
دولت  د  وحدت  دملی  او  ولسمرش  راتلونکي  هېواد  د 

خپلو  ځل  لومړي  په  احمدزي  غني  ارشف  ډاکټر  رییس 

پلویانو ته وکړه او له هغوی یې مننه وکړه، چې نوموړي 

ته یې رایه ورکړې ده.

احمدزي په دې وینا کې په بېالبېلو مسایلو بحث وکړ او 

د  رسه  لېږد  ییز  سوله  په  واک  د  افغانانو  چې  ویل،  ویې 

هېواد کې  په دې  ګویا  کړ، چې  بدل  تصور  نړیوالو هغه 

سوله ییز لېږد نيش تررسه کېدای.

ده له افغان ملت نه په دې مننه وکړه، چې د ټاکنو پایلو ته 

یې شپږ میاشتې انتظار وایسته او ویې ویل، چې سیايس 

ستونزې په ټوپک نه بلکې، په سیايس خربو اترو حلېږي.

نوموړي وویل، چې خلک سولې او ثبات ته رایه ورکړه 

او دوی په عمل کې روښانه کړه، چې ثبات د هېڅ يش نه 

قرباين کوي او د یوه افغان د وینې مسوولیت هم نه اخيل، 

په هېواد کې د وینې تویولو  په وینا، چې نور  د نوموړي 

مهال پای ته رسېدلی او د هر چا د ژوند کولو مسوول دی.

هغه ميل یووايل حکومت یو مسوول حکومت وباله چې 

په وینا یې دی او اجرایوي رییس ډاکټر عبدالله عبدالله به 

له ملت رسه خپلې کړې ژمنې په ګډه پلې کوي. هغه واک 

د ثبات، سولې او پرمختګ ته د رسېدو لپاره وسیله وبلله 

افغان  د دې خاورې  او زیاته یې کړه، چې هر  نه هدف 

سهم دار او له مساوي حقونو برخمن دي.

د  لومړی  ته  ښځو  وویل،  احمدزي  غني  ارشف  ښاغيل 

ميل  د  چې  کړه،  یې  زیاته  او  لري  احرتام  توګه  په  ښځو 

یووايل حکومت به د ټولنیز عدالت، مسوولیت، شفافیت، 

کفایت او د قانون د حاکمیت...               ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

موافقتنامه  امضای  از  پس  می گوید  داخله  وزارت 
غنی  اشرف  بین  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل 
حمالت  خشونت ها،  عبداهلل،  عبداهلل  و  احمدزی 
طالبان و جرایم جنایی در کابل و والیات به صورت 

چشم گیری کاهش یافته است.
پایان بن بست سیاسی، مقام ها در وزارت داخله  با   
افغانستان می گویند اوضاع امنیتی بهبود خواهد یافت، 
زیرا دلیل اصلی افزایش...                   ادامه صفحه 6

ملی،  برای تشکیل دولت وحدت  توافق نامه سیاسی  امضای  از  بعد 
اتحادیۀ اروپا 95 میلیون یورو به افغانستان کمک کرد. وزارت مالیه 
کشور گفته است که این پول را در پروژه های همبسته گی به مصرف 
تماس  در  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما  بارک  همچنان  می رساند. 
تلفنی با اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل، تشکیل دولت وحدت 

ملی را به این دو سیاستمدار افغانستان تبریک گفت.
باراک  کرد،  اعالم  سفید  کاخ  آی،  تی  پی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گفت وگوی  عبداهلل  دکتر  و  غنی  با  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما، 
تلفنی داشت و به آن ها برای تشکیل دولت وحدت ملی و حفاظت 
افغانستان  از اولین گذار دموکراتیک و صلح آمیز رهبری در تاریخ 

تبریک گفت.
به گفته کاخ سفید، اوباما از آن ها به دلیل رهبری و تمایالت شان برای 

همکاری با هدف پیشبرد منافع ملی افغانستان تقدیر کرد.
در بیانیه کاخ سفید آمده است:...                          ادامه صفحه 6

از  یکی  و  پیشین  خارجه  امور  وزیر  عبداهلل،   عبداهلل 
معتقد  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  رقبای 
دزدیده  وی  از  دوبار  جمهور  رییس  عنوان  که  است 
شده اما این بار توافقی امضا شده که وی نیز دستی به 

سکان اداره کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، عبداهلل عبداهلل 54 
به دنبال جبران  انتخابات سال 2009 میالدی  از  ساله 
بود چرا که در آن زمان وی در دور نخستن انتخابات 
پس از حامد کرزی در جایگاه دوم قرار گرفت و سپس 
از شرکت در دور دوم انتخابات کناره گیری کرد. وی 
مدعی شد که برای ثابت کردن نتایج این انتخابات در 

دور دوم تقلب صورت می گیرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میالدی نیز 
وی بار دیگر معتقد است که تقلب انتخاباتی صورت 
گرفته و مانع پیروزی وی در دور دوم انتخابات شده 
است چرا که وی در دور نخست انتخابات در جایگاه 

اول و اشرف غنی پشت سر آن در جایگاه دوم قرار 
گرفته بود.

افغانستان  انتخابات ریاست جمهوری  نهایی  نتایج  اما 
توافق  امضای  از  پس  ساعت  چند  یکشنبه  روز  که 
اشرف  که  کرد  تاکید  شد،  منتشر  ملی«  متحد  »دولت 
غنی پیروز انتخابات بوده است. در این توافق تقسیم 
مشابه  نقشی  اجرایی«  »رییس  عنوان  به  وی  قدرت، 

نخست وزیر خواهد داشت.
از حامیان غرب و سیاستمداری  یکی  عبداهلل عبداهلل، 
را  اخیر  سال های  است،  رو  میانه  مذهبی  نظر  از  که 
صرف برقراری رابطه با رهبران قدرتمند قبایل کرده و 
همچنان با امریکا و دیگر کشورهای مهم اهدا کننده در 

ارتباط نزدیک باقی مانده است.
عبداهلل عبداهلل که کار خود را با چشم پزشکی در کابل 
از سال  افغانستان  داخلی  در جریان جنگ  کرد،  آغاز 
1992 تا 1996 میالدی از اعضای دولت برهان الدین 

ربانی بود و به خاطر تسلطش بر زبان انگلیسی و رفتار 
باوقارش در خارج از کشور شهرت پیدا کرد.

دست  به  زمانی  را  خود  سازنده  سیاسی  تجربه  وی 
فرمانده  مسعود،  شاه  احمد  راست  دست  که  آورد 
پرجذبه تاجیک بود که رهبری مقاومت در برابر اشغال 
و  میالدی   1980 دهه  در  شوروی  توسط  افغانستان 
حکومت طالبان در سالهای...            ادامه صفحه 6

وزارت داخله: 

اوضاعبهبودمییابد
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اشرف غني احمدزی:

ميل یووايل حکومت یو مسوول حکومت دی

راه دشـواِر 
دموكراسـی

2

4

7

5

خواستگاراِن فارغ 
از عشـِق آگافيا 
نقد و بررسی 
»عروسی«، 
اثر نيکالی 
واسيليویچ 

گوگول

وزیر خارجۀ 
امریکا:
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در برگ ها

فرآیند جهانی 
شدن؛یک اوج
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صفحه6

دکتورعبداهلل

بـرندهیـابازنـده؟



ملی  وحدت  دولت  ایجاد  توافق نامۀ  امضای 
برای  نیز  درس هایی  خود  مشکالِت  همۀ  با 
دارد  افغانستان  در  دموکراسی  نوپای  تجربۀ 
مناسباِت  از  تازه یی  چشم انداز  می تواند  که 
در  که  توافق نامه  این  دهد.  نوید  را  قدرت 
به دست  ممتد و چندین ماهه  پی تالش های 
پایان گذاشت  نقطۀ  انتخابات  بر بحراِن  آمد، 
افغانستان  برابر  در  را  تازه یی  فرصت های  و 
قرار داد. اعالم حمایت کشورهای قدرت مند 
از  افغانستان  استراتژیِک  متحدان  و  جهان 
به  جهان  توجه  روشن  نشانۀ  توافق نامه،  این 

افغانستان بوده می تواند. 
زمانی که متن توافق نامه میان دو نامزد انتخاباِت 
ملل  امریکا و سازمان  امضا رسید،  به  کشور 
ضمن استقبال از آن، از همکاری های تازه به 

افغانستان خبر دادند. 
فراموش نکنیم که در چند ماه اخیر، افغانستان 
به صورِت غیرقابل کنترولی به سمت بی ثباتِی 
بیم  و  برمی داشت  گام  اقتصادی  و  امنیتی 
طعمۀ  کشور  دیگر  بارِ  یک  که  می رفت  آن 
از  شود.  اقتصادی  و  امنیتی  نابسامانی های 
شده  پول  از  خالی  دولت  خزانۀ  یک طرف 
با  مخالفان  حمالِت  دیگر،  جانب  از  و  بود 
آمده  به وجود  خالی  و  فرصت  از  استفاده 
نیز  نگرانی  این  بود.  یافته  افزایش  به شدت 
وجود داشت که دولت نتواند حقوق ماهیانۀ 
کند و در عرصۀ  پرداخت  را  کارمنداِن خود 
به  رو  حمالِت  جلو  که  نباشد  قادر  امنیت 
مبارزه  انگیزۀ  بگیرد.  را  مخالفان  گسترِش 
پولیس  و  ارتش  نیروهای  میان  در  دشمن  با 
داشت  نزولی  سیر  به شدت  اخیر  ماه های  در 
اما  بود.  نیروها شده  این  کم تحرکِی  و سبب 
مسألۀ دیگر روابط رو به تزلزِل کشور با جامعۀ 
به دلیل سیاست های  جهانی بود. آقای کرزی 
فردی خود، تالش داشت که افغانستان را از 
به دور نگه دارد  شعاع همکاری های جهانی 
مختل  را  دوجانبه  همکاری های  فرصت  و 
سازد. عدم امضای پیمان امنیتی با امریکا که 
بار دیگر به خبر روز تبدیل شده،  حاال یک 
عماًل جامعۀ جهانی را در وضعیِت بالتکلیفی 
اتالنتیک  پیمان  بود.  داده  قرار  افغانستان  با 
شمالی )ناتو( ادامۀ همکاری های نظامی خود 
با افغانستان را منوط به امضای قرارداد امنیتی 
با امریکا می داند و جامعۀ جهانی کمک های 
خود را در گرِو تشکیل حکومتی پاسخ گو و 
متعهد به تعهداِت بین المللی تعریف می کند. 

مشکالت  با  پسین  سال های  در  کرزی  آقای 
غربِی  متحدان  با  چندجانبه یی  و  عدیده 

افغانستان روبه رو شد. او نتوانست سیاستی را 
در پیش گیرد که ضمن تأمین منافع افغانستان 
عرصۀ  در  قانون مند  و  تعریف شده  روابط 
بین المللی داشته باشد. این وضعیت صدماِت 
فراوانی را به کشور وارد کرد و در عرصه های 
امنیتی شد.  و  اقتصادی  رکود  باعث  مختلف 
در  کرزی  آقای  حکومت  دیگر،  جانب  از 
مردم ساالری  مسیر  خالف  پسین  سال های 
فساد  دلیِل  به  این حکومت  می کرد.  حرکت 
نمی توانست  مافیایی،  اقتصاد  و  گسترده 
با ارزش های دموکراتیک باشد. در  حکومتی 
عرصۀ مناسبات سیاسی نیز آقای کرزی باور 
حقوق  ارزش های  و  دموکراسی  به  چندانی 

بشری از خود نشان نمی داد.
ملی  وحدت  حکومت  توافق نامۀ  امضای  اما 
مشارکت  از  تازه یی  نوع  ایجاد  به  منجر  که 
می شود،  کشور  کالن  مدیریت  در  سیاسی 
پاسخ  چالش ها  این  از  بسیاری  به  می تواند 
حکومتی  نمی تواند  حکومت  این  دهد. 
می بایست  که  آن کس  چون  باشد؛  تک محور 
باشد، حاال در وضعیت  اپوزیسیون  در نقش 
سیاسی جدید امور اجرایی را رهبری می کند 
تک  از  می تواند  رییس جمهوری  کنار  در  و 
قطبی شدِن قدرت جلوگیری کند. برنامه هایی 
برگزاری  از  پیش  انتخاباتی  تیم  دو  که 
انتخابات اعالم کردند، حاال می تواند به یک 
برنامۀ واحد تبدیل شود و اولویت های دولت 

وحدت ملی از درون آن ها تشخیص گردد. 
دولت وحدت ملی در مهم ترین شکِل خود 

باید به ارزش های دموکراسی وفاداری نشان 
دهد؛ زیرا مهم ترین عامِل بقا و موفقیِت آن در 
تعهداتش به دموکراسی و مردم ساالری است. 
دولت وحدت ملی فرصت های از دست رفته 
را می تواند دوباره اعاده کند؛ فرصت هایی را 
که آقای کرزی از افغانستان به دلیل مدیریت 
فرصت ها  این  بود.  گرفته  سیاسی  ناسالِم 
چنان زیاد و متنوع اند که به یک باره گی همۀ 
آن را نمی توان برشمرد، ولی مهم ترین آن ها 
با جامعۀ جهانی،  می توانند نوع رابطۀ جدید 
جلب کمک های جهانی برای بازسازی، جلب 
همکاری های جهانی و منطقه یی برای تأمین 
برای  اشتغال زایی  زمینه های  ایجاد  صلح، 
زمینۀ  در  افغانستان  اعادۀ حیثیت  شهروندان، 
برگزاری انتخاباِت شفاف و عادالنه و جلب 
دولت  برنامه های  از  مردمی  حمایت های 

باشند. 
راه دشوار دموکراسی در افغانستان بدون شک 
سال  انتخابات  و  است  همراه  افت وخیز  با 
چه قدر  افت وخیزها  این  که  داد  نشان  روان 
لبۀ  از  افغانستان  باشند.  ویران گر  می توانند 
پرتگاه برگشت و حاال ضرورت است که با 
عقالنیت چنان کارها مدیریت شوند که پس 
از پنج سال مردم حس کنند که نوع دیگری 
از حکومت داری هم می توانست وجود داشته 

باشد که از آن ها دریغ داشته شده بود. 
میراِث  با  حکومتی  کرزی  آقای  این که  در 
به جا  ملی  وحدِت  دولت  برای  را  شوم 
گذاشته، جای شک نیست و در این که تالش 
بیرون  انتخابات  دِل  از  مقتدر  حکومتی  کرد 
نشود هم تردیدی وجود ندارد؛ ولی حاال به 
انتخاباتی  تیم  دو  سیاسِی  پخته گی  و  درایت 
مربوط می شود که چه قدر می توانند زمینه های 
همکاری میاِن خود را وسعت دهند و عماًل 
پاسخ گو  و  سازنده  عنصری  به  را  حکومت 

