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ماست!

وزارت فواید عامه می گوید که یک شرکت امریکایی 
که مسوولیت ساخت جادۀ حلقوی افغانستان را گرفته 
پرداخت  پیش  پول  دالر  میلیون   ۱۰۷ گرفتن  با  بود؛ 

پروژه، از راه بگرام فرار کرده است.
از  گذشته  روز  که  عامه  فواید  وزیر  اوژن  نجیب اهلل 
بود، گفت:  استجواب شده  نماینده گان  سوی مجلس 
دو  سوی  از  افغانستان  حلقوی  سرک  ساخت  کار   «
شرکت امریکایی و ترکی قرار داد شده بود؛ این دو 
شرکت توانایی تخنیکی الزم برای ساخت این سرک 
را نداشتند. ما این دو شرکت را ممنوع الخروج کرده 
کرده  فرار  بگرام  راه  از  امریکایی  شرکت  اما  بودم؛ 

است«.
پرداخت  پیش  پول  دالر  میلیون   ۱۰۷ شرکت  این 

پروژه را با خود برده و حاال ۱۰ میلیون دالر از دولت 
افغانستان خسارت طلب دارد.

آقای اوژن مسووالن این شرکت را دزدان بین المللی 
بانک  سطح  در  بزرگی  دست های  افزود:  و  خواند 
جهانی و آسیایی در پشت...             ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پاکستان در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان 
خندقی را حفر می کند که گفته می شود برای جلوگیری 
از ورود تروریستان است. همزمان با این به قول مقامات 
شمار مرزبانان پاکستانی نیز در این مناطق افزایش یافته 

است.
با  بلوچستان  ایالت  سرحدی  مناطق  در  پاکستان 
افغانستان کار حفر...                        ادامه صفحه 6

نشریه فارین پالیسی در شماره اخیر خود در رابطه با 
انتخابات افغانستان و شرایط سیاسی کنونی این کشور 
مطلبی را به چاپ رسانده و اعالم کرده است: دخالت 
ناآزموده خارجی ها در انتخابات افغانستان به ادعاهای 

طالبان در این رابطه اعتبار بخشید.
در واقع، امریکا نشان داده است که اگر عبداهلل عبدهلل 
ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیداهای  اشرف غنی،  و 
حکومت  تشکیل  چهارچوب  به  نسبت  افغانستان، 
وحدت ملی به عنوان پیش نیاز که  بر روی آن توافق 
این  مالی  کمک های  نمانند،  پایبند  گرفت،  صورت 
کشور به افغانستان به صورت ناگهانی متوقف خواهند 

شد.
قرار  بن بست  در  افغانستان  در  سیاسی  روند  کنون   تا 
محک  اما  دارند.  پیروزی  ادعای  طرف  هر2  و  دارد 
اوباما برای حمایت از این کشور باعث شده است که 
آن ها انتخاب زیادی جز پذیرش توافق نداشته باشند. 
به این ترتیب، به نظر می رسد که تنها انتخاب باقی مانده 

برای کاندیداهای انتخابات این است که روی تقسیم 
قدرت در حکومت موقت که با دکترین اوباما موافق 

است، به توافق برسند.
از لحاظ سیاسی، جامعۀ جهانی در دیدن پتانسیل باال 
برای تقلب در انتخابات سال جاری، ناکام ماند و در 
غیرواقع بینانه  روایت  یک  ساختن  برجسته  به  عوض 
به عنوان مثال، کاخ سفید 2۰۱4 را برای  روی آورد. 
افغانستان »یک سال حیاتی« خواند و گفت که 2۰۱4 
سالی است که در آن مأموریت نظامی ما در این کشور 
به پایان خواهد رسید و در این سال برای اولین بار در 
تاریخ افغانستان قدرت به شکل دموکراتیک آن منتقل 
خواهد شد. اما ائتالف به رهبری امریکا در تالش خود 
به منظور مثبت بودن افراطی،...           ادامه صفحه 7

حفر خـندق در سـرحِد 

پاکستان و افغانستان

پیام سپاسگزاری رییس عمومی بنیاد شهید مسعود

فرار یک شرکت امریکایی با ۱۰۷ 
میلیون دالر از افغانستان

دو گزینۀ عبداهلل و غنی: 

حکومت موقت و یا تن دادن به دکترین اوباما

صفحه 6

افغانستان:السالم  بزرگوار  ملت  گرانقدر،  میهمنان  هم 
علیکم و رحمته اهلل و برکاته،

قهرمان  سالروز شهادت  که طی سیزدهمین  را سپاس  خدا 
ملی کشور و هفتۀ شهید، بار دیگر ملت قدرمند افغانستان 
این روزها،  از  با تجلیل و تکریم  تا  را توفیق نصیب نمود 
پیوند ملی جهاد و مقاومت و مبارزه و شهادت را به نمایش 

بگذارند. 
در  را  معنی دارتان  و  گسترده  مشارکت  و  پرشکوه  حضور 
مراسم و محافل یادبود - چه در داخل و چه در خارج از 
کشور- در راستای ادای مسوولیت دینی و ملی، به فرد فرد 

ملت افغانستان تبریک می گوییم.
از همۀ نیروهای مردمی و دست اندرکارانی که بنیاد شهید 
و  دعوت  در  و  اند  دانسته  خود  اعتماد  شایستۀ  را  مسعود 
سازمان دهی مردم همکاری و همراهی نموده اند؛ بخصوص 
کمیته های  دولتی،  محترم  کمیسیون  امنیتی کشور،  نیروهای 
مختلف تدوین برنامه ها و آن عزیزانی که طی یک ماه اخیر، 
شبانه روزی  تالش  مسعود  شهید  بنیاد  کنار  در  رضاکارانه 

داشته  اند سپاسگزار می باشیم.
حساسیت های  بنابر  متاسفانه  که  می دانم  یادآوری  به  الزم 
نمود،  ایجاد  انتخابات  مشکالت آفرین  روند  که  سیاسی یی 
بعضی جاده  در  ناآگاهی  از سر  هم  یا  و  آگاهانه  جوانانی، 
از شهروندان  تعدادی  اذیت  باعث  موترها  با گشت زنی  ها 
عزیز ما گردیدند که از این بابت از همشهریان محترم بازهم 

پوزش می خواهم. 
سایر  و  اندیشه  سجایا،  اخالق،  که  می سازم  خاطرنشان 
هیچگاه  اعمالی،  همچو  با  مسعود  شهید  خصوصیات 
که  می دهم  اطمینان  پیام  همین  با  است.  نداشته  آشتی  سر 
در  امنیتی  نیروهای  همکاری  با  آینده  سال های  در  ان شااهلل 
روز شهادت قهرمان ملی همچو حرکاتی اتفاق نخواهد افتاد. 
یک بار دیگر از ایزد منان استدعا دارم که با حضور قدرتمند 
ملت افغانستان در صحنۀ گرامی داشت از شهدا و سالگشت 
شهید احمد شاه مسعود، موج برکت را برای مردم افغانستان 

اعطا فرماید.
توفیق الهی نصیب همۀ شما عزیزان باد!
احمد ولی مسعود

رئیس عمومی بنیاد شهید مسعود



میان  سیاسی  گفت وگوهای  که  حالی  در 
تیم  که  آن چه  به دلیِل  انتخاباتی،  تیم  دو 
تیم  صداقِت  عدم  همگرایی  و  اصالحات 
رقیب در پیشبرد این مذاکرات عنوان کرده، 
سازمان  اما  شده؛  کشیده  بن بست  به  عماًل 
دوبارۀ  آغازِ  برای  تالش ها  متحد  ملل 
بخشیده  شدت  را  سیاسی  گفت وگوهای 

است.
دیگر  بارِ  یک  کابل  گذشته،  روزهای  در 
ارشد  اعضای  از  یکی  حضور  شاهد 
آغاز  به هدِف  که  بود  متحد  ملل  سازمان 
تیم  دو  میان  سیاسی  گفت وگوهای  دوبارۀ 
جیفری  بود.  آمده  افغانستان  به  انتخاباتی 
فیلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار 
کرده  تأکید  ریاست جمهوری  نامزدهای  با 
است که برای رسیدن به حکومت وحدِت 
ملی تالش کنند. او هم چنین پیام بانکی مون 
دبیرکل سازمان ملل را با خود آورده بود که 
از عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی دو 
خواسته  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد 

است که »لطفًا به جلو بروید!«
متحد و حضور  ملل  دبیرکل سازمان  پیام   
معاوِن او در کابل، بیان گِر نگرانی هایی ست 
روند  به  نسبت  می تواند  جهانی  جامعۀ  که 
انتخابات در مجموع و روند گفت وگوهای 
سیاسی و بررسی های فنِی آرا داشته باشد. 
انتخاباِت  در  آمده  به وجود  بن بسِت  پیشتر، 
و  جهانی  جامعۀ  میانجی گری  با  کشور 
و  بود  شده  شکستانده  متحد  ملل  سازمان 
پرتو  در  باید  که  گرفت  صورت  توافقاتی 
همکاری  در  انتخاباتی  تیم  دو  هر  آن ها 
پایان می دادند  اختالفات  به  با هم  مشترک 
و حکومتی را می ساختند که اصطالحًا آن 
را حکومت وحدِت ملی خوانده اند. اما این 
روند پس از چند بار سکته گی سرانجام با 
همگرایی،  و  اصالحات  تیم  قاطِع  موضع 
نخست در عرصۀ بررسی فنِی آرا و سپس 
متوقف  سیاسی  گفت وگوهای  عرصۀ  در 

شد. 
تیم اصالحات و همگرایی هرچند به صورِت 
واضح نخواست نهادهای بین المللی را متهم 
به جانب داری از یک تیم سازد، ولی قراین 
جانب دارانۀ  نقش  بیان گِر  همه  شواهد  و 
نهادهای بین المللی در روند بازرسی آرا و 

گفت وگوهای سیاسی بوده اند. 

اگر سازمان ملل متحد و ناظران بین المللی 
با تعهد اخالقی  به گونۀ غیرجانب دارانه و 
بدون  می کردند،  عمل  وضعیت  به  نسبت 
تردید امروز بن بست انتخابات این قدر عمیق 
و جنجالی نمی شد. وقتی به خواست های تیم 
اصالحات و همگرایی به صورِت واقع بینانه 
نگاه شود، نه خواست های فراقانونی و نه هم 
اصالحات  تیم  غیرمنطقی اند.  خواست های 
و همگرایی از آغاز بحران انتخابات تالش 
اثبات  به  را  خود  حقانیِت  فقط  که  نکرده 
رساند، بل تالش کرده که آبروی دموکراسی 

و انتخابات را نیز نجات دهد. 
رابطه  مشکالتی  با  دقیقًا  انتخابات  بحران 
دارد که زمینه ساز بحرانی بزرگ در کشور 
شده می توانند. بحراِن بزرگ به نظر بسیاری 
تیم های  از  یکی  که  نیست  این  آگاهان،  از 
معترض  وضعیت  به  نسبت  انتخاباتی 
باشد؛ بل بحران از این جا آغاز می شود که 
تالش های سازمان یافته به هدِف بدنام کردِن 

روند انتخابات در کشور صورت گیرد. 
اگر پرسیده شود که »مهم ترین و اصلی ترین 
دستاورد افغانستان که بدون شک به کمِک 
سیزده  ظرِف  شده،  فراهم  جهانی  جامعۀ 
سال گذشته چه بوده است؟« بدون کمترین 

درنگی گفته می شود »نظام مردم ساالر«. 
در  مردم ساالری  نظام  این که  در  البته 
بوده،  مردم ساالرانه  چه قدر  افغانستان 
ولی  دارد؛  وجود  گفت وگو  و  بحث  جای 
نظام  که  دارند  توافق  همه  مسأله  یک  در 
افغانستان  مردم  به وسیلۀ  آن  ارزش های  و 
مورد تأیید قرار گرفته و پذیرفته شده است، 
اما این که مدیریِت رییس جمهور کرزی، از 
بحثی  ساخته،  کاریکاتور  یک  دموکراسی 

دیگر است. 
انتخابات سال ۱393 عماًل در تقابل با تمام 
معنا  این  به  گرفت؛  قرار  نظام  ارزش های 
که عده یی به طمع رسیدن به قدرت از راه 
نامشروع، مهم ترین دستاورد مردم افغانستان 
دهند.  قرار  تهاجم  مورد  داشتند  تصمیم  را 
در  همگرایی  و  اصالحات  تیم  اعتراض 
است. هدف  انجام شده  دو هدِف  راستای 
اصلی در این میان حمایت از دموکراسی و 
ارزش های آن است و هدف دوم که بدون 
تردید در ذیِل آن می تواند بگنجد و ماحصل 
آن خواهد بود، رسیدن به عدالِت انتخاباتی 

است. 
کرد  تالش  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
تا  دارد  جریان  تالش ها  این  هم  حاال  و 
حمایت های  و  گسترده  تقلباِت  روند  در 
تیم  نشود.  قربانی  بزرگ  خیِر  بی پشتوانه 
به  امید  این  به  همگرایی  و  اصالحات 
گفت وگوهای  و  فنی  بازرسی های  روند 
جهانی  جامعۀ  که  گفت  لبیک  سیاسی 
و  کند  بررسی  را  وضعیت  غیرجانب دارانه 
نگذارد که ارزش های دموکراتیک در مسلِخ 
اقتدارگرایی ذبح شود. اما با دریغ که دیدیم 
مدافعان دموکراسی و حقوق بشر، خود به 
قاتالِن این ارزش ها تبدل شدند و به جای 
حل بحران، بحران های تازه یی خلق کردند. 
دلیل  که  است  این  پرسش  ساده ترین 
باشد  قرار  اگر  چیست  انتخابات  برگزاری 
فرد و یا تیم مشخصی به قدرت برسد؟ زیرا 
برای رسیدن به چنین قدرتی، سازوکارهای 
و  دارند  وجود  مصون تری  و  مطمین تر 
صورت  وقت تلفی  این همه  که  نیست  نیاز 
برسد.  مصرف  به  دالر  میلیون ها  و  گیرد 
جامعۀ  برای  افغانستان  در  دموکراسی  اگر 
آن  تالش های  پس  ندارد،  اهمیتی  جهانی 
آن گونه  آیا  توجیه شود؟  می تواند  چه گونه 
تنها  جهانی  جامعۀ  مدعی اند،  برخی ها  که 
به منافِع خود می اندیشد و هیچ تعهدی در 
قبال ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری 

ندارد؟ 
این پرسش ها، پرسش هایی جدی و فربه اند 
در  را  خود  موقِف  باید  جهانی  جامعۀ  و 
نمی توان  سازد.  مشخص  وضعیت  برابر 
هیچ  منتظر  و  داد  ادامه  خدعه  و  فریب  با 
واکنشی نبود. مردم افغانستان تشنۀ عدالت 
و مردم ساالری اند و این ارزش ها را به هیچ 
سازمان  تالش های  نمی نهند.  وا  صورت 
ملل و هر نهاد دیگر زمانی به نتیجه می رسد 
شفافیِت  و  عدالت  تأمین  راستای  در  که 
افغانستان  مردم  گیرد.  صورت  انتخابات 
کرده اند،  برداشت  برخی ها  که  آن گونه 
فیصله یی  هر  به  که  نشده اند  خسته  چنان 
افغانستان نسبت  تن دهند. خسته گی مردم 
در  که  است  آشکاری  حق تلفی های  به 
واکنشی  هیچ  و  می گیرد  صورت  حق شان 

را برنمی انگیزد.

