران جوان این است که در برخورد با نامزد خود، 
سعی می کنند چهره یی از خود نشان دهند که بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. به 
عبارت دیگر سعی می کنند، نقش زن ایده آل نامزد خود را بازی کنند. اما گاهی در 
این نقش بازی کردن، طوری رفتار می کنند که بیشتر مورد پس زدن قرار می گیرند. 
پس سعی نکنید خود را آن چه که نیستید نشان دهید و از خودتان تصویری بسازید 
این که ممکن است  به خاطر  نکنید فقط  که دل خواه آن مرد خاص است. سعی 
و  ارتباط  رفتار،  باید  کنید.  رفتار  او  طبق خواستۀ  دیگری شود،  نامزدتان جذب 

برخوردتان به گونه یی باشد که واقعًا هستید.
اگر از جمله کسانی هستید که سعی می کنند نقش بازی کنند و خود واقعی شان را 
نشان ندهند، به خود بی احترامی کرده اید. مثل این است که به روح و رواِن خود 
بگویید: »من از آن چه که هستم شرمسارم، بنابراین تا زمانی که این مرد را به چنگ 
بیرون  بسته  اتاق  آن  از  را  از آن خود  بعد  پنهان می کنم.  را  آورم، خود واقعی ام 
می آورم.« ممکن است با نشان ندادن خود واقعی تان، موقتًا عشق مردی را به دست 

آورید، اما با این کار، فرصت تجربۀ یک عشق واقعی را از خود خواهید گرفت.
مرد  می کند  به شما کمک  که  است  عواملی  قدرت مندترین  از  یکی  بودن،  خود 
مناسب تان را جذب کنید. هر قدر بیشتر خودتان باشید، آرام تر و واقعی تر خواهید 
بود. هر قدر واقعی تر و آرام تر باشید، مرد مناسِب شما در کنارتان احساس راحتی 
و آرامش بیشتری می کند و می خواهد بیشتر در کنارتان باشد تا جایی که بدون شما 
نمی تواند زنده گی کند، زمانی که خودتان هستید هیچ رقیبی ندارید. جشن بگیرید، 
به خاطر آن چه که هستید، بگذارید شخصیت تان بدرخشد و زمانی که مرد مناسِب 
خود را یافتید، او شما را دقیقًا به خاطر آن چه هستید، دوست خواهد داشت و 

احساس می کند که خداوند شما را مخصوِص او آفریده است.
  

خطر سوم
هیچ چیز را بی اهمیت ندانید

داشتن روابط زناشویی رضایت بخش، یکی از موهبت های زنده گی مشترک است. 
بررسی های مختلف نشان داده است که محرومیت از این رابطه، عوارض روانِی 
ازدواج، روابط زناشویی  از  به همراه خواهد داشت و در زنده گی پس  شدیدی 
مناسب، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آرامش روانی است. با وجود این متأسفانه 
در بسیاری مواقع اگر از دختر و پسری که حتا تاریخ ازدواج شان را تعیین کرده اند، 
سوال شود »آیا راجع به مسایل زناشویی با همدیگر صحبت کرده اید یا نه؟« اغلب 
زیرا  ازدواج موکول کرده ایم،  از  بعد  به  را  نوع صحبت ها  این  ما  »نه،  می گویند: 
بعداً راحت تر می توانیم در مورد آن صحبت کنیم.« در صورتی که آن ها نمی دانند 
این گونه صحبت ها مربوط به قبل از تصمیم گیری نهایی برای ازدواج است، نه بعد 

از ازدواج.
از  بُعد  این  تکلیف  گرفته اید،  نامزد خود  با  ازدواج  برای  را  تصمیم تان  اگر  پس 
رابطه را مشخص کنید. قبل از ازدواج، شما و نامزدتان می توانید از طریق مطالعه 
و گفت وگو با یک متخصص و افراد واجد صالحیت، در مورد رابطۀ زناشویی 
نگرش ها  تمایالت،  ارزیابی  به  تا حدودی  و  کنید  دریافت  را  الزم  آموزش های 
و انتظارات خود نسبت به این رابطه بپردازید. از آن جا که گفت وگو دربارۀ این 
موضوع آسان نیست، بهتر است برای این کار از روان شناس کمک بگیرید. ضمن 
حفظ چارچوب های اخالقی، خجالت را کنار بگذارید و این موضوع را سربسته 

نگه ندارید.

منبع: مجلۀ سیب سبز

نویسنده: بيِورلی سوسِگيت
 برگردان: امين درستی

مفهوم های  از  کاملی  نمونۀ  پسامدرنیسم، 
بیستم  قرن  دومِ  نیمۀ  رنِگ  یک  و  هزار 
این  است.  بیست ویکم  قرن  اوِل  نیمۀ  و 
به  تاریخ نگاری  فلسفۀ  با  نسبت  در  مفهوم 
است؛  شده   گرفته  نظر  در  مختلف  طرِق 
از  رهایی  برای  ُفرمی  بالقوه  عنوان  به  هم 
محدودیت ها و سنت های مدرنیسم و هم به 
عنوان سوق دهنده یی به سمت کلبی مسلکِی 
خود  که   ،)nihilistic cynicism( نیهیلیستی 
خودِ  دادِن  پایان  راستای  در  تهدیدی ست 
احساسی  واکنش های  پسامدرنیسم  تاریخ. 
نمونۀ  واکنش ها  این  برانگیخته،  را  شدیدی 

شناختی  ناهنجاری های  از  آن دسته  آشکارِ 
اَشکال  که  می یابند  بروز  وقتی  که  هستند 
چالش  به  را  سنتی  افق های  تفکر،  جدید 
داللت های  از  حاکی  خود  این  و  می کشند، 
ضمنِی بسیار وسیع آن است؛ در حال حاضر 
کنِش  زمینۀ  در  هم  پسامدرنیسم  تأثیراِت 
فلسفۀ  زمینۀ  در  هم )به ویژه(  و  تاریخ نگاری 

تاریخ نگاری شایان توجه است.
Philosophy of Histori�( تاریخ نگاری  ۀفلسف 

ography( هم دربرگیرندۀ نظریه پردازِی خودِ 

تاریخ نگاران دربارۀ کنِش تاریخ نگاری است 
و هم دربرگیرندۀ بحث های نظرِی فیلسوفان 
به  این ها  دوی  هر  موضوع.  این  دربارۀ 
کالسیِک  دوران  در  تاریخ نگاری  ریشه های 
اکنون  نیز  دو  هر  البته  و  بازمی گردند  باستان 

بسیار از پسامدرنیسم تأثیر پذیرفته اند.
نیز  پسامدرنیسم  اصطالِح  خودِ  اما 
پروبلماتیک است. در این جا می توان آن را به 
تیوریزه  برای  ما  تالش های  که  آن چه  عنوان 
را  پست مدرنیته  دورۀ  در  شرایط مان  کردن 
در بر می گیرد، در نظر گرفت � که اصطالح 
اغماضی،  قابل  نسبتًا  به طور  پست مدرنیته 
دوراِن  در  ما  تاریخِی  دورۀ  توصیف  برای 
بنابراین  می رود.  به کار  مدرنیته  از  پس 
جاری ست  فراینِد  یک  بیش تر  پست مدرنیته 
با  رابطه  در  اما  شده؛  تثبیت  موقعیت  یک  تا 
که  است  این  نکته  مهم ترین  پسامدرنیسم، 
از  سویه هایی  آن  دربردارندۀ  اصطالح  این 
فلسفه است که بنیان های مدرنیته را به چالش 
شده اند،  آن ها  جایگزیِن  بسا  چه  و  کشیده 

بنیان هایی که از اوایل انقالِب فکری و عصر 
تفاسیر،  این  با  گرفته اند.  نشأت  روشنگری 
مربوط  تاریخ نگاری  فلسفۀ  به  که  آن جا  تا 
موضوعاتی  بر  پست مدنیزم  تمرکز  می شود، 
cen�( مرکزیت   ،)narrative( روایت  مه چون 
epistemol�( دانش شناسی  زبان،   ،)tricity

متفکرانی  و  است؛   )truth( حقیقت  و   )ogy

هم چون  هایدن وایت )Hayden White( )البته 
لیوتار  فرانسوا  ژان  خودش(،  نظر  خالف  بر 
Mi�( فوکو  میشل   ،)Jean�François Lyotard(

Jacques Derri�( ژاک دریدا ،)chel Foucault

 )Frank Ankersmit( و فرانک انکرسمیت )da

نمایندگان شایستۀ آن به شمار می آیند.
چالش های پسامدرنیسم

تصور  این گونه  نیز  گذشته  از  که  همان طور 

ساده،  تعریف  یک  در  تاریخ نگاری  شده، 
واقعًا  که  است  چیزی  از  بازنمایش  یک 
اتفاق افتاده؛ شرحی که با بیش ترین درستِی 
ممکن، با جست وجوی منصفانه و بی طرفانۀ 
مدارک و شواهِد باقی مانده ساخته می شود. 
پنجم  )Thucydides()قرن  توسیدید  زمان  از 
پیش از میالد(، تاریخ نگاران طرز کارشان را 
می کردند،  مدل سازی  علوم  روِش  اساس  بر 
نویسنده گان  از  کاماًل  را  آن ها  که  به گونه یی 
قرن  در  امر  این  کند؛  متمایز  افسانه  و  شعر 
Leo�( رانکه  فون  لئوپالد  توسط  منوزده 