تبدیل کنند. 
همه چیز در سرآغاز خود است و با گذشت 
هر روز فرصتی از دست می رود که نسبت به 
آن باید افسوس خورد. اگر این فرصت ها به 
درستی مدیریت شوند، موفقیت دولِت جدید 
نتیجه گرفت؛ ولی  از همین حاال می توان  را 
اگر به جای همکاری و مساعِی مشترک برای 
سر  بر  برنده  تیم  دو  جامعه،  مشکالت  حل 
جدال  در  خود  مشارکِت  نحوۀ  و  کرسی ها 
دولت  که  می توان گفت  تردید  بدون  باشند، 
بعدی دولتی به مراتب ضعیف تر و ناکارآمدتر 

از دولِت آقای کرزی خواهد بود. 
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احمـد عمران

راهدشـواِردموکراسـی  

آرامشی پس از ماه ها انتظار و هراس، اکنون به میان آمده 
امضا شده  نامزد رقیب  میان دو  توافق نامۀ سیاسی  است. 
که  زمان بندی شده یی  جدول  طبق  ماجرا  مابقی  ظاهراً  و 
موجود است، پیش خواهد رفت اما این تصور فقط، ظاهر 
قضیه است. در باطن مسایل دیگری است که حتمًا باید 
یک  پی  در  کنونی  حکومت  که  این  شود.  توجه  آن  به 
میکانیسم مشروعی چون انتخابات بیرون نیامده و تقلب 
گسترده باعث شد که ماه ها منازعه پیرامون آن ادامه داشته 
باشد. در همین ایام میان هر دو تیم رقیب، بدگمانی های 
زیادی پیش آمد. طوری که هر دو تیم چندین بار پروسۀ 
شمارش و بازشماری آرا را ترک کردند و نیز بسیاری از 
پخش  رقیبش  سوی  از  تداوم  و  تحول  تیم  تقلب  اسناد 
باعث شدند که  بدگمانی ها  تکثیر شد. هم چنان همین  و 
نهایت،  در  و  بکشد  درازا  به  ماه ها  هم  سیاسی  توافقات 
به  جهانی  جامعۀ  سوی  از  زیادی  فشار  و  پادرمیانی  با 
روزهای  در   مطمینًا  بنابراین،  برسد.  نیم بند  امضای  یک 
آینده، ما باز هم شاهد منازعات و برهم خوردن ادامۀ کار 
به  این که هر دو طرف  باشیم. مگر  تیم  این دو  مشترک  
تعهداتی که دارد پابند باقی بمانند؛ مخصوصًا تیم تحول 
کرسی  نیز  و  است  متهم  گسترده  تقلب  به  که  تداوم  و 
دست  به  سیاسی  توافقات  پی  در  را  ریاست جمهوری 
آورده است؛ اما سوگ مندانه که در سخنرانی دیروز آقای 
غنی چنین اشاراتی داشت و تلویحًا تاکید کرد که او رای 
بیشتری آورده است و گویا او رییس جمهور واقعی است؛ 
رییس  منحیث  او  اعالم شدن  حال آن که چندی و چونی 
جمهور از سوی کمیسیون انتخابات بر هیچ کس پوشیده 
و  اصالحات  تیم  می توماند  برخوردها  نوع  این  نیست. 
ادامه  با  سازد.  بدگمان  بسیار  میانه  این  در  را  هم گرایی 
اشرف غنی  آقای  به  نه  تیم  این  گیری ها  موضع  نوع  این 
اعتماد میداشته باشد و نه به آقای کرزی. البته که کاربرد 
تقلب گسترده از سوی آقای کرزی به سود تیم رقیب آقای 

عبداهلل این حق را به او می دهد که بدگمان باشد.
اما زمانی به وجود می آید که هر دو  به تعهدات  پابندی 
قوانین  و  نظام  اصالحات  پی  در  اکنون  همین  از  طرف 
باشند. بی هیچ کاربرد تزویر و حیلی برای حذف هم دیگری 

و ادعای رای داشتن بیشتری. 
در حال حاضر گفته می شود که باز هم خاطررنجی هایی 
وجود  به  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  تحلیف  بابت 
آمده است. به گونه یی که مراسم تحلیف باید از سوی آقای 
اشرف غنی و همراهانش صورت گیرد. زیرا، قانون اساسی 
موقف رییس اجرایی و یا همان نخست وزیر را پیش بینی 
نکرده است. در حالی که همین توافق نامۀ سیاسی به خاطر 
تشیکل دولت وحدت ملی، برخالف قانون اساسی به میان 
آمده و بر بنیاد بحران به وجود آمده شکل گرفته است. اگر 
بهانه یی در کار باشد قانون اساسی بر توافق نامۀ سیاسی 
آن  بنیاد  بر  تا  می گردد  تالش  و  می شود  داده  ارجحیت 
عمل گردد و هر بخردی این را می داند که تاکید بر قانون 
است  ترفند  بستن  کار  به  نوعی  در حال حاضر،  اساسی 

برای متراکم کردن قدرت نزد تیم تحول و تداوم.
از جانب دیگر، اصالحات نظام و قوانین از همین مراسم 
هر  اعضای  که  گونه یی  به  گردد؛  آغاز  می تواند  تحلیف 
و  آیین نامه ها  اکنون  همین  از  هم  با  تفاهم  در  تیم  دو 
کارشیوه های هم دیگر را مشترکًا تدوین کنند و بر بنیاد آن 
مواد موجود در قانون اساسی را با مواد توافق نامۀ سیاسی 
منطبق گردانند تا به این گونه اعتماد از  دست رفته هم 
احیا شود و نیز زمینۀ اصالح سایر قوانین و نظام نامه ها را 

در آینده مهیا کند.
دولت  کارشناسان،  اکثر  که  است  مشکالتی  بنابرچنین 
وحدت ملی را بسیار مستعجل می دانند و عمر آن را فقط 
صد روز پیش بینی می کنند. به یقین اگر تفاهمی که در روی 
کاغذ به میان آمده، در عمل پیاده نشود و امضاکننده گان 
قانون  دیگر،  یک  زدن  کنار  برای  فقط  سیاسی  توافق نامۀ 
را بر تفاهم و تفاهم را بر قانون ترجیح بدهند، دولتی و 

آینده یی در کار نخواهد بود.

پایانیکنگـرانیوآغـاز
یکنگـرانیدیگـر

اما امضای توافق نامۀ حکومت وحدت 
ملی كه منجر به ایجاد نوع تازه یی از 
كالن  مدیریت  در  سیاسی  مشاركت 
به بسیاری  كشور می شود، می تواند 
این  دهد.  پاسخ  چالش ها  این  از 
حکومت نمی تواند حکومتی تک محور 
می بایست  كه  آن كس  چون  باشد؛ 
در  حاال  باشد،  اپوزیسیون  نقش  در 
وضعیت سیاسی جدید امور اجرایی 
رییس  كنار  در  و  می كند  رهبری  را 
جمهوری می تواند از تک قطبی شدِن 
قدرت جلوگیری كند. برنامه هایی كه 
برگزاری  از  پیش  انتخاباتی  تیم  دو 

انتخابات اعالم كردند
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اتحادیه عرب ضمن استقبال از تالش های مصر جهت بازگرداندن 
به  نسبت  مذاکرات،  میز  سر  بر  اسرائیلی  و  فلسطینی  طرف های 

هرگونه دو دستگی میان گروه های فلسطینی هشدار داد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی،  »محمد صبیح«،  معاون 
دبیر کل اتحادیه عرب در امور فلسطین و اراضی اشغالی اعالم کرد: 
ما با مشکالت زیادی به خاطر موضع اسرائیل که هیچ گاه خواهان 
صلح نبوده و همواره بر سر هرگونه اقدامات در مذاکرات فلسطین 

مانع تراشی کرده، مواجه شده ایم.
و  حماس  و  فتح  میان  اختالفات  درباره  سوالی  خصوص  در  وی 
امکان تاثیر آن بر روند مذاکرات غیرمستقیم با طرف اسرائیلی گفت: 
هیات فلسطینی که در مذاکرات شرکت می کند، هیاتی یکپارچه و 
با  گذشته  دوره  در  و  است  فلسطینی  گروه های  تمامی  از  متشکل 

درایت و شایستگی دست به اقدامات مناسب زده است.
و  فلسطینی ها  بازگرداندن  برای  مصر  تالش های  همچنین  صبیح 
اتحادیه  موضع  گفت:  و  ستود  را  مذاکرات  میز  سر  بر  اسرائیلی ها 
عرب در این باره کامال واضح است و آن لزوم پایان کامل محاصره 

نوار غزه و بازسازی آن است.
به  تاکید و نسبت  نوار غزه  دائم در  لزوم حصول آتش بس  بر  وی 

هرگونه دو دستگی میان گروه های فلسطینی هشدار داد.
این  از  مسئوالنی  که  کرد  اعالم  صهیونیستی  رژیم  دیگر  سوی  از 
رژیم روز سه شنبه برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم با مسئوالن 
که  کردند  اعالم  آگاه  منابع  همچنین  می روند.  قاهره  به  فلسطینی 
هیات فلسطینی روز دوشنبه برای شرکت در مذاکرات غیرمستقیم با 
اسرائیل در خصوص توافق آتش بس در نوار غزه وارد قاهره می شود.
به گزارش منابع مذکور این هیات متشکل از موسی ابومرزوق، از 
و  اسالمی  جهاد  جنبش  رهبران  از  البطش،  خالد  حماس،  رهبران 
کننده  مذاکره  هیات  رئیس  و  فتح  جنبش  رهبران  از  االحمد،  عزام 

فلسطینی است.

نشسترهبرانجهاندرسازمانملل
زیرسایهبحرانداعشوابوال

در  است  قرار  جاری  هفته  در  جهان  رهبران 
حالی  در  و  نیویورک  در  ملل  سازمان  مقر 
با مساله  آیند که جهان در خاورمیانه  گرد هم 
ویروس  با  آفریقا  در  و  داعش  تروریست های 

مرگبار ابوال دسته و پنجه نرم می کند.
امیدواری کمی  به گزارش خبرگزاری رویترز، 
عضو  کشور   193 که  دارد  وجود  باره  این  در 
به  روزه  پنج  نشست  این  در  ملل  سازمان 
در  اما  کنند  پیدا  دست  توجه  قابل  دستاوردی 
حاشیه پیش از برگزاری این نشست، مقام های 
ایاالت متحده قصد دارند تا با متحدانشان برای 
کمک نظامی مستحکم برای مقابله با داعش در 

عراق و سوریه البی کنند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل گفت: بیش 
در  مختلف  دولت های  رهبران  از  تن   140 از 
مناظره عمومی مجمع عمومی سازمان که از روز 
چهارشنبه آغاز می شود و در 30 سپتامبر پایان 
می یابد شرکت خواهند داشت و درباره بحران 
خاورمیانه،  در  دیگر  درگیری های  و  داعش 
آفریقا و اوکراین و همچنین گسترش ویروس 
به  ایران  اتمی  برنامه  درباره  و  ابوال  مرگبار 
بحران  با  جهان  پرداخت.  خواهند  گفت وگو 

چند گانه مواجه است.
رهبران  داد:  ادامه  ملل  سازمان  دبیرکل 
درگیری ها  جوانب  تمام  درباره  شرکت کننده 
از جمله حمله به غیرنظامیان به ویژه کودکان، 
ناآرامی ها و تنش های مرگبار قومی، قبیله ای و 
نژادی به بحث می نشینند. بسیاری معتقدند که 
اختالف  مسایل  این  مورد  در  بین الملل  جامعه 

نظرهای فراوانی دارد.
می گویند،  ملل  سازمان  وهیات های  مقام ها 
مساله مهم و حایز اهمیت برای غرب و رهبران 
که  است  داعش  بار  خشونت  اقدامات  جهان 
اعدام ها  فرقه ای،  ناآرامی های  از  موجی  عامل 
و قتل  عام غیرنظامیان هستند. ما این مساله را 

مورد بررسی قرار می دهیم.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا نیز احتماال 
سریعتر  تشکیل  برای  ملل  سازمان  نشست  از 
با داعش در عراق و  ائتالفش به منظور مقابله 

سوریه استفاده خواهد کرد.
با  اوباما  که  است  بعید  کرده  اعالم  سفید  کاخ 
دیدار  ایران  جمهوری  رییس  روحانی،  حسن 
کند در حالی که هر دو در این نشست شرکت 

خواهند کرد.
جمهوری  رییس  همچنین  چهارشنبه،  روز 
امنیت  شورای  در  را  نشستی  ریاست  امریکا 
سازمان ملل که برای بررسی مشکالت مبارزان 
و شبه نظامیان خارجی است، به عهده خواهد 
نشست  ریاست   2009 درسال  وی  گرفت. 
شورای امنیت درباره انهدام تسلیحات شیمیایی 

را برعهده داشت.
عمومی  مجمع  چهارشنبه  روز  نشست  در 
را  قطعنامه یی  دارد  تصمیم  ملل، شورا  سازمان 

برای  کشورها  از  درخواست  ارایه  منظور  به 
جلوگیری و سرکوب به خدمت گرفتن و سفر 
شبه نظامیان خارجی برای پیوستن به گروه هایی 

چون داعش تصویب کند.
ویروس  درباره  همچنین  ملل  سازمان  اعضای 
گفت وگو  به  آفریقا  غرب  در  ابوال  مرگبار 

خواهند پرداخت.
نشست  در  جهان  رهبران  سایر  و  اوباما 
فوق العاده ای درباره این ویروس کشنده که در 
در  منطقه  کشورهای  سایر  و  سیرالئون  لیبریا، 
غرب آفریقا گسترش یافته، به بحث می نشیند.

این نشست پس از آن قرار است برگزار شود که 
شورای امنیت سازمان ملل اعالم کرد ویروس 
در  است.  بین الملل  صلح  علیه  تهدیدی  ابوال 
رییس  سرلیف،  جانسون  الن  راستا،  همین 
عمومی  مجمع  در  بود  قرار  لیبریا  جمهوری 
خاطر  به  اما  بپردازد  سخنرانی  به  ملل  سازمان 

بحران ابوال سفرش به نیویورک را لغو کرد.

