
ترکیه در 
آستانۀ مواجهه 
با تهدید القاعده

شمار  می گوید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
هستند،  مدرک  و  سند  دارای  که  شکایت هایی 
این  از  مورد   870 که  رسیده  شکایت   1892 به 
شکایت ها می توانند بر نتایج انتخابات تاثیر بگذارند.
مورد   338 می گوید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
ریاست  انتخابات  نامزدان  به  مربوط  شکایت 
کمیسیون  کارمندان  به  مورد   1017 و  جمهوری 
انتخابات نسبت داده شده اند؛ همچنان 537 مورد 
این  در  والیتی  شوراهای  نامزدان  علیه  شکایت 

کمیسیون درج شده است.
این کمیسیون می گوید شمار شکایت های تلیفونی 
تعداد  که  درحالی  است؛  کمتر شده  اسناد  بدون  و 
براساس  است.  یافته  افزایش  مستند  شکایت های 
انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون  مسووالن  اظهارات 
کارمندان  می دهند  نشان  شکایت  مورد   193

کمیسیون انتخابات در تقلب دست داشته اند.
شکایات  کمیسیون  سخنگوی  محسنی،  نادر 
یک  در   )1393 حمل   24( یکشنبه  روز  انتخاباتی 
کنفرانس خبری در کابل گفت: »870 مورد شکایت 
از جمله شکایاتی است که براساس طرزالعمل های 
ما در کتگوری الف قرار دارد و مواردی هستند که 
می توانند باالی...                        ادامه صفحه 6
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فایدۀ تجربه این است که انتخاب را آسان مي کنـد.
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مهندسی انتخابات؛

 وسـوسـه یی بحـران زا و پُرهـزیـنه!

افغان شننونکي د پاکستان د استخبارايت ادارې د پخواين 

او  وغندلې  کلکه  په  څرګندونې  حمیدګل  جرنال  مرش 

هغه یې د افغانانو او افغانستان لومړنی دښمن وباله.

د ای ایس ای پخواين مرش جرنال حمید ګل په خپله یوه 

تازه مرکه کې ویيل، چې په افغانستان کې ټاکنې د یوې 

معاملې په لړ کې تررسه شوې، که نه طالبانو د دې ټاکنو 

د مختل...                                            ادامه صفحه 6

ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  عبداهلل  عبداهلل 
افتاده  پیش  خود  رقبای  از  اولیه  نتایج  براساس 

است.

انتظار  روزها  از  انتخابات، پس  مستقل  کمیسیون 
نتایج 10 درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری 

را اعالم کرد. 

مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف 
در  نشست خبری  یک  در  گذشته  روز  انتخابات 
اولیه  نتایج  می کنیم  اعالم  »امروز  گفت:  باره  این 
آرا در 26 والیت  از شمارش 10 درصد  حاصل 
کشور در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور و 

همچنین کابل به دست آمده است.«
وی افزود: »تا کنون 500 هزار رای در 26 والیت 
شمارش شده است که نشان می دهد داکتر عبداهلل 
از  پیشتر  آراء  از  درصد  دهم  نه  و   41 کسب  با 
تا  نیز  غنی  اشرف  دکتر  دارد.  قرار  نامزدها  سایر 
کنون با کسب 37 و شش دهم درصد از آراء در 
رتبه دوم قرار دارد. زلمی رسول نیز با کسب نه و 
هشت دهم درصد از آراء در رتبه سوم قرار دارد 
و استاد سیاف با کسب باالتر از 5 درصد آرا در 

رتبۀ چهارم قرار دارد.«
انتخابات  نامزدهای  از  یک  هیچ  صورتی که  در 
 50 از  بیش  نتواند  افغانستان  ریاست جمهوری 
درصد از آراء را...                    ادامه صفحه 6
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 بدون هيچ تردیدی می توان ادعا كرد كه اگر طالبان فرصت 
برگزاری  روند  اخالِل  برای  را  اقدامی  هرگونه  می یافتند، 
سخنان،  این  با  حميدگل  آقای  می دادند.  انجام  انتخابات 
مغالطه آميز  بازِی  یک  به  را  انتخابات  جریاِن  كل  می خواهد 
ميان طالبان و امریکا تقليل دهد؛ بازی یی كه نمی توان برای 
آن هيچ سند و شاهدی ارایه كرد. اگر به گفتۀ آقای حميدگل 
طالبان نمی خواستند روند برگزاری انتخابات را مختل كنند، 
زمان  در  و  رویداد  این  از  پيش  آماده گی های  آن همه  پس 
حميدگل  آقای  چرا  است؟...  بوده  چه  برای  آن  برگزارِی 
نمی خواهد اعتراف كند كه برنامه های استخباراتِی كشورش 
از سوی مردم افغانستان نقش برآب شده و حاال آن چه كه 
ادعا می شود، فقط حرف هایی از روی عقده و عصبانيت است؟

آرای ۸ والیت بدخشان، بغالن، غور، نورستان، دایکندی، پکتيکا، وردک و غزنی در نتایجی كه 
دیروز اعالم شده، محاسبه نشده است



فرهمند عليپور
با آن که 13 سال از روی کار آمدن نظام مبتنی 
بر دموکراسی و با حمایت جهانی در افغانستان 
چالش های  با  هنوز  کشور  این  اما  می گذرد، 
اقوام  حضور  است.  گریبان  به  دست  بسیاری 
قومی  عمیق  و  گسترده  رقابت های  و  مختلف 
نتواند  افغانستان  نظام  تا  است  شده  موجب 
برای  باشد.  کارا  می رفت  انتظار  که  آنگونه 
قومی  اختالف های  و  کشمکش ها  از  خروج 
است.  شده  ارایه  زیادی  پیشنهادهای  اکنون  تا 
ملی  آجندای  طرح  برنامه ها  آخرین  از  یکی 
شده  تهیه  مسعود  ولی  احمد  توسط  که  است 
است و اکنون در محافل و رسانه های افغانستان 
از آن بسیار یاد می شود. یونس قانونی، معاون 
اول رییس جمهور این کشور نیز این طرح را 
حمایت  آن  اهداف  از  و  خوانده  طرح  بهترین 

کرده است.
وزیراکبر  محله  در  مسعود،  احمدولی  خانۀ  به 
این  خصوص  در  او  با  تا  می رویم  کابل  خان 
طراح  که  مسعود  کنیم.  گفت وگو  ملی  طرح 
سفیر  سال ها  برای  است  ملی  آجندای  طرح 
برادر  که  او  است.  بوده  لندن  در  افغانستان 
شدۀ  شناخته  چهره های  از  مسعود  شاه  احمد 
افغانستان است این روزها در تالش برای کم 
کردن شکاف ها و گسل ها میان اقوام افغانستان 
و همگرایی گروه های قومی و سیاسی در این 

کشور است.

آقای مسعود پیش از هر چیز می خواهم بدانم 
سمت  به  شما  که  شد  باعث  ضرورتی  چه 

طرح »آجندای ملی« بروید؟
 ببینید درست است که ما یک نظام دمکراتیک 
انتخابات هایی  سال   12 مدت  در  اینکه  داریم، 
جهانی،  جامعه  و  ایم  گذاشته  سر  پشت  را 
افغانستان را حمایت می کند، اما در عین حال ما 
نمی توانیم تنها به انتخابات تکیه کنیم. چون به 
عقیده من انتخابات پایان کار نیست. در بسیاری 
از کشورها در فرایند انتخابات دولت هایی گاه 
استبداد رفته  به سمت  اند که  آمده  بر سر کار 

اند.
کشور ما با بحران های زیادی رو به رو است. 
و  اقتصادی  مشرویت،  هویت،  های  بحران  ما 
سیاسی داریم. یک جامعه بسیار ناهمگون و کثیر 
چالش های  و  وضعیتی  چنین  با  هستیم.  اقوام 
گسترده یی که در پیش رو داریم مثل چالش های 
امنیتی، اقصادی و اجتماعی، می بینیم که راه حل 
نمی گذرد.  انتخابات  راه  از  تنها  افغانستان  در 
مطرح  را  ملی«  »آجندای  ما  اساس  همین  بر 
کردیم و گفتیم بهتر است که در افغانستان یک 

مشارکت قانون مند و گسترده داشته باشیم.

یا  پارلمانی  انتخابات  در  اقوام  این  مگر  اما، 
ریاست جمهوری شرکت نمی کنند؟ در کابینه 
هم افرادی از اقوام مختلف هستند. چطور این 
دو نهاد یعنی ریاست جمهوری و مجلس، که 
می شوند  برگزیده  هم  دمکراتیک  به صورت 
افغانستان  در  را  وحدت  این  اند  نتوانسته 

محقق کنند؟
در  مختلف  اقوام  که  نیست  شکی  این  در 
حضور  پارلمان  و   دولت  مختلف  بخش های 
که  می شویم  متوجه  بررسی  یک  در  اما  دارند 
تعادل و توازن اقوام در چارچوب دولت حفظ 
ریاست  مقام  در  نفر  یک  مثاًل  است.  نشده 
دست  در  را  کشور  سرنوشت  همه  جمهوری 
دارد، این فرد می تواند از یک قوم خاص باشد. 
به نظر ما دادن همه اختیارات کشور به یک فرد 
از یک قوم خاص، موجب رانده شدن بقیه اقوام 
افغانستان.  ریاستی  نظام  در  خصوصًا  می شود؛ 
تالش باید بر این متمرکز باشد که توازن میان 
اقوام، خصوصًا در بحث توزیع قدرت صورت 

بگیرد. 
داریم،  مختلفی  نهادهای  ما  که  است  درست 
ولی مشکل آنجا است که قدرت این نهادها به 
درستی تفکیک نشده است و 90 درصد قدرت 
و اختیارات کشور به صورت متمرکز در دست 
چنین  ما  است.  رییس جمهور  یعنی  فرد،  یک 
دمکراتیک  کشورهای  دیگر  در  را  موضوعی 

شاهد نیستیم.

دولت  در  اقوام  که  دارید  عقیده  شما  پس 
و  ندارند  موثر  و  واقعی  حضور  افغانستان 

بیشتر حضوری نمادین دارند؟
این وضعیت،  گرفتن  نظر  در  با  است.  درست 
حتا  ندارند،  حضوری  می کنند  احساس  اقوام 
تنها اقوام تاجیک و ازبک و هزاره ها نیست که 
چنین حسی را دارند، بلکه خود پشتون ها هم 
چنین حس و برداشتی دارند. مثاًل پشتون ها که 
در دو قبیلۀ بزرگ »غلجای«” و »درانی« هستند، 
ها  »درانی«  همواره دست  قدرت  می کنند  فکر 
قدرت  می کنند  فکر  درانی ها  خود  یا  است، 
همیشه در یکی از طایفه های آنها است و بقیه 
طوایف حذف شده اند. پس در “آجندای ملی 
تازه  گفتمان  یک  که  ایم  شده  این  خواستار   ”
بر اساس همگرایی و  طرح کنیم، یک گفتمان 
هم پذیری؛ به گونه یی که بتوانیم یک دیدگاه 
ایجاد  افغانستان  مردم  و  نخبگان  برای  واحد 
کنیم و بر اساس محور دیدگاه های واحد اعتماد 
سازی کنیم، دولتی بر پا کنیم که همه اقوام خود 
را در آن ببینند و به آن اعتماد کنند. می خواستیم 
اجتماعی   - فرهنگی  مشارکت  یک  پایین  در 

به وجود بیاید و در باال مشارکتی سیاسی رقم 
ملت   - دولت  تحقق  زمینه  اینگونه  تا  بخورد 
سمت  به  برویم  و  شویم  افغانستان  در  سازی 

نهاد سازی در کشور.
بحث دیگر که پیشتر هم اشاره کردم این است 
که دموکراسی اکثریتی نمی تواند در این کشور 
موفق باشد. برای همین بهتر است که مشارکت 
قانون مند  صورت  به  را  حداکثری  و  گسترده 
آجندای  همین  برای  کنیم.  ایجاد  دولت  در 
داریم،  دولت  که  است  درست  می گوید  ملی 
و  متفاوت  اکنون  تا  دولت  از  ما  تعبیرهای  اما 
می خواهد  ملی«  »آجندا  است.  بوده  مخالف 
اساسی  قانون  از  متفاوت  تعبیر  و  تعریف  یک 
و قدرت ارایه دهد، چیزی که نیازمند یک زمان 
طوالنی است، اما تا زمان رسیدن به این اهداف 
و برای کوتاه مدت پیشنهاد ما تشکیل و ایجاد 

دولت وحدت ملی است.