تثبیت  موثری  شکل  به   )pold von Ranke

نیز  اکنون  تا  اندیشه  این  که  به گونه ای  شد، 
است.  مانده  باقی  پایدار  گسترده ای  به طور 
به طور  تاریخ نگاری  می دانیم  که  همان طور 
گسترده یی به عنوان فراهم آورندۀ بنیان هایی 
قابل اتکا برای هویت  شخصی و ملی؛ و در 
به  شده اند،  منسوخ  مذهبی  عقاید  آن جا که 
سکوالر  جایگزین  یک  فراهم آورندۀ  عنوان 
ارج  زنده گی،  معنای  تأیید  و  انتقال  برای 

نهاده می شود.
زیاد  بسیار  کار  این  مخاطرات  بنابراین 
حملۀ  مجروح  اولین  واقع  در  است، 
سنتی،  تاریخ نگارِی  به  پسامدرنیسم 
معنادارِی  و  حقیقت  ادعاِی  بودِن  معتبر 
تعبیری  در  تاریخی ست.  روایت های 
پیشروان  از  یکی  که  آن گونه  نامعمول، 
لیوتار،  فرانسوا  ژان  پسامدرنیسم،  برجستۀ 
پسامدرنیسم  بی باورِی  همین  می گوید، 
فراروایت ها  یا  کالن روایت ها  به  نسبت 

اصلی  شاخص   ،)grand or meta�narratives(

ردِ  به  ضمنی  به طور  او  این جا  در  است.  آن 
حکایت هایی که برای مدت های طوالنی در 
مرکز فلسفۀ تاریخ )در معنای متافیزیکی اش( 
بودند، اشاره دارد؛ جایی که هم فالسفه و هم 
گرفتِن  پیش فرض  با  را  گذشته  تاریخ دانان، 
وجود برخی سمت وسوها تفسیر می کردند. 
مقدر  خرد  یا  خدا  را  سمت وسو  این  چه 
سیاسی  اصالحات  اثر  در  چه  و  باشند  کرده 
باشد،  شده  میسر  تکنولوژیک  توسعۀ  و 
پسامدرنیسم صحت هر نوع اعتقادی از این 
بدین  این  البته  می کشد.  پرسش  به  را  دست 
و  کشف  به  دیگر  تاریخ دانان  که  نیست  معنا 
تفسیِر حرکت های دارای هدف و مقصود در 
معناست  بدین  بلکه  نداده اند،  ادامه  گذشته 
که پایه های توجیه تیوریک برای انجام چنین 

اقداماتی سست شده است.
تاریخ نگاری  سنتی  روایت  برای  خطر  آژیر 
در 1973 به صدا درآمد:  هایدن وایت در اثر 
Metahis�( تاریخ  فرا  تأثیرگذارش،  و  معظی 

تاریخ دانان،  چه گونه  که  داد  توضیح   ،)tory

روایتی را برمی گزینند که از  به ناچار آن ُفرمِ 
طریِق آن شرح شان از رخدادهای گذشته در 
یک نقشۀ از پیش طرح شده جمع می گردد. 
خودِی  به  رویدادها  که  است  معتقد  وایت 
خود هیچ معنای ذاتی یی ندارند: معنا، تنها در 
دستگاه ارزشِی یک متِن معین به آن ها نسبت 
داده می شود؛ و به همین شکل آن متن نیز به 
نوبۀ خود معنایش را از متنی دیگر می گیرد؛ 
بی پایان  پسروِی  یک  در  ترتیب  همین  به  و 
زبان  این،  بر  عالوه  دارد.  ادامه  سیر  این 
rhetorical conven�(روایِی قراردادهای  و 

روش های  ضرورتًا  تاریخ دانان،  زمانۀ   )tions

آن ها  برای  را   )representation( بازنمایی 
روایِت  یا  حکایت  هر  لذا  می سازد؛  محدود 
داراِی معنا و مقصودی، اگر نخواهیم بگوییم 
دل بخواهی، در بهترین حالت اتفاقی خواهد 
آن  بر  بلکه  نمی شود،  یافته  گذشته  در  و  بود 

تحمیل می گردد.

آژیر خطر برای روایت سنتی 
تاریخ نگاری در 1973 به صدا 
درآمد:  هایدن وایت در اثر 
عظيم و تأثيرگذارش، فرا تاریخ 
)Metahistory(، توضيح داد كه 
چه گونه تاریخ دانان، به ناچار 
آن ُفرِم روایتی را برمی گزینند 
كه از طریِق آن شرح شان از 
رخدادهای گذشته در یک نقشۀ 
از پيش طرح شده جمع می گردد. 
وایت معتقد است كه رویدادها 
به خودِی خود هيچ معنای ذاتی یی 
ندارند: معنا، تنها در دستگاه 
ارزشِی یک متِن معين به آن ها 
نسبت داده می شود؛ و به 
همين شکل آن متن نيز به نوبۀ 
خود معنایش را از متنی دیگر 
می گيرد؛ و به همين ترتيب در 
یک پسروِی بی پایان این سير 
ادامه دارد. عالوه بر این، زبان 
 rhetorical(و قراردادهای روایِی
conventions( زمانۀ تاریخ دانان، 

ضرورتًا روش های بازنمایی 
)representation( را برای آن ها 
محدود می سازد؛ لذا هر

پسامدرنیسم و فلسفۀ تاریخ
بخش نخست



بخش دوم

محمدعلی همایون کاتوزیان
نگرِش کسـروی به فرنگ و فرنگی نیز یکی از وجوه 
رویارویِی او با ادبیات است. انقالب مشروطه ـ طبق 
معمول انقالب ها ـ از جمله نوعی رنسانس فرهنگی 
پدید آورد که ـ گذشته از نثر جدید و داستان نویسی 
مدرن و شعر نو ـ سبب بازیابی و تصحیح و انتشار 
ایران شناسان جدید  سویی  از  شد.  قدیم  مهِم  متون 
از  و  زدند،  دست  تازه یی  پژوهش های  به   فرنگی 
سوی دیگر، برخی از آنان ـ خاصه ادوارد براون ـ 
پژوهش های  این گونه  از  مالی و علمی  پشتیبانی  به 
قزوینی،  تقی  زاده،  پرداختند. حضور  ایرانی  محققاِن 
سال های  در  صورتگر،  لطف علی  و  صدیق  عیسی 
گوناگون، در کمبریج انگلستان همه به همِت براون 
بود. به عنوان مثال، تا وقتی که قزوینی کتاب المعجم 
در  را  رازی  قیس  شمس  العجم،  اشعار  معأئیر  فی 
در  را  عروضی  نظامی  مقالۀ  چهار  و   1۹0۹ سال  
سال 1۹08 از همین مجرا تصحیح نکرده  بود، این 
کتاب ها فقط به شکل خطی در دسترس معدودی از 

کسان مرفه بود.
کسروی چنین می  پندارد که این توطیه یی بود ـ پس 
از تعطیل مجلس در سال 1۹11ـ برای فرو نشاندِن 

شور و شوق آزادی خواهی:
بایستی مردم را از آن شور پایین آورند، خون ها را 
با دست خانوادۀ  باید  کار  این  بیندازند...  از جوش 
هم داستان  و  فروغی  ابوالحسن [  و   ]محمدعلی 
شدن شان با پروفسور ]ادوارد[ براون و همراهاِن او 
از اروپا انجام گیرد. و برای فریب کاری می گفتند که 
در اروپا ما را با سعدی و حافظ و خیام و فردوسی 
می شناسند. باید ما نیز هرچه می توانیم، به آن اهمیت 
دهیم. ]عیسی صدیق پس از بازگشت به ایران گفته  
پروفسور  با  اروپا  “به همین جهت من در  بود که [ 
ایران  ادبیاِت  نشر  به  و  می بودم  همدست  براون 
این سخن  می کوشیدم.” یک  بار هم من  ]کسروی [ 
“تاریخ  براون  اروپا  از  شنیدم...  فروغی   زبان  از  را 
می کرد...  چاپ  کتاب ها  می فرستاد،  ایران”  ادبیات 
خیابان ها به نام شاعران نامیده می شد، به سعدی و 
حافظ و خیام و فردوسی  نام ”مفاخر ملی” داده شد. 

کتاب هاشان پیاپی به چاپ می رسید.
کسروی از “های هوی ” و “دلقک بازی ” جشن هزارۀ 
فردوسی که “سال ها نقشۀ آن را کشیده و بسیج کار 
را دیده بودند” نام می برد ـ اگرچه فردوسی را کم 
از  “پس  که  می گوید  این باره  در  می پذیرد.  بیش   یا 
آن جشن هایی به نام هر یکی از سعدی و حافظ و 
خیام خواستندی گرفت و نقشه ها کشیده بودند. ولی 
چون ما پشت سر هزاره  ]فردوسی [ آواز بلند کرده، 
نبرد خود را با آن هیاهو آغاز کردیم،  نقشه  ها ناانجام 
جز  دیگری  شاعر  هیچ  برای  نیز  آخوندزاده  ماند.” 