2سال ششم    y شمارة یک  هزار  سه صدو   هفتاُد  پنج    y 1 شنبه      23سنبله / شهریور  y 1393 19ذوالقعد  ة الحرام    y 1435 14 سپتمبر  2014 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

جنـجال هـای انتـخاباتی را 
پایـانـی هـست؟

 

متحد  ملل  دبیر کل سازمان  تلیفونی  از گفت وگوی  پس 
با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، روز جمعۀ گذشته 
آقای  معاون  فیلتمن  جیفری  مستقیِم  شاهد حضور  کابل 
نامزداِن  با  جداگانه  دیدارهای  طی  که  بود  بانکی مون 

انتخابات گفت وگو کرده است.
دولت  تشکیل  نامزد،  دو  هر  برای  فیلتمن  آقای  تأکید 
هر  از  آن  نیازِ  حاضر،  شرایط  در  که  بود  ملی  وحدِت 
زماِن دیگر بیشتر احساس می شود. او هم چنان گفته است 
اما  بود  افغانستان خواهد  با  که کمک های جامعۀ جهانی 
حساِس  شرایط  باید  همه  از  پیش  نیز  انتخابات  نامزداِن 
کشور را درک کرده و روی تشکیل دولت وحدِت ملی 

به توافق برسند.
از تشکیل چنین  بار  تداوم هر  و  تیم تحول  متأسفانه  اما 
تازه ترین  است.  زده  باز  گوناگون سر  بهانه های  به  امری 
ادعا و بهانۀ این تیم، بحث شکستن قانون اساسی است که 
گویا اگر توافق سیاسی به میان آید، کاری خالِف قانون 
صورت گرفته است. ولی این بهانه و ادعا در حالی مطرح 
می شود که خود تیم و تحول و تداوم متهم به اعمال تقلب 
است، کارمندان ارشد کمیسیون انتخابات به سود این تیم 
تقلب کرده اند و اسناد و مدارِک بی شمار و انکارناپذیری 

علیه این تیم ارایه شده است. 
سوی  از  اساسی  قانون  بار  ده ها  گذشته،  سال  سیزده  در 
این  از  برخی  و  است  شده  نقض  کرزی  رییس جمهور 
نقض قوانین هم زمانی صورت گرفته که آقای  احمدزی 
یکی از ارکان ارشِد حکومت بوده است. اما چرا وی در 
طول این سال ها در برابر نقض سیستماتیِک قانون اساسی 

توسط آقای کرزی اعتراض نکرده است؟
دست کاری در قانون اساسی در جلسۀ لویۀ جرگۀ قانون 
سال  انتخاباِت  از  پس  غیرمشروع  کار  ادامۀ  و  اساسی، 
آقای  که  است  قانون  نقض  موارد  از  گوشه یی   ،۱388
کرزی آن ها را پیش روی جناب اشرف غنی مرتکب شده، 
اما برای یک بار هم که شده با اعتراِض وی مواجه نشده 

است. 
و  کرزی  آقای  همکاری  به  این بار  اشرف غنی  جناب 
اساسی  قانون  نقض  در  خود  عماًل  انتخابات،  کمیسیون 
مهندسی  را  انتخابات  این ها  است؛ چون  کرده   ایفا  نقش 
کردند و آن را از یک پروسۀ شفاف و دموکراتیک، به یک 

روند شکست خورده و باطل تبدیل ساختند.
همین اکنون کشور شدیداً به سمِت بحران رهسپار است. 
ثبات امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... همه و همه 
این رو،  از  خسته اند.  و  دل زده  مردم  است.  خورده  برهم 
بیش از همه چیز نزد نامزدان به ویژه تیم تحول و تداوم، 
داشته  قرار  اولویت  در  مردم  آرامِش  و  کشور  ثباِت  باید 

باشد.
مسلمًا تشکیل دولت وحدت ملی، همان اولویتی ست که 
ثبات در همۀ عرصه ها را تضمین می کند؛ امری که نه تنها 
مردم می خواهند، بل تأکید سازمان ملل و سایر همکاراِن 
بین المللی افغانستان نیز بر آن است. سر باز زدن از ایجاد 
دولت وحدت ملی، نقض مضاعِف قانون و مصالِح ملی 

است که تیم تحول و تداوم سعی بر آن دارد. 
را  میانجی گری هایش  نیز  آقای کرزی  و ظاهراً  به تازه گی 
آغاز کرده است که سخت بی اعتبار و نامطمین می نماید. 
زیرا از آن جایی که در دولت وحدِت ملی جایی برای آقای 
کرزی نیست، به نظر نمی رسد که تالش های او صادقانه 
باشد. از این  رو، توقع تشکیل دولت وحدِت ملی از آدرس 
آقای کرزی و تیم تحول و تدوام، بعید به نظر می رسد. 
در این امر خطیر، تنها سازمان ملل و جامعۀ جهانی است 
که می توانند طرفین را به توافِق سیاسی و تشکیل دولت 
وحدِت ملی ترغیب کننـد و دسِت غرض آلودِ حکومت را 

از روند مذاکرات کوتاه سازند. 
واقع  میانجی  قضیه  این  در  دیگر  بار  که  ملل  سازمان  از 
شده، انتظار می رود که کاماًل غیِر جانب دارانه هر دو نامزد 
انتخاباتی را به تشکیل دولت وحدت ملی به معنای واقعِی 
آن فرا بخواند و از هرگونه داوری یی که از آن بوی سازش 

با یکی از طرفین به مشام برسد، پرهیز کنـد.

نقـش سـازمان ملل در تشکـیل

 دولت وحدِت ملی
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کشته  یادبود  مراسم  در  سخنرانی  طی  جهان  کاتولیک های  رهبر 
شدگان جنگ جهانی اول با محکوم کردن تجارت سالح و اقدامات 
گرفته اند  بر  در  را  امروز  جهان  که  درگیریهایی  گفت:  تروریستی 

جنگ جهانی سوم تدریجی هستند.
به گزارش  خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
جهان در یک سخنرانی طی مراسم عشاء ربانی که در جریان بازدید 
بزرگترین بنای یادبود کشته شدگان جنگ جهانی اول برگزار کرد، 

گفت: بشریت باید بگرید و اکنون زمان گریستن است.
پاپ فرانسیس که به شمال ایتالیا سفر کرده نخست اقدام به مراسم 
میزبان ۱5 هزار سرباز کشته شده در جنگ  دعا در یک گورستان 

جهانی اول کرد.
پاپ فرانسیس همچنین در مراسم عشاء ربانی که در یک بنای بزرگ 
جنگ  گفت:  شد،  انجام  فاشیستی  ایتالیای  دوران  به  متعلق  یادبود 
برابربا جنون است حتی امروز پس از آنکه ما دومین شکست یک 
جنگ جهانی دیگر را دیده ایم می توانیم درباره یک جنگ جهانی 
سوم صحبت کنیم. جنگی که به طور تدریجی و از طریق کشتارها، 

جرائم و نابودی انجام می شود.
یافتن  پایان  بار خواهان  پاپ فرانسیس در چند ماه گذشته چندین 

درگیری ها در عراق ، اوکراین، سوریه ، غزه و آفریقا شده بود.
وی تأکید کرد: جنگ غیر منطقی است تنها هدف ان ایجاد نابودی 

است و به دنبال آن است تا با نابودی گسترش یابد.
شهوت  و  تحملی  بی   ، حرص  کرد:  تأکید  جهان  مسیحیان  رهبر 
تأکید  به یک جنگ  بر تصمیم ورود  انگیزه هایی هستند که  قدرت 

کرده و اغلب توسط یک ایدئولوژی توجیه می شوند.
پاپ همچنین آنچه را که دسیسه چینان تروریسم خواند محکوم کرد.

دالیل و اهداف پنهان نشست اعراب و امریکا در جده
در بهبوهه تبلیغات امریکا برای مبارزه با تروریسم 
و کوبیدن بر طبل جنگ علیه داعش، کنفرانسی در 
شد.  برگزار  امریکا  مشارکت  با  و  عربستان  جده 
کنفرانسی که هدف از آن کمک به ائتالف امریکا در 
مبارزه با داعش عنوان شد اما بسیاری در نیات پنهان 

پشت این نشست تردید دارند.
رفت  از  پس  امریکا  امورخارجه  وزیر  کری،  جان 
و برگشت های زیاد به منطقه که با هدف چانه زنی 
میان اسرائیل و فلسطینیان انجام شد، این روزها بار 
پیشین  سرهای  در  است.  بازگشته  منطقه  به  دیگر 
توافق نامه  یک  امضای  با  مذاکره  ماه  نه  بود  قرار 
نهایی میان اسرائیل و فلسطین صلح برقرار کند که 

دست از پا درازتر بازگشت.
اما بازگشت این بار کری به منطقه ربطی به پرونده 
و  امریکا  بایگانی  به  حاضر  حال  در  که  فلسطین 
آن ها در حال  ندارد.  منتقل شده،  کشورهای عربی 
و  اهمیت ترهستند  با  پرونده یی  سرگرم  حاضر 
پرونده  این  در  اعالم شده  رسانه ها  در  که  آن گونه 
به دنبال ایجاد یک ائتالف جهانی و منطقه ای برای 
)داعش(  اسالمی  دولت  تروریستی  گروه  با  مبارزه 

هستند.
بیش از این در نشست ناتو در ولز انگلیس، ایجاد 
ائتالفی جهانی علیه تروریسم اعالم شد اما ائتالف 
منطقه یی در نشستی که به دعوت عربستان در شهر 
جده برگزار شد، با حضور کشورهای مصر،  اردن،  
میزبان و  عنوان کشور  به  عربستان  و  امارات  قطر، 
ترتیب دهنده نشست، به صورت اولیه شکل گرفت.
نام  به  هم  نشست  یک  نشست،  دو  این  بر  عالوه 
کشورهای  وزرای خارجه  در سطح  اتحادیه عرب 
میان  بلند  تلفنی  دنبال یک گفت وگوی  به  و  عضو 
نبیل العربی، دبیرکل این اتحادیه و جان کری برگزار 
شد و ماحصل این نشست هم صدور بیانیه ای بود با 
همان موضع گیری ها و اقداماتی که در بیانیه اختتامیه 

نشست پیمان ناتو بیرون آمده بود.
در  شرکت  برای  منطقه  در  کری  حضور  مسلما 
حوزه  عرب  کشورهای  خارجه  وزاری  نشست 
خلیج فارس، امریکا، مصر، اردن، لبنان و ترکیه آن 

هم در عربستان معنی و پیام بزرگی دارد.
که  است  کشورهایی  از  یکی  عربستان  اینکه،  اول 
داعش  تروریستی  گروه  »خلیفه«  البغدادی،  ابوبکر 
داده  هشدار  عربستان  دادن  قرار  هدف  به  نسبت 
دلیل  دو  به  حداقل  را  تهدید  این  ریاض  و  است 
جدی گرفته است، یکی اینکه تروریست های داعش 
اکنون در نزدیکی مرزهای عربستان مستقر هستند و 
تنها ۱۰۰ کیلومتر با مرزهای این کشور فاصله دارند 
احساس  عربستان  اینکه  به  برمی گردد  دوم  دلیل  و 
دولت  تروریستی  گروه  جدی  تهدیدات  می کند 
اسالمی )داعش(، مستقیما تهدیدی برای موجودیت 
ویژه  صورت  به  و  عربستان  حکومت  ماهیت  و 

خاندان آل سعود است.
به  عربستان  که  می گیرد  قوت  زمانی  تهدید  این 
تروریستی  وهابی-  اندیشه  از  کشور  یک  عنوان 
نسل های  که  اندیشه ای  می کند،  حمایت  داعشی ها 

متعدد عربستانی ها بر اساس آن پرورش یافته اند.
که  عربستان  جامعه  در  اندیشه  این  ترتیب  این  به 
هزاران  کننده  صادر  و  است  تروریسم  تولیدکننده 
به  است،  سوریه  و  عراق  افغانستان،  به  تروریست 
صورت گسترده ای رخنه کرده و این تفاوت اساسی 

طرف عربستانی و طرف عراقی- سوری است.
یا  داعش  تکفیری- وهابی  فکر  که  اینجاست  از  و 
آنچه آن را دولت اسالمی می نامند، به طور طبیعی و 
ایدئولوژیک با حمایت های مالی و انسانی عربستان 
گسترش می یابد و دولت اسالمی شروع به مبارزه و 
نزاع با آل سعود به عنوان کفار و خارجین از دین 
برابر  در  ایستادگی  که ضرورت  اینجاست  می کند. 
این گروهک تروریستی و تعیین حد و حدود برای 
آن از سوی شاهزادگان عربستانی احساس می شود.

از  دالیلی  جده  در  نشست   این  برگزاری  هم چنین 
جمله برقراری توازن و معادالت منطقه ای دارد.