مورد  در  جزیی تر  صورت  به  بخواهیم  اگر 
آجندا  آیا  کنیم،  صحبت  ملی  آجندای 
مخالف سیستم ریاستی است و به دنبال نظام 

پارلمانتارسیم است؟
سیستم می تواند هر سیستمی باشد، اما اهمیت 
سیستم  داخل  در  حکومت داری  نوع  اصلی 
اساسی  قانون  یا  سیاسی  سیستم  هر  است. 
هر  و  باشد  داشته  را  خود  مشکالت  می تواند 
چند سال یک بار نیاز به بازنگری دارد. اولویت 
جمهوری  ریاست  نیست،  سیستم  نوع  اصلی 
پارلمانتاریسم، مهم این است که در شرایط  یا 
کنونی افغانستان، چگونه قدرت رییس جمهور 
نحوه  در خصوص  بیاوریم.  پایین تر  اندکی  را 
سیستم هم می توان بررسی کرد و میان گروه ها 
اعتقاد  شخصًا  من  رسید.  توافق  به  نخبگان  و 
باشیم  داشته  جمهور  رییس  هم  باید  که  دارم 
اما آجندای ملی می گوید  و هم نخست وزیر، 
را  فکرهای شان  باید  افغانستان  نخبگان  که 
یک سان کنند تا به راهی برسیم که هم در داخل 
بتوانیم با یکدیگر زندگی کنیم و اینکه بتوانیم 
مناسب  و  یی خوب  رابطه  دیگر  با کشورهای 

داشته باشیم.

آیا منظور شما از کابینه وحدت ملی، الگویی 
هم چون لبنان است؟ اینکه کابینه و قدرت بین 

گروه های مختلف تقسیم شود؟
ببینید ما یک طرح داریم که تا چند روز دیگر 
منتشر خواهد شد، طرحی برای دولت وحدت 
ملی در افغانستان. شاید اینگونه طرح موضوع 
نداشته  سازگاری  دموکراسی  با  چندان  »قوام« 
ارزش ها و  از  اینکه چگونه می توان هم  باشد. 
ارادۀ مردم...                          ادامه صفحه 7
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گفت وگوی »شرق پارسی« با احمدولی مسعود

افغانستان به دموکراسی انجمنی و تفاهمی 
نیازمند است

 

مستقل  کمیسیون  شد.  اعالم  قسمی  انتخابات  نتایج 
انتخابات خبر داد که آرای 26 والیت کشور شمار شده 
و در یک محاسبۀ ده درصدی، داکتر عبداهلل عبداهلل 41.9 
 9.8 زلمی  رسول  و  درصد   37.6 اشرف غنی  درصد، 
درصد آرا را از آن خود کرده اند. گفته می شود که در این 
نمونه، آرای والیت های بدخشان، بغالن، غور، نورستان، 

دایکندی، پکتیکا، وردک و غزنی محاسبه نشده است.
قابل  مهم  نکتۀ  دو  حاال  آمار،  این  اعالم  به  توجه  با 
گزارش های  طبق  این که  نخست  نکتۀ  است:  بحث 
داکتر  عبداهلل،  عبداهلل  )داکتر  نامزد  سه  پیشتازی  پیشین، 
زلمی رسول و داکتر اشرف غنی( معلوم بود. رسانه ها و 
نامزد خبر  برنده  شدن همین سه  از احتمال  نظرسنجی ها 
اعالم گردید،  نتایج قسمی  هم  بنابراین، وقتی  می دادند. 
برای بسیاری ها غیرمنتظره نبود. اما آن چه از پیش بینی ها 
باز مانده بود، پیشتازی اشرف غنی بود که اکنون به عنوان 
نامزد دوم، 37.6 درصد رای را به خود اختصاص داده 
نامزد  زلمی رسول  چون  که  بود  آن  بر  گمان ها  است. 
مورد حمایت حکومت است، به یقین که نفر دوم غیر از 
زلمی رسول کسی نخواهد بود؛ اما نتایج انتخابات نشان 
می دهد که چنین حدسی درست نبوده است. با توجه به 
وضعیت پیش آمده به نظر می رسد که آقای کرزی حاال 
دو نامزد مورد نظر دارد و یا از دو نامزد حمایت می کند: 

اشرف غنی و زلمی رسول. 
است  این  از  حاکی  نگرانی ها  تازه ترین  حال،  عین  در 
کسانی در کمیسون های انتخاباتی می خواهند که نتایج آرا 
را به نفع نامزد مورد نظر حکومت مهندسی کنند و نیز 
آرای نامزد پیشتاز را کم  نمایند تا زمینه را برای رفتن به 
دور دوم انتخابات فراهم سازند. اگر چه تصور نمی شود 
که انتخابات به دور دوم برود، اما این در صورتی ممکن 
انتخابات  کمیسیون  و  ریاست جمهوری  عماًل  که  است 
کمیسیون  در  مسووالن  باشد.  داشته  را  قصدی  چنین 
انتخابات نبایست شمارش آرا و اعالن نتایج را بر بنیاد 
را  مردم  رای  و  کنند  راه اندازی  شان  سیاسی  بینش های 
صادقانه ترین  در  مردم  به  واپس  امانت  یک  عنوان  به 
قراین  و  متأسفانه شواهد  اما  دهند؛  تسلیم  ممکن  شکل 
نتایج  که  می خواهند  مسووالن  این  که  می  کند  حکایت 
انتخابات  در  کنند.  اعالم  مهندسی شده  گونۀ  به  را  آرا 
گرفته  صورت  چیزی  چنین  جمهوری  ریاست  گذشتۀ 
است و حاال نیز آقای کرزی بی میل نیست که این دور 
انتخابات را به چالش مواجه کند. شکی نیست که آقای 
کرزی دوست دارد نامزد برنده کسی باشد که ادامه دهنده 
در  مسووالن  اما  باشد؛  او  قدرت  بقای  و  او  حکومت 
که  دریابند  را  نکته  این  باید  انتخاباتی  کمیسون های 
می خواهد،  کرزی  آقای  که  مسیری  به  کردن  حرکت 
افغانستان را به بحران می کشاند. اعالم نتایج اولیه با یک 
روز تأخیر و گفت وگوهای پشت پرده دربارۀ آن، قبل از 
اعالم نتایج نشان می دهد که کمیسیون انتخابات در نظر 
دارد تا به هر نحو ممکن میان نامزدان پیشتاز یک موازنه 
پایان  تا  است  ممکن  موازنه  این  حفظ  و  کند  حفظ  را 
نتایج ابتدایی ادامه داشته باشد. اگر چنین اتفاقی به شکل 
ایرادی برآن  بنیاد رأی مردم صورت گیرد،  بر  طبیعی و 
نیست، اما دردمندانه دیده می شود که دست های سیاسی 
این  و  فعال شده اند  انتخابات  نتایج  مهندسی کردن  برای 

می تواند وضعیت را به سمت بحران و قهقرا بکشاند. 
شکی نیست که این بار نتیجۀ یک انتخابات غیرشفاف و 
تقلبی برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. بنابراین باید 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون 
بنیاد عالیق و  بر  نه  بنیاد رأی مردم عمل کنند،  بر  فقط 
سالیق سیاسی خویش. دیده شود که کمیسیون انتخابات 

در مرحله دوم اعالم نتایج قسمی چگونه عمل می کند.

نتایج اولیه و نگرانی ها
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ترکیه در آستانۀ مواجهه با تهدید القاعده
 در چند دهه اخیر الگویی پدیدار شده است: 
جمله  از  نامی  هر  با  را  افراطیون  دولت ها، 
تحمل  شبه نظامیان  یا  تکفیری ها  جهادی ها، 
اندازه  همان  تندرویشان  که  زمانی  تا  می کنند 

یعنی  می خواهند  آنها  که  باشد 
تنها  تروریسم شان  که  زمانی  تا 
برای صدور به خارج از کشور 

باشد.
از این رو شاهزاده های سعودی 
خزانه های  به  پول  سال ها 
گروه های افراطگرا واریز کردند 
و به این ترتیب القاعده از انتقاد 
از سوی دیگر بخش های جهان 
سلطنتی  خاندان  ماند.  امان  در 
حمالت  از  پس  حتی  سعودی 
سال  سپتمبر   11 تروریستی 
در  وضوح  به  میالدی   2001
تروریسم  به  نسبت  رویکردش 
پس  تنها  بود.  دورو  و  ریاکار 
از  آنکه القاعده سالح های خود 
سعودی  عربستان  طرف  به  را 
شاهزاده های  و  پادشاه  گرفت، 
که  خطری  متوجه  سعودی 

القاعده به وجود آورده، شدند.
اسد،  بشار  صورت،  همین  به 
که  سوریه  رئیس جمهوری 
یک  عنوان  تحت  شهرتی  از 

سکوالر بهره می برد نیز مورد پسند افراطگرایان 
پدر  اسد،  حافظ  است  ممکن  است.  بوده 
اخوان  به  میالدی   1982 سال  در  اسد  بشار 
بر  اما  باشد  کرده  حمله  حماۀ  در  المسلمین 
خالف کاریکاتور تام فرایدمن از اسد و »قوانین 
تحمل  عدم  با  فردی  اسد  حافظ  حماۀ اش«، 
فورا  که  بود  فردی  او  بلکه  نبوده  اسالم گرایان 
پس از آغاز این قتل عام تالش کرد تا نجات 
و  اسد  حافظ  بپذیرد.  عضویت  به  را  یافتگان 
متعاقبا پسرش به آرامی شروع به تحمل بیشتر 
محافظه کاری کردند. بشار اسد پا فراتر گذاشته 
کرد  حمایت  را  جهادگرایان  فعال  طور  به  و 

از  در خارج  را  آنها جهادشان  که  مادامی  البته 
نتیجه سوریه به راه  انجام می دادند. در  سوریه 
زیرزمینی برای افراطیونی تبدیل شد که به عراق 
نفوذ می کردند تا نه تنها علیه نیروهای آمریکایی 

آشوب  به  دست  عراقی  شهروندان  علیه  بلکه 
افراطیون  همین  که  ندارد  تعجب  جای  بزنند. 
بعدا علیه خود بشار اسد نیز به پا خاستند چرا 

که همیشه عکس العملی وجود دارد.
را  مشابه  پدیده های  این  از  بسیاری  نیز  عراق 
با  افراط گرایی  معنا که  بدان  تجربه کرده است 
 2003 سال  در  امریکا  رهبری  تحت  مداخله 
پیش  بلکه  نشد  آغاز  کشور  این  در  میالدی 
عراق  دیکتاتور  بود. صدام،  شده  شروع  آن  از 
کردن  ارضا  منظور  به  را  اخالقی«  »جوخه های 
فعالیت هایی  که  کرد  ایجاد  اسالمی  احساسات 
اتهام نقض اصول  همچون گردن زدن زنان به 

اخالقی انجام می دادند. این یک جهش کوچک 
برای برخی افراط گرایان جوان در استان االنبار 
در سال 2003 میالدی بود تا موج ناآرامی ها را 
به اسم مذهب علیه شیعیان عراق آغاز کنند؛ آن 
زمانی که صدام در سال های  هم 
چنین  انجام  به  را  آن ها  قبل 

کارهایی تشویق کرده بود.
است؟  بعدی چه کسی  نفر  حال 
اگر من ترکی بودم که در استانبول 
درباره  می کردم،  زندگی  انقره  یا 
القاعده  خشونت آمیز  اقدامات 
احساس  شدت  به  نزدیکی ام  در 
استانبول  البته  می کردم.  نگرانی 
تاکنون نیز هدف حمالت القاعده 
آنچه  با  چیز  هیچ  اما  گرفته  قرار 
قابل  است،  وقوع  شرف  در  که 
طیب  رجب  نیست.  مقایسه 
ترکیه  نخست وزیر  اردوغان، 
سرمایه داران  با  همچنان  متاسفانه 
القاعده ارتباط نزدیکی دارد. ترکیه 
همچنین کامال از جبهه النصره و 
حتی دولت اسالمی عراق و شام 
آنها  که  مادامی  اما  کرده  حمایت 
کردهای سکوالر سوریه را مورد 
هدف قرار دهند. در حال حاضر 
پس از ماه ها انکار مشخص شده 
استان  در  انتحاری  حمالت  که 
ریحانلی که دولت ترکیه رژیم سوریه را مقصر 
مخالفان  توسط  حقیقت  در  می دانست،  آن 

مرتبط با القاعده سوریه صورت گرفته است.
سعودی ها،  همانند  است  ممکن  ترکیه  دولت 
سوری ها، عراقی ها، پاکستانی ها و دیگران گمان 
کرده باشد که آنها می توانند القاعده یا گروه های 
استراتژیک شان  دشمنان  علیه  را  آن  با  مرتبط 
هدایت کنند.  اما آنها اشتباه می کنند. زمانی که 
یا  در سال جاری  بیاید خواه  ترکیه  به  القاعده 
سال  آتی یا در سال 2016 میالدی، ترکیه یی ها 
باید بدانند فردی که آنها را دعوت کرده، رجب 

طیب اردوغان است.