فردوسی  ارجی نمی شناخت.
کسروی اساسًا اهل تیوری توطیه نبود درحالی که چه 
در زماِن او و چه در زماِن ما، این تیوری رایج ترین 
طریق شرح و تحلیِل حوادث اجتماعی و سیاسی بوده  
است. دلیل این که کسروی در این مورد ـ و گمان 
می کنم فقط در این مورد ـ دچار این مقدار سوءظن 
شده، به خاطر نفرِت او از شعر و شاعران قدیم است. 
بر اثر این نفرت، هنگامی که پی برد که براون “تاریخ 
ادبیّات فارسی” نوشت و قزوینی و فروغی و دیگران 
نیز با او در تماس بودند و به تصحیح و انتشار ادبیات 
قدیم نیز کوشیدند، نتیجه گرفت که قطعًا توطیه یی 
در کار است تا به قول  خودش، ملت ایران را از شور 
و شوق انقالبی بیندازند. از جمله در جای دیگر در 
پیرامون  “ادبیّات ” با اشاره به شهرِت خیام در انگلیس 
از  فرنگی ها  که  ستایش  هایی  که  می گوید  امریکا  و 
خیام کرده اند، “همه برای فریفتن مردم بیچارۀ شرق 
است” وگرنه اگر شاعری چون خیام “جبری گری” 
تبلیغ کند و “جوانان را به مستی و تنبلی و بی غیرتی 
وادارد، هر آینه او را به دادگاه کشند و حکم بند و 

زندان  دهند و شعرهایش را همه به آتش کشند«.
براون خوش بین  ادوارد  به  نسبت  هنگامی  کسروی 
تاریخ  دربارۀ  را  ایران  انقالبِ   کتاب  او  که  بود 
مشروطه نوشت و سپس با اولتیماتوم روس در سال 
انتشار تاریخ  با  اما  1۹11 و عواقِب آن مبارزه کرد. 
از توطیه  ناشی  این همه   برد که  براون گمان  ادبیاِت 
است، زیرا شعر و ادِب مرسوم را زشت و زیان بار 

که  است  توطیه  اندیشۀ  همین  با  مرتبط  می دانست. 
می گوید “لیتراتور” در فرنگ معنای گسترده تری  دارد 
در  بر می گیرد،  در  را  تاریخ و جغرافی  از جمله  و 
حالی که در ایران آن را به “ادبیات” ترجمه کرده اند 
و “ادبیات در فارسی تنها به معنای شعر و چیزهایی  
وابسته به شعر است.” این کار را “دستۀ بدخواهان 
و  کردند  آغاز  اوایل  مشروطه  در  خاینان کشور”  یا 
“به همدستی برخی شرق شناسان های هوی در ایران 
یاوه گویی  و  رواج شعر  برانگیخته،  “ادبیات ”  نام   به 
به سوی کتاب های شاعران و  برده، مردم را  باال  را 

دیگران کشیده  اند«.
البته  “لیتراتور” در فرنگ به هر دو معنا یعنی هم به 
معنای گسترده تِر آن و هم به معنای شعر و داستان 
ایران هم به همین دلیل دانشکدۀ  و غیره است. در 
و  فلسفه  حتا  ـ  جغرافیا  و  تاریخ  رشته  های  ادبیات 
منطق ـ را در بر می گرفت. از سوی دیگر، اهمیت 
و استیالی شعر بر ادبیات ـ به معنای محدودتر آن 

ـ چنان بود که در دورۀ جوانی کسروی، در عمل، 
ادبیات را ـ در این معنای محدود ـ با شعر یک سان 
این مورد بحثی بود  بهترین شاهد در  می گرفتند. و 
که در سال 1۹20 دربارۀ “انقالب ادبی” بین نشریۀ 
روزنامۀ  و  بهار،  ملک الشعرای  رهبری  به  دانشکده، 
که  درگرفت  رفعت  رضا  رهبری  به  تبریز  تجدد 
به رغم عنوان “انقالب ادبی”، دربارۀ انقالب در شعر 
با  که  داشت  آن  بر  را  ایرج  بحث  این  بود.  فارسی 
انقالب  بگوید:  شعری  در  تقلیدناپذیرش  طنز  آن 
ادبی خواهم کرد/ فارسی را عربی  خواهم کرد. البته 
آن چه  چون  است،  توضیح  بر  مزید  مشاهدات  این 
و  فارسی ست  شعر  کوبیدن  می خواهد،  کسروی  

این هم یکی از راه های آن است.
هنگام بحث دربارۀ تأثیر آرای آخوندزاده بر کسروی 
اروپاپرست  او،  به خالف  که کسروی،  کردم  اشاره 
نشد که سهل است، از جمله نخستین انتقادکننده گان 
کاماًل  هم  او  خود  گرچه  بود،  نیز  اروپاپرستی  به  
نگرش  که  گفت  باید  توضیح  در  نبود.  مبرا  آن  از 
کسروی از یک نظر شبیه به نگرش سیدجمال الدین 
است که  ـ به زبان ساده ـ می گفت ما باید علوم و 
غربی  اروپای  سیاستِ   و  حکومت  و  صنعت  فنون 
را با جامعۀ اسالمی تطبیق دهیم، ولی به نحوی که 
بماند.  اساس فرهنگ و هویت اسالمی مان محفوظ 
اما کسروی بر این باور بود که دین و آیین هم  باید 

در جهت آرا و نظراِت خود او تغییر یابند.
دهۀ  اوایل  در  فرنگ  پرستی  کار  که  وقتی  بنابراین 

از  انتقاد  به  کسروی  گرفت،  باال  م(   1۹30(  1310
آن پرداخت، و ضمن اذعان به پیشرفت های فرنگ 
تقلید  به  عشق  آن ها،  از  بهره گیری  به  ایران  نیازِ  و 
سطحی از فرنگ ـ و احساس  شرمساری و حقارتی 
با آن بود ـ رد کرد. به این ترتیب، او  را که مالزم 
در  بعدی  نظریه پردازان  پیشتاز  دیگر  تِن  چندین  و 
این زمینه، به ویژه سیدفخرالدین شادمان و از همه 
علی شریعتی  دیدگاه  احمد شدند.  مؤثرتر جالل آل 
در این باره از همه به  سید جمال الدین نزدیک تر بود، 
اگرچه طبعًا ویژه گی های خود و زماِن خود را داشت.
این بخش از آرا و مواضِع کسروی پس از شهریور 
1320 و در دوران اشغالِ ِ ایران تا اندازه یی تغییر کرد. 
ادبیات   به  نسبت  او  نگرِش  در  ویژه  به  تغییر  این 
محسوس است. همین باورِ او که توجه شرق شناسان 
توطیه  سر  از  فارسی  ادبیات   به  اروپاییان  سایر  و 
اگر  او،  نظر  به  زیرا  می رساند.  را  نکته  این  است، 
نبود،  ایرانی  آنان گمراه کردن جوانان  غرض اصلی  

اصاًل به این گونه ”یاوه گویی ”ها ارج نمی  گذاشتند.
رباعیات  از  را  فیتزجرالد  ترجمۀ  می بیند  وقتی  مثاًل 
ایران  جدی گرفته اند، می گوید: ”من پیش  خیام در 
خود شرمنده گردیدم. به یاد آوردم که آن  انگلیسِی 
رازدان به این ایرانی فریب خوردۀ خام با چه نگاهی 
می نگرد و زیر لب  به نافهمِی او چه خنده یی می کند«.
حتا روشن تر از این، در چند جا می گوید که شعر و 
ادبیات در فرنگ چیز دیگری ست و از جمله ویکتور 
هوگو را می  ستاید که “هوس سخن بازی گریبان گیر 
این که  برای  تنها  بگوید  و شعر  بنشیند  که  نبوده  او 
چیزهایی  خود  زماِن  در  او  بگوید.  شعر  می خواهد 
را دیده و دریافته  و دربارۀ آن کتاب هایی نوشته یا 
توانیم  دیگر  ایرادهای  هوگو  به  ما  گفته.  شعرهایی 
گرفت. ولی یاوه گو نمی بوده، درحالی که همۀ شعرای 
ایران “بافنده” و یاوه سرا بوده اند: “اگر مردم فرانسه 
و  کجا  او  ولی  به جاست.  می گزارند،  ارج  هوگو  به 
سعدی و حافظ کجاست... هوگو مرد بسیار غیرت مند 
می بوده... یکی از نماینده گان مجلس فرانسه می بوده 
که چون ناپلیون سوم خواسته جمهوری را از میان 
کسانی  از  هوگو  گرداند،  برپا  امپراتوری  برداشته 