هشدار اتحادیه عرب نسبت
 به دو دستگی میان گروه های فلسطینی

کرملین: 

پوتین برای مبارزه با داعش 
همکاری می کند

سیسی برای بازگشت اخوانی ها 
به سیاست شرط گذاشت

برگزاری رزمایش ضد تروریستی 
مشترک روسیه و هند

قبل از ورود رئیس جمهور مصر به نیویورک به منظور 
مشارکت در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل 
یک مقام نزدیک به نهاد ریاست جمهوری مصر اعالم 
کرد: آشتی با گروه اخوان المسلمین یا بازگشت آن ها 
به روند سیاسی کشور به شرط به رسمیت شناختن 
انقالب 30 جون از سوی آن ها امکانپذیر خواهد بود.
که  کردند  اعالم  مصری  منابع  ایسنا،  گزارش  به 
بازگشت  امکان  بر  مبنی  مصر  رییس جمهور  سخن 
اعضای اخوان المسلمین و هم پیمانان آنان به روند 
سیاسی کشور تنها با کنار گذاشتن خشونت های آنان 
رهبر  تغییر  درگرو  مساله  این  بلکه  نیست  امکانپذیر 
خشونت ها  به  تحریک  در  که  است  اخوان  گروه 
مشارکت می کند و دیگر اینکه باید تمام راهکارهای 
در  خشونت ها  ادامه  به  که  را  خود  گذشته  سیاسی 

کشور منجر شد، را کنار بگذارد.
افکار  باید  ابتدا  اخوان  گروه  کرد:  اعالم  منبع  این 
قدیمی خود را که با دین درآمیخته شده است کنار 
رقابتی  فعالیت  ادامه  خواهان  اخوان  اگر  و  بگذارد 
حزب خود است باید اقدامات سیاسی خود را بدون 
در  مصر  که  چرا  دهد  انجام  دین  با  آن  درآمیختگی 
چندین سال گذشته از این مساله آسیب دیده و قانون 
جدید کشور فعالیت احزاب سیاسی آن هم بر اساس 

دین را جرم می داند.
پیشتر عبدالفتاح سیسی،  رییس جمهوری مصر اعالم 
بار دیگر  کنار گذاشتن خشونت ها  به شرط  کرد که 

و  مصر  در  حکمرانی  فرصت  المسلمین  اخوان  به 
را  کشور  سیاسی  امور  در  همگان  با  آن ها  مشارکت 
خواهد داد چرا که مصری ها خشونت را نمی خواهند.
در همین راستا، تعدادی از رهبران حزب های مختلف 
به  این سخنان رئیس جمهور  اظهار کردند که  مصر 
این معناست که وی از تمامی کسانی که دستشان به 
خون مردم آلوده شده و در خشونت ها دست داشته اند 

خواسته تا در روند سیاسی کشور مشارکت کنند.
در مقابل رهبران اخوان دعوت رییس جمهور مصر 
برای  گرمی  بازار  نوع  یک  را  آن  و  کردند  رد  را 

خارجی ها دانستند.

اعالم کرد، والدیمیر  سخنگوی رییس جمهوری روسیه روز دوشنبه 
پوتین در نشست ›گروه 20« در استرالیا شرکت می کند.

رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
شهر  در  است  قرار  که   20 گروه  نشست  در  تا  دارد  قصد  روسیه 
حالی  در  اعالم  این  می کند.  شرکت  شود،  برگزار  استرالیا  بریسبین 
فشار  را تحت  استرالیا  از کشورها  بسیاری  که  است  صورت گرفته 
به دلیل نقش مسکو در بحران  را  پوتین  تا جلوی ورود  گذاشته اند 

اوکراین بگیرند.
خبرگزاری اینترفکس به نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
آتی  نشست  در  حضور  برای  روسیه  رییس جمهوری  داد:  گزارش 

گروه 20 در استرالیا آماده می شود.
گروه G( 20-20( یا گروه بیست اقتصاد بزرگ گروهی متشکل از 
مطرح  اقتصاد  بیست  مرکزی  بانک های  مسووالن  و  اقتصاد  وزرای 
است  قدرتمندترین کشورهای جهان  از  متشکل  دنیاست. گروه 20 
جی  دارند.  اختیار  در  را  جهان  اقتصاد  درصد   85 مجموع  در  که 
انگلیس،  فرانسه،  اروپا،  اتحادیه  امریکا،  متحده  ایاالت  بیست شامل 
آلمان، ایتالیا، چین، جاپان، روسیه، عربستان، اندونزی، استرالیا، ترکیه، 
برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک 

است.
ادامه عنوان کرد که رییس جمهوری روسیه در  پوتین در  سخنگوی 
سایر  با  بلقوه  همکاری  درباره  کشورش  امنیت  شورای  با  نشستی 

کشورها در خصوص مبارزه با داعش بحث و رایزنی کرد.
اعضای دائم شورای امنیت روسیه در خصوص راه های همکاری با 
سایر شرکای مسکو درباره طرح مبارزه با گروه تروریستی داعش در 

چارچوب قوانین بین المللی تبادل نظر کردند.

هند و روسیه در رزمایش مشترک ضد تروریستی 
جنوب  در  وولگوگراد  منطقه  در  است  قرار  که 
روسیه در 23 سپتمبر برگزار شود، شرکت می کنند.
ایندرا  نووستی،  رزمایش  خبرگزاری  گزارش  به 
منطقه  در  اکتبر  دوم  تا  سپتمبر   23 از   2014
هند  نیروهای  حضور  با  و  روسیه  وولگوگراد 
برگزار می شود و هدفش مقابله با تروریسم است.

مورد   100 که  را  هدف   300 کشور  دو  سربازان 
در  که  می دهند  قرار  هدف  هستند،  محرک  آن 
فعالیت  نیز  جنگلی  مناطق  در  تخریب  مانورهای 

خواهند داشت.
جنوب  نظامی  منطقه  خبری  سرویس  بیانیه  در 
رزمایش ها  این  از  یکی  در  است:  آمده  روسیه 
دشمن  تخریب  عملیات  در  نظامی  واحدهای 
اهداف  و  خانه ها  از  ماکت هایی  و  دارند  شرکت 
متحرک در یک روستای ساختگی برای این بخش 

از رزمایش ایجاد شده است.
میالدی روسیه  تا 19 جوالی سال جاری  در 17 
و هند در عملیات مشترک در همین شهر واقع در 

جوب روسیه شرکت داشتند.
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بخش سوم و پایانی

دختر با این ویژه گی ها ممکن 
است مجرد بماند!

مرد  توجه  تمام  کنند  احساس  که  شادند  زمانی  تنها  انحصارطلب  دخترهای 
زنده گی شان به آن هاست، و اگر او کوچک ترین توجهی به دیگران یا به مسایل و 
جنبه های دیگر زنده گی اش بکند، اوقات شان تلخ می شود. حتا ممکن است تبدیل 
دنبالش  سایه  مثل  و  کنند  را چک  همسرشان  مدام  و  شوند  کنترل گر  افرادی  به 

باشند.
البته در ابتدای آشنایی، خودبه خود طرف مقابِل ما تمام زنده گی مان می شود؛ اما 
اگر این روند بخواهد ادامه پیدا کند، ما را از کار و زنده گی می اندازد. هر فردی 
در کنار ازدواجش، که البته جنبۀ بسیار مهمی از زنده گی اش است، الزم است به 
خانواده اش، کارش، تفریحات و دوستانش و عالیِق دیگرش هم به اندازۀ خودشان 
توجه کند؛ همچنین به فردیِت خودش به عنوان یک انساِن مستقل. این دخترها 
جلو رشد و پیشرفِت همسرشان را می گیرند، وهیچ مردی هم این را نمی خواهد.

 6ـ دخترهای خودباخته
دخترهای خودباخته را حتمًا می شناسید: آن ها به خاطر رابطۀشان از همه چیزشان 
می گذرند و حاضرند تمام زنده گی شان را برای طرِف مقابل شان فدا کنند. آن ها 
از خود گذشته هایی هستند که همیشه در دسترس اند، هرگز ناراحت و دل خور 
نمی شوند، همیشه دنبال راضی کردن طرِف مقابل اند، هیچ اولویتی برای خودشان 
قایل نیستند، از نیازهای خودشان می گذرند تا به نیازهای مرد زنده گی شان برسند، 
به فکر رشد و پیشرفِت شخصی نیستند و باالخره همۀ زندگی شان در رابطۀشان 

خالصه می شود.
انجام  مقابل  کردِن طرف  به خاطر خشنود  را  کارها  این  همۀ  دخترها  نوع  این   
به جای راضی کردن طرف  آن چه خودشان فکر می کنند،  برعکس  اما  می دهند، 
مقابل، او را از خود می رانند. آن ها در نهایت به افرادی بی هویت و به شدت وابسته 

تبدیل می شوند که همۀ بار زنده گی شان روی دوش همسرشان خواهد بود.
گاهی این طور به نظر می رسد که دخترهای سر به زیر و حرف گوش کن بیشتر 
مورد توجه هستند، اما آن ها بعد از مدتی بی نهایت کسل کننده می شوند. در واقع 
دخترهایی که در حد خودشان استقالل و هویت دارند و به دنبال رشد شخصِی 

خودشان نیز هستند، برای همه جذاب ترند.
 

7ـ دخترهای ُغرُغرو
 این آخرین مورد است، اما بیشتر از تمام مواردی که تا این جا خواندید، آدم ها 
را از شما فراری می دهد. واقعًا چه کسی دلش می خواهد یک نفر مثل رادیوهای 

قدیمی مدام زیر گوشش وزوز کند، آن هم از نوع غرغر؟!
از همه  بیشتر  کنید چه چیز  نزدیک ترین مردی که دمِ دست تان است، سوال  از 

اعصابش را به هم می ریزد، او به شما خواهد گفت که یک آدمِ غرغرو! 
غرغروها انرژی آدم را تحلیل می برند و واقعًا روی اعصاب راه می روند و متأسفانه 

خودشان هم متوجه نمی شوند که چه قدر این کارشان بیهوده است.
 وقتی مدام غرغر می کنید، دیگر کسی به حرف های شما گوش نمی دهد و محتوای 
حرف های تان را نمی فهمد؛ اگر هم تا به حال با غرغر توانسته اید به هدف تان دست 
پیدا کنید و کسی را مجبور به کاری بکنید، فقط برای این بوده که از دست تان 

خالص شود و شما را از سر وا کند، نه هیچ چیز دیگری!
 البته که شما حق دارید خواسته های تان را از دیگران بخواهید یا شکایت های تان 
را مطرح کنید، اما چه طور است یک شیوۀ موثرتر و جذاب تر برای این منظور پیدا 
کنید؟... شاید هم خواسته های تان نیاز به بازبینی داشته باشد. مطمینم اصاًل دوست 

ندارید کسی در دلش به شما بد و بیراه بگوید.
منبع: 

www.persianpersia.com/lifestyle

نسرین پورهمرنگ و کوروش ضیابری
کاربردی  اگرچه   process یا  فرآیند 
دارد،  اجتماعی  علوم  در  به ویژه  وسیع 
برخوردار  فراوان  معنایِی  ابهام  از  اما 
جنبه  هر  بر  می توان  را  واژه  این  است. 
از  داد.  داللت  اجتماعی  برهمکنِش  از 
سوی دیگر، می توان فقط به آن دسته از 
فعالیت های اجتماعی که از توالی مداوم 
تجربی  پژوهش  پایۀ  بر  و  برخوردارند 
جولیوس  کرد.  اطالق  شده اند،  تعریف 
علوم  فرهنگ  در  کولب  ویلیام  و  گولد 
اجتماعی، آن را به معنی گذار یا رشته یی 
از گذارهای میاِن یک وضعیت اجتماعی 
عنوان  دیگر  اجتماعی  وضعیت  و 
می نمایند. اگرچه به توضیح اینان، بعضی 

و  اجتماعی  فرآیند  میان  جامعه شناسان 
فرآیندهای اجتماعی تمایز قایل اند. آن جا 
می رود،  سخن  اجتماعی  فرآیند  از  که 
می توان آن را بر همکنش اجتماعی تلقی 
اجتماعی،  فرآیندهای  آن که  اضافه  نمود؛ 
برهمکنش  اختصاصی تر  شکل های 

می باشند.
تکامل  دربارۀ  داروین  چارلز  آرای 
ادراِک  نحوۀ  بر  فراوانی  تأثیر  گونه ها، 
جامعه شناسان از تحوالت اجتماعی نهاد. 
اثر  بر  زیست شناختی  ساختارهای  تغییر 
جامعه شناسی  علمای  معین،  فرآیندهای 
فرآیندهایی  چنین  جست وجوی  به  را 
در اجتماع هدایت نمود. هربرت اسپنسر 
که  بود  جامعه شناسان  این  جملۀ  از 
را مطرح ساخت.  اجتماعی  تطور  نظریۀ 
طبیعی  فرآیند  که  بود  معتقد  گومپلوویچ 
گوناگون  عناصر  برهمکنش  متضمن 
اند  است. چیزهایی که همانند یک دیگر 
برهمکنشی  نیست،  مجزا  هستی شان  و 
ندارند. نتیجۀ چنین وضعیتی، عدم وجود 

کولب  و  گولد  که  آن گونه  است.  فرآیند 
در  اساسی  عنصر  دو  می نمایند،  عنوان 
عناصر  از  عبارت اند  طبیعی  فرآیند  هر 
که  حالی  در  برهمکنش.  و  گوناگون 
کشمکش  عناصر  وجود  بر  گومپلوویچ 
مانند  محققی  داشت،  تأکید  رقابت  و 
تأکید  همکاری  مفهوم  بر  کروپوتیکن 
می نهاد. می توان در نظر آورد که هم زمان 
و  بیستم  قرن  در  فرآیند  مفهوم  رشد  با 
یعنی  مفهوم  دو  این  اجتماعی،  علوم  در 
تعاون و همکاری و تخلف و کشمکش 
نیز به همراه هم رشد کردند. حاصل یک 
دیگر  حاصل  و  بود  گسسته گی  رشد، 

پیوسته گی.
است،  گسسته گی  از  سخن  که  آن جا 

می توان پیش بینی نمود که تعادل و توازن 
درونی بر هم خورد و آن جا که حرکت 
می توان  است،  پیوسته گی  مبنای  بر 
مشاهده  را  تعادل  برقراری  چشم انداز 
فرآیند  کولب،  و  گولد  عقیدۀ  به  نمود. 
خود،  بنیادین  جنبه های  در  اجتماعی 
مفهومی است از جنبش، تغییر و جریان 
مداومِ حرکت. یکی از مهم ترین وظایف 
آن در توسعۀ نظریۀ اجتماعی، برانگیختن 
احساسی دربارۀ توالی زمانی بوده است. 
از این رو نظریۀ فرآیند اجتماعی، نمایندۀ 
واکنشی مهم علیه نظریاِت ایستا و نظریاِت 
مربوط به ساختار به شمار می رود. شاید 
بیش  فرآیند  نظریۀ  که  است  از همین رو 
گسترش  جامعه شناسانی  توسط  همه  از 
یافت که در مرکز شهری فعال، متغیر و 

