
         عرفان مومند
د  ترکمنستان وویل، چمتو دی چې  له هغې چې  وروسته 

سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو تر څنګ د افغانستان د سولې 

په برخه کې هم د منځګړي رول ولوبوي، د وليس جرګې 

یوشمېر غړي یې هر کلی کوي او وايي، دغه هېواد کوالی 

يش چې د افغانستان د قضيې په حل کې اغېزمنه مرسته و 

کړي.

قربانعيل  ولسمرش  ترکمنستان  د  وړاندې  ورځې  دوه 

محمدوف په یوه خربي کنفرانس کې وویل، چمتو دی چې 

د افغانستان، سیمې او نړۍ د ستونزو په حل کې د منځګړي 

رول تر رسه کړي.

افغان  په کار ده چې  د وليس جرګې یوشمېر غړي وایي، 

حکومت د سولې لپاره نوې تګالره او طرزالعمل جوړ کړي 

او په کې خپل رشایط ځانګړي کړي.

د وليس جرګې غړې شکریې بارکزۍ ماندګار ورځپاڼې ته 

په مرکه کې وویل، ټول هېوادونه په...                  پاتې ۶ مخ
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می اندیشم پس هستم، هستم چون فکر می کنم، فکر می کنم چون شک 
می کنم.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

بقای اتحاد انتخاباتی در گرو 
یک طرح و اجندای ملی

ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد که رحمت اهلل 
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  سرپرست  عنوان  به  نبیل 
تعیین شده است. این در حالی است که اسداهلل خالد 
رییس پیشین امنیت ملی هنوز در امریکا به سر می برد. 
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه )9 
سنبله( با نشر اعالمیه یی گفت که رییس جمهور کرزی 
ریاست  عنوان سرپرست  به  را  نبیل  آقای  طی حکمی 
امنیت ملی این کشور تعیین کرده...       ادامه صفحه 6

و  کندهار  والیت  در  انتحاری  حملۀ  کرزی  رییس جمهور 
آن ها  اثر  در  که  را  بغالن  و  هلمند  والیات  در  ماین گذاری ها 
به شدت محکوم  از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند،  شماری 

کرد.
که  گفت  کرزی  آقای  ریاست  جمهوری،  ارگ  خبرنامۀ  براساس 
کشتار عامه توسط طالبان با اشارۀ باداران شان در حالی صورت 
می گیرد که پروسۀ انتقال مسوولیت امنیتی از نیروهای بین المللی 
به نیروهای افغان موفقانه به پیش می رود و نیروهای خارجی در 

حال بیرون شدن از افغانستان اند.
حامد کرزی گفت که در این اواخر طالبان به حدی ناتوان شده 
اند که بیشتر افراد ملکی به خصوص کارگران، انجنیران، زنان و 
کودکان را هدف قرار می دهند و این را...             ادامه صفحه 6

مراکز  امنیت  تأمین  و  نگه داری  هدف  به  هندوستان 
دیپلوماتیک و کارمندانش در افغانستان به این کشور نیرو 
می فرستد و این موضوع حساسیت جدی پاکستان را بر 

می انگیزد.
شماری از آگاهان با بیان این مطلب همچنان گفته اند که 
هند از نفوذ استخبارات پاکستان در درون نیروهای امنیتی 
افغانستان می هراسد و از همین رو اطمیان الزم را باالی 

نیروهای افغان ندارد. 
کشور  این  مقام های  که  داده اند  گزارش  هند  رسانه های 
به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی بر مراکز و تأسیسات 
هندی در افغانستان، تصمیم به فرستادن سربازان ویژه به 

این کشور گرفته اند.

روزنامۀ »هندو« چاپ دهلی نو نوشته است که این 79 
سرباز جداً از 219 نیرویی است که قباًل برای تأمین امنیت 
نهادهای دیپلوماتیک و تأسیسات آن کشور به افغانستان 

فرستاده شده اند.
در  هندی  سربازان  حضور  افغانستان  داخلۀ  وزارت 

افغانستان را یک موضوع دیپلوماتیک خوانده است.
در  هندی  سربازان  حضور  با  که  می  گویند  آگاهان 
افغانستان، فشارهای پاکستان بر دولت افغانستان افزایش 

می یابد.
دلیل  به  هند  می گوید:  منطقه  امور  آگاه  حکیمی  حبیب 
افغانستان  در  کارمندانش  و  دیپلوماتیک  مراکز  این که 
بارها مورد حملۀ طالبان و پاکستانی  ها قرار گرفته است، 

خواسته سربازانش را به افغانستان بفرستد.
در  هندی  نیروهای  حضور  از  خرسندی  ابراز  با  او 
افغانستان همچنان به روزنامۀ ماندگار...     ادامه صفحه 7

نبیل به ادارۀ امنیت 
ملی برگشت

حامد کرزی:

طالبان به  اشارۀ باداران شان 
غیرنظامیان را می کشند
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صفحه 6

آگاهان در پیوند به حضور سربازان هندی در افغانستان:

پاکستان فشارهایش را بر دولت افغانستان افزایش 
می بخشد

آیا این اتحاد فقط برای بردن شکل گرفته است و 
قرار است اگر برنده میدان باشند به نسبت و سهامی، 
قدرت به دست آمده را میان خود تقسیم کنند یا این 

که نه این اتحاد تصویرگر یک تیم کاری مشترک است 
که بدون در نظر داشت سهم از قدرت و منافع حاصل 

از برد انتخاباتی بر سر یک اجندا و برنامه و دستور 
العمل ملی و طراحی شده، کاری را با ابعاد و گستره 
ای متفاوت آغاز خواهند کرد؟ اگر به ادعای تشکیل 

دهندگان این اتحاد پاسخ بلی است، بدون شک باید 
یک برنامه قوی و ملی و همه گیر را روی دست گرفته 
و با این برنامه مشترک و اضافه شدن چاشنی همدلی 
و اتحاد، بحران افغانستان را مدیریت کرده و فضا را 
قدری از تشنج و شتابی که به سمت نابودی گرفته 

مانع شده و به ثبات و امنیت بیشتر پیوند دهند



تقسیم   « را  سیاست  تعریف،  ترین  ساده  در 
تعریف  این  گویند.  می  ها«  ارزش  عادالنه 
سیاست به گونه روشن از حاکمیت دموکراتیک 
خبر می دهد. حاکمیتی که به هر حال مردم آن 
انتخابات  حاکمیتی  چنین  در  اند.  زده  رقم  را 
شمار  به  داران  زمام  گزینش  اصل  ترین  مهم 
سیاسی  فلسفه  در  همواره  که  سوالی  می رود. 
مردم یک کشور  که  است  این  می شود  مطرح 
چگونه زمام دارانی را بر می گزینند که بر آن ها 
در  مستقیم  مشارکت  باشند؟  داشته  حاکمیت 
سازو کار دولت آن گونه که در دولت-شهرهای 
رواج  پیش  سال  پنجصد  و  دوهزار  در  آتن 
داشته هرچند شکل ایده آلی از یک نظام مردم 
ساالر بوده می تواند؛ ولی در جوامع پیچیده و 
باشد.  می تواند  محال  امری  امروزی  گسترده 
حضور تمام مردم زیر یک سقف برای تصمیم 
گیری های کالن اگر شدنی نباشد الاقل امری 
اصل  دلیل  همین  به  است.  دشوار  نهایت  بی 
جای  به  امروزی  های  دولت  در  گی  نماینده 
مشارکت مستقیم در اولویت قرار دارد و تالش 
می شود که آرا و نظریات مردم به این صورت 
در تمام عرصه ها لحاظ شود. ولی اصل نماینده 
گی این مشکل را همواره دارد که از رای و نظر 
شهروندان سوءاستفاده صورت گیرد و کسانی 
که شایسته  کنند  پیدا  به قدرت سیاسی دست 

گی و لیاقت آن را نداشته باشند. 
آیزایا  پاسخ  از  چیست؟  گی  شایسته  که  این 
جویم  می  سود  سیاسی  معروف  متفکر  برلین 
نیستم  منکر   « گفت:  بشر  مورد حقوق  در  که 
یی  انسانی  اعمال  و  رفتار  کلی  اصول  که 
وجود دارد، اصولی که بدون آن ها جامعه یی 
باشد، وجود  داشته  را  که حداقل شایسته گی 
منظور  که  نپرسید  من  از  داشت.  نخواهد 
از«شایسته« چیست. شایسته یعنی شایسته. همه 
تعریف  به  جا  همین  از  چه.«  یعنی  دانیم  می 
دیگری از سیاست راه می برم که شاید مقداری 
آن  از  امروزه  ولی  برسد؛  نظر  به  غیرمتعارف 
به اندازۀ تعریف ارستو از سیاست استفاده می 
شود؛ در این تعریف از سیاست گفته می شود 
که عبارت از فعالیتی است که براساس آن به 

مردم امکان می دهد که » ارازل و اوباش را از 
سکوی قدرت به زیر بکشند.« 

ترین  کاربردی  سیاست  از  تعریف  این  شاید 
در  تازه  که  کشورهای  برای  که  باشد  تعریفی 
مسیر دموکراسی قرار گرفته اند، کارآمد باشد. 
در  سیاسی  جدید  تحوالت  از  پس  دهه  یک 
دوم   تعریف  مبرمیت  توان  می  حاال  کشور 
دهه  داد. یک  به درستی تشخیص  را  سیاست 
داشته  دریغ  جامعه  از  کالنی  های  فرصت  که 
برای رفاه  باید  افغانستان مسیری را که  شد و 
به  کرد  می  طی  اقتصادی  و  سیاسی  بهبود  و 
دلیل  همین  به  نکرد.  طی  سوءمدیریت  دلیل 
تواند  می  جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات 
کشور  معاصر  تاریخ  در  ساز  حادثه سرنوشت 
از  درستی  به  اگر  که  یی  حادثه  شود.  تلقی 
یک  که  این  احتمال  گیرد  استفاده صورت  آن 

خواسته  از  دقیق  شناختی  به  جامعه  باردیگر 
ها و نیازهای خود دست پیدا کند، زیاد است. 
خواسته ها و نیازهای که بدون تردید با صلح، 
رفاه و تغییرات اجتماعی و سیاسی تعریف می 
شوند. زمانی که بحث« اتحاد انتخاباتی« نمود 
عینی یافت، امید های بسیاری برای آینده بهتر 
فضای جامعه را انباشت. این گام  بدون شک 
کلیدی  گام  عنوان  به  کشور  معاصر  تاریخ  در 
کشور  در  سیاسی  بزرگ  چرخش  جهت  در 
اتحاد   « ایجاد  از  پس  اما  شود.  سنجیده  باید 
به  آینده  مسیر  که  است  نیاز  حاال  انتخاباتی« 
درستی شناسایی شود و در پرتو سیاستی همه 

جانبه و فراگیر به سمت انتخابات رفت. عمده 
ترین مساله که در حال حاضر در برابر » اتحاد 
انتخاباتی » قرار دارد، تفاهم بر سر یک نامزد 
واحد می تواند باشد. نامزدی که از سوی تمام 
جناح های موجود به رسمیت شناخته شود و 
برای پیروزی او از تمام توش و توان سیاسی 
اتحاد   « بقای  عنصر  ترین  مهم  شود.  استفاده 
انتخاباتی« در انسجام سیاسی این حرکت تازه 
است. اگر » اتحاد انتخاباتی » نتواند به پرسش 
روشن  پاسخ  شود؟  انتخابات  نامزد  باید  کی 
در  زیادی  های  تهدید  شک  بدون  کند  ارایه 
برابر آن صف خواهند کشید. فراموش نکنیم که 
ایجاد« اتحاد انتخاباتی« بسیاری از جناح های 
موجود سیاسی در کشور را شوک سیاسی داده 
بیش  نشینان  ارگ  میان  این  در  ویژه  به  است. 
از همه سراسیمه و گیچ به نظر می رسند. این 
گروه هرگز چنین احتمالی را نمی داد که پانزده 
چنین  بتوانند  کشور  در  سیاسی  نهاد  و  حزب 
انتخابات آینده به وجود  اتحادی را در آستانه 
تالش  و  تکاپو  به  زیادی  های  گروه  آورند. 
اتحاد« شرایط   « این  با رخنه در  اند که  افتاده 
را به نفع خود بچرخانند. این گروه ها عمدتا 
تالش دارند که در گام نخست جلو گسترش 
گام  در  و  بگیرند  را  انتخاباتی«  اتحاد   « بیشتر 
اعضای  که  آورند  وجود  به  را  شراطی  بعدی 
آن نیز نسبت به تصمیم های خود متردد شوند. 
را  سیاسی  های  اتحاد  تلخ  تجربه  افغانستان 
کنار  در  نیز  ها  نگرانی  دلیل  همین  به  و  دارد 
خوش بینی ها هم چنان می توانند وجود داشته 
این  به  توجه  انتخاباتی«  اتحاد   « برای  باشند. 
آسیب ها بسیار ضروری است و باید از حاال 
اتحاد   « چنین احتمال های را در نظر داشت. 
انتخاباتی« باید نشان دهد که نگاه آن به قدرت 
در  تواند  می  و  نیست  خواهانه  تمامیت  نگاه 
این خصوص با شکیبایی عمل کند. اصل مهم 
این است که » اتحاد انتخاباتی« برای پیروزی 
در انتخابات آینده تمام ساز و کار ها و سامانه 
های سیاسی و اجتماعی در کشور را در اختیار 
سال  انتخابات  از  پس  افغانستان  باشد.  داشته 
آینده به تجدد حیات سیاسی نیاز دارد. در این 
تخصص  بر  باید  اصل  سیاسی  حیات  تجدید 
مصلحتی  های  حکومت  تجربه  شود.  گذاشته 
آقای کرزی درس خوبی است که نشان دهد، 
چگونه ارزش های دموکراتیک در پای هدف 
های گروهی و قومی قربانی شدند و به جای 
تواند  به  که  متخصص  حکومت  یک  ایجاد 
شایسته  گونه  به  را  جامعه  سیاسی  مدیریت 

انجام دهد، حکومت های به وجود آمدند که بر 
اصل مصلحت و روابط شخصی استوار بودند. 
حکومت آینده که از درون » اتحاد انتخاباتی« 
باشد.  باید حکومتی تخصص گرا  بیرون شود 
نمی  حکومتی  چنین  در  قدرت  اساس  براین 
تواند در انحصار یک گروه و یا فرد قرار بگیرد. 
» اتحاد انتخاباتی« باید به میکانیزمی از قدرت 
مدیریت سیاسی کشور  که  کند  توافق  سیاسی 
به گونه یی جمعی محقق شود. بدون شک گام 
های بعدی در این راستا بسیار حایز اهمیت اند 
و به همین لحاظ از هم اکنون باید هشدار های 

الزم در این خصوص ارایه شوند. 
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احمدعمران

شمارش معکوس 
گام بعدی چیست؟

 