می بوده که ایستاده گی  سختی نشان داده  اند«.
نظرات و آرای کسروی دربارۀ شعر و ادب فارسی 
آثار  در  درجات،  به  کلی،  به طور  ادبیات  دربارۀ  و 
وی عنوان و مطرح شده  اند از جمله در: در پیرامون  
“ادبیات ”، فرهنگ چیست؟، صوفی گری، حافظ چه 
می گوید؟، ورجاوند بنیاد، دین و جهان، در پیرامون 
خرد و ده سال در عدلیه. ولی در واقع همان سه کتاب 
و جزوۀ اول همۀ عقاید او را در این باره می پوشانند. 
این آرا، ساده و بی پیرایه اند و با صراحت و قاطعیت، 
و حتا خشم و خشونت، بیان شده  اند. آن چه از آن ها 
برمی آید این است  که کسروی با برخی یا بسیاری از 
غزلیات حافظ، و گلستان سعدیـ  به ویژه باب  پنجم 
آن ـ بخش هایی از مثنوی مولوی و نیز مقداری از 
رباعیاِت خیام آشناست. از نظامی گنجوی هم فقط 
و  انوری  هجویات  به  و  می کند  نقل  بیت  دو  یکی 

سوزنی و ایرج و عشقی نیز گریزی می زند.
طرح  پیشتر  را  او  آرای  مضموِن  از  نمونه  سه  دو 
کردیم. در این جا، فقط برای این که مالک و معیاری 
از ایرادهای او به شاعران طراز اوِل فارسی به  دست 

داده باشیم، مثال های زیر را نقل می کنیم:
در فرهنگ چیست؟ می گوید:

زهرآلود  اندیشه های  آن  با  حافظ  و  خیام  ...آیا 
خراباتی گری، مولوی با آن  گمراهی های صوفی گری، 
آن  با  و  زیان مند  درهم گویی های  آن  با  سعدی  و 
و  نیک  کسان  گلستانش  پنجم  باب  بی شرمی های  
اگر  بی ارج؟  و  پست  مردانی  یا  می بوده  اند  بزرگ 
خود  این  بودهد اند،  بزرگ  و  نیک  کسان  می گویید 
نافهمِی بزرگی از شماست. آری  نافهمِی بزرگی ست 
و  نیک  نادانی ها  و  گمراهی ها  آن  با  را  کسانی  که 
بزرگ شمارید. آیا این از نیکی و بزرگی کسی ست  
]یعنی خیام و حافظ[ که جهان را هیچ و پوچ  شمارد، 
درس  مردم  به  و  داند  بیهوده  را  کار  و  کوشش  و 
تنبلی و سستی و مستی  دهد؟ آیا از نیکی و بزرگی 
کسی ست  ]یعنی مولوی [ که زنده گانی را خوار گیرد 
تنبلی و گوشه  گیری و مفت خواری را  بیکاری و  و 
که  کسی ست  بزرگی   و  نیکی  از  آیا  شمارد؟!  نیک 
هرچه شنیده  ]یعنی سعدی [، راست و کج، به رشتۀ 
در  بابی  بی ناموسی  و  تردامنی  برای   و  کشد  شعر 

کتابش باز کند؟
وزیر  به  زمانی  که  می کند  نقل  خرد  پیراموِن  در 
ستایش های  ...آن همه  بوده:  گفته  وقت  معارِف 
پافشاری  آن  همه  کرده،  حافظ  که  باده  از  گزافه آمیز 
که به  بیهوده بودِن کوشش و تالش نشان داده... آن 
بی شرمی یی که در بچه بازی از خود می نماید، از چه 
توان  بخردانه یی  معنای  چه  شعر  این  از  بوده؟!  رو 
درآورد: دوش دیدم  که مالیک در میخانه زدند، گل 
آدم بسرشتند و به پیمانه زدند؟ در آن روزها قانون 
استادان دانشگاه تازه از مجلس گذشته بود که من نیز 
بایستی استاد باشم با این شرط خواهیم پذیرفت که 
این سخن  هاتان را پس بگیرید. گفتم در آن حال من  

از استادی چشم پوشیدم.
در ده سال در عدلیه شاعری به زبانی ارمنی را هم 
]قاراپت [  هایراپت   بارون  پیش  می کند:  نکوهش 
ارمنی زبان ارمنی می آموختم: کم کم با بارون دوستی  
افتاده و پاک دل... جز شاعری  پیدا کردیم، این مرد 

آلوده گی نمی داشت...
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ارتشرابیطرفنگه...
 دخیل شوند.

و  سیاسی  مسایل  در  شما  و  ما  »ارتش  افزود:  او 
انتخابات بی طرف بوده و همیشه تاکید کرده ایم که به 
سیاست داخل نشوند. ما در پیشگاه خداوند، دولت و 
مردم متحد هستیم که ارتش را بی طرف نگه  می داریم. 
این وظیفه سیاست مداران ما است که به توافق برسند 
انتخابات و سیاست را حل  به  و مشکالت در رابطه 

کنند. »
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً برخی 
نیروهای  گویا  که  کردند  نگرانی  ابراز  تحلیگران  از 

امنیتی در مسایل سیاسی و انتخاباتی دخیل شده اند.
قسمتی  شدن  بیرون  آستانه  در  که  درحالیست  این 

کشور  دفاع  وزیر  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  از 
گفت که چهارمین مرحله انتقال مسوولیت های امنیتی 
پایان رسیده و  به  افغان  نیرو  به  نیروهای خارجی  از 
مرحله پنجم آن نیز تا پایان سال جاری میالدی تکمیل 

می شود.
به گفته مسووالن این وزارت، در حال حاضر هشتاد 
بر  ارتش  منسوبین  را  امنیتی  مسوولیت های  درصد 
عهده دارند و در دو سال اخیر اکثر عملیات را بدون 

همکاری نیرو های خارجی موفقانه انجام داده اند.
در عین حال، شیر محمد کریمی رییس ستاد مشترک 
که  باشند  متوجه  باید  کشور  افسران  که  گفت  ارتش 
دشمنان مردم افغانستان با لباس طالب با آنان مصروف 

جنگ اند.

طالب  نام  به  اشخاص  با  ما  »براداران،  گفت:  او 
بلکه  نه،  طالب  تنها  آنان  حقیقت  در  اما  می جنگیم. 
اشکال  به  که  هستند  کشور  این  خارجی  دشمنان 
مختلف در داخل کشور و خارج از کشور به بی اتفاقی 
مردم افغانستان و از بین بردن خاک افغانستان شب و 
روز کار می کنند. به این باید متوجه باشیم که دوست 

و دشمن خود را بشناسیم. » 
نزدیک  اکنون  هم  دفاع،  وزارت  معلومات  اساس  به 
به نود و پنج هزار منسوب ارتش با ظرفیت های قابل 

اطمینان در کشور وجود دارند.
آگاهان امور نیز کمیت این تعداد ارتش را کافی عنوان 
تجهیز  و  آموزش  به  باید  که  کردند  تاکید  اما  کرده، 

ارتشی ملی افغانستان توجه الزم صورت گیرد.

و  مدنی  جامعۀ  اعضای  فرهنگیان،  از  تن  صدها 
شهروندان کابل، روز گذشته )جمعه 21 سنبله( طی 
متحد،  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر  راه پیمایی،  یک 
از  برخی  و  کابل  در  امریکا  و  انگلیس  سفارت های 
کشورهای خارجی را متهم به نادیده گرفتن تقلب های 
کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  در  مهندسی شده 
کرده و گفتند که این نهادها و کشورها در انتخابات 

افغانستان بی طرف نبوده اند.
در این راه پیمایی  که از پارک شهر نو کابل آغاز شد 
و تا دفتر نماینده  گی سازمان ملل متحد ادامه یافت، 
به  هرگز  که  گفته اند  شعارهایی  با  کننده گان  شرکت 
تن  از صندوق های خالی،  برآمده  و  تقلبی  حکومت 

نخواهند داد. 
آنان، یان کوبیش نمایندۀ سازمان ملل متحد در کابل 
به  را  انگلیس  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  کشورهای  و 
حمایت از تقلب در انتخابات ریاست  جمهوری متهم 
کرده و گفته اند که در پروسۀ تفتیش آرا مقابل چشم 
مهندسی شده  تقلب های  روی  بین المللی  ناظرین 

سرپوش گذاشته شد. 
اسراییل متوکل یکی از راه پیمایی کننده گان به روزنامۀ 
ایاالت  ویژه  به  و  جهانی  جامعۀ  که  گفت  ماندگار 
متحدۀ امریکا زیر نام دموکراسی و انتخابات به چشم 

مردم خاک می  زند.
اساس  بر  که  حکومتی  کننده،  مظاهره  این  گفتۀ  به 
تقلب و جعل بنا شده باشد، هرگز دوام نخواهد آورد 

و مشروعیت نخواهد یافت. 
در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  کننده گان  راه پیمایی 
افغانستان  انتخابات  در  که  کردند  متهم  را  کابل 
ریاست جمهوری افغانستان طرف تقلب کار را گرفته 

و عدالت را قربانی کرده است. 
ارگ  مثلث  که  گفته اند  اعالمیه یی  خوانش  با  آنان 
ریاست جمهوری، کمیسیون انتخابات و تیم تحول و 
تداوم، انتخابات را از مسیر اصلی اش منحرف کردند 