پویا ـ شیکاگو ـ زنده گی می کرده اند.
یافت،  وسعت  که  آن گاه  فرآیند  نظریۀ 
انسان شناختی،  بوم شناختی،  متنوع  ابعاد 
سیاسی و... پیدا نمود. بورگس که نظریۀ 
جانشینی )توالی( را در بوم شناسی شهری 

توالی  در  مرحله  چهار  به  نمود،  مطرح 
بوم شناختی اشاره می کند: حرکت آغازین 
به درون یک منطقه، واکنش از سوی افراد 

مقیم، هجوم عمومی تازه واردان و اوج.
می شود،  تلقی  مهم  این جا  در  آن چه 
کمبود  سبب  به  کشمکش  و  رقابت 
موقعیت  نیز  پارک  ا.  ر.  است.  فضا 
هم سازی،  رقابت،  در  را  نژادی  روابط 
در  که  می دید  آمیزش  و  همانندسازی 
پیوسته  اجتناب ناپذیر   - تقریبًا  چرخه یی 
فرآیند  مطالعۀ  اما  می شوند.  تکرار  نو  از 
دو  در  انسان شناسان  میان  در  اجتماعی 
حوزۀ فرهنگ پذیری و فرآیندهای خاص 
اجتماعی متمرکز شده است. شرایط پیش 
و  اجتماعی  برهمکنش  سوی  به  روی 
برقراری مجدد تعادل در این راستا مورد 
مید  و  بندیکت  است.  گرفته  قرار  توجه 
با  فرهنگ خاص  یک  که  اند  داده  نشان 
الگوهای خاص که در حال مسأله دارد، 
تأکید  رقابت  نظیر  اجتماعی  فرآیندی  بر 
بر  دیگر  فرهنگی  که  حالی  در  می کند، 
می ورزد.  تأکید  دیگری  اجتماعی  فرآیند 
political pro�  اما فرآیند سیاسی
علوم  نوشته های  در  همواره  که   cess
داشته،  کاربرد  سیاسی  علوم  و  اجتماعی 
عمدتا  ًعناصر رقابت و کشمکش را در 
هریسون  پروفیسور  دارد.  همراه  به  خود 
سه مفهوم اصلی اصطالح فرآیند سیاسی 

را مشخص نموده است:
1ـ منعکس کنندۀ یک نحوۀ گفت وگوست 
متداول  کسانی  میان  که  سیاست  دربارۀ 
و  جنبش  مجذوب  به شدت  که  است 
تغییر اند و آن را تنها جنبۀ مهم سیاست 

می دانند.
2ـ در آثار دیگر نویسنده گان، کاربرد این 
اصطالح بسته گی دارد به و جزیی است 
پیوسته  الگوی  که  این تصور وسیع تر  از 
تکرارشدۀ تغییر را لزومًا باید همیشه در 
سیاست یافت؛ زیرا که سیاست الزامًا تابع 
قواین فرآیند است. چنین قیاسی با علوم 
احتماالً  و  آرزو  یک  نمایش گر  طبیعی، 

آرزوی بیراهه است.
و  رویه  مفهوم  حول  کاربرد  سومین  3ـ 
عباراتی  در  مثاًل  می زند.  دور  کار  طرز 
نظیر فرآیند قانون گداری و فرآیند نامزدی 
انتخاباتی، که بر مجموعۀ جدایی پذیری از 
برهمکنش های میان قواعد مربوط به طرز 
پایگاه های  و  نگرش ها  و  فعالیت ها  کار، 
فردی و انواع گوناگون مناسبات داخلی و 
خارجی گروه های اجتماعی داللت دارد.

می توان با اندکی تساهل نظریات مربوط 
تقسیم  دسـته  دو  به  را  شدن  جهانی  به 
کرد: یک دسته که جهانی شدن را به مثابۀ 
واحد،  ارادۀ  می نمایند.  تلقی  پروژه  یک 
مطمین  پرده  پشت  در  را  مطلقی  و  برتر 
فرض نموده و از جهانی شدن به عنوان 
غربی کردن جهان نام می برند. و دستۀ دوم 
که جهانی شدن را یک فرآیند محسوب 
می دارند و آن را عمدتًا محصول گسترش 
نظام  و  فرهنگی  اختالط های  ارتباطات، 
نوین سرمایه داری می دانند. در آثار مور، 
رابرتسون،  بوین،  والرشتاین،  پارسونز، 
واترز، ترنر و... می توان تلقی تأثیر عوامل 

اخیر را مشاهده نمود.

فرآیندجهانیشدن؛یکاوج
بخش نخست



زهـره روحی 
 

به  معروف  مجموعه آثارِ  از  »عروسی«،  نمایش نامۀ 
 )1852 ـ   1809( گوگول  واسیلیویچ  نیکالی  »پترزبورگی«ِ 
در  اجتماعی  مضامیِن  از  یکی  به  قوی،  طنزی  با  که  است 
روسیۀ تزاری می پردازد. موضوع نمایش نامه  »ازدواج، به منزلۀ 
برای  به نوعی،  دامادی که هر یک  معامله« است. عروس و 
نسبتًا  آشنا و  »ارزیاب« می شود. مسأله  یی  به  تبدیل  دیگری 
حال  در  و  بازنگری  نیازمنِد  فرهنگ های  اکثِر  در  جاافتاده 
نیست  این رو اصاًل الزم  از  گذر )در هر زمان و دوره یی(؛ 
اجتماعی  روابط  و  فرهنگ  در  می توان  برویم،  دوری  راه 
خودمان، سراغ تحول در آییِن خواستگاری و دگرگونی در 
ناپسندی  الگوهای جداً  و  معیارها  رفت؛  ازدواج  معیارهای 
که به ضرورِت بازنگرِی ساختار ازدواج و روابط زناشویی 
پشت کرده و در عوض، این عرصۀ خالی از فرهنگ پژوهی و 
آسیب شناختی های مربوط به آن، به تُرکتازی های نوکیسه گاِن 
ساختار  منظور  است.  شده  واگذار  بوم گرا  نیولیبرالیستِی 
و  سنت  از  سوءاستفاده  )با  که  وطنی  ا ست  سرمایه دارِی 
این سرزمین از یک سو و نیز سوءاستفاده از بحران و  آیین ِ 
مورد  در  دیگر،(  از سوی  اجتماعی  و  اقتصادی  ناامنی های 
فرهنِگ  با  »ازدواج«،  جمله  از  و  رسوم  و  رسم  از  بسیاری 
ابزاری خود، برخوردی کاماًل غیرانسانی ـ  فرصت طلبانه و 

ارتباطی و سودجویانه با پدیده های اجتماعی دارد. 
البته  می رویم.  »عروسی«،  نمایش نامۀ  سراِغ  زاویه   همین  از 
با  را  پذیرفته شده  تغییر وضعیِت عرفًا  این  این هدف که  با 

نگرشی پدیدار شناختی بررسی کنیم. 
است  بازاری  یک  بخِت  دم  دختر  تیخونوفنا،  آگافیا  باری، 
دختر  می کند.  زنده گی  پانتِلیموفنا  آرینا  بیوه اش  عمۀ  با  که 
جوان، دارایی نسبتًا معقول و آبرومندانه یی دارد که به امید 
شایسته یی  و  خوب  خواستگارِ  تا  است  امیدوار  هم  همان 
پیرزنی  به  او و عمه خانم،  این کار،  برای  پیدا شود.  برایش 
که اصاًل کارش همین است )دالل ازدواج( »سفارش« الزم 
بیارزد! از سوی  را داده اند: خواستگاری که سرش به تنش 
دیگر، پادکالیوسین )کارمند رده هفت(، مرد مجردی است که 
ظاهراً جوانی را پشت سر گذارده و او هم به فیوکال ایوانوفنا 
سفارش یافتِن همسری مناسب داده است. اما به غیر از او، 
سن وسال دار  نسبتًا  هم  همه گی  ظاهراً  )که  دیگری  مردان 
به  متفاوت،  رده های  در  و  اداری  با مشاغل عمومًا  هستند( 
فیوکال سفارش یافتن همسری مناسب داده اند: دارای جهیز 
و  رده هشت،  کارمند  از  فی المثل  اجتماعی؛  شأن  دارای  و 
مدیر داخلی یک ادارۀ دولتی یعنی ایوان پاولویچ نیمرو، که 
قدرت و نفوذ اجتماعِی باالتری نسبت به سایرین دارد گرفته 
تا ژیواکیِن دریانورد که به جبران عدم قدرت و نفوذ نیمرو، 
خوب بلد است با راست و دروغ هایش از سفرهایی که به 
اروپا کرده است، سایرین را به حیرت اندازد. و باالخره در 
مستعفی  افسر  آگافیا،  با  ازدواج  متقاضیان  فهرسِت  البه الی 
به دلیل جراحت  که  آنوچکین هست  نام  به  هم  پیاده نظامی 
و استعفای نابه هنگامش، آرزو به دِل دریافِت مقام و درجۀ 

باالتری شد تا از این طریق به محافل اشرافی راه یابد.
از  نمایش نامه  این  به  برای ورود  ما  این کاراکترها  با  اکنون 
صحنه یی آغاز می کنیم که در آن فیوکال و عمه  خانم )آرینا( 
برنامۀ  و  خواستگاران  فهرسِت  ارزیابی  حال  در  آگافیا  و 

خواستگاری یی هستند که پیرزن دالل تهیه کرده است:
دنیا  تا  کردم!  پیدا  برایت  خواستگارهایی  چه   ...... »فیوکال: 
همین  نمی شود.  پیدا  خواستگارهایی  چنین  هست،  و  بوده 

امروز می آیند. مخصوصاً دویدم که زودتر به تو خبر بدهم.
]....[ آگافینا: ببینم، اشراف زاده اند؟

فیوکال: همۀ شان را دست چین کرده ام. چنان اشراف زاده هایی 
هستند که نظیرشان پیدا نمی شود.... همۀ شان عالی هستند... 
ناوگان  در  رشید،  است:  ژیواکین  بالتازارویچ  بالتازار  اولی 
می گوید  می خورد.  تو  به  قشنگ  می کرده.  خدمت  دریایی 
پاولویچ  ایوان  باشد...  داشته  گوشت  پرده  یک  باید  زنش 
است.  دولتی  ادارۀ  یک  داخلی  مدیر  که  هست  هم  نیمرو 
چنان ابهتی دارد که زبان آدم بند می آید. یال و کوپالی برای 
خودش دارد.... سرم داد کشید ]وگفت[: »این دری وری ها 
را ول کن که عروس چنین و چنان است! رک و پوست کنده 
نیکانور  ]دیگری[  دارد؟«.....  منال  و  مال  چقدر  ببینم  بگو 
است!...  نزاکت  با  فوق العاده  یکی  این  آنوچکین،  ایوانویچ 
می گوید: »زِن من باید خوشگل باشد و تربیت شده تا بتواند 

فرانسه هم حرف بزند]....[«
 ]....[ کارمند.  کارمند،  فقط  که  هم  تو  خانم(:  )عمه  آرینا 
چشمم از این اشراف زاده هایت آب نمی خورد.... یک بازاری 

به همۀ شان می ارزد..
فیوکال: نه آرینا پانتلیمونوفنا، نشد. اشراف زاده یک ارج وقرِب 

دیگری دارد.
آرینا: ارج و قرب به چه درد آدم می خورد؟ آلکسی دمیتریویچ 
هم  می گذارد،  سرش  سمور  پوسِت  کاله  هم  کن:  نگاه  را 

سورتمه سواری می کند... 

سبز  با سردوشی جلویش  اشراف زاده  یک  آن وقت  فیکوال: 
می شود و داد می زند: »هی کاسب لعنتی از سر راه برو کنار 
ببینم!« یا می گوید: »هی کاسب لعنتی، بهترین مخملی را که 
داری نشان بده ببینم!« کاسب هم می گوید: »به روی چشم 
عالی جناب!«... بله، اشراف زاده این طوری با بازاری ها حرف 

می زند.
آرینا: بازاری هم اگر دلش نخواهد به او ماهوت نمی فروشد. 

آن وقت اشراف زاده لخت وعور می ماند و... 
می کند...  را  بازاری  پوست  اشراف زاده  آن وقت  فیکوال: 

.«)صص22 ـ 26(
و  دالل  فیکوالی  بین  که  مگویی  و  بگو  علی رغم  بنابراین 
عمه خانم رخ می دهد)و چنان چه دیدیم وی، به عنوان زنی 
گروه های  و  »بازاری«  یعنی  خود  اجتماعی  طبقۀ  روی  که 
اجتماعی خویشاوندی آن یعنی بازرگان و کاسب ها تعصب 
دارد و آن ها را به  طبقۀ »اشراف« با دفتر و دستِک کشوری 
از  هیچ یک  حال  این  با  می دهد(،  ترجیح  آن  لشکرِی  و 
نمی شود. حتا وقتی  »نیمرو« غافل گیر  برخورد  از  حاضرین 
به فاصلۀ یکی دو دقیقه وارد  متقاضیان  با سایر  وی همراه 
خانه می شود و مطابق فهرستی که در دست دارد، به ارزیابی 
می پردازد«   ... و  انباری  عدد  دو   ،... طبقه  دو  سنگی  »خانۀ 
)ص 28(، وجالب این که گوگول هم هیچ تمایلی ندارد تا 
شرایط غافل گیرکننده  یی برای این نحوۀ برخورد ایجاد کند، 
اداره ی  رده باالی  کارمند  »کاسبکارانه »ی  موقعیِت  مبادا  تا 
دولتی نزد مخاطبان برجسته شود. همان طور که هیچ کاری 
)که حسرت  آنوچکین  نزد  فرانسه  زبان  اهمیِت  تا  نمی کند 
آشکار  و  برجسته  اشرافی ست(  محافل  به  یافتن  راه  دِل  به 
طبقاتی  ویژه گی های  این  روان  و  آرام  بسیار  گوگول  شود. 
فرهنگی عصر  کاسبکارانۀ  الگوهای  زیر سلطۀ  ـ شخصیتِی 
و زمانۀ خود  را نشان می دهد، آری فقط نشان می دهد. به 
همان آسانی و روانی یی که درک سطحی و مبتذل ژیواکیِن 
از  فارغ  ژیواکینی  می دهد.  نشان  را  »ارتباط«  از  دریانورد 

دغدغۀ دروغ هایی که به هم می بافد. از نظر او گویی آدم ها، 
خصوصًا زنان، چیزی به جز جزیره های زیبای »بالکن نشینی« 
آنها  دریا،  آب های  در   کشتی  همچون  می توان  که  نیستند 
و  ژیواکین  آنوچکین،  بین  حال،  هر  به  گذارد.  پشت سر  را 
طبقۀ  بخِت  دم  دختر  خانۀ  وارد  اتفاق  به  تقریبًا  که  نیمرو 
»بازاری« جماعت شده اند، گفت وگویی در سالون انتظار سر 
می گیرد. ژیواکین که خیلی زود به عالقۀ آنوچکین به تکلم 
به منزلۀ »تشخص«  زنان  فرانسه، خصوصًا در مورد  زبان  به 
پی می برد، دربارۀ یکی از سفرهایش از سیسیل و زنان آن جا 

چنین می گوید:
کوه هایی  یک  است!  عالی  واقعًا  منظره اش   ].....[ »ژیواکین: 
همه جا  برت  و  دور  دارد،  انار  درخت  می دانم،  چه  دارد، 
زن های ایتالیایی، آن قدر ترگل ورگل که آدم دلش می خواست 

ببوسدشان.
آنوچکین: حتمًا همه هم حسابی تحصیل کرده اند.