از جمله پیام های مهم نشست جده پیامی برای ایران 
است، به ویژه پس از اینکه نقش ایران و تاثیراتش 
آشکارو  برجسته یی  شکل  به  جهان  و  منطقه  بر 
دست یابی به توافقاتی میان ایران و کشورهای 5+۱ 
کرده  تر  قوی  جهان  و  منطقه  در  را  تهران  موضع 
است. در این راستا ریاض تالش می کند که نشان 
در  قدرتمند  و  نفوذ  با  دولتی  هنوز  عربستان  دهد 

منطقه و موضوعات سیاسی مختلف آن است.
امریکا  برای  نشست  این  پیام های  دیگر  جمله  از 
حفظ  و  کنترل  عربستان  می کند  تصور  که  است 

امنیت منطقه خلیج فارس را از کف داده است.
برخی هم معتقدند برگزاری این نشست در جده و 
نه در شهری مثل قاهره، کوچک انگاشتن نقش مصر 
و تنبیه در مقایسه با عربستان در منطقه است و اینکه 
هر حرکتی در منطقه باید از زیر عبای شاهزادگان 
عربستانی شروع شود. چه بسا این اقدام تاکیدی بر 
نقش رهبرگونه عربستان در شورای همکاری خلیج 
فارس و به ویژه پس از بروز اختالفات بسیار میان 

کشورهای عضو این شورا است.
ایجاد  شد،  اعالم  نشست  این  برای  که  اهدافی  اما 
پیمان جهانی و منطقه ای است. باراک اوباما، رییس 
جمهوری امریکا هم وزرای خارجه و دفاع خود را 
موظف به ایجاد ائتالفی منطقه ای با تکیه بر رهبری 
امریکا برای مبارزه با داعش کرده است. ائتالفی که 
براساس اعالم دولت امریکا اجرای آن بسیار سخت 
امریکایی  دولتمردان  )بیشتر  بود.  خواهد  زمان بر  و 
3 سال زمان را برای آن تخمین زده اند و براساس 
ارزیابی های اوباما این زمان قابل تمدید هم هست(.
از جمله سیاست هایی که امریکا در این طرح دنبال 
راهی  را  خود  زمینی  نیروهای  که  اینست  می کند، 
بر  داعش  با  مبارزه  وظیفه  و  نکند  و سوریه  عراق 
روی زمین بر عهده نیروهای نظامی هر منطقه باشد 
به  تنها  حاضر  درحال  ناتو  نیروهای  و  امریکا  و 
حمالت هوایی بر روی اماکن محل استقرار دولت 

اسالمی می پردازند.
از  گروه هایی  حضور  مستلزم  طبیعتًا  امر  این 
کارشناسان امریکایی برای ارائه پیشنهادات و وضع 
استراتژی جنگی و تعداد کمی از تفنگداران دریایی 
برای انجام عملیات جنگی معین است. درواقع در 
حال حاضر هزار سرباز امریکایی در عراق به ویژه 
عناوین مختلف حضور  مناطق کردنشین تحت  در 
امریکایی های  دورزدن  برای  البته  این  و  دارند 

مخالف این سیاست و کنگره این کشور است.
نام برده شد،  از این  عالوه بر کشورهایی که پیش 
پیمان  این  اصلی  اعضای  از  هم  اسرائیل  و  ترکیه 
منطقه ای خواهند بود و این دیدارها با هدف ابالغ 
وظایف هر طرفی در منطقه است. تمامی این اتفاقات 
در حالی رخ می دهد که هیچ یک از کشورهای عربی 
با  مشکلی  هیچ گونه  نشست  این  در  شرکت کننده 

رهبری ائتالف به وسیله امریکایی ندارند.
کشورها  نقش  کردن  مشخص  با  امریکایی  طرح 
اهداف خود را به پیش می برد از جمله اینکه تامین 
داعش  با  نبرد  برای  مهمات  ارسال  و  هزینه جنگ 
این  درواقع  می شود،  سپرده  مختلف  کشورهای  به 
جنگ ها برای امریکا و ناتو حکم یک معامله پرسود 

را دارد تجارتی که باید تا می توان از آن سود برد.
آیا برای آزادسازی کویت از دست نیروهای عراقی 
برای  دیگر  بار  و  نکردند؟  پرداخت  دالر  میلیاردها 
تخریب عراق که در سال 2۰۰3 و بازگشایی مناطق 
مختلف و تهیه آب و غذا برای ارتش میلیاردها دالر 

دیگر ندادند؟

خلیج  حوزه  عرب  کشورهای  که  می شود  گفته 
میلیارد   ۱4۰ از  بیش  جنگ ها  این  در  فارس 
عراق  به  موضوع  این  که  البته  کردند.  هزینه  دالر 
تخریب  برای  دالر  میلیاردها  و  نمی شود  خالصه 
سوریه،   در  هم چنین  کردند.  پرداخت  ناتو  به  لیبی 
کشورهای عربستان، قطر و امارات تا کنون نزدیک 
از  مالی  و  نظامی  برای حمایت  دالر  میلیارد  به 4۰ 

گروهک های تروریستی هزینه کرده اند.
ممکن است این سوال مطرح شود که این هزینه های 
میلیاردی کجا رفته است؟ پاسخ این است که این 
ناتو، تضمین چرخه  تجهیز  و  پیشرفت  برای  مبالغ 
تولیدات کارخانه های اسلحه سازی و صنعتی امریکا 

و دیگر کشورهای غربی خرج شده است.
چندانی  تغییر  هم  پیمان  این  در  فعلی  وضعیت 
کشورهای  هم  هنوز  ناتو  و  امریکا  است.  نکرده 
سوریه، ایران و روسیه را از این پیمان جدا کرده اند. 
موضوعی که هر تحلیل گر سیاسی آن را یک اشتباه 
کشورها  این  حذف  که  چرا  می کند  تلقی  آشکار 
تهدیدات  و  خطرات  گسترش  و  ادامه  معنای  به 

تروریسم در منطقه است.
این درحالی  است که ادعای امریکا این است که این 
کشور به دنبال راه حلی برای محدود کردن و کاهش 
خطرات این تروریست ها و غلبه بر آن ها در آینده 
است و این نشان دهنده رفتارهای دوگانه امریکا و 
ماهیت  شناسایی  و  تروریست  با  مواجهه  در  ناتو 
سرگئی  که  است  موضوعی  همان  این  است.  آنها 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه به تازگی مطرح 
امریکا  گفت:  و  زد  طعنه  امریکا  به  آن  در  و  کرد 
پایگاه های نظامی ارتش سوریه را با هدف تضعیف 
این گونه  و  می دهد  قرار  هدف  مورد  کشور  این 
توجیه می کند که به دنبال مبارزه با تروریسم است.

دیپلمات  یک  عنوان  به  الورف  سخنان  که  البته 
کارکشته و آگاه به جوانب پنهان موضوعات سیاسی، 
ائتالف  به  نسبت  پنهان  تهدیدی  بار  یک  دارای 
موردنظرهم بود. چرا که روسیه هم مثل سوریه در 
در سرزمین سوریه دست  آشکار  این دشمن  برابر 

بسته نمی ایستد.
هرگونه  انجام  از  ایران  و  روسیه  که  موضوع  این 
حمایت الزم برای حفظ پایداری سوریه فروگذاری 
این حمایت ها  و  نیست  پوشیده  بر کسی  نمی کنند 
دولت  پایداری  و  حفظ  در  عمده ای  سهم  تاکنون 
وجود  با  سوریه  ارتش  موفقیت های  و  اسد  بشار 

تلفات فراوان داشته است.
اما با شکل گیری این ائتالف جهانی و منطقه ای که 
پنهان  برنامه های  با  می خواهد قدرت های منطقه را 
نمی شود،  خالصه  هم  منطقه  به  و  بزند  دور  خود 
شامل  موازی  و  رسمی  اتحاد  یک  اجرای  نیازمند 
حداقل روسیه،  ایران و سوریه به عنوان کشورهای 
اصلی باسابقه در مبارز با تروریسم در منطقه است. 
کشورها  این  از  هریک  برای  تروریسم  که  چرا 
 ، ایران  ائتالف  برقراری  و  است  بزرگ  تهدیدی 
سوریه و روسیه برنامه های پنهان از جمله تضعیف 
ارتش سوریه با هدف سرنگونی رژیم این کشور را 

ناکام می گذارد.

پاپ فرانسیس:

 جنگ جهانی سوم به صورت 
تدریجی در جریان است

اوباما:

 داعش اصلی ترین تهدید خاورمیانه است

پیش  تروریسم  بحث  که  زمانی  می گوید:  امریکا  جمهوری   رییس 
می آید گروه شبه نظامی داعش اصلی ترین تهدید در خاورمیانه است.
جمهوری  رییس  اوباما،   باراک  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
امریکا در مراسم جمع آوری پول برای حزب دموکرات گفت: داعش 
نه تنها اراضی زیادی را در عراق و سوریه تحت کنترل خود در  آورده 
است بلکه یک نوع وحشی گری از خود نشان داده که در استاندارد 

تروریست ها نیز غیرعادی محسوب می شود.
که  وحشتناکی  مرج  و  هرج  این  در  روشن  نقطه  کرد:  تاکید  اوباما 
داعش در این منطقه ایجاد کرده به اعتقاد من این است که آن ها برای 
اولین بار توجهات را به سمت جهان اسالم جلب کردند؛ اقدامی که 
به وضوح نشان می دهد که باید از آن ها فاصله گرفت و نهایتا این 
شاخه افراط گرا را که واقعا هیچ جایی در قرن بیست و یکم ندارد، 

نابود کرد.
باید  ما  می دهد  نشان  که  است  اقدامی  این  من  نظر  به  افزود:  وی 
چگونه با این مشکالت رو به رو شویم چرا که قرار نیست که آن ها 
به زودی نابود شوند. آنچه به من اعتماد به نفس می دهد این است که 

ما در طرف درست تاریخ قرار داریم.
اوباما در جریان سخنرانی هفته گذشته خود متعهد شد که داعش را 

»تضعیف و نهایتا شکست« بدهد.
وی در ادامه گسترش کمپین نظامی تحت حمایت امریکا را اعالم کرد 
که از جمله شامل حمله هوایی به سوریه و تشکیل ائتالف گسترده 

علیه داعش می شود.
اوباما در مراسم دموکرات ها در منزل هووارد فرایدمن، رییس سابق 
گفت:  بالتیمور  در  )آیپک(  اسراییل   - امریکا  عمومی  روابط  کمیته 
زمان سنجیده و حساب شده ای است. ما می توانیم ائتالفی را تشکیل 
به  کلی  به طور  اما  بگیریم  بر عهده  را خودمان  آن  دهیم و رهبری 

اقدامات ما نیز بستگی ندارد.
را  آن  ساکنان  اکثر  که  است  مریلند  ایالت  شهر  بزرگترین  بالتیمور 
یهودیان تشکیل می دهند و در جریان مراسم دموکرات ها بسیاری از 
ساکنان منطقه پرچم  و نمادهای رژیم صهیونیستی را به همراه داشتند 
و در محوطه منزل فرایدمن جمع شده بودند. رییس سابق آیپک نیز 
در پایان از اوباما تشکر کرد و گفت: از اینکه شما در کنار اسرائیل 

ایستاده اید، قدردانی می کنیم.

                                                                                                              المنار



خطر چهارم
از خط قرمز رد نشوید 

دوران نامزدی، دورۀ آشنایی است و پس از این دوره، با دو گزینۀ منطقی 
این  در  که  نیست  قرار  انتخاب.  رد  دیگری  و  تأیید  یکی  روبه رو هستید؛ 
دوران تنها به دنبال تأیید انتخاب تان باشید و با قطعی دانستن تصمیم تان، 
نزدیک  او  به  است،  الزم  مقابل تان  فرد  شناخت  برای  که  آن چه  از  بیشتر 
شوید. قرار نیست در این دورۀ کوتاه، همۀ آن چه افراد در زنده گی مشترک 
تجربه می کنند را تجربه کنند. پس مراقِب خط قرمزها باشید تا در صورت 
ختم نشدن این دوره به زنده گی مشترک، بیش از اندازه آسیب نبینید. کم 
نیستند دختر و پسرهایی که به خاطر بیش از حد گسترده کردن ارتباط شان 
احساس  ازدواج  برای  را  زیادی  بسیار  اجبار  و  فشار  نامزدی،  دوران  در 
می کنند و با این فشار و اجبار، نامزدی را از حالت طبیعِی انتخاب خارج 

می کنند.

 خطر پنجم
او را تغییر ندهید

شما کسی را می توانید برای ازدواج انتخاب کنید که همان طور که هست، 
ناهنجاری ها،  متوجه  آن که  وجود  با  گاهی  باشد.  پذیرش  قابل  برای تان 
فکر  می شوید،  مقابل  طرف  در  رفتاری  مشکالت  و  اساسی  تفاوت های 

می کنید که می توانید او را تغییر دهید و این مسایل را نادیده می گیرید.
باید بدانید، مهم ترین شرط اساسی برای تغییر، خواست و ارادۀ خود فرد 
است. گاهی اوقات شما با این تصور که در آینده می توانید نامزدتان را وادار 
به تغییر کنید، بعضی از جنبه های مهِم رفتاری و شخصیتِی وی را نادیده 
ممکن  نباشد،  مسوولیت پذیری  فرد  شما  نامزد  اگر  مثال  برای  می گیرید. 

است با وجود تالش و پی گیری شما حتا با مشاجره و قهر با وی نیز نتوانید 
تغییر عمیق و قابل توجهی در رفتار وی ایجاد کنید، چرا که تغییر اتفاقی 
ارادی، تدریجی و دشوار است. مهم تر این که اگر نامزد شما تمایلی به تغییر 

رفتارش نداشته باشد، تالش شما بی نتیجه و ناراحت کننده است.
 