و آبروی دموکراسی و مردم ساالری را بردند. 
هشدار  مدنی  جامعۀ  نهادهای  اعضای  و  فرهنگیان 
توجه  افغانستان  مردم  به خواست های  اگر  که  دادند 
انتخابات  تقلبی  نتایج  متقلب  کمیسیون  و  نشود 
حرکت های  به  دست  آینده  در  آنان  کند،  اعالم  را 
مسوول  و  زد  خواهند  نارنجی  و  سبز  گستردۀ 
انتخابات و ارگ  پیامدهای این حرکت  ها، کمیسیون 

ریاست جمهوری خواهد بود. 
طی  کشور  شهروندان  بارها  نیز  این  از  پیش 

رسانیدن  کیفر  به  خواستار  گسترده یی،  اعتراض های 
انتخابات  تأمین عدالت و شفافیت در  تقلب  کاران و 

ریاست جمهوری شده بودند. 
ملل متحد: بار دیگر میانجی می شویم

انتخاباتی میان هر دو  با آن که هنوز هم جنجال های 
تیم ادامه دارد، سازمان ملل متحد می گوید که آماده 
همکاری با هر دو نامزد ریاست جمهوری به هدف 

پایان دادن به بحران انتخاباتی در افغانستان است.
هیأت  دفتر  یا  یوناما  سخنگوی  نظیف اهلل  ساالرزی 
معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز جمعه 
دبیرکل  مون  کی  بان  معاون  گفت،  آزادی  رادیو  به 
در  نامزد  دو  با هر  پنجشنبه  متحد روز  ملل  سازمان 

این مورد گفت وگو کرده است.
آقای ساالرزی گفت، سازمان ملل متحد همواره آماده 
کمک در هر عرصه به خصوص ایجاد یک حکومت 

وحدت ملی میان هر دو نامزد در افغانستان است.
او گفت: »معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در این 
بخش این را هم به هر دو نامزد گفت، در صورتی که 
مسأله باشد که سازمان ملل متحد بتواند در آن عرصه 
کمک کند سازمان ملل متحد آماده است، این سازمان 
روی تعهد اش بخاطر همکار فعال و حامی افغانستان 
تاکید کرده است برای اینکه افغانستان را نه تنها در 
عرصه انتقال سیاسی کمک می  کند بلکه فراتر از آن 

هم با افغانستان باقی خواهد ماند.«

در  پنجشنبه  روز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  معاون 
دیدار با هر دو نامزد ریاست جمهوری از آنها خواست 
هر چه زودتر به یک توافق نهایی در خصوص ایجاد 

یک حکومت وحدت ملی دست یابند.
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دیگر قهرمان ملی کشور این بود که او نخست جهاد 
به  پاک  با نفس  بود و  از نفس خود شروع کرده  را 

کارهای دیگری می پرداخت.
شاه  احمد  شهید  کرد:  تأکید  زن  حقوق  فعال  این 
تا  می خواست  دین  پرتو  در  را  زنان  زندگی  مسعود 
بانوان با حجاب و دین داری در اجتماع حضور داشته 

باشند.
اذعان  داشت: شهید احمد شاه مسعود  بانو گیالنی 
طرف دار وحدت ملی، استقالل و اسالم بود؛ کارنامۀ 

او مربوط همه افغانستانی ها می شود.
فتانه گیالنی با بیان این که شهید احمد شاه مسعود 
از  رسید  شهادت  به  عزت  با  و  زیست  عزت  با 
بانوان کشور خواست تا با مطالعۀ عمیق از زندگی، 
رشادت ها و مبارزات شهید احمد شاه مسعود او را 

الگوی مبارزاتی خود انتخاب کنند.
در عین حال، احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد 
شهد احمد شاه مسعود در این نشست گفت: شهید 
احمدشاه مسعود از ورای جهاد، مقاومت و شهادت، 

مرگ با فضیلت  را نصیب خود ساخت. 
آقای مسعود افزود: قهرمان ملی کشور هیچ چیز برای 
خود نخواست و امروز، به عنواننماد آزادی، استقالل 
و سربلندی، در قلب بسیاری از مردمان این سرزمین 

جا باز نموده است.
در  مردم  روزها  این  کرد:  نشان  خاطر  مسعود  آقای 
روزهای سخت تر  اما  می برند  سر  به  شرایط سختی 
از این در دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان بود 

که روس ها و طالبان آمدند و میلیون ها نفر را کشته و 
مجبور به مهاجرت کردند.

شهدا  از  باید  امروزه  کرد:  تأکید  مسعود  آقای 
سپاس گزار بود که از برکت فداکاری های آنها آرامش 

نسبی یی در کشور حاکم است.
با اشاره به اوضاع سیاسی کشور  احمد ولی مسعود 
گفت: »این روزها عده یی بدون هیچ تأملی، حکمتی 
بی  و  احساسی  بی  بی بصیرتی،  کمال  در  خدمتی  و 
در  می دهند،  سر  را  بازنده  و  برنده  صدای  پروایی 
تصوری  چه  مملکت  از  و  خود  از  اینان  که  حیرتم 
دارند؟ چه را می خواهند ببرند و کی را می خواهند، 

ببازند؟«
آقای مسعود هم چنان افزود: »کسانی که از غرب آمده 
کنند؛  تحمیل  ما  بر  را  فرهنگ خود  مي خواهند  اند، 
مي خواهیم  ما  نمی خواهیم،  را  غربی  فرهنگ  ما  اما 

آرمان های جهاد خود را حفظ نماییم.«
ریاست  نامزد  دو  هر  به  خطاب  مسعود  ولی  احمد 
افغانستان  مردم  خاطر  به  گفت:«یک بار  جمهوری 
دقت کنید و رفیق باشید. امتیازطلبی نکنید و دست به 
دست هم دهید تا متحدانه برویم به سوی اصالحات 

و صلح پایدار«.
عالوه  مسعود  شاه  احمد  شهید  بنیاد  عمومی  رییس 
ایستاده  مشترکًا  کشور،  زن  مردو  اگر  امروز  کرد: 
نشوند و حق خود را نخواهند، حقوق شان به دست 

نخواهد آمد.
در این حال، صفیه صدیقی عضو تیم تحول و تداوم 
به رهبری اشرف غنی احمدزی در این نشست گفت: 

احمدشاه مسعود متعلق به یک قوم نبود و هر شهروند 
کشور، امروز به کارنامۀ افتخار مي کند.

بانو صدیقی افزود: موفقیت در اتحاد است، شهروندان 
کشور باید بین هم اتحاد داشته باشند و نگذارند که 

اوضاع امروزی به طرف بحران برود
هم چنان، گل مکی صافی رییس شورای زنان ایتالف 
ملی افغانستان گفت: شهید احمد شاه مسعود می گفت 
حکومتی موفق است که اشتراک زنان درآن محسوس 

باشد.
بانو صافی خطاب به هردو نامزد ریاست جمهوری 
گفت: »کوشش کنید زنان را که نیمی از پیکر جامعه 

اند، در حکومت آینده فراموش نکنید.«
فعالیت  و  کار  با  باید  نیز  زنان  که  کرد  تأکید  او 
آینده،  حکومت  در  و  کنند  تالش  خود  روزافزون 

جایگاهی برای خود دریابند.
با خوانش  بانوان  از  نشست شماری  این  در جریان 
و  ها  رشادت  از  شان  های  ترانه  اجرای  و  اشعار 
به  مسعود  شاه  احمد  شهید  بویژه  شهدا  مبارزات 

نیکویی یاد آوری نمودند.
طالبان  سیاه  گروه  زمانی  گفتند،  هم چنان  بانوان  این 
مسعود  شاه  احمد  شهید  داشتند  حضور  کشور  در 
بانوان فعال  برای  در قلمرو خود مکاتب زیادی را  

ساخته بود.
شهید  رهروان  از  همایش   این  کنندگان  شرکت 
احمد شاه مسعود خواستند تا راه او را تقیب کنند و 
جلوکسانی را  که از نام قهرمان ملی کشور استفادۀ 

سوء می کنند، بگیرند.