تحصیل کرده اند  آن قدر  ممکن!  شکل  بهترین  به  ژیواکین: 
که این جا فقط مگر کنتس های ما به پای شان برسند. گاهی 
متوجه اید،  که  خودتان  می زدیم،  قدم  خیابان  در  که  می شد 
]....[ آن جا هر خانه یی یک بالکِن کوچک دارد، سقف ها هم 
به  گاهی  از  هر  است.  اتقاق، صاف صاف  مثل کف همین 
بالکن ها نگاه می اندازی و می بینی دختر ترگل ورگلی نشسته 

و ]....[ 
آنوچکین: اجازه می فرمایید یک سوال دیگر هم بپرسم؟ در 

سیسیل به چه زبانی با هم صحبت می کنند؟
ژیواکین: عرض کنم که همه فرانسوی حرف می زنند.

آنوچکین: همۀ دخترخانم ها هم فقط و فقط فرانسوی حرف 
می زنند؟

هم  انگلیسی  افسرهای   ]....[ استثنا.  بدون  همه  ژیواکین: 
دریا.  بودند؛ مرد  ما  مثل خود  آن ها هم  بودند. خوب  ما  با 
متوجه  را  همدیگر  حرف  بود،  عجیب  خیلی  واقعًا  اولش 
نمی شدیم. ولی بعد که خوب با هم آشنا شدیم، دیگر راحت 
این طوری  را  ]...[ مشت مان  را می فهمیدیم  منظور همدیگر 
»پوف  می گفتیم:  لب ها  با  فقط  و  دهان مان  کنار  می گرفتیم 
پوف«؛ یعنی چپق چاق کنیم. کاًل باید به عرض تان برسانم 
که زبان آن ها خیلی راحت بود. ملوان های ما سه روزه قشنگ 

حرِف آن ها را می فهمیدند.«)صص30 ـ 32(
اما آن چه این جریاِن آرام و »پذیرفته شده« را برهم می زند، 
اضافه شدِن پادکالیوسین )کارمند رده هفت( به این لیست و 
مرد  است.  »خواستگاران«  به اصطالح  یا  و  متقاضیان  جمِع 
دو  و  تردید  در  همواره  که  کاهلی  و  سالدار  و  سن  نسبتًا 
دلی است و عاجز از تصمیم گیری، تحت فشار و خواسِت 
تیخونوفنا  آگافینا  منزل  راهی  کاچکاریوف،  خود  دوست 
ظاهر  به  فشارِ  و  از یک سو  او  کاهلی  و  تردید  است.  شده 
بی دلیل و غیرارادِی دوسِت او )کاچکاریوف( از سوی دیگر، 
»خواستگاری«  عادی  روند  که  هستند  متناقضی  نیروی  دو 
نمایش نامۀ خود  اولین صحنۀ  از  را برهم می زنند. گوگول، 
با ظرافِت تمام به ترسیم وسواِس فکری و  تا صحنۀ هفتم 
بین  گفت وگوی  در  او  می پردازد.  پادکالیوسین  تردیدآفریِن 
پادکالیوسین و نوکرش )استپان( این وسواس و تردیِد کاهلی 
 آفرین را به خوبی روشن می سازد )صص 5 ـ 9(. اما خیلی 
زود نیروی کور و غیر ارادِی کاچکاریوف را به مثابۀ طوفانی 
غیرقابل مهار وارد ماجرا می سازد. او که ازدواج با همسرش 
به واسطۀ فیوکال )دالل ازدواج( انجام گرفته بود و به طور 
اتفاقی پیرزِن دالل را در خانۀ پادکالیوسین می بیند، از تصمیم 

تصمیم  لحظه  همان  از  و  می شود  باخبر  خویش  دوسِت 
کند.  دنبال  را  دوستش  کار  فیوکال  به جای  تا خود  می گیرد 
همسر  دالل  پیرزن  مثاًل  که  فریب کارانه   دلیل  این  به  نه  اما 
مناسبی برای او نیافته است )ص 13(، بلکه فقط از این رو 
او  بگیرد.  به عهده  را  کار  این  که می خواهد خود مدیریِت 
نه  بگیرد  این عروسی سر  که  به آب وآتش می زند  را  خود 
یا دختر فالن  و  است  ندیده  »آگافیا«ی  آن که عروس  برای 
»بازاری« پُرآوازه است )که نیست(، بلکه هر چه داستان پیش 
می رود، دلیل این خواست، مبهم تر از پیش می شود. و ما با 
سرانجام  به  برای  در وی  مقاومتی  قابِل  غیر  و  کور  نیروی 
به  که  او  به هر حال  مواجه می شویم.  ازدواج  این  رساندِن 
با  فیوکال  با  مالقات  و  پادکالیوسین  خانۀ  به  ورود  محض 
کج خلقی شروع به گالیه از ازدواج و همسرش نزد فیوکال 
می کند، به محض باخبر شدن از ماجرای معاملۀ پیرزن دالل 
و دوستش، شروع به تمجید از ازدواج می کند. حتا برای یک 
لحظه این گمان برای مخاطب پیش می آید که گویی او نیز 
واسطه گری همچون فیوکالست که قصد ربودن معامله یی از 

چنگ رقیبش دارد. چنان چه گوگول می نویسد:
»کاچکاریوف: ُخب ُخب، دیگر خودم همۀ کارها را راست و 
ریس می کنم. تو هم برو پِی کارت. دیگر با تو کاری نداریم.
فیوکال:  یعنی چه؟ تو می خواهی عروسی راه بیندازی؟ ]....[ 
عجب بی حیایی! این کارها که کارِ مردها نیست. دست بردار 

آقا جان، قباحت دارد!

سرت  هیچی  تو  کارت!  پی  برو  برو،   ]...[ کاچکاریوف: 
به  بزن  باشد.  کار خودت  به  نشو! سرت  مزاحم  نمی شود، 

چاک!
فیوکال: عجب خدانشناسی! نان مردم را می بُرد! خودش را 

قاطی چه کارهایی می کند!.... » )صص14 ـ15(
فی المثل  تا  ندارد  قبلی  آشنایی  با کاچکاریوف  که  مخاطب 
بداند او قبل از این چه شخصیتی داشته است، تصوری که 
و  نمی رود.  کارچاق کن  از  فراتر  مسلمًا  می کند،  پیدا  او  از 
نمی تواند جان فشانی های او برای دوستش را به خیرخواهِی 
وی تعبیر کند. او با زبان چرب و شیرینش نه تنها دوسِت 
مراسم خواستگاری  به  رفتن  به  راضی  را  مرددش  و  کاهل 
می کند )صص 17 ـ 19(، بلکه به محض ورود به مجلس 
را  خواستگاران  تمام  خویش  زیرکِی  با  خواستگاری 
جمیع  دلیل  به  که  مجلسی  در  آن هم  می کند.  به سر  دست 
از  کمی  دست  ساعت،  یک  و  روز  یک  در  خواستگاران 
این صحنۀ  زیبا گوگول  و چه  ندارد.  رقابت آمیز  مسابقه یی 
رقابت را با طنز به تصویر درمی آورد. همۀ خواستگاران به 
اتفاق آگافیا و عمه خانم آرینا و دالل ازدواج فیوکال، در اتاقی 
رقابتی  بازار  در  را  می کنند خود  کدام سعی  و هر  جمع اند 

مورد »خریدار« آگافیا به مثابۀ کاالیی عرضه کنند:
 »نیمرو: حاال خانم، فرض کنید می خواهید انتخاب بفرمایید. 
اجازه بدهید سلیقۀ شما را بدانیم. ببخشیدکه این قدر صریح 
صحبت می کنم. به نظر شما شوهِر آدم بهتر است چه کاره 

باشد؟
ژیواکین: خانم، مثاًل دل تان می خواست شوهری داشته باشید 

که توفان های دریا را از سر گذرانده؟
]....[آنوچکین: چرا تلقین می کنید؟ چرا می خواهید آدمی را 
نادیده بگیرید که شاید در پیاده نظام خدمت کرده، ولی خیلی 

برای آداب معاشرِت اشرافی ارزش قایل است...
نظر  به  نه.  نه  پادکالیوسین[:  داشتن  منظور  ]با  کاچکاریوف 
من، بهترین شوهر کسی است که تقریبًا یک تنه کل اداره را 

بچرخاند«)ص38(
کاچکاریوف، تنها کسی در آن جمع است که به قصد »برنده 
کنترِل  غیرقابِل  ارادۀ  با  او  حقیقت  در  است.  آمده  شدن« 
فقط  می زند.  را  خواستگاران  تمامی  رأی  »یک تنه«  خویش 
بزند،  پس  پادکالیوسین  در  را  کاهلی  و  تردید  است  کافی 
به ُکنه انگیزۀ هریک از خواستگاران پی ببرد تا با توطیه یی 
»زبانی« تمامی موانع را از سر راه بردارد. چنان که به نیمرویی 
»میدان  به  قدم  آگافیا،  سنگی«  طبقۀ  »دو  خانۀ  طمع  به  که 

رقابت« خواستگاری گذارده است، می گوید:
»او که چیزی در بساط ندارد.

نیمرو: چه طور، پس خانۀ سنگی چیست؟
ولی  است.  است که سنگی  این  اسمش  فقط  کاچکاریوف: 
کاش می دانستید چه طور آن را ساخته اند؛ دیوارها آجر خالی 
است و الی آن ها را با هر جور کثافتی پُر کرده اند. آشغال، 

تراشۀ چوب، برادۀ آهن....«)ص53(
و یا به آنوچکینی که به عشِق راه یافتن به محافل اشرافی، 
به  که  است  ساخته  ذهن  در  زنانی  از  اسطوره یی  تصویری 

زبان »فرانسه« آشنایی دارند، توطیه  یی دیگرگونه دارد:
»آنوچکین: اجازه می فرمایید من هم یک سوال از خدمت تان 
فرانسوی  زبان  خودم  چون  که  کنم  عرض  باید  بپرسم؟ 
زنی  که  کنم  قضاوت  است  برایم خیلی سخت  نیستم،  بلد 
فرانسوی می داند یا نه. حاال می خواهم بفهمم که دخترخانم 

فرانسوی بلد هستند؟
از  ].....[ کاماًل  نیست.  بلد  کاچکاریوف: حتا یک کلمه هم 
این موضوع خبر دارم. او با زِن من در یک پانسیون درس 
می خواند. به تنبلی مشهور بود،.... معلم فرانسه که اصاًل با 

چوب او را می زد!«)صص53 ـ 54(
نمایش نامۀ  اصلی  شخصیت  گفت،  می توان  بنابراین، 
غیرقابل  نیرویی  با  آدمی  است.  کاچکاریوف  »عروسی«، 
چنگ  به  و  موقعیت ها  تصرِف  در  کور  حدی  تا  و  کنترل 
به اصطالح  و  »زبان«  راه  از  البته  صد  و  آن ها؛  گرفتن 
»زبان آوری«: درست همان گونه که دالالن ازدواج و یا دالالن 
ماشین، ملک و یا .... این گونه عمل می کنند. پس دروغ های 
او محصوِل »زبان آورِی« مشاغل کارچاق کن است. و احتماالً 

حتا توطیه هایش!
باری، وی تمامی رقبا را از میدان به در می کند و پادکالیوسینی 
را که حتا قادر به بستن و مرتب کردِن درست وحسابِی بند 
شلوارش نیست )ص59(، به جای آدمی جا می زند که به قول 
خودش »یک تنه کل یک اداره را می چرخاند« )ص38(. او 
چنان به سرعت تمامی کارها را )به قول خودش( »یک تنه« با 
موفقیت به انجام می رساند که همان روز ترتیب رفتِن عروس 
و داماد به کلیسا و برپا ساختن جشن عروسی و سفارش غذا 
را هم می دهد. اما فراموش می کند ارادۀ کور و غیرقابل کنترل 
دو  کاهلی،  بر  بتواند  که  نیست  پُرقدرت  آن قدر  هنوز  او، 
دلی  و شک و تردیدهای دوستش فایق آید: پادکالیوسین به 
از »زبان آوری« های  »تنها« و  اتاق  محض آن که لحظه یی در 
قرار ترجیح می دهدـ  بر  را  فرار  کاچکاریوف دور می ماند، 
آن هم بدون »کاله« و پریدن از پنجرۀ اتاق به خیابان. بی نیاز 
ترس  )از  کاچکاریوف،  حساب گری های  در  که  کالهی  از 
و  برداشته  پادکالیوسین  دم دسِت  از  فرار دوستش( می باید 
برای عملی  کاچکاریوف  که  ترفندی  آخرین  پنهان می شد! 

ساختِن تصمیمش به کار بسته بود!

برای نوشتِن این متن از کتاب زیر استفاده شده است:
آبتین  ترجمۀ  گوگول،  واسیلیویچ  نیکالی  نوشتۀ  عروسی، 

گلکار، انتشارات هرمس، 1388
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خواستگاراِن فارغ از عشـِق آگافیا 
واسیلیویچ گوگول نیکالی  اثر  بررسی »عروسی«،  و  نقد 
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در  همگرایی  و  اصالحات  تیم  هواداران  از  شماری 
فضای مجازی از خیانت و معامله بر سر انتخابات از 
سوی تیم اصالحات و همگرایی و رهبری آن سخن 
می زنند و توافق با اشرف غنی احمدزی و پذیرش 
و  انتخابات  تقلب  پذیرش  را،  او  جمهوری  ریاست 
خیانت به رای مردم تلقی می کنند. این دیدگاه و تلقی 
تا چه حدی درست و واقع گرایانه است و چه بدیلی 
دکتر  که  باشد  داشته  وجود  آن  از  غیر  می توانست 

عبداهلل و تیم اصالحات آن را انجام می دادند؟
دو بدیل می توانست جای توافق را بگیرد:

1- سکوت و پذیرش 

2- اعتراض، مقاومت و جنگ
اما تبعات هر دو حالت بسیار تلخ تر و ناگوار تر از 
آنچه بود که در توافق سیاسی و تقسیم قدرت انجام 

یافت.
و  ضعف ها  رغم  علی  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
اشتباهات خود، با دوراندیشی و حوصله مندی عمل 
کرد. افغانستان را از بی ثباتی سیاسی و بازگشت به 
مجدد  حمایت  و  داد  نجات  قدرت  خونین  جنگ 
توسعۀ  و  ثبات  از  حمایت  در  را  بین المللی  جامعۀ 
سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تثبیت و تضمین 

کرد. 
و  اصالحات  تیم  برای  پیروزی  نکات  مهمترین 

همگرایی این ها هستند:

1- قرار دادن نظام سیاسی افغانستان در مسیر تمرکز 
زدایی قدرت سیاسی که با ایجاد مقام ریاست اجرایی 
در توافق نامه آغاز یافت و پس از اصالح و تعدیل 
مساعد  صدارتی  نظام  برای  زمینه  اساسی،  قانون 
می شود. این، یکی از اهداف و منشور انتخاباتی تیم 

مذکور بود.
2- افشای تقلبات سازمان یافته و گستردۀ انتخاباتی پس 
از شش ماه مقاومت و پایداری که حتی احمدیوسف 
نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات به تقلب 
انتخابات،  پیچیده و گسترده در   و جعل کاری های 

اذعان و  اعتراف کرد.
انتخابات  قانون  اصالح  به  تعهد  و  باور  ایجاد   -3
دو  و  انتخاباتی  کارهای  سازو  در  اساسی  تغیر  و 
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات 

انتخاباتی. 
دیدگاه  بطالن  و  قدرت  انحصار  تفکر  شکست   -4
ارگ  در  علنی  صورت  به  که  قدرت  تمرکزگرایی 
سیاسی،  نامۀ  توافق  امضای  با  جمهوری  ریاست 
ناشکستنی  هیوالی  و  بزرگ  صخرۀ  یافت.  تحقق 
تمامیت خواهی بر مبنای برتری خواهی قومی در اثر 
ایستادگی تیم اصالحات و همگرایی در هم شکست 
و جای انحصار و تمامیت خواهی قدرت را، تعادل 
و تساوی قدرت گرفت. چنین چیزی به آسانی قابل 
آن،  رهبری  به خصوص  رقیب  تیم  و  نبود  دسترس 
از  اجتناب  نام  به  را  زدایی  تمرکز  و  قدرت  تقسیم 
غیر  را  آن  و  می گرفت  تمسخر  به  سهامی،  شرکت 

قابل قبول می خواند. 
و  دولت  به  قدرت  انتقال  از  پس  که  آن چه  اما 
حکومت وحدت ملی بسیار مهم و اساسی می باشد، 
اجرای توافقات انجام شده است. آیا تیم اصالحات 
جناب  تیم  این  رهبری  ویژه  به  و  همگرایی  و 
خواهد  گام  موفقیت  با  مورد  این  در  دکتورعبداهلل 
بعدی  مراحل  به  موفقانه  گذر  در جهت  و  گذاشت 
توسعه و ثبات سیاسی، با درایت بیشتر عمل خواهد 

کرد؟ 
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اوضاعبهبود...
 ناامنی ها در ماه های اخیر، سردرگمی و آینده نامعلوم 
وضعیت سیاسی بود. این در حالی است که طالبان 
در تابستان امسال حمالت تهاجمی گسترده یی را در 

چندین والیت افغانستان راه اندازی کردند.
مقام های امنیتی گفته اند طالبان می خواستند با استفاده 
داخلی  امنیتی  نیروهای  بر  مبهم سیاسی،  اوضاع  از 
فشار وارد کنند و ثابت سازند که این نیروها بدون 
حمایت نیروهای بین المللی توان دفاع از افغانستان 
غور  هلمند،  فاریاب،  کندز،  والیت های  ندارند.  را 
سنگین  حمالت  شاهد  اخیر  ماه  یک  در  غزنی  و 

طالبان بودند.
روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
کنفرانس  یک  در  سپتمبر(   22 سنبله/   31( دوشنبه 
خبری در کابل گفت: »طالبان در تابستان در اهدافی 
ماندند.  ناکام  بودند،  کرده  تعیین  خود  برای  که 
اما  داشت  امنیتی  وضعیت  بر  بد  تاثیر  انتخابات 
شاهد  و شما  رسید  پایان  به  بست  بن  خوشبختانه 

بهبود امنیت در مجموع خواهید بود.«
مقام ها در وزارت داخله می گویند طی 24 ساعت 

حمالت  سطح  امنیتی،  مواقفتنامه  امضای  از  پس 
تروریستی و جرایم جنایی کاهش یافته است. سید 
جنایی  جرایم  با  مبارزه  رئیس  سیدزاده،  عبدالغفار 
صبح  بجه   7 »از  گفت:  افغانستان  داخله  وزارت 
دیروز تا 7 صبح امروز که ما گزارش ها را از سراسر 
پایین  جرایم  گراف  کردیم،  آوری  جمع  افغانستان 
آمده و در 24 والیت هیچ جرمی واقع نشده است.«

این مقام وزارت داخله افغانستان گفت که بیکاری 
و  ناامنی ها  اخیر  ماه  دو  در  سیاسی  سردرگمی  و 
حمالت طالبان را افزایش داده بود. سیدزاده گفت 
گذشته  روز  شبانه  یک  در  افغانستان  والیت   24
چنین  که  است  نبوده  تروریستی  هیچ حمله  شاهد 

کاهشی خالف انتظار است.
اما هنوز روشن نیست که این کاهش در خشونت ها 
زیرا  باشد،  موافقتنامه  این  امضای  دلیل  به  حتمًا 
طالبان با رد کردن حکومت جدید افغانستان، گفته 

اند که به جنگ خود ادامه می دهند.
آماده گی برای مراسم تحلیف

تامین  برای  آمادگی ها  از  افغانستان  داخله  وزارت 
صدیقی،  صدیق  داد.  خبر  تحلیف  مراسم  امنیت 
سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت شهر کابل 

امنیتی  تدابیر شدید  این سو تحت  به  روز  از چند 
قرار دارد و این تدابیر تا روز تحلیف ادامه خواهد 
یافت: »نیروهای پولیس افغانستان مسوولیت تامین 
ما  دارند.  را  تحلیف  مراسم  و  برنامه  امنیت هرنوع 
اتخاذ  مورد  در  نگرانی  نوع  هیچ  و  هستیم  آماده 

تدابیر نداریم.«
مراسم  که  اند  گفته  نامزد  دو  انتخاباتی  تیم های 
تحلیف احتماال در روز دو شنبه هفته آینده برگزار 
مراسم  برگزاری  برای  که  کمیسیونی  شد.  خواهد 
تحلیف موظف شده، قرار است دعوت نامه هایی را 

برای مقام های کشورهای دیگر نیز بفرستد.
به  را  انتقال قدرت  مراسم  افغانستان  انتظار می رود 
صورت باشکوهی برگزار کند. تیم های انتخاباتی نیز 
کم  دست  نباید  تحلیف  مراسم  که  اند  کرده  تاکید 

گرفته شود.
تحلیف  مراسم  برگزاری  برای  اولیه  تصمیم های 
این بود که در این مراسم مهمانان خارجی شرکت 
نداشته باشند و تنها به حضور مقام های داخلی در 
این مراسم بسنده شود ولی حاال کمیسیون برگزاری 
این مراسم تالش می کند تا این مراسم را با شکوه تر 

برگزار کند.
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ميل یووايل حکومت...

حکومت وي.

موازي  ټول  به  کې  حکومت  دې  په  چې  وویل،  نوموړي 

دی.  کړی  حذف  یې  سیاست  حذف  د  او  ړنګ  حکومتونه 

نوموړي سوله د ټولو افغانانو غوښتنه وبلله، چې د راوستلو ژمنه 

یې وکړه او ویې ویل، چې د ميل یووايل حکومت به سهامي 

رشکت نه وي.

شوي،  ستړي  تویولو  وینې  له  چې  وویل،  ولسمرش  راتلونکي 

خو دوی او عبدالله عبدالله خپلو کړو ژمنو ته ال هم ژمن دي. 

په هرو شپږو میاشتو  به یې  نوموړي ژمنه وکړه، چې حکومت 

کې د اسايس قانون له تطبیق نه ملت ته راپور ورکړي او ضوابط 

به په روابطو حاکم کړي.

د  ترمنځ  نوماندو  دواړو  د  چې  خربه،  په  احمدزي  ښاغيل  د 

السلیک شوي توافق بنسټ د ميل ګټو خوندي کول دي، نه په 

سهمداره ډول د حکومت وېشل. هغه زیاته کړه، چې د جومات 

او حکومت ترمنځ شته واټن به له منځه وړي: )) پراخ اصالحات 

د ډاکټر عبدالله عبدالله او دوامداره بدلون زموږ لفظ دی، چې 

د ميل یووايل په حکومت کې دواړه رسه یو ځای شوي دي.((

ارشف غني احمدزي وویل، چې د دوی نیت اسالمي او ميل 

دی، اراده یې پياوړې او په قاطعیت کې یې باید شک ونيش، 

ځکه د قاطعیت منشاء او رسچینه به یې اسايس قانون وي. 

په  نه  ازمېښت  تاریخي  لوی  یوه  له  افغانستان  هغه وویل، چې 

بریايل ډول ووت او دا د افغان ملت لپاره لویه ورځ ده.

دا په داسې حال کې ده، چې ټاکل شوې د راتلونکې دوشنبې 

په ورځ ولسمرش ارشف غني احمدزی په ارګ کې د کورنیو او 

بهرنیو مېلمنو په ګډون په شانداره مراسمو کې د لوړې مراسم 

پر ځای کړي.

دا واک ته له رسېدو ورسته د هغه لومړنۍ وینا ده، چې کوي. 

تېره ورځ د ټاکنو خپلواک کمېسیون د دواړو نوماندو له توافق 

وروسته ارشف غني احمدزی ولسمرش او ډاکټر عبدالله عبدالله 

اجرایوي رییس اعالن کړل. خو په ارشف غني احمدزي د تېرې 

ورځې د وینا په اړه نیوکه دا وه، چې په غونډه کې یو تن هم د 

اصالحاتو او همپالنې د ټیم غړی نه و او نه یې د ميل یووايل 

حکومت په اړه ډېر بحث وکړ.

عبـداهللعبـداهلل،مـردی...
 1996 تا 2001 میالدی را به عهده داشت.

احمدشاه مسعود دو روز پیش از حمالت تروریستی 
امریکا کشته شد  به  میالدی  سپتمبر سال 2001   11
و این نگرانی را در عبداهلل عبداهلل به وجود آورد که 

مقاومت ضد طالبانی ممکن است فرو بپاشد.
و  نیویورک  در  حمالت  این  به  امریکا  واکنش  اما 
حکومت  که  چرا  داد  تغییر  را  تصورات  واشنگتن 
طالبان سرنگون و عبداهلل به عنوان وزیر امور خارجه 
این کشور تحت رهبری  افغانستان در دولت جدید 

کرزی منصوب شد.
عبداهلل از این سمت خود استفاده کرده و به واشنگتن 
هشدار داده بود که رهبران طالبان شبه نظامیان افغان 

متعددی را از پاکستان اداره و رهبری می کنند.
مادر  یک  و  پشتون  پدر  یک  از  که  عبداهلل  عبداهلل 
تاجیک متولد شده مدت ها است که موضع محکمی 
پشتون ها،  و  تاجیک ها  میان  سازش  ایجاد  زمینه  در 

رقبای سنتی آن ها دارد. 
با این حال به خاطر نزدیکی اش با احمدشاه مسعود، 
و  تاجیک ها  سوی  از  وی  از  حمایت  اعظم  بخش 
زبان  به  کشور  شمال  در  که  قومی  گروه های  دیگر 

دری صحبت می کنند، تامین می شود.
این  این مساله را که  بارها گفته است که دیگر  وی 
»شکست ناعادالنه« امری ناگزیر است، نمی پذیرد و 
تا آخرین لحظه تاکید می کند که وی رییس جمهور 

محق بوده است.
عبداهلل دو هفته پیش در سخنانی گفت: ما پیروز این 
انتخابات هستیم. ما بر اساس رای واقعی و عادالنه 
را  انتخابات  جعلی  نتایج  ما  هستیم.  پیروز  مردم 
نمی پذیریم و حتی برای یک روز یک دولت جعلی 

را نیز نخواهیم پذیرفت.
عبداهلل عبداهلل از ازدواجش سه فرزند دارد.

اروپا95ملیونیوروکمک...
 رییس جمهوری امریکا بار دیگر بر همکاری استراتژیک 
ایاالت متحده با افغانستان تاکید کرد و به ادامه حمایتش 

از دولت جدید افغانستان متعهد شد.
روابط  کمیته  رییس  رویس،  اد  جداگانه  بیانیه یی  در 
افغانستان  که  گفت  امریکا  نماینده گان  مجلس  خارجی 
دیگر  منتخب  رهبر  به  منتخب  رهبر  یک  از  اکنون  هم 

گذار دموکراتیک انجام داد.
وی افزود: مردم افغانستان باید از نقشی که ایفا کردند، 

احساسی افتخار کنند. این انتخابات بسیار دشوار بود اما 
چنانچه برخی مسایل تغییر کند، جای امیدواری وجود 
از حدود 13 سال حکومت دولت کرزی و  دارد. پس 
یک  به  افغانستان  وی،  خورده   شکست  سیاست های 
شروع جدید با یک رهبر جدید و ایده های خالقانه  نیاز 

دارد.
فرا  آن  زمان  کرد: حال  تاکید  امریکایی  این سیاستمدار 
اختالفات شان  افغانستان  در  طرف ها  تمام  تا  رسیده 
دولت  تشکیل  برای  تعهداتشان  به  و  بگذارند  کنار  را 
برای  را  مشترک  اهداف  و  کنند  عمل  ملی  وحدت 

دستیابی به ثبات در افغانستان پیگیری کنند. در غیر این 
صورت افغانستان به یک کشور شکست خورده تبدیل 
می شود که تبعات وحشتناکی برای افغان ها در پی دارد 

و خطر بزرگی در کمین منافع ملی امریکا خواهد بود.
نامزد  دو  زی،  احمد  غنی  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل 
پس  سرانجام  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تقسیم  توافق  یکشنبه  روز  سیاسی،  کشمکش  ماه ها  از 
قدرت و تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند که 
و  شد  افغانستان  جمهوری  رییس  احمدزی،  آن  طبق 
عبداهلل قرار است قدرت اجرایی را در دست داشته باشد.