 خطر ششم
در جمع ها حاضر شوید

کنار گذاشتن خانواده یا دوستان و نزدیکان نه تنها جایز نیست، بلکه اشتباه 
است. شما می توانید در مورد برخورد همسر آیندۀتان با اعضای خانوادۀتان، 
اطالعات زیادی به دست آورید. شناخت الگوی خانوادۀ او هم کم اهمیت 
نیست؛ رابطۀ پدر با مادر از یک سو و رابطۀ اعضای خانواده با یک دیگر از 
سوی دیگر، می تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. شاید شما تصور کنید 
آشنا شدن با فرد دل خواه تان برای خوشبختِی شما کافی است و دیگر نیازی 
نیست که زمانی را با خانواده او یا دوستان تان بگذرانید. دختر و پسر جوان 
متخصصان  از  گرفتن  کمک  بر  عالوه  مشترک،  زنده گی  اوایل  در  به ویژه 
و  خانواده  اعضای  تجارب  به  خود،  مشکالت  حل  برای  روان شناسان  و 
دوستاِن بادرایت و صمیمی خود به عنوان یک شبکۀ حمایت اجتماعِی قوی 
نیاز دارند. شما با اختصاص وقِت خود و در نظر گرفتن بخشی از آن به 
خانواده ها و دوستان تان، به آن ها نشان می دهید که تجارب آن ها برای شما 
با ارزش و مهم بوده و به کمک آن ها در کنار آمدن با این تغییر نیازمندید.
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بخش سوم

راهنمایی برای دورۀ نامزدی

روایتی  که  کند  ادعا  نمی تواند  هیچ کس 
مرکز  یک  از  فرضًا  که  دارد  وجود  مسلط 
دارای حِق امتیاز ویژه نشأت گرفته است؛ 
یک  در  که  کند  ادعا  نمی تواند  هیچ کس 
یا  گرفته؛  قرار  بیرونی  ارشمیدسی  نقطۀ 
این که قایل به وجودِ یک بنیادِ داراِی وجود 
روایت کننده  آن جا  از  که  شود،  مستقل 
می تواند از هیچ کجا روایت کند. با وجود 
برای  است  ممکن  که  تالش هایی  همۀ 
بی طرفی، غیرشخصی سازی، و فاصله گیری 
انجام  شخصی  عقاید  بروز  از  اجتناب  یا 
باشیم  داشته  امید  که  است  ناشدنی  گیرد، 
و  بیاید  به دست  تاریخ  دربارۀ  حقیقت 
یا  و  شود   )re-presented( بازنموده 
یا  باشد؛  فراهم  چیزی  چنین  امکان  حتا 
حتا این که عقیده داشته باشیم که این یک 
هدِف با معنی ست. بر این اساس، انتخاِب 
بین روایت های مخالف ـ که ممکن است 
قابل  یک سانی  میزان  به  تجربی  نظر  از 
پذیرش باشند ـ به موضوع زیبایی شناسی 

و یا اخالق تبدیل می شود.
کالن روایت های  مرِگ  نتیجۀ  در 
جهان شمول، روایت هایی که از گروه هایی 
می گرفتند،  الهام  متنوع  و  متعدد  عالیِق  با 
جایگاه  کوشیدند  بعدها  که  یافتند  بسط 
سابق  که  گذشته یی  در  را  سهم شان  و 
آن  از  سهواً(  یا  )عمداً  کم وبیش  این  بر 
در  بگیرند.  پس  باز  بودند،  شده  حذف 
فلسفۀ  برای  سرنوشت ساز  نقطۀ  این 
یک  به صورت  پسامدرنیسم  تاریخ نگاری، 
تعدادی  دربردارندۀ  که  فراگیر  اصطالِح 
است،  کوچک تر  حرکت های  این گونه  از 
آن ها  مهم تریِن  که  می گردد؛  نمودار 
است.)که  فمینیسم  و  پسااستعمارگرایی 
جنسیت  به  نسبت  گسترده تری  دید  دروِن 

توسعه می یابد.(
بنیادی  چالشی  که  پسااستعمارگرایی 
مسلط  محورِ  اروپا  تاریخِی  سنِت  برای 
عهد  از  دارد.  طوالنی  تباری  خودش  بود، 
که  محدودی  تاریخ نگاری های  به  باستان، 
در آن یک دولت یا گروه اجتماعِی دیگر، 
داشت  را  خودش  خاِص  حقیقِت  ادعای 
از  جزیی نگر  و  جانب دارانه  نسخه یی  و  
وارد  انتقاداتی  می کرد،  ارایه  رویدادها 
دنیای  در  طوالنی  مدتی  برای  می شد. 
اغلب  در  تاریخ نگارانه  نقطه نظراِت  غرب، 
موارد از یک مرکزیت مستقرشده در اروپا 

ثابت  نقطۀ  همان  از  و  می گرفت؛  نشأت 
جغرافیایی بود که گذشته درک، مشخص 
و ارزیابی می شد و برنده گان و بازنده گان، 
استعمارکننده گان و مستعمره ها نیز به همین 
اما  می شدند.  توصیف  و  تعریف  ترتیب 
این هجمۀ نسبتًا ناگهانِی طیف وسیعی از 
دیدگاه های جایگزین بود که تحت عنوان 
کلی پسااستعمارگرایی منجر به بی اعتقادی 

گسترده تری نسبت به کالن روایت ها شد.
نقد  از  تأثیرگذار  و  اولیه  مثال  یک 
ori�( شرقی گرایی  کتاِب  ،پسااستعماری 

  Edward( اثِر ادوارد سعید )entalism
عنوان  آن  در  او   .)1978( بود   )Said
the Ori�( هکرد بود که اصطالح شرق

دست  به  ساخته شده  امری  خودش   )ent
بسیار  شباهت های  حامل  که  غربی هاست 
داشته  وجود  شباهتی  اصاًل  )اگر  اندکی 
باشد( با آن چه ادعای توصیفش را داشتند، 
بود. لغت شرقی گرایی برای در بر گرفتِن 
و  مرموز  بسیار  دیگرِی  یک  خصوصیات 
مبهم به کار برده می شد که اروپاییان آرزو 
این  گونه  بدین  بمانند؛  دور  آن  از  داشتند 
مفهوم نقش مهمی  در شکل دادن به هویِت 
بازی  می شد  انگاشته  برتر  که  غرب  یک 
می کرد، که سپس تحت سلطه و غلبۀ غرب 
عنوان  به  آن را  غرب  که  چیزی  قالب  در 
توصیف  و  می شناخت  پَست  فرهنگ  یک 
سعید  ادوارد  مباحث  شد.  تثبیت  می کرد، 
فلسفۀ  به  مختلف  جنبه های  از  آشکارا 
که  چرا  می شود،  مربوط  تاریخ نگاری 
واژه گان، ساختار و باالتر از همه، واقع بینِی 
روایت های پیشین را به چالش می کشد و 
مهمی  همچون  پست مدرِن  پیش زمینه های 
بازنمایِی   ،)perspective( نقطه نظر 
دخالت گری  دوقطبی،  بندی  دسته  زبانی، 

ایدیئولوژیک و قدرت را پیش می نهد.
برجسته ترین داللت های ضمنِی مرکززدایِی 
همین  به  )و  استعمارگرایی  پسا  رادیکاِل 
به دلیل  خودشان  پسامدرنیسم(،  ترتیب 
وسیعی  نظرِی  همچنین  و  عملی  اهمیِت 
اول،  شدند.  گسترده  به سرعت  داشتند  که 
روایت های هژمونیک که سابقًا تردیدناپذیر 
و  آگاهی ها  به  می نمودند،  بی رقیب  و 
بی شمار  بالقوه  که  جایگزینی  گرایش های 
فضایی،  باید  کردند؛  پیدا  نیاز  بودند 
صداِی  شنیدِن  برای  شنوایی  گوش  یا 
پیدا  دیگران  خاموش شدۀ  یا  خاموش، 

اندکی  آن ها  وجود  به  حداقل  یا  می شد؛ 
که  روایت هایی  در  حتا   - می شد  توجه 
دوم،  بودند.  مانده  باقی  اروپایی  عمومًا 
به  که  روایت هایی  از  متنوعی  مجموعۀ 
یک اندازه متقاعدکننده بودند به نوبۀ خود 
می توانستند پیش نهاده شوند، این روایت ها 
نمایان گر ـ البته در این مورد بازنمایان گِر ـ 
کسانی بودند که سابقًا نادیده گرفته شده یا 
به کلی حذف شده بودند، یا کسانی که در 
بهترین حالت تحت عنوان دیگرِی پست و 
فرودست نگریسته و طبقه بندی شده بودند. 
شاید  و  جدید  پیشرفت  یک  در  سوم، 
)و  گرفت  صورت  تالش هایی  سازنده تر 
صورت می پذیرد( تا روایت های گروه های 
در  را  متخاصم  و  ناسازگار  و  دو  به  دو 
به  مشوِق  بتواند  که  به طوری  بیامیزد،  هم 
مشترک شان  گذشتۀ  شناخته شدِن  رسمیت 
مشترکاِت  نوع  این  از  هدف  گردد. 
بنیان های  پِی ریزِی  تازه آشکارشده، 
آینده یی ست که می توانست )در واقع باید( 
البته  شود،  گذاشته  اشتراک  به  بدین گونه 
متقابل؛  و  برابر  احترام  همراه  به  ازاین پس 
و جالب است که این تالش ها که به بیانی 
مداخلۀ  یک  عنوان  به  باید  مدرنیستی، 
با  می شدند،  نفی  نپذیرفتنی  ایدیولوژیِک 
فلسفۀ  و  تاریخ نگاری  پست مدرِن  مواضع 

تاریخ نگاری ممکن گشته اند.
نقدهای  با  پسااستعماری  چالش های 
فمنیستی هم راستا شده اند. نقدهای فمنیستی 
در ابتدا تنها بر روی غیاب نسبِی زنان از 
می گذاشتند،  انگشت  تاریخی  بایگانی های 
اما تجزیه و تحلیل های پیچیده تر مشکالت 
بنیادِی بیشتری را درون شیوۀ خودِ تاریخ، 
کاربردهای  حتا  و  نهادی  ساختار های  که 
زبانِی آن به شدت به سوی مرد و مردانه گی 
نیز  این جا  ساخت.  نمایان  بودند،  متمایل 
خودنمایی های  به  مربوط  مسالۀ  دیگر  بار 
ادعا  همواره  مدرنیته  اوایل  از  علمی ست: 
می شد ـ به ویژه در عرصۀ علم و از سوی 
کسانی که جویای مواضع علمی بودند ـ که 
فرآیندهایی  و  مزیت ها  مبنای  بر  مدرنیته 
و  عقل گرایی  بی طرفی،  واقع بینی،  همچون 
ویژه گی ها  این  همۀ  است،  شده  بنا  منطق 
در فرهنگ غربی به مردانه گی نسبت داده 
و   خوارشماری  واقع  در  این  و  می شوند؛ 
اگر  ـ  زنانه گی¬  و  زن  راندِن  حاشیه  به 

نگوییم حذف مستقیم آن ـ است.

پسامدرنیسم و فلسفه تایخ
بخش دوم



محمدعلی همایون كاتوزیان
بخش سوم و پایانی

کسروی در پیراموِن خرد نقل می کند که زمانی به وزیر 
معارِف وقت گفته بوده: ...آن همه ستایش های گزافه آمیز 
از باده که حافظ کرده، آن  همه پافشاری که به  بیهوده 
بودِن کوشش و تالش نشان داده... آن بی شرمی یی که 
در بچه بازی از خود می نماید، از چه رو بوده؟! از این 
شعر چه معنای بخردانه یی توان درآورد: دوش دیدم  که 
مالیک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه 
از  تازه  دانشگاه  استادان  قانون  روزها  آن  در  زدند؟- 
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.
هم  را  ارمنی  زبانی  به  شاعری  عدلیه،  در  سال  ده  در 
نکوهش می کند: پیش بارون هایراپت  ]قاراپت [ ارمنی، 
پیدا  دوستی   بارون  با  کم کم  می آموختم:  ارمنی  زبان 
کردیم، این مرد افتاده و پاک دل... جز شاعری آلوده گی 

نمی داشت... .
غزل های  بیشتر  می نویسد:  می گوید؟«  چه  حافظ  »در 
حافظ، معنایی ندارد و پیداست که برای گنجاندن قافیه 
سروده  شده- به یک تن خراباتی که جهان را هیچ و 
پوچ می شمارد و می گوید باید پروای گذشته و آینده 
نکرد، آیا می توان چشم داشت که غیرت کند و در راه 
توده و کشور جانبازی نماید- آیا می توان امید بست که 

شمشیری بگیرد و به جنگی بشتابد؟
در در پیرامون  ”ادبیات ” در این باره باز چنین می گوید: 
شناسند  جداگانه  خواستی  را  شعر  که  نافهمی  این 
را  نامش  می باید  که   ـ  پردازند  آن  به  بی نیازانه  و 
گریبان گیر  زمان  دیرترین  از  ـ  گذاریم  “یاوه گویی ” 
شاعران ایران  بوده. از همان روزی که شعر رواج یافته، 
بهار  بوده  اند.  یاوه گویان   دسته  این  از  شاعران  بیشتر 
آمده شعر گفته  اند، پاییز رسیده شعر گفته اند، عید بوده 
شعر گفته  اند، سوگواری پیش آمده شعر گفته  اند- اگر 
شاعری مانند خیام در انگلستان  پیدا شود که به مردم 
درس جبری گری دهد و جوانان را از کوشش و تالش  
دل سرد گردانیده به مستی و تنبلی و بی غیرتی وادارد، 
هر آینه او را به دادگاه  کشند و حکم بند و زندان دهند 
گفته  های  زیان  کشند-  آتش  به  همه  را  شعرهایش  و 
سعدی از چند راه است: ۱ـ نخست از راه جبری گری 
و  می دهد  نشان  خود  از  بسیار  پافشاری   آن  در  که 
3ـ  اندیشه های صوفیانه-  2ـ  می آورد-  بار  رسوایی ها 
رویۀ  به  را  زمان خود  بی خردانۀ  و  پست  اندیشه های 
گفته های  4ـ زشت ترین  انداخته-  یا ”حکمت ”  ”پند” 
سعدی باب پنجِم گلستان اوست- ”سعدی  خط سبز 
چه  ببینید  جوال دوزی”-  الف  هر  نه  دارد/  دوست 

پستی ها در این یک  داستان پدیدار است...
این  به  از تیپ خیام است.  باز در همان جا: مولوی  و 
می جسته.  سود  شعر  از  که  بوده  بدآموزی  که  معنی 
به  صوفی گری  سران  از  مولوی  که  می دانید  شما 
از  یکی  صوفی گری  که  می دانید  باز  می رفته.  شمار 
شعرهای  همۀ  در  ]او[  می بوده.  بزرگ  گمراهی های 

خود چند چیز را دنبال می کند...
مولوی   2ـ  وجود...  وحدت  یا  هستی  بودن  یکی  ۱ـ 
نتیجه  این  خود  سخناِن  از  صوفیان  دیگر  هم چنان  و 
از  ما همه  کارهای  و  ما همه خداییم  که  می گیرند  را 
حمله مان  علم   شیران  شیریم  همه  ما  خداست:  سوی 
دیگر،  صوفیان  چون  مولوی  دم به دم...3ـ  باشد  باد  از 
آن  به  پرداختن   و  می دارد  خوار  را  زنده گی  و  جهان 
را بد می شناسد: اهل دنیا از کهین و از مهین/لعنۀ اهلّل 

علیهم اجمعین.
از  نیمی  تنها  آری  می نویسد:  بنیاد  ورجاورند  در 
آدمیان است که به کشتن و درویدن و خرمن کوفتن... 
ساختن...  خانه  و  دوختن  رخت  و  بافتن  پارچه   و 
بسیج  بهر  که   این ها  مانند  و  فروختن  و  خریدن  و 
و  راهزن-  و  دزد  یا  بازمانده  می فهلند.  نیازاک هاست، 
فال گیر و دعانویس و گدا و مّا و روضه خوان و شاعر و 
رمان نویس و دیه دار،و آن دسته  از بازاریان و بازرگانند 
که کاال را دست به دست می گردانند که همه گی این ها 

با توده در نبردند و نان از دستان آنان می ربایند... .
اشاره  ام به این که شاید نقد و بررسی متعارف از آرای 
با توجه  باشد،  انصاف  از  ادبیات  دور  کسروی دربارۀ 
توجه   با  که  نیست  این  منظورم  بود.  چنین شواهد  به 
مبرهن  و  واضح  “البته  استدالل ها  و  اظهارات  این  به 
اگر  نیست، هرچند  ایرادهای کسروی  وارد  است” که 
به نظر برخی کسان ”واضح و مبرهن” باشد در شگفت  
که  است  مبرهن  و  واضح  نظر  این  از  بلکه  نمی شوم. 
کسروی از شعر و ادب  فارسی ـ حتا از آنها که صدها 
انتظار دارد که  ـ  او شعر گفته  اند  از زمان  سال پیش 
بر  بر ضد تصوف و  باشند؛ خواه  او  مبلغ  ”آمیغ ها”ی 
سود  به  یا  جنگ جویی  سود  به   خواه  باده  نوشی؛  ضد 

“پاک دینی ”. و در نتیجه، ادبیات را حداکثر جز به عنوان  
ابزاری برای تبلیغ آن آمیغ ها نمی داند.