فرهنگیان و اعضای نهادهای مدنی طی راه پیمایی در کابل:

امریکا،انگلیسومللمتحدحامیتقلبکاراناست

همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  سران  نشست 
با  تاجیکستان  پایتخت  دوشنبه  شهر  در  شانگهای 

امضای ده سند به کار خودپایان داد.
شانگهای  عضو  کشورهای  سران  دوشنبه  اجالس  در 
اعالمیۀ مشترک روسای جمهوری عضو سازمان، مصوبه 
تعیین شرایط تقاضای درخواست عضویت کشورها در 
تهیه  برای  مصوبه  شانگهای،  همکاری های  سازمان 
در  متقاضی  کشورهای  عضویت  مقررات  و  ترتیب 
سازمان همکاری های شانگهای، طرح استراتژی توسعه 
سازمان همکاری های شانگهای تا سال 2025، مصوبه 
نازی  آلمان  بر  پیروزی  سالگرد  هفتادمین  از  تجلیل 
در جنگ دوم جهان، سند همکاری در تصویب نماد 
سازمان همکاری های شانگهای، سند تصویب گزارش 
دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای در باره فعالیت 
این سازمان در سال گذشته، تصویب گزارش شورای 
ساختار منطقه یی ضد تروریستی سازمان شانگهای در 
باره فعالیت این ساختار در سال و 2013 و بولتن نتایج 
همکاریهای  سازمان  عضو  کشورهای  سران  اجالس 

شانگهای را امضا کردند.
همکاریهای  سازمان  عضو  کشورهای  بین  همچنین 
شانگهای توافقنامه همکاری برای ایجاد شرایط مساعد 

در حمل و نقل بین المللی امضا شد.
سازمان  عضو  کشورهای  سران  دیروز  نشست  در 
همکاریهای شانگهای ده رییس جمهور، رهبران هفت 
کشور  دو  خارجه  امور  وزرای  و  بین المللی  سازمان 

حضور داشتند.
سازمان  عضو  کشورهای  سران  بعدی  اجالس 
برگزار  روسیه  در   2015 سال  شانگهای  همکاریهای 

خواهد شد.
سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 از سوی 
و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  چین،  روسیه، 

ازبکستان تشکیل شده است.
کشورهای ایران، افغانستان، هند، پاکستان و مغولستان 

کشورهای ناظر بر این سازمان محسوب شدمیشوند.

امضايدهسنددرپایاننشست
سرانشانگهايدردوشنبه

استفادهازتروریسمبهحیث...
مبارزه  بر  و  خوانده  منطقه  تمامی  برابر  در  مشترک 
همگانی علیه این تهدیدات تاکید کرد. وی گفت: » من 
پیشنهاد می کنم که سازمان شانگ های و سازمان سارک 
هر دو دست به هم داده و در برابر تروریزم و افراطیت 

مشترکًا مبارزه کنند.«
را  امنیت  و  صلح  به  رسیدن  کرزی  جمهور  رییس 
کرد  تأکید  خوانده،  افغانستان  مردم  آرمان  بزرگترین 
که تحقق پروسه صلح افغانستان نه تنها به نفع امنیت 
افغانستان بلکه به منفعت امنیت تمامی منطقه خواهد 
بود. رییس جمهور موفقیت پروسه صلح را وابسته به 
حمایت همسایه ها و متحدین افغانستان دانسته، گفت: 
» من از دوستان منطقوی و همکاران بین المللی خویش 
می خواهم تا از تالش های مان برای آغاز پروسه عملی 

و موثر صلح حمایت کنند.«
میان  همکاری    ها  گسترش  کرزی  جمهور  رییس 
کشورهای عضو این سازمان در تمامی عرصه ها را مهم 
خوانده تاکید کرد که افغانستان خواهان همکاری های 
بیشتر تجارتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه است.
انتخابات  پروسه  به  اشاره  با  همچنان  جمهور  رییس 
افغانستان گفت که امیدواریم نتایج انتخابات افغانستان 
بزودترین فرصت اعالم گردد. وی گفت که ما منتظر 

برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور جدید هستیم.



دیپلمات های تاجیکستان و ایران: 

مسعودقهرمانتمامخاورمیانهاست
انتـقادعـفوبینالمـللازافـزایشتلفات

غیـرنظامیاندرافغانستـان

سال ششم   y شمارة یک  هزار  سه صدو   هفتادُ  چهار     y  شنبه    22سنبله / شهریور  y 1393 18ذوالقعد ة  الحرام    y 1435    13سپتمبر  72014 www.mandegardaily.com

مرکلجایزۀهمبستگیآلمانرابهکلوزهداد

سرمربی آتلتیکو مادرید پیش از داربی شهر مادرید به رئالی ها کنایه زد و گفت: 
آتلتیکو بر خالف رئال مادرید تیم مردم است.

رئال مادرید و آتلتیکو مادرید فردا شب در هفته سوم لیگای اسپانیا به مصاف هم 
می روند تا داربی مادرید در هفته سوم هیجان را به لیگ اسپانیا بازگرداند.

دیگو سیمئونه، سرمربی آتلتیکو مادرید پیش از دیدار برابر رقیب سرسخت خود 
با کنایه به آن ها گفت: آتلتیکو تیم مردم است و مثل رئال به جایی وابسته نیست.

فکر  معموال  مردم  رئال گفت:  با  دیدار  از  پیش  نشست خبری خود  در  سیمئونه 
اما ما  برای موفقیت هستیم.  به دنبال پول  تیمی هستیم که همیشه  ما  می کنند که 
امتیازهایی برخوردار نیستیم. ما تیم مردم مادرید هستیم  بقیه تیم ها از چنین  مثل 
از ما  به خاطر همین است که مردم عاشقانه ما را دوست دارند و به حمایت  و 
می پردازند. مثل بقیه تیم ها به پول های کالن برای رسیدن به موفقیت نیاز نداریم و 
البته به چنین منابعی نیز دسترسی نداریم چرا که ما تیم دولتی نیستیم که از جایی 

حمایت شویم.
لیگای  در  قهرمانی  به  تیم  این  با  که فصل گذشته  مادرید  آتلتیکو  موفق  سرمربی 

اسپانیا رسید، ادامه داد: مردم خودشان را مثل تیم آتلتیکومادرید می دانند، درست 
مثل کارگری که روی پای خودش ایستاده و تالش می کند تا به موفقیت برسد. 
ما نیز به همین شکل تیمی هستیم که تالش می کنیم و تنها به واسط همین تالش 
امیدوار به کسب موفقیت در فوتبال هستیم. کاری که فصل گذشته موفق به انجام 
آن شدیم و توانستیم به قهرمانی در لیگا برسیم و حتی به فینال لیگ قهرمانان اروپا 
نیز راه یافتیم. این اتفاق قبال در فوتبال ایتالیا نیز رخ داد. زمانی که مارادونا به ناپولی 
رفت این تیم ناپولی بود که به واسطه حمایت مردم این شهر و با بودجه خیلی 
ناچیز نسبت به تیم های متمول به قهرمانی در سری رسید و تیم های اینتر، میالن و 
یوونتوس را جا گذاشت. شباهت های زیادی بین آن تیم ناپولی که تاریخ ساز شد 

با تیم من وجود دارد.
سرمربی آتلتیکو مادرید ادامه داد: می دانم که مدافع عنوان قهرمانی هستیم و همه از 
ما توقع برد در هر دیداری را دارند ولی تیمم به هیچ وجه عقده پیروزی و قهرمانی 
ندارد. اگر قهرمان شویم و یا در بازی فردا به پیروزی برسیم که چه خوب و اگر 
هم نه چیز خاصی رخ نداده، هرچند مربی ای هستم که همیشه به دنبال پیروزی ام 

چرا که این نتایج هستند که سرنوشت افراد را مشخص می کنند.
دیگو سیمئونه پس از ورود به آتلتیکو مادرید توانست این تیم را به قهرمانی در 
لیگ اروپا، سوپرکاپ اروپا، جام حذفی اسپانیا، لیگای اسپانیا و سوپرکاپ اسپانیا 
برساند که آخری در بازی برابر رئال مادرید به دست آمد. دیداری که با درگیری 
سیمئونه و کمک داور مسابقه همراه شد و سرمربی آرژانتینی آتلتیکو مادرید به 8 
فردا شب  آرژانتینی  مربی  این  شد.  محکوم  تیمش  همراهی  از  محرومیت  جلسه 
نمی تواند روی نیمکت آتلتیکو مادرید بنشیند و باید از روی سکوها نظاره گر بازی 
تیمش باشد. آتلتیکومادرید این فصل نیز در لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد و این 
کار را برای تیمی که خیلی از ستاره های خودش را از دست داده سخت تر می کند.
سیمئونه ادامه داد: به نظر من لیگا از لیگ قهرمانان اروپا سخت تر است. ما با دو 
حریف قدرتمند مثل رئال مادرید و بارسلونا باید هر هفته رقابت کنیم. اگر یک 
دیگر  شاید  و  می افتیم  عقب  جدول  از صدر  وقت  آن  بیاوریم  دست  به  تساوی 
نتوانیم جایگاه مان را پس بگیریم. رئال و بارسا در جابه جایی تابستانی هرچقدر که 
خواستند بازیکن خریدند، در حالی که تیم من خیلی از بازیکنانش را از دست داد 
و تنها توانستیم مانجوکیچ را از بایرن مونیخ به خدمت بگیریم. حاال تصور کنید که 

باید با چه شرایطی با رئال و بارسا رقابت کنیم. شرایطی که اصال عادالنه نیست.