مالکی:

 عراق نیازمند تشکیل دولت اکثریت 
سیاسی است

هم زمان با افزایش تنش ها،

جو بایدن به کی یف می رود
دولت پاکستان به دنبال تصویب قوانین 

جدید برای ممانعت از خروج مشرف

امریکا قرار  کاخ سفید اعالم کرد، معاون رییس  جمهوری 
است روز سه شنبه )22 اپریل( برای اعالم حمایت از دولت 
اوکراین و همزمان با اعالم نگرانی های دولت واشنگتن از 
ناآرامی ها و خشونت های شبه نظامیان که گفته می شود از 
سوی روسیه در شرق اوکراین حمایت می شوند، به کی یف 

برود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید در بیانیه یی اعالم 
کرد: جو بایدن، معاون باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
22 آوریل 2014 به کی یف می رود و یکی از بلندپایه ترین 
آغاز  زمان  از  که  می شود  محسوب  امریکایی  مقام های 

درگیری ها در اوکراین به این کشور سفر می کند.
در همین حال،  کاخ سفید اعالم کرد: جان کری، وزیر امور 
خارجه امریکا در تماس تلفنی با سرگئی الوروف، همتای 
روس خود درباره اوضاع موجود در اوکراین به گفت وگو 
پرداخت و در جریان این مذاکره تلفنی نگرانی شدید خود 
ابراز  اوکراین  شرق  در  مسلح  نظامیان  شبه  حمالت  از  را 

داشت.
کاخ سفید همچنین به روسیه نسبت به اقدامات آتی نظامی 
در اوکراین پس از آنکه جدایی طلبان مسلح دفاتر دولتی در 
شهر اسالویانسک واقع در شرق اوکراین را به تصرف خود 

درآوردند، هشدار داد.
لورا لوکاس مگنوسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ 
سفید گفت: ما به شدت نگران آنچه که در شرق اوکراین و 
توسط جدایی طلبان حامی دولت روسیه به وقوع می پیوندد 
نگران هستیم. آنها از روسیه که عامل خشونت ها و ناآرامی ها 
در اوکراین هستند حمایت کرده و به دنبال بی ثبات کردن 
دولت کی یف هستند. ما پیشتر شاهد فعالیت های معترضان 

قبل از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بودیم.
دبیرکل  مون،  کی  بان  داد:  گزارش  نیز  شینهوا  خبرگزاری 
سازمان ملل نگرانی شدید خود را درباره وخامت اوضاع در 

شرق اوکراین ابراز داشت و در بیانیه ای اعالم کرد،  وخامت 
اوضاع در شرق اوکراین به شدت نگران کننده است و باعث 

افزایش درگیری های خشونت بار آتی خواهد شد.
در بیانیه سخنگوی بان کی مون همچنین آمده است: دبیرکل 
سازمان ملل نگران افزایش ناآرامی ها و درگیری ها در شرق 
دو طرف  باعث خشنودی  هیچ وجه  به  که  است  اوکراین 

نخواهد شد.
اوایل روز شنبه ده ها تن از مردان مسلح یک ساختمان امنیتی 

و یک ایستگاه پلیس در شرق اوکراین را تصرف کردند.
است:  آورده  خود  بیانیه  ادامه  در  مون  کی  بان  سخنگوی 
سازنده  مذاکرات  خواستار  دیگر  بار  ملل  سازمان  دبیرکل 
و فوری برای کاهش تنش های موجود در منطقه و از میان 
آماده  همچنین  ملل  سازمان  است.  اختالفات  تمامی  بردن 
تداوم حمایت ها از یک راه حل صلح آمیز برای بحران کنونی 

اوکراین است.
به  روسیه  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به  حال  همین  در 
سوی  از  مسلحانه  اقدام  هرگونه  که  داد  هشدار  امریکا 
تضعیف  باعث  اوکراین  شرق  در  کی یف  دولت  مقام های 
اقدامات به منظور یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای حل 
و فصل درگیری ها می شود و مذاکرات صلح را به مخاطره 

می اندازد.

و  القاعده  علیه  جنگ  که  کرد  اعالم  عراق  نخست وزیر 
گروه دولت اسالمی عراق و شام معروف به داعش تنها 
در والیت های االنبار و نینوا نیست و اگر دولت در مقابل 

آنها سکوت کند آنها به سایر والیت ها راه پیدا می کنند.
نوری مالکی، نخست وزیر عراق در جریان کمپین تبلیغات 
ضمن  میسان  والیت  در  قانون  دولت  ائتالف  انتخاباتی 
از  تقدیر  و  ارتش  قبال  در  عراق  مردم  موضع  از  تقدیر 
افزود:  سیاسی  فراکسیون های  از  اندکی  تعدادی  موضع 
برده اند و  پناه  به دروغ  از فراکسیون های عراقی  بسیاری 
جنگ علیه داعش را تبلیغات انتخاباتی توصیف می کنند.

مالکی با انتقاد شدید از سیاستمدارانی که »به ارتش عراق 
ضربه می زنند«، اظهار کرد: کسی که در فاصله دور ایستاده 
برای  نکند  مبارزه  کند و خودش  نگاه  ارتش  به  و  باشد 

عراق غیرت نشان نداده است.
وی با بیان اینکه این افراد در صورت وقوع یک عملیات 
انتحاری یا تروریستی یا کشته شدن یک سرباز خوشحال 
می شوند از مردم خواست تا »به آنها در صندوق ها رای 

آری ندهند«.
نخست وزیر عراق با درخواست از همه مردم این کشور 
برای شرکت در انتخابات با هدف تشکیل دولت اکثریت 
هشدار داد که عدم مشارکت آنها در انتخابات به معنای 

این است که آنها مجددا به هدف خود دست نیافته اند.
همه  تصویب  در  اکثریت  دولت  داشت:  عنوان  مالکی 
تالش  آن  افتادن  تاخیر  به  برای  عمدا  برخی  که  قوانینی 
قوانینی رای  به  نمایندگان  می کنند، نقش خواهد داشت. 

خواهند داد که در سایه این دولت به نفع مردم است.
وی تاکید کرد: اگر ائتالف دولت قانون نبود یقینا عراق 
در  اساسی  پایه  قانون  دولت  ائتالف  می پاشید.  هم  از 
از هم  فراکسیون ها  دیگر  که  در شرایطی  و  است  دولت 
را  توانسته است قدرت خود  ائتالف  این  اما  گسیخته اند 

حفظ کند.
مالکی اعالم کرد که دولت در  آینده بیش از 15 هزار تن از 
افرادی که برای از بین بردن شبه نظامیان در والیت میسان 

نقش داشتند، تعیین خواهد کرد.
عملکرد  از  بسیاری  کرد:  تصریح  عراق  نخست وزیر 
شبه نظامیان یعنی حمله به شهروندان و به کارگیری سالح 

رنج می برند.
وی افزود: برخی نگرش شبه نظامی و سلطه طلبانه دارند 
و گمان می کنند که مردم عراق آفریده شده اند تا بنده آنها 
باشند، اما باید گفت که تمام مردم عراق کرامت دارند و 
مورد  مقامی  که  ذلیل شوند هر چقدر هم  و  نباید خوار 
حمایت برنامه های خارجی باشد نمی توان وی را به مردم 

نسبت داد.
دولت  تشکیل  نیازمند  عراق  که  کرد  خاطرنشان  مالکی 
اکثریت سیاسی است و این به معنای در حاشیه قرار دادن 

هیچ گروهی نیست.
وی افزود: کسی که نمی خواهد به دولت بپیوندد به جناح 

مخالفان برود.
مالکی اذعان کرد که سیاستمداران در ابتدای اپریل 2013 
طایفه گرایی و تقیسم بندی را وارد نظام سیاسی کردند 
و حل مشکل عراق از طریق دولت اکثریت سیاسی ملی 

ممکن است نه از طریق اکثریت طایفه ای.

دولت  کرده اند،  اعالم  پاکستان  در  خبری  منابع  برخی 
این کشور بر سر محاکمه پرویز مشرف با مقامات ارتش 
اختالف داشته و قصد دارد با تصویب قوانینی جلوی 

سفر مشرف به خارج از کشور را بگیرد.
دولت پاکستان تالش می کند محاکمه پرویز مشرف به 
نتیجه منطقی خود برسد اما ارتش این کشور نمی تواند 

تحقیر فرمانده سابق خود را بپذیرد.
وزارت داخلۀ پاکستان اخیراً درخواست پرویز مشرف، 
رییس جمهور سابق پاکستان که در حال حاضر به اتهام 
خیانت به کشور در حال طی فرآیند محاکمه است برای 
و  خود  معالجه  منظور  به  پاکستان  از  خارج  به  رفتن 

رسیدگی به مادر بیمارش را رد کرد.
این  تا  برود  عالی  دادگاه های  نزد  انتظار می رود وی 
اگر  حتی  وجود  این  با  بکشد.  چالش  به  را  تصمیم 
این  درخواست وی توسط دادگاه پذیرفته شود دولت 
کشور عزم خود را جزم کرده تا اجازه ندهد مشرف از 

کشور خارج شود.
به دنبال آن است  پاکستان  منابع مطلع، دولت  به گفته 
تا با تصویب برخی قوانین ویژه جلوی سفر مشرف به 
خارج از کشور را بگیرد. بر اساس این قوانین کسانی که 
متهم به خیانت به کشور شوند، حق ندارند تحت هیچ 

شرایط و بهانه ای خاک پاکستان را ترک کنند.
به دادگاه  ادعا شد که پرویز مشرف هنگامی که  اخیراً 
آمده نامه ای همراه داشته که در آن دولت پاکستان به 
داده که مشرف پس  این کشور تضمین  ارتش  رهبران 
از دریافت کیفرخواست اجازه ترک پاکستان را خواهد 

یافت.
با این وجود دولت پاکستان پس از پایان رویه از سوی 

هیات قضات از عمل به وعده خود سر باز زده است.
یک وزیر فدرال پاکستان چند روز پیش گفت: شایعات 
درباره اختالفات ارتش و دولت پاکستان بر سر پرونده 
زمان  در  که  شده  منتشر  عناصری  توسط  مشرف 
دیکتاتوری ترقی کردند و این کارها توطئه ای برای بی 

ثبات کردن کشور هستند.

                                                                                                                                   مایکل رابین، کامنتری



دوم، من این را ترکیب کننده می نامم. اگر در محیط پُرسروصدایی بودید، به این 
گوش دهید که چند تا چینِل صدا را من می توانم بشنوم؟ چند چینِل منحصر به 
فرد صدا در این ترکیب می شنوم؟ مي توانید این کار را در یک مکان زیبا، مثل 
یک دریاچه، انجام بدهید. صداي چند تا پرنده را می شنوم؟ آن ها در کجا هستند؟ 
این امواج کجا هستند؟ این تمرین برای بهبود بخشیدن به کیفیت گوش دادن تان 

بسیار عالي است.
دربارۀ  زیبایی ست.  تمریِن  این  می گذارم،  را چشیدن  تمرین  این  اسم  من  سوم: 
به عنوان مثال، صداي خشک کن گردان من  لذت بردن از صداهاي جهان است. 
یک والس است؛ یک، دو، سه، یک، دو، سه، یک، دو، سه. من عاشق این هستم. 
بنابراین صداهای جهان می توانند واقعًا جالب  یا صداي قهوه ُخردکن من؛ واوو! 
باشند اگر شما به آن ها توجه کنید. من آن را سرود ُکر پنهان می نامم، که همواره 

در اطراف ما هست.
تمرین بعدی که احتماالً مهم ترین تمرین هاست، اگر چنان چه فقط یک چیز را جدا 
کنید. این موقعیت هاي گوش دادن است ـ به این معنا که شما می توانید موقعیت 
دهید.  تغییر  است،  شما  دادن  گوش  مناسب  که  چیزي  به  را  خود  دادن  گوش 
این بازی با آن فیلترهاست)فرهنگ، زبان، ارزش ها، باورها، نگرش ها، انتظارات، 
مقاصد(. به خاطر دارید، من این فیلترها را در ابتدا به شما دادم. این شروع بازی با 
آن ها به عنوان اهرم است، تا از آن ها آگاه شویم و آن ها را به محل متفاوتی حرکت 
دهیم. در این جا فقط برخی از موقعیت های گوش دادن، یا مقیاس های موقعیت 
گوش دادن هست که می توانید از آن ها استفاده کنید. خیلی زیادند. از آن ها لذت 