ایم.  روبه رو  مشکل  سه  با  ما  ترتیب،  این  به 
ادبیات  برای  تکلیف  تعیین  همین  مشکل،  یک 
براساس ”آمیغ ها”ست،که گفتیم  سابقه یی طوالنی دارد، 
جز این که آمیغ این با آمیغ آن متفاوت است، و درست 
این  از  کدام یک  سازِ  به  باید  شاعر  که  نیست  روشن  
آمیغ ها برقصد، چون هر آمیغی را که برگزیند، صاحبان 
آمیغ های دیگر از او دمار می کشند و این نکته یی است 

که  در دم به آن باز خواهیم گشت.
به  ادبیات  به  نه  پیداست کسروی  این که  مشکل دیگر 
آن  از  نه  نتیجه  در  و  داشته،  عالقه یی   ادبیات  عنوان 
اطالع چندانی، وگرنه باید می پذیرفت که هم سعدی 
غیر از باب پنجم گلستان و هم مولوی غیر از چند بیت 

از  اگرچه  ـ  و  دارند،  مثنوی، هریک چندصد غزل  از 
بهترین شاعران تاریخ ادب فارسی  اند ـ غیر از آنان در 
عرصۀ ادب قدیم و جدید ایراِن بزرِگ فرهنگی بسیار 

بوده اند.
فهم  قابل  کاماًل  و  روشن  کاماًل  این که  آخر  مشکل  و 
درک  برای  کسروی  که  احترامی  به رغم  ـ  که  است 
فرنگی ها از آمیغ  ها متصور است، به حدی که گمان 
می کند شعرهای شاعری مثل خیام را اگر انگلیسی بود 
رمان نویس”را  و  گدا  و  “دزد  هم  باز  ـ  می زدند  آتش 
یک سان  می پندارند. یعنی احکامی که او روا می دارد، از 
نظر خودش جهان شمول است و فقط منحصر به شعر 

قدیم فارسی یا ادبیات ایران نیست.
به این ترتیب، اگر بخواهیم نگرش کسروی به ادبیات 
را با محک نقد ادبی، به ویژه نقد ادبی و تیوری ادبی 
جدید بسنجیم، از نقطه نظر ادبی بار چندانی بر آن نیست 
“آمیغ ها”معنایی  تبلیغ  جهت  از  هم  هنوز  این که  ولو 
که  ـ  ژدانوف  نوع  سوسیالیستی  ریالیسم   باشد.  داشته 
استالین   زمان  در  پرولتاریایی  ادبیات  و  هنر  قانونگذار 
بود، و از جمله موسیقی دان بزرگی چون شوستوکویچ 
را به خطری جدی افکند و او را مدتی ناگزیر به تن 
به   کارش  به سرعت  ـ  کرد  آن  احکام  برخی  به  دادن 

ابتذال و حتا افتضاح کشید.
بسیاری از آرا و احکام کسروی ـ در تبلیغ ارزش های  
سبب  به  هم،  ریالیسم  نوع  این  از  ـ  برگزیده اش 
ساده گی این ارزش ها، مطلق تر است، زیرا با توجه به 
زیبایی شناسی  و  فلسفه  در  اروپا  در  که  پیشرفت هایی 
احکام  حتا  بود،  شده  هنری  و  ادبی  تیوری  و  نقد  و 
ژدانوفی هم ناگزیر به حدودی  محمدود و مقید می شد.
از  ـ  ادبی  جدید  تیوری  و  ادبی  نقد  دیدگاه  از 

فرمالیست های روسی و “نقد نو انگلیسی ـ امریکایی” 
تا آرا و نظریات ”محفل پراگ”، ساختارگرایان  گرفته 
پست مدرنیستی  تیوری های  باالخره  و  بعدی،  و  قدیم  
را  ادبیات  یک سره  ادبیات   دربارۀ  کسروی  عقاید  ـ 
حذف می کند. در واقع اگر با استفاده از این روش ها 
ایجابی کسروی  و  نظرات سلبی  نظریات، جزییات  و 
به  آن چه  نقد گذارند چیزی، جز  به  ادبیات  دربارۀ  را 

ادبیات ربطی ندارد، از آن باقی نمی ماند.
این نوع  از  بنابراین، فقط برای  دادن مالک و معیاری 
تیوری  طبق   می کنم.  بسنده  نکته  چند  به  برخورد، 
وهلۀ  در  ادبیات  اصالت  روسی”  ”فرمالیست های 
عبارت  به  است.  )literariness(آن  ادبیت   در  نخست 
باشد،  آن که چیز دیگری   از  پیش  ادبی  اثر  دیگر، یک 
یا  روان شناختی  مورد  یک  نه  ادبی ست،  اثر  همان 

اعالمیۀ سیاسی یا نظریۀ اجتماعی ـ اگرچه ممکن است 
که چنین مقوالتی در آن جایی داشته باشند.

ُفرم یک  اثر ادبی نه فقط زبان ـ یعنی ویژه گی های نثر 
 literary( ادب  ابزارهای  و  بدایع  بخصوص  بلکه  ـ  آن 
ادبی«  »ابزارهای  هست.  نیز  ادبی  تکنیک  و   )devices

کرد«  »ناآشنا  برای  روسی  فرمالیست های  اصطالح 
ادبی  آثار  کردن  متمایز  یعنی    )defamiliarization(
بدایع  از  بسیاری  نتیجه  در  و  غیرادبی  ست،  آثار  از 
این بدایع ـ یعنی  قدیم و جدید را در بر می گیرد. و 
تصاویر، رموز، تلمیحات، کنایات، تمثیالت، استعارات، 
تعیین  در  فارسی،  شعر  در  حتا  ـ  آن  و جز  تشبیهات 
ارزش  فرم شعر از عروض مهم تر است. مثاًل ساختن 
از آوردن  استعارۀ در آن آسان تر  وزن یک بیت شعر، 
این ها  و  آسان تر.  آن هم  از  آن  قافیۀ  ساختن  و  است؛ 
همه  از نوع چیزهایی است که کسروی با کلماتی چون 
 ”یاوه گویی ”، ”بافنده گی ”، ”قافیه  بازی ” و غیره توصیف 

می کند.
تمسخر و تحقیر ُفرم ها و ابزارهای ادبی برای کسروی 
دقیقًا به دلیِل معنا و محتوای ادبیات است. ولی پیش 
در  زمینه   این  در  را  او  دیدگاه  همۀ جوانب  این که  از 
نظر بگیریم، اشاره به یک نکتۀ کلی دربارۀ آن دعوای 
دعوا  این  نیست.  بی مناسبت  محتوا”  و  قدیمی”ُفرم 
اساسًا غلط طرح شده بوده. هنر هم به خاطر نفس  هنر 
هست، هم نیست: به خاطر هنر هست، زیرا در غیر این 
صورت هنر نیست؛ به خاطر هنر نیست: زیرا شناخت 
هنر نیاز به مخاطب دارد، یعنی این خواننده و بیننده و 

شنونده  اند که هنر را هنر می کنند.
هم  اجتماع هست  خاطر  به  هم  هنر  قیاس،  همین  به 
نیست: به خاطر اجتماع هست، زیرا نه فقط مخاطب 

پدیده های  و  مقوالت  و  نظریات  از  بلکه  دارد، 
متأثر  خود،  آفرینندۀ  ذهنیات  طریق  از  ولو  اجتماعی، 
است؛ به خاطر اجتماع نیست، زیرا ویژه گی های آن با 
تاریخ نویسی،  سیاسی،  تبلیغات  روزنامه  نگاری،  صرف 

جامعه شناسی و جز آن تفاوت دارد.
کرد.  اشاره  باید  نیز  دیگر  نکتۀ  دو  به  این،  از  گذشته 
یکی این که ارزش ادبی  و اجتماعی عشق و عرفان و 
مقوله های دیگری را که کسروی موضوع اصلِی شعر 
تعیین  ـ  اجتماع  یعنی  ـ  خواننده گان  می داند،  فارسی 
که  است  اجتماع  همین  اقبال   عدم  یا  اقبال  و  می کنند 
سرنوشت نهایی هر اثر ادبی را رقم می زند. این را هم  
اضافه کنیم که برداشت هر خواننده از یک اثر ادبی و 
از زمان  تابعی  نهفته  در آن، اغلب  ارزش ها و تم های 

و مکان است.
از همین  رو، نفس این تصور خطاست  که ادبیات و یا 
مفاهیمی که در آن بازتاب یافته، پیوسته و بی توجه به 
زمان و مکان  و ذهنیت و اخالق و عواطف خواننده، 
معنا و ارزشی کاماًل یک سان دارند ـ به خصوص همان 
معنایی که کسروی به آن می دهد. دیگر این که به همان 
قیاس، داوری  دربارۀ نوع و شیوۀ زنده گی انسان بدون 
توجه به ویژه گی های زمان و مکان، بی معنا و بی نتیجه 
است. این حکم به ویژه دربارۀ شاعر و ادیب و هنرمند 
حمایت  بدون  که  است  صادق  گذشته  روزگاراِن 
استعداد  پرورش ِ  امکان  هنردوستان،  و  بزرگان  مالِی 
چنین  بی  نمی یافت.  ادبی  و  هنری  خالقیت  یا  خود 
نمی آید.  پدید  هنری  و  ادبی  کارهای  بیشتر  حمایتی 
و  موسیقی دان   و  مورخ  و  شاعر  که  همین روست  از 
و  به  ”گدایی ”  نمی توان  را  دوران هایی  چنان  نقاش 

”مفت خواری ” متهم کرد.
تقریبًا  گفته ام،  تاکنون  آن چه  بدون  آخر  نکتۀ  رساندن 
به  کسروی  ویژۀ  نگرش  این  که  آن  و  نمی بود  ممکن 
بحث  مورد  که  نظر  این  از  ادبیات،  اهل  و  ادبیات 
مقوالت  و  مفاهیم  سایر  به  او  نگرِش  مشابه  ماست، 
شیوۀ  دربارۀ  نظراتش   نمونه،  عنوان  به  اجتماعی ست. 
با  ایران،  جامعۀ  بودِن  زبانی  چند  با  برخورد  درسِت 
ادارۀ کشور، با اقتصاد، با آموزش و پرورش، با پدیده 
و  دین داری  یا  و  فارسی  نگارش  با  اروپایی گری، 

پاک دینی.
وی در آثارش ـ دست کم در کارهای ۱32۰ تا ۱324 
نیز  را جهان شمول  اندیشه های خود  و  آیین  اساس   ـ 
می داند و معتقد است که تنها به  یاری مجموعۀ آن ها 
“نادانی ها” و “گمراهی ها” و “بدآموزی ها” را  می توان  
از میان  برد و به زنده گی فردی و اجتماعی نیک بختانه 

رسید.
باید  دهیم،  انصاف  کسروی  حق  در  این که  برای 
یادآوری کنیم که هر دین و آیین و مذهب و ایدیولوژی 
که هدفش نجات بشریت در این و آن جهان است، جز 
این در حِق خود نمی پندارد. در واقع، معتقدان به هر 
ایدیولوژی و کیشی که خود را راه منحصر به فرد در 
رهایی بشر از جهل و ظلم و محرومیت و رسیدن به 
آسایش  و نیک بختی در یک یا دو دنیا بدانند، به کتاب 
سوزاندن که سهل است، به فدا کردنِ  هزاران شهید هم 

تن در می دهند.
نمونه های این گونه اعتقادات در چندهزار سال از تاریخ 
بشر مستند است. در پاره یی از آرا، و به ویژه در شیوه 
از  خسرو  ناصر  “گمراهان ”،  با  برخورد  طرز  و  بیان 
پیشتازان کالسیِک کسروی ست. او هم عقیده دارد که 
راه رستگاری  فقط و فقط از طریق حقایقی ست که او 
می داند و می گوید، اما فرق بزرگش  با کسروی در این 
زمینه این است که آیین و حقایق اوـ  به خالف آمیغ های 
مذاهِب  از  بلکه  نیست،  او  خود  ساختۀ  ـ  کسروی  
موجود به دست آمده است. او نیز چون  کسروی عقاید 
خود را تنها ابزار رسیدن به آمیغ ها می داند، و هرکه را 
که ـ طبعًا از طریق خرد ـ به حقیقت آرای او پی نبرد، 

یا بداند و عمل نکند، خر و گاو نادان می نامید.
آثار و آرای  از ناصر خسرو و  ممکن نیست کسروی 
او و شباهت هایش به خود بی خبر بوده باشد. پس چرا 
حتا یک بار هم نام او را نمی برد؟ شرح و تحلیلِ  این 
جای  در  امیـدوارم  و  است.  پیچیده  و  مفصل  مسأله 

دیگری به آن بپردازم.
***

معاصر،  ادب  و  تاریخ  دربارۀ  مقاله  هشت  کتاب  از 
نوشتۀ محمدعلی همایون کاتوزیان
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حفر خـندق در سـرحِد...
خندقی را به طول 48۰ کیلومتر آغاز کرده که به گفته 
مقامات این کشور هدف از ایجاد آن تأمین امنیت مرزها 
در  که  است  شورشیانی  دوباره  ورود  از  جلوگیری  و 
نتیجه عملیات نظامی اردوی این کشور در وزیرستان به 

افغانستان فرار کرده اند.
و  افغانستان  میان  یوسف  قلعه  سرحدی  منطقه  در 
متر   2.5 شده  حفر  که  خندق  این  از  قسمتی  پاکستان 
ایالت  داخلی  امور  اداره  دارد.  عرض  متر  سه  و  عمق 
بلوچستان گفته است که در حفر این خندق ملیشه های 
ملیشه های  سکاوتس،  قلعه  اهلل  سیف  فرنتیرکور،  گروه 
نوشکی، تفتان رایفلز، مکران سکاوتس و جوانان نیمه 

ملیشه البندین رایفل سهم دارند.
به گفته منظور احمد سخنگوی شبه نظامیان فرنیترکور 
بر  پاکستانی هزینه  میلیون کلدار  این خندق 26۰  حفر 

می دارد و به تاریخ 3۰ اکتوبر تکمیل خواهد شد.
وی در شهر کویته در مصاحبه یی به دویچه وله گفت: 
»حفر این خندق ما را در جلوگیری از مداخله و قاچاق 
غیرقانونی  مهاجران  ورود  بر  ما  می کند.  کمک  مرزی 
نظارت می کنیم. در مناطقی که پاکستان با ایران مرز دارد 
نیز این خندق حفر می شود و برای این کار ماشین های 
بزرگ و صدها تن از ملیشه های سرحدی سهم دارند«.

داکتر حسن رضوی، کارشناس امور دفاعی از پاکستان 
به شکایت ها در  برای رسیده گی  باور است که  این  به 
مورد مداخالت سرحدی به همکاری های دوجانبه نیاز 

می باشد. به گفته وی عالوه بر پاکستان در این قسمت 
همکاری و نقش افغانستان هم مهم است.

وی افزود: »کنترول سرحدی با همکاری دوجانبه ممکن 
روی  دوجانبه  الزمه  اقدامات  زمینه  این  در  اگر  است. 
دست گرفته شود، در وضعیت بهبود به میان می آید. اما 
این که سرحد میان پاکستان و افغانستان بسیار طوالنی 
کسی  دارد  ادامه  آن  از  هم  آمد  و  رفت  هنوز  و  است 
آن را کنترل نمی تواند. اما به نظر من اگر هردو کشور 
همکاری های مشترک را آغاز کنند وضعیت سرحد بهتر 

می شود«.
جنرال طلعت مسعود، یک کارشناس پاکستانی دیگر در 
امور دفاعی هم کنترول مرزی را برای رشد امنیت ملی 
به آسانی  باشد  مهم خواند و گفت: »هر کس خواسته 

خاطر  این  به  بیاید؛  پاکستان  به  افغانستان  از  می تواند 
مشکالت پاکستان بیشتر می شود و برای پاکستان گران 
تمام می شود که این وضعیت را تحت کنترول درآورد. 
قانونی و خالص  از بی  این منظور برای جلوگیری  به 
شدن از آن برای پاکستان ضروری است که سرحداتش 

را کنترول کند«.
سرحد میان افغانستان و پاکستان بسیار طوالنی است و 
بیشتر در مناطق کوهستانی موقعیت دارد. هردو کشور 
جانب  خاک  از  شورشیان  مرزی  عبور  به  را  یکدگیر 
مقابل متهم می کنند. تالش کردیم تا در این مورد نظر 
مقامات دولتی افغانستان را داشته باشیم، اما آنان تاکنون 
در مورد حفر این خندق به صورت رسمی اظهار نظری 

نکرده است.

هارون مجیدی
شهادت  سال یاد  سیزدهمین  و  شهید  هفتۀ  واپسین شب  در 
و  شاعران  مسعود،  احمدشاه  شهید  کشور  ملی  قهرمان 
و  خواندند  شعر  بزرگی  همایش  طی  کشور  فرهنگیان 

خاطره های شان را از جهاد و مقاومت حکایت کردند.
در این برنامه که از آدرس بنیاد شهید احمدشاه مسعود برگزار 
هنرمندان  نویسنده گان،  شاعران،  از  تن  صدها  بود،  گردیده 
سیاست مداران، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه، نماینده گان 

مجلس و دانشجویان اشتراک کرده بودند.
احمد ولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود 
و صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار در نخستین گام های برنامه 
از عالقه اش به شعر، فرهنگیان و بزم های شعری سخن  زد. 
او گفت: »امشب شبی است که به آن سخت عالقه دارم؛ اما 
بسیار به من مشکل است تا در حضور فرهیخته گان ، شاعران 
و نویسنده گان صحبتی در پیوند به شب شعر و فرهنگ نمایم؛ 
اکتفا می کنم به این که شعر را دوست دارم؛ فرهنگ را دوست 
کشور  فرهنگیان  می کنم  فکر  و  می پسندم  را  مطالعه  دارم؛ 

می توانند ناجی افغانستان باشند.« 
احمد ولی مسعود گفت: »قهرمان ملی به شعر سخت عالقه 
که  هرگاه  بودم،  کشور  از  بیرون  در  من  که  زمانی  داشت؛ 
تماسی می داشتیم، شعرهایی را می خواند و می گفت که آن 
را کی تفسیر کرده می تواند و مرا می گفت برو با کسانی که 
می شناسی مشوره کن و تفسیر آن را برایم بگو. او به شعرا و 

فرهنگیان عشق می ورزید و عمیقاً احترام می گذاشت.«
»اگر  گفت:  سخنانش  ادامۀ  در  مسعود  ولی  احمد  آقای 
مشکل  بگیریم؛  نظر  در  خودسازی  تعبیری  به  را  فرهنگ 
کالن افغانستان در طول تاریخ و امروز این بوده که ما به فقر 

اگر می توانستیم در جریان سال های  فرهنگی دچار هستیم. 
گذشته، این فقر را اندک می ساختیم، بسا مشکالت دیگر ما 

حل می گردید.« 
خود  سیاست ورزیدن  که  است  باور  این  به  مسعود  آقای 
فرهنگ است. او می گوید: سیاست، گفتمان و تحمل پذیری 
هم فرهنگ است و درک حساسیت ها نیز یک کار فرهنگی 

است.
درک  را  موارد  این  که  می داشتیم  را  کسانی  اگر  گفت:  او   

می کردند، وضعیتی بهتر از این می داشتیم.
رییس عمومی بنیاد شهید احمد شاه مسعود از عالقۀ شهید 
مسعود به شعر و مطالعه می گوید: »آمر صاحب شهید اهل 
مطالعه بود، به شعر عشق می ورزید و یک شخصیت فرهنگی 
به تعبیر خودسازی و جامعه سازی آن بود؛ کسانی که با او 
آشنا هستند می دانند که او از فرهنگ اخالقی باالیی پیروی 
می کرد: از لباس پوشیدن تا طرز صحبت، رفتار، کردار و حتا 

تا نظافت در چارچوب فرهنگ عالی و تأثیرگذار بود.«
آقای مسعود در جریان صحبت هایش افزود: سیاست شهید 
احمدشاه مسعود هم کاماًل فرهنگی و اخالقی بود، بسیاری 
از سیاست مداران را امروز نظاره می کنیم که پایۀ اول سیاست 
را انتخاب کرده اند و بعد اخالق را؛ اما در رفتار آمر صاحب 

عکس این مورد وجود داشت.
شهید  گفتار  صداقت  و  راست کاری  از  ملی  قهرمان  برادر 
مسعود  »شهید  می گفت:  او  داشت.  گپ هایی  هم  مسعود 
حرفی را که می زد به آن باور داشت، تعهدی را که می سپرد 
بر سر آن ایستاد بود؛ حتا در دورۀ مبارزاتش با سپرده گی و 
تعهدی که در  بنیاد  بر  انجام می داد و  را  اهدافش  استقامت 
ابتدا سپرده بود تا پای جان برای این کشور ایستاد و تا زمانی 

که خونش نریخت، کشور را ترک نگفت و این خود فرهنگ 
بزرگی است.«

رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود در ادامۀ سخنانش 
گفت: ما انسان ها در زنده گی خود دچار دگر اندیشی ها و دگر 
باوری های زیادی می شویم و کشش های درونی ما را به هر 
طرفی می کشاند؛ اما یکی از ویژه گی های آمر صاحب شهید 
این بود که در مملکت وجودش اعتدالی موجود بود که همین 
ناهنجاری ها  و  مشکالت  در  تا  می گردید  آن  باعث  اعتدال 

روحیۀ خود را از دست ندهد.
بینش  با  مسعود  احمدشاه  »شهید  کرد:  تأکید  مسعود  آقای 
بسیار بزرگ و ژرف، مسایل را دنبال می کرد و در روزگاری 
که بسیاری ها کشور را ترک کردند، او بار بار گفت: اگر برابر 
کالهم در این کشور جایی باشد، من استقامت می کنم که تا 

اخیر استقامت کرد«.
شهید  شخصیت  گوناگون  ابعاد  به  اشاره  با  مسعود  آقای 
برای  تا  خواست  ملی  قهرمان  رهروان  از  مسعود  احمدشاه 
عدالت و رساندن حق به حق دار ایستاده گی کرده تا به کسی 

ظلمی صورت نگیرد.
استاد حیدری وجودی، نجم العرفای افغانستان نخستین کسی 
خوانش  به  لرزانش  و  شیرین  صدای  با  را  غزلش  که  بود 

گرفت. 
خود  شعرهای  خوانش  به  نیز  دیگری  شاعران  آن  از  بعد 

پرداختند.
در ادامه این بزم، داکتر عبداهلل عبداهلل نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری و یکی از همرزمان شهید احمد شاه مسعود، نیز 

حکایه های شیرینی از شعر دوستی های قهرمان ملی داشت.
آقای عبداهلل گفت: آمر صاحب شهید شعر را دوست داشت 
را  کتابی  پیدا می کرد، چند لحظه یی  و هر زمانی که فرصتی 

باز می کرد و یا به ما می داد و شعرهایی را می خواند و از آن 
روزگار که عزت و افتخار همراهی قهرمان عالم بشریت است 

را با خود دارم. 
شهید  از  کچکن«  »یل  شعر  شنیدن  خاطرۀ  عبداهلل  آقای 
عبدالقهار عاصی حکایه کرد: »زمانی که اشغال قشون سرخ 
بود از کابل در آن زمان پیام ها می آمد و یک پارچه شعری از 
شهید عبدالقهار عاصی و پارچه شعری از محب بارش را در 
محفلی خوانده بودند، نوار آن را برای آمر صاحب آوردند، 

آن را بار بار شنیدن گرفت.«
آقای عبداهلل در ادامۀ برنامه با صدای پُر صالبت »یل کچکن« 

را به خوانش گرفت که با استقبال فرهنگیان روبرو گردید.
از شعر دوستی های  نیز  آقای عبداهلل عبداهلل حکایه دیگری 
شهید احمد شاه مسعود داشت. او گفت: »در زمان مبارزه به 
جایی می رفتیم که آماده گی یکی از عملیات نظامی در آن جا 
عملیات  معموالً   بود،  چهارده  شب  مهتاب  می شد؛  گرفته 
از نور  استفاده  با  تا  را در شب های مهتابی ترتیب می دادند 
مهتاب عملیات صورت گیرد. باالی یک پلچک نشسته بودیم 
و مهتاب می درخشید و آمر صاحب از هر کسی خواست تا 
شعری بگویند و یکی از دوستان رباعی یی را خواند و زمانی 

رباعی به آخر رسید، راجع به آفتاب بود.«
شهادت«  بزرگ  اسطوره  مسعود  شاه  احمد  »یادمان  برنامۀ 
با نواهای  در واپسین نفس هایش در نیمه شب )2۱ سنبله( 
گرم سه تار استاد عبدالمجید سپند و گرداننده گی داکتر حمیرا 
قادری و نظری پریانی به پایان رسید. شایان یاد آوری است 
باغ زیبایی مربوط به حاجی  که این شب شعر باشکوه، در 
عبدالرزاق بای، از متنفذین سخاوتمند والیت تخار، در منطقه 
چهارراهی قنبر برگزار شد و شرکت کننده گان این بزم مهان 

این شخصیت فرهنگ دوست در همین مکان بودند.
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فرار یک شرکت امریکایی...
 این مساله قرار دارد.

اوژن یادآور شد: » قرارداد این سرک حلقوی خاینانه و 
به نفع شرکت تنظیم شده و همچنین شرکت امریکایی 

پول های 2۰ پروژه دیگر را نیز باخود برده است«.
به طور  امریکایی  دالر شرکت  میلیون  اکنون ۱۰6  هم 

ضمانت نزد دولت افغانستان قرار دارد.
دالر  میلیون   ۱۰ ما  اگر   « می گوید:  عامه  فواید  وزیر 
می کردیم،  قبول  را  امریکایی  شرکت  ادعای  خسارت 
این شرکت می توانست پول ضمانت اش را نیز بردارد«.
دو شرکت امریکایی و ترکی 233 کیلومترجاده حلقوی 
حدود  بادغیس  والیت  المان  تا  قیسار  منطقه  از  را 
دوسال پیش قرارداد کرده بودند، اما هیچ کاری انجام 

نداده و فرار کرده اند.
تنها هزینۀ ساخت این جاده به مبلغ ۱9۷ میلیون دالر از 

سوی بانک آسیایی پرداخت می شد.
وزیر فواید عامه می گوید که یک هیأت 6 نفری وزرا 

روی حل این مساله کار می کند.
نجیب اهلل اوژن همچنین از فساد گسترده در قراردادهای 
پرونده های  مورد  ده ها  که  افزود  و  خبرداد  راه سازی 
انجنیران فساد پیشه را به مراجع حقوقی فرستاده؛ اما به 
دلیل مشکالت در سیستم عدلی و قضایی، آنان برائت 

گرفته اند.
از سویی هم، نجیب اهلل اوژن می گوید که جنجال های 
اثر  نیز  راه سازی  پروژه های  ساخت  کار  بر  انتخاباتی 

منفی گذاشته است.
هم  سرک سازی  بزرگ  پروژه   6۰ کار   « افزود:  اوژن 
اکنون به دلیل عدم پرداخت هزینه های این پروژه ها از 
سوی دونرها، متوقف می باشد که حدود 2۰۰ هزار نفر 

بیکار شده اند«.
او در مورد سالنگ ها گفت: شرکت هایی که هم اکنون 

در افغانستان کار می کنند؛ تجربه کار در تونل را ندارند 
و کار اساسی سالنگ ها در سطح بین المللی به قرارداد 

گذاشته شده است.
گردندیوال،  مورد جاده  در  عامه همچنین  فواید  وزیر 
جاده میدان وردک تا بامیان، گردیز تا خوست و چندین 
کرد:  در والیت های مختلف تصریح  المنفه  عام  جاده 
این پروژه ها جریان دارد؛ کار عملی  کار روی تمامی 
برخی از این پروژه ها آغاز شده و برخی هم به زودی 

آغاز خواهند شد.
مواصالتی  راه های  پایین  کیفیت  و  مراقبت  و  حفظ 
کشور، از دیگر چالش هایی است که وزیر فواید عامه 
به کم کاری در این عرصه اعتراف کرد اما افزود: » تا 
دو سال قبل وزارت فواید عامه برای حفظ و مراقبت 
اما  نداشت؛  ی  برنامه  هیچ  ها  کیفیت سرک  تعیین  و 
به تازگی در این راستا کارهای صورت گرفته و افراد 

مسلکی استخدام شده است«.

ظلمی  کشور  جاده های  در  را  موترهایی  بلند  تناژ  او 
دانست که از سوی تجاران در حق منافع ملی رواداشته 

شده است.
اوژن بیان داشت: به تازه گی 8 قرارداد جدید صورت 
گرفته که بر اساس آن، دوربین های سیار کنترل وزن در 
جاده های کشور نسب شده و با تناژ بلند موتر برخورد 

قانونی صورت خواهد گرفت.
جلسه  ابتدای  در  وکال  برخی  که  است  حالی  در  این 
روز گذشته، آقای اوژن را به کم کاری متهم کردند و از 
ریاست مجلس خواستند او و تیم کاری اش را نسبت 

کم کاری به دادستانی معرفی کند.
نپذیرفت  را  کاری  کم  هیچ  گونه  عامه  فواید  وزیر  اما 
و مدعی شد که صادقانه کار کرده و اگر به دادستانی 

معرفی شود نیز »پروایی« ندارد. 

در شب شعر »یادمان احمدشاه مسعود اسطورۀ بزرگ شهادت«:

مشـکل عـمده فقـر فـرهنـگی مـاسـت



د امنیتي ځواکونو بوږنوونکي تلفات!
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کرسپو:

 مقایسه مسی با مارادونا تنها یک شوخی است

سرمربی سابق بارسلونا معتقد است که این تیم هنوز مشکل 
دارد. او می گوید منچستریونایتد در فصل جاری شانسی برای 
مدعی  جامی  هر  در  بعدی  فصل های  در  اما  ندارد  قهرمانی 

قهرمانی خواهد بود.
بارسلونا در فصل جابه جایی تابستانی بازیکنان شاخص زیادی 
با  دهد  پوشش  را  خود  نقاط ضعف  توانست  و  کرد  جذب 
معتقد  آبی-اناری ها  سابق  سرمربی  کرایف،  یوهان  حال  این 
است که این تیم هنوز هم مشکل دارد. او در گفت وگویی که 
مشکل  کرد: حاال  عنوان  داشت،  انگلیس  گاردین  روزنامه  با 
باید  آبی-اناری ها  است.  تیم  این  بازیکنان  غرور  بارسلونا 
بدانند که چگونه با غرور بازیکنان برخورد کنند. االن آنها در 
خط حمله سه مهره خطرناک و بسیار خوب به نام های لیونل 
مسی، لوئیس سوآرس و نیمار را در اختیار دارند. سوالی که 

االن وجود دارد این است که این سه بازیکن 
چگونه در کنار هم بازی کنند.

لوئیس  آیا  که  سوال  این  درباره  کرایف 
موفق  منچستریونایتد  در  می تواند  فان خال 
باشد، این گونه پاسخ داد: منچستر یونایتد در 
فصل جابه جایی بازیکنان بزرگی جذب کرد. آنخل دی ماریا، 
که  هستند  بزرگی  ستاره های  فالکائو  رادامل  و  بلیند  دلی 
می توانند هر تیمی را متحول کنند. االن مشکل منچستریونایتد 
تازه وارد  بازیکنان  بین  ناهماهنگی  و  تیم  این  گروهی  بازی 
است. بسیار سخت است که در دو هفته آنها را با هم هماهنگ 
این مشکل تیمش را  بتواند  امیدوار هستیم که فان خال  کرد. 
در  او  موفقیت  آورد.  دست  به  را  خوبی  نتایج  و  کند  حل 
منچستر موفقیت فوتبال هلند است و به همین خاطر دوست 
داریم تیم او نتایج خوبی را به دست آورد. باید اعتراف کنم 
که نمی دانم تیم او چه نتایجی کسب می کند اما این را می دانم 

که باید به او فرصت دهیم.
او در پایان سخنان خود درباره این سوال که منچستریونایتد 
با هدایت فان خال می تواند در فصل جاری قهرمانی در لیگ 
جزیره را به دست آورد، این گونه پاسخ داد: نه او به زمان 
نیاز دارد. قهرمانی در لیگ جزیره به زمان نیاز دارد اما خواهیم 
دید که عملکرد تیم فان خال روز به روز بهتر می شود. هدف 
فان خال این است که تیم قوی و قدرتمندی بسازد که توانایی 
رقابت در لیگ جزیره و لیگ قهرمانان اروپا را داشته باشد. او 
می تواند شیاطین سرخ را به روزهای اوج برگرداند. بار دیگر 
تکرار می کنم که وظیفه فان خال اصال آسان نیست. او در فصل 
نخست کار بسیار سختی پیش رو دارد اما در فصل های بعدی 

می تواند با این همه ستاره در هر رقابتی مدعی باشد.

عرفان مومند
د امنیتي ځواکونو لوړ تلفات ښايي، د دې ځواکونو په راتلونکي 

بد اغېز وښندي او که ورته له اوسه پاملرنه ونيش؛ وېره شته چې دا 

لړۍ نوره هم زور واخيل.

تر  به  د ميل دفاع وزارت چارواکي وايي، چې وسله وال طالبان 

افغان  د  ښایي،  او  وکړي  جګړه  شدت  په  هم  نور  میاشتو  دریو 

امنیتي ځواکونو تلفات هم وررسه ډېر يش.

د ميل دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو عمومي قوماندان جرنال 

مراد عيل مراد په ننګرهار کې یوې خربي غونډې ته ویيل، د دوی 

هم   نور  مياشتې  درې  مخالفني  وال  وسله  به  اساس  پر  څېړنو  د 

نښتو او ورانکارو فعاليتونو ته زور ورکړي چې په لړ کې به يې د 

تېر په څېر وسله وال درانه زيانونه وويني.

دغه چارواکي زياتوي وسله والو د ولس باور له السه ورکړي او د 

نوي ولسمرش د دندې په پيل کېدو رسه به د وسله والو اصيل څېره 

د يوه فرمان پر اساس ولسونو ته څرګنده يش.

ښاغيل مراد ویيل، د هېواد په بېالبېلو سيمو کې د وسله والو پر 

ضد له پاڅونونو څخه څرګنديېږي چې د افغان دولت وسله والو 

مخالفينو د ولس باور له السه ورکړي دي.

خپلو  والو  وسله  هم  کې  پيل  په  کال  روان  د  چې  زياتوي،  هغه 

فعالیتونو ته زور ورکړی و، چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري 

یې سخته ماتې وخوړه.

په ورته وخت کې په ياده خربې غونډه کې په ختېځ کې مېشت د 

افغان وسله وال پوځ مرش تورنجرنال محمد زمان وزيري ولس ته 

ډاډ ورکړ چې هيڅکله به افغان او بهرنيو وسله والو ته د دې اجازه 

ورنه کړي چې په سيمه کې ورانکاري فعاليتونه تررسه کړي.

کونړ،  په  ورځ  تېره  چې  کېږي،  مهال  داسې  په  څرګندونې  دا 

ننګرهار او پکتیا والیتونو کې وسله والو طالبانو پر ولسوالیو او د 

افغان امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي ول.

افغان  د  کې  والیتونو   ۲۱ په  چې  وینا،  په  چارواکیو  د  دمګړۍ 

امنیتي ځواکونو او وسله والو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. په 

دې جګړو کې څه هم چې وسله والو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله 

اوښتې؛ خو د افغان ځواکونو تلفات هم وررسه ډېر شوي دي.

ولسمرش کرزي تېره اونۍ د شهیدانو د ورځې په مناسبت په جوړو 

شویو مراسمو کې وویل، چې هره ورځ په هېواد کې له شلو څخه 

تر پنځه ویشتو امنیتي رستېري وژل کېږي او د ملکي وګړو د تلفاتو 

شمېر له دې هم لوړ دی.

که څه هم چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه په رسنیو کې ځينې 

د  چې  ښکاري،  کتو  په  ته  واقعیتونو  شته  خو  خپرېږي؛  رپوټونه 

امنیتي رستېرو د تلفاتو شمېر له هغې ډېر دی چې دولتي چارواکي 

یې وايي او یا یې په رسنیو کې رپوټونه خپرېږي.

د افغانستان غونډې یوه هېواد لپاره چې پوځ یې تازه جوړ شوی، د 

دومره ډېرو تلفاتو ورکول لویه ضایع ده. که چېرې امنیتي ځواکونو 

له رسه د خپلو پوځيانو د خوندیتوب لپاره یوه ځانګړې او اغېزمنه 

په  اوس  يش.  ډېره  شمېره  دا  ښايي  نو  کړي؛  نه  جوړه  سرتاتېژي 

کره ډول هېڅوک هم نه پوهېږي، چې هره ورځ به څومره امنیتي 

ځواکونه وژل کېږي؛ خو که چېرې د مراد عيل مراد خربه رښتیا 

ځواکونو  امنیتي  د  به  کې  میاشتو  دریو  راتلونکیو  په  چې  يش، 

امنیتي  افغان  خوا  یوې  له  به  دا  نو  يش؛  ډېر  هم  شمېر  تلفاتو  د 

ځواکونه د برشي ځواک له کمښت رسه مخ کړي او له بلې خوا 

به د پوځ مورال هم کمزوری کړي. هیڅوک به هم دېته زړه ښه نه 

دنده واخيل، ځکه هیڅوک  پولیسو کې  یا  پوځ  په  بیا  کړي، چې 

هم نه غواړي، چې په لوی الس ځان د مرګ خولې ته ورکړي. 

که چېرې چارواکي له دې تلفاتو رسه همداسې په ناغېړۍ چلن 

وکړي او یوازې یې د ارقامو په خپرولو بسنه وکړي، دا به د امنیتي 

ځواکونو د راتلونکې لپاره ښه خرب نه وي. په ځانګړي ډول هغه 

مهال چې له افغانستانه بشپړ امنیتي ځواکونه ووځي.

د دې تلفاتو د زیاتېدو یو المل دا دی، چې افغان امنیتي ځواکونه 

له پرمختللو تجهیزاتو، درنو وسلو او هوايي ځواک نه برخمن نه 

امنیتي  دي، په دې برخه کې افغان حکومت او په ځانګړي ډول 

نړیوالو  له  چې  لري،  فرصت  ښه  پایه  تر  کال  روان  د  ځواکونه 

د  درنو وسلو  او  کولو  پوره  د  نیمګړتیاوو  د خپلو  ځواکونو څخه 

ترالسه کولو غوښتنې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. دې ته یې 

رايض کړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته درنې وسلې او هوايي 

ځواک ورکړي. 

ته  پای  د  ستونزې  دې  د  باید  اوسه  همدا  له  حکومت  راتلونکی 

رسولو او د دې خال ډکولو لپاره روښانه پالن او پروګرام ولري؛ څو 

د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغان ځواکونه له ډېرو ستونزو 

رسه مخ نيش. دغه راز دې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو کې 

له نړیوالو ځواکونو نه مرسته هم وغواړي.

از  ستایش  به  آرژانتین  فوتبال  ملی  تیم  سابق  ستاره 
او  دانست.  استثنا  را یک  او  و  پرداخت  لیونل مسی 
مارادونا  با  او  مقایسه  که  است  معتقد  حال  این  با 

بی معناست.
مقایسه لیونل مسی با دیگو آرماندو مارادونا به یک 
است.  شده  تبدیل  فوتبال  دوستداران  بین  در  عادت 
بارسلونا  آرژانتینی  ستاره  که  باورند  این  بر  بعضی 
میان  این  در  است.  فوتبال  تاریخ  بازیکن  بهترین 
بعضی هم معتقدند که در بهترین بودن مارادونا هیچ 
شکی وجود ندارد و اصال نمی توان هیچ بازیکنی را 

با او مقایسه کرد.
آرژانتینی  ستاره  دو  این  هموطن  که  کرسپو  هرنان 
او  کند.  مقایسه  هم  با  را  آنها  ندارد  دوست  است، 
با این  گفت: مسی بی نظیر است. او یک استثناست. 
حال نمی توان او را با مارادونا مقایسه کرد. نمی توان 
دو بازیکن از دو نسل متفاوت را با هم مقایسه کرد. 
بازیکن بودم مدافعانی  این عادالنه نیست. وقتی من 
مالدینی  پائولو  نستا،  آلساندرو  کاناوارو،  فابیو  چون 
و لیلیان تورام را با هم مقایسه می کردند. این قیاس 
درست است؛ چرا که همه این بازیکنان در یک لیگ 
و یک زمان با هم بازی می کردند اما مسی و مارادونا 
به  متعلق  آنها  از  کدام  هر  و  هستند  متفاوت  هم  با 
عصری است. به نظر من چنین مقایسه ای یک شوخی 
اما  است  غیرعادی  بازیکن  یک  مسی  نیست.  بیشتر 
و  توانایی  نمی توان  اصال  که  گفت  هم  را  این  باید 

قدرت مارادونا را در قالب گفتار توصیف کرد.

کرسپو به خوبی با فوتبال ایتالیا آشناست. او ۱4 سال 
در رقابت های سری آ به میدان رفت و به خوبی با 
درباره  او  است.  آشنا  کشور  این  در  فوتبالی  فضای 
به  جهان  فوتبال  نامی  ستاره های  چرا  که  سوال  این 
لیگ ایتالیا نمی آیند این گونه پاسخ داد: ۱۰-۱5 سال 
پیش همه ستاره های فوتبال جهان به ایتالیا می آمدند 
اما االن می بینیم که کریستیانو رونالدو و لیونل مسی 
ایتالیا را ندارند. باید  اصال رویای حضور در فوتبال 
هدف  دهیم.  تغییر  را  ایتالیا  فوتبال  در  کنونی  تفکر 
االن صادر کردن بازیکن است نه واردکردن آنها. اگر 
می تواند  ایتالیا  دهیم  پرورش  اینجا  در  را  استعدادها 
این  من  برگردد.  اوج  به  دوباره  دیگر  سال  چهار  تا 
را می گویم؛ چرا که احساس می کنم ایتالیایی هستم 

نه آرژانتینی.
کرسپو یک چهره بسیار محبوب در فوتبال ایتالیاست 
کرده  بازی  کشور  این  در  متعددی  تیم های  برای  و 

است. او االن در تیم جوانان پارما مربیگری می کند.

ورزش
کرایف: 

منچستر شانسی برای قهرمانی ندارد

حکومت موقت و یا تن...
طالبان،  دیدگاه  از  کرد.  کار  طالبان  نفع  به   
پیش  برنامه  با  مطابق  جاری  سال  انتخابات 

رفته است.
مال محمد عمر در پیام عید خود در ماه اکتبر 
2۰۱3، انتخابات را »نمایشی فریبنده« خواند. 
از لحاظ تاکتیکی طالبان تالش کرد انتخابات 
را مختل سازد اما از لحاظ استراتژیکی آن ها 
را  انتخابات  و  کرده  رد  را  خود  مشروعیت 
ادامه  داستان سرایی شان  به  و  کردند  تحریم 
دادند که در پایان روز، نظریات افغان ها مهم 
نخواهد بود و امریکا برنده را برخواهد گزید 

و نتایج انتخابات را تعدیل خواهد کرد.
در واقع، ادعاها مبنی بر تقلب در انتخابات و 
دخالت ناآزمودۀ خارجی ها در روند انتخابات، 
به این داستان سرایی طالبان اعتبار داد و آیندۀ 

افغانستان را در معرض خطر قرار داد.
مورد  در  گفت وگوها  که  این  وجود  با 
وضع  دارند،  ادامه  ملی  وحدت  حکومت 
در  شورشیان  است.  وخامت  به  رو  امنیتی 
ملی  نیروهای  کشور  گوناگون  بخش های 
به چالش می کشند و در  را  افغانستان  امنیتی 
برخی از موارد مناطق را تحت کنترل خویش 
جنرال  یک  از  تایمز  نیویورک  درمی آورند. 
افغانی که نخواسته نامش فاش شود، نقل قول 
کرده است که از ماه جون 2۰۱3 تا کنون فقط 
 23۰ »هلمند«،  والیت  »سنگین«  ولسوالی  در 
تن از افسران پولیس و سربازان ارتش کشته 
به  پاسخ  شده اند. سخن گوی والی هلمند در 
آن، تعداد تلفات را اندکی کم تر برآورد کرد و 
مقام های امنیتی در کابل، بحران را بی اهمیت 

جلوه دادند.
اصول  گفت،  می توان  که  است  این  جالب 
کلی  قانون  با  اوباما  خارجی  جدید  سیاست 
ندهید«،  انجام  احمقانه   »کارهای  مبنی  وی 
بهترین  در  افغانستان،  در  است.  متناقض 
راه  که  است  چیزی  سیاست  این  حالتش، 
بیرون رفت از آخرین بحران سیاسی را عرضه 
می کند. حد اقل در حال حاضر  به نظر می رسد 
که عبداهلل و غنی نسبت به حکومت وحدت 
ملی متعهد ند. در واقع، تعهد آن ها نسبت به 
یک سو   از  دارد.  حدود  فراگیر  سیاست های 
اولین  در  انتخابات  نتایج  می خواهد  غنی 
فرصت اعالم شود که به این ترتیب، در اعتبار 

باقی نمی ماند. از سوی  انتخابات هیچ شکی 
چالش  به  را  آرا  بررسی  روند  عبداهلل  دیگر، 
می کشد و می گوید که نتایج انتخابات را در 
صورتی که مبنای آن تقلب باشد، نمی پذیرد.

برای عبور از این بن بست، جان کری، وزیر 
شود  اعزام  افغانستان  به  باید  امریکا  خارجه  
بین بردن تفاوت ها میان 2 کاندیدا،  از  تا در 
واقع،  در  کند.  کمک  همیشه   برای  و  یک بار 
کمیسیون  پاسخ  به  دوختن  چشم  به جای 
کمک  به  باید  کاندیدا   2 انتخابات،  مستقل 
تشکیل یک حکومت  راستای  در  جان کری 
مساوی  به صورت  قدرت  آن  در  که  موقت 
با هم کار کنند، حکومتی  باشد،  تقسیم شده 
که خسارات وارد آمده را جبران کند. واضح 
از یک حالت  موقت  این که حکومت  بگویم 
ایده آل دور است و قطعًا آن چیزی نیست که 
افغان ها هنگام رفتن به  پای صندوق های رأی 

در ماه های آپریل و جون در ذهن داشتند.
ثروت،  و  خون  قربانی  سال  سیزده  از  پس 
این  که  می کنند  باور  به سختی  بسیاری ها 
سرمایه گذاری های  نتیجۀ  سیاسی  آشفتگی 
نامشروع  روند  یک  درک  اما  است.  ائتالف 
یک  که  تفرقه اندازی   نتیجۀ   و  انتخابات 
کاندیدا را بر دیگری ترجیح می دهد، شرایط 

را برای یک جنگ داخلی آماده کرده است.
ضرورت  متقدر  حکومت  یک  به  افغانستان 
با  و  ببرد  جلو  به  را  کشور  این  که  دارد 
چالش های اقتصادی دلهره آور آن مبارزه کند. 
در حالی که حکومت وحدت ملی افغانستان 
نامیمون  داخلی  جنگ های  به  برگشت  از  را 
اما  نهایت  در  کرد،  دهۀ ۱99۰ حفظ خواهد 
باید اصالح شود و در اولین  انتخابات  روند 
برگزار  جدید  مشروع  انتخابات  یک  فرصت 

شود.
و  عبداهلل  اگر  موقت،  توافق  این  اساس  بر 
اساسی  قانون  تغییر  بر  مبنی  وعدۀ شان  غنی 
و گذار افغانستان به یک سیستم صدارتی را 
آینده  سال   2 جریان  در  احتماالً  کنند،  دنبال 
انتخابات دیگری در افغانستان برگزار خواهد 
حکومت  اختیار  در  را  کافی  زمان  این  شد. 
ویژه یی  اصالحات  داد  خواهد  قرار  مشترک 
را به وجود بیاورد تا انتخابات آینده ارادۀ مردم 
خواسته های  نه  دهد،  انعکاس  را  افغانستان 

پلید چند سیب بد را.
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عضو تیم انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و رییس تیم مذاکره کننده 
سیاسی این تیم در گفت وگو با رسانه ها گفت: ما عالقه مندیم 
که مذاکرات سیاسی را همین امروز به پایان رسانده و نتیجه 

را به سمع و نظر مردم افغانستان برسانیم.
سیدحسین عالمی بلخی عضو ارشد و رهبر تیم مذاکره کننده 
کرد:  اعالم  رسانه ها  با  گفت وگو  در  عبداهلل  عبداهلل  سیاسی 
ما عالقه مندیم که مذاکرات سیاسی را همین امروز به پایان 

رسانده و نتیجه را به سمع و نظر مردم برسانیم.
وی افزود: موانعی که برسر راه مذاکرات سیاسی قرار دارد از 
جای دیگری منشعب می شود و تیم مقابل مسایلی را مطرح 
می کند که از چارچوب و توان ما برای رسیده گی و پذیرش 

خارج است.
هستند  کسانی  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  بلخی  عالمی 
که روند مذاکرات سیاسی برای رسیدن به تفاهم را به طور 

غیرمستقیم میان کاندیداها به پیش می برند.
مردم  برای  دیگر  افغانستان  فعلی  وضعیت  کرد:  تأکید  وی 
این کشور قابل تحمل نیست و باید هرچه سریع تر در مورد 

مشکالت و اختالفات داخلی چاره اندیشی شود.
نتیجه  داشت:  اظهار  عبداهلل  انتخاباتی  ستاد  ارشد  عضو 
تیم  برای  وجه  هیچ  به  انتخابات  مشکوک  و  غیرشفاف 
برای  باید  بود و  قبول نخواهد  قابل  اصالحات و همگرایی 

به  مذاکرات، صداقت  یافتن  ادامه  و  راه حل  آوردن  بدست 
شکل ملموسی بوجود آید.

تمام دست اندرکاران  از  ادامه سخنان خود  در  بلخی  عالمی 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست تا به مردم این 
کشور توجه بیشتری نموده و با در نظر گرفتن شرایط ملت 

افغانستان تصمیم گیری کنند.
وی اذعان داشت: چند موضوع مهم در این میان مطرح است، 
یکی اینکه اسناد منتشر شده از سوی تیم انتخاباتی اصالحات 
و همگرایی مشخصًا نشان خواهد داد که چه کسانی و در چه 
جایگاهی دخیل در امر تقلب در انتخابات افغانستان هستند 
و دوم بحث صالحیت و کفایت اعضای عالی رتبه کمیسیون 

مستقل انتخابات افغانستان است.
عضو ارشد تیم انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و رییس تیم مذاکره 
مستقل  کمیسیون  رییس  کرد:  تأکید  تیم  این  سیاسی  کننده 
که  است  گفته  تلویزیونی  زنده  برنامه  چندین  در  انتخابات 
ما قبول داریم در والیاتی با تقلب مواجه شده ایم و حتی نام 

تعدادی از آن ها را نیز به زبان آورده است.
اعضای  از  یکی  برمک  احمد  که سریر  است  حالی  در  این 
عالی رتبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در گفت وگو 
روند  پایان  از  پس  زیاد  احتمال  به  کرد:  اعالم  رسانه ها  با 
رسیده گی و ابطال آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
منتظر  اعالم خواهد شد و  انتخابات  نهایی  نتایج  افغانستان، 

توافق کاندیداها نخواهیم ماند.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 
نیز در این خصوص اظهار داشت: کمیسیون مستقل انتخابات 
درنظر دارد تا مسوولیتی را که به آنان محول شده را به خوبی 
هر صورت  در  و  برساند  پایان  به  تنشی  هیچگونه  بدون  و 
برای نائل آمدن به این امر تالش خواهد کرد و اعالم نتایج 

نهایی انتخابات را محدود به توافقنامه سیاسی نخواهد کرد.
رهبری  به  تداوم  و  تحول  انتخاباتی  تیم  دیگر،  سوی  از 
اشرف غنی احمدزی مدعی است که اسناد ارائه شده توسط 
نبوده  پسند  محکمه  همگرایی  و  اصالحات  انتخاباتی  تیم 
سیاسی  مذاکرات  روند  به  دوباره  است  خواسته  آن ها  از  و 
بازگردند و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

را بپذیرند.

دستۀ انتخاباتی اصالحات و همگرایی:

تیم تحول و تداوم مسایلی را مطرح می کند که از پذیرش خارج است

وزیر اقتصاد:

 بیش از 4۰ هکتار زمین »کول حشمت خان« غصب شده است

از  بیش  می گویند  افغانستان  اقتصاد  وزارت  مقامات 
ساحۀ  در  خان«  حشمت  کول  زمین«  هکتار  چهل 

جنوب غرب کابل غصب گردیده است.
شنبه  روز  کشور  اقتصاد  وزیر  ارغندیوال  عبدالهادی 
از  بخشی  گفت،  کابل  در  خبری  نشست  یک  در 
ساحات این کول در سال های اخیر غصب و تعدادی 
از جاده های غیر قانونی در این ساحه ایجاد شده اند.

کمیسیون  فیصلۀ  از  پس  گفت:  ارغندیوال  آقای 
روی  زراعت  وزارت  سوی  از  عملی  کار  موظف، 

ساحه کول حشمت خان آغاز خواهد شد.
در  متأسفانه  خان  حشمت  کول  »ساحه  گفت:  او 
سال های اخیر یک قسمت اش غصب شده یک تعداد 
از موتر شوی ها و غرفه ها در این جا گذاشته شده که 
این ساحه را آب اش را و محیط زیستی اش را خراب 
قانونی  ساخته و در داخل کول هم سرک های غیر 
به واسطه اهالی منطقه که ساحات را غصب کرده اند 

احداث گردیده است.«
آقای ارغندیوال همچنان گفت، نظر به فیصله هیأت 
موظف، اراضی کول حشمت خان باید به رویت نقشه 

اصلی تثبیت و عالمه گذاری گردد.
خود  طور  به  که  سرک هایی  گفت،  همچنان  وی 
شهرداری  توسط  شده  احداث  ساحه  این  در  سرانه 
کابل به همکاری وزارت داخله تخریب گردد و دو 
پوسته امنیتی پولیس از سوی وزارت داخله به منظور 
حفاظت کول حشمت خان در سمت شمال و جنوب 

آن ایجاد گردد.
از  پس  کشور،  اقتصاد  وزارت  معلومات  اساس  به 
پیشنهاد مجلس نماینده گان افغانستان جهت حفاظت 
از سوی  تخنیکی  هیات  یک  کول حشمت خان،  از 
ریاست جمهوری افغانستان موظف گردید تا از ساحه 

کول حشمت خان نظارت نماید.
در این حال، مصطفی ظاهر رییس عمومی اداره ملی 
حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید که یک 
شورای مردمی را به هدف حفاظت از کول حشمت 

خان در آینده نزدیک ایجاد خواهند کرد.
او گفت: »چهل هکتار زمین در 35 سال اخیر یا به 
زور گرفته شده یا توجه حکومت ها نبوده چیزی که 
اداره ملی محیط زیست فعاًل کرده می تواند ما همراه 
شورای  داریم،  تماس  بین المللی  مختلف  نهادهای 
توسط خود مردم احیا شود و آماده استیم پنجاه هزار 

دالر برای احیا کردن این شورا آماده بسازیم.«
کول حشمت خان به مساحت ۱9۱ هکتار زمین در 
شیر  کوه  دامنه  در  کابل  شهر  غرب  جنوب  قسمت 

دروازه و باالحصار موقعیت دارد.
گفته می شود، کول حشمت خان آب ایستاده یی بود 
که در آن انواع پرنده گان، به خصوص مرغابیان زیاد 

دیده می شد.
اخیر   دهه  چند  سامانی های  به  نا  و  عوامل  به  نظر 
این  در  و  گرائید  خشکی  به  خان  حشمت  کول 
ساحه خانه های مسکونی توسط برخی از افراد اعمار 

گردیده است.
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امروز  که  کرده  تأکید  انتخابات  کمیسیون  که  در حالی 
می کند،  اعالم  را  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج 
دیروز عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی به صورت 
جداگانه با حامد کرزی رطیس جمهور افغانستان دیدار 

کرده اند.
فاضل سنچارکی سخنگوی تیم انتخاباتی عبداهلل عبداهلل 
تنها  شنبه  روز  از ظهر  پیش  عبداهلل  عبداهلل  کرد:  اعالم 
رییس جمهور  کرزی  حامد  با  جانبه   2 صورت  به  و 

افغانستان دیدار کرده است.
احمدزی  اشرف غنی  دیدار  این  در  افزود:  سنچارکی 
با  تنهایی  به  نیز  وی  معلوم  قرار  از  و  نداشته  حضور 

کرزی دیدار کرده است.
دیدار،  این  در  داشت:  اظهار  عبداهلل  تیم  سخنگوی 
انتقال هر چه زودتر  بر ضرورت  رییس جمهور کرزی 
قدرت بر مبنای اعالم نتیجه انتخابات پس از توافق دو 

کاندیدا تأکید کرده است.
نوع طرح  این دیدار هر  به گفته سنچارکی، کرزی در 
دیگری به جای انتقال قدرت بر مبنای توافق دو کاندیدا 

را رد کرده است.

این دیدارها در حالی صورت می گیرد که تیم اصالحات 
و همگرایی اعالم کرده هر نوع اعالم نتیجه غیرشفاف 

انتخابات را نمی پذیرد.
این در حالی است که معاون دبیر کل سازمان ملل پس 
از دیدار با عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی، گفت 
که هر 2 کاندیدا برای رسیدن به یک تفاهم سیاسی در 

مورد حکومت وحدت ملی کوشش خواهند کرد.
افغانستان هم اعالم کرده است که  انتخابات  کمیسیون 
نتایج انتخابات را بدون درنظر گرفتن مذاکرات سیاسی، 

در روزهای آینده اعالم می کند.

دیدارهای جداگانۀ عبداهلل و احمدزی با کرزی