در  گذشته  روز  ایران  و  تاجیکستان  کشورهای  دیپلمات های 
احمدشاه  شهید  سالگرد  سیزدهمین  مناسبت  به  که  مراسمی 
بود،  شده  برگزار  شهید  هفتۀ  و  افغانستان  ملی  قهرمان  مسعود 

مسعود را قهرمان تمام خاورمیانه عنوان کردند.
از هفته شهید و همچنین شهادت  یادبود  فارسی رو،  به گزارش 
برگزار  مقیم مسکو هر ساله  افغان های  احمدشاه مسعود توسط 

می شود.
نماینده گان  شد،  برگزار  گذشته  روز  که  یادبودی  مراسم  در 
سفارت خانه های افغانستان، ایران، تاجیکستان، انستیتوت شرق 
شناسی روسیه، اتحادیه های افغان ها، و تعداد زیادی از افغان ها 

داشتند.
این مراسم حضور  ایران در  به نماینده گی از سفارت  آرامی که 
نبود،  افغانستان  شخصیت  تنها  مسعود  احمدشاه  گفت:  داشت 
تمام  به  که  بود  مذهبی  و  دینی  بزرگوار،  ایشان شخصیتی  بلکه 

منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی تعلق داشت.
این دیپلمات ایرانی و همچنین دیپلمات کشور تاجیکستان گفتند: 
از  با گذشت 13 سال  یادبود نشان می دهد که  برگزاری مراسم 

شهادت مسعود یاد و خاطره او فراموش نشده است.

کشورهای  برادران  کنار  در  همیشه  »افغان ها  که  می گویند  آنان 
همسایه خود بوده اند و ما احمدشاه مسعود را به عنوان یکی از 

دوستان خود می دانستیم.« 
به باور مقامات کشور ایران و تاجیکستان، اگر احمد شاه مسعود 
پیوند کشورهای همسایه  و  روابط  در  مهمی  نقش  می بود  زنده 

می داشت.

به گفته آنان، یکی از آرزوهای مسعود تقویت روابط با کشورهای 
همسایه بود.

نجیب اهلل شینواری به نماینده گی از سفارت افغانستان نیز با بیان 
اینکه برگزاری مراسم یادبود از شهداء به معنای تجدید پیمان با 
آرمان شهداء است، گفت: شهیدان راستین راه خدا همیشه زنده 

و جاویدان اند.
ارزش های  زمانی  و  شرایط  هیچ  در  افغانستان  مردم  گفت  او 
که  ماست  افتخار  و  نمی گیرند  نادیده  را  شهداء  راه  و  معنوی 

سرمشق زندگی مان راه شهیدان است.
افغانستان  در  موجود  بحران های  به  توجه  با  که  کرد  تاکید  وی 
»ما باید اراده خود را بیش از پیش برای رسیدن به آرمان شهداء، 

مستحکم کنیم.«
و  پرداختند  سخنرانی  به  هم  افغان  و  خارجی  مهمانان  دیگر 
شهداء  همچنین  و  مسعود  احمدشاه  شهید  شخصیت  پیرامون 

صحبت کردند. 
مزاری،  و  از شخصیت  هایی چون مسعود  داشت  مراسم گرامی 
به صورت منظم هر سال از سوی افغان های مقیم روسیه برگزار 

می شود.
بخش بزرگی از افغان های مقیم مسکو هم اعضاء و فعالین حزب 
در  حال  به  تا  اما  هستند،  نجیب  داکتر  حکومت  و  دموکراتیک 
رهبران  از  واحد(  صورت  )به  داشت  گرامی  محافل  راه اندازی 
نهادهای  البته چند سال قبل برخی  اند.  سابق خود موفق نشده 
اجتماعی افغان در این زمینه تالش کردند، اما بنابر عدم تفاهمی 
که بین آنان است، همچنان هریک مراسمی جداگانه برگزار می 

کنند. 
احمدشاه مسعود به تاریخ ۹ سپتمبر سال 2001 در قریه خواجه 
بهاوالدین والیت تخار افغانستان توسط دو نفر تروریست عرب 
که خود را خبرنگار معرفی نموده بودند، به قتل رسید. زمان ترور 
مسعود، که فقط 2 روز پیش از حمالت انتحاری 11 سپتمبر به 
حوادث  با  قتل  این  ارتباط  مورد  در  را  سواالتی  بود،  نیویورک 
افغانستان  به  خارجی ها  نظامی  مداخله  آن  متعاقب  و  نیویورک 
برانگیخت. نخست این ترور به گروه طالبان نسبت داده شد اما 

طالبان هیچگاه مسوولیت آن را نپذیرفت.

گزارش های  که  است  گفته  بین الملل  عفو 
طفل  دو  شمول  به  غیرنظامی   14 کشته شدن 
و  امریکا  متحده  ایاالت  هوایی  حمله  اثر  در 
ناتو در شرق افغانستان ایجاب یک تحقیقات 
شفاف و رعایت عدالت برای قربانیان ملکی 

را می نماید.
آخرین گزارش عفو بین المللی مستند ساخته 
آن  در  که  پیشین  موارد  چه گونه  که  است 
ایاالت  نظامی  عملیات  جریان  در  ملکی ها 
به دلیل  اند،  ناتو کشته شده  امریکا و  متحده 
نکنند،  را مطرح  احتمال جنایت جنگی  آنکه 

به طور مناسب مورد تحقیق قرار نگرفته اند.
ریچارد بنیت، رییس بخش آسیا- پاسفیک عفو 
حسابدهی  »فقدان  که  است  گفته  الملل  بین 
ایاالت  نیروهای  توسط  ملکی ها  کشتار  برای 
حامل  افغانستان  در  ناتو  و  امریکا  متحده 
برای  خارجی  نیروهای  که  است  پیام  این 
ارتکاب بد رفتاری ها دست آزاد دارند و جان 

افغان های ملکی کمتر ارزش دارد.«
این حمالت  قربانیان  به  را  عمیق مان  تأثر  ما 
که  کسانی  خانواده های  شمول  به  هوایی 
ابراز  اند  داده  دست  از  را  شان  جان های 
متحده  ایاالت  و  ناتو  نیروهای  می نماییم. 
حمله  این  که  بدهند  اطمینان  باید  امریکا 
هوایی بیدرنگ، همه جانبه و بیطرفانه تحقیق 
می شود و به خانواده های قربانیان در مورد 

پیشرفت این تحقیقات اطالع داده می شود.
این حمله هوایی ایاالت متحده امریکا و ناتو 
کنر  نرنگ والیت  بادیل ولسوالی  دره  در  که 
صورت گرفت، ده ها نفر را زخمی نیر ساخته 

است.
اجساد  قریه  مردم  که  است  شده  گفته 
آورده  والیت  مرکز  به  را  شان  خویشاوندان 

اند تا نشان بدهند که ملکی ها کشته شده اند.
در  افغانستان،  محلی  مقامات  اظهار  طبق 
در  بین المللی،  نیروهای  هوایی  حمالت  اثر 
کشته  ملکی  افراد  کنر  والیت  نرند  ولسوالی 

و زخمی شده اند.
ضمن  کنر  والی  سخنگوی  مصمم  عبدالغنی 
یک تماس تیلفونی به دویچه وله گفته است: 
»در ولسوالی نرنگ از جانب نیروهای ائتالف 
معلومات  طبق  که  گرفت  صورت  بمباردمان 
دست داشته 27 تن کشته و زخمی شده اند 
می  شامل  نیز  اطفال  و  زنان  آنها  بین  در  که 

باشند.«
نامبرده  ولسوالی  که  کرد  خاطرنشان  مصمم 
شده  واقع  کنر  والیت  »ناامن«  منطقه  در 
عملیات  آنجا  »در  که  نمود  عالوه  او  است. 
ویژه نیروهای ائتالف و ایاالت متحده امریکا 
و پولیس محلی راه اندازی شده بود. پس از 
هوایی  بمباردمان  شد،  شلیک  ها  آن  بر  آنکه 

صورت گرفت.«

کلوزه  میروسالو  آلمان،  صدراعظم 
همبستگی  جایزه  برنده  عنوان  به  را 
آلمان انتخاب کرد و جایزه ویکتوریای 

طالیی را به او داد.
میروسالو کلوزه در جام جهانی برزیل 
رکورد  توانست  و  درخشید  خوش 
بشکند.  را  برزیلی  رونالدوی  گلزنی 
گل   1۶ با  حاضر  حال  در  که  کلوزه 
جام های  تاریخ  گلزن  برترین  زده 
از  پس  می شود،  محسوب  جهانی 
پایان جام جهانی برزیل از فوتبال ملی 

خداحافظی کرد.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان با تقدیر 
همبستگی  جایزه  کلوزه  میروسالو  از 
2014 را به این بازیکن اهدا کرد. کلوزه 
را  خود  جایزه  برلین  در  گذشته  شب 

دریافت کرد.
میروسالو کلوزه در 8 سالگی از لهستان 
به آلمان مهاجرت کرد و در حال حاضر 
او  می کند.  بازی  ایتالیا  التزیو  تیم  در 
بازی کرد و  آلمان  تیم ملی  سال ها در 
 ، 200۶  ،2002 جهانی،  جام  چهار  در 

2010 و 2014 بازی کرد.
میروسالو  از  تمجید  با  مرکل  آنگال 
گفت:  بازیکن  این  به  خطاب  کلوزه 
هستی.  همه  برای  کاملی  الگوی  تو 
می تواند  تو  سخت کوشی  و  توانایی 
نشان  باشد.  مردم  همه  برای  الگویی 
دادی که آلمان خانه توست و به پیشینه 

لهستانی ات نیز افتخار می کنی.
میروسالو کلوزه نیز پس از دریافت این 
جایزه گفت:  از اینکه جایزه همبستگی 
می کنم.  تشکر  همه  از  دادند  من  به  را 
خصوصا  مردم  برای  الگویی  اینکه  از 
از  می بالم.  خودم  به  هستم  کودکان 
اینکه جایزه همبستگی کشور آلمان به 
می رسد  دارم  لهستانی  اصلیت  که  من 
زندگی  اوایل  خوشحالم.  خیلی  خیلی 
اما  بود.  سخت  خیلی  آلمان  در  من 
شد.  خوب  برایم  چیز  همه  رفته  رفته 
مسیر  در  که  بودند  زیادی  سنگ های 
آن ها  همه  از  اما  گرفتند  قرار  راهم 
پریدم و امیدوارم در ادامه زندگی ام نیز 

موفق باشم.
مثال  آلمان  داد:  ادامه  کلوزه  میروسالو 
باید  ولی  است  همبستگی  از  کاملی 
متقابل  درک  تا  کنیم  تالش  بیشتر 

بیشتری از هم داشته باشیم.
کلوزه که 137 بار پیراهن ژرمن ها را به 
تن کرده، ادامه داد: خیلی از دوستان من 
اکنون در  دارند و  نیز اصلیت خارجی 

کشور آلمان زندگی می کنند.