راکت پرانی های پاکستان به خاک افغانستان تا هنوز ادامه دارد 
و به نظر می رسد که بیستمین سفر آقای کرزی به پاکستان هم 

در  ادامه سفرهای دیگرش بی نتیجه بوده است.
راکت های  شلیک  از  که  می گویند  کنر  والیت  باشنده گان 
تا کنون هیچ  اما  اند؛  پاکستان به والیت شان به جان رسیده 
اقدامی که بتواند مانع این حرکت پاکستانی ها شود از جانب 

حکومت افغانستان در نظر گرفته نشده است. 
دستخوش  نیز  نورستان  والیت  اخیراً  که  حالی ست  در  این 

راکت پرانی های پاکستان بوده است.
برخی از تحلیل گران خوش بینانه باور داشتند که با به قدرت 
رسیدن نواز شریف سیاست مدار برجسته در پاکستان، پرتاب 
راکت های آن کشور به خاک افغانستان پایان می یابد؛ اما این 

تحلیل ها و برداشت ها درست از آب در نیامدند. 
پس این گونه به نظر می رسد که آقای کرزی در سفر اخیرش به 
پاکستان اصاًل به راکت پرانی های آن کشور به خاک افغانستان 

نپرداخته و آن را فراموش کرده است. 
که  بدانند  باید  افغانستان  سیاستمداران  که  گفتیم  بارها  ما 
مشخص  حلقۀ  یک  در  افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست 
طراحی شده و هیچ حرکت و تحولی در پاکستان نمی تواند در 

آن تغییر ایجاد کند.
بحث طالبان برای پاکستان در آن حلقه از اهمیت به سزایی 
را  گروه  این  کار  نیست  آن کشور حاضر  و  است  برخوردار 
در افغانستان ختم کند و برای دست یافتن افغانستان به صلح 

گام بردارد. 
پرانی های  راکت  که  بداند  باید  افغانستان  حکومت  بنابراین 
پاکستان به افغانستان به آن ساده گی که می گویند نیست، بلکه 
سیاست  حلقه  در  که  می گیرد  صورت  خاصی  اهداف  روی 
خارجی پاکستان در قبال افغانستان نشانی شده است. از جمله 
افغانستان  این که پاکستان دوست دارد تا آن ساحات شرقی 
خالی  سکنه  از  می داند،  کشورش  شمالی  الحاقات  از  که  را 
کرده و به پایگاه هایی برای پاکستان مبدل شود؛ چنان که طبق 
راکت  افغانستان  خاک  به  طرف  یک  از  پاکستان  گزارش ها 
و همین  در همین ساحات  دیگر  از جانب  و  می کند  شلیک 

نواحی به توزیع شناسنامه های پاکستانی می پردازد.
با وصف این که بارها این اعتراض ها بلند شده و بارها این 
اقدام  اما هیچ  به گونه بسیار جدی مطرح شده است؛  مسأله 

رسمی در زمینه از جانب دولت ما صورت نگرفته است. 
از  سیاسی  و  ابزاری  استفادۀ  سه جهت:  از  پاکستان  که  حاال 
شرقی  والیت های  دادن  قرار  راکت  زیر  طالبان؛  موجودیت 
شناسنامه های  توزیع  نورستان؛  و  کنر  به خصوص  افغانستان 
پاکستانی به شهروندان افغانستانی در جنوب و شرق افغانستان 
و نشان دادن باغ های سرخ و سبز به ساکنان مناطق مشخص ، 
کشور  آن  که  میرساند  می کند  مداخله  و  تجاوز  افغانستان  به 
پی برنامۀ خاصی در افغانستان است و با این زیر فشار قرار 
دادن ها می خواهد حکومت افغانستان را وادار سازد تا برخی 
مناطق مشخص را در شرق کشور به پاکستان بسپارد؛ همانند 
پیش  چندسال  ننگرهار  والیت  گوشته  منطقۀ  در  که  اقدامی 

صورت گرفته است. 
نیز در پی  افغانستان  پاکستان در بحث صلح  از جانب دیگر 
چنین امتیازگیری است و همواره به نحوی خواسته است این 
امتیاز طلبی را مطرح کند. از جمله در اظهارات اخیر سرتاج 
آشکار  گونه  به  مسأله  این  پاکستان  ملی  امنیت  مشاور  عزیز 

مطرح است.

این نشان می دهد که سیاست مداران پاکستانی یک گردن باالتر 
در سیاست جنگ و صلح افغانستان حرف میزنند و به زبان 
سیاست می گویند که پاکستان هم برای کشاندن طالبان در میز 
گفت وگو و صلح شرط هایی دارد که باید حکومت افغانستان 

آن را در نظر بگیرد. 
این نگاه پاکستان میرساند که برنامۀ صلح حکومت افغانستان 
بعد از این نیز به جایی نمی رسد و باید راه دیگری را در پیش 

گرفت.
 مهم تر از همه این که حد اقل از الحاق قسمت هایی از خاک 
کشور به خاک پاکستان باید جلوگیری کرد؛ زیرا اگر وضعیت 
که  گذشت  نخواهد  دیری  یابد،  ادامه  است  که  هم چنانی 

پاکستان به قسمت هایی از کنر لنگر اندازد و خرگاه زند.

هشدار  از  خرگاه زنی 
پاکستان

یک دهه که فرصت های کالنی از جامعه دریغ داشته شد و افغانستان مسیری را 
که باید برای رفاه و بهبود سیاسی و اقتصادی طی می کرد به دلیل سوءمدیریت 
طی نکرد. به همین دلیل انتخابات آینده ریاست جمهوری می تواند حادثه 
سرنوشت ساز در تاریخ معاصر کشور تلقی شود. حادثه یی که اگر به درستی از 
آن استفاده صورت گیرد احتمال این که یک باردیگر جامعه به شناختی دقیق از 
خواسته ها و نیازهای خود دست پیدا کند، زیاد است



به دنبال اظهارات مقامات غربی مبنی بر حملۀ احتمالی 
به سوریه به بهانه استفاده از سالح های شیمیایی توسط 
نظام دمشق، یوسف قرضاوی حمله کشورهای غربی را 

به سوریه تایید کرد.
قرضاوی،  یوسف  الجزیره،  خبری  شبکۀ  گزارش  به 
نماز  در خطبه  مسلمین  علمای  اتحادیه جهانی  رییس 
گرفتن  زمینه  خداوند  کرد:  تصریح  دوحه  در  جمعه 
را  کشته شد ه اند  در سوریه  که  تن  انتقام خون صدها 

مهیا کرده است.
وی با این دعا که خدا جان آنها را بگیرد، افزود: آنها 

مستحق آن چیزی هستند که علیه شان رخ می دهد.
انقالب های  از  مسلمین  علمای  اتحادیه جهانی  رییس 

بهار عربی حمایت و پیشتر خواهان "جهاد" در سوریه 
شده بود.

االزهر  علمای  از  یکی  رضا،  ابراهیم  راستا،  همین  در 
حمایت یوسف القرضاوی از حمله نظامی به سوریه را 
محکوم و اعالم کرد: این شخص دین را به دنیا فروخته 

است و ترجیح می دهد مفتی پنتاگون باشد.
روبرو  جدیدی  جنایت  با  ما  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به کشورهای  را  دانش خود  دینی  عالم  هستیم و یک 

ستم کار برای مداخله در سوریه می فروشد.
پنتاگون  مفتی  اکنون  القرضاوی  افزود:  رضا  ابراهیم 
شده است و وی همان کسی است که عرصه را برای 
وی  و  ساخت  هموار  سوریه  و  عراق  لیبی،  سوزاندن 
برای سوزاندن مصر زمینه چینی کرد، اما خدا او را بر 

سر جایش نشاند.
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به  توجه  با  این کشور  که  اعالم کرد  در عربستان  نظامی  منبع  یک 
دفاعی  تدابیر  به سوریه،  نظامی  امریکا  احتمال حمله  گرفتن  قوت 
آماده باش  به حالت  ارتش  داده و  افزایش  تا حدود زیادی  را  خود 

کامل درآمده است.
که خواست  این مسوول عربستانی  رویترز،  به گزارش خبرگزاری 
نامش فاش نشود، اعالم کرد که عربستان سطح آمادگی دفاعی خود 
باالترین حالت  است. سطح یک  داده  ارتقا  پنج  از  دو  به سطح  را 

آماده باش در عربستان است.
که چه  نمی داند  هیچ کس  و  است  امری ضروری  این  افزود:  وی 

چیزی اتفاق خواهد افتاد.
منطقه  دیگر  کشورهای  کرد:  خاطرنشان  عربستانی  مسوول  این 
همانند اردن و ترکیه و نیز رژیم صهیونیستی سطح آماده باش نظامی 

خود را باال برده اند.
یک منبع عربستانی دیگر نیز اعالم کرد: میزان آماده باش نظامی در 
عربستان ظرف هفته گذشته افزایش یافته و این مساله باعث شده که 

تمامی مرخصی های نیروهای مسلح لغو شود.

جان کری:

 پاسخ به سوریه با عــراق، لیبی و 
افغانستان متفاوت خواهد بود

با  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
مطمین  امریکا  که  ادعا  این  طرح 
سالح های  از  سوریه  نظام  است 
شیمیایی استفاده کرده، خاطرنشان 
کرد، نحوه عملکرد درباره سوریه 
با تصمیمات امریکا درباره عراق، 

لیبی و افغانستان تفاوت دارد.
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
مطبوعاتی  کنفرانسی  در  امریکا 
این  خارجه  وزارت  مقر  در 
کجا  می دانیم  کرد:  اعالم  کشور 
حامل  موشک های  کسی  چه  و 
استفاده  را  شیمیایی  سالح های 

کرده است.
وی افزود: امریکا مطمین است که 
اسد، رییس  جمهوری  نظام بشار 
سوریه علیه مردم سوریه حمالت 
مسوولیت  و  داده  انجام  شیمیایی 
امریکا این است که برای حمایت 
از منافع خود و امنیت داخلی  خود 

به این وضعیت پایان دهد تا بدین وسیله به کشورهایی 
چون ایران و کره شمالی این پیام را بدهد که استفاده از 

سالح های شیمیایی پیامدها و عواقب ناگواری دارد.
در این کنفرانس مطبوعاتی که حدود نیم ساعت به طول 
انجامید کری تاکید کرد: ما امروز گزارشی مطبوعاتی از 
آنچه در سوریه رخ داده را منتشر کردیم. من نمی خواهم 
خودتان  کنید.  باور  و  بپذیرید  مرا  حرف های  شما  که 
این اسناد را که از هزاران منبع جمع آوری شده ببینید و 
اسنادی که سازمان اطالعات درباره حادثه 21 اگست در 

دمشق جمع آوری کرده را قرائت کنید.
اختیار  تنها در  اسناد  این  از  وی خاطرنشان کرد: برخی 
عمومی  افکار  اختیار  در  و  گرفته  قرار  کنگره  اعضای 
این  منابع  باید  ما  که  چرا  است  نشده  گذاشته  امریکا 
نگه  محرمانه  را  آن  جمع آوری  شیوه های  و  اطالعات 

داریم.
امریکا در خصوص سوریه گفت:  کری درباره عملکرد 
هر  و  بگیرد  را  آن  تصمیم  که  امریکا  اقدامی  هرگونه 
تصمیمی که باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا درباره 
امریکایی  نیروهای  استقرار  شامل  کند  اتخاذ  سوریه 
منظور  به  اقدام  این  بلکه  بود  نخواهد  گسترده  و جنگ 
سالح های  از  استفاده  خاطر  به  سوریه  برای  مجازاتی 
شیمیایی است و هدف آن رسیدن به روندی سیاسی از 

طریق مذاکره است.
داخلی  جنگ  در  کرد:  تاکید  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
و حل  نیست  پاسخگو  نظامی  راهکار  هرگز  سوریه  در 
این بحران تنها از طریق سیاسی و بر سر میز مذاکرات 

ممکن است.
نحوه  داشت:  عنوان  ادامه  در  امریکایی  مسوول  این 
با عملکردش  امریکا درباره سوریه بدون شک  عملکرد 

درباره عراق، لیبی و افغانستان متفاوت خواهد بود.
برای  تالشی  حقیقت  در  امریکا  اقدام  این  افزود:  وی 
اطمینان دادن به افکار عمومی جهان است مبنی بر اینکه 

امریکا در جنگ جدید گسترده وارد نخواهد شد.
کری در ادامه بشار اسد، را »جنایاتکار و قاتل« توصیف 
زرادخانه  بزرگترین  اسد  که  می دانیم  ما  گفت:  و  کرده 
سوریه  نظام  و  دارد  را  خاورمیانه  در  شیمیایی  سالح 
شیمیایی  سالح های  از  کوچکتر  معیار  در  بارها  تاکنون 

استفاده کرده است.
و  است  ناامید  سوریه  نظام  که  می دانیم  ما  گفت:  وی 

از  ما  بردارد.  راهش  سر  از  را  مخالفان  که  می خواهد 
اقدام نظام سوریه برای انتقال سالح های شیمیایی که سه 
روز قبل از حمله به ریف دمشق انجام شد و دستورات 
جهت  آمادگی  برای  نیروهایشان  به  نظامی  فرماندهان 
اطالع  خوبی  به  شیمیایی  ضد  ماسک های  از  استفاده 
سالح های  حامل  موشک های  که  می دانیم  ما  داریم. 
شیمیایی کی و از کجا پرتاب شده  و باید بگویم که این 
موشک ها در مناطقی بودند که تحت سلطه نظام سوریه 
بوده و از این مناطق به سمت اماکن تحت سلطه مخالفان 

پرتاب شده است.
جان کری خاطرنشان کرد: ما هزاران گزارش در اختیار 
دچار  حمالت  این  قربانیان  می دهد  نشان  که  داریم 
مشکالت تنفسی، کما و مرگ شده اند. ما اجساد کودکانی 
مشاهده  خانواده شان  اهالی  اطرافشان  در  که  دیدیدم  را 
می شدند. ما می دانیم که هزار و 429 سوری در این حادثه 

کشته شدند که 426 تن  آنها کودک بودند.
داریم  ما جزئیاتی  کرد:  تاکید  امریکا  امور خارجه  وزیر 
که از اقدامات »وحشتناک« اسد علیه مردمش پس از این 
حادثه پرده برمی دارد. نظام سوریه تمامی و مکان هایی را 
بمباران  بود  استفاده شده  شیمیایی  از سالح  آنها  در  که 
کرد تا همه اسناد موجود از بین برود و عالوه بر این نیز 
در اعطای مجوز به تیم بازرسان سازمان ملل برای انجام 
تحقیقات و ورود به مکان حمله کند عمل کرده و حتی 

قید و بندهایی را برای آن وضع کرد.
مسووالن  از  یکی  تلفنی  مکالمات  ما  شد:  مدعی  کری 
ارشد نظام سوریه را شنود کردیه ایم که به وضوح درباره 
کامل  اطالع  آن  از  و  می کند  صحبت  شیمیایی  سالح 
داشت. این مسئول نظام اسد از بکارگیری سالح شیمیایی 
در نزدیکی دمشق هراسان شده بود و ما سخنان وی را 

پس از این حادثه شنود کردیم.
از  استفاده  که  است  مطمین  امریکا  کرد:  تاکید  وی 
شده  انجام  سوریه  نظام  موافقت  با  شیمیایی  سالح های 
موثقی  مدارک  و  اسناد  امریکا  اطالعات  سازمان  است. 
در اختیار دارد اما سوالی که در حال حاضر پاسخش را 
این حادثه چطور عمل  قبال  در  این است که  نمی دانیم 

خواهیم کرد.
وزیر امور خارجه امریکا همچنین تاکید کرد که کشورش 

امکان ندارد از این مساله چشم پوشی کند.
وی گفت: گزینه های ما بدون شک پیامدهایی را دارد و 
تاثیر خواهد گذاشت.  اعتبارمان در جهان  بر نقش ما و 

ما به این مساله ایمان داریم و 
احترام  جهانی  ارزش های  به 
جنایت  این  اما  می گذاریم 
اصول  مخالف  ضدبشری 
چنانکه  است  جهانی  جامعه 
جهان نیز اعالم کرده است که 
شیمیایی  سالح های  از  استفاده 
مساله  این  نیست.  پذیرفتنی 
هم پیمانانمان  و  ما  منافع  برای 
لبنان  و  ترکیه  اسرائیل،  چون 

اهمیت زیادی دارد.
وزیر امور خارجه  امریکا تاکید 
به  ما  پاسخ گویی  نحوه  کرد: 
این مساله برای کشورهایی که 
سیاست هایی مخالف معیارهای 
جهانی دنبال می کنند نیز بسیار 
مشاهده  آنها  و  است  مهم 
درباره  ما  چطور  که  می کنند 
آنچه  می کنیم.  عمل  سوریه 
بر  نمی دهیم  یا  می دهیم  انجام 
امنیت ملی امریکا نیز تاثیر دارد و در صورتی که اقدامی 

در این باره انجام نشود، خطراتی خواهد داشت.
این  مساله  این  خطرات  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  کری 
سالح های  با  حمالتش  دیگر  بار  اسد  بشار  که  است 
شیمیایی را تکرار کند و این بار از مرزهای سوریه عبور 
که  کند  احساس  ایران  که  شد  خواهد  باعث  این  کند، 
دهد. حزب  ادامه  را  قدرت هسته ای خود  دارد  توانایی 
اهلل و کره شمالی نیز برای نقض قوانین بین المللی تشویق 

می شوند.
یا  شد  خواهد  متوقف  اسد  نظام  آیا  داشت:  عنوان  وی 

اینکه جهان ساکت خواهد ماند.
اتحادیه  کرد:  اعالم  ادامه  در  خارجه  امریکا  امور  وزیر 
نیز خواهان مجازات  عرب و سازمان همکاری اسالمی 
و  فرانسه  ترکیه،  شده اند.  اقداماتش  خاطر  به  اسد  بشار 
استرالیا نیز اسد را مسئول حمله شیمیایی علیه غیرنظامیان 
می دانند. ما به سازمان ملل ایمان داریم و به تیم بازرسان 
سازمان ملل اطمینان داریم و می دانیم که ماموریتشان را 
ملل  سازمان  دبیرکل  که  همانطور  اما  داد  انجام خواهند 
اشاره ای نخواهد  این مساله  به  نتایج تحقیق  اعالم کرد، 
بلکه  استفاده کرده  این سالح ها  از  داشت که چه کسی 
استفاده  سالح های  این  از  آیا  که  کرد  خواهد  مشخص 

شده است یا خیر.
ما  به  را  جدیدی  چیز  هیچ  ملل  سازمان  افزود:  کری 

نخواهد گفت که ندانیم.
وزیر امور خارجه  امریکا در ادامه به »موانعی« که روسیه 
و چین در شورای امنیت ایجاد کرده اند اشاره کرده و به 
شدت از آن انتقاد کرد و گفت: دولت امریکا به رایزنی 
ادامه  هم پیمانان خود  و  امریکا  عمومی  افکار  کنگره،  با 

خواهد داد.
سوی  از  مشخصی  اقدام  به  اشاره  بدون  ادامه  در  وی 
به  ما  و  است  مشخص  کاماًل  این  کرد:  تاکید  کشورش 
مذاکراتمان را با مردم امریکا، کنگره و هم پیمانانمان ادامه 
اساس  بر  ما  که  داده  اطمینان  نیز  اوباما  باراک  می دهیم. 

منافع مان عمل خواهیم کرد.
جان کری تاکید کرد: امریکایی ها از جنگ خسته شده اند 
اما این خستگی هرگز ما را از عمل به مسوولیت هایمان 
بر  را  چشم هایمان  بخواهیم  ما  اگر  و  نمی دارد  باز 
»دیکتاتوری« که مردمش را می کشد ببندیم تاریخ روزی 

ما را محاکمه خواهد کرد.

آماده باش ارتش عربستان 
با قوت گرفتن احتمال حمله 

به سوریه

حمایت قرضاوی از تصمیم حمله احتمالی 
به سوریه

مرکل:
روسیه و چین سازمان ملل 

را تضعیف کرده اند!

قبال  دلیل موضع شان در  به  از چین و روسیه  آلمان  نخست  وزیر 
باعث  اقدامات  آنها  گفت،  و  کرد  انتقاد  شدیداً  سوریه  بحران 

تضعیف سازمان ملل شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگال مرکل، نخست  وزیر  آلمان در 
مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت: این بسیار تاسف انگیز است 
که روسیه و چین مدتی است که از رسیدن به یک موضع مشترک 
با شرکای غربی درخصوص بحران سوریه خودداری کرده اند. این 

به طرز قابل توجهی نقش سازمان ملل را تضعیف می کند.
این اظهارات در حالی مطرح می شوند که روسیه و چین تاکنون سه 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که فشارها را بر بشار اسد 

افزایش می دادند، وتو کرده اند.
دو کشور همچنین با اصرار سه کشور غربی عضو شورای امنیت 
به  قطعنامه ای  برای  فرانسه  و  انگلیس  آمریکا،  یعنی  ملل  سازمان 
سالح های  از  استفاده  اتهام  به  سوریه  علیه  نظامی  اقدام  منظور 

شیمیایی، مخالفت کرده اند.
در  نیز  خارجه  آلمان  امور  وزیر  وستروله،  گوئیدو  همچنین 
بازبینی  موضع اش  در  تا  خواست  روسیه  از  جداگانه  مصاحبه یی 

کند.

از تسلیحات شیمیایی  استفاده  به رغم  آنهایی که  تاکید کرد:  وی 
را تشویق می کنند.  آن  از  استفاده  نمی دهند  این مساله  به  اهمیتی 
به همین دلیل است که ما از روسیه می خواهیم تا همراه با جامعه 

بین المللی یک پیام را بفرستد.
نخست  وزیر آلمان تصریح کرد که استفاده از تسلیحات شیمیایی 
در سوریه باعث شکسته شدن تابویی شده که نمی توان آن را بدون 

پیامد رها کرد.
با این وجود وی مساله شرکت آلمان در هرگونه اقدام نظامی علیه 

سوریه بدون کسب مجوز جامعه بین المللی را رد کرد.
وی گفت: آلمان نمی تواند بدون حکمی از سوی سازمان ملل، ناتو 
و یا اتحادیه اروپا در هرگونه مداخله نظامی در سوریه شرکت کند.
وی افزود: بنابراین مساله، شرکت ارتش آلمان در حال حاضر در 

حمله به سوریه مطرح نیست.
این در حالی است که آنگال مرکل در انتخابات 22 سپتمبر به دنبال 

رسیدن به نخست  وزیری برای سومین دوره است.
روز پنجشنبه یک نظرسنجی نشان داد، تقریبا به نسبت شش نفر 

از هر 10 آلمانی مخالف اقدام نظامی غرب علیه سوریه هستند.
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نویسنده: ریچارد بِِسل 
برگردان: آراز امین ناصری 

این را چه گونه می توان توضیح داد؟ در این 
برابر  در  چالش  اصلی  حوزۀ  چهار  نوشته 
دو  بین  سال های  در  دموکراتیک  حکومت 
جنگ جهانی در اروپا شناسایی شده اند که 
عوامل  بین  متقابل  تاثیرات  شامل  یک  هر 
کوتاه مدت  عوامل  و  ساختاری  بلندمدت 
وابسته هستند. این چهار حوزه عبارت اند 

از: 
1( پیامدهای جنگ جهانی اول 

2( تاثیرات بحران اقتصادی 
۳( تاثیر شکاف های اجتماعی و طبقاتی 

4( مشکل ملی گرایی های متعارض 
  پیامدهای جنگ جهانی اّول 

در  دموکراتیک  حکومت  سقوط  توصیف 
سال های بین دو جنگ را باید در دو حوزه 
جست وجو کرد: یکی، ساختارهای سیاسی، 
قرن  طول  در  که  اجتماعی  و  اقتصادی 
نوزدهم توسعه پیدا کرده بودند و دیگری، 
تحوالت ناگهانی ناشی از جنگ جهانی اول 
که اروپای باثبات قرن نوزدهم را ازهم فرو 
به  گرایش  ساختاری،  توصیف های  پاشید. 
ساختارهای  ناسازگاری  روی  بر  تمرکز 
اقتصادی  ساختارهای  با  سویی  از  سیاسی 
و اجتماعی هم سویی دارند؛ به عنوان مثال 
آن ها بقای طبقۀ زمین دار سنتی )فیودال ها( 
در متن اقتصاد و جامعۀ صنعتی را بررسی 

می کنند. 

جهانی  جنگ  پیامدهای  مقابل،  طرف  در 
وابسته  عوامل  بر  تاکید  معنی  به  اول 
جای  به  انقطاع ها  و  گسست ها  یعنی 
به  بلندمدت  ساختاری  پیوسته گی های 
فاصلۀ  در  دموکراسی  ضعف  منشا  عنوان 
بی شک  اول  جنگ  است.  جنگ  دو  میان 
و  جنگ  بود.  بنیادی  شکاف  یک  نماد 
ساختارهای  تنها  نه  آن  متعاقب  انقالبات 
اقتصادی و سیاسی را متحول کردند، بلکه 
برای  که  را  امنیت  و  ثبات  حس  هم چنین 
شکل گیری یک فضای سیاسی دارای ثبات 
ارنست  بردند.  میان  از  است،  الزم  بسیار 
نیکیش روزنامه نگار برجستۀ چپ گرایی که 
جنگ  پایان  در  باواریا  شورایی  جنبش  در 
فعال بود، در مورد آلمان آن زمان می نویسد: 
که  چیزهایی  تمام  که  می آید  پیش  مواقعی 
زیر  اند،  می رسیده  نظر  به  تغییر  قابل  غیر 
مردم  بین  در  احساس  این  می روند.  سوال 
فراگیر می شود که گویی زمین را زیر پای 
در  وضعیتی  چنین  می دهند.  تکان  ایشان 
قدرت  افتاد.  اتفاق   191۸ از  پس  آلمان 
بزرگ آلمان از میان رفته بود و طبقه یی که 
بودند، احساس  از آن گرفته  هویت شان را 

می کردند که دیگر فضایی برای تنفس آن ها 
باقی نمانده است. مردم در وضعیِت بخور و 
نمیر زنده گی می کردند و هر روز خود را در 
آستانۀ پرتگاه و فاجعه احساس می کردند. 

 )نیکیش، 19۵۸: 4 17۳( 
بلکه  آلمان،  مورد  در  تنها  نه  این وضعیت 
در مورد بیشتر اروپا هم حاکم بود. جنگ، 
قاره یی را که دارای اعتماد به نفس و ثباتی 
فاجعه رهنمون شده  به آستانۀ  بود،  آشکار 
بود  آورده  به وجود  را  لرزان  بنیانی  و  بود 
بین  فاصلۀ  در  دموکراتیک  نهادهای  که 
پایه گذاری  آنها  روی  بر  می باید  جنگ  دو 

می شدند. 
برای  اول  جهانی  جنگ  ترتیب،  این  به 
به جا  تناقض آمیز  سیاسی  میراث  یک  اروپا 
ساختارهای  تضعیف  با  طرفی  از  گذاشت: 
ایجاد  اقتدارگرا،  و  پادشاهی  سیاسی 
حکومت دموکراتیک را تسهیل کرده بود و 
از طرف دیگر، دولت های دموکراتیِک نو پا 
را با مشکالت عظیمی روبه رو کرده بود. به 
طور کلی، جنگ جهانی اول دو تاثیر متضاد 
و بزرگ بر تاریخ دموکراسی سازی در اروپا 
امن تر  برای  که  جنگی  طرفی،  از  داشت. 
کردن جهان برای دموکراسی درگرفته بود، 
توانسته بود اشکال حکومت دموکراتیک را 
در سرزمین هایی که پیشتر زیر سلطۀ نظام 
مستقر  بودند،  خارجی(  )معموالً  پادشاهی 
سازد. در نتیجه جنگ و ناآرامی های انقالبی 
که برانگیخت، امپراتوری های هابزبورگ و 
هوهنزولرن ازهم پاشیدند و در قلمرو آن ها 
اقتدارگرا  موروثِی  حکومت های  پیشتر  که 

دموکراسی های  لیبرال  داشتند،  حاکمیت 
مشارکت  از  مختلفی  درجات  با  پارلمانی 
شدند.  مستقر  سیاسی  فرآیند  در  مردمی 
شرقی  اروپای  در  جایگزین  حکومت های 
اتریش،  لهستان،  )وایمار)آلمان(،  و مرکزی 
استونی،  فنالند،  چکسلواکیا،  مجارستان، 
همه گی  یوگوسالویا(  و  لیتوانی  التویا، 
برای  را  دموکراتیک  لیبرال  اساسًا  اشکالی 
ویلسونِی  ایده آل های  برگزیدند.  خود 
یارگیری های  شکل  در  عمدتًا  دموکراسی 
توسط  صلح  کنفرانس های  در  سیاسی 
حق  کسب  برای  ملی گرا  سیاست مداران 
ایجاد کشور برای گروه قومی خود محقق 
و  اقتدارگرا  می شد. هنگامی که دولت های 
جنگ  مراحل  آخرین  در  اصلی  دودمانِی 

ازهم پاشیدند، مفهوم حق حاکمیت مردمی 
و ملی در اروپا غلبه پیدا کرد. 

را  بزرگی  مشکالت  دیگر، جنگ  از طرف 
برجا  اروپا  پارلمانی  رژیم های  دامان  در 
و  آلمان  تحقیرکنندۀ  گذاشت. شکست های 
برای  چندان  که  ناقصی  پیروزی  و  اتریش 
موجب  نبود،  کننده  خشنود  ایتالیایی ها 
سنگینی  تنش  که  شد  سیاسی  مشکالت 
می کرد.  تحمیل  پارلمانی  حکومت های  بر 
رزمنده گان  مشکل  آن ها  مهم ترین  شاید 
با  مجدد  سازگاری  که  بود  داوطلبی 
می نمود؛  دشوار  آن ها  برای  عادی  زنده گی 
برابر خلع سالح  در  که همواره  گروه هایی 
از  پس  که  جوانانی  و  می کردند  مقاومت 
به  داوطلبانه  و  بودند  شده  فراموش  جنگ 
 Freikorps مانند  شبه نظامی  سازمان های 
و   Arditi و  جنگ(  از  پس  آلمان  )در 
)در   Fasci di Combattimento
این  می پیوستند.  جنگ(  از  پس  ایتالیای 
ظهور  در  مهمی  بسیار  نقش  سازمان ها 
خصوص  به  و  داشتند  فاشیسم  جنبش 
این  برای  آن ها  حضور  ایتالیاف  مورد  در 
جنبش حیاتی بود. چنان که آدریان لیتل تون 
دریافته: فاشیسم به عنوان شکلی متمایز از 
واکنش به شرایط زمان، بدون این مردان به 
هیچ وجه نمی توانست وجود داشته باشد. 
و  ایدیولوژیک  کامِل  نمونۀ  یک   Ardito
نمادین از فاشیسم بود )لیتل تون، 1996: 1۸ 
تکان دهنده  و  به خصوص  نمونۀ  یک   .)17
کتاب  مقدمۀ  در  می توان  را  ذهنیت  این  از 
به  شده  )چاپ  بالبو  ایتالو   1922 خاطرات 

سال 19۳2( به دست آورد. او یک جوان با 
پیشینۀ نظامی بود که در فِرارا به یک رهبر 

رادیکاِل فاشیست بدل شده بود: 
سرزمین  به  بازگشت  برای  تقال  جنگ؟ 
در  را  خود  آرمان های  تمام  که  گیولیتی 
از  است  بهتر  نه.  داده؟  قرار  معرض حراج 
همه چیز دست بشوییم؛ همه چیز را خراب 
کنیم اگر این به این معنی ست که همه چیز 
باید دوباره از اساس ساخته شود... به نظر 
وجود  بدون  که  ندارد  وجود  تردیدی  من، 
از  بازگشته  جوانان  سه چهارم  موسیلینی، 
یک  بودند.  بولشویک شده  نبرد  سنگرهای 

انقالب الزم است؛ به هر قیمت که باشد! 
 )به نقل از ُکرنر ، 197۵: 61( 

جنگ جهانی اول برای اروپا یک میراث سیاسی تناقض آمیز به جا 
گذاشت: از طرفی با تضعیف ساختارهای سیاسی پادشاهی و 
اقتدارگرا، ایجاد حکومت دموکراتیک را تسهیل کرده بود و از طرف 
دیگر، دولت های دموکراتیِک نو پا را با مشکالت عظیمی روبه رو 
کرده بود

بحران دموکراسِی مدرن 
در فاصلة دو جنگ جهـانی

بخش دوم

بخش نخست

آن چه باید دربارۀ سكتۀ 
قلبی بدانید

حملۀ قلبی معموالً وقتی اتفاق می افتد که لختۀ خونی در مسیر جریان خون 
عروق کرونری ـ که تغذیه کنندۀ عضلۀ قلبی است ـ قرار بگیرد و شریان را 
مسدود کند. حملۀ قلبی با نام »سکتۀ عضلۀ قلب« نیز شناخته شده و می تواند 
باعث مرگ شود. این حالت بسیار شایع است؛ زیرا افراد عالیم خود را با یک 
بیماری ساده مانند مشکالت گوارشی اشتباه می گیرند؛ بنابراین دیر به شفاخانه 
مراجعه و اقدام های درمانی را با تأخیر دریافت می کنند. درمان حملۀ قلبی طی 
سال های گذشته شناخته شده، ولی تنها در صورت اقدام فوری اثربخش است.

شیوۀ زنده گی افراد، مواد غذایی که مصرف می کنند، میزان ورزش و تمرینی 
که انجام می دهند و روش مواجهه با استرس، نقش بسیار بزرگی در نجات از 
سکتۀ قلبی دارد. از سوی دیگر، روش زنده گی سالم از راه کنترل عوامل خطرزا 

نیز به پیش گیری از سکتۀ قلبی کمک می کند.

  عالیم و نشانه ها
نشانه های رایج بروز حملۀ قلبی شامل این موارد است:

دقیقه طول  که چند  قفسۀ  سینه  مرکز  در  فشاری  درد  یک  فشار،  احساس  ـ 
می کشد.

ـ درد از قفسۀ سینه به ناحیۀ شانه، بازو، پشت، دندان و فک کشیده می شود.
ـ افزایش درد قفسۀ  سینه

ـ گسترش درد به ناحیۀ فوقانی شکم
ـ کوتاه شدن و شمرده شدن تنفس

ـ عرق  کردن
ـ از حال رفتن

ـ حالت تهوع و استفراغ
عالیمی  که ممکن است عالوه بر موارد فوق، در خانم ها دیده شود:

ـ سوزش قلب و درد شکم
ـ سرد و مرطوب شدن پوست

ـ سردرد و سرگیچه
ـ خسته گی و بی حالی غیرمعمول

  عالیم غیرشایع حملۀ قلبی
تمام افرادی که تجربۀ حملۀ قلبی دارند، ممکن است تمام عالیم ذکر شده را 
تجربه کرده یا همۀ آن ها را به یک اندازه داشته باشند. بیشتر حمله های قلبی 
حتا  افراد  از  بعضی  و  نیستند  می بینید،  فلم ها  در  معموالً  که  چیزی  به شدت 
هیچ گونه عالمت مشخصی ندارند. به هر حال، هرچه عالیمی که بروز می کند 

بیشتر باشد، درصد اطمینان برای تشخیص حملۀ قلبی باالتر است.
یا  کار  محل  در  روزمره  امور  انجام  از  زمانی؛  هر  در  می تواند  قلبی  حمله 
پیاده روی ساده گرفته تا هنگام استراحت اتفاق بیفتد. بعضی از حمله ها بسیار 
ناگهانی اتفاق می افتند، ولی بعضی افراد که تجربۀ آن را دارند، عالیم هشداری 
و نشانه هایی را از ساعت ها یا روزها و هفته ها قبل احساس می کنند. ساده ترین 
هشداری که ممکن است اتفاق بیفتد، داشتن درد در قفسۀ  سینه به طور متناوب 
است که معموالً با استراحت بهبود می یابد. این درد به دلیل کاهش جریان خون 

قلب ایجاد می شود.
بسیاری از افراد حملۀ قلبی را با حالتی که قلب به طور ناگهانی می ایستد، اشتباه 
می گیرند. ایست ناگهانی قلب بر اثر یک اختالل الکتریکی در عمل پمپ قلب 
ایجاد می شود که مانع از رسیدن جریان خون به سایر نقاط بدن می شود. حملۀ 

قلبی عامل اصلی ایست قلبی است؛ ولی تنها عامل آن محسوب نمی شود.
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بخش دوم
 

3. ادبیات به مثابۀ نهاد
هم چون  را  ادبیات  نویدبخش تر  و  جدیدتر  پیشنهادی 
کاربست یا نهادی غیررسمی در نظر می گیرد. »یک متن 
بتوان قصد  که  ادبیات شناخته می شود  عنوان  به  وقتی 
مولف را بازشناخت و نیز آن قصد این بوده باشد که 
کاربست  که  عرف هایی  چارچوب  در  تولیدشده  متِن 
ادبیات را تعریف می کند خوانش شود.«۵ به نظر اولسن 
)Olsen( و المارک )Lamarque( قصد اساسی این 
است که مخاطب در برابر اثر موضعی خاص اتحاذ  کند: 
»توقع ارزشی زیبایی شناسیک و ادبی.«6 به زعم المارک 
و اولسن،  ارزش زیبایی شناسیک ادبی از دو جزو ساخته 
شامل  خیال پردازانه«    - »خالقانه  جزو  است.  شده 
تحمیل فرم یا وحدت به موضوع است. از همین روی، 
آخیلوس، سوفوکل و یوریدیس هریک موضوع واحدی 
را برمی گزینند، داستان اورستس/الکترا را، و با تحمیل 
فرم هایی متفاوت به داستان، روایات های متفاوتی از آن 
را  متفاوتی  مفهوم های  هم چنین  آن ها  می دارند.  عرضه 
از اهمیت آن داستان به دست می دهند. جزو »تقلیدی« 
ارزش ادبی زیبایی شناسیک این داعیه را دارد که ادبیات 
منظری  از  جالب توجه  است  برخوردار  محتوایی  از 
درون مایه هایی  یا  درون مایه  در  یافته  تجسم   انسانی، 
دیرپای و بیان شده در اثری که در اهمیت بخشیدن به 
روایتی از داستانی ]واحد[ نقش دارد. شاید این اندیشه به 
میان آید که جزو تقلیدی ارزش ادبی و زیبایی شناسیک 
ارزشی  اندازه که  به همان  ادبیات  که  چنین می نمایاند 
بهره مند  نیز  شناختی  ارزشی  از  دارد،  زیبایی شناسیک 
نمی کنند.  فکر  این طور  اولسون  و  المارک  اما  است؛ 
آن ها این مساله را رد نمی کنند که یک اثر ادبی مفروض 
نظر  در  ولی  باشد،  داشته  ارزش شناختی هم  می تواند 
ادبی  متمایز  به نحوی  که  نیست  آنی  ارزش  این  آن ها 
باشد و این ضمانت را ندارد که به اثری با درون مایه یی 
در عین حال یک پارچه  ولی  پیچیده  فرمی  در  دیرپای 
تعلق داشته باشد. فرمی از آن دست، جهانی خیالی را 
ارایه می کند که باید به خاطر خویشتن خویشش فهمیده 
انسانی  منظری  از  که  عباراتی  قالب  در  هرچند  شود، 
معنادار باشند. نگریستن به زنده گی در پرتوی این جهان 

خیالی »افزوده یی دل بخواه« است.7
در  کذب  و  از صدق  خارق العاده  تلفیقی  نگرش،  این 
دست دارد. این داعیه که اثر ادبی می باید مبتنی بر ارزش 
ادبی تعریف شود، پذیرفتنی ست. با این حال، دریافتی 
دست  به  ادبی  ارزش  دربارۀ  اولسن  و  المارک  که  را 
نباید پذیرفت. درست است که قصد آفریدن  می دهند 
چنین ارزشی، و قصد ایجاد این توقع در مخاطبان که 
به دنبال چنین ارزشی باشند، در تعیین چیستی اثر ادبی 
نیست  درست  حال،  این  با  می کند؛  ایفا  مهمی  نقش 
قصدی  اساس  بر  که  هستند  ادبی  آثاری  آن  تنها  که 
مساله یی  نهایت،  در  باشند.  گرفته  دست شکل  این  از 
چون کاربست ادبیات وجود دارد، اما المارک و اولسن 
درباره  اش مرتکب دو خطا می شوند. نخست، در همان 
زمان  از  را  ادبیات  کاربست  می رسد  نظر  به  که  حین 
در  می آورند،  نظر  در  تغییر  بدون  اساسًا  باستان  یونان 
یافته  تغییر  زیادی  بسیار  میزان  به  حقیقتًا  زمان  طول 
است )می توانستم این پرسش را طرح کنم که آیا قدمِت 
مفهوم ادبیات به زمان یونان باستان می رسد یا نه.( دوم، 
درست نیست که ادبیات بودن اثری نیاز به این داشته 
باشد که آن اثر جزیی از کاربست ادبیات باشد، به این 

معنی که بر طبق قصدهای یادشده نوشته شده باشد.
از آن روی که در ارایۀ نگرش خود، برای دیدگاه هایی 
که در پاراگراف آخر این قسمت عنوان شده اند، دالیلی 
نخواهم  برای شان  استداللی  این جا  نهاد،  خواهم  پیش 
کرد. در عوض، به ارایۀ دریافت خودم از طبیعت ادبیات 

بازمی گردم. 
 

4. ادبیات به مثابۀ نوشتار مخیل 
قرن  اثنای  در  که  متفق القول اند  نویسنده گان  از  برخی 
بود زیر عنوان  بنا  نوشتارهایی که  از  پیکره یی  نوزدهم 
هم سان  نوشتارهایی  آن  با  شوند،  گردآورده  »ادبیات« 
در  هنر  به عنوان  درستی  به  می شد  که  شدند  انگاشته 
این به نوبۀ خود منجر شد به این که  نظر آوردشان، و 
 هم چون نوشتار مخیل فهمیده شوند.۸ هرچند بسیاری 
هواخواهان  از  برخی  شامل  فعلی،  نظریه پردازان  از 
نگرش هایی که تا به  این جا بررسی کرده ایم، هریک به 
رد شود،  می باید  دریافت  این  که  باورند  این  بر  دلیلی 
همین  این که  بر  مبنی  دارد  وجود  چشمگیر  توافقی 
دریافت به آثار اصیل ادبی کنونی مان سر و شکل داده 

است.9 
اگر چنین اذعانی صحیح باشد،  این طور به نظرم می رسد 

که آن دسته  از پیشنهادهایی که می گویند مفهوم ادبیات 
مفاهیم  به  را  خود  جای  باید  مخیل  نوشتاری  مثابۀ  به  
پیشنهادهایی  هم چون  می باید  ]خود[  بدهد،  دیگری 
هم چون  شوند،  نگریسته  بازنگری  به  نیازمند 
پیشنهادهایی که باید به جای این شیوه یی که هم اکنون 
عماًل برای طبقه بندی شان به کار می بریم، به شیوه های 
مختلف ]تازه یی[ طبقه بندی  شوند. به هر ترتیب، اگر بر 
آن ایم که بفهمیم این پیش نهادها را حقیقتًاً به چه شکل 
طبقه بندی می کنیم، باید مفهوم ادبیات به مثابۀ نوشتاری 

مخیل را دریابیم. 
کلیدواژۀ ما »مخیل« است. این عبارت گاه برای پرداختن 
به آن طبقه یی از ژانرها به کار رفته است – رمان، قصه، 
که همه گی شان دارای خصوصیت  داستان  نمایشنامه – 
امر  این  که  دیدیم  پیش تر  شکل،  هر  به  هستند.  بودن 
آن  بر  ناظر  هم چنین  »مخیل«  باشد.  درست  نمی تواند 
اثری  خلق  برای  می باید  نویسنده  که  نیست  کاری 
از  طیفی  به  ناظر  عوض،  در  بلکه،  دهد.  انجام  ادبی 
مشخصًاً  ادبی  آثار  خاطرشان  به  که  ارزش ها ست 

ارزشمند دانسته شده اند. 
پنداشته  همسان  هنری  ارزش  با  اغلب  ادبی  ارزش 
ادبی.  اثری  کردِنِ  تجربه  ارزش  با[  ]یعنی  است،  شده 
ارزش  این گونه  اولسن  و  المارک  که  دیدیم  پیش تر 
دیگر کسانی هم  بی شک  و  کرده اند،  را مشخص  ادبی 
رویکردی  که  می کنم  رد  را  این  من  کرده اند.10  چنین 
را  ادبی  ارزش  بسنده   به شکلی  بتواند  دست  این  از 
ارزش هایی  طیف  که  مدعی ام  و  کند،  ویژه گی شماری 

مقولۀ  چند  بین  هستند،  مخیل  نوشتار  مشخصۀ  که 
ارزش  مسلمًا  آن ها  از  یکی  می شوند.  توزیع  بنیادین 
ارزش  از  متمایزی  گونۀ  اما  است،   زیبایی شناسیک 
هم  تأویل محور  ارزش  و  است،  این چنین   نیز  شناختی 

این گونه است. 
درخور  شرحی  بخواهم  که  نمی گنجد  مقال  این  در 
از  اثری  اگر  معناست  چه  به  این که  از  دهم  دست  به 
به طور  باشد.11  برخوردار  ارزشمند  خصوصیت های 
خیلی خالصه، برای من ارزش زیبایی شناسیک پاره یی 
از یک نوشتار شامل توانایی لذت بخشی به کسانی ست 
یا در آن غور  را تجربه  اثر  به نحوی خیالی جهان  که 
می کنند. این امر را می توان روشن تر ساخت، همان طور 
که المارک و اولسن، مبتنی بر درک فرم ها و درون مایه ها، 
یک  صرفًا  کار  این  نظرم  به  اما  کرده اند،  روشن تر ش 
تجربۀ  رویکرد مشهود.  میان چندین  در  است  رویکرد 
خیالی اثر ادبی بسی چندوجهی تر از آن است که المارک 
و اولسن پیشنهاد می کنند. اگر می خواستم این مساله را 
در حِد ایده یی ساده تقلیل دهم، به این شکل درمی آمد: 
شامل  ادبی  اثری  زیبایی شناسیِک   تجربۀ  مرکزی  هستۀ 
غور در مفاهیمی ست که به پیشگاه تخیل عرضه می دارد 
بهر ِ التذاذی که از چنین غوری می توان به دست آورد. 
این امر به حتم لذت ]برآمده از[ این مفاهیم به آن شکلی 
می شود،  پذیرا  را  است  اولسن  و  المارک  نظر  مدِّ  که 
ولی هم چنین دیگر شیوه های لذت بردن از این مفاهیم 
را دربرمی گیرد – هم چون رسانیدِن زمان، مکان، تجربه 
یا شخصی که به طوری غنی و انضمامی به خیال درآمده 
ایهام انگیزِی  یا  دوپهلویی  نمایاندِنِ  هم چون  نیز  است، 
به دست  برای شان  که  تأویل هایی  یا  تجربیات،  زبان، 
از  سرشار  رخ داد هایی  دادِن  ارایه  هم چون  و  می دهیم، 

تناقض های درونی، یا مملو از انسجام و اتفاق.

پس  این  از  )که  را  شناختی  ارزِش  متمایز  گونۀ  من 
دو  دربردارندۀ  نامید(  خواهم  شناختی«  »ارزش 
اثر  از  که  سرراستی  مفهوم   .1 می گیریم:  نظر  در  چیز 
استخراج می کنیم )برای مثال، مفاهیم مربوط به سنخ ها، 
اخالقی،  رمزگان  و  ارزش ها،  ایده ها،   کاربست ها، 
نظریه ها و تبعات شان و نظایر آن(؛ 2. آن چه دربارۀ خود 
سایر  دربارۀ  نظری پردازانه تر،  شکلی  به  و  می آموزیم، 
مردم می آموزیم وقتی می بینیم که چه گونه به این مفاهیم 
چه طور  که  باشید  داشته  توجه  می دهند.  نشان  واکنش 
زیبایی شناسیک  لذت  از  بالواسطه   )1( شمارۀ  مورد 
ادبیات برمی آید و با این حال باید از آن متمایز باشد، 
چه  چیزی  ما  که  است  این  بر  تأکید  این جا  در  چراکه 
از  بیاندیشیم  واقعی  جهان  دربارۀ  بهتر  این که  برای  را 
اثر برمی گیریم. ارزش شناختِی )1( شامل فراهم آوردن 
بالقوۀ  جنبۀ  هر  به  اندیشیدن   برای  تازه  شیوه هایی 
به شکلی  آن هم  است،  تازه(  مفاهیم  )یا  انسانی   تجربۀ 
سر  در  انتزاعی  سطحی  در  ایده ها  این  صرفًا  ما  که 
نمی پرورانیم، بلکه به نحوی انضمامی متصور می شویم 
چه  می اندیشد،  جهان  به  شیوه  این  به  کسی  وقتی  که 
می توانیم  مثال،  برای  دارد.  احساسی  چه  و  می کند 
بر  و  کنیم  تعریف  را   )utilitarianism( فایده باوری 
له یا علیه آن در سطح انتزاعِی نظریۀ اخالقی به بحث 
فایده باور  فردی  می توانیم  رمان  در یک  ولی  بپردازیم، 
را در حین عمل نظاره کنیم،  و با این امر مواجه شویم 
که ارزیابی کردن و دست به کنش زدن در تطابق با این 
نظریه چه معنایی دارد. مورد شمارۀ )2( مشخص کنندۀ 

فایدۀ شناختِی افزون تری از آن درگیرِی خیالی ست که 
خویشتِن  از  ما  دانش  امر  این  می آورد.  فراهم  ادبیات 
خویش است وقتی می بینیم که چه طور به مفاهیمی که 
تخیل به دست می دهد واکنش نشان می دهیم. تا جایی 
که دیگران هم چون ما باشند، نه تنها به دانشی از خود 

می رسیم بلکه آن ها را نیز می شناسیم. 
این  به  ما  دارد.  وجود  تأویل محور  ارزِش  نهایت،  در 
جهت به ارزش نهادن بر ادبیات رسیده ایم که فراخواننده 
این  به  این جا  بنیادین  ایدۀ  است.  تأویل  خواهاِن  یا 
ادبیات، هم چون سایر اشکال نوشتار،  ترتیب است که 
نه تنها ما را برانگیخته می کند تا ببینیم که شخصی دیگر 
)یعنی نویسنده( در اثر به چه کاری مبادرت می ورزد، 
می خواهد  ما  از  نوشتار،  اشکال  سایر  برخالف  بلکه 
باشیم  خالق  می خواهد  ما  از  بدهیم.   معنا  اثر  به  که 
ارزش  از  بخشی  کنیم.  مشارکت  چیزی  آفریدن  در  و 
پرداختن به چنین کاری در آفریدن ارزش هاِی شناختی 
و زیبایی شناسیِک تازه نهفته است. به همین دلیل، ارزِش 
متمایز  دیگرگونه  ارزش های  این  از  کاماًل  تأویل محور 
نیست. به هر ترتیب،  بخشی از ارزِش آن مبتنی بر فراهم 
آوردن فرصتی ست تا ما ظرفیِت خویش در آفریدن را 
نوع  از سه  متمایز  آن  ارزش  این جنبۀ  بریم، و  کار  به 

دیگر ارزش است. 
از  پاره یی  آن  نوشتار مخیل،  از  ما  تحلیل  بر طبق  پس 
که  شود  طبقه بندی  ادبیات  عنوان  به  می تواند  نوشتار 
رابطه  یی با هریک از این سه مقولۀ ارزشی مورد بحث 
داشته باشد. چند کاندیدا برای رابطۀ صحیح وجود دارد، 
ساده ترین اش می تواند برخورداری از ارزش ذیِل این یا 
آن مقوله باشد. برای این امر سرانجامی متصور نیست. 
شناختی  ارزِش  از  که  آثاری  از  داد  می توان  مثال هایی 
میان  از  و  نیستند.  ادبی  آثار  زمرۀ  در  اما  برخوردارند 

این گونه نوشتارها، یکی هم مثال های خیالی یی ست که 
عمومًا در نوشتارهای فلسفی یافت می شوند. به اعتقاد 
من، همین امر در مورد دیگر مقوله ها هم صدق می کند. 
با مقوالت  رابطۀ  بود که  نابسنده خواهد  نیز  همین قدر 
به  تعیین کنیم که معطوف  با قصدی  یادشده را مطابق 
مثال  ارزش ها.  این  از  برخوردار  باشد  آثاری  آفریدن 
نقض مورد نخست به این مورد نیز تعمیم  می یابد. حتا 
نخواهد  کافی  نیز  ارزش ها  این  از  توأمان  برخورداری 
بود تا چیزی به ادبیات مبدل شود. قطعه یی از مکاتبه یی 
خصوصی، که از هرکدام از این ارزش ها به میزانی اندک 

برخوردار است، چندان مدعی ادبیات نیست. 
متأسفانه رابطه یی که ما می جوییم، رابطه یی ست پیچیده. 
در واقع، دو رابطۀ متمایز باید برای دربرگرفتِن دو نوع 
اثِر ادبی تصریح شوند. ژانرهای به خصوصی از نوشتار 
تقریبًا در نظر همه گان هم چون فراهم آورندۀ آثار اصیل 
رمان،  ژانرها  این  می شوند.  آورده  شمار  در  ادبیات 
انواع شعر  تمامی  و  نمایش نامه،  قصه،  و  کوتاه  داستان 
هستند. برای این که اثری در هرکدام از این ژانرها اثری 
ادبی باشد، کافی ست نویسنده قصد کرده باشد که این 
اثر در هرکدام از مقوالت یادشده دارای ارزش باشد، و 
او برخوردار باشد از مهارت فنی کافی یی برای پی گیری 
جدی چنین قصدی. بیرون از این ژانرها،  آثار متعددی 
وجود دارد که به ادبیات تعلق می گیرند:  این امر شامل 
علوم  فلسفی،   تاریخی،   آثار  برخی  مقاالت،  از  برخی 
وصف  برخی  سفرنامه ها،  بعضی  طبیعی،  و  اجتماعی 
برخی  رویدادنامه ها،  و  روزانه  خاطرات  طبیعت ها، 
بعضی  شده،  گردآوری  و حکم هاِی  امثال  یا  هجویه ها 
می شود.  و خودزنده گی نامه ها  زنده گی نامه ها  یادنامه ها، 
ضمن این که فعاًل خصوصیت  های متنوعی را که بناست 
در ادامه مطرح کنیم کنار می گذاریم، می توان گفت که 
ارزش ها  این  از  یکی  از  شایانی  میزان  به  اگر  آثار  این 

برخوردار باشند، جزو ادبیات هستند.

پرویز آرزو

بیستمین  در  جمهور،  صاحِب  رئیس  دانم  نمی 
از  میهنش  تِن  زخم های  پاکستان،  به  سفرش 
انتحاری های پاکستانی را هم به یاد دارد یا نه؟ و 
با راکت های "برادراِن  ُکنر  نمی دانم آن ها که در 
همسایه ی ما" جان داده اند، پاسخ مرگ و زندگی 
نشینان چگونه  ارگ  پرسش  پر  خاموشِی  در  را 

می توانند جستجو کنند...
به مهتاب کوچکی از ُکنر، خفته در زیر خاک، و 

روح پر پرسش او:

ای مردِ خفته در ارگ...

با گودِی قشنگش، "سپوژمی" است در گور
آرام خفته در ارگ، اّما رئیس جمهور

دیشب کنار مادر، با ناز می خرامید
در دست کوچکش بود، یک توته نان و انگور

با ناز و خنده می گفت: "موری! په ما گران یی!"
لبریِز عشق می شد، چشمان مامِ رنجور

او کودک زاللی از جنس آب ها بود
لبخند مهربانش، می کرد جلوه چون نور...

دیشب ُکنر دوباره، از انفجار لرزید
مرگ پلید در شهر، می زد دوباره شیپور

دود و غبار ماتم، بسیار های و هو کرد
در زیر خاک ها خفت، آن خنده های پر شور...

ای مرد خفته در ارگ! "مهتاب" زیر خاک است
سوی تو بیند اّما، یک روح کوچک از دور ...
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ترکمنستان د سولې په...
 ځانګړي  ډول د افغانستان دوست هېوادونه کوالی يش چې د 

افغانستان د سولې له پروسې رسه مرسته وکړي، تر هغو چې دا 

پروسه ښه مدیریت يش.

هغې وویل، تر هغې چې د سولې پروسه سامل مدیریت نيش او په 

شخيص عالیقو مخ ته ځي؛ نو مالمتیا باید په نورو هېوادونو وانه 

چول شوي بلکې دا به د افغانانو ستونزه وي، چې نيش کوالی دې 

ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.

نوموړې زیاتوي، مهمه دا ده چې د سولې خربې پر مخ والړې 

يش او ستونزې ختمې، دا مهمه نه ده چې په کومه جغرافیه اسیا، 

اروپا، افریقا او یا هم په منځنۍ اسیا کې د افغانستان قضیه حل 

کېږي.

د اغلې بارکزۍ په وینا، ترکمنستان هغه هېواد دی چې افغانستان 

وررسه په هره برخه کې همکاري لري، په ځانګړي ډول په سیايس 

او اقتصادي برخه کې او افغانستان وررسه په سرتاتېژیک ډول ښې 

اړیکې ولري.

له پاکستان رسه د  افغانستان  د وليس جرګې دغه غړې زیاتوي، 

اړیکو له الرې او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې هېڅ ډول 

ګټه نه ده کړې او نه به په دې برخه کې څه السته راوړي.

د هغې په خربه، افغانستان باید د سولې د پروسې لپاره یوه نوې 

او تازه تګالره او طرزالعمل جوړ کړي، چې افغان دولت په کې 

ځانګړي رشایط وکارول يش.

اغلې بارکزۍ زیاته کړه، دوی له افغان دولته پوښتي، که چېرې 

بیا طالبانو ته په ترکمنستان کې دفرت پرانستل کېږي، بیا د اسالمي 

امارت د لوحې او د هغوی د سپین بیرغ خربه را پورته کېږي، ایا 

موږ بیا ترکمنستان مالمت کړو؟ پر امریکا او پاکستان پړه واچوو 

که په قطر او یا هم خپل ځان مالمت کړو.؟ 

سیايس  هغوی  د  دفرت  چېرې  هر  لپاره  طالبانو  د  وینا،  په  دې  د 

استازويل ده؛ ځکه دا کوم اقتصادي او یا هم څېړنیز دفرت نه دی.

نوموړې په دې باور ده که چېرې د افغانستان د سولې پروسه د 

ملګرو ملتونو له لوري حل يش دا به د افغانستان په ګټه وي؛ ځکه 

په افغانستان کې له سولې نه پروژه جوړېږي او د نړیوالو تضمینونو 

د ونه ورکړې خطر هم شته.

ملګرو  د  اوسه  تر  ولې  چې  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  هغې 

ملتونو دفرت په دې برخه کې چوپتیا غوره کړې وویل، دا د افغان 

ملګرو  په  دنده چې  ګوندونو  او سیايس  ټولنو  مدين  حکومت، 

ملتونو غږ وکړي.

همدارنګه د وليس جرګې غړي ګل پاچا مجیدي ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، چې ترکمنستان کوالی يش د افغانستان د 

سولې په پروسه کې مهمه ونډه او مهم ورل تر رسه کړي.

هغه وايي، ترکمنستان یو بې طرفه هېواد دی، د طالبانو له واکمنۍ 

رسه یې ښې اړیکې درلودې، حتی ديپلوماتیک روابط یې هم ول 

دوام  هم  اوس  اړیکې  یې  رسه  مرشانو  طالب  ډېرو  له  ښايي  او 

ولري.

د نوموړي په وینا، ترکمنستان پر پاکستان هم ښه اغېز لري، ځکه 

یو خو په سیمه ییزو سازمانونو کې رسه همکاري لري او بله دا، 

نه  ترکمنستان  له  هم  الر  ټرانزيټي  غځېدونکې  ته  پاکستان  چې 

تېرېدونکې ده؛ نو له دې امله کوالی يش په رښتیني ډول په دې 

برخه کې اغېزمن متام يش.

ده زیاته کړه، د دې لپاره چې ترکمنستان له افغانستان رسه ستونزې 

نه لري ښایي خربې او دريځ یې ډېر ناپېیلی وي.

د  او  اړیکې  ښې  رسه  ترکمنستان  له  افغانستان  خربه،  په  هغه  د 

سولې هڅې هم کوي، چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې؛ 

نو په کار ده چې د ترکمنستان دغه وړاندیز جدي ونیيس، د خپلو 

کارونو په لومړیتوب کې یې راويل او وررسه په ګډه کار وکړي.

د یادونې وړ ده، چې د ترکمنستان ولسمرش دوه ورځې وړاندې 

اعالن وکړ هېواد یې چمتو دی چې خپل ناپېيلتوب ته په کتو رسه 

د افغانستان، سیمې او نړۍ د ستونزو په حجل کې د منځګړي 

رول تر رسه کړي.

د  کې  ترکمنستان  په  ملتونو  ملګرو  مهال  یو  چې  هم  څه  که 

افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې د جوړېدو خربې کړې 

وې؛ خو دا لومړی ځل دی چې دغه هېواد په خپله د افغانستان د 

سولې په برخه کې د منځګړیتوب غږ کوي.

طالبان به  اشارۀ باداران شان...
 به اثبات می رساند که به جز از ویرانی و کشتار مردم ملکی 

و بی گناه چیز دیگری از دست شان بر نمی آید.
با  که  بدانند  باید  طالبان  فرماندهان  و  رهبران  گفت:  او 
انجام چنین جنایات، بجز از نفرت و انزجار مردم و عذاب 
الهی، چیزی را نصیب نخواهند شد و در نزد ملت مسلمان 

افغانستان پاسخگو خواهند بود.
نزدیکی چوک شهیدان  انتحاری روز گذشته در  در حملۀ 
شهر کندهار 6 تن از غیرنظامیان شهید و در حدود 20 تن 

دیگر زخمی گردیدند.
همچنان، شب گذشته در اثر برخورد یک موتر مسافربری 
سنگین  ولسوالی  در  طالبان  توسط  شده  جاسازی  ماین  با 
والیت هلمند 12 فرد ملکی به شمول یک زن کشته شدند و 
عصر دیروز در اثر انفجار ماین در ولسوالی دوشی والیت 

بغالن ۵ چوپان بچه کشته و ۳ تن دیگر زخمی گردیدند.
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بقای اتحاد انتخاباتی در گرو 
یک طرح و اجندای ملی

نبیل به ادارۀ امنیت...
 11 فقره  اساس  »بر  است:  آمده  اعالمیه  در  است.   
به  امور مربوط  پیشبرد  برای  قانون اساسی،  ماده 64 
امنیت ملی، محترم انجنیر رحمت اهلل نبیل به عنوان 

سرپرست ریاست امنیت ملی منظور است«.
این در حالی است که اسداهلل خالد، رییس امنیت ملی 
انتحاری  حمله  یک  در   2012 دسمبر  در  افغانستان 
در  تداوی  برای  تاکنون  زمان  آن  از  و  شد  زخمی 

امریکا به سر می برد.
آقای خالد توسط فردی که گفته می شد پیام آور صلح 
از سوی شورشیان است، در یکی از مهمانخانه های 
امنیت ملی در کابل زخمی شد. این فرد مواد انفجاری 
ماموران  و  بود  کرده  جاسازی  بدنش  داخل  در  را 
امنیت ملی نتوانسته بودند، مواد جابجا شده در داخل 

بدن او را شناسایی کنند.
رحمت اهلل نبیل پس از استعفای امراهلل صالح، رییس 
تعیین  اداره  این  رییس  عنوان  به  ملی  امنیت  سابق 

از  معلومی  نا  دالیل  به  گذشته  سال  ولی  بود؛  شده 
این سمت برکنار گردید. قابل یادآوری است که آقای 
نبیل سابقه فرماندهی گارد ویژه محافظت از ریاست 
جمهوری  ریاست  دارد.  نیز  را  افغانستان  جمهوری 
افغانستان پس از زخمی شدن اسداهلل خالد اعالم کرد 
که آقای خالد به عنوان رییس این اداره به کارش ادامه 
آقای  او،  تداوی  مدت  شدن  طوالنی  با  اما  می دهد؛ 
نبیل سرپرستی  اهلل  تا رحمت  گرفت  تصمیم  کرزی 

سازمان استخبارات افغانستان را بر عهده بگیرد.

          حلیمه حسینی 

با نزدیک شدن انتخابات، ائتالف ها و شوراها یکی 
اتحاد  است.  گرفتن  شکل  حال  در  دیگری  از  پس 
حرکت  این  ترین  برجسته  از  یکی  شاید  انتخاباتی 
ها بوده که چندی پیش در حدود 1۵ جریان سیاسی 
های  امیدواری  توانست  و  کرد  متحد  و  همسو  را 
زیادی را در فضای متشنج سیاسی امروز به ارمغان 
آورد. چرا که یکی از نگرانی های جدی مردم، عدم 
سیاسی  نخبگان  و  رهبران  میان  ناهمگونی  و  تفاهم 
شان است. بدین معنا که هرچند میان شهروندان ما 
و از باال به پایین که بیاییم، در مردمی ترین رده ها، 
تعصبات قومی و نژادی و زبانی و مذهبی به کمترین 
درجه خود می رسد تا جایی که به جرأت می توان 
گفت مردم عادی افغانستان و شهروندان غیر سیاسی 
ما، هیچ کدام نه متعصب اند و نه خواهان دامن زدن 
سال ها  که  را  دردی  درستی  به  بلکه  تعصبات.  به 
است از دَرک این گونه کشمکش ها و واگرایی ها 
و  شناسند  می  را خوب  تحمیل شده  شان  گرده  بر 
امروز بیشتر از هر کس دیگر می توانند قضاوت کنند 
کدام  به  دادن،  سر  مذهب،  و  تبار  و  قوم  شعار  که 
هدف سیاسی و کدام منفعت شخصی و قومی مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 
خوبی  به  هم  سیاسی  رهبران  و  نخبگان  رو  این  از 
میدان  به   بخواهند  اگر  بار،  این  که  اند  دریافته 
انتخابات رفته و از این میدان برنده بیرون شوند و 
از صحنه حذف  خالی  دست  کم،  دست  که  این  یا 
و خارج نشوند، عزم را بر این جزم کرده اند که با 
انتخاباتی  کارزار  وارد  بیشتری  و وحدت  همگرایی 
و  بسیار خوب  معادله  این  از  قسمت  این  تا  شوند. 
رفته  که  ما  مردم  برای  است  امیدی  و  است  مقبول 

رفته، رهبران و نخبگان سیاسی ما با هزاران خطا و 
اشتباه مرتکب شدن، در حال رسیدن به بلوغ و رشد 
در  را  خود  منافع  اند  توانسته  و  هستند  ای  سیاسی 
کنار دیگران و در قالب تشکیل یک چنین اتحادها و 

ائتالف هایی ببینند.
 اما آن چه که نگران کننده است، آینده و دورنمای 
کاری اتحادهایی از این دست است. آیا محوری که 
این جریان ها و چهره های سیاسی، حول آن گرد 
در  آن  فلسفه  و  است  قوی  قدر  آن  اند،  آمده  هم 
بتوانند  که  است  نهادینه شده  بزرگواران  این  وجود 
حتی اگر در این میان، حساب و کتاب های از پیش 
تعیین شده شان، اندکی هم با خطر مواجه شده و یا 
سود سنجشان خطر را نشان داده و ازمقیاس نشانی 
شده، کمتر شود، ملی گرایی و منافع مردمی، باعث 
از  و  هم  از  اتحاد  این  پاشیدن  از  و  بمانند  شود، 

شوراندن یکی علیه دیگری حذر کنند؟ 
صد البته گروه ها و جریان هایی که کوچکتر هستند 
و کمتر شهرتی دارند، سود خود را در ماندن خواهند 
از  باالتر  را  خود  گردن  سر  یک  که  آنانی  اما  دید 
وارد  کتاب  و  حساب  کدام  با  دانند،  می  دیگران 
این حساب  اند؟ شناخت و دقت روی  میدان شده 
این  و کتاب ها است که می تواند، ما را به فردای 
نماید.  صلب  را  امیدمان  یا  و  کند  باورمند  اتحادها 
اما آنچه قدر مسلم است این که ضرورت این گونه 
در  که  این  و  است  انکار  قابل  غیر  ها  شدن  یکی 
مدت زمان کوتاهی که به ثبت نام کاندیدان ریاست 
جمهوری مانده است، اعالم موجودیت اتحادی در 
در  را  بیشتری  سیاسی  درایت  وسعتی،  چنین  یک 
انتخابات  از  پیش  فضای  و  آتی  انتخاباتی  فضای 
نشان می دهد که بدون شک این تغییر مثبت استوار 
است  گذشته  انتخابات  دور  دو  تلخ  های  تجربه  بر 

که رهبران و جریان های فعال سیاسی در کشور را 
هوشیارتر و حساس تر از گذشته ساخته است.

از  حکایت  هم  ها  لبخند  است،  گرفته  شکل  اتحاد 
عزم  گویای  ها،  چهره  مصمم  خطوط  و  رضایت 
سوال  اما  دارد.  میدان  بردن  برای  قوی  ای  اراده  و 
برای بردن  اتحاد فقط  این  آیا  این است که  اساسی 
میدان  برنده  اگر  است  قرار  و  است  گرفته  شکل 
آمده  دست  به  قدرت  سهامی،  و  نسبت  به  باشند 
اتحاد  این  نه  که  این  یا  کنند  تقسیم  خود  میان  را 
تصویرگر یک تیم کاری مشترک است که بدون در 
برد  از  حاصل  منافع  و  قدرت  از  سهم  داشت  نظر 
انتخاباتی بر سر یک اجندا و برنامه و دستور العمل 
ابعاد و گستره ای  با  را  ملی و طراحی شده، کاری 
تشکیل  ادعای  به  اگر  کرد؟  خواهند  آغاز  متفاوت 
دهندگان این اتحاد پاسخ بلی است، بدون شک باید 
دست  روی  را  گیر  همه  و  ملی  و  قوی  برنامه  یک 
گرفته و با این برنامه مشترک و اضافه شدن چاشنی 
همدلی و اتحاد، بحران افغانستان را مدیریت کرده و 
فضا را قدری از تشنج و شتابی که به سمت نابودی 
پیوند  بیشتر  امنیت  و  ثبات  به  و  شده  مانع  گرفته 

دهند. 
اتحادهایی نظیر اتحاد انتخاباتی، امید است که فردای 
روزی که انتخابات به اتمام می رسد هم ادامه پیدا 
انتخابات، اهمیتی اگر نه  کند، چرا که اتحاد بعد از 
حیاتی تر اما به نسبت اتحاد پیش از انتخابات مهم 
و حائز اهمیت است؛ چرا که بعد از انتخابات است 
که گروهی برندگان و گروهی بازندگان خواهند بود. 
کرد  حفاظت  و  صیانت  را  برد  چگونه  که  این  اما 
و  ها  هنرمندی  ساخت،  شیرین  بردی  باخت،  از  و 
مهارت هایی می خواهد که بدون شک داشتن اتحاد 

و همگرایی ضرورت غیر قابل انکار آن است.
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رای زنی  کیانی با...
 آهن تاجیکستان و پاکستان از طریق خاک افغانستان 

نیز گفت وگوهایی را انجام دادند.
دیدار و مذاکرات فرمانده ستاد نیروهای زمینی ارتش 
برنامه سفر ۳ روزه  پایانی  با رحمان بخش  پاکستان 

وی در تاجیکستان بود.
گذشته  چهارشنبه  روز  که  کیانی  پرویز  اشفق 
دفاع  وزیر  خیراهلل اف  شیرعلی  با  شد  دوشنبه  وارد 

تاجیکستان و رامل نادر اف رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح این کشور نیز دیدار کرده و مسایل مربوط به 
توسعه روابط نظامی، نظامی- فنی، آموزش کادرها و 
زمینه های اقتصادی اجرای این طرح ها را مورد بحث 

و تبادل نظر قرار داد.
به گفته منابع رسمی بررسی اوضاع منطقه، افغانستان، 
مبارزه با تروریسم و تبادل تجربه و اطالعات در این 
مقام  این  مذاکره  مورد  دیگر محورهای  از  نیز  زمینه 

عالی رتبه پاکستانی با مقامات نظامی تاجیک بود.

منابع رسمی بازدید این جنرال پاکستانی از دانشکده 
نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه 
مؤسسه  این  دانشجویان  و  افسران  با  مالقات  و 
آموزشی را نیز از دیگر بخش های برنامه سفر کیانی 

عنوان کرده اند.
تاجیکستان و پاکستان از سال 2009 اجرای اقداماتی 
را  نظامی-فنی  و  نظامی  روابط  گسترش  جهت  در 
آغاز کرده اند که اعزام هیئت های نظامی به کشورهای 

یکدیگر بخشی از این برنامه ها عنوان می شود.

نخبه گان سیاسي از...
 نقاط ضعف آن باشد.

وي همچنان گفت، هر چند هنوز براي قضاوت زود است 
چون ایتالف انتخاباتي تازه تشکیل یافته است؛ اما اگر یک 
ایتالف چنین برنامه هایي را نداشته باشد، مطیمناً که موفق 

نخواهند بود.
در این حال، صدیق اهلل توحیدي مسوول دیده بان رسانه هاي 
آزاد یا ني مي گوید، ایجاد چنین ایتالف ها ضمن این که از 
میان  رقابت سالم  نامزدان جلو گیري مي کند، سبب  تعددِ 

نامزدان نیز خواهد شد.
وي افزود، زماني که شمار نامزدان کم باشد، مردم مي توانند 
با دقت به نامزد مورد نظر خود راي بدهند؛ بنابراین ایجاد 

چنین ایتالف ها اقدام خوبي است.
انتخابات  دور  دو  در  نامزدان  تعددِ  کرد،  تأکید  او 
بروز  و  وقت  ضیاع  سبب  گذشته  ریاست جمهوري  
ایجاد چنین  بنابراین  انتخابات گردیده بود،  مشکالت در 

ایتالف ها مي تواند از بروز این چنین مشکالت جلو گیري 
کند.

به باور مسوول دیده بان رسانه هاي آزاد، در زمان برگزاري 
سعي  سیاسي  جریان هاي  و  احزاب  گروه ها،  انتخابات، 
مي کنند تا با ایجاد اتحادیه هاي انتخاباتي به سوي انتخابات 
بروند و ایجاد این ایتالف ها در اکثر کشورها معمول است.

است،  مهم  ایتالف ها  چنین  در  آن چه  توحیدي،  گفتۀ  به 
و  است  مشترک  براي یک هدف  مساعي  تشریک  بحث 
اگر ایتالف ها بر مبناي یک هدف ایجاد شده باشند، همین 
هدف سبب مي شود تا عدۀ زیادي از مردم به این برنامه 
راي دهند؛ اما اگر بر مبناي تقسیم قدرت و بدون برنامه 
در  یا  ایتالف ها  چنین  گیرد،  ایتالف صورت  یا  و  اتحاد 
آستانۀ انتخابات از هم خواهد پاشید و یا بعد از انتخابات 

همکاري میان اعضاي ایتالف ادامه نخواهند یافت.
به عقیدۀ توحیدي، اگر این اتحاد تا زمان ثبت نام نامزدان 
ادامه پیدا کند و موفق شوند که یک نامزد را معرفي کرده 
و تیم کاري خوش را مشخص نمایند، یقیناً که یک رقیب 

توافق  به  اگر  اما  بود؛  خواهند  انتخابات  پروسه  در  مهم 
موثر  چندان  اتحاد ها  این  ایجاد  که  است  طبیعي  نرسند، 

نخواهد بود.
بر  گذشته  انتخابات  دور  دو  تجارب  گفت،  همچنان  او 
نخبه گان  که  امیدوارم  من  بنابراین  است؛  هویدا  همگان 
سیاسي افغانستان از گذشته عبرت بگیرند و این درایت را 
پیدا کرده باشند که تک روي و خود بزرگي نه تنها سبب 
پیروزي نخواهد شد، بل سبب ناکامي و سرشکسته گي نیز 

خواهند شد. 
اعضای اتحاد انتخاباتي افغانستان روز پنجشنبه در نشستی 
در  که  گفته  اند  و  کرده  امضا  را  موافقت نامه یی  کابل  در 
انتخابات ریاست جمهوری نامزد واحدی را معرفی می کنند.

»این  آمده است:  افغانستان  انتخاباتی  اتحاد  موافقتنامۀ  در 
شاخصه های  با  را  همکاری  شورای  ملی  برنامۀ  اتحاد 
مشارکت  نظام،  سیاسی  ساختار  در  بنیادی  اصالحات 
عادالنۀ اقوام، توسعۀ متوازن و توزیع عادالنۀ قدرت و منابع 

برای حل منازعات اجتماعی را تایید می کند.«
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وزارت امور مهاجرین افغانستان اعالم کرد که 
سه هزار شهروند افغان در کشور سوریه اکنون 

زنده گی می کنند.
امور  وزارت  الدین جرئت، سخنگوی  اسالم 
مهاجرین با اعالم این خبر به بی بی سی گفت:« 
افغان و حدود یک هزار  دو هزار دانشجوی 
زنده گی  سوریه  کشور  در  مهاجر  خانواده 
وضعیت  شدن  بحرانی  به  توجه  با  می کند.« 
مهاجرین  این  سرنوشت  درباره  او  سوریه، 
افغانستان  سفارت  قبل  ماه  چند  از  که  گفت 
در سوریه اعالم کرده بود که همه یی مهاجرین 
افغان که قصد برگشت داوطلبانه به افغانستان 

را دارند به سفارت افغانستان مراجعه کنند.

بدون  کسانی  افراد  این  میان  در  که  افزود  او 
مدارک قانونی که نشان دهنده حضورآنان در 

سوریه باشند، نیز زنده گی می کنند.
وزارت خارجه افغانستان تاکنون در این باره 

ابراز نظر نکرده است.
این  از  سوریه،  در  خشونت ها  گیری  اوج  با 
کشور خبر می رسد که بیش از 1000 پناهجوی 
افغان در حومه یی دمشق پایتخت این کشور 
بزرگ  فاجعه  یک  معرض  در  و  مانده  گیر 
انسانی قرار گرفته اند. این پناهجویان در منطقه 
دمشق  حومه یی  در  زینب«  به«سیده  موسوم 

درخانه های متروکه پناه گرفته اند.
مناطق عربین، زملکا، جوبر و عین ترما که روز 

شیمیائی  مورد حمله  هفته گذشته  چهارشنبه 
قرار گرفتند، از محل اقامت پناهجویان، حدود 

۳ تا 4 کیلومتر فاصله دارد.
افغان  پناهجویان  اکثر  چون  دیگر  سوی  از 
بیم این وجود دارد که  شیعه مذهب هستند، 
مخالف  و  مذهب  تندرو سنی  گروه های  اگر 
رژیم بشار اسد، بر حومۀ دمشق مسلط شوند، 

خطر جدی آنها را تهدید می کند.
در  افغان  پناهجویان  از  تن  یک  ادبی  عارف 
سوریه در این باره می گوید: »پناهجویان حتی 
راه فرار از سوریه را ندارند، زیرا از یک سو 
به جز  دیگر  از طرف  و  هستند  محاصره  در 
برگه های اقامت که توسط ملل متحد به آنان 
داده شده است؛ هیچگونه مدرکی دیگر ندارند 
از آن  از سوریه  بیرون شدن  برای  بتوانند  که 

استفاده کنند«.
کمیسیاریای عالی سازمان ملل در سوریه در 
افغان  پناهجویان  تعداد  خود  رسمی  سایت 
دراین کشور را 17۵0 تن ذکر کرده است. اما 
علی فقیری یک تن از پناهجویان دیگر افغان 
می گوید: »کسانی که توانایی الزم را داشتند، از 
سوریه گریخته و خود را به کشورهای دیگر از 
جمله ترکیه رساندند، ولی خانواده ها و افرادی 
که از نگاه مالی توانایی رفتن را ندارند در زیر 
آتش جنگ سوریه گیر مانده اند، تعداد شان به 

1000 تن می رسد.

نگرانی از سرنوشت 
سه هزار پناه جوی افغانی در سوریه

پاکستان فشارهایش را ...
این که چنین  با درک   گفت که دهلی جدید 
می انگیزد،  بر  را  پاکستان  حساسیت  اقدامی 

نیروهایش را به افغانستان فرستاده است.
از  بارها  »هندی ها  کرد:  تصریح  آقای حکیمی 
گرفته  قرار  هدف  افغانستان  در  طالبان  سوی 
ناگزیری  روی  از  اقدام  این  شده اند؛  کشته  و 
استخبارات  نفوذ  از  هند  زیرا  گرفته،  صورت 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  درون  در  پاکستان 
نیروهای  باالی  را  الزم  اطمیان  و  می هراسد 

افغان ندارد.«
افزایش  احتمال  از  منطقه،  امور  آگاه  این 
کارمندان  و  نیروها  باالی  پاکستان  حمالت 
که  گفت  و  خبرداده  افغانستان  در  هندی 
اسالم آباد فشارهای نظامی و استخباراتی  اش را 

بر افغاستان نیز ُگسترش می بخشد.
به گفتۀ او، با آن که حضور نیروهای هندی در 
افغانستان برای این کشور هزینه بردار است، اما 
افغانستان  در  هندوستان  منافع  این که  دلیل  به 
در معرض خطر قرار دارد، مجبور شده اند که 

نیروهای ویژۀ شان را به افغانستان بفرستند. 
در این حال، جنرال عتیق اهلل امرخیل یک آگاه 
پاکستان  در  کارهم  »این  است:  گفته  نظامی 

می گذارد،  تاثیر  افغانستان  داخل  در  هم  و 
نیروهای امنیتی افغان فکر می کنند که ما آنقدر 
نهادهای  امنیت  نمی توانیم  که  هسیتم  ضعیف 
کشور  یک  و  نماییم  تأمین  را  دیپلوماتیک 
خارجی برای تأمین سفارت اش سرباز می آورد؛ 
دید  از  را  مسأله  این  پاکستان  دیگر،  سوی  از 
سربازان  این  که  می کند  فکر  و  می نگرد  دیگر 
فعالیت های  و   اند  هند  استخبارات  مربوط 

جاسوسی را به راه می اندازند.«
یک  قبل  ماه  دو  حدود  مورد  تازه ترین  در 
را  انفجاری اش  مواد  انتحاری  حمله کننده 
آباد  جالل  شهر  در  هند  قنسلگری  مقابل  در 
به  حادثه  این  در  چند  هر  ساخت.  منفجر 
دیپلومات های آن کشور آسیب نرسیده، اما یک 
و  کشته  حادثه  این  در  ملکی  افغان های  تعداد 

زخمی شدند.
برای نخستین بار در سال 200۸ میالدی حملۀ 
در  هند  سفارت  ساختمان  مقابل  در  انتحاری 
شهر کابل رخ داد که در نتیجه به شمول یک 
آن  سفارت  کارمند  چهار  هندی  دیپلومات 

کشور با ده ها غیر نظامی افغان کشته شدند.
و  طرح ریزی  بر  متهم  را  پاکستان  هندوستان، 

برنامه ریزی این عملیات کرده است.

مورینیو: من بدشانسم

در تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت 
در مسابقات کشورهای جنوب آسیا با 20 
بازیکن وارد شهر کاتماندو پایتخت نپال 
شد. در این بازی افغانستان با کشورهای 
بوده  هم گروه  مالدیو  و  سریالنکا  بوتان، 
که قرار است اولین بازی خود را دوشنبه، 
دوم سپتمبر، با تیم ملی فوتبال بوتان انجام 

دهد.
سپس افغانستان به تاریخ چهارم سپتمبر به 
تیم ملی فوتبال سریالنکا رفته و  مصاف 
بتاریخ ششم نیز با تیم ملی فوتبال مالدیو 

دیدار می کند.
و  پاکستان  نپال،  هند،  فوتبال  ملی  تیم 

بنگالدیش در گروه اول حضور دارند.
مقام  کسب  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
این  گذشته  دوره  در  قهرمانی  نایب 
دوم  گروه  اول  تیم  به عنوان  مسابقات 

شناخته شد.
این  دوره  هفتمین  در  افغانستان  ملی  تیم 
رقابتها که در شهر دهلی جدید هندوستان 

بوتان،  های  تیم  شکست  با  شد،  برگزار 
سریالنکا و تساوی مقابل هندوستان راهی 

مرحله نیمه نهایی شد.
در مرحله نیمه نهایی به مصاف نپال رفت 
و توانست این تیم را در وقت های اضافی 
پایانی  بازی شکست دهد و راهی دیدار 

شود.
تیم فوتبال افغانستان در بازی نهایی مقابل 
تیم فوتبال هند قرار گرفت. در این بازی 
با اخراج دروازه بان افغانستان بازی را 4 
بر صفر به تیم ملی هندوستان که میزبان 
این مسابقات بود واگذار و نائب قهرمان 

بازیهای جنوب آسیا شد.
همان  افغانستان  ملی  تیم  ترکیب  در 
بازیکنان هستند که ده روز قبل به مصاف 
حضور  تغییر  تنها  بودند.  رفته  پاکستان 
ملی  تیم  سابق  بازیکن  ولیزاده  صدیق 
فوتبال افغانستان است که بعد از مهاجرت 

به اروپا دوباره به این تیم پیوسته است.
حضور  چهارمین  افغانستان  فوتبال  تیم 

جنوب  کشورهای  مسابقات  در  را  خود 
آسیا تجربه می کند.

اولین حضور افغانستان در این رقابتها در 
مرحله  از  نتوانست  که  بود   200۳ سال 
نیز   200۵ سال  در  کند.  صعود  گروهی 
در مرحله بازی گروهی از دور مسابقات 

حذف شد.
تیم فوتبال افغانستان در سالهای 2007 و 
این  دوره  ششمین  و  پنجمین  در   2009
مسابقات حضور نداشت. در سال 2011 
در هفتمین دور این مسابقات که در هند 
نائب  مقام  به  و  کرد  شرکت  شد  برگزار 

قهرمانی رسید.
بین  فدراسیون  بندی  رده  ترین  تازه  در 
توانسته  افغانستان  فیفا،  فوتبال،  المللی 
میان هشت  در  را  مقام نخست  که  است 

تیم جنوب آسیا کسب کند.
ده روز قبل تیم ملی فوتبال افغانستان در 
صفر  بر  سه  را  پاکستان  دوستانه،  بازی 
شکست داد. گل های افغانستان را سنجر 
عاطفی  آرش  نوزدهم،  دقیقه  در  احمدی 
معروف  و  بازی  هفتم  و  پنجاه  دقیقه  در 
دقیقه  در  افغانستان  گل  سومین  محمدی 

71 به ثمر رساندند.
این بازی دوستانه که بعد از ۳6 سال در 
کابل برگزارشد، هدف آن آمادگی تیم ملی 
فوتبال افغانستان برای شرکت در بازیهای 

جنوب آسیا اعالم شد.

سرمربی چلسی پس از شکست 
بایرن مونیخ در سوپر جام  برابر 
اروپا به انتقاد از عملکرد داوری 
پرداخت. او معتقد است که تیم 

او شایسته پیروزی بود.
اروپا  جام  سوپر  در  چلسی 
در  و  نشد  مونیخ  بایرن   حریف 
را  بازی  پنالتی  مرگبار  ضربات 
واگذار  خود  آلمانی  حریف  به 
سرمربی  مورینیو،  ژوزه  تا  کرد 
باز هم حریف  لندن  آبی پوشان 

گوآردیوال نشود.
مورینیو در نشست خبری بعد از 
بازی باز هم تیغ انتقادات خود را 
کشاند.  یوفا  و  داوری  سمت  به 
او معتقد است که چلسی شایسته 
پیروزی در سوپر جام اروپا بود.

 10 با  بازی  گفت:  خاص  آقای 
یوفا  با  من  تکراری  قصۀ  به  نفر 
زیادی  تجربه  است.  تبدیل شده 
بازیکن  نفر   10 با  بازی  در 
را  تیمم  من  باید  همیشه  دارم. 
دیگر  ببینم.  میدان  در  نفره   10
و  کرده ام  عادت  موضوع  این  به 
هر  به  نیستم.  بیگانه  آن  با  اصاًل 
با  باید  و  است  این  فوتبال  حال 

و  عشق  احساس  آمد.  کنار  آن 
دارد  وجود  فوتبال  در  عالقه یی 
هیچ  کنید  درک  را  آن  اگر  که 
وقت یک بازی فینال را با کارت 
که  کاری  نمی کنید.  ویران  دوم 
با  ما  دیدار  در  سویدنی  داور 
بایرن انجام داد. در طول مسابقه 
بودند  اخطاری  زیادی  بازیکنان 
که می توانستند اخراج شوند، اما 
داور با آنها مدارا کرد. من مربی 
به  نگاهی  با  هستم.  بدشانسی 
عملکرد داوران برای تیم های من 
را  مساله  این  می توان  خوبی  به 
درک کرد. با این حال هیچ وقت 
می کنم  تالش  و  نمی شوم  ناامید 

تیمم  نفره شدن   10 وجود  با  تا 
از  بعد  خوشبختانه  بزنیم.  گل 
10 نفره شدن خود را نباختیم و 
موفق شدیم از بایرن  پیش بیفتیم.
که  تیمی  نظرم  به  افزود:  او 
را  بازی  بود  پیروزی  شایسته 
واگذار کرد. باید چلسی در این 
دیدار پیروز می شد. وقتی خاوی 
مارتینتس در ثانیه های پایانی گل 
تساوی را به ثمر رساند، احساس 
کردم که مستحق تساوی نبودیم 
خارج  میدان  از  پیروز  باید  و 
می شدیم، البته این را باید بگویم 
که چلسی برابر بهترین تیم جهان 

بازی را واگذارکرد.

تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با بوتان بازی می کند

دوتن در پیوند به ترور ولسوال دشت ارچی بازداشت شدند

ورزشــــــ

می گویند  تخار  والیت  در  محلی  مقام های 
حمله  به  داشتن  دست  به  مظنون  فرد  دو  که 
انتحاری ولسوالی دشت ارچی والیت قندوز 
والیت  این  در  امنیتی  ماموران  سوی  از 

بازداشت شده اند.
عبدالحنان، فرمانده امنیه والیت تخار در یک 
خبرنگاران  به  گذشته  روز  خبری  نشست 
در  می رود  احتمال  که  مظنون  "دوتن  گفت: 
ارچی والیت  ولسوالی دشت  انتحاری  حمله 

قندز دست دارند، باز داشت شده اند."
او گفت که این دو مظنون که روز گذشته از 

سوی ولسوالی دشت ارچی والیت قندوز به 
تخار در  قهار والیت  طرف ولسوالی خواجه 
حرکت بودند، از سوی نیروهای پولیس ملی 

شناسایی و بازداشت شدند.
مواد  انتحاری  مهاجم  یک  جمعه  روز  صبح 
در  مسجدی  در  را  خود  حامل  انفجاری 
دشت  ولسوالی  مربوطات  در  قرلوغ  منطقه 
انفجار  این  از  پس  داد.  انفجار  قندوز،  ارچی 
مقام های امنیتی اعالم کردند که در این حمله 
شیخ صدرالدین، ولسوال دشت ارچی والیت 

قندوز با دو محافظش کشته شده اند.

به شمول ولسوال  انتحاری روز جمعه  حمله 
بیست  از  بیش  و  کشته  دوازده  ارچی  دشت 

زخمی بر جا گذاشت.
با این حال فرمانده امنیه والیت تخار می گوید 
که تحقیقات بیشتر از این دو مظنون آغاز شده 

است.
در حمله  مظنون  فرد  دو  این  که  می گوید  او 
دشت  ولسوالی  در  که  جمعه  روز  انتحاری 

ارچی والیت قندز رخ داد دست داشته اند.
باشنده اصلی والیت  این دو فرد  او،  به گفته 

تخار هستند.

طالبان پاکستان انجام مذاکرات صلح را 
با دولت این کشور تکذیب کرد 

گزارش  شنبه  روز  پاکستان  طالبان  سخنگوی 
رسانه های این کشور را مبنی بر انجام مذاکرات 

صلح با دولت تکذیب کرد.
شاه  میران  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
)پاکستان(، رسانه های خصوصی پاکستان و بیشتر 
کشور  این  زبان  انگلیسی  و  اردو  روزنامه های 
روز شنبه درباره آغاز مذاکرات صلح بین دولت 
پاکستان و طالبان خبر داده اند، اما برخی از آنها 
این  با  اولیه  تماس های  صرفًا  اند  داده  گزارش 

گروه برقرار شده است.
طالبان  تحریک  گروه  شهید سخنگوی  اهلل  شهید 
بین  تماسی  که هیچ  فرانسه گفت  به خبرگزاری 
این گروه و هیچ یک از مقامات پاکستان برقرار 

نشده است.
و  طالبان  بین  مذاکرات صلح  برگزاری  وی خبر 

دولت پاکستان را رد کرد.
و  طرف  دو  بین  تماس  هرگونه  برقراری  شهید 
ارایه پیشنهاد از سوی دولت پاکستان را تکذیب 

کرد.
روزنامه داون پاکستان به نقل از پرویز رشید وزیر 
اطالع رسانی این کشور نوشت: دولت پاکستان با 
گروه طالبان مذاکرات محرمانه برگزار کرده است.
رشید به این روزنامه گفت که مذاکرات غیررسمی 
وی  است.  انجام  حال  در  طالبان  و  دولت  بین 
احیای  مذاکرات  این  از  را  دولت  اصلی  هدف 
صلح برشمرد و خاطرنشان کرد هر کاری را برای 

رسیدن به این هدف انجام خواهد داد.
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           ناجیه نوری

با توجه به شرایط حساس سیاسی کشور، نخبه گان و سیاست مداران 
کشور  نجات  برای  و  بگیرند  عبرت  گذشته  از  باید  افغانستان 

همگرایی و همسویی را جای  گزین تک روی سازند.
شماری از آگاهان با بیان این مطلب و با استقبال از تشکیل »اتحاد 
براساس  ایتالف ها  این  اگر  که  می گویند  افغانستان«  انتخاباتی 
بروند، در سرنوشت سیاسی  به پیش  برنامه و اجندای ملی  یک 
افغانستان و تضمین برگزاری و شفافیت انتخابات، می توانند نقش 

برجسته داشته باشند.
روز پنجشنبه، شماری از احزاب و ایتالف های سیاسی با هم یک جا 
شده و برای معرفی نامزد مشترک در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1۳9۳، جریان تازه یی را زیر نام »اتحاد انتخاباتی افغانستان« 

تشکیل دادند.
در این اتحاد، جبهۀ ملی افغانستان، ایتالف ملی افغانستان، حزب 
وحدت اسالمی مردم افغانستان، حزب جمعیت اسالمی افغانستان، 
حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان، حزب افغانستان نوین، روند 
حزب  افغانستان،  حقیقت  حزب  افغانستان،  متحد  حزب  سبز، 
اقتدار ملی افغانستان، حزب عدالت و توسعه، حزب اتحاد اقوام 
اجتماعی  نهاد  افغانستان،  عرب  قوم  انسجام  شورای  افغانستان، 

افغانستان،  ملت  اسالمی  وحدت  حزب  افغانستان،  ترکمن های 
شامل هستند.

عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  اجرایه یي  سپین   غر  جان داد 
افغانستان یا فیفا مي گوید، زماني که یک ایتالف اعالن موجودیت 

مي کند، باید یک برنامۀ مشخص و ملی داشته باشد. 
یا یک سلسله  و  برنامه  فاقد یک  ایتالف  اگر یک  اما  افزود،  وي 
اصول مشترک و واضح براي انتخابات باشد، در این صورت شک 
به وجود خواهد آمد که ایجاد چنین ایتالف ها براي کسب قدرت 
بوده است؛ بنابراین چنین ایتالف ها باید داراي یک برنامۀ مشخص 

ملي باشند.
به باور رییس اجرایه یی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان، 
و  انتخابات  پروسۀ  شفافیت  نقطه نظر  از  ایتالف ها  چنین  ایجاد 

همچنان قابل قبول بودن نتایج نهایي انتخابات، موثر است.
راه کار  و  برنامه  یک  داراي  باید  ایتالف ها  این  کرد،  تأکید  وي 
انتخابات  شفافیت  تضمین  و  برگزاری  خصوص  در  مشخص 

باشند؛ در ضمن باید این ایتالف ها همگانی شوند.
آقای سپین غر افزود: »برنامه هایی که این ایتالف ها براساس آن به 
وجود آمده است، باید مشخص باشد؛ آن ها باید برنامه هایی را ارایه 
کنند که شفافیت انتخابات را ضمانت کند، اگر این نکات در نظر 

گرفته شود، یقیناً ایجاد چنین ایتالف ها موثر خواهد بود.«
به گفتۀ رییس  اجرایه یي فیفا، این ایتالف  ها با در نظر داشت شرایط 
زیرا  نکنند،  پیدا  قومي  تا جنبۀ  کنند  باید تالش  افغانستان  فعلي 
به  قومي  اجنداي  براساس  دیگري  ایتالف هاي  شود،  چنین  اگر 
قومي  اجنداي  به  ملي  اجنداي  نهایت  در  و  آمد  خواهند  وجود 
مبدل خواهد شد و زماني که اجندا قومي شد، هدف رقابت هم 

منحرف خواهد شد.
به عقیدۀ سپین غر، معرفي یک نامزد بهتر، ارایۀ برنامه و راهکار 
مشخص ملي و در نظر گرفتن مسالۀ قومیت از نقاط قوت یک 
ایتالف و برعکس این موارد مي تواند از...             ادامه صفحه 6

نخبه گان سیاسي از گذشته عبرت 
بگـیرند

اعالن 
داوطلــبی

یک حملۀ انتحاری در قندهار 
شش کشته برجا گذاشت

ریاست زراعت آبیاری و مالداری
مدیریت عمومی مالی و اداری 

مدیریت تهیه و تدارکات

والیت  مالداری  و  آبیاری  زراعت  ریاست 
شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  پنجشیر 
داوطلبی  پروسه  در  تا  نماید  می  دعوت 
شیری  های  بز  راس   )30( خریداری 
بوده  اسناد  درج  نر  های  بز  راس   )30(
آفرهای  و  نموده  اشتراک  داوطلبی  در  و 
سربسته خویش مطابق شرطنامه به لسان 
تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  دری 
الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  افغانستان  عامه 
21 روز کاری ارایه نماید. اصول شرطنامه 
از  قبل   10 ساعت  الی  آفرها  تسلیمی  و 
ضرب  معیاد  آخرین  از   1392/7/2 ظهر 
صورت  میباشد  آفرها  تسلیمی  االجل 
انترنتی پذیرفته  میگیرد آفر دیر رسیده و 
افغانی  نمی شود. تضمین مبلغ )35880( 
به شکل تضمین خط بانکی یا نقده بوده 
فعالیت  اعتبار  با  جواز  اهلیت  شرایط  و 
کاری  تجربه  مالی  توانایی  تجارتی  های 
)کارکرد قبلی در بخش مربوط( در زمینه 

میباشد. 

ریاست  پنجشیر  والیت  آدرس: 
زراعت آبیاری و مالداری افغانستان

در حمله یک مهاجم انتحاری در شهر قندهار، دست کم شش تن کشته 
و 22 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان غیرنظامیان هستند. روز 
جمعه نیز، در حمله مشابهی در شمال افغانستان، ولسوال دشت ارچی 

والیت کندز کشته شد. 
یک مقام شفاخانه قندهار که نخواست نامش گرفته شود، به خبرگزاری 
آلمان گفت که شماری از افراد پولیس نیز در بین کشته ها و زخمی ها 

هستند.
 9 / قندهار روز شنبه )۳1 آگست  جاوید فیصل، سخنگوی والیت 
سنبله( گفت: »مهاجم مردم بی گناه را که روبروی شعبه کابل بانک 
منتظر معاش خود بودند، هدف حمله قرار داد«. او گفت که بیشتر 
قربانیان غیرنظامیان هستند، اما شماری از افراد پولیس نیز در جمع 
کشته ها و زخمی ها دیده می شوند. فیصل شمار دقیق قربانیان را ذکر 
نگرفته  برعهده  را  حمله  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  تاکنون  نکرد. 
است؛ اما شورشیان طالبان اخیراً حمالت خود را بر نیروهای خارجی 

تحت رهبری امریکا در افغانستان افزایش داده اند.
سخنگوی والیت قندهار در آغاز گفت که مهاجم سوار بر یک موتر 
بمبگذاری شده بود؛ اما بعداً اذعان داشت که فرد انتحاری پیاده بود. 
غیر از ساختمان کابل بانک، چندین دکان کوچک و وسایط نقلیه نیز 

در این حمله صدمه دیده اند.
این درحالی است که روز گذشته، در حمله مشابهی در شمال افغانستان 
ولسوال »دشت ارچی« و حداقل هفت تن دیگر در والیت کندز کشته 
شد. محمد انور جگدلک، والی کندز در مصاحبه با دویچه وله گفت 
که شیخ صدالدین سعدی، ولسوال دشت ارچی موضع استواری در 
برابر مخالفین مسلح داشت. جگدلک گفت: »او )سعدی( خار چشم 

دشمن بود، از همین جهت علیه او دست به حمله انتحاری زدند«.

فرمانده نیروهای زمینی ارتش پاکستان در دیدار 
با امامعلی رحمان توسعۀ همکاری های دوجانبه و 
امنیت منطقه یی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دیدار موضوعات امنیت، دفاع و همگرایی 
تروریسم،  با  مبارزه  امر  در  کشور   2 منطقه یی 
جهان  خطرات  دیگر  تأثیرگذاری  و  افراط گرایی 
مورد  کشورها  این  ثبات  و  وضعیت  بر  معاصر 

بحث و بررسی قرار گرفت.
این مقام نظامی ارتش پاکستان و رییس جمهور 
تاجیکستان با مهم خواندن روابط نهادهای نظامی- 
امنیتی دو کشور و نتایج مثبت این همکاری ها بر 

لزوم توسعه این روابط تأکید کردند.
و  افغانستان  وضعیت  بررسی  بیانیه  این  در 
این  در  ثبات  و  امن  زمینه  ایجاد  برای  همگرایی 
کشور نیز از دیگر محورهای مذاکرات عنوان شده  

است.
این منبع افزود: این جنرال پاکستانی و رحمان در 
مورد تحقق عملی طرح های منطقه یی زیربنایی در 
بخش های حمل ونقل، انرژی و از جمله ساخت 
برق  انتقال  شدت  قوی   شبکه  سریعتر  چه  هر 
به »CASA-1000« و زمینه سازی برای  موسوم 
متصل کردن خطوط راه های...      ادامه صفحه 6

رای زنی  کیانی با امام علی رحمان 
در بارۀ افغانستان

www.mandegardaily.com      
     MandegarDailyNews 