دکتورعبداهلل

بـرندهیـابازنـده؟

ضمانتیبراجرایتعهدات...
 می کند: این مربوط می شود به رهبران هر دو تیم که تا چه 

حد از ُفرصت به دست آمده در آینده استفاده می کنند.
باید  ملی  وحدت  حکومت  این که  بیان  با  اندیشمند  آقای 
ملی  پروسه های  و  نهادها  رفتۀ  دست  از  اهمیت  و  اعتبار 
در  نواقصی که  باید  تیم  دو  »این  می گوید:  نماید،  اعاده  را 
در  مثال  به گونۀ  بردارند؛  میان  از  را  داشته  وجود  گذشته 
ملی  نهاد  دو  به  بی اعتباری یی که  همان  انتخابات  عرصۀ 
نواقصی که در  باید جبران شود،  آمده  به وجود  انتخاباتی 
قانون انتخابات وجود دارد باید برطرف شود؛ چون ما در 

آینده انتخابات های دیگری را در پیش رو داریم.«
او تأکید می کند: حکومت وحدت ملی باید توسعه و ثبات 
سیاسی و اجتماعی افغانستان را به شکل متوازن و عادالنه 
توازنی که در گذشته وجود  ادامه دهد و شکاف ها و عدم 

داشت را از میان ببرد.
که  قدرت  تمرکزگرایی  می گوید:  هم چنان  اندیشمند  آقای 
پست  توافقنامه  این  مطابق  بود  ساخته  ناکارا  را  حکومت 
اجرایی که ایجاد می شود در واقع یک نوع تقسیم و تعادل 
این  و  توزیع می شود  میان می آورد و قدرت  به  را  قدرت 
مورد باید مطابق قوانینی که در افغانستان وجود دارد، عملی 

شود.
در این حال، کاظمیه محقق استاد دانشگاه می گوید: حکومت 
وحدت ملی به ترتیبی که در افغانستان تشکیل شده است 
نمونۀ منحصر به فرد است، ما حکومت های وحدت ملی را 

در دنیا شاهد هستیم که شرایط بسیار متفاوت دارند.
گفته شده  این  از  پیش  آنچه  می افزاید:  دانشگاه  استاد  این 
بود که حکومت وحدت ملی برای همه است که اگر این 
گونه شود که سراسر همکاری است و همه در این حکومت 

جایگاهی دارند.
اما، بانو محقق می گوید: »در این حکومت دو دستۀ انتخاباتی 
حضور دارند که پیش از آن در رقابت تنگاتنگ با هم قرار 
داشتند و حتا نسبت هایی را نیز به هم دیگر دادند، آیا اینان 
می توانند این برداشت های ذهنی خود را بردارند و بعد از 
این به عنوان یک رفیق نه یک رقیب به هم دگر نظر داشته 

باشند؟«
دو  هر  میان  ایدیولوژیک  اختالفات  به  دانشگاه  استاد  این 
انتخاباتی نیز اشاره کرده، می گوید: دیده می شود در  دستۀ 
یک طرف بیشتر چپی های سابق جمع اند در حالی که در 
طرف دیگر عمدتًا مجاهدین هستند که به نظر من چنانی 
که دیده می شود این تفاوت ها کنار گذاشته نشده است که 
را  هم دیگر  نتوانند  شاید  و  می سازد  دشوار  را  همکاری ها 

بپیذیرند.
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ژوزه  تاکتیک های  و  چلسی  تیم  از  انتقاد  با  منچسترسیتی  سرمربی 
مورینیو عنوان کرد این باشگاه لندنی لمپارد را با لگد بیرون انداخت.

برتر  لیگ  پنجم  هفته  در  چلسی  و  منچسترسیتی  ایسنا،  گزارش  به 
انگلیس در ورزشگاه اتحاد به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی 

یک بر یک به پایان رسید.
در  دیدار  این  پایان  از  پس  منچسترسیتی  سرمربی  پیگرینی،  مانوئل 
نشست خبری خود به انتقاد از تاکتیک های تیم چلسی پرداخت و آن 

را تیم کوچکی توصیف کرد!
مانوئول پیگرینی در نشست خبری خود گفت: فکر می کنم در طول 
90 دقیقه برابر تیم کوچکی که فقط سعی می کرد دفاع کند، نمایش 
خوبی داشتیم و توانستیم توپ و میدان را در اختیار بگیریم. بازیکنان 
کردن  دفاع  در  سعی  فقط  دروازه  خط  روی  بازیکن   10 با  حریف 
داشتند. ما از ابتدا می خواستیم که پیروز این مسابقه شویم ولی تیم 
کوچک چلسی با دفاع اتوبوسی اش مانع از به گل رسیدن ما شد. در 
آغاز نیمه دوم قدرت هجومی مان را بیشتر کردیم و توانستیم دو، سه 
فرصت گلزنی خوب روی دروازه حریف ایجاد کنیم ولی با بدشانسی 
توپ های ما وارد دروازه حریف نشد و پس از آن که 10 نفره شدیم، 

حریف توانست به گل برسد ولی باز هم این تیم ما بود که به حمالت 
خودش ادامه داد. کامال از نمایش بازیکنان تیمم راضی هستیم ولی از 

نتیجه به هیچ  عنوان راضی نیستم.
سرمربی منچسترسیتی ادامه داد: دقیقًا برابر تیمی بازی می کردیم که 
مثل استوک سیتی بازی می کرد و به همین خاطر به ما اجازه نداد تا 
بتوانیم بازی همیشگی مان را به نمایش بگذاریم. گل زدن در این دیدار 
برای ما خیلی سخت بود ولی خوشحالم که در نهایت توانستیم گلزنی 

کنیم تا یک امتیاز کسب کنیم.
سرمربی شیلیایی منچسترستی در ادامه درباره داوری این دیدار گفت: 
در بازی هفته گذشته برابر آرسنال به عملکرد داوری اعتراض کردم. 
در آن دیدار کالتنبرگ داور مسابقه دو گل خطا به سود آرسنال گرفت 
که باعث شد آن دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان برسد. نمی خواهم 
هر بازی درباره داوری صحبت کنم. خودتان صحنه های آن دیدار را 
ببینید و قضاوت کنید داور چه عملکردی داشت و آیا اخراج زابالتا 

درست بوده یا خیر؟
که  بود  لمپارد  فرانک  چلسی،  و  منچسترسیتی  دیدار  ویژه  چهره 
توانست گل تساوی بخش همشهری ها را وارد دروازه تیمی کند که 
13 سال باشکوه را در آن پشت سر گذاشت و توانست برترین گلزن 

تاریخ چلسی شود.
مانوئل پیگرینی ادامه داد: وقتی لمپارد را به بازی فرستادم به او گفتم 
به زمین برو و گلزنی کن. مطمین بودم که لمپارد برابر چلسی بازی 
خوبی به نمایش می گذارد؛ چرا که او بازیکن کاماًل حرفه یی و بزرگی 
برای ما خیلی مهم  است. خیلی خوشحالم که توانست گلزنی کند. 
است که بازیکن باتجربه ای مثل فرانک لمپارد در تیممان داریم. لمپارد 
در چلسی بود ولی این باشگاه لمپارد را با لگد بیرون انداخت و این 

بازیکن در حال حاضر بازیکن ما محسوب می شود.

وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا ابراز امیدواری کرده است که 
به  تاخیر طوالنی  از  بعد  افغانستان  با  امنیتی  دوجانبه  موافقتنامه 
زودی امضا گردد.این موافقتنامه زمینه حضور نظامی امریکا در 

افغانستان را برای بعد از 2014 مهیا می کند.
توافقنامه دوجانبه امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحده امریکا 
قرار بود در اواخر سال گذشته میالدی امضا شود، اما حامد کرزی 
در ماه های آخر دوران کاری اش از امضای آن خودداری کرد و آن 

را به جانشین خود واگذار کرد.
بارک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا گفته است که 
32 هزار نیروی کنونی امریکایی در افغانستان در اول سال 2015 
به 9800 تن کاهش می یابد و تا ختم 2016، یعنی 15 سال بعد از 
شروع تهاجم نظامی امریکا علیه طالبان و القاعده، همه نیروهای 

امریکایی افغانستان را ترک می کنند.
افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  کنونی  نظامی  ماموریت 
در پایان سال روان میالدی خاتمه می یابد و بعد از آن قرار است 
ماموریت آموزشی و مشوره دهی تحت عنوان »حمایت قاطع« 
راه اندازی شود. حضور نظامی جدید امریکا و ناتو در افغانستان 

نیازمند امضای این موافقتنامه با امریکا و همچنان با ناتو است.
اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل هر دو گفته بودند که در 
ایاالت  با  امنیتی  دوجانبه  موافقتنامه  قدرت،  به  رسیدن  صورت 
متحده امریکا را امضا می کنند. به این ترتیب، حاال زمینه امضای 

این موافقتنامه فراهم شده است.

بن بست انتخاباتی در افغانستان روز یک شنبه با امضای موافقتنامه 
غنی  اشرف  آن،  براساس  که  رسید  پایان  به  دوم  دور  نامزد  دو 
رقیب اش  و  می شود  افغانستان  جدید  جمهور  رییس  احمدزی 

عبداهلل عبداهلل مقام جدید »پست اجرایی« را احراز می کند.
جان کری روز یک شنبه در دیدار با همتای فرانسوی اش لوران 
فابیوس در نیویارک پیش از نشست ساالنه مجمع عمومی ملل 
توسط  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  موافقتنامه  امضای  متحد، 

اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل را تبریک گفت.
حکومت  در  »آن ها  گفت:  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
برای  را  بزرگی  فرصت  که  پیوستند  یک دیگر  به  ملی  وحدت 
امنیتی در ظرف  موافقتنامه دوجانبه  امضای  افغانستان،  پیشرفت 
جمهور  رئیس  وفاداری  حلف  دیرتر،  و  زودتر  یا  هفته  یک 
جدید در هفته آینده و مهمتر از آن یک برنامه واقعی وحدت و 

اصالحات را برای مردم افغانستان پیشکش می کند«.
در  مشترک  »اقدام  دلیل  به  عبداهلل  و  غنی  اشرف  از  کری  جان 
زمامداری، رهبری و آمادگی برای اولویت دادن به افغانستان و 
منافع مردم این کشور نسبت به منافع شخصی و حزبی« ستایش 

کرد.
وزیر خارجه فرانسه نیز از توافق مشارکت در قدرت میان اشرف 
غنی و عبداهلل استقبال کرد و گفت: »این یک گام بی نهایت مثبت 
است«. فابیوس از جان کری نیز به دلیل میانجیگری برای رسیدن 

به این توافق سپاسگزاری کرد.

دولتوحـدتملی...
مسالۀ  به  که  است  خوب  چه  است،  داغ  همه جا 
طالبان و شیوۀ مبارزه با آن ها در دولِت آینده نگاهی 

جدی و موشکافانه انداخته شود. 
باید رهبران جهادی  و مصممی مثل استاد سیاف که 
هشدار می دهند که هیچ کس نمی تواند مجاهدین را 
منزوی کند ـ مسالۀ نجاِت افغانستان از پدیدۀ شوم 
علمی  و  جدی  گونۀ  به  را  طالبانیسم  و  تروریسم 
تعقیب و بررسی کنند و در ساختارِ سیاسِت دولِت 
آینده، یک رویکرد جدید و پاسخ گو را در مواجهه 

با لشکریاِن انتحاری به تعریف بگیرند.
 باید از همۀ کسانی که به نام صلح، خوِن پیام آوران 
صلح را تلف می کنند و جاِن شهروندان بی گناهِ ما 
را سبک می شمارند و با چشم بستن بر جنایت های 
چنین  یک  ُجرمِ  شریک  خود  طالب،  تروریستان 
جنایت کارانی می شوند، پرسید که در وجود طالبان 
چه دیده اید که این گونه آنان را گرامی می دارید و 
حتا خواهاِن سهِم آنان در صحنۀ سیاست و زعامِت 

افغانستان هستند؟
و  مجاهدین  حضور  از  که  کسانی  همان  مسلمًا 
و  هراس اند  در  سیاست  میداِن  در  مقاومت گران 
کشاندِن  حاشیه  به  و  ساختن  منزوی  آرزوی  در 
آنان است، طالبان را عناصِر یاری رسان به خود و 
اهداف شان می پندارند و گمان می کنند که با تکریِم 
را  مقاومت  و  جهاد  بزرگان  می توانند  تروریستان 

تحقیر و تجرید نمایند. 
در  رفتار  و  تلقی  طرز  و  رویکرد  این  متأسفانه 
جبهاِت  روزافزوِن  تقویت  باعِث  گذشته  سال های 
فرصِت  اکنون  و  شد  ترور  و  دهشت افکنی 
در  سیاست  جدیِد  صفحۀ  آغاز  با  که  خوبی ست 
کشور و تشکیل دولت وحدت ملی، این انحراف 
و کژروشِی چندین ساله را اصالح کرد و با تنظیم 
یک برنامۀ سنجیده و درازمدت، قلِب طالب پروری 
و خشونت را هدف قرار داد و به تدریج سایۀ سیاهِ 
ترور و دهشت را از سِر مردماِن این سرزمین کوتاه 

کرد.

برابر  تیمش  پیروزی  از  بارسلونا  سرمربی 
لوانته ابراز خوشحالی کرد.

بارسا در هفته چهارم لیگا موفق شد با پنج 
گل لوانته را شکست دهد تا موقعیت خود 

را در صدر جدول لیگا استحکام بخشد.
از  پس  بارسلونا  سرمربی  انریکه،  لوئیس 
گفت:  لوانته  برابر  تیمش  گل  پر  پیروزی 
تیمم بازی کاملی در این دیدار به نمایش 
گذاشت و از عملکرد بازیکنانم کاماًل راضی 
هستم. مسی در این دیدار فوق العاده بود و 
توانست چند پاس گل برای هم تیمی هایش 
فراهم و یک بار نیز گلزنی کند. مسی در 
این دیدار فوق العاده ظاهر شد. او بازیکن 
بازیکنان  که  خوشحالم  است.  ویژه ای 
استفاده  مسی  کنار  در  بازی  از  بارسلونا 
برابر  می رسانند.  گل  به  را  تیم  و  می کنند 
لوانته همه بازیکنان بارسلونا نمایش خوبی 
داشتند و توانستند بازی فوق العاده ای را به 

نمایش بگذارند.
نیمار  وضعیت  درباره  بارسلونا  سرمربی 
خوبی  بازی  لوانته  برابر  نیمار  داد:  ادامه 

را به نمایش گذاشت و من از عملکرد او 
او هنوز هم کمی مصدوم است  راضی ام. 
نرسیده  آمادگی  در صد  به شرایط صد  و 
بدتر  او  مصدومیت  که  امیدواریم  است. 
را  تیم  آینده  بازی های  در  بتواند  تا  نشود 

همراهی کند.
انریکه در پایان درباره نقاط ضعف بارسلونا 
گفت: در خط دفاع ضعف داریم و باید در 
هفته های آینده روی این موضوع کار کنیم 
به  دفاع  در خط  را  اشتباهاتمان  بتوانیم  تا 

حداقل برسانیم.

پیگرینی: 

چلسی،لمپاردرابالگدبیرونانداخت
انریکه:

 برابر لوانته بازی کاملی را به نمایش گذاشتیم

ورزش
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حلیمه حسینی 

لحاظ  از  حساس  مقطعی  در  روزها  این  شک  بدون  افغانستان 
نخبه گان  اگر  که  تاریخی  برهه یی  دارد؛  قرار  سیاسی  و  تاریخی 
سیاسِی ما و تمام کسانی که دستی در مدیریت کشور دارند، مدبرانه 
خورد.  خواهد  رقم  فاجعه بار  افسوسی  نکنند،  عمل  مسووالنه  و 
افغانستانی که امید به بهبود اوضاع در آن قوت گرفته است، این 
روزها با کوچک ترین بی توجهی می تواند به گذشتۀ تلخ باز گردد و 

مردمِ ما یک بارِ دیگر سرنوشِت دردناکی را تجربه کنند. 
تجلیل صورت  حالی  در  ربانی  استاد  شهادت  سالگرد  سومین  از 
گرفت که هنوز هیچ کوشِش صادقانه یی در به انجام رساندِن پروندۀ 
ترورِ او صورت نگرفته است. به نام صلح، آسان گیری بر دشمن و 
به نام صلح دسِت دوستی به سمِت کسانی دراز کردن که دست را 
از بازو قطع کرده و خون می ریزانند، همان اشتباهِ تاریخی یی است 
که بخِش بزرگی از بی چاره گی های مردمِ ما از آن سرچشمه گرفته 

و می گیرد. 
دو دهه پیش، طالبان به عنوان یک پدیدۀ شوم وارد تاریِخ کشور 
شدند و تا امروز همۀ اندام واره های سیاست و حکومت دارِی ما را 
متأثر و دردمنـد ساخته اند. اما به راستی آن ها کیستند و از جاِن مردمِ 
عادی، یک تعریف و  ما چه می خواهند؟ چرا آن ها در نظر مردمِ 
برای بازیگرداناِن صحنۀ سیاست تعریِف دیگری دارند؟ چرا کسی 

آن ها را »برادر« و شخصی دیگر آن را »کافر باهلل« می خواند؟
اما در میان این تشتت و تفرق، آن چه دیگر غیر قابل انکار است، 

ناحیۀ  از  که  دردهایی ست  و  آسیب ها 
این  رشِد  حال  در  تفکراِت  و  کارکردها 
گروه ، مردمِ ما متحمل شده اند و هنوز هم 
ما  شهرونداِن  از  بسیاری  روزهای  و  شب 
است.  کرده  تار  و  تیره  و  پیچیده  درهم  را 
این  فضایی  چنین  یک  در  اساسی  پرسِش 
استاد سیاف،  گفتۀ جناب  به  اگر  که  است 
اعالم  حالل  را  خداوند  حرامِ  که  طالبان 
کرده و خون سربازاِن ما را می ریزند و این 
خدا  دشمن  دانسته،  حالل  را  خون ریزی 
هنوز  چرا  استند،  باهلل  کافر  و  ما  ملِت  و 
آن ها  دولت  از  بیرون  و  درون  در  بسیاری 
مدرسه  و  مسجد  در  و  می کنند  تکریم  را 
چرا  می خوانند؟  نجات«  »فرشتۀ  را  آن ها 
صدایی یک دست و قدرت مند برای تکفیر 
هنوز  چرا  نمی شود؟  شنیده  طالب  تروریستاِن  ساختِن  منزوی  و 
هم در الیه های پیدا و پنهاِن سیاسِت ما و سیاست گذاری های ما، 
طالبان  از طالب ستیزی رخ می نماید و حامیان  بیش  طالب دوستی 
پُرقدرت تر از همیشه، خواهان سهم دادِن جدی به آن ها در تعیین 

سرنوشت مردمِ ما هستند؟ 
وقتی با دقت این مسأله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، یک 
واقعیت و نکته تبارز می یابد و آن این که بدون شک اگر از همان 
قدم های نخستی که طالبان و حامیان داخلی و بیرونی شان تالش 
کردند صلح و ثبات در افغانستان را به مخاطره اندازند، همۀ کسانی 
که دستی در قدرت و سیاست داشتند، یک صدا علیه طالبان و تفکر 
طالبانی صف آرایی می کردند، امروز آن ها نمی توانستند در بدنۀ نظامِ 
ما آن چنان نفوذ کننـد که باالترین مقام اجرایی کشور، تا آخرین 
لحظات حکومت داری خویش، طالبان را با همۀ فجایع و حوادثی 
که آفریده اند، برادر بخواند و در هر محفل و مجمعی به نحوی از 

مواضِع آن ها دفاع کند. 
به  ربانی  استاد  شهادِت  از  سال  سه  گذشِت  از  پس  که  حکومتی 
عنوان برجسته ترین شخصیت جهادِی کشور و رییس شورای عالی 
اگرهای  و  اما  از  انبوهی  برای  قانع کننده  پاسخی  نتوانسته  صلح، 
ارایه کند، چه گونه می تواند در سایر روندهایی  وی  پروندۀ ترورِ 
می طلبد،  مضاعف تر  جدیتی  و  مراقبت  که  دیگر  ملِی  بحران زای 
مفید و موثر واقع شود؟... بنابراین، اکنون که عمر حکومت آقای 
تشکیل  و  انتخابات  نامزدان  توافق  بحث  و  رسیده  سر  به  کرزی 
دولت وحدت ملی در...                                ادامه صفحه 7

دولتوحـدتملیورسالِتمبارزه
باخشونتپروری

تحلیلگران:

ضمانتیبراجرایتعهداتدوطرفوجودندارد
هارون مجیدی

شماری از استادان دانشگاه و پژوهش گران 
تشکیل  توافقنامۀ  امضای  از  استقبال  با 
عبداهلل  عبداهلل  میان  ملی  وحدت  دولت 
که  می گویند  احمدزی  اشرف غنی  و 
با  حکومت داری  زمینۀ  در  تیم  دو  این 

چالش هایی روبرو خواهند بود.
این  امضای  با  می گویند،  هم چنان  آنان 
توافق نامه افغانستان وارد مرحلۀ جدیدی 
نداشته  وجود  تعهد  اگر  اما  است،  شده 

باشد، این وضعیت از هم می پاشد.
حقوق  دانشکدۀ  استاد  هاشمی  طاهر  داکتر 
در  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  کابل  دانشگاه 
زیادی  مشکالت  با  افغانستان  کنونی،  شرایط 
داده  خاتمه  بست  بن  این  به  باید  که  بود  دچار 
می شد و امضای این توافق نامه قدم مثبتی است 

که مردم را از لحاظ روانی اطمینان داد. 
ما  »انتخابات  می گوید:  هم چنان  هاشمی  داکتر 
رهبران  نفوذ  بنیاد  بر  بل،  نبود؛  ملی  انتخابات 
با  انتخاباتی   دسته های  که  گرفت  قومی صورت 
در  و  بود  گردیده  تشکیل  قومی  بزرگان  چینش 
و  شد  گرفته  نادیده  ملی  حاکمیت  حال،  عین 
حاکمیت سران قوم جانشین آن شد. چون قدم 
اول بر بنیاد قانون اساسی گذاشته نشده بود و این 
حکومت بر بنیاد توافقنامۀ سیاسی شکل گرفت.«
دسته  دو  این  این که  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
باید در آینده از خود گذری بیشتری کار بگیرند، 
جدیدی  مرحلۀ  وارد  حاضر  حال  در  افزود: 
شده ایم که با اندک بی مباالتی ممکن است که ما 
را به بحران های سیاسی بزرگی مواجه سازد؛ اگر 
پایه ریزی  به گونۀ درست  را  نظام  نامزد  این دو 
به  هم  باز  که  دارد  وجود  احتمال  این  نکنند 

بی راهه برود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: »امروزه هر 
دو تیم یک جا شده اند و منشای این یک جا شدن 
در  و  است  دولتی  مقامات  و  قدرت  تقسیم  هم 
این جا به دو نتیجه می رسیم، قدرت میان هر دو 
به دست  را  قدرت  تا  آرزومند هستند  که  تیمی 
آورند چگونه تقسیم می گردد و هم چنان تقسیم 
از مشکالت  نیز  تیم  میان هر دو  کابینه  کارهای 

دیگر خواهد بود.«

آقای هاشمی هم چنان می افزاید: یکی از مشکالت 
دیگر این است که به نظر هر دو تیم، آنان آن قدر 
افراد شایسته دارند که دیگر به شایسته های ملی 
که جزء این دو دسته نبودند در قدرت سیاسی و 

کار برای ملت باقی نمی ماند.
او تأکید می کند: »از همین جا است که بار دیگر 
از ملت جدا می شوند و  این دو دسته  با  دولت 
ارتباط  دسته  دو  این  با  که  کسانی  تمام  با  ملت 
دارند،  مندی های  آرزو  و  شایسته گی ها  و  ندارد 
جدا می مانند؛ یک فاصله میان دولت و ملت پیدا 
می شود و دولت منحصر می شود به کسانی که در 
هر دو دستۀ انتخاباتی فعالیت های سیاسی انجام 

دادند و آنان را به قدرت رساندند.«
و  نویسنده  اندیشمند  اکرام  حال،  عین  در 
پژهش گر می گوید: چون انتخابات نتیجه نداشت 
گرفت،  صورت  یافته  سازمان  تقلبات  آن  در  و 
حکومت وحدت ملی  که تشکیل می شود بر بنیاد 

ناگزیری ها و شرایط حساس افغانستان است.
آقای اندیشمند با بیان این که این احتمال وجود 
باشد،  چالش زا  شده  تشکیل  حکومت  که  دارد 
می افزاید: هیچ گونه تضمینی وجود ندارد که دو 
طرفی که در پای توافقنامه امضا کرده اند متعهد 
باقی بمانند و این توافقنامه را به مرحله اجرا  در 

آورند.
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  با  می گوید:  او 
حمایت جامعۀ جهانی مجدداً کسب شد و تمام 
کشورهایی که به افغانستان کمک می کردند دوباره 
تعهد سپردند که کمک های خود را ادامه دهند و 
این بزرگ ترین شانسی است که برای افغانستان 

به وجود آمد. 
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وزیر امور خارجه نیوزیلند روز دوشنبه از انتخاب 
سر  بر  توافق  و  افغانستان  جدید  جمهور  رییس 
تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور استقبال 

کرد.
»به  کرد:  اعالم  بیانیه یی  در  کالی  مک  موری 
نماینده گی از طرف دولت نیوزیلند، به اشرف غنی 
احمدزی که به سمت ریاست جمهوری افغانستان 
اگر  که  عبداهلل،  عبداهلل  و  است،  شده  انتخاب 
بخواهد می تواند به سمتی بلندپایه در دولت جدید 

وحدت ملی منصوب شود، تبریک می گویم.«
حامد  از  قدرت  دموکراتیک  »انتقال  افزود:  وی 
جمهور  رییس  به  سابق  رییس جمهور  کرزی، 
جدید، در حفظ صلح و ثبات در افغانستان بسیار 

مؤثر است.« 
در  »رقابت  افزود:  نیوزیلند  خارجه  امور  وزیر 
تنگاتنگ  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات 
بوده است و مردم این کشور از دور دوم انتخابات 

در ماه ژوئیه تاکنون منتظر اعالم نتایج بوده اند.« 
ولینگتن،  از  هوا  شین  خبرگزاری  گزارش  به 
در  ثبات  از  به حمایت  نیوزیلند  کالی گفت  مک 
های  برنامه  اجرای  طریق  از  جمله  از  افغانستان 
آموزش  به  کمک  و  بامیان  والیت  در  توسعه 
نیروهای امنیتی افغانستان در کابل، همچنان پایبند 

است.

مقامات امنیتی والیت کنر اعالم کردند: از شب گذشته 
به  پاکستانی  نظامیان  موشکی  حمالت  اثر  بر  تاکنون 
کشور  مرزی  مناطق  به  موشک   25 افغانستان،  خاک 

اصابت کرده است.
عبدالحبیب سیدخیلی فرمانده پولیس والیت کنر گفت: 
به ولسوالی  پاکستانی  نظامیان  اثر حمالت موشکی  در 
»اسمار« والیت کنر تعداد زیادی منزل مسکونی تخریب 

خود  جان  حفظ  خاطر  به  مناطق  این  ساکنان  و  شده 
مجبور به ترک محل زندگی شان شده اند.

دست  به  جانی  تلفات  از  گزارشی  تاکنون  افزود:  وی 
مقامات مسوول نرسیده، اما به دلیل اثابت موشک های 
نظامیان پاکستانی به مناطق مسکونی یک زن 20 ساله به 

شدت مجروح شده است.
چندی پیش عمر داوودزی در پارلمان افغانستان اعالم 
کرد: شورای امنیت ملی افغانستان در خصوص حمالت 
و مداخالت نظامی نیروهای پاکستان به خاک افغانستان 
تصمیم گیری کرده و در حال آمادگی برای مقابله به مثل 

با این مسأله هستند.
که  می شود  مطرح  از سوی وی  حالی  در  این سخنان 
حمالت طالبان پاکستانی و نیروهای نظامی این کشور 
به خاک افغانستان به گونه قابل مالحظه یی روز به روز 

در حال افزایش است.
6هزار  به  قریب  تاکنون  شمسی   1393 سال  آغاز  از 
مرزی  مناطق  به  پاکستانی  نظامیان  سوی  از  موشک 
افغانستان اصابت کرده است که در پی آن بالغ بر 3هزار 
خانوار، خانه و کاشانه خود را از دست داده و به مناطق 
دیگر مهاجرت کرده اند و بیش از 100 نفر از جمله زنان 

و کودکان در این حمالت کشته و زخمی شده اند.

نیوزیلند با استقبال از تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان:

بهکـمکهـایمـانادامـهمـیدهیـم
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