ورزش
کنایه سیمئونه به رئال:

ماتیممردمهستیم
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پیامبر  بنیاد  همکاری  با  افغانستان  شهدای  وارثین  بنیاد 
بنیاد شهید مصطفی  بلخی،  بنیاد شهید اسماعیل  اعظم، 
وزارت  و   58 و   57 سال های  انجمن شهدای  کاظمی، 
برنامه های  و  عکس  نمایشگاه  فرهنگ،  و  اطالعات 

ادبی یی را به مناسبت هفتۀ شهید در کابل برگزار کرد.
و  اطالعات  وزارت  معین  حضور  با  نمایشگاه  این 
تحت  سنا  و  مجلس  نماینده گان  از  برخی  فرهنگ، 
در  هفتۀ گذشته  مردان خداست«  هنر  »شهادت،  عنوان 

نگارستان ملی افتتاح شد.
در این نمایشگاه، صدها قطعه عکس از شهدای 30 سال 
از مزارها و قبرهای دسته جمعی به  اخیر و شبیه سازی 

معرض دید عموم گذاشته شده است.
برگزارکننده گان این نمایشگاه می گویند که با برگزاری 
برای  آنان  راه  و  گرامی  شهیدان  یاد  محافل  چنین  این 

نسل های آینده مشخص می شود.
این  افتتاح  روز  در  سنا  مجلس  عضو  بلخی،  صدیقه 
جوانان  برای  تصاویر  این  نمایش  که  گفت  نمایشگاه 
کشور مفید است و هیچ واقعه یی از نظرها پنهان نخواهد 

ماند.
شهیدان،  فرزندان  امروزه  متأسفانه  افزود:  بلخی  خانم 
آواره کشورهای خارجی و یا اسپندی و گدا در سطح 
شهر شده اند که این عمل بی احترامی به خون شهدا 

می باشد.

باعث  کارهایی  چنین  می گوید،  سنان  عضو  این 
فرهنگ سازی در تجلیل از مقام شهدا می شود.

این نمایشگاه در هفته شهید در حالی برگزار می شود که 
استقبال چندانی از این هفته صورت نگرفت.

آقای هادی افزود:« فساد، فتنه، تفرقه و هزاران مشکل 
دیگر که امروز گریبان گیر کشور شده از نهادینه نشدن 

آرمان های شهدا می باشد.«
در روز دوم این نمایشگاه برنامۀ ادبی »شعر شهید« نیز 

برگزار گردید.
 موسی فریور استاد دانشگاه کابل ضمن خوانش شعری 
از  یکی  مبارزه  و  جهاد  ادبیات  گفت:  شهید  مقام  در 

برگ های زرین ادبیات در افغانستان می باشد.
بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  ولی  احمد  حال،  عین  در 
شهید مسعود ضمن بازدید از این نمایشگاه گفت: جهاد 
ما  تاریخ کشور  از برگ های ُدرخشان  و مقاومت یکی 
است و این تاریخ نقطۀ پیوند میان همه شهروندان کشور 

می باشد.
خود  مبارزات  جریان  در  شهدا  افزود:  مسعود  آقای 
فداکاری کردند و از شرف، عزت و آزادی کشور دفاع 

نمودند.
میزبان  دیگر  روز  سه  تا  ملی  نگارستان  است  گفتنی 

بازدید کنندگان از این نمایشگاه می باشد.

نمایشگاهعکسبهمناسبتهفتۀشهید
درکابلبرگزارگردید

دیروز  چاشت  از  پس  کرزی  رییس جمهور 
جمعه در چهاردمین نشست سران کشورهای 

عضو سازمان شانگ های سخنرانی کرد. 
در این نشست که در شهر دوشنبه پایتخت 
رییس جمهور  گردید،  برگزار  تاجیکستان 
با تأکید بر مبارزه بر ضد تهدیدهای  کرزی 
افزون  روز  به گونه  که  افراطیت  و  تروریزم 
مخاطره  به  را  منطقه  تمامی  ثبات  و  امنیت 
انداخته است، خواهان همکاری نزدیک میان 

اعضای سازمان شانگ های گردید.
رییس جمهور خطاب به اعضای این سازمان 
و  تروریزم  پناه گاهای  و  ریشه  که  گفت 
قرار  افغانستان  مرزهای  از  خارج  افراطیت 
عنوان  به  پدیده ها  این  از  استفاده  و  داشته 
کسی  هیچ  نفع  به  خارجی  سیاست  ابزار 
نبوده و هیچ منافع درازمدتی را تأمین کرده 

نمی تواند.
اهمیت همکاری  به  اشاره  با  رییس جمهور 
گسترده میان کشورهای عضو این سازمان به 

هدف تامین صلح و امنیت در منطقه گفت: 
»تعهد افغانستان به گسترش صلح و ثبات در 
منطقه همچنان نیرومند باقی مانده و ما آماده 
هستیم تا با همه اعضای کشور های سازمان 
این  شانگ های و ساختارهای ضد تروریزم 

سازمان همکاری کامل نماییم.«
رییس جمهور کرزی، تروریزم و افراطیت را 
چالش های...                   ادامه صفحه 6

جمشید  ساخته  عشق«  مکعب  متر  »چند  فیلم 
افغانستان در  محمودی به عنوان نماینده سینمای 
بخش بهترین فیلم خارجی هشتاد و هفتمین دوره 

جوایز سینمایی اسکار معرفی شد.
اتحادیه سینماگران افغانستان که دو فیلم را برای 
نامزد کرده  به اسکار 2015  برای معرفی  گزینش 
بود در نهایت فیلم »چند متر مکعب عشق« ساخته 
جمشید محمودی را در رقابت با فیلم »مردی در 
عابدی  صدیق  کارگردانی  به  پنجم«  زن  آرزوی 
اسکار  کمیته  به  معرفی  برای  امتیاز  بیشترین  با 

انتخاب شد.
فیلم ۹0 دقیقه یی »چند متر مکعب عشق« محصول 
مشترک سینماهای افغانستان و ایران است که سال 
گذشته در جشنواره فیلم فجر در ده بخش نامزد 

شد و برنده دو سیمرغ بلورین شد.
افغانی االصل  فیلم  این  کارگردان  می شود  گفته 

است.
به گزارش بی بی سی، این فیلم عاشقانه، داستان 
ایرانی روایت  پسر  با  را  افغان  زندگی یک دختر 
ایران  به  افغان ها  مهاجرت  سال های  در  که  کرده 
صابر  غم انگیز  عشق  ماجرای  است.  افتاده  اتفاق 
از  تعدادی  که  کارگاه هایی  از  یکی  در  مارونا  و 
مهاجران افغان در ایران در آن در شرایطی دشوار 

مشغول کار و زندگی غیرقانونی اند.

سال گذشته 7۶ کشور، فیلم های خود را به حضور 
در  که  کردند  معرفی  خارجی  اسکار  رقابت  در 
نهایت فیلم ایتالیایی »زیبایی بزرگ« ساخته »پائولو 
تا  اسکار خارجی شد  به کسب  موفق  سورنتینو« 
ایتالیا همچنان پرچمدار این بخش از جوایز اسکار 
باقی بماند. آخرین مهلت ارسال آثار برای حضور 
در بخش بهترین فیلم خارجی اسکار 2015، اول 

اکتبر است.
هنرهای  و  علوم  آکادمی   2015 جوالی  پانزدهم 
تصویری اسکار پنج فیلم منتخب از میان تمام آثار 
بخش  نامزدهای  عنوان  به  را  مختلف  کشورهای 

بهترین فیلم خارجی معرفی خواهند کرد.
اسکار  جوایز  اعطای  و  برندگان  معرفی  مراسم 
22 فوریه 2015 در سالن »دالبی« هالیوود برگزار 

خواهد شد.

معرفیفیلمایرانی-افغانیبهاسکار

رییس جمهور کرزی: 

استفادهازتروریسمبهحیثابزارمنافعدرازمدت
هیچکشوریراتضمیننمیکند