ببرید، بسیار هیجان انگیز هستند.
دادن،  برای گوش  این  از  از حروف مخفف. شما می توانید  کلمه یي  آخر،  در  و 
از این  ارتباط برقرار کردن استفاده کنید. اگر شما در هر یک  برای گفت وگو و 
نظرم  به  و  انتقالی(  انتقادی،  توسعه یی،  تقلیل،  منفعل،  )فعال،  ـ  هستید  نقش ها 
ـ آن کلمه ساخته شده  این بحث گوش مي دهد  به  شامل هر کسی مي شود که 
از حروف مخفف رسا RASA است که واژه یي سانسکریت برای شیره یا جوهر 
است. در رسا )R( حرف اول )Receive(دریافت کردن است، که بدین معناست 
به شخص )رهبران، معلمان، همسران، والدین، دوستان( توجه کنید. ) A( حرف 
اول )Appreciate( قدردانی کردن است، که صداي کمي تولید مي کند مثل اووم، 
آه، خوبه؛ )S( حرف اول )Summarize( خالصه کردن است، کلمۀ »از این رو« در 
ارتباطات بسیار مهم است؛ )A( حرف اول )Ask( پرسیدن است، سوال ها را بعداً 

بپرسید.
اکنون صدا همۀ اشتیاق و عالقۀ من است، زنده گی من است. من در این مورد یک 
کتاب نوشتم. از این رو من زنده گي مي کنم که گوش کنم. برای بیشتر مردم این 
تقاضاي بیش از حدي است. اما من معتقدم که هر انسانی نیار به آگاهانه گوش 
دنیای  با  مکان  و  زمان  در  مرتبط شدن  ـ  کند  زنده گی  تمام وکمال  تا  دارد  دادن 
فیزیکی اطراف مان، و مرتبط شدن برای درک یکدیگر، نه این که بگوییم ما به لحاظ 
معنوی با یکدیگر مرتبط هستیم، چرا که در همۀ  راه هاي معنوی که من می شناسم، 

گوش فرا دادن و تعمق در مرکز قرار دارد.
به همین دلیل الزم است در مکتب ها گوش دادن را به عنوان یک مهارت آموزش 
دهیم. چرا تدریس نمی شود؟ این دیوانه گی ست. اگر ما بتوانیم گوش دادن را در 
و  ترس ناک  لغزندۀ  از شیب  را  دادن مان  می توانیم گوش  دهیم،  آموزش  مکاتب 
خطرناک این جهان، که دربارۀ آن صحبت کردم را بگیریم و به مکانی که در آن 
همه در همه حال آگاهانه گوش می کنند ـ یا حداقل مي توانند آگاهانه گوش کنند، 

ببریم.
نمي دانم که این کار چه گونه باید انجام شود، اما این تد TED است، و من فکر 
می کنم جامعۀ تدTED توان هر کاری را دارد. بنابر این من از شما دعوت می کنم 
که با من مرتبط شوید، با یکدیگر مرتبط باشید، این مأموریت را بگیرید و بیایید 
گوش دادن را در مکاتب آموزش دهیم، وجهان را در یک نسل به جهان گوش 

دادِن آگاهانه بدل کنیم؛ جهانی از ارتباطات، جهانی از درک، و جهانی از صلح.
منبع:

http://www.ted.com/talks/lang/en/julian_treasure_5_ways_to_listen_better.html

www.mandegardaily.com    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  هفتادو ششم  y دو شنبه  25 حمل / فروردین y 1393 13جمادی الثانی  y 1435 14اپریل 42014

بخش دوم و پایانی

پنـج راه برای بهـتر گوش دادن
)TED سخنراني جولیان ترژر در(

ناصر فکوهی 

الگوی پزشکی در کشورهای توسعه یافته، 
دوم  جهانی  جنگ  از  پس  که  گونه یی  به 
وجود  به  اروپا  در  چه  و  امریکا  در  چه 
آمد، این امر حیاتی را در قالب عمومی تر 
بهداشت، در کنار گروهی دیگر از »حقوق« 
اساسی انسان ها نظیر »مسکن«، »آموزش«، 
تا   ... و  عمومی«  »امنیت  »حمل ونقل«، 
سوداگرانۀ  کنترل  زیر  از  زیادی  حدود 
البته  الگو  این  کرد.  خارج  سرمایه داری 
اوج  به  رفاه«  »دولت  به  موسوم  دولت  در 
خود رسید: در اروپای قاره یی، پزشکی و 
بیمه های تأمین اجتماعی به صورت فراگیر 
کارفرما  و  بیمار  میان  را  سالمت  سهم 
از  برخی  در  و  می کردند  تقسیم  دولت  و 
اصوالً  پزشکی  نیز  بریتانیا  نظیر  کشورها 
چند  در  جز  امریکا  در  شد.  اعالم  »ملی« 
الگو، دولت رفاه از آغاز به شکل اروپایی 
آن اعمال نشد، اما تا سال های دهۀ 1970، 
هنوز فرایند پولی شدن شدید نظام سالمت 
و پزشکی آغاز نشده بود، نظامی که از آن 
گرفت  فرا  را  امریکا  پزشکی  کل  سال ها 
مالی  تأمین  برای  که  استدالل  این  با  و 
سالمت  و  پزشکی  فناورانۀ  پیشرفت های 
نیاز به سرمایه هایی هر چه بیشتر و بیشتر 
شدن،  پولی  مراتب،  سلسله  دارد،  وجود 
تأمین  بیمه های  نظام های  انداختن  کار  از 
هدف  را  غیره  و  بهداشتی  و  اجتماعی 
که  کشوری  در  که  بود  آن  نتیجه  گرفت. 
موفقیت های  و  فناوری ها  پیشرفته ترین 
دلیل   )به  دارد  و  داشت  وجود  پزشکی 
یک  درمان  برای   پولی  سرمایه های  سیل 
گروه اقلیتی(، سطح بهداشت و سالمت و 
موقعیت پزشکی در میانگین خود  هر چه 
بیشتر به کشورهای در حال توسعه نزدیک 
و از کشورهای توسعه یافته فاصله گرفت و 
روی   1990 دهۀ  اواخر  از  که  دولت هایی 
کار می آمدند، همه گی دعوی آن را داشتند 
و دارند که نظام پزشکی را به موقعیت قابل 

قبول تری برسانند.
شدن«  »دولتی  از  باید  این که  استدالل 
که  کشورهایی  در  آن هم  گرفت،  فاصله 
هنوز نه نهادهای سرمایه داری واقعًا شکل 

و  مصرف  درست  فرهنگ  نه  گرفته اند، 
عمومی  افکار  کنترل کنندۀ  ابزارهای  نه 
شکل  به  را  فساد  و  رسوایی ها  بتوانند  که 
موثری روشن کنند، نمی تواند معنایی داشته 
و  عمومی  بخش  کردِن  محکوم  جز  باشد 
سود  به  پزشکی  و  سالمت  ارزان قیمِت 
اقلیِت بسیار کوچک که موفقیت های  یک 
به حساب وضعیت  زمینه  این  در  را  خود 
کاماًل  که  می گذارد  جامعه  کل  بهداشتِی 

نادرست است. 
از  پس  یکی  خصوصی  بیمارستان های 
رو  پزشکان  ویزیت  شدند،  برپا  دیگری 
هرچه  دستگاه هایی  گذاشت،  افزایش  به 
پیشرفته تر وارد شدند، آزمایش های بی پایان 
این  از  پایان ناپذیر  چرخه های  و  پزشکی 
این  از  متخصص،  پزشک  آن  به  پزشک 
آزمایشگاه به آن آزمایشگاه، از این سیستم 
سیستم  آن  به  عکس برداری  و  فلم برداری 
موضوعی  به  را  انسان ها  »بدن«  غیره؛  و 
تبدیل  بیشتر  هرچه  درآمدی  کسب  برای 
و  نیمه رسمی  رسمی،  اشکال  در  و  کردند 
گسترش  و  رشد  به  شروع  »مافیایی«  حتا 
غیرقابل کنترل و تراژیکی نمودند. و در این 
میان، آن چیز که فراموش شد و می شود، 
سالم  و  زیستن  بهداشت، سالم  و  سالمت 
ماندن و مسوولیت شخصی افراد و جامعه 
در این راه است که تا حد زیادی به سبک 
زنده گی آن ها بسته گی دارد و آن چه بیش 
دخالت های  شده،  نهاده  میان  به  پیش  از 
بی پایان فناورانه به ویژه در عرصۀ جراحی 
نگه  »زنده  برای  آن  مشابه  دخالت های  و 

داشتن« بیمار به »هر قیمتی« است.
فرایند پزشکی کردِن جامعه  ترتیب،  بدین 
شدِن  سلسله مراتبی  فرایند  و  یک سو  از 
پزشکان از سوی دیگر، دو سیستم کمابیش 
تفکیک شده را ساختند که درون خود بازهم 
سلسله مراتبی می شدند، فاصله ها  و تنش ها 
انفجارانگیزی  به حدود  و  داده  افزایش  را 
بزرگ  اکثریت  سو،  یک  از  می رساندند: 
پزشکان عمومی و حتا پزشکان متخصص 
طبقۀ  در  به تدریج  که  نام«  »صاحب  کمتر 
پایین  سوی  به  حتا  و  گرفته  قرار  متوسط 
به  را  خود  زنده گی  و  می کردند  حرکت 
می کنند؛  و  می کردند  تأمین  بسیار  زحمت 

»پزشکان  از  اقلیتی  از سوی دیگر گروه  و 
پول ساز« که به زودی به »پزشکان برج ساز« 
اغلب  که  پزشکانی  یافتند؛  شهرت  نیز 
حساس  و  سخت  جراحی های  حوزۀ  در 
خود  روز  از  بزرگی  بخش  داشتند،  قرار 
به جراحی های  غروب  تا  زود  از صبح  را 
انجام  برای  که  می گذراندند  خسته کننده 
درست آن ها نیاز به کم کردن تعداد و باال 
)درست  بود  آن ها  در  بیشتری  دقت  بردن 
تا  غروب  و  می افتاد(  اتفاق  آن چه  عکس 
شب خود را نیز در معاینه خانه های شلوغی 
قیمت های  با  را  بیماران  که  می گذراندند 
بحث  که  بار  هر  و  کنند.  ویزیت  گراف 
»اخالق پزشکی« به میان می آمد، تأکیدشان 
خدمات  »خصوصی سازی«  که  بود  آن  بر 
نه  )و  است  کرده  پزشکی  رشد  به  بزرگی 
البته رشد سالمت و بهداشت( و نرخ های 
خود را برحسب »دالر« با کشورهای دیگر 
این  در  مشاغل  سایر  گویی  کنند،  مقایسه 
ارزهای  به  را  خود  درآمدهای  کشور، 
پزشکان  برخی  می کنند.  دریافت  خارجی 
کجای  در  که  می گیرند  بهانه  متخصص 
جهان توسعه یافته، نرخ ویزیت پزشک ده یا 
بیست دالر است، و گویی خبر ندارند که در 
هیچ کجای دنیا نیز نرخ تدریس یک استاد 
که  نیست  چیزی  دیگر  مشاغل  بسیاری  یا 
ما دریافت می کنیم، اما این نمی تواند دلیلی 
مشروع  برای  کاهش دادن وجدان کاری و 
ایجاد فشار بر سیستم اجتماعی باشد. نتیجه 
بیماران می دانند: نوعی بی اعتمادی  را اکثر 
و تردید و شک و کاهش احترام و حیثیت 
مشاغل  مهم ترین  از  یکی  نسبت  اجتماعی 
که به دلیل رفتار یک گروه اقلیت، به ناحق 
آن  جامعۀ  کِل  تصویر  شدِن  آلوده  سبب 

شغل می شود.
انسان ها  کردن  محروم  می گوییم  چرا  اما 
زنده گی«،  »حق  هم چون  مردن«  »حق  از 
بحث  هست؟  و  بوده  اخالقی  غیر  عملی 
اتانازی  مهم  بسیار  مسالۀ  به  این جا  در  ما 
مربوط نمی شود که خود بحث جداگانه یی 
دارد، یعنی دربارۀ این مورد بحث نمی کنیم 
به  که  بیمارانی  برای  و  رفتاری  چه  که 
جز  و  شده اند  گرفتار  العالج  بیماری های 
درد کشیدن چاره یی ندارند، چه باید کرد. 

بیمارستان های خصوصی یکی پس از دیگری برپا شدند، ویزیت پزشکان رو به افزایش گذاشت، دستگاه هایی 
آن  به  پزشک  این  از  پایان ناپذیر  چرخه های  و  پزشکی  بی پایان  آزمایش های  شدند،  وارد  پیشرفته تر  هرچه 
پزشک متخصص، از این آزمایشگاه به آن آزمایشگاه، از این سیستم فلم برداری و عکس برداری به آن سیستم 
و غیره؛ »بدن« انسان ها را به موضوعی برای کسب درآمدی هرچه بیشتر تبدیل کردند و در اشکال رسمی، 
نیمه رسمی و حتا »مافیایی« شروع به رشد و گسترش غیرقابل کنترل و تراژیکی نمودند. و در این میان، آن 
چیز که فراموش شد و می شود، سالمت و بهداشت، سالم زیستن و سالم ماندن و مسوولیت شخصی افراد و 
جامعه در این راه است که تا حد زیادی به سبک زنده گی آن ها بسته گی دارد و آن چه بیش از پیش به میان نهاده 
شده، دخالت های بی پایان فناورانه به ویژه در عرصة جراحی و دخالت های مشابه آن برای »زنده نگه داشتن« 

بیمار به »هر قیمتی« است

بخش دوم

می میرم، پس هستم!

تأمالتی دربارة »حق مُردن«



احسان طبری 
بخش نخست

که   است  دانشی  )اسطوره شناسی(   میتولوژی 
می کند.  پژوهش  و  بررسی  را  ملل  »اسطوره«ی 
بازتاب پنداری )و نه واقعی( واقعیت هاست  »اسطوره« 
در دماغ انسانی که در نتیجۀ تصور جان دار بودن همۀ 
و  اقوام  نزد  در  )آنی میسم(   جهان   سراسر  و  اشیاء 
بر  مارکس  است.  پدید شد  انسانی  ابتدایی  تمدن های 
زنده گی  و  طبیعت  مردم،  تخیل  قدرت  که  است  آن 
هنری  شکل  به  ناخودآگاه،  شیوه یی  به  را  اجتماعی 
می سازد  »اسطوره«  آن  از  و  می کند  پرداخته  و  ساخته 
می شمرد،  ابتدایی  ایده آلیسم  نوعی  را  آن  لنین  و 
و  تصور(  )اصالت  تصورگرایی  یعنی  ایده آلیسم  زیرا 
عام خود شخصیت  تصورت  برای  ابتدایی  انسان های 
و واقعیت خارجی قایل می شدند و آن را به صورت 
کیفیت  دربارۀ  درمی آوردند.  نیمه خدایان  و  خدایان 
پیدایش »میث« یا »اسطوره« به ویژه در مکاتب معاصر 
فراوانی  بحث های  بورژوایی،  روان شناسی  و  فلسفه 
انجام می گیرد که ما در این مختصر از آن ها صرف نظر 
این  واقع  در  باید گفت  لنین  دنبال سخن  به  می کنیم. 
فکر که تصورات و مفاهیم عام و کلی ذهن ما، فقط 
خارجی  واقعیت  بلکه  نیست  دماغی  تعمیم  مخلوق 
هم دارد، از میتولوژی حتا به فلسفه نیز سرایت کرده 
بود  معتقد  تیپ(   )آرشی  »مثل«  به  افالطون  و  است 
واقعیت  به  اروپا  وسطای  قرون  در  »ره آلیست«ها  و 
یا  افالطون  منتها  داشتند.  عقیده  کلی  مفاهیم  خارجی 
از آن  »انتزاعی«تر  میانه، »مقطر« و  ره آلیست سده های 
می اندیشیدند که برای این مثل، برای این مفاهیم کلی 
سرگذشت های  و  حیوانی  یا  انسانی  شمایل  و  شکل 

داستانی تصور کنند. 
اسطورۀ  در  و  فروهرها«  »جهان  زرتشتی  اسطورۀ  در 
اسالمی »عالم ذر« که در آن جان داران قبل از پیدایش 
این  از  نمونه یی  دارند،  وجود  جهان  این  در  خود 
که  برآن اند  برخی  حتا  و  است  اسطوره یی  تصورات 
اندیشۀ افالطون دربارۀ جهان »مثل« مأخوذ از اندیشۀ 
زرتشتی دربارۀ جهان »فروهر«هاست، چنان که هراکلیت 
را در همانند ساختن هستی به سوزشی عظیم و دایمی، 

تحت تأثیر کیش مزدایی آتش می دانند. 
انواع آن کدام است؛  این که اسطوره چیست و  دربارۀ 
چرا اسطوره سازی پدید شده و چه وظایف اجتماعی 
اجتماعی  و  روانی  انگیزۀ  کرده؛  اجرا  را  معرفتی  و 
چه گونه  را  ملل  اسطوره های  چیست:  اسطوره سازی 
باید تقسیم و جدول بندی کرد؛ رابطۀ اسطوره با مذهب 
و جادو و مراسم دینی کدام است؛ اثرات اسطوره های 
معاصر  اجتماعی  زنده گی  و  ادب  و  اندیشه  در  کهن 
صدها  قرون  طی  دیگر،  موضوع  ده ها   و  چیست 
نیز  فوق  در  چنان که  ما  قصد  و  گرفته  انجام  بررسی 
بحث  این  در  ورود  کوتاه،  گفتار  این  در  شد،  اشاره 
به  نیست. خواستاران، می توانند  تکرار گفته شده ها  و 
تحقیقات انجام یافته به ویژه از جانب مارکسیست ها که 
به نظر این جانب برخوردی علمی و دور از پنداربافی 
دارند و از اواخر  سال های 30 تا امروز در کشورهای 
سوسیالیستی نشر یافته، مراجعه کنند. به راستی ما در 
بسیار جالب روبه رو  با یک رشتۀ معرفتی  این گستره 
هستیم که می تواند اهل ذوق و تحقیق را در انبوهی از 

مسایل جالب مستغرق سازد. )1(  
به  خواننده  دادن  توجه  نوشته،  این  در  ما  هدف 
کتب  و  اوستا  به ویژه،  که  است  باستان  ایران  اساطیر 
دینی زرتشتیان روایت گر آن هاست. به علت فتوحات 
اسالمی از این اساطیر در نزد ما بیشتر آن بخشی باقی 
مقبولیت  و  شهرت  مردم  عامۀ  نزد  در  و  است  مانده 
مربوط  پهلوانان  و  پادشاهان  برخی  به  که  است  یافته 
است و در شهنامه ها آمده. تمام »پاتنئون« مزدیه یسینه 
نماند  باقی  اولیه  تفصیل های  و  پیوندها  با  ما  نزد  در 
ناهید و بهرام و  نام هایی از هرمز و مهر و  و اگر هم 
آن که  حال  و  است  اجمالی  آمده،  داستان ها  در  غیره 
جهان شناسی )کسموگونی( و »پانئتون« )یعنی مجموعۀ 
یونانی و هندی،  اساطیر  مانند  ایرانی  اساطیر  خدایان( 
ولو تا حدی، همان ساخت و پرداخِت هنری ناخودآگاه 
پدیده های طبیعت و جامعه را، که مارکس از آن سخت 

گفته است، منعکس می کند. 
مراتب،  به  رومی  و  یونانی  اساطیر  که  نیست  شکی 
درچیده تر و ریزنقش تر و فسون گرتر از اساطیر ماست. 
به ویژه از آن جهت که ادب یونانی و رومی به دست 
اوری  اشیل،  هزیود،  همر،  )مانند:  اول  قدر  هنرمندان 
پید، هوراس، ویرژیل و ده ها تن دیگر( آن ها را در آثار 
باعظمتی منعکس کرده، و بار دیگر از دوران رنسانس 
در ابد و فلسفۀ خلق های اروپایی بازتاب وسیعی یافته، 
لذا سخت در انساج تمدن و تفکر معاصر رخنۀ ژرف 
کرده است و منشای پیدایش هزارها مثل و حکمت و 
در  البته  وضع  است.  ادبی  استعارۀ  و  تلویح  و  اشاره 
و  نیست  چنین  هیچ وجه  به  کهن  ایران  اساطیر  مورد 
نیمه فراموش  اساطیر  اوستایی دیگر   اساطیر کهن  این 
عنوان  به  ولو  که  ندارد  را  آن  بخت  که  است  شده یی 
کند.  رستاخیز  دیگر  بار  هنری  استعارات  و  تلویحات 
معارف  که  ویژه  به  و  می رسد  نظر  به  این طور   الاقل 
و سنن اسالمی، پس از دوران عرب، جای وسیعی در 
دماِغ عامه باز کرده و آن مرده ریِگ پارینه را از عرصه 

رانده است. 
با این حال وقتی شخصی بخش های مختلف اوستا را 
پژوهش گرانۀ  حواشی  کمک  به  جمله  از  و  می خواند 
از  اساطیر  این  با  شادروان پورداوود و محققان دیگر، 
به وجد می آید و  آن  زیبایی  از  آشنا می شود،  نزدیک 
باور  زمانی  که  زیبا،  اساطیر  این  که  می شود  آرزومند 
ساده لوحانۀ مزده یسنیان بوده، اینک به عنوان افسانه های 
دل انگیز باستانی، بالمره فراموش نشود و »محل اعرابی« 
بیابد و به ویژه بیش از پیش زمینۀ بررسی های محققانه 

و عالمانه قرار گیرد. 
اساطیر ایران کهن که بر پایۀ یک دیالکتیک ابتدایی و 
بر اصل متضادها  )یا ساده لوحانه(  »نائیف«  به اصطالح 
)همستارها( مبتنی است و از نبرد جهان فروغ بی پایان 
)انگره رئوچا( و جهان تیره گی بی پایان )انگره تمنگه( 
است.  نشده  منتظم  و  تبویب  هنوز  می کند،  حکایت 
»یشت ها«  و  »گاث ها«  بر  که  پورداوود  شادروان 
کرده  معرفی  را  اسطوره یی  چهره های  و  زده  حواشی 
تعمیمی  و  تنظیمی  کار  این  به  دست  خود  است، 
انبوهی  با  بسیار،  نظیر  موارد  مانند  ما،  لذا  است؛  نزده 
مروارید ریز و درشت، غلتان و کدر که به رشته های 
کوشش  هستیم.  روبه رو  نشده اند،  کشیده  منطقی  الزم 
آقایان فره وشی و بهار در راه بهره جویی تحقیقی از این 
اساطیر، جالب و سودمند است ولی هنوز سرآغاز کاری 

است بزرگ. برای برانگیختن کارشناسان و کنجکاوان، 
سودمند می شمریم که به یک  ترازبندی کوتاه که در 
حد استفاده و جلب توجه خواننده گان غیر کارشناس 
بی نقصی  مدعی  نمی تواند  البته  که  بزنیم  باشد، دست 
را  جست وجو  و  بحث  هیجان   می تواند  ولی  گردد، 

تشدید کند. 
کلی  مفاهیم  از  مزده یسینه،  خدایان  جرگۀ  یا  پانتئون 
متعددی تشکیل شده است. صرف نظر از اهوره مزده، 
»روح  و  )سپنتامئینو(  مقدس«  »روح  عام  مفهوم  دو  و 
نردبانی  سلسله مراتب  به  نوبت  مئینو(،  )انگر  خبیث« 

زیرین می رسد:
1ـ امشاسپندان یا جاودانان مقدس؛

و  ایزد  حال  عین  در  گاه  که  فرشته گان  و  ایزدان  2ـ 
فرشته یکی است و گاه از هم جداست؛

3ـ فروهرها یا ارواح؛
4ـ دیوان و کماریکان که اضداد و همستاران ایزادان و 

فرشته گان هستند؛ 
5ـ شاهان و پهلوانان افسانه یی و نیمه خدا؛

6ـ کاخ ها، جانوران، گیاه ها و جاه ها و اشیای افسانه یی. 
روشن است که بر رأس مخرو ط، اهورمزدا قراردارد 
که به معنای »سرور داناست« است و نخستین روز ماه 
به او تعلق دارد و امشاسپندان مظاهر صفات او، ایزدان 
و فرشته گان، کارگزارانش و خود، خالق جهاِن برین و 
مینو )جهان معنوی( )2( و گیتی )جهان  یعنی  زیرین 
با  زرتشتی  پانتئون  در  اهورمزدا  تفاوت  است.  مادی( 
جهت  رومی،  ـ  یونانی  اساطیر  در  ژوپیتر  یا  زئوس 
با  که  اهورمزداست  فلسفی  تقطیر  و  تقدس  و  تجرید 
انسان دیسی )آنتروپومورفیسم( ژوپیتر تفاوت فاحش 
مانند  روانش  و  روشنی  مانند  پیکرش  اهورمزدا  دارد. 
حق  رفته  هم  روی  پورداوود  شادروان  است.  راستی 
دارد که می گوید بین اهورمزده و خدایان اقوام قدیم، 
قابل  موسی  »یهوه«ی  با  بیشتر  و  است  کمی  شباهت 
قیاس است. به همین جهت چنان که هردوت در تاریخ 
را  خدایان  مجسمۀ  ایرانیان  نزد  در  می کند،  تصریح 
و  ناهید  و  اهورمزدا  برای  بعدها  اگرچه  نمی ساختند. 
مهر، چهره هایی در سنگ نبشته ها پرداخته  شده است. 
این یکتاپرستی  قیاسی می تواند توازی  اسطوره شناسی 
بت شکنانۀ زرتشت را با نظیر آن در نزد ابراهیم فرزند 
آزر بت تراش ودنبالۀ این سنت در نزد یهود و عرب را 

بررسی کند و نکاتی در این زمینه روشن سازد. 
لذا  و  است  اهورمزده  همسنِگ  اهریمن  این که  دربارۀ 
اهورمزده  آن که  یا  و  است  ثنوی  دین  یک  مزده یسینه 
دین  یک  مزدیسینه  لذا   و  ندارد  باالتری  دست 
از دوران هخامنشیان  یکتاپرستی است، بحثی طوالنی 
بیش  )یعنی  ایران  در  اسالم  تسلط  اولیۀ  قرن های  تا 
ولی  است،  گرفته  انجام  سال(  پنج صد  و  یک هزار  از 
همسنگ  ابداً  اهوره مزده  با  را  اهریمن  زرتشتی ها، 
است  شیطان  از  بیش  اهریمن  نیروی  البته  نمی گیرند. 
کامیابی های  اهورمزدا  نقش های  ریختن  درهم  در   و 
یاران  و  اهورمزدا  با  نهایی  پیروزی  ولی  دارد،  جدی 

زمینی و آسمانی اوست. 
از  الهام  با  مسلمًا  خود،  فلسفۀ  بیان  در  سهروردی 
مثابۀ  به  را  امشاسپندان  زرتشتی،  نظری  خداشناسی 
بود  دیگری  کوشش  نیز  این  می برد.  نام  الهی  صفات 
در جهت توحید، از جهت انگیزه های اجتماعی، بدون 
پیدایش  باشد،  آن که قصد ساده کردن مطلب در میان 

نظامات  پیدایش  با  فراگیری  و  تجربی  مفهوم  چنین 
یک  که  موقعی  است.  همراه  قدیم  ایران  در  متمرکز 
شاید  و  می دارد  اعالم  شاهان  همۀ  شاه  را  خود  شاه 
نزد  در  دین زرتشت  بیشتر  مقبولیت  باعث  امر  همین 
شاهان هخامنشی شد و شاهان ساسانی هم که به تمرکز  
را  اهورمزدا  کیش  داشتند،  فراوان  عالقۀ  خود  قدرت 

تشویق کردند. 
مراتب  سلسله  در  گفتیم،  چنان که  اهورمزدا  از  پس 
هفت  می رسد.  امشاسپند  هفت  به  نوبت  اساطیری 
هستند،  اهورمزدا  یاران  نزدیک ترین  که  امشاسپند 
شهریور،  مرداد،  خرداد،  اردیبهشت،  از:  است  عبارت 
بهمن، اسفند و هفتمین سپنتامینو است )یا خود اورمزد 
است و به نظر  برخی فرشتۀ سروش است(. اینک با 

این امشاسپندان آشنا شویم:
اردیبهشت نگهبان آتش هاست و ایزدهای آذر و سروش 
و بهرام، همراهِ او هستند و با همستار خود دیوفریفتار 
»ایندرا« )در اصل نام یک خدای هندی( در نبرد است 
از آن  با واژۀ  »اشم وهو« آغاز می شود،  و نمازی که 
اوست و گل مرزنگوش به او تعلق دارد. سومین روز 
در هر ماه به نام اردیبهشت است و در اردیبهشت ماه 

جشن اردیبهشتگان برپا می گردد.
نام  به  ماه  هر  ششم  روز  آب هاست.  نگهبان  خرداد   
اوست  و در خردادروز از خردادماه جشن خردادگان  
زیرا  اعجازآمیز،  است   روزی  این  و  می شود  برپا 
زرتشت دراین روز تولد یافت و در همین روز از جانب 
در  و  گردید  مبعوث  خود  رسالِت  اعالم  به  اهورمزدا 
همین روز است که گشتاسب دین زرتشت را پذیرفت 
و به یاری او کمر بست و در همین روز رستاخیز انجام 
خواهد گرفت و »فراشکرد« یا محشر رخ خواهد داد. 
همستار  او دیو تاریچ است که از آن سخن خواهیم 
گفت و یارانش ایزد تشتر و ایزد فروردین و فرشته باد 
و گل سوسن از آن اوست. می گویند »هاروت« سامی 

)بابلی( شکلی است از واژۀ خرداد. 
او در  نام  به  به پرستاری گیاهان مشغول است.  مرداد 
هفتم  روز  می ساختند.  معابد  باستان  ایران  سرزمین 
مردادماه  از  مردادروز  در  و  اوست  به  متعلق  ماه  هر 
جشن مردادگان برپا می شود. ایزدان »رشن« و »شتاد« 
یارانش و  راند،  از آن ها سخن خواهیم  »زامیاد« که  و 
دیو »زاریچ« همستار اوست. گل زنبق )چمبک( به این 
»ماروت«  سامی  واژۀ  می گویند  دارد.  تعلق  امشاسپند 

شکلی از مرداد است. 
شهریور پاسبان فلزات و دستگیر بی نوایان است. ایزد 
دیو  و  او  یاران  )آنیران(  بی پایان  فروغ  جهان  و  مهر 
او  به  ماه  هر  چهارم  روز  اوست.  همستار  »سئورو« 
جشن  ماه  شهریور  از  روز  شهریور  در  و  دارد  تعلق 
یا  )سپرم  سپرم  شاه  گل  می شود.  برپا  شهریورگان 

سپرغم یعنی گیاه و نبات( از آِن اوست. 
گل  و  است  بهمن  ایزد  ویژه  پرندۀ  خروس  بهمن، 
یاسمین از آن اوست. دومین روز هر ماه به نام اوست و 
در بهمن روز از بهمن ماه جشن بهمنگان )بهمنجه( که 
حتا مدتی پس از اسالم نیز معمول بود، برگزار می شود. 
همستار اودیو اکامن است و ایزدان و فرشته گان ماه و 

گوش و رامِ یاران او هستند. 
اسفند )سپندار مذ( دوشیزۀ موکل بر زمین است. روز 
15 اسفندماه جشن خاص این امشاسپند است که جشن 
»مژده گیران« نام دارد و ابوریحان بیرونی در »التفهیم« آن 
را »مردگیران« نامیده، ولی در »آثار الباقیه« که به عربی 
یاد کرده و نوشته است که  نام »مژده گیران«  به  است، 
در زمان او این رسم در شهرهای »پهله« )مانند اصفهان 
و ری( باقی است و این عیدی است خاص زنان. ایزد 
ارد یاور اوست و دیو تروئیتی همستار اوست و گل 

بیدمشک به این امشاسپند تعلق دارد. 
برخالف میتولوژی یونانی در این جا تجانس و مقارنۀ 
صفات و مختصات، جالب نظر است و بازهم برخالف 
)ژوپیتر(،  خدایان  خدای  آن  در  که  یونانی  میتولوژی 
بشرواری  زنده گی  )تیتان ها(  نیمه خدایان  و  خدایان 
جنگ  و  حسد  و  عشق  و  می گذارنند  »المپ«  در  را 
است،  عادی  آن ها  برای  انسان ها  با  رابطه  و  ستیز  و 
خدایان اسطوره یی اوستا موجودات تجریدی و بَحت 
البته  هستند.  حیانی  نشیب  و  فراز  از  تهی  و  ناب  و 
پازند  و  زند  و  اوستا  در  استقصا  با  می تواند  پژوهنده 
اسطوره یی  این چهره های  برای  پهلوی،  دینی  کتب  و 
زیست نامۀ متحرک تری بسازد. به ویژه در مورد عده یی 
است،  ممکن تر  کار  این  ناهید  و  مهر  مانند  ایزدان  از 
ولی آن همه تحول زنده گی که در نزد خدایان یونانی 
نیست  ما  ایزدان  و  امشاسپندان  نزد  در  می شود،  دیده 
یافته  شخصیت  کلی  مفاهیم  صورت  به  تنها  آن ها  و 
و اسطوره گونه عرضه می شوند.این تجرید در هنرهای 
دیگر ما و از آن جمله در هنر نقاشی و نگارگری ما 
نیز مهر و نشان خود را می گذارد  و ریشه یابی آن در 

زنده گی مردم فالت ایران جالب است. 
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حمیدګل د خلکو ذهنونه...
کولو وړتیا درلوده. هغه ویيل، د نړۍ  والو ځواکونو په 

وتلو رسه به طالبان بیا پر افغانستان واکمن يش. 

خو افغان شننونکي وايي، چې د ټاکنو په ورځ د افغان 

ملت هڅو طالبان نهیيل او مات کړل او د طالبانو زور 

ونه رسېده چې دغه ټاکنې ګډې وډې کړي.

امرخېل  الله  عتیق  جرنال  څېړونکي  چارو  پوځي  د 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، طالبانو د ټاکنو 

امنیتي ځواکونو  افغان  و؛ خو  د ویجاړولو هوډ کړی 

په دوو میاشتو کې ښه چمتووالی نیولی و، د طالبانو 

پالنونه یې افشا او له منځه یوړل.

چې  توانېدل  ونه  طالبان  امله  همدې  له  وايي،  هغه 

ټاکنې ویجاړې او یا په کې د خلکو د ګډون پر وړاندې 

خنډونه رامنځته کړي.

د ده په وینا، افغان امنیتي ځواکونو وکوالی شول، چې 

د ټاکنو په ورځ کابو دوه سوه تنه له ځامنرګو بریدونو 

په  دا  چې  ونیيس،  رسه  توکیو  چاودېدونکیو  نورو  او 

چریکي جګړه کې خورا ډېر لوړ رقم دی او دغه کار 

طالبان کمزوري کړل.

کې  چارو  په  افغانستان  د  زیاتوي،  امرخېل  ښاغلی 

او  د ملر روښانه  لکه  مداخله  او  پاکستان السوهنه  د 

ښکاره ده: )) جرنال حمیدګل د افغانستان او افغانانو 

تر ټولو لومړی دښمن دی. دا تل د افغانستان په چارو 

کې السوهنې کوي. د استاد رباين د حکومت پر مهال 

د  وکړې.  السوهنې  ډېرې  کې  افغانستان  په  هم  یې 

اوسنیو بدبختیو اصيل المل د همدې حمیدګل شوم 

پالنونه دي. ((

ډول  دغه  په  غواړي  حمیدګل  جرنال  وايي،  نوموړی 

څرګندونو رسه د خلکو ذهنونه مغشوش کړي، ځکه 

ماتې یې خوړلې او طالبانو ونشو کوالی په افغانستان 

کې د ټاکنو په ګډوډلو کې خپل مرام ته ورسېږي.

چې  دی،  باور  دې  په  شننونکي  دغه  چارو  پوځي  د 

ملت  افغان  او  ځواکونو  امنیتي  ټولو  ورځ  په  ټاکنو  د 

خپله مېړانه وښوده، په خپلو منځونو کې يې رسه ښه 

همکاري وکړه؛ خو که د ټاکنو په پایلو نوماندان توافق 

وکړي، دا یوه سرته بریا او د پاکستان لپاره سرت ګوزار 

دی.

د  چې  کې  ځواب  په  ته  ادعا  دې  حمیدګل  د  ده  د 

نړۍ والو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان بېرته پر 

نړۍ  مهال  پر  ټاکنو  د  وویل:  واکمن يش،  افغانستان 

هوايي  یوازې  رسه  ځواکونو  افغان  له  ځواکونو  والو 

وډه  ګډه  پروسه  ټاکنو  د  چې  طالبانو  درلوده،  مرسته 

به یې له تصوره لرې  نشوای کړی؛ نو حکومت نیول 

خربه وي.

ښاغلی عتیق الله امرخېل رسه له دې چې طالبان یوه 

پاکستان  تر شا  وسیله بويل وايي، چې د دې وسیلې 

پروت دی. ده وویل: )) که چېرې نوماندان د دې ټاکنو 

پایلې ومني؛ نو دا نظام هېڅوک نيش ړنګوالی، ځکه 

پېژندلی دی. تجربې  او دښمن  افغانانو خپل دوست 

یې ترالسه کړي، د پاکستان په شومو موخو او پالنونو 

کې  پالنونو  خپلو  په  کوالی  نيش  هغوی  پوهېديل 

بریايل يش.((

شننونکي  چارو  سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

احمدسعیدي ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، 

برائت  ته  طالبانو  چې  غواړي،  حمیدګل  جرنال 

ټاکنې  چې  رسېده  نه  و  زور  هغوی  د  ځکه  ورکړي، 

ګډوډې وکړي.

نوموړي زیاته کړه، چې په افغانستان کې ټاکنې د هېڅ 

ډول معاملې په ترڅ کې نه دي تررسه شوي، بلکې په 

په  نهیيل کړل؛ ځکه  افغان ملت ګډون طالبان  د  کې 

بریدونو هڅه کړې وه؛  دې ورځ طالبانو د دوو سوو 

خو پایلې ته ونه رسېدل.

له  څرګندونې  حمیدګل  جرنال  د  سعیدي  ښاغلی 

واقعیت لرې بويل  او وايي، چې افغان ملت په ټاکنو 

طالبي  او  طالبانو  رسه  ورکولو  رایه  او  ګډون  کې 

مفکورو ته نه وویله.

دی وايي، د هغه خربې هېڅ مانا او اهمیت نه لري، دا 

چې ماته یې خوړلې نو یوازې له دې الرې کوالی يش 

تبلیغات وکړي: )) دا د افغاستان په کورنیو چارو کې د 

پاکستان او حمیدګل لومړۍ او وروستۍ السوهنه نه 

ده بلکې له وختونو راهیسې پيل شوې. حمیدګل یو 

اوباش متقاعد جرنال دی. افغان حکومت ته نه ښايي 

چې د هر کس و ناکس په اړه غربګون وښيي.((

دا لومړی ځل نه دی چې حمیدګل په افغانستان کې 

دې  له  بلکې  کوي،  خربې  واکمنۍ  بیا  د  طالبانو  د 

وړاندې هم هغه دغه ډول څرګندونې کړي دي.

حمیدګل ویيل، په ۱۹۸۹ میالدي کال بېنظیر بوټو ورته 

ویيل، چې جالل اباد ونیيس. حمید ګل په دې مرکه 

کې، چې پاکستاين ورځپاڼو خپره کړې ده، د افغانستان 

به په خپل منځ  افغانستان ټولې ډلې  اړه وویل:» د  په 

کې یووالی راويل، د افغانستان له انتخاباتو وروسته که 

هرڅوک واک ته ورسېده له امریکا رسه به دوه اړخیزه 

امنیتي موافقه السلیک نه کړي، شورا به راوبويل چې 

د ټولو افغان ډلو استازي پکې برخه ولري ځکه چې 

درستې افغان ډلې جهادي افکار لري.« 

حليمه حسينی 
نسبت  زیادی  افت وخیزهای  شاهد  روزها،  این 
آن هستیم.  نتیجۀ شیریِن  به  امید  و  انتخابات  به 
بحث ها و گفتمان ها، ارایۀ نظرها و کارشناسی ها و 
تحلیل ها و ارزیابی ها، همه و همه به نوعی بر روی 
افکار عمومی تأثیِر خود را خواهند داشت. این که 
تقلِب گسترده صورت گرفته است یا نه، این بار 
انتخابات نسبت به انتخابات های پیشین شفاف تر 
بوده یا خیر، رسیده گی به شکایات انتخاباتی در 

چه حال وهوایی ست و تا چه حد امید است که 
بتوان آن را مدیریت کرد؛ همه و همه جزِو 
نقطه نظرهایی اند که  از پرسش ها و  آن دسته 
از  برای شان  درست  توضیحی  و  پاسخ  اگر 
بحران زا  می توانند  نشود،  تعریف  مردم  نگاه 
تمام شوند. اکنون پرسش این جاست که در 
می تواند  استراتژی  کدام  کنونی،  وضعیت 
کارآمدتر و بهتر عمل کند؛ ناامید کردن مردم 
به  بخشیدن  روحیه  یا  و  انتخابات  نتیجۀ  از 
آن ها و ایجاد باورمندی به انصاف و بی طرفِی 

کمیسیون های انتخاباتی؟! 
به نظر می رسد کارِ رسانه ها و رسالِت آن ها 
و  نهادها  دیگر  از  برجسته تر  زمینه،  این  در 
اصِل  با حفظ  باید  رسانه ها  باشد.  دستگاه ها 

بی طرفی و دقت، قدم به قدم به انعکاِس رویدادها 
و عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی بپردازند، 
چرا که این روزها نه سیاسِت بزرگ نمایی و از کاه 
کوه ساختن می تواند دردی از جامعۀ ما دوا کند 
و نه کوهی از تقلبات و یا مشکالت و چالش ها 
را انکار کردن و نادیده گرفتن!... مسلماً هر دو، 
سیاست های خطرناکی برای جامعۀ ما هستند که 
می توانند با استفادۀ نادرست و نابه هنگام، امیدهای 
ایجادشده برای انتقاِل مسالمت آمیِز قدرت در این 
دیار را زیر سوال برده و مردم را به نوعی بی باوری 

و ناامیدی برسانند. 
به  آن ها  رأی  که  مردم  برای  گمان  این  پیدایِش 
هدر رفته و آن ها در معامله و معادله یی از پیش 
بدون  هستند،  میدان  بازنده گاِن  تنها  تعیین شده، 
در  را  مردمی  همه گیِر  و  بعدی  مشارکِت  شک 
ساخِت یک حکومِت خوب از میان خواهد برد، 
بدون  و  مردم  توده های  منهای  که  حکومتی  و 

مشارکت و همیارِی همۀ اقوام و گروه ها تشکیل 
شود نیز خود به خود متزلزل شده و از هم فرو 
می پاشد و یا برای حفظ قدرت و بقای خود، به 

دامِن دیکتاتوری و استبداد سقوط می کنـد!
به  بازگشت  خواهاِن  افغانستان،  مردم  امروز   
تجربه شده  سیاسِی  بِد  حالت های  از  هیچ کدام 
در گذشته نیستند. حضور پُرشورِ آن ها نشان داد 
سرنوشت  بر  داشتن  حاکمیت  و  دموکراسی  که 
تأییدشان  مورد  و  معقول  گزینۀ  تنها  خویش، 
نادیده  را  امنیتی  تهدیدهای  که  کسانی  است. 

گرفته و رأی خود را در صندوق انداختند، حتمًا 
برای دفاع از آن نیز حاضرند وارد صحنه شوند و 
از دست اندرکاراِن حمایت و حفاظت از این آرا، 

حساب بگیرند و پاسخ بخواهند!
کسانی هم که با وجود همۀ تهدیدها، زدوبندها و 
مشکالت، وارد کارزارهای انتخاباتی شدند و به 
کوشش  و  کار  ریاست جمهوری،  نامزدان  عنوان 
کردند تا بتوانند تغییراتی اساسی و بنیادین را در 
فضای سیاسی کشور به وجود آورند نیز باید در 
دوراندیشی  و  صبوری  با  حساس،  شرایط  این 
سامان  برای  زحمات شان  تمامِ  که  نگذارند 
بخشیدن به اوضاع آشفتۀ کشور، به هدر رود و ـ 
خدای نکردهـ  با شتاب زده گی و غلبۀ احساسات، 
فاصله ها و گسل ها را میان اقوام و سمت وسوها 
از  عمیق تر  نفاِق  یک  بنای  سنگ  و  کرده  بیشتر 

گذشته را بگذارند!
تحمل  سیاسِت  به  تمسک  با  باید  برنده  نامزد 

نامزداِن  و  گروه ها،  دیگر  محوری  مشارکِت  و 
و  همکاری  سیاسِت  با  باید  بازنده  به اصطالح 
تشریک مساعی، بکوشند که از سقوط افغانستان 
به دام بحران های غیر قابِل کنترل جلوگیری کنند. 
و  قدرت  زمام دارِ  فعاًل  که  دولت  میان،  این  در 
به  تا  دارد  اندک  فرصتی  است،  ملی  حاکمیِت 
اثبات برساند که در واپسین روزهای عمر خود، 
بیشتر تالش برای به ثمر نشستِن انتخابات را دارد 

و نه مهندسی و اعمال سلیقه در آن. 
سرنوشت  انتخابات،  صندوق های  سرنوشت 
شکایاِت  کمیسیون  به  که  شکایت هایی 
انتخاباتی سرازیر شده و سرنوشت اعتمادی 
این کانال و مجرا  که مردم به دموکراسی و 
و  همه  داشته اند،  آرزوهای شان  تحقِق  برای 
کردِن  عمل  و شفاف  گرِو صادقانه  در  همه 
دولت در این روزهای آخر است. اگر دولت 
اختیار  در  که  امکانی  و  ابزار  از هر  بخواهد 
و  انتخابات  مهندسِی  برای  به نوعی  دارد، 
جابه جا کردِن مهره های دل خواهِ خود استفاده 
پیکِر  به  را  نهایی  ضربۀ  حقیقت  در  کند، 
نیمه جاِن دموکراسی در افغانستان خواهد زد 
و نتیجه یی که با این  تالِش خاینانه به دست 
و  بحران ها  تمام  مقدمۀ  شک  بدون  نیز  آید 

بی نظمی های آینده خواهد شد! 
به یقین که هرگونه مهندسی و دستبرد احتمالی در 
انتخابات، از پرده برون خواهد افتاد و مردمی که 
مرگ را به جان خریده به پای صندوق های رأی 
آمدند را ناگزیر خواهد کرد که برای واپس گرفتِن 
تجلی ارادۀ خود، به میـدان آیند و خود مجرِی 
عدالت و رساندِن حق به حق دار شوند!... اما اگر 
شفافیت  همکاری،  یعنی  بعدی  گزینۀ  حکومت 
و حفظ بی طرفی را در پیش بگیرد، بدون شک 
خدمتی بزرگ و به یادماندنی را در حافظۀ تاریخ 
به ثبت خواهد رساند که می تواند به نوعی جبراِن 
نامزدان  باشد.  ندانم کاری اش  و  کم کاری  سال ها 
هم باید با یک نگاهِ همگرایانه و وحدت طلبانه، 
به جای تخریب و تخدیش چهرۀ سیاسی یکدیگر، 
ناگوارِ  اتفاقاِت  با  هوشمندانه  رویارویِی  آمادۀ 
احتمالی شوند و تمام دار و ندارِ افغانستان را در 

کشاکش نتایِج انتخابات به قمار نگذارند!
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شکایت ها نتایج را...
نتیجه انتخابات تاثیر گذار واقع شوند«.

والیات  و  کابل  در  انتخابات  شکایت های  به  رسیده گی 
به  رسیده گی  جلسات  تمام  و  شده  آغاز  افغانستان 
شکایت ها به صورت علنی و در حضور ناظران کاندیداها 

و مشاهدان نهادهای نظارت کننده صورت می گیرد.
که  گفت  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  سخنگوی 
رسیده گی به شکایت ها ممکن است در والیات چند روز 
بیشتر وقت بگیرد؛ اما او گفت که این موضوع نمی تواند 
تقسیم اوقات انتخاباتی را در رابطه با اعالم نتایج نهایی 

انتخابات تغییر دهد.
پیش داوری نکنید

خواسته  نامزدان  تمام  از  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
به شکایت  مورد رسیده گی  در  داوری  پیش  از  تا  است 
که  گفت  محسنی  آقای  کنند.  خودداری  انتخاباتی  های 
رسیده گی به شکایت ها به صورت شفاف و علنی صورت 
می گیرد: »شفافیت سرلوحه کار ما است. نه شعار بلکه در 
عمل هم کمیسیون شکایات این را به اثبات رسانده است. 
بین  و  ملی  نهادهای  تمام  از  ما  خواهش  لحاظ  این  از 
المللی و ارگان های مختلف نظام این است که پیش از 
پیش، بدون این که روند رسیده گی را از نزدیک مشاهده 
کند، از قضاوت های پیش از وقت جدا جلوگیری کنند«.
براساس اظهارات مسووالن کمیسیون شکایات انتخاباتی، 
و  تخار  هرات،  بلخ،  های  والیت  از  شکایات  بیشترین 
نورستان ثبت شده اند. این کمیسیون می گوید صندوق 
هایی وجود دارند که ورق های رای دهی بدون این که 
شماره کارت و نام رای دهنده در آن ثبت شده باشد، به 

صورت کتابچه در داخل صندوق ریخته شده اند.
شمار  شد.  آغاز  رسمًا  کابل  در  شکایات  به  رسیده گی 
رسمی و تلیفونی شکایات به 3103 مورد رسیده است. 
258 مورد شکایت علیه نامزدان ریاست جمهوری، 573 
مورد علیه نامزدان شورای والیتی و 772 علیه کارمندان 

کمیسیون انتخابات ثبت شده است. )08.04.2014(
در  تقلب  میزان  می گوید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
انتخابات 16 حمل به مراتب کمتر از تقلب در انتخابات 
دوره های گذشته است. مسووالن این کمیسیون می گویند 
انتخابات را  اندازه یی نیست که مشروعیت  به  که تقلب 

زیر سوال ببرد.
اما آقای محسنی گفت مردم افغانستان با حضور گسترده 
تاریخی خلق  در پای صندوق های رای عظمت بزرگ 
کردند و کمیسیون شکایات انتخاباتی تنها آرای ناپاک و 

بی صاحب را از میان این رای های پاک جدا می کند.
محسنی گفت: »کمیسیون متعهد به حفظ و پاسداری از 
این عظمت و عزت و بزرگی است که مردم ما در روز 16 
حمل آفریدند و هرگز نخواهیم گذاشت که بعضی افراد 
با تقلب و تخطی این عزت و عظمت مردم افغانستان را 

زیر سوال ببرند«.
انتخابات  کمیسیون  از  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
دلیل  به  که  صندوق هایی  تمام  لیست  تا  است  خواسته 
شکایات  کمیسیون  اختیار  در  شوند،  می  قرنطین  تقلب 

انتخاباتی قرار دهد.

داکتر عبداهلل پیشتاز...
به دور دوم کشیده خواهد  انتخابات  این  کند،  کسب 
اعالم  می  ماه  اواخر  آراء  شمارش  نهایی  نتایج  شد. 

خواهد شد.
والیت  هشت  آراء  اولیه  شمارش  نتایج  کنون  تا 

افغانستان اعالم نشده است.
نورستان،  غور،  بغالن،  بدخشان،  والیت   8 آرای 
دایکندی، پکتیکا، وردک و غزنی در نتایجی که دیروز 

اعالم شده، محاسبه نشده است.
با وجود بدی آب و هوا و تهدیدهای طالبان به اقدامات 
خشونت آمیز با هدف ایجاد اختالل در انتخابات، بیش 
از هفت میلیون نفر از مردم به پای صندوق های رای 

رفتند.
کمیسیون  جانب  از  ابتدایی  نتایج  اعالم  در  تأخیر 

انتخابات نگرانی هایی را به همراه داشته است.
گفته اند  انتخابات  کمیسیون  از  منابع  برخی  اخیراً 
ابتدایی  نتایج  اعالم  برسر  کمیسیون  اعضای  میان  که 

اختالف نظر وجود دارد.
برخی منابع دیگر از ارتباطات رییس دبیرخانۀ کمیسیون 
انتخابات با یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 

پرده برداشته اند.

مهندسی انتخابات؛

 وسـوسـه یی بحـران زا و پُرهـزیـنه!
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سرمربی آبی -اناری ها تیمش را شایسته پیروزی برابر گرانادا دانست. او 
پس از شکست برابر گرانادا اعتراف کرد که از نظر روحی در شرایط 

خوبی نیست.
بارسلونا در هفته  سی و سوم رقابت های لیگا با یک گل برابر گرانادا تن 

به شکست داد تا فرصت رسیدن به صدرنشین را از دست بدهد.
در  شکست  مستحق  را  تیمش  آبی -اناری ها  سرمربی  مارتینو،  خراردو 
این دیدار خارج از خانه نمی داند. او پس از پایان بازی در گفت وگویی 
که با روزنامه  »آس« اسپانیا داشت، گفت: کسی انتظار نداشت که ما در 
دیدار امروز تن به شکست دهیم. اما متاسفانه بدشانسی آوردیم و بازی 
را واگذار کردیم. گاهی اوقات فوتبال روی خوش نشان نمی دهد و این 
اتفاق امروز برای بارسا افتاد. بازیکنان ما تالش زیادی داشتند و تا پایان 

ناامید نشدند. متاسفانه بازی را واگذار کردیم.
سیستم   اعمال  جز  چاره ای  داد:  ادامه  آبی -اناری ها  آرژانتینی  سرمربی 
حداقل  دادیم.  دست  از  را  بی شماری  فرصت های  نداریم.  چرخشی 
می توانستیم با اختالف پنج گل حریف خود را شکست دهیم اما نتیجه  
ثمر رساند واکنش خوبی  به  از گلی که حریف  بعد  بود.  چیز دیگری 

نداشتیم و نتوانستیم آن را جبران کنیم. شکست در دو دیدار پیاپی یک 
لکه ننگ برای ما به شمار می آید.

رئال  به مصاف  بامداد چهارشنبه  اسپانیا  فینال جام حذفی  بارسلونا در 
مادرید می رود. تاتا گفت: باید هر چه سریع تر شکست برابر گرانادا را 
فراموش کنیم، چرا که دیدار حساسی پیش رو داریم. دیدار چهارشنبه 
شب برای من بسیار با اهمیت است. تالش می کنیم تا با پیروزی در آن 

دو شکست اخیر خود را به فراموشی بسپاریم.
دیدار  این  در  خوبی  نمایش  گرانادا  دفاع  داد:  ادامه  بارسلونا  سرمربی 
داشت. آنها اجازه ندادند که موقعیت های زیادی را خلق کنیم. بارسلونا 
نتوانست انتظارات را برآورده کند. این در حالی بود که گرانادا وظیفه 

خود را به خوبی انجام داد.
بارسلونا که نخستین فصل حضور  آرژانتینی  مارتینو، سرمربی  خراردو 
خود را در این تیم تجربه می کند نتایج خوبی با این تیم کسب نکرده 
پایان  در  آرژانتینی  سرمربی  این  جدایی  از  رسانه ها  از  بسیاری  است. 
از  جدایی اش  احتمال  درباره  تاتا  خود  می آورند.  میان  به  سخن  فصل 
آبی -اناری ها گفت: بعد از نتایج بدی که در این چند دیدار اخیر به دست 
آوردیم در شرایط خوبی قرار ندارم. با این حال باید به مبارزه خود تا 
پایان فصل ادامه دهیم. وقتی توان الزم برای جبران را نداریم دیگر نباید 

اظهار عجز و ناتوانی کنیم.
سرمربی 50 ساله آبی اناری ها در پایان سخنان خود گفت: بارسلونا در 
دیدار امروز نظم و هماهنگی الزم را نداشت. برای رسیدن به پیروزی 
تالش زیادی داشتیم اما در نهایت این تیم حریف بود که سه امتیا ز را به 
دست آورد. هنوز امید خود را برای قهرمانی در لیگا از دست نداده ایم. 

تا آخرین لحظه دست از تالش بر نخواهیم داشت.

احمـد عمران

که  پاکستان  استخباراِت  پیشیِن  رییس  حمیدگل،  جنرال  اخیِر  سخنان 
افغانستان  از مجریاِن ویرانی های دهۀ هفتاد خورشیدی در  خود یکی 
است، از مداخالِت آشکارِ این کشور در امور داخلِی افغانستان حکایت 
دارد. جنرال حمیدگل در گفت وگو با یکی از رسانه های پاکستانی ابراز 
از  ناشی  حمل،  شانزده  انتخاباِت  در  مردم  وسیِع  مشارکِت  که  داشته 
عدمِ اجرای برنامه های بازدارندۀ طالبان بوده است. به گفتۀ این جنرال 
بازنشستۀ پاکستان، در زمان برگزاری انتخابات افغانستان، میان طالبان 
برای  فعالیِت خاصی  این گروه  بود که  آمده  میان  به  توافقی  امریکا  و 
حمیدگل،  جنرال  گفتۀ  به  ندهد.  انجام  انتخابات  برگزاری  زدِن  برهم 
مشکالت  پِس  از  توانایی های خود،  به دلیل  افغانستان  امنیتِی  نیروهای 
امنیتِی انتخابات بیرون نشدند، بل طالبان این فرصت را مساعد ساختند 

که این نیروها خود را در یک موقعیِت برتر احساس کنند. 
آقای حمید گل در این گفت وگو نتیجه گرفته که امریکا در حال ترِک 
افغانستان است و نمی خواهد پیش از خارج شدن از این کشور، نشان 
دهد که نیروهای افغانستان توانایی تأمین امنیت کشورِ خود را ندارند. 

آقای حمید گل در این گفت وگو به مسایِل دیگری نیز اشاره کرده که 
همه گویای عمِق استراتژیِک پاکستان در قبال مسایِل افغانستان است. 
از جمله مسایل با اهمیت در این گفت وگو، تأکید جنرال حمیدگل بر 
تسخیر شهر جالل آباد در سال 1998 به دستور بی نظیر بوتو نخست وزیر 
زمان، خانم  آن  در  که  می گوید  آقای حمیدگل  است.  پاکستان  وقِت 
بی نظیر بوتو به او دستور داد که شهر جالل آباد را تصرف کنند و پرچم 

پاکستان را در آن شهر برافرازند. 
این سخنان هرچند تازه نیست، ولی اعترافاِت یکی از مهم ترین مقام های 
متهم  افغانستان  امور  در  دخالت  به  همواره  که  است  پاکستانی  پیشیِن 
بوده است. از آقای حمیدگل به عنوان مجرِی طرح طالب سازی نیز یاد 
اما سخنان اخیِر او می تواند پرده از روی رازهای کمتر افشا  می شود. 

شده نیز بردارد. 
بحث حمله و تسخیِر افغانستان آن گونه که از سخناِن جنرال حمیدگل 
است؛  بوده  پاکستانی  سیاست مداراِن  آرزوی  دراز  سالیان  از  برمی آید، 
آرزویی که به هر صورت با رسیدِن طالبان به اریکۀ قدرت، نمود عینی 
یافت و دست پاکستان را در امور داخلِی افغانستان به صورت گسترده 
باز گذاشت ـ آن هم با حمایت مالی و نظامی از شبکۀ تروریستی القاعده 
و  از هستِی سیاسی  را  افغانستان  تنها  نه  بنیادگرای طالبان که  و گروه 
امنیت جهانی  برای  تهدید  بزرگترین  به  بل  فرهنگِی آن ساقط کردند، 

تبدیل شدند. 
پاکستان پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، طرح حمله به 
افغانستان را به نحوی عملی کرد و در تبانی با یکی از تنظیم ها وارد شهر 
جالل آباد شد، ولی به دلیِل مقاومِت نیروهای بر سر قدرت، مجبور به 
عقب نشینی گشت. اما سخنان تازۀ آقای حمیدگل، عماًل توهین و اهانت 
به مردم و نیروهای امنیتِی کشور است. وقتی آقای حمیدگل این گونه 
از موضِع طالبان دفاع می کند، بدون شک باید این دفاع، حامیاِن دیگری 
در درون دستگاه سیاسی پاکستان هم داشته باشد. آقای حمیدگل بدون 
افغانستان، هم چنان در خواِب دهۀ هشتاد و  امروز  دیدِن واقعیت های 

نود میالدی به سر می برد و مثل این است که از توهم و خواب آلوده گی 
دستگاه  تمام  کل  در  و  گل  حمید  آقای  است.  نشده  بیرون  تاهنوز 
بگیرند  نادیده  می خواهند  را  عینی  واقعیت  این  پاکستان،  استخبارات 
که مردم افغانستان با حمایِت خود از روند برگزاری انتخابات، آن را به 
یک جشِن ملی تبدیل کردند. آقای حمیدگل این واقعیِت خدشه ناپذیر 
را انکار می کند که با وجود برنامه ریزی های گستردۀ طالبان، آن ها برای 
برهم زدِن روند برگزاری انتخابات، با مقاومت کوبندۀ نیروهای امنیتِی 

افغانستان روبه رو شدند. 
اگر در شانزده حمل، شورِ مردمی و شجاعِت حماسِی سربازان افغانستان 
نمی بود، بدون شک حوادثی نظیر هوتل سرینا و حمله به دفتر انتخابات 
در داراالمان کابل، در مراکز رای دهی نیز صورت می گرفتند. حداقل بر 
اساِس گزارش های ریاست امنیت ملی کشور، در روز انتخابات، ده ها 
مورد برنامۀ تخریبی از سوی نیروهای امنیتی کشور خنثا شده است. آیا 
توافق امریکا و طالبