
این  به  کم کم  ما  مردِم  گذشته  سال  سیزده  طول  در 
اضطراب،  و  ترس  بدون  می توان  که  می رسیدند  باور 
شب را به صبح آورد و قرار است که سخت ترین عمِل 
سیاسی یعنی تقسیم و توزیِع قدرت نه با زور و نه با 
خون ریزی و جنگ، که با رنِگ سرانگشتاِن آن ها صورت 
بتوانند  که  مردم  برای  شد  امیدی  انتخابات  بگیرد. 
از این طریق، خود زعیِم خویش را انتخاب کنند و در 

سرنوشت سیاسِی خود سهم بگیرند. 

خاک  از  راکت  فروند  هشتاد 
اصابت  کنر  والیت  به  پاکستان 

کرد.
فرمانده  سیدخیلی  عبدالحبیب 
پولیس والیت کنر اعالم کرد: این 
راکت ها از روز شنبه تا صبح روز 
و  دانگام  ولسوالی های  به  یکشنبه 
شیگل والیت کنر اصابت کرد اما 

تلفاتی نداشت.
فرمانده  که  است  درحالی  این 
کرد:  اعالم  شنبه  روز  کنر  پولیس 
از آغاز امسال تاکنون بیش از شش 
به  پاکستان  از  راکت  فروند  هزار 
شهرستان های مختلف والیت کنر 

اصابت کرده است.
آواره گی  سبب  حمالت  این 
نزدیک به چهارصد خانواده افغان 
داشته  درپی  نیز  تلفاتی  و  شده 

است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان:

اعضای متخلف کمیسیون های انتخاباتی دستگیر شوند

تنش های  به  واکنش  در  ملل  سازمان 
تحقیقات  در  مشارکتش  درباره  موجود 
بسیار سخت در مورد تقلب در انتخابات 
کرد  تهدید  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
که اگر کارکنان این سازمان مورد آزار و 
اذیت قرار گیرند، کمک خود به کابل را 

قطع می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این هشدار 
یک روز پس از آن مطرح شد که شماری 
در  ملل  سازمان  مقر  مقابل  معترضان  از 
کابل تجمع کرده و این سازمان جهانی را 

به کمک به تقلب انتخاباتی متهم کردند.
تنش ها  افزایش  از  دیگری  نشانه  این 
در  انتخابات  نهایی  نتایج  انتشار  از  پیش 
ماهه  دو  بحران  است، یک  آتی  چندروز 
ریاست  انتخابات  نتایج  خصوص  در 
تعیین جانشین  برای  افغانستان  جمهوری 
حامد کرزی، چند ماه پیش از خروج اکثر 
این  بی ثباتی  باعث  المللی  بین  نیروهای 

کشور شده است.
که  میالدی  سال جاری  اوایل جوالی  از 
عبداهلل عبداهلل و...             ادامه صفحه 6

انکشافی  استراتیژی ملی  نهایی  روز یک شنبه گزارش 
افغانستان به نشر رسید. درست پنج سال قبل، استراتیژی 
ملی افغانستان در راستای کاهش فقر و تحقق اهداف 
انکشافی هزاره توسط حکومت افغانستان روی دست 
گرفته شده بود که اکنون این استراتیژی به پایان رسیده 
گزارش  این  ارایه  از  نیز  متحد  ملل  سازمان  و  است 

استقبال کرد.
می گوید  متحد  ملل  سازمان  ویژه  معاون  داون  مارک 
است.  مواجه  اقتصادی  بزرگ  چالش  با  افغانستان  که 
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل ابراز نگرانی 
کرد که یکی از چالش های اقتصادی، خالی پول نقد در 
خزانۀ حکومت افغانستان است که حکومت افغانستان 

در حال حاضر، پول نقد در خزانه خود ندارد. 
باید  چالش  این  که  کرده  تاکید  نگرانی  ابراز  با  وی 

توسط جامعه جهانی در زمان کوتاه مدت حل شود. 
آقای مارک داون برای حل این مشکل پیشنهاد می  کند 

که عواید حکومت افغانستان افزایش یابد.
به  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  معاون 
اقتصاد  رشد  که  گفت  و  کرد  اشاره  افغانستان  معادن 
افغانستان بستگی به معادن این کشور دارد و نیاز است 

که معادن افغانستان به بهره برداری سپرده شود.
وی اطمینان داد که با استخراج معادن افغانستان، گراف 

فقر به شدت کاهش خواهد یافت.
اقتصاد  وزیر  ارغندیوال  عبدالهای  حال،  همین  در 
انکشافی  ملی  استراتیژی  گزارش  آخرین  کشور، 
افغانستان را ارایه کرد. در این گزارش آمده است که 
حکومت افغانستان در پنج سال گذشته، ۱۵.۶ میلیارد 
افغانستان سرمایه  انکشافی  ملی  استراتیژی  باالی  دالر 

گذاری شده بود که در مجموع، ۶۶ درصد این سرمایه 
گذاری ها در افغانستان به مصرف رسیده است.

آقای ارغندیوال بر اساس گزارش منتشره گفت: با در 

نظرداشت میزان سرمایه...                 ادامه صفحه 6

هشدار سازمان ملل پس از تظاهرات روز جمعه در کابل:

کمک های مان را قطع می کنیم

تلخ ترین بخِش تراژدِی 

انتـخابـات

هـشتاد راکـت از پاکـستان
 به کـنر اصابت کـرد
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با گوگول در 
بلواِر»نيفسکی«

تالش های فشرده 
برای تفاهم دو 

نامزد
احتمال »برگشت 
به نقطۀ صفری«

در برگ ها
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و فلسفۀ 
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نگرانی سازمان ملل از خزانۀ خالی حکومت افغانستان
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سیاسی  گفت وگوهای  از  تازه یی  فصل 
این  و  شده  آغاز  انتخاباتی  تیم های  میان 
به  گفت وگوها  این  که  می رود  احتمال  بار 
حال،  همین  در  شوند.  منتج  عملی  نتایج 
طرح تازه یی از یک توافق نامه که جزییات 
نشان  را  ملی  وحدت  دولت  شکل گیری 
انتخاباتی است  می دهد، در اختیار تیم های 
تا پس از رای زنی های فشرده و کوتاه مدت 
نامزدهای ریاست جمهوری کشور  به وسیلۀ 
طرح  که  می شود  برده  گمان  شود.  امضا 
نتیجۀ  بر  مبنی  مردم  انتظار  به  بتواند  تازه 
انتخابات پایان دهد و به زودی شاهد دولتی 
سکان  عملی  صورِت  به  که  باشیم  تازه 

رهبری کشور را به دست گیرد. 
زمان بر  به دلیل  افغانستان  انتخابات  هرچند 
چالش های  با  خود  مدیریِت  نوع  و  شدن 
فراوانی روبه رو شد و گسترده گی تقلب های 
زد،  صدمه  را  آن  مشروعیِت  سازمان یافته 
برده  تصور  که  همان گونه  سرانجام  ولی 
از  را  افغانستان  توانست  عقالنیت  می شد، 
بی ثباتی  پرتگاه  در  سقوط  خطرناِک  ورطۀ 
عمدۀ  رؤس  بخشد.  نجات  تشتت  و 
تیم  که  می دهد  نشان  تازه  توافق نامۀ  طرح 
معترض  عنوان  به  همگرایی  و  اصالحات 
که  خواست هایی  اکثر  به  وضعیت،  اصلی 
جامعه از آن ها به عنوان معضل دموکراسی 
در یک دهۀ گذشته یاد می کرد، دست یافته 
توافق نامۀ  طرح  در  نمونه،  گونۀ  به  است. 
جدید از تشکیل لویه جرگه و تعدیل قانون 

اساسی افغانستان سخن گفته شده است. 
وارد کردن تعدیل و تغییر در قانون اساسی 
اصالح طلب  نیروهای  امروز  بحث  جدید، 
در کشور نیست. بسیاری ها با توجه به نوع 
اساسی  قانون  مسودۀ  در  که  دخالت هایی 
صورت  مشخص  جناح های  سوی  از 
دخالت ها  همین  با  نیز  سرانجام  و  گرفت 
را  کشور  اساسی  قانون  رسید،  تصویب  به 
معیوب می دانند؛ قانونی که نیازهای جامعه 
برخی  در  و  نشده  گرفته  نظر  در  آن  در 
موارد از موجودیت تناقض های محتوایی و 
ساختاری رنج می برد. در یک دهه پس از 
تصویب قانون اساسی، انتقادهای زیادی بر 
گروه های  و  نهادها  و  شد  وارد  قانون  این 
زیادی طرح تغییر قانون اساسی را به عنوان 
یک اولویت مطرح کردند، اما به دلیل ستبر 

هرگونه  برابر  در  اقتدارگرایی  دیوار  بودن 
قانون  تعدیل  طرح  هرگز  تحول،  و  تغییر 
اساسی اجرایی نشد. اما مورد بسیار مهمی 
که در قانون اساسی نیاز به تغییر داشت و 
هنوز هم دارد، نوع نظام سیاسِی افغانستان 
گونه یی  به  که  فعلی  ریاستِی  نظام  است. 
متمرکز خوانده می شود، عماًل از جمهوریت 

بریده و سیاست را فردی کرده است. 
معضل کالِن سال های پسین که از بسیاری 
کرد،  در کشور جلوگیری  بنیادی  تحوالِت 
نوع نظام بود. نظام ریاستی کشور را چنان 
در سیطرۀ خودکامه گی و انحصارگرایی فرو 
برد که باعث ایجاد فاصله یی کم سابقه میان 
ساختاری  چنین  تغییر  شد.  مردم  و  دولت 
بُعد  می تواند  کالن  دستاورد  یک  عنوان  به 
تازه یی از مناسبات قدرت را در کشور شکل 
پارلمانی،  به  ریاستی  از  نظام  تغییر  دهد. 
کتله های  مشارکت  و  حضور  می تواند 
بستر مطمیِن  کند و  زمینه سازی  را  وسیعی 
چنین  وقتی  بریزد.  پی  را  کشور  در  تفاهم 
توافق نامۀ  پیش شرط  عنوان  به  خواستی 
تیم  سوی  از  ملی  وحدت  دولت  ایجاد 
اصالحات و همگرایی مطرح می شود بدون 
شک می تواند در میان آحاد جامعه شور و 
به  اعتماد  تقویِت  سبب  و  بیافریند  هیجان 

نظام شود.
این سو  به  چند  سال هایی  از  که  بحرانی   
نرم می کند،  پنجه  با آن دست و  افغانستان 
بحران شکل گرفته از نوع نظام سیاسِی آن 
چنین  این که  به دلیل  اقتدارگرایان  است. 
ساختاری می تواند منافِع آن ها را تأمین کند، 
هرگز بحث تغییر نظام را به عنوان معضل به 
رسمیت نمی شناسند. رییس جمهور کرزی 
کرده  تأکید  همواره  نظامی  چنین  رأس  در 
سیاسی  نظام های  آزمایشگاه  افغانستان  که 
نیست. این سخن به یک معنا، تأیید استبداد 

و خودکامه گی بوده می تواند. 
ناکارآمدی های  همۀ  با  سیاسی  نظام  چرا 
این گونه  کند؟  تغییر  نمی تواند  خود 
و  نمی برد  جایی  به  راه  کردن  استدالل 
ریاستی  از  نظام  تغییر  ضرورت  نمی تواند 
اصالح طلبان  سازد.  منتفی  را  پارلمانی  به 
به حق روی یکی از اساسی ترین مشکالِت 
جامعه انگشت نهادند که می تواند زمینه ساز 
بسیاری  شود.  کشور  در  گسترده  تحوالت 

از آگاهان مسایل سیاسی باور دارند که حتا 
اگر تیم اصالحات و همگرایی بتواند همین 
وجود  به  افغانستان  سیاست  در  را  تغییر 

آورد، پیروزی اش را جشن باید گرفت.
از دیگر سو، تغییر در ساختار و نوع گزینش 
اعضای رهبرِی کمیسیون های انتخاباتی که 
اصالحات  تیم  از خواست های  دیگر  یکی 
تازه  توافق های  طرح  در  همگرایی  و 
کردِن  دموکراتیزه  در  می تواند  شده،  عنوان 
ساختارهای انتخاباتِی کشور موثر باشد. در 
داد  نشان  تجربه  افغانستان،  انتخابات  سه 
کمیسیون های  رهبری  اعضای  گزینش  که 
انتخابات از سوی رییس جمهوری، استقالل 
کمیسیون ها را زیر سوال برده و عماًل آن را 
به نهادهای بی کفایت و تابِع قدرت تبدیل 

کرده است.
به  محدود  فقط  ما  انتخاباتِی  مشکالِت 
در  است.  نبوده  روان  ساِل  انتخاباِت 
افغانستان  انتخابات  نیز  گذشته  سال های 
بسیاری  در  و  نبوده  مشروعیت آفرین 
موارد خود به قاتِل ارزش های دموکراتیک 
به دلیل  افرادی  وقتی  است.  شده  تبدیل 
به  عاطفی  و  سیاسی  وابسته گی های 
زمام داران به عنوان مجریان انتخابات تعیین 
می شوند، بدون شک نباید انتظار برگزاری 
را  کشور  در  عادالنه  و  شفاف  انتخاباِت 
اشخاصی  است  ممکن  چه گونه  داشت. 
معتقد  آن  ارزش های  و  دموکراسی  به  که 
دموکراتیک  اصوِل  اجراکنندۀ  نیستند، 
به  امرخیل  ضیاء  آن،  روشن  مورد  باشند؟ 
کمیسیون  دبیرخانۀ  پیشین  رییس  عنوان 
ارزش های  عماًل  فرد  این  است.  انتخابات 
و  نمی شناخت  رسمیت  به  را  دموکراتیک 
نمی توانست  ایدیولوژیکی،  تعلقاِت  به دلیِل 
فردی دموکرات باشد. آیا می توان هم معتقد 
اجراکنندۀ  هم  و  بود  قبیله یی  مناسباِت  به 

روندهای دموکراتیک؟ 
به  کشور  در  انتخاباتی  کمیسیون های 
تا  دارند  نیاز  ساختار  تجدید  و  بازنگری 
دموکراتیِک  مطالباِت  پاسخ گوی  بتوانند 
که  نیز  خواست  این  باشند.  شهروندان 
نامزدان  میان  جدید  توافق های  از  بخشی 
است، بدون آن که تنها منافع تیم اصالحات 
خواست  یک  کنـد،  تأمین  را  همگرایی  و 
همه گانی برای تأمین مشروعیِت نظام است.
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احمـد عمران

فصـِل تازه یی از توافق ها  

مردم  آروزی های  از  یکی  سیاسی،  بن بست  شکستن 
افغانستان است و گفته می شود که هر دو تیم انتخاباتی 
به توافقاتی دست یافته اند. این که این توافقات چیست تا 

کنون به گونۀ رسمی ارایه نشده است. 
ضرورتی  کنونی،  بحرانی  شرایِط  در  سیاسی  توافق 
تیم های  بارها گفته ایم که  الزامی است.  و  اجتناب ناپذیر 
به  توجه  با  تداوم  و  تحول  و  همگرایی  و  اصالحات 
تشکیل  به  قادر  تنهایی  به  کدام  هیچ  دارند،  که  ترکیبی 
ابد  تا  ما  از سوی دیگر،  نیستند.  افغانستان  حکومت در 

نمی توانیم بحران طاقت فرسای کنونی را ادامه بدهیم.
گرفته،  صورت  اولیه  توافق های  می شود  گفته  که  حاال 
یگانه راه برای کار مشترک میان دو تیم، تقویت روحیۀ 
همگرایی، همدیگرپذیری و اعتمادسازی است؛ نه موضع 
این  دوری  سبب  که  سخنانی  و  بهانه گیری ها  گیری ها، 
دوتیم شده و به چاق شدن بحران کمک کند. باید این 
باشد  داشته  پی  در  را  مردم  رضایت  سیاسی  توافق های 
با پشتوانۀ وسیع  بایستی در یک متن بسیار روشن و  و 
نشان  بدهد،  نشان  را  آن  اجرایی  که ضمانت  بین المللی 

داده شود.
باشند،  داشته  اجرایی  ضمانت   احتمالی،  توافق های  اگر 
بود.  امیدوارم  آینده  حکومت  به  اندازه یی  تا  می توان 
یکی  تراشی های  بهانه  و  کرزی  آقای  سیاست های  زیرا 
به یک  مانع اصلی در راه رسیدن  انتخاباتی،  تیم های  از 
توافق سیاسی بوده است و ضمانت اجرایی آن را از بین 

برده است.
 محکم گرفتن قانون اساسی و سر کشیدن از توافقی که 
قباًل امضا شده است، نشان می دهد که هنوز درک درست 
از دولت وحدت ملی در ذهن برخی از سیاست مداران 
وجود ندارد و همه بر طبل خویشتن می کوبند و دولت 
و حدت ملی را فقط یدک می کشند؛ زیرا دولت وحدت 
از  یکی  که  می گیرد  شکل  کشور  یک  در  زمانی  ملی 
باشد  کشانده  بحران  به  را  کشور  اجتماعی  فرایندهای 
کنار  خود  خودی  به  اساسی  قانون  صورت  آن  در  و 
تاثیر گذار گرد هم می آیند  نیروهای  و  گذاشته می شود 
و دولت وحدت ملی را می سازند تا کشور را از بحران 
عنوان  به  انتخابات  افغانستان  در  بکشند؛ چنان که  بیرون 
به  را  بازی گرفته شد و کشور  به  اجتماعی  فرایند  یک 
بحران کشانده است و نهادهای قانونی هم در این مرحله 
قانون  حالتی  چنین  در  اند.  داده  دست  از  را  اعتبارشان 
»تشکیل  به طرح  نیاز  همین  زیرا  ندارد؛  کارایی  اساسی 
دولت وحدت ملی« نشان می دهد که روندهای طبیعی و 
قانونی به بن بست خورده است و باید دولت وحدت ملی 
بر بنیاد بحراِن به وجود آمده شکل بگیرد. زیرا انتخاباتی 
که صورت گرفته بود، مشروعیت ندارد و هیچ نتیجه یی 
از آدرس این انتخابات چه به نفع داکتر عبداهلل باشد و چه 
به نفع داکتر اشرف غنی تعیین کننده نیست؛ زیرا هرطرفی 
که توسط کمیسیون های متقلب برنده اعالن شوند، طرف 
دیگر آن را قبول ندارد و در برابر آن قرار می گیرد. از این 
لحاظ تنها راه تشکیل دولت وحدت ملی، بر بنیاد بحران 
است و این یک حالت استثنایی می باشد. اما اگر قانون 
آن  طبیعی  شکل  به  انتخابات  و  می شد  رعایت  اساسی 
برگزار می گردید، بدون شک که جریان بازنده اپوزیسیون 
می بود و نیازی هم به تشکیل دولت وحدت ملی دیده 
ملی،  دولت وحدت  تشیکل  آن صورت  در  و  نمی شد؛ 
یک امر زاید و خالف قانونی اساسی پنداشته می شد. اما 
حاال که وضعیت برعکس اتفاق افتاده و برنده بازنده و 
بازنده برنده نشان داده می شود و تقلب به عنوان یک امر 
خالف قانون اساسی انتخابات را منحرف و وضعیت را 

به بن بست کشانده است.
و  بدهیم  شست وشو  را  مان  ذهن  باید  حاال  بنابراین 
روند  فهمیده  نا  گذاشه  کنار  را  سیاسی  لجاجت های 
سیاسی کشور را بیش از این به مشکل مواجه نکنیم. باید 
طرفی که متهم به تقلب در انتخابات است و اسناد شاخ 
داشته  انعطاف  است،  ارایه شده  آن  اثبات  برای  هم  دار 
باشد و بر توافقاتی که صورت می گیرد صادقانه عمل کند 

و از بهانه گیری و مشکل تراشی بپرهیزد.

رسیدن به دولت وحدت ملی  

مستلزم پرهیز از مشکل تراشی است



سال ششم   y شمارة یک  هزار  سه صدو  هفتاُد  شش     y دو  شنبه     24سنبله / شهریور  y 1393 20ذوالقعد ة الحرام    y 1435 15 سپتمبر  32014 www.mandegardaily.com

نخست وزیر انگلیس در واکنش به بریده شدن سر یک تبعه 
این کشور به دست داعش اعالم کرد که اینگونه کارها هیچ 
ارتباطی با اسالم ندارد و تأکید کرد، عامالن چنین جنایاتی را 

مجازات خواهد کرد.
کامرون،  دیوید  عربی،  نیوز  اسکای  شبکه  گزارش  به 
سر  پیرامون  خود  نظر  اظهار  دراولین  انگلیس  نخست وزیر 
بریدن یک تبعه انگلیس به دست اعضای داعش گفت: نباید 
اینگونه اقدامات به اسالم نسبت داده شود. آنچه که ما شاهد 
آن بودیم هیچ ارتباطی با اسالم ندارد. وحشی هایی که چنین 

اقدامی انجام می دهند مسلمان نیستند.
وی ادامه داد: ما ملتی صلح جو هستیم اما در مقابل تهدید و 
اقداماتی این چنینی دست بسته نمی نشینیم و تهدیدات علیه 

خود و همپیمانان مان را با قاطعیت پاسخ می گوییم.
و  خاورمیانه  علیه  تهدیدی  به  داعش  داد:  ادامه  نخست وزیر 
تمام جهان تبدیل شده و ما با امریکا و اروپا و دیگر همپیمانان 
خود برای ریشه کن کردن آن همکاری می کنیم. ما کمک های 
خود به عراق برای رویارویی با تروریسم را افزایش می دهیم.

کامرون گفت: هواپیماهای اطالعاتی و ترابری ما فعالیت های 
اما  افزایش می دهند  را در خاورمیانه  خود علیه تروریست ها 
انگلیس بنا ندارد به خاورمیانه نیرو اعزام کند بلکه ما به هم 

پیمانان خود در این راستا کمک خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ما به کمک های انسان دوستانه خود به آوارگان 
داخل  در  امنیتی  تدابیر  و  می دهیم  ادامه  وعراق  سوریه  به 
انگلیس را نیز برای رویارویی با داعش و تروریست ها تشدید 

خواهیم کرد.

پیامدهای استقالل احتمالی اسکاتلند 
برای ملکه و سلطنت بریتانیا

دفتر ملکه بریتانیا با صراحت اعالم کرده که او به هیچ 
استقالل  به  مربوط  رفراندوم  روی  ندارد  قصد  وجه 
اسکاتلند تاثیر بگذارد و افزوده است: »این موضوع به 

مردم اسکاتلند مربوط است.
اما اگر این رفراندوم به استقالل اسکاتلند منجر شود 
نقش ملکه و سلطنت بریتانیا در آن کشور جدید چه 

خواهد شد؟
بسیار  اسکاتلند  با  بریتانیا  سلطنتی  خانواده  پیوندهای 
شاخص اند. به عنوان مثال قلعه بالمورال واقع در ناحیه 
اقامتگاههای  از مشهورترین  یکی  که  را  آبردین شایر 
نوزدهم  قرن  در  آلبرت  شاهزاده  است،  خانواده  این 

برای ملکه ویکتوریا خریده بود.
هولی  قصر  در  را  هفته  یک  سال  هر  الیزابت  ملکه 
رود واقع در شهر ادینبورگ سپری می کند. این قصر 
قلمرو  در  بریتانیا  سلطنتی  خانواده  رسمی  اقامتگاه 

اسکاتلند است.
شاهزاده چارلز، پسر ارشد ملکه بریتانیا در یک مدرسه 
خصوصی شبانه روزی در اسکاتلند تحصیل کرده و 
در بسیاری از مراسم رسمی لباس محلی اسکاتلندی، 

کیلت، می پوشد.
عالوه بر این القاب برخی از اعضای خانواده سلطنتی 
»دوک  چارلز  شاهزاده  لقب  برمی گردد.  اسکاتلند  به 
و  ملکه  نوه  ویلیام  شاهزاده  لقب  و  است  روتسی« 

همسر او نیز »ارل و کنتس استراثرن« است.
حزب  رهبر  و  اسکاتلند  اول  وزیر  سالموند،  الکس 
اسکاتلند  پیوندهای  بر  نیز  ناحیه  این  طلب  استقالل 
عین  در  و  می کند  تاکید  بریتانیا  سلطنتی  خانواده  با 
سلطنت های  اتحاد  سابقه  که  می کند  یادآوری  حال 
یکپارچگی  و  ادغام  از  قبل  به  انگلستان  و  اسکاتلند 
پارلمان های دو قلمرو برمی گردد و هدف او پایان دادن 
به یکپارچگی پارلمانی یعنی تفکیک قدرت سیاسی و 

مدیریت اجرایی اسکاتلند از بریتانیا است.
دولت ناحیه اسکاتلند به رهبری حزب استقالل طلب 
همواره تاکید کرده است که اگر در رفراندوم روز ۱۸ 
»کماکان  الیزابت  ملکه  بیاورد  رای  استقالل  سپتمبر 

ملکه همه اسکاتلندی ها باقی خواهد ماند.«
الکس سالموند چندی پیش گفت: »ملکه الیزابت دوم 
اسکاتلند  یک  ملکه  جایگاه  در  گرفتن  قرار  از  حتما 

مستقل خشنود خواهد شد.«
چنین  یک  با  اسکاتلند  استقالل  طرفداران  همه  اما 

دیدگاهی موافق نیستند.
کارزار  رهبری  در  فعال  های  شخصیت  از  بسیاری 
در  بریتانیا  سلطنتی  خانواده  نقش  اسکاتلند  استقالل 
کاناوان  دنیس  برده اند.  سئوال  زیر  را  اسکاتلند  آینده 
برای  این کارزار گفته است که ترجیح می دهد  مدیر 
به ملکه  انتخاب مقام تشریقاتی ریاست حکومت که 

تعلق دارد، یک رفراندوم جداگانه برگزار شود.
از  ائتالفی  که  استقالل  رادیکال  جنبش  اعضای 
استقالل  طرفدار  گرای  چپ  فعاالن  و  سیاستمدارن 
اسکاتلند است معتقدند که اسکاتلند باید این حق را 
داشته باشد که در صورت تمایل از زیر چتر خانواده 
بدل  به یک جمهوری  و  بریتانیا خارج شده  سلطنتی 

شود.
نظرسنجی که اوایل ماه سپتامبر توسط روابط عمومی 
از  درصد   ۵۴ که  داد  نشان  شد  انجام  بریتانیا  دولت 
اسکاتلندی ها ترجیح می دهند که در صورت استقالل 
این ناحیه ریاست تشریفاتی خانواده سلطنتی بریتانیا بر 
آن کشور حفظ شود ولی در مقابل ۳۹ درصد طرفدار 
و  ملی  دهندگان حزب  رای  میان  در  هستند.  آن  لغو 
استقالل طلب اسکاتلند میزان حمایت از این گزینه ها 
باقی  طرفدار  درصد   ۴۶ حدود  است.  نزدیکتر  کمی 

ماندن خانواده سلطنتی و ۳۹ درصد با آن مخالفند.
هر چند این ارقام نشان می دهند که در ناحیه اسکاتلند 
تعداد طرفداران خانواده سلطنتی از تعداد مخالفان آن 
بیشتر است اما در کل بریتانیا طرفداری از نقش فعلی 

سلطنت باالتر است.
موسسه  توسط  که  سنجی  نظر  ترین  تازه  براساس 
نظرسنجی موری انجام شده در کل بریتانیا ۷۷ درصد 
با ادامه نقش فعلی خانواده سلطنتی موافق و فقط ۱۷ 

درصد با این سیستم مخالفند.
ملکه  و  برود  پیش  سالموند  الکس  دیدگاه  اگر  حتی 
بریتانیا ریاست تشریفاتی حکومت دراسکاتلند مستقل 
تغییر  او  احتمال زیاد نقش  به  باشد  برعهده داشته  را 

خواهد کرد.
پروفسور رابرت هیزل، از اساتید بخش قانونگذاری در 
دانشگاه لندن می گوید: »وظایف و اختیارات ملکه به 
مقرراتی بستگی پیدا خواهد کرد که در قانون اساسی 

جدید اسکاتلند مستقل در نظر گرفته خواهد شد.«
که  است  کرده  مشخص  اسکاتلند  ناحیه  دولت 
مردم حاکم  این کشور جدید  در  استقالل  درصورت 
بر سرنوشت خود خواهند بود در حالیکه طبق قانون 
به  با سلطنت و مشروط  فعلی حق حاکمیت  اساسی 

پارلمان است.
خانواده  هزینه های  تامین  و  مالی  مسایل  دیگر  نکته 

سیاسی  سنت های  طبق  که  متنی  در  است.  سلطنتی 
طلبان  استقالل  و  می شود  نامیده  سفید«  »سند  بریتانیا 
در آن چهارچوب قوانین اسکاتلند مستقل را توضیح 
داده اند قید شده که »اسکاتلند مستقل به پرداخت سهم 
خود برای تامین هزینه های خانواده سلطنتی از محل 
دقیق  جزییات  ولی  داد  خواهد  ادامه  عمومی  مالیات 
میزان مشارکت بعد از استقالل و در مذاکرات با دولت 

بریتانیا مشخص خواهد شد.
به احتمال زیاد قصر هولی رود اقامتگاه رسمی خانواده 
خود  به  زیادی  توجه  اسکاتلند  در  بریتانیا  سلطنتی 
جلب خواهد کرد چون برخالف ملکه دیگر خانواده 
بالمورال،  قلعه  یعنی  اسکاتلند  قلمرو  در  سلطنتی 
بخشی از هزینه های خود را از محل مالیات عمومی 
دریافت می کند و نگهداری از آن برعهده اداره میراث 

تاریخی اسکاتلند است.
نیست.  سابقه  بی  ویژه ای  شرایط  چنین  یک  اما 
پروفسور رابرت هیزل می گوید: »وظایف و اختیارات 
نقشی  شبیه  مستقل  اسکاتلند  یک  در  بریتانیا  ملکه 
خواهد بود که او در کشورهای مشترک المنافع ایفا می 
کند. مثال در حال حاضر او هنوز هم ریاست تشریفاتی 
حکومت هایی مثل استرالیا و زالندنو را برعهده دارد.«
در اکثر کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع مقامی 
که عنوان رسمی آن فرماندار ارشد است وضعیت و 
و  می رساند  ملکه  اطالع  به  را  کشورها  آن  تحوالت 
نماینده او در این کشورها محسوب می شود. آیا برای 

اسکاتلند مستقل نیز چنین مقامی خلق خواهد شد؟
»چنین  می گوید:  اساسی  قانون  مورخ  هنسی،  لرد 
مرکزی  دولت  چون  نشده  مطرح  تاکنون  ای  ایده 
مشخص  طرح  هیچ  که  داشته  اصرار  تاکنون  بریتانیا 
و جایگزینی را برای استقالل احتمالی اسکاتلند تنظیم 
نکند. من بعید می دانم که دولت به طور مشخص خود 
را برای پیامدهای استقالل اسکاتلند آماده کرده باشد.«

نخست وزیر انگلیس:

 بریدن سر تبعه ما از سوی 
داعش ربطی به اسالم ندارد

هیالری کلینتون:

 از روش ماندال برای بخشیدن 
خیانت همسرم بهره بردم

روحانی مخالف دولت پاکستان، پارلمان این کشور را خانه فسادی خواند که 
محل اتحاد فرار کنندگان از مالیات، دارندگان مدارک تقلبی و قصور کنندگان 

در پرداخت وام ها است.
در  پاکستان  دولت  مخالف  روحانی  القدری،  طاهر  نیشن،  روزنامه  نوشته  به 
جریان خطابه یی برای معترضان حامی خود گفت: این افراد با ابزار غیرقانونی 

وارد پارلمان شده اند و افرادی هستند که جرایم متعددی را مرتکب شدند.
وی گفت: دموکراسی در پاکستان به پشتیبانی از سیاستمداران فاسد می پردازد. 
دولت با ابقای قدرت این سیاستمداران که خائنان و توطئه چینان هستند، دوام 

نمی آورد.
 ۳0 به  کشور  کشاندن  به  را  طلب ها  فرصت  از  یکسری  مخالف  روحانی  این 
سال قبل متهم کرد و گفت، مردم باید در مقابل این افراد بایستند و حقوق خود 
را زنده کنند. پارلمان باید بداند که این جمعیت معترض نماینده ۱۸0 میلیون 
اینجا هستند تا حقوقشان را بگیرند. آن ها می دانند که  پاکستانی است و آن ها 
سیاستمداران حاضر در پارلمان متحد فاسد هستند و ائتالفشان را قدرت، فساد 

و تجارت تشکیل می دهد.
طاهرالقدری گفت: به من گوش دهید! من و عمران خان، رهبر تحریک انصاف 
از دستگیری نمی هراسیم. اگر به اینجا بیایید ما را دستگیر کنید حکومتتان ظرف 

2۴ ساعت نابود می شود.
رهبر حزب تحریک عوامی پاکستان همچنین ادامه داد: پارلمان پاکستان در حال 
حاضر یک نهاد غیرقانونی، غیر دموکراتیک و غیراخالقی است که یک سری 
از سیاستمدارن با انتخابات متقلبانه 20۱۳ وارد آن شده اند. قانون اساسی چنین 

بی قانونی  را تحمل نمی کند و ما باید با آن مقابله کنیم.

هیالری کلینتون افشا کرد که از مدل »سازش و حقیقت« نلسون ماندال 
برای برخورد با روابط نامشروع بیل کلینتون و مونیکا لوینسکی بهره 
برقراری روابط مجدد  به  تاکید کرد که صداقت کامل  برده است و 

این زوج کمک کرد.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف،  هیالری کلینتون ۶۶ ساله،  وزیر امور 
کلینتون  بیل  روابط همسرش  درباره  ندرت  به  امریکا  سابق  خارجه 
)رییس جمهوری سابق امریکا( سخن می گوید، اما این بار وی گفت 
که از روش نلسون ماندال، رهبر ضد آپارتاید آفریقای جنوبی استفاده 

کرده است تا با این مساله برخورد کند.
کلینتون در مصاحبه با روزنامه سایکولوجی )روانشناسی( گفت که از 
توانایی ماندال برای بخشش الهام گرفته است چرا که ماندال توانست 
به این شیوه آینده جدیدی را به روی مردم آفریقای جنوبی بگشاید. 
با این حال وی تاکید کرد: اما این بدین معنی نیست که شما فراموش 
می کنید بلکه مساله حقیقت و سازش است. شما باید صادق باشید. 
شما باید با این حقیقت که در چه شرایطی هستند و چه شخصیت و 
ً  به این نکته اشاره می کرد  ملیتی دارید، مواجه شوید. اما ماندال غالبا 
که اگر شما با خودتان تندی و خشم کنید،  در زندان باقی خواهید 
خودتان  با  و  می کنید  زندانی  را  خودتان  آن صورت  در  شما  ماند. 
اتفاق  غیرمنصفانه برخورد می کنید چرا که نمی توانید فراتر از آنچه 

افتاده،  ببینید.
آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۵ و پس  کمیسیون حقیقت و سازش 
دزموند  را  آن  رهبری  و  شد  گذاشته  بنیان  آپارتاید  شدن  ملغی  از 
سراسر  در  مشابه  سیستم های  برای  مدلی  که  گرفت  عهده  بر  توتو 
جهان شد. این کمیته اختیار داشت تا به عامالن جرایم تحت رژیم 
نژادپرست آفریقای جنوبی عفو کامل بدهد و در ازای آن افشاگری 

کاملی صورت بگیرد.

                                                                                                                                          شبکه خبری بی.بی.سی

طاهر القدری: 

از دستگـیری نمـی هـراسیـم
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بخش چهارم

راهنمایی برای دورة نامزدی

خطر هفتم
با تردیدها شوخی نکنید

گرچه شما و نامزدتان تازه با هم آشنا شده اید و طبیعی است که در مورد 
بعضی از مسایل زنده گی با هم کمی تعارض و اختالِف نظر داشته باشید، 
خود  به  خود  زمان  گذشت  با  مشکلی  هیچ  که  کنید  فراموش  نباید  اما 
خصوصیات  با  زمان  گذشِت  با  شما  که  اســـت  درست  نمی شود.  حل 
اخـــالقی و روحیاِت نامزدتان بیشتر آشنا می شوید، اما آشنایی به تنهایی 
برای حل مسایل کافی نیست، تنها در صورتی که شیوه های حِل مشکل را 
بیاموزید و با نامزدتان تمرین کنید، می توانید به داشتن یک زنده گی مشترک 

موفقیت آمیز امیدوار باشید.
گاهی هم دچار تردیدهایی در ازدواج می شوید، اما به دالیلی این تردیدها 
در چنین شرایطی،  می گیرید.  ازدواج  به  گرفته و سریع تصمیم  نادیده  را 
تردیدها را بررسی و بر آن ها غلبه کنید. با یک بررسِی دقیق بفهمید که این 
تردیدها ناشی از حساسیِت بی مورد و بیش از حد شماست یا از یک خطر 
جدی خبر می دهد؟ گاهی شما متوجه برخی مشکالت ارتباطی و رفتاری 
این تصور غلط که دوران آشنایی پیش از  به دلیل  اما  نامزدتان می شوید، 
ازدواج، باید بهترین دوران زنده گی باشد و بدون کوچک ترین ناراحتی و 
یا  به ساده گی می گذرید  این عالیم نگران کننده  از  جر و بحثی تمام شود، 
به دلیل عالقۀ شدیدی که به نامزدتان دارید و دوست ندارید کوچک ترین 
ناراحتی را به او تحمیل کنید، اعتراضی نمی کنید. گاهی هم چون هنوز با 
نه  این گونه واکنش ها  اما  نمی کنید،  ناراحتی  ابراز  نیستید،  کاماًل راحت  او 
تنها موجب بهبود رابطۀ شما نمی شود، بلکه به مرور این رابطه را از هم 
می پاشد. مثاًل اگر به لحاظ فرهنگی و رفتاری تفاوت های قابل توجهی را 
در فرد مقابل مشاهده کنید که هیچ سنخیتی با فرهنِگ شما ندارد و برای تان 
غیر قابل پذیرش است، از آن جایی که نامزدتان در مورد این مشکل چیزی 
موجب  است  ممکن  او  کار  این  و  می دهد  ادامه  خود  رفتار  به  نمی داند، 

ناراحتی و دل سردی بیشتر شما شود.
 

خطر هشتم
گوش های تان را نگیرید

دادن  افراد در گوش  ناتوانی  نامزدی،  از مشکالت دوران  بسیاری  منشای 
او  حرِف  از  شما  که  برداشتی  و  می گوید  چیزی  شما  نامزد  گاهی  است. 
می کنید، آن قدر ناخوشایند است که تا چند شب خواب به چشم تان نیامده 
او هیچ  انتخاب تان دچار تردید می شوید، در صورتی که  و حتا در مورد 
منظوری نداشته است. بهترین راه برای رفع این سوءتفاهم، این است که 
از  خاصی  برداشت  این که  جای  به  می کند،  صحبتی  نامزدتان  که  زمانی 
گفته های او در ذهِن خود بپرورانید، ذهنیِت خود را با او در میان بگذارید 

تا بفهمید که آیا به خوبی متوجه منظور او شده اید یا خیر.

منبع: مجلۀ سیب سبز   

تاریخ نگاری  ـ  گذشته  از  زنان  روایِت 
شخصی  ذهنی  بودن،  به  اغلب  ـ  زنانه 
و  توجه  و  عاطفی  درگیری های   بودن، 
مقابل  در  احساس  به  حد  از  بیش  تکیۀ 
تطبیق  در  این رو  از  می شود؛  متهم  عقل 
یافتن با مالک هایی که در ُمدل مدرنیستی 
داده  نسبت  تاریخ نگاری  به  مسلط،  و 
طبقه یی  به  و  می خوَرد  شکست  شده اند، 
تاریخ نگاری هاِی  زیردسِت  نوشته های  از 
یکی  درحالی که  می شود.  منتسب  درست 
این  پست مدرنیته  دستاوردهای  از  دیگر 
را  تاریخ نگاری هایی  چنین  که  است 
فلسفۀ  است:  داده  قرار  توجه جدی  مورد 
که  ویژه گی هایی  پست مدرن،  تاریخ نگاری 
گرامی  داشته  زنانه  تاریخ نگاری های  در 
رویکرد  و  می شمارد،  محترم  را  می شوند 
و  عاطفی  سوبژکتیو،  رمانتیک،  بیش تر 

شاعرانۀ آن ها را پذیرا می شود.
مردانه گی  بلکه  زنانه گی،  تنها  نه  هم چنین 
نیز تحت موشکافی انتقادی قرار می گیرد؛ 
بر این اساس کل مقولۀ گسترده تِر جنسیت 
می ماند.  باز  مباحثه  و  مطالعه  برای 
بیشتری  داده های  انسان شناسانه،  مطالعات 
مقابل  )در  فرهنگِی  عوامل  خصوص  در 
جنسیتی  تبعیض های  بر  موثر  طبیعی( 
فراهم می کند و تأکید مضاعفی بر اهمیت 
بر  افزون  دارد،  فرهنگی  تاریخ نگاری 
و  نسبی گرایی  بر  پسامدرنیسم  تأکید  این 
مخالفِت آن با ذات باوری در حوزۀ فلسفۀ 
این گونه  تقویِت  موجب  تارخ نگاری، 

گرایش ها شده است.
هستۀ  دروِن  به  پسامدرنیسم،  تأکید  این 
واقعی تاریخ نگاری، یعنی سرشت انسانی به 
خودیِ خود نیز نفوذ می کند. در واقع اعتقاد 
ناپذیِر  تغییر  ذاتِی  ویژه گی های  برخی  به 
سرشت انسانی، و هم چنین اعتقاد به این که 
آن ها حداقل تا حدی قابل شناسایی اند، هم 

زیربناِی همۀ تالش هایی ست که برای فهم 
هم  و  می گیرند  صورت  تاریخ  توضیِح  و 
بهره گیری  به  نسبت  خوش بینی  زیربناِی 
به عبارتی،  آینده.  برای پیش بینِی  تاریخ  از 
یک پیوسته گِی این چنینی باید پیش فرض 
با  سازد  قادر  را  تاریخ دان  تا  شود  گرفته 
فهم  مبنای  بر  گذشته  رویدادهای  توضیح 
بنا  برگیرد.  معنایی  گذشته  از  امروزی، 
پیش  به  پسامدرنیسم  تردیِد  این  براین، 
برای  انسان،  ذاتِی  سرشت  فرض انگاشتِن 
و  جدی  جانبِی  نتایج  تاریخ نگاری  فلسفۀ 

خطرناکی در پی دارد.
نسبی گرایی،  که  شده  ثابت  واقع  در 
انسانی  سرشِت  دربارۀ  منحصراً  نه 
از  یکی  گسترده تر،  ابعادی  در  بلکه 
پسامدرنیسم  جنبه های  مناقشه برانگیزترین 
که  می شود  پنداشته  اغلب  که  چرا  است، 

لغزانی  سرازیرِی  به سوی  نسبی گرایی، 
رهنمون است که دروازۀ نیهیلسمی  بی بنیاد 
باور  است ـ وضعیتی که در آن هیچ گونه 
صورت  به  فهمیدن،  بر  مبنی  ادعایی  و 
این به سختی  تجربی توجیه پذیر نیست؛ و 
گاهی  )گرچه  دانش شناسانه  با شک گرایِی 
خورده  گره  نیست(  تفکیک پذیر  آن  از 
اکنون،  هم  که  گفت  باید  واقع  در  است؛ 
اجزای  از   یکی  عنوان  به  شک گرایی 
اصلِی پسا مدرنیسم، هم چنان تأثیری قابل 

مالحظه بر فلسفۀ تاریخ نگاری دارد.
بر  اصلی شک گرایی  تمرکز  زمینه  این  در 
که  پایه هایی ست  بردِن  زیر سوال  به  روی 
شده   بنا  آن ها  بر  تاریخ  شناخِت  ادعای 
این که  دربارۀ  تردیدافکنی  یا  و  ـ  است 
ادعاهاِی  می تواند  هرگز  تاریخ نگاری  آیا 
دانش شناسانۀ خود را توجیه کند. خودِ این 
تردیدها تاریخ بسیار دور و درازی دارند: 
در  کالسیک  متون  بازیابی  این  واقع  در 
فیلسوفان طبیعی،  تنها  نه  که  بود  رنسانس 

تا  برانگیخت  نیز  را  تاریخ دانان  حتا  بلکه 
بسنجند؛  دوباره  را  رشتۀ خود  شالوده های 
در  تاریخ دانان  مورد  در  که  فرآیندی 
شکاکیت بسیار گسترده یی که تحت عنوان 
به  یاد می شود،  از آن  تاریخی]2[  پیرونیزم 
اوج خود رسید. درست به ماننِد مطالعات 
تاریخ نگارانۀ  مطالعات  در  طبیعت،  علمی  
ذات  یا  درونی  هستۀ  به  نفوذ  نیز،  گذشته 
نمود  بود،  ناممکن   ،)essence(
چیزی  آن  همۀ   )appearance(
نمود،  دست  یافت.  آن  به  می شد  که  بود 
بود  مجبور   ،)reality( واقعیت  نه  و 
حقیقت  ادعاِی  هرگونه  بار  تنهایی  به  که 
هر  به  ولی  کشد،  به دوش  را   )truth(
نوعی  به  رادیکال  پیرونیست های  حال  
ایمان داشتند که نمی توان نوشتۀ تاریخی را 

از افسانه تمیز داد.
 Henry St.( بولینگبروک  لرد  اعتراِف 
 ،)John, Lord Bolingbroke
بالقوۀ  سرانجام  دربارۀ  هجدهم،  قرن  در 
نیز  پسامدرنیسم  در  اغلب  تاریخ نگاری، 
که  زمانی  همان  است،  شده  تکرار  دوباره 
ادعای ناممکن بودِن تمییز تاریخ نگاری از 
افسانه، یک بار دیگر به وسیلۀ نظریه پردازانی 
همچون  هایدن وایت، جار زده شده است. 
با  وایت،  چه  و  بولینگبروک  مورد  در  چه 
هر نوع نظری که سرشتی کمتر از واقعیت 
قایل  تاریخ نگاری  برای   )Factual(
است به شدت مخالفت شده؛ در واقع آن ها 
به دنبال توافق بر سر این بودند که ادعاهای 
و  شواهد  اعتبار  طبق  بر  را  تاریخ نوشته ها 
البته بسیاری از فیلسوفان  مدارک بسنجند. 
با  به راحتی  تاریخ نگاری  فیلسوفان  و  علم 
تهدید شک گرایانه بدین طریق کنار آمدند 
نوع  هر  به  دستیابی  دربارۀ  کمتر  دیگر  که 

حقیقت نهایی، ادعاهای جسورانه کردند.
کاماًل  هر حال  به  پسامدرنیسم  شک گرایِی 
زبان  به  معطوف  بعدِی  پرسش های  با 
بزرگ  چالش  این ها  و  است  خورده  گره 
به  تاریخ نگاری  فیلسوفان  برای  را  دیگری 
این جا  بنیادی  مشکل  است.  آورده  وجود 
روزگار  در  که  است  همان  دوباره  نیز 
باستان به آن توجه شده و مطرح شده بود، 
 )refrence( منبع  یا  مرجع  مشکِل 
بیرونی  جهانی  و  زبان  ارتباِط سسِت  یا  و 
این زمینه،  که می خواهد توصیف کند. در 
بیستمی،  قرن  زبان شناِس  کارِ  پسامدرنیسم 
 Ferdinand( سوسور  دو  فردینان 
de Saussure( را می پذیرد؛ او زبان 
self-( خودبنیاد  و  مستقل  دستگاهی  را 
که  می داند  نشانه ها  از   )contained
و  یک پارچه  مجموعه یی  خود  دروِن  در 
پایدار است اما فاقد هر نوع ارجاع ضروری 
این جا  در  واقع  در  است.  خارج  جهان  به 
مفهومِ  شک گرایی،  فلسفۀ  همچون  نیز 
در  هم  را  که گذشته   - کلِی جهان خارج 
به ویژه  پروبلماتیک می شود،  برمی گیرد - 
در  ذاتی   نه  خارج  جهان  که  جهت  آن  از 
است  موجودیتی  بلکه  برای  خود،  و   خود 
که در واقع بخشی از ساختارِ تفسیر ماست، 
گذشته  یا  طبیعت  که  آن گاه  که  به طوری 
این که  بر  عالوه  می کنیم،  جست وجو  را 
به خودِی  از خود ساختاری که  در خارج 
پی  در  می یابیم،  را  است  موجود   خود 
مسوول خلق  را  جست وجوهای مان، خود 
و بنای آن نیز می یابیم - و البته )بنا به نظر 
وایت( خود را هم چنین مسووِل تحمیل هر 
نوع ُفرم و معنایی که به آن نسبت داده شده 

است نیز می دانیم.

پسامدرنیسم و فلسفۀ تاریخ
بخش سوم



زهره روحی 

مانند  هم  »مکان« ها  که  است  شده  مسلم  دیگر  امروزه 
آدم ها از هویت برخوردارند؛ هویتی که شامل و برخاسته 
از شرایط اجتماعی است. به بیانی در عصر حاضر، بدیهی 
است که مکان را به دلیل مکان مندی انسان، امری اجتماعی 
ـ سیاسی بدانیم. یعنی دانِش  خود از مکان را بر این فرض 
بنا نهیم که آن ها هم به طور غیر مستقیم نیازمندند تا برای 
بقا و نیز داشتن جایگاهی درخور و توان مند )در تعامالت 
شهری( به منزلت  سیاسی ـ اجتماعی دست  یابند. منظور 
شرایطی است که مکانی را نسبت به مکان های دیگر از 
در  مثال  عنوان  به  برخوردار  می کند.  ویژه یی  موقعیِت 
به دلیل  )در سن پترزبورگ(،  نیفسکی«  »بلوار  نوزده،  قرن 
تحوالت اجتماعِی مدرن به این ویژه گی دست یافته بود. 
حال آن که در همان شهر سایر مکان ها کاماًل بی بهره از آن 
موقعیِت ممتاز بودند. به قول مردم سن پترزبورگ در آن 
این  نیفسکی نگین این شهر به شمار می آمد.  بلوار  ایام، 
»مرکز« شهر محسوب  کارکردهای چندگانه اش،  با  بلوار 
بیا« در  بیای سن پترزبورگی ها؛ »برو و  برو  می شد. مرکِز 
دو معنا، هم به لحاظ رفت وآمد هر روزه و اجتناب ناپذیِر 
کارمندان،  کارگران،  اجتماعی:  مختلف  گروههای 
برای  باشکوه  مکانی  لحاظ  به  هم  و  و....،  دانش آموزان 
که  معناست  این  در  قضا  از  و  فراغت.  اوقات  گذران 
تفرج  قدرت  به  زیرا  است.  نوشته  را  داستانش  گوگول 
و جاذبۀ شگفت انگیز اجتماعی آن پی برده بود؛ نخستین 
به  به سبِک مدرن که  پترزبورگی ها  پرسه زنِی  جاذبه های 
و  رنگارنگ  اجناِس  برق  و  پُرزرق  ویترین های  کمک 
مختلف مغازه ها، هم چون آیینی فریبنده به اجرا درمی آمد 
و همه را از پیر و جوان مفتوِن خود می کرد. اما فقط این 
نیست، زیرا برای آن که این آیین بتواند هر چه واقعی و 
عینی تر گردش گران را به عالم فریبنده گی ببرد، الزم بود 
تا خود نیز به لحاظ پوشش و سر و وضع، بخشی مهم 
از این آیین شوند. پس با پوشاک به سبک جدید و نحوۀ 
رفتار جلوه فروشانۀ خود، به شکوه و هیبِت بلوار نیفسکی 
می افزودند؛ مکانی که در آن زمان همان گونه که گفته شد، 
نمادها و نشانه های مدرنیته  را به رایگان در معرض دید 
یا کارمند دون پایه(  یا شاعر فقیر و  همه گان )حتا نقاش 
»عجایب«  از  قول خودش  به  وقتی گوگول  می  داد.  قرار 
نیفسکی در ساعِت 2 بعد از ظهر به بعد می نویسد، برای 
درک سخنانش باید تمایل بی اندازه به »نو« شدن در آن 
زمان را فهمید؛ »نو«یی که به طور طبیعی در روسیۀ تزاری 
انباشِت  با  )مانند تمامی جوامع عقب ماندۀ سیاسی یی که 
می تواند  فقط  مواجه  اند(،  ثروت  و  قدرت  انحصاری 
به طور سطحی و خام، در تغییر و تحول »نشانه« ها بروز 
نه  و  نشانه ها  تحول  و  تغییر  می گوییم  شود  دقت  کند. 
موِج  مثال  عنوان  به  اجتماعی؛  موقعیت های  در  تحول 
در  تغییری  نمی توانست  تزاری،  روسیۀ  در  نوشده گی 
اما در  ساختار سلسله مراتِب قدرت و ثروت ایجاد کند، 
عوض خیلی راحت می توانست در نحوۀ پوشش )کاله 
اطوارهای  و  ادا  و  رفتن  )راه  رفتار  طرز  یا  و  کفش(  و 
گذارد.  اثر   ).... یا  و  زدن  حرف  هنگام  واجور  جور 
هرچند ناگفته نماند که حد باالی این تحول که به یاری 
می  شود،  انجام  روشن فکری  اقشار  دموکراتیک  مطالباِت 
ُفرم و صورت های جدید  به شکل گیری و پدیدار شدِن 
ادبیات و هنر منجر می  گردد؛ ادبیات و هنری که در دوران 
مدرن توانستند در غیاب تشکالت و احزاب سیاسی، از 
راه شکستن خفقان، حافظ مطالبات آزادی خواهانه باشند. 
بنابراین، طبیعی است که نخستین تجربۀ »نو«بوده گی در 
جوامعی از این دست )عقب مانده به لحاظ سیاسی(، اغلب 
به صورت »پدیده یی کاالیی« پدیدار گردد. پدیده یی که 
را  آن ها  این رو  از  تنها  تجمالتی  اشیای  تمامی  هم چون 
به طور  تا  می  دهد  قرار  همه گان  دید  معرض  در  آدمی 
غیر مستقیم خود را در مقام »مالک« آن شیء تبلیغ کند. 
انجام  »تقاضا«  ایجاد  برای  نهان  در  و  ناگفته  که  تبلیغی 
آرزو...!؟  یک  او همچون  کردِن  طلب  تقاضای  می گیرد. 
آری نیفسکی یی که گوگول به توصیِف آن می پردازد، پُر 

است از این گونه »نوشده گی« ها:
از  مملو  می خورد،  چشم  به  آن چه  نیفسکی  بلوار  »در 
ظرافت و آداب دانی است... مردانی با ُکت های بلند... و 
دست در جیب... و بانوانی با مانتوهای صورتی، سفید و 
آبی کم رنگ با کاله... . هر کس که از بلوار نیفسکی عبور 
کند، از منظرۀ بی نهایت متنوع کاله ها، دامن ها و بلوزهای 
تأثیر  که  به طوری  می شود  خیره  پُررنگ  و  کمرنگ 
پوشنده گان آن ها تا دو روز تمام در خاطر انسان می ماند. 
و  برخاسته اند  هوا  به  ناگهان  پروانه ها  از  دریایی  گویی 
پرپرزنان چون ابری رنگارنگ بر باالی سر سوسک های 

سیاه نر ایستاده اند...«.)صص۵۴،۵۵(
ظهور  مجال  که  است  نیفسکی  در  فقط  این همه  و 
می یابد. و از قضا این امکاِن »ظهور« همان چیزی است 
مکان ها  سایر  از  فراتر  اقتداری  و  منزلت  نیفسکی  به  که 
زمانۀ  در  تا  دارد  را  قدرت  این  نیفسکی  زیرا  می بخشد. 

حیرت زدۀ مان  زنده گی  مالل  و  نکبت  برابر  در  خفقان ، 
کند... پس بی راه نیست اگر بگوییم آن چه »نیفسکی« ها را 
به اوج می رساند، واقعیت تلخ و غم انگیز زنده گی یی است 
به لحاظ آسیب شناسی  نیستیم. آری  تغییرش  به  قادر  که 
شاید برای مردم َسن پترزبورگ، نیفسکی کوره راه فرار از 
دل تنگی و مالل زنده گی و اوضاع اجتماعی است. هرچند 
نیفسکی  تجمالتی  ـ  کاالیی  هویت  در  مسأله  این  که 
تغییری نمی دهد؛ هویتی که آن را نسبت به سایر مکان ها 
است  این  از  غیر  به  مگر  آخر  رسانده.  برتر  اقتداری  به 
کشیدن،  دیگران  رِخ  به  را  خود  و  دادن  »پُز«  کنش  که 
از سایر مکان ها در آن جا دیده می شود. پس شاید  بیش 
و  آبی  آرام،  دریاکناری  همانند  نیفسکی  که  گفت  بتوان 
عشوه گرایانۀ  رفتارهای  و  رنگ ها  تا  است  آماده  شفاف 
خود  در  را  نوشده گی  خواهاِن  سن پترزبورگی های 
درست تر  مدرن.  ظواهر  یاری  به  تنها  آن هم  بازتاباندـ 
کالم  یک  در  زنده گی؛  جدید  سبِک  کمک  به  بگوییم 
پرسه زدن و کاویدن سر و وضِع آدم ها و ویترین مغازه ها. 

گوگول بسیار درخشان در این باره می نویسد:
بهترین  و  جلوه گری  فراترین  می توان  نیفسکی[  »]در 

ُکِت  یکی  کرد.  مالحظه  را  بشری  نبوغ  محصوالِت 
خوش دوختش را با یقۀ خز به نمایش می گذارد، دیگری 
دماغ فندقی فوق العاده زیبایش را و سومی ریش منحصر 
به فردش را، و چهارمی یک جفت زیباترین چشم ها و 
فیس  با  که  را  خاتمی  انگشتری  پنجمی  قشنگ،  کالهی 
پاهای  ششمی  است،  کرده  ظریفش  انگشِت  به  افاده  و 
دمپایی  جفت  یک  در  که  را  خوش ترکیبش  کوچولوی 
تعجِب همۀ  که  را  کراواتی  هفتمی  است،  داده  ملیح جا 

جهانیان را برمی انگیزد و هشتمی...«.)ص۵۶(
واقعیت این است که آن گاه که ساختار اجتماعی و سیاسِی 
عقب مانده، اجازۀ تجربۀ دموکراسی را به افراد نمی دهد، 
به  ناگزیری  سر  از  نوشده گی  و  »فردی«  مطالبات  غالبًا 
نفوذ  می کند)فی المثل  کنش   الیه های  سطحی ترین 
و  سر  انتخاب  راه  از  »خود«  به  اندازه  از  بیش  پرداختن 
وضعی مناسب ُمد روز، چه به لحاظ رفتار و یا پوشاک(. 
در چنین وضعیتی، طبیعی است که آن چه در برابر فردیِت 
تحریف شده  عمومی  فضای  قرار  گیرد،  تحریف شده 
عاری  فضایی  است(؛  صادق  نیز  قضیه  )عکس  است 
با  اما  شهروندی.  حقوق  و  سیاسی  پتانسیل های  از  شده 
این وجود، این مسأله باعث نمی شود تا از یاد ببریم که 
خواست و ارادۀ »بروز خود«، با تمام تحریف شده  گی اش 
برمی انگیزد که در آن جا  را  به هرحال فضایی  در کنش، 
فرد پدیدار می گردد. منظورمان فضایی است که به منزلۀ 
یاری اش  به  که  قلمروی  می شود؛  درک  عمومی  قلمرو 
کرد  فراموش  نمی باید  آری،  کند.  بروز  می تواند  فردیت 
که این »بروز« حتا اگر به قول فالسفۀ اگزیستانسیالیسِم 
اصالت اندیش، روزمره و غیر اصیل باشد، به لحاظ فلسفۀ 
فراخوانده  باعث  زیرا  است؛  اهمیت  با  بسیار  اجتماعی 
و  دیگران  آن  در  که  است  جایی  به  فردی  آگاهِی  شدِن 

قلمرو عمومی؛ حتا  فرا خوانده شده اند:  فردیت های شان 
اگر هم آگاهی و هم قلمرو عمومی هر دو با محدودیت ها 
فشار  ـ سیاسی سخت تحت  اجتماعی  ممنوعیت های  و 

باشند... .
به هر حال، صرف این ویژه گی که فضای بروز فردیت 
می باید عمومی باشد، به خودی خود می تواند امیدوارکننده 
به نظر رسد. زیرا قدمی به سوی پذیرش دیگرِی ناشناس 
است. به بیانی، چه بخواهیم چه نخواهیم، بروز فردیت، 
افراد  که  می گیرد  قرار  مهم  بسیار  ویژه گِی  این  گرِو  در 
بتوانند مستقل از بسته گی های قومیـ  فامیلی، و حتا گاهی 
قلمرو  که  است  چیزی  همان  این  و  شوند.  ظاهر  گمنام 

عمومی می تواند فراهم کند.
باری، بلوار نیفسکی کاماًل با چنین مشخصاتی همخوانی 
می  دهد،  گواهی  هم  گوگول  که  همان گونه  زیرا  دارد. 
افراد به آن جا می روند تا چیزی را که از فردیِت خویش 
در  »همه کس  درآورند:  عموم  دید  معرض  به  ساخته اند، 
به  را  را می یابد که قدرِت ویژه اش  آن  نیفسکی فرصت 
نوِع خشونت آمیزش  از  قدرت  این  نمایش گذارد. خواه 

باشد و خواه از نوع عشوه گرانه اش«.)ص۵2(

 به عبارت دیگر، به نیفسکی می روند تا به خیاِل خودشان 
هویت جدیدی برای خویش دست و پا کنند: پشت کرده 
به قیودِ دست و پا گیِر به ارث رسیده از فرهنگ پیشین و 
رو به سوی فردیِت خویش؛ و این همان چیزی است که 
در آن مقطع تاریخی، فرهنگ بورژوازِی خواهاِن قدرت 
می توانست برای ساکناِن مشتاق نوشده گِی سن پترزبورگ 
فراهم کند. فرهنگ سرمایه دارانه یی که در غیاب فرهنگ 
مترقی و روشن گرانه   )که تنها از طریق دگرگونی ساختار 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاصل می شود(، می تواند 
با زرق و برِق خویش نیفسکی را به تسلط خود درآورد؛ 
و  جهان  آدم ها،  کردن  کاالیی  جز  نگاهی  که  فرهنگی 

چیزها ندارد و جز آن نگاهی نمی شناسد.
اما  بازار عشوه فروشی، هنرمندی فقیر  این  اکنون اگر در 
زیبا  بی نهایت  دختری  عشق  گرفتار  عمیق،  احساسی  با 
به  پرداختن  آمد؟  خواهد  پیش  چه  شود،  تن فروش  اما 
جهان واقعیات در نیفسکی جای تعجبی برای این پرسش 
نمی گذارد. زیرا این همان چیزی است که اتفاقًا گوگول 
پرداختن  است.  پرداخته  بدان  نیفسکی  بلوار  داستان  در 
عشقی  بدفرجامِ  اصطالح  به  و  تراژیک  موقعیت  به 
نیست.  داستان  در  وقوع  حال  در  زمانۀ  و  جنس  از  که 
بنابراین تراژدی ِ عاشقانۀ بلوار نیفسکی هم، مانند تمامِی 
مثاًل  است.  خویش  ناهمخوان  شرایط  زادۀ  تراژدی ها، 
هنگامی که پیسکاریُف، هنرمند جوان در داستان متوجه 
می شود که دختری که در بلوار نیفسکی دیده و در یک 
و  نجیب  دختری  نه  انتظار  به خالف  دلباخته،  بدو  نظر 
غیرقابل دسترس، بلکه به عکس تن فروِش جلف و وقیحی 
است که به آسانی می توان او را همچون تمامی کاالهای 
قابل فروش در نیفسکی خریداری کرد، به ناامیدی غریبی 
واقعی  تراژدی  با  هنوز  ناامیدی  این  اما  می گردد.  دچار 

فاصلۀ بسیار دارد و فقط به بی اعتماد کردِن هنرمند جوان 
اصلی  تراژدی  می شود.  منتهی  نیفسکی  بلوار  به  نسبت 
به  قادر  پیسکاریُف  که  می گیرد  شکل  داستان  در  زمانی 
دل کندن از دخترک نمی شود. یعنی زیبایِی دخترک باعث 
از  پیسکاریُف  نزد  هرزه گی اش  افشای  علی رغم  می شود 

تمامی زشتی ها و فساد اخالقی مبرا شود:
همان  این  که  شود  مطمین  کاماًل  می خواست  »انگار 
از  و  مسحور  را  او  نیفسکی  بلوار  در  که  است  شخصی 
خود بی خود کرده بود. اما همین حاالیش هم که جلویش 
موهایش  بود؛  قشنگی  و  زیبایی  همان  به  بود،  ایستاده 
همان قدر دوست داشتنی؛ و چشمانش هنوز هم آسمانی به 
نظر می آمد. گلی نو رسیده بود، فقط هفده سال داشت و 
یقینًا به تازه گی در دام این فساد و تباهی گرفتار آمده بود؛ 
گونه هایش هنوز پژمرده نشده بودند و لطافت و سرخی 

کمرنِگ خودشان را داشتند«.)ص ۶۵(
متعصب  پیسکاریُف، جزِو اخالق گرایان  نظر می رسد  به 
است: اخالق گرایی متعصب با عشقی کورکورانه؛ که اگر 
این چنین نبود، ظاهراً الزم هم نبود تا با کشتن خویش، 
خود را قربانِی این عشق جنون آمیز کند. بلکه می توانست 
همچون بسیاری از همشهری های خود به نیفسکی رود و 
از امکاناتش آن گونه که خود می خواست، با آگاهی تمام 
بهره گیرد. اما نگرش به شدت اخالق گرای او راهی جز 
خودکشی برایش باقی نمی گذاردـ آن هم صرفًا برای آن که 
دخترک حاضر نیست مطابق میل و صالح دیِد پیسکاریُف 
است  مهم  بسیار  نکته  این  داشتِن  نظر  در  کند.  زنده گی 
آن گونه  مثاًل  باشد.  میان  در  خیرخواهی  مسالۀ  اگر  حتا 
دخترک  نجاِت  برای  پیسکاریُف  می نویسد،  گوگول  که 
تصمیم می  گیرد تا با او ازدواج کند و مطابق نیت پاک و 
معصومِ خود، او را مبدل به زنی پاک دامن کند: همسری 
با وفا که در رویاها و تصوراِت پیسکاریُف وجودش در 
خانه کافی بود تا وی را به هنرمندی تمام عیار تبدیل کند... 
همان طور که می توانست در مقام مادر فرزندانی خوب و 
شریف به بار آورد...؛ به نظر می رسد خواست و آرزو های 
اما  روبه روست،  بزرگ  مشکلی  با  پیسکاریُف  معصومانۀ 

چه چیز آن آزاردهنده است...؟
در هر حال، هنرمند جوان و پای بند به اصول اخالق، تازه 
می فهمد وصلۀ ناجوری است؛ ناجور با زمانه  یی که دست 
به دامِن شیوه های مبتذل برای نو کردِن خود شده است. 
بر  البته اخالقی که  اخالق گراست.  وی هنرمندی شدیداً 
آن است تا »دیگری« را در برابر نیِت خیرخواهانۀ »من« 
پیسکاریُف، دخترک  آن جا که در مورد  از  و  ذوب   کند. 
مقاومت می کند، وی دست به خودکشی می زند. زیرا نیِّت 
نیک و پسندیدۀ او تحمل زشتی و بی بندوبارِی »دیگری« 

را ندارد.
که  کسی  هم  شاید  یا  و  داستان  راوی  مقام  در  گوگول 
سرانجامِ زنده گی افرادی همچون پیسکاریُف را سرمشق 
استعاره و طنز  زبان  به  داده اند، تالش می کند  قرار  خود 
از تغییر و تحوالِت به اصطالح مدرِن زمانۀ خود یاد  کند:

»هرگز به بلوار نیفسکی ایمان نیاورید! من همیشه وقتی از 
آن جا عبور می کنم، شنلم را سخت به دور بدنم می پیچم 
نکنم. همه چیزش  توجه  اصاًل  اطرافم  به  و سعی می کنم 
دوز و کلک است، رویاست، نه آن چه که به نظر می رسد! 
گردش  مشغول  زیبا  ُکت  با  که  آقایی  آن  می کنید  فکر 
است، خیلی ثروتمند است؟ اشتباه می کنید: تنها ثروتش 
همۀ  نیفسکی  بلوار   . است...  قشنگ  کِت  همین  دنیا  در 
روز را به فریب و نیرنگ مشغول است، اما بدتر از همه 
بر آن  تاریکی همچون فرشی  شب هاست، آن زمانی که 
گسترده می شود و تنها دیوارهای زرد و سفیِد ساختمان ها 
از  تیمارستانی  شهر  همۀ  که  زمانی  تشخیص اند،  قابل 
هیاهو و نور می شود، زمانی که ده هاهزار کالسکه از پل ها 
عبور می کنند، کالسکه چی ها فریاد می زنند و اسب ها را 
می خزد  بیرون  شیطان خودش  که  زمانی  و  می کنند  هی 
منظور  بدین  تنها  می کند،  روشن  را  خیابان   و چراغ های 
که همه چیز را با جلوه یی دیگرگونه به نمایش درآورد«.

)صص۹۴ـ ۹۵(
اما واقعیت این است که به نظر می رسد با چنین توصیف 
طنزآمیزی، کارِ گوگول نه منع و پرهیِز مخاطب از رفتن به 
بلوار نیفسکی، بلکه به عکس، تحریک و وسوسۀ او برای 

لذت بردن از تماشای هنرمندانۀ آن است.

   مشخصات کامل داستان: نیکالی واسیلیویچ گوگول، 
بلوار نیفسکی؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی، برگرفته از کتاب 

یادداشت های یک دیوانه، ۱۳۹۱
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با گوگول در بلوارِ»نیفسکی«
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اتحادیه حقوقدانان افغانستان مدعی شده اسناد موثقی 
مسووالن  از  یکی  می دهد  نشان  که  دارد  دست  در 
تابعیت  دارای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  بلندپایه 

دوگانه است.
عبدالغیور غیور رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان 
اسناد  گفت:  خبری  نشست  یک  در  شنبه  یک  روز 
از  یکی  می دهد  نشان  که  دارند  دست  در  موثقی 

مسووالن بلندپایه کمیسیون شکایت انتخاباتی کشور 
مدرک تحصیلی ندارد و یکی دیگر آنان دارای تابعیت 

دو گانه می باشد.
به گفته وی، افرادی ازسوی دولت در کمیسیون های 
را  ملی  منافع  تنها  نه  که  شده اند  گمارده  انتخاباتی 
منافع  انتخابات خالف  روند  در  بلکه  نمی کند  حفظ 

افغانستان عمل کرده اند.

افراد را فقدان مدیریت  این  وی سبب گمارده شدن 
سالم و بی اعتنایی به قانون دانست و تأکید کرد: این 
افراد نباید به این پُست ها گمارده شوند زیرا این کار 

خالف قانون اساسی کشور است.
به گفته غیور، ریدا عظیمی یکی از اعضای کمیسیون 
تحصیلی  مدرک  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی 

ندارد.
دارد،  دوگانه  تابعیت  که  شخصی  نام  گفتن  از  وی 
نورستانی  یوسف  می  شود  گفته  اما  کرد  خودداری 
دارای  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 

تابعیت دوگانه است.
وی در ادامه افزود: به سبب انجام کارهای غیر قانونی 
از سوی کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، این کشور 

عماًل در خالء قدرت به سر می برد.
وی همچنین از مردم و نهادهای جامعه مدنی افغانستان 
خواست این متخلفین را دستگیر کنند تا به اتهامات 

آنان رسیده گی شود.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان همچنین از دو کاندیدای 
ریاست جمهوری خواست که دست از منافع شخصی 
برداشته، منافع کشور را مد نظر گرفته و دولت وحدت 

ملی را بر اساس توافقات قبلی تشکیل دهند.
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نگرانی سازمان ملل از...
انکشافی  استراتیژی  شده  ریزی  برنامه  پیامدهای  گذاری، 
ملی افغانستان به صورت اوسط در حدود ۶۶ تطبیق شده 
که به این ترتیب، سکتور صحت با حصول ۸۸ درصد در 
سکتور  و  افغانستان  ملی  انکشاف  استراتیژی  سکتورهای 
 ۴۵ حصول  با  خصوصی  سکتور  و  اقتصادی  حاکمیت 
و  گرفته  قرار  پایین  ردیف  در  شده  پالن  اهداف  درصد، 

نتوانسته است که به هدف تعیین شده خود برسد.
در این گزارش آمده است که از مجموع سرمایه گذاری ها 
از  افغانستان، ۴.۹ میلیارد دالر  انکشافی ملی  در استراتیژی 
بودجه حکومت افغانستان و ۱0.۷ میلیارد دالر دیگر آن از 

طریق نهادهای بین المللی به مصرف رسیده است.
بر بنیاد این گزارش، سکتور صحت افغانستان توانسته است 
که بیشترین پول را به مصرف رسانیده و اهداف خود را در 
در  تا  نتوانسته  نیز، سکتور خصوصی  و  کند  تطبیق  کشور 
اهداف خود  به  استراتیژی  این  اساس  بر  پنج سال گذشته 

دست یابد.

خشم شورای امنیت ملی افغانستان...
تجهیز، و تمویل می شوند. در حمالت تروریستی اخیر در 
تروریست های  از  زیادی  تعداد  ما  کشور  مختلف  مناطق 
اخیر  موضع  اعالم  اند.  شده  دستگیر  و  کشته  پاکستانی 
طالبان پنجابی، مبنی بر گسترش جنگ در سرزمین اسالمی 
دستگاه های  آشکار  مداخله  اعالم  واقعیت  در  افغانستان 
داخلی  امور  در  پاکستان  اسالمی  جمهوری  استخباراتی 
کشور ما و به معنای تشدید کشتار مردم بی گناه ما می باشد.
ملی  امنیت  شورای  ملی،  امنیت  شورای  اعالمیۀ  براساس 
جمهوری اسالمی افغانستان این اعالم موضع طالبان پنجابی 
را با دقت بیشتر تعقیب نموده و یکبار دیگر اعالم می دارد 
به  ابزار مداخله و تخریب  مثابه  به  از تروریزم  استفاده  که 
سود هیچ کشوری نمی باشد. افغانستان و پاکستان می توانند 
با مبارزه مشترک و بدون تفکیک با تمام تروریستان، منطقه 
ما را به کانونی از دوستی، همکاری و رفاه اقتصادی تبدیل 
تسلیح و  با  باره که می توان  این  توهم در  نوع  نمایند. هر 
افغانستان  در  طلبانه  اهداف سلطه  به  تروریست ها  تشجیع 
پاکستان  و  منطقه  در  بحران  تشدید  موجب  یافت،  دست 
امان نخواهد  از آسیب آن در  خواهد شد و هیچ کشوری 

ماند.
در این اعالمیه آمده است: ما یکبار دیگر از مقامات تصمیم 
گیرنده در پاکستان می خواهیم تا به دعوت افغانستان برای 
اجتناب از استفاده از تروریزم پاسخ عملی و مثبت داده و 
بیشتر در راه تقویت ثبات و امنیت در دو کشور همکاری 

نمایند.

اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان:

اعضای متخلف کمیسیون های انتخاباتی دستگیر شوند

تلخ ترین بخِش تراژدِی انتـخابـات
حلیمه حسینی 

کشمکش های انتخاباتی طوالنی تر از آن شد که تصور 
آن می رفت. مردم خسته از این همه جنجال و ابهام، 
مسالمت آمیز  انتقال  به  نسبت  را  خود  امید  رفته رفته 
قدرت در این دیار از دست می دهند. این روزها به 
اگر  ما  شهرونداِن  چشمان  به  و  می روی  که  هرجا 
خیره شوی، آرامِش همراه با اضطرابی را می بینی که 
سکوت را بر لبان مردمِ ما نقش کرده است؛ سکوتی 
سنگین که وهم برانگیز است. شاید این آرامِش قبل از 
طوفانی سخت و تکان دهنده باشد؛ طوفانی که ویرانی 
و  می دانند  خوب  ما  مردمِ  را  بودنش  مصیبت بار  و 
بیم بازگشتش خواِب راحت را دیرگاهی ست که  از 

تجربه نکرده اند. 
در طول سیزده سال گذشته مردمِ ما کم کم به این باور 
می رسیدند که می توان بدون ترس و اضطراب، شب 
عمِل  که سخت ترین  است  قرار  و  آورد  به صبح  را 
سیاسی یعنی تقسیم و توزیِع قدرت نه با زور و نه 
با رنِگ سرانگشتاِن آن ها  با خون ریزی و جنگ، که 
که  مردم  برای  شد  امیدی  انتخابات  بگیرد.  صورت 
انتخاب  را  این طریق، خود زعیِم خویش  از  بتوانند 
اما  بگیرند.  سیاسِی خود سهم  در سرنوشت  و  کنند 
نمایش نامۀ  یک  به  انتخابات  گذشته،  دور  دو  در 
که  جایی  تا  است،  شده  مبدل  نامطمین  و  مضحک 
روند،  این  در  صورت گرفته  تقلباِت  آن قدر  گاهی 
چشم گیر و حیرت انگیز بوده که بیشتر به داستان های 
در  درست  است.  یافته  شباهت  مافیایی  و  جنایی 
یک چنین فضایی، امروز آن چه باقی مانده است، دو 
دستۀ انتخاباتی ست؛ دو رقیب و دو نامزد که پیشتاز 
بوده اند و امروز قرار است سرنوشت سیاسِی کشور 
را، جنگ و صلِح آن ها رقم بزند. پرسش این جاست 
که  مکانیزمی ست  و  سرنوشت ساز  انتخابات  اگر  که 
وابسته  پس  کند،  تسهیل  را  قدرت  انتقاِل  می تواند 
افغانستان  در  بحران  یا  آرامش  بودِن  منوط  و  شدن 
به سرنوشِت جنگ و صلح میان این دو رقیب به چه 
معناست؟ پس تکلیِف آرای حقیقِی مردم چه خواهد 
شد و نقش مردم و خواست و ارادۀ آن ها در این میان 

چه خواهد بود؟ 
گذشت،  که  انتخاباتی  داستان  قسمِت  غم انگیزترین 
این است که امروز حتا کسانی که در ناامن ترین مناطِق 
افغانستان با قمار زدِن جان و امنیت شان و با به جان 
خریدِن تهدیدها، رأی خود را به صندوق انداختند، 
نه مطالبه یی دارند و نه توقعی از این انتخابات. و این 

یعنی شکستی تلخ در امر نهادینه کردِن دموکراسی! 
مسلمًا پس از کشمکش ها و افتضاحاِت انتخاباتی در 
باور رسیدند که  ما به این  انتخابات، مردمِ  دور دوم 

هنوز در این دیار، تحمل خواست و ارادۀ آن ها وجود 
ندارد و هر بازی ممکن و ناممکنی را بازیگراِن پشِت 
بر  را  منافِع خود  و  تا خواست  می دهند  انجام  پرده 

منافِع جمعی و مردمی تحمیل سازند. 
امروز  انتخاباتی،  رقیب  دو  میان  قدرت،  تقسیم 
خطراتش  و  جنجال ها  همۀ  با  انتخابات  جایگزیِن 
شده است. امروز بخواهیم یا نخواهیم، قسمت تلخ و 
دردناِک تراژدِی مردم ساالری در افغانستان این است 
که انتخابات مشروعیِت خود را از دست داده است؛ 
و  اتهامات  و  جنجال ها  و  حاشیه ها  با  که  انتخاباتی 
شواهدی که علیه مشروعیِت آن تا اکنون اقامه شده و 
در جریان است، دیگر نمی تواند مبنای یک حکومِت 
سالم و مردمی باشد. نتیجه هر چه که باشد، برنده از 
و حکومتش  بود  نخواهد  مشروع  حاکِم  مردم،  نگاه 
نخواهد توانست آن قدرت و قاطعیت را پیدا کند که 
توان مدیریِت بحران های آتی در افغانستان را داشته 
یا  باشد  اشرف غنی  داکتر  که  نمی کند  فرقی  باشد. 
داکتر عبداهلل؛ هر کس که از سوی کمیسیون انتخابات 
که  آن جایی  از  شود،  معرفی  میدان  برندۀ  عنوان  به 
از  نمی تواند  رفته،  سوال  زیر  انتخابات  مشروعیِت 
این حکومِت  از  که  باشد  داشته  توقع  ما  شهرونداِن 
حمایِت  اغتشاش،  و  جنجال   ماه ها  از  برآورده  سر 

همه جانبه و گسترده داشته باشند. 
به جای  باید  نیز  جهانی  جامعۀ  و  ملل  سازمان 
مکانیزم ها  مورد  در  اندیشیدن  با  کنند  تالش  این که 
باز  را  انتخابات  مشروعیِت  مختلف  راه حل های  و 
گردانند، بر این نکته تمرکز کنند که چه گونه می توان 
بیشتر را گرفت و صدمات و آسیب های  جلِو ضرر 

پساانتخاباتی  را کمتر ساخت.
انتخابات  مشروعیِت  فقدان  بحِث  آوردِن  میان  به   
بدون  نیست و  ما آسان  از شهرونداِن  برای هیچ یک 

شک همان طور که اشاره شد، تلخ ترین بخش داستان 
مردم ساالری و دموکراتیزه کردن افغانستان، سرنوشت 
اما  ِماست.  انتخابات سال ۱۳۹۳  دردناک و اسف بار 
همان طور که گفته اند -آب رفته را به جوی نمی توان 
باز گرداند-، باید هرچه زودتر بپذیریم که با صد بار 
کرد  جدا  ناسره  از  را  سره  نمی توان  هم  بازشماری 
دارد  وجود  چالش  و  مشکل  این میان  در  آن قدر  و 
حتا  و  سخت  انتخابات  روند  به  شفافیت بخشی  که 
ناممکن شده است. پس بهتر است به راهی بیاندیشیم 
به  افتادن  از  را  افغانستان  بتوانیم  آن  سایۀ  در  که 
تشکیل  داریم.  باز  عمیق تر  و  بیشتر  بحران های  دام 
حکومت وحدِت ملی بدون شک همان راه حلی ست 
که باید از این پس همۀ تالش های داخلی و بین المللی 
روی آن متمرکز شود تا بتوان آن را شکل داده و نقطۀ 
پایانی بر جنجال هایی داشته باشیم که اگر بیش از این 
با  را  گذشته  دهۀ  یک  دستاوردهای  همۀ  یابد،  ادامه 

خاک یکسان می کند. 
واقعیت  این  به  باید  جهانی  جامعۀ  و  ملل  سازمان 
باور داشته باشند که تالش ها برای مشروعیت بخشی 
به این انتخابات، با شکست مواجه شده است؛ زیرا 
آن چه به وضوح دیده می شود آن است که ارادۀ پاک 
و قاطعی برای تطبیق خواست و ارادۀ حقیقِی مردم 
در بطِن برخی جریان های سیاسِی دخیل در انتخابات 
آن  بهتر  این رو  از  ندارد.  آن وجود  و کشمکش های 
خواهد بود که جامعۀ جهانی و سازمان ملل بیشترین 
بر  سیاسی  تفاهم  که  باشند  داشته  را  خود  تالِش 
به  رقیب  دو  میان  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  سِر 
صورِت پایدار صورت بگیرد؛ چرا که یگانه راهی که 
افغانستان برای برون رفت از بحران کنونی به آن نیاز 
دارد، وحدِت همه جانبه در تشکیل و ادارۀ حکومِت 

آینده است.

کمک های مان را قطع... 
اشرف غنی احمد زی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
به  را  پیروزی کرده و یکدیگر  ادعای  افغانستان جداگانه 
تقلب درانتخابات متهم کرده اند، سازمان ملل نظارت بر 

تحقیقات درباره تقلب انتخاباتی را به عهده گرفته است.
این  بازرسی  ناظران  توسط  بارها  ملل  سازمان  کارکنان 
نامزدهای رقیب گرفتار مناقشات تند و شدیدی شده اند. 
آمیز  صلح  صورت  به  که  جمعه  روز  تظاهرات  از  پس 
ملل  بر سازمان  » مرگ  آن شعارهای  در  اما  برگزار شد، 
تا  هیات جهانی تصمیم گرفت  این  داده شده،  نیز سر   «

خطی مشخص کند.
یکی از مقامات هیات کمک رسانی سازمان ملل درافغانستان 
در توییتر خود نوشت: ارعاب و حمالت لفظی به سازمان 
داشته  ادامه  رفتارهایی  چنین  اگر  نیست.  قبول  قابل  ملل 
باشد، سازمان ملل مجبور می شود تا فعالیت های خود را 
به شدت محدود کرده و کمک به افغانستان و مردمش را 

کاهش دهد.
سخنگوی سازمان ملل در کابل از اعالم جزییات رفتارها 

و تهدیدها علیه کارکنان سازمان ملل امتناع کرد.
دفتر سازمان ملل ملل در کابل با پخش خبرنامه یی گفته 
است که اگر این گونه حمالت لفظی بر سازمان ملل ادامه 
یابد، این سازمان دفتر والیتی اش را در والیت بلخ بسته 

خواهد کرد.
انتخاباتی  بحران  در  جدی  خطر  بر  کمک  قطع  تهدید 
بدون دردسر  برای گذار  امیدها  که  دارد  تاکید  افغانستان 
قدرت پیش از خروج نیروهای خارجی از این کشور را 
برای  رقیب  نامزدهای  میان  مذاکرات  است.  برده  بین  از 
تشکیل دولت اتحاد ملی در هفته های اخیر بی نتیجه مانده 
است. قرار است نتایج نهایی انتخابات در چند روز آتی 

منتشر شود اما تاریخ دقیق آن هنوزمشخص نیست.
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ستاره برزیلی بارسلونا به تمجید 
از هم تیمی آرژانتینی اش پرداخت 
و از او به عنوان بهترین بازیکن 

جهان یاد کرد.
اللیگا  سوم  هفته  در  بارسلونا 
نیمار  درخشش  با  شد  موفق 
چون  سخت  سر  رقیبی  سد  از 
سه  به  و  بگذرد  بیلبائو  اتلتیک 
امتیازی شیرین دست یابد، با این 
بارسلونا  برزیلی  بازیکن  وجود 
این دیدار به تمجید از  پایان  در 
لیونل مسی هم تیمی آرژانتینی اش 

پرداخت.

کاپیتان جدید تیم ملی برزیل در 
اظهار  آس  روزنامه  با  مصاحبه 
فوتبال  جهان  در  مسی  داشت: 
بهترین است. او یک ستاره است 
و از اینکه در کنارش در بارسلونا 
غرور  احساس  می زنم  توپ 

می کنم.
نیمار در ادامه افزود: از بازی که 
گذاشتم  نمایش  به  بیلبائو  برابر 
خیلی خوشحالم. به ثمر رساندن 
از  ایده آل است و  دو گل خیلی 
می دانستیم  راضی ام.  بابت  این 
کار  بیلیائو  چون  تیمی  برابر 
راحتی نخواهیم داشت اما با کار 
خوب دفاعی و گرفتن فرصت ها 
پیروزی  به  توانستیم  حریف  از 

دست پیدا کنیم.
ستاره  تسنیم،  گزارش  اساس  بر 
برزیلی بارسا در پایان خاطر نشان 
کرد: کمی خسته هستم و این هم 
بازی های  در  حضور  خاطر  به 
دوستانه به همراه برزیل است اما 
امسال  امیدوارم که  این  به  کاماًل 

ساِل من خواهد بود.

تصمیم  رونالدو  کریس  که  کرد  ادعا  اکسپرس”  “ساندی  دیروز 
خود برای ترک رئال را گرفته و این تصمیم، غیر قابل تغییر است
نارضایتی او از تصمیمات ورزشی مدیران رئال پس از فروش 
رئال  کننده  ناامید  شروع  و  طرف  یک  از  آلونسو  و  ماریا  دی 
که  شده  سبب  دیگر،  سویی  از  اللیگ  از  فصل  این  در  مادرید 
تابستان سال 20۱۵  در  رئال  ترک  برای  قطعی خود  او تصمیم 

را بگیرد.
از منچستر یونایتد و منچسترسیتی به عنوان مقاصد احتمالی او 
یاد می شود.البته خود رونالدو ترجیح می دهد تا راهی یونایتد 
شود اما ممکن است به خاطر پول بیشتر منچستر سیتی بتواند او 

را به اتحاد بکشاند.
 ۷۵ با  تواند  می  شد؛  خواهد  ساله   ۳0 آینده،  سال  که  رونالدو 
میلیون یورو راهی تیمی دیگر شود و باشگاه رئال هم به دلیل 
باالرفتن سن این بازیکن و همچنین کم شدن انگیزه های او برای 
بازی در رئال، ممکن است آسان تر از آن چیزی که تصورش می 

شود؛ به این جدایی رضایت دهد.
فصل  این  در  جدیدش  ستاره  فالکائو  عملکرد  منتظر  یونایتد 
نشسته. ستاره ای که بصورت قرضی از موناکو راهی الدترافورد 
قید  یونایتد،  فالکائو، مسئوالن منچستر  با درخشش  شده. شاید 
خرید رونالدو را بزنند و این بازیکن در چرخشی عجیب راهی 

منچستر سیتی شود.

در  غزنی  مردم  نمایندۀ  قاسمی  اکبر  علی 
در  ماین  انفجار  اثر  در  نماینده گان،  مجلس 

کابل مجروح گردید.
گرفتن  از  که  کابل  امنیۀ  فرماندهی  منبع  یک 
سنبله(   2۳( تاریخ  به  کرد،  خودداری  نامش 
به پژواک گفت که انفجار، اوایل صبح امروز 
در مربوطات حوزۀ ششم شهر کابل ُرخ داده 

است.
دیروز مصروف  قاسمی، صبح  که  افزود  منبع 
ورزش در یکی از میدان های ورزشی بود، که 

با انفجار ماین جاسازی شده روبه رو شد.
قاسمی  امنیه،  فرماندهی  معلومات  اساس  به 
در  حاال  و  برداشته  جراحت  انفجار  این  در 
تحت  کابل،  شهر  بستر  چهارصد  شفاخانۀ 
قابل  قرار دارد و وضعیت صحی وی  تداوی 

اطمینان است.

دشت  منطقۀ  باشنده گان  از  یکی  سخی  غالم 
برچی، از مربوطات حوزۀ ششم شهر کابل، به 
پژواک گفت که قاسمی، صبح دیروز مصروف 
االنبیا بود که  ورزش در میدان ورزشی خاتم 

باالیش انفجار صورت گرفت.
وی افزود که موصوف، در این انفجار زخمی 

شده و به شفاخانه منتقل گردیده است.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت 
که انفجار، در یکی از کلپ های ورزشی قلعۀ 

ناظر دشت برچی صورت گرفته است.
امنیتی،  نیروهای  که  افزود  پژواک  به  صدیقی 
انتقال و جاسازی  بررسی چگونگی  مصروف 

موادمنفجره در کلپ ورزشی میباشند.
ارتباط  به  کسی  کنون  تا  که  کرد  عالوه  وی 

رویداد، بازداشت نشده است.

نامزد  دو  هر  که  می دهند  خبر  انتخاباتی  ستادهای  سخنگویان 
انتخابات ریاست جمهوری به توافقات نسبی دست یافته اند. این 
ستادها می گویند که داکتر عبداهلل و داکتر غنی، پس از ظهر دیروز 
بار دیگر باهم دیدار کرده و تالش دارند تا راه حل سیاسی برای 

ایجاد حکومت وحدت ملی دریافت کنند.
فیض اهلل ذکی سخنگوی تیم تحول و تداوم به خبرگزاری جمهور 
گفت: هر دو نامزد به ایجاد حکومت وحدت ملی پس از اعالم 
نتایج انتخابات، متعهد شده اند و این تعهدات بر بنیاد چارچوب 
نامه دو جانبه، صورت  توافقات سیاسی و در چوکات موافقت 

گرفته و پای بندی در آن وجود دارد.
آقای ذکی افزود: » دیدارهای اخیری که بین دو نامزد در ارگ 
صورت  کرزی  جمهور  رییس  حضور  با  جمهوری  ریاست 
دو  هر  باید  مشخص،  موقف  به  رسیدن  تا  شد  تفاهم  گرفت؛ 
انتظار آن وجود دارد  نامزد، مذاکرات شان را سرعت دهند که 
در روزهای نزدیک، بین دو نامزد، توافقات سیاسی نهایی خواهد 

شد«.
سخنگوی تیم تحول و تداوم به صراحت بیان کرد که گزینه سوم 
ندارد و حکومت  افغانستان وجود  نامزدان و حکومت  میان  در 
نهایی  نتیجه  اعالم  با  و  افغانستان  مردم  آرای  اساس  بر  آینده 

انتخابات، مشروعیت خواهد داشت.
بار، مذاکرات سیاسی بی نتیجه  آقای ذکی باورمند است که این 
پایان نخواهد یافت و در بین هر دو نامزد، حسن نیت و اعتماد 
کافی وجود دارد و تعهداتی که قبال شده بود؛ عالوه بر آن، پس 
از هر مذاکرات سیاسی، دیدگاه های دو نامزد باهم نزدیک شده 

و اراده قوی برای مذاکرات تضمین است.

تیم اصالحات و همگرایی گفت که  در همین حال، سخنگوی 
در مذاکرات سیاسی پیشرفت های سیاسی صورت گرفته و همین 
طور پس از ظهر دیروز، رهبران دو تیم باهم دیدار کردند و هر 

دو نامزد تالش دارد تا به یک راه حل سیاسی برسند.
همگرایی  و  اصالحات  تیم  سخنگوی  رحیمی  الرحمان  مجیب 
خاطرنشان کرد با آن که پیشرفت های سیاسی دیده می شود؛ اما 

هنوز کدام توافق نامه نهایی بین دو نامزد شکل نگرفته است.
آقای رحیمی گفت که بین دو نامزد سه مورد اختالف عمده که 
در گذشته ها نیز وجود داشت، امروز نیز بین دو نامزد به عنوان 

بزرگترین چالش در مذاکرات سیاسی مطرح است.
عبداهلل  داکتر  که  گفت  همگرایی  و  اصالحات  تیم  سخنگوی 
عبداهلل به تعهدات و موضع گیری های خود پای بند است و اگر 
به موارد اختالفی رسیده گی نشود، تیم اصالحات و همگرایی به 

نقطه صفری برگشت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد که تیم اصالحات و همگرایی آماده است؛ 
به خاطر صلح و منافع ملی کشور، توافق سیاسی کند؛ اما دست 

یافتن به توافقات سیاسی بستگی به هر دو نامزد دارد.
تیم اصالحات و همگرایی، همچنین اعالم کرد که نتیجه نهایی 
انتخابات ریاست جمهوری را قبول نمی کند و این نتیجه انتخابات 

از مشروعیت مردمی برخوردار نیست.
قرار است امروز نیز داکتر عبداهلل و داکتر غنی باهم دیدار کنند. در 
این دیدار، به موارد اختالفی پرداخته خواهد شد. انتظار می رود 

که امروز هر دو نامزد به توافق نهایی دست یابند.

د هند او پاکستان...
کېدای چې د پاکستان سرتاتېژیک عمق يش، یا 

د پاکستان د خوښې حکومت په کې رايش او د 

مجاهدینو یا طالبانو د واکمنۍ د مهال په څېر 

په کې د پاکستان راج وچلېږي.

د هند د کورنیو چارو د وزیر وروستی خربداری 

هم پاکستان ته یو پيغام درلود، چې هند اوس 

وسله  هرې  د  څېر  په  القاعدې  د  کوالی يش، 

والې ډلې ځواب ووايي. په ۲۰۰۸ کال کې د 

ممبۍ له بریدونو وروسته هند له ترهګرۍ رسه 

پياوړي کېدو  په  لپاره د خپل ځواک  د مبارزې 

ښه خواري کړې او په هر حال کې د دې وړتیا 

والې  وسله  شوې  روزل  پاکستان  د  چې  لري، 

ډلې په هند، کشمیر، افغانستان او ان د بلوڅو 

بېلتونپالو په مرسته په بلوچستان کې وځپي.

له دې ښکاري، چې افغانستان به د اوږده مهال 

لپاره د دواړو هېوادونو د سیاستونو او رقابتونو 

حکومت  راتلونکی  که  سوځوي.  کې  اور  په 

رامنځته کړي  بسرت  یو  داسې  افغانستان کې  په 

هند  د  ورکړي، چې  ډاډ  ته  هېوادونو  دواړو  او 

او پاکستان ګټې همهاله په یوه پیاوړي، باثباته 

او پرمختليل افغانستان کې تامینېږي، ښايي تر 

یوه ځایه دواړو هېوادونو ته مثبت ځواب ویل 

شوی وي. د ولسمرش کرزي د حکومت په څېر 

د  هم  نور  افغانستان  او متایل  میالن  اړخیز  یو 

جګړې او اور ملنو ته ټيل وهي. په مننې له ټول 

افغانستان نه.

به جان  با حمله  مدافع سابق منچستریونایتد 
تری او را احمق توصیف کرد.

بازیکنان  که  چلسی  کاپیتان  تری  جان 
پرحاشیه یی بوده با آنتون فردیناند برادر ناتنی 

بازی  پارک رنجرز  کوئینز  در  که  فردیناند  ریو 
توهین  بازیکن  این  به  و  شد  درگیر  می کرد، 
نژادپرستانه کرد. این اتفاق و همچنین درگیری 
اتحادیه  تا  شد  باعث  بریج  وین  با  تری  جان 
تیم ملی  از حضور در  را  انگلیس تری  فوتبال 
این کشور محروم کند و بازوبند کاپیتانی را از 

او پس بگیرد.
ملی  تیم  درباره  یونایتد  منچستر  سابق  مدافع 

ملی  تیم  که  می دانیم  ما  همه  گفت:  نیز  انگلیس 
فوتبال انگلیس نمایش ضعیفی در برزیل داشت. 
می توانستیم به مراحل باالتر صعود کنیم. اگر یک 
سرمربی قوی وجود داشت که به بازیکنان انگیزه 
می توانستیم  شک  بدون  بخشد  نشاط  و  وشور 
جزو تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی باشیم. 
بعد  دور  به  نتوانست  کشورم  ملی  تیم  اینکه  از 
صعود کند بسیار ناراحت شدم. امید زیادی به این 
تیم داشتم اما در نهایت راه به جایی نبردیم و از 

دور رقابت ها کنار رفتیم.
هم  این  از  پیش  که  همچنان  داد:  ادامه  فردیناند 
گفتم تیم ملی مشکالت اساسی دارد و باید قبل 
این مشکالت حل می شدند  از آغاز جام جهانی 
اما متاسفانه چنین کاری انجام نشد. هاجسون به 
کند.  برطرف  را  مشکالت  این  نمی تواند  تنهایی 
لطیف  شخص  هاجسون  دارد.  نیاز  کمک  به  او 
و قابل احترامی است. او مربی باهوشی است و 
حال  این  با  گذاشت.  احترام  او  کارنامه  به  باید 
باید بگویم که او شاخص های یک مربی نوآور را 

ندارد. او نمی تواند بازی خوانی خوبی داشته باشد 
و روند مسابقه را تغییر دهد. هاجسون هیچ طرح 

و برنامه ای برای پیشرفت فوتبال انگلیس ندارد.
در  فردیناند  آنتون  ناتنی  برادر  فردیناند  ریو 
گفت وگو با روزنامه سان به این درگیری واکنش 
نشان داد و گفت: جان تری بازیکن احمقی است. 
او رفتار خیلی زشتی برابر آنتون فردیناند داشت و 
به  خاطر این رفتارش نه از من عذرخواهی کرد و 
نه از برادرم. او هنوز نمی داند که حماقتش باعث 
این  با  افراد شده است.  به دیگر  چه صدمه هایی 
وجود اتفاقات مربوط به جان تری به پایان رسیده 
و نباید دیگر به این موضوع فکر کرد. برای من 
پایان  به  برادرم  با  تری  جان  درگیری  موضوع 

رسیده است.
فردیناند در پایان درباره دلیل ترک منچستریونایتد 
ممکن  زمان  بهترین  در  را  منچستریونایتد  گفت: 
این  خوبی  روزهای  در  می خواستم  کردم.  ترک 
تیم را ترک کنم. خوشبختانه در اوج از منچستر 

خداحافظی کردم.

نیمار: 

مسی در جهان فوتبال بهترین است
تصمیم قطعی رونالدو برای ترک رئال

زخم برداشتن یک عضو مجلس در کابل

ورزش
ریو فردیناند: 

جان تری احمق است



Year 6 y  NO 1376 y Monday 15 September 2014

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی امیری

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجیه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامۀ

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

فریدون خوځون

ډېر  افغانستان  سیالۍ  او  رقابت  ترمنځ  پاکستان  او  هند  د 

رس  په  مسايل  د  کشمیر  د  هېوادونه  دواړه  دی.  کړی  زیامنن 

رسه اختالف لري او تر اوسه یې درې ځلې جګړې کړي دي. 

لومړۍ جګړه یې په ۱۹۴۷ کال کې وشوه، دویم ځيل جګړه 

یې په ۱۹۶۵ کال کې او درېیمه جګړه یې په ۱۹۷۱ کال کې 

له  دېش  بنګله  یې  پایله کې  په  په مالتړ وشوه، چې  بنګال  د 

پاکستان نه خپلواکي ترالسه کړه.

سیالۍ  خپلې  د  پاکستان  او  هند  راهیسې  لسیزو  څو  تېرو  له 

د  طالبانو  او  مجاهدینو  د  دی.  ګرځولی  افغانستان  محور 

افغانستانه د هند  له  پاکستان وتوانېده، چې  پر مهال  واکمنۍ 

الس لنډ کړي، ان تر دې چې د مجاهدینو ډلې ډلې یې د هند 

پر وړاندې په کشمیر کې وجنګولې.

پیاوړې  خپلې  د  وروسته  را  نه  کال   ۲۰۰۱ له  هند  خو 

ديپلوماسۍ له مخې ډګر په خپله خوا واړاوه او وتوانېده، چې 

په افغانستان کې د هند الس پر پاکستان بر کړي. له افغانستان 

لپاره  رسه د هند کابو دوه میلیارده ډالره مرستې هم د همدې 

وې.

زیاتولو  د  نفوذ  د خپل  افغانستان کې  په  هند  هر څومره چې 

مستقیم  غیر  او  مستقیم  وړاندې  پر  یې  پاکستان  کړي،  هڅې 

او  سفارت  انجیرنانو،  هندي  پر  دی.  ښودلی  غربګون 

قونسلګریو بریدونه له همدې امله دي. په افغانستان کې د هند 

د نفوذ پراخېدو وېرې پاکستان تر دې کچې اندېښمن کړی و، 

چې په ۲۰۱۱ کال کې پاکستان له افغان سولې رسه د مرستې 

لپاره د خپلو غوښتنو یو اوږد لړلیک ولسمرش کرزي ته وسپاره 

او ترې یې غوښتنه وکړه، چې باید منلو ته یې چمتو يش. په 

دې مسایلو کې یوه مساله په و الیاتو کې د هند د قونسلګریو 

تړل وو.

پاکستان یوازې په افغانستان کې له هند رسه خپله سیايل مخ ته 

نه وړي، بلکې له دې هم وېره لري، چې د کابل حکومت به 

ترېنه د ډیورنډ فريض کرښې په اړه وپوښتي. یانې که په کابل 

کې یو پیاوړی حکومت رامنځته يش؛ ښایي د ډیورنډ فريض 

کرښه په رسمي ډول له منځه یويس، یا د کرښې هاخوا پښتنو 

بېلتون  د  نه  پاکستان  له  څو  وکړي،  مرسته  به  رسه  بلوڅو  او 

غوښتنې مبارزې چټکې او خپله خپلواکي ترالسه کړي. هغه 

کار چې تر اوسه افغان حکومت یې په کولو نه دی توانېدلی.

په افغانستان کې د پاکستانیو بې کیفته 

توکیو لپاره افغان بازار، منځنۍ اسیا ته 

د رسېدو لپاره د افغانستان ټرانزيټي الره 

د  کې  افغانستان  په  هم  مسایل  نور  او 

پاکستان د اهدافو برخې جوړوي. چې 

پاکستان د وسله والو  لپاره  د دې ټولو 

مخالفانو مالتړ کوي. هر کله چې یوه 

ډله له کاره ولوېږي، ریزف ورته بله ډله 

لري. د بېلګې په ډول، کله چې افغان 

طالبانو  د  ولوېدل،  کاره  له  مجاهدین 

پروژه رامنځته شوه، دغه راز د حقاين 

جیش  طیبه،  لشکر  ګډون،  په  شبکې 

اسالم، لشکراالسالم او لسګونه نورې 

وسله والې سخت دريځې ډلې.

اوس چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه 

وتيل او د روان کال په پای کې به بشپړ 

ځواکونه ووځي، د دواړو هېوادونو رقابتونه جدي شوي دي. 

خپلو  د  کې  هند  په  غړو  شبکې  القاعده  د  چې  مانا  دې  په 

فعالیتونو د پیلېدو خرب ورکړی، چې ښايي تر ډېره په دې کار 

کې د پاکستان الرښونه وي. پاکستان په افغانستان کې په تېره 

یوه لسیزه کې او یا له هغې هم ډېر د خپلو کړنو له امله، خپل 

بایللی یا په بله مانا د پاکستان د کړنو او ناوړه سیاست  نفوذ 

له امله عام ذهنیت په ناغوښتي ډول، د هند په ګټه متام شوی 

دی. عام ولس له پاکستان رسه عقده پیدا کړې، چې په بدل 

کې یې هند ته میالن زیات شوی دی. ښایي یو المل یې له 

افغانستان رسه د هند پرېامنه مرستې وي.

له  مخې  له  سیاست  شوي  سنجول  او  خاموش  خپل  د  هند 

روان بهیر نه په ګټنې د پردې تر شا ښه توانېدلی، چې څنګه 

افغان ذهنیت د پاکستان پر وړاندې را وپاروي. خو پاکستان 

یې بیا په بدل کې پخواين تګالره خپله کړې ده. پوځ اجازه نه 

ده ورکړې، چې د افغانستان او هند پر وړاندې دې د پاکستان 

بهرنۍ سرتاتېژي بدله يش.  په پاکستان کې د وروستي اړو دوړ 

یو المل هم همدا دی. 

نوازرشیف چې له پوځ نه ښه خاطره نه لري، کوښښ کړی د 

سیمې شته واقعیتونو ته د نویو حاالتو او جریاناتو په پام کې 

نیولو رسه ځواب ورکړي، چې دې کار د پوځ اندېښنه راپارولې 

او نه غواړي، چې خپله کړې لوبه په ۹۰ دقیقه کې  ـ د هغوی 

د  القادري  طاهر  او  خان  عمران  ورکړي.  السه  له  ـ  وینا  په 

ای اېس ای او پوځ په مرسته او الرښوونه په الریونونو الس 

پورې کړی، د دې لپاره چې نواز رشیف له خپلو سیاستو را 

وګرځوي، کمزوری یې کړي او حتی له واکه یې لرې کړي، 

یا  او  کېدو  ګوښه  په  رشیف  نواز  د  يش.  اقتدار  په  پوځ  څو 

کمزوري کېدو رسه به په افغانستان کې پوځ د خپلو کړنو لپاره 

ډېر صالحیتونه ولري او کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه 

ځواکونو  د  اتحاد  شوروي  د  چې  کوي،  هڅه  پوځ  ووځي، 

له وتلو وروسته افغانستان په خپل کنټرول کې ولري. خو په 

مقابل کې يې هند هم هڅه کوي، چې د نړیوالو ځواکونو په 

وتلو رسه روان بهیر حفظ يش، د هند براليس نوره هم زیاته او 

پاکستان نور هم کالبند کړي.

په کابل کې د هند له لوري د تر ټولو سرت ميل توغ د رپاندولو 

یوه موخه دا وه، چې پاکستان ته وښايي، چې افغانستان اوس 

 ادامه صفحه 7
یو خپلواک هېواد دی، نيش...                          

خشم برخی اعضای مجلس سنا از حفر خندق در مرز دیورندد هند او پاکستان د رقابتونو خوږلن!
فرضی  خط  امتداد  در  خندق  حفر  سناتوران، 
خاک  بر  پاکستان  آشکار  تجاوز  را  دیورند 
افغانستان عنوان کرده و آن را به شدت محکوم 

کردند.
گفت:  سنا  مجلس  رییس  یار  مسلم  فضل هادی 
»حفر خندق توسط فوج پاکستان در خط مرزی 
دیورند، تجاوز آشکار بر خاک افغانستان است و 
ما به هیچ صورت آن را نمی پذیریم و این اقدام 

پاکستان را به شدت محکوم می کنیم«.
خواست  افغانستان  حکومت  از  مسلم یار  آقای 
برای جلوگیری این اقدام پاکستان در مرز دیورند 

اقدام جدی کند.
حفر  به  اقدام  اخیراً  پاکستان  ارتش  شده،  گفته 

خندق در امتداد خط مرزی دیورند کرده است.
پاکستان اعالم کرده که به دلیل جلوگیری از تردد 
و دخول تروریستان از افغانستان به داخل خاک 
پاکستان، در امتداد خط مرزی دیورند خندق حفر 

می کند.
این  شدت  به  سنا  مجلس  اعضای  حال،  این  با 
مخالف  آنرا  و  نموده  محکوم  را  پاکستان  اقدام 

موازن بین المللی عنوان کردند.
»حفر  گفت:  سنا  مجلس  عضو  بریال  عبدالباقی 
دیورند،  مرزی  خط  در  پاکستان  توسط  خندق 
افغانستان  در  انگلیس  متجاوزانه  سیاست  ادامه 

است«.
او این اقدام پاکستان را خالف موازین بین المللی 

عنوان کرد.
نثاراحمد حارث دیگر عضو مجلس سنا با انتقاد 
گذشته  ثور  ماه  از  پاکستان   « گفت:  دولت  از 
را  دیورند  مرزی  خط  در  خندق  حفر  تصمیم 
در  را  تصمیم خود  این  اکنون  هم  و  کرد  اتخاذ 
عمل پیاده می کند؛ اما حکومت افغانستان برای 

جلوگیری از این اقدام پاکستان کاری انجام نداده 
است«.

اقدام  این  مورد  در  باید،  گفته وی، حکومت  به 
دیگر  و  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  پاکستان 
این  به  را  اعتراض خود  مراتب  نهادهای جهانی 

نسبت اعالم می کرد.
رسمیت  به  را  دیورند  مرزی  خط  افغانستان، 

نمی شناسد.
از سویی هم، اعضای مجلس سنا، تجاوز یک مرد 
بر دخترش را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده 
و از نهادهای عدلی وقضایی کشور خواستند این 

مرد را به اعدام و به سنگسار محکوم کنند.
سناتوران، علت افزایش تجاوز و جنایت را عدم 

تطبیق قانون و احکام اسالمی عنوان کردند.
اخیرا، گزارش وحشت ناکی به نشر رسید که یک 
پدر از چهارده سالگی بر دخترش تجاوز کرده و 

از او یک دختر ۴ ساله هم دارد.
طفلی  پدرش  از  نیز  اکنون  هم  قربانی  همچنین، 

در بطن دارد.
این قضه بدترین نوع تجاوز برمحارم در افغانستان 

گفته شده است.

ادامۀ جنگ در  بر  آن  اخیر طالبان که در  اعالمیۀ 
تأکید  پاکستان  در  سیاسی  مذاکرۀ  و  افغانستان 
داشته اند، خشم شورای امنیت ملی افغانستان را 

به دنبال داشته است. 
شورای امنیت ملی افغانستان روز گذشته در یک 
به  مربوط  موضع گیری   این  که  گفت  اعالمیه یی 
تجهیز  با  که  است  پاکستان  استخبارات  سازمان 
و تمویل تروریستان، مردم بی گناه را مورد حمله 

قرار می دهد. 
طالبان  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
در  بار  دومین  برای  پاکستان،  پنجابی 
چند روز اخیر اعالم داشتند که از این 
در  جنگ شان  به  می خواهند  بعد  به 
به  پاکستان  در  و  داده  ادامه  افغانستان 

مبارزه صلح آمیز بپردازند.
شورای  منظر  از  اعالمیه،  این  براساس 
امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان، 
کدام  پنجابی  طالبان  موضع  اعالم  این 
و  گروه  این  سیاست  در  را  جدیدی  رویکرد 

دستگاه استخباراتی پاکستان افاده نمی کند.
اسالمی  جمهوری  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
معرض  در  بدین سو  سال  چندین  از  افغانستان 
توسط  که  دارد  قرار  تروریستی  نیروهای  حمله 
اسالمی  جمهوری  استخباراتی  دستگاه های 
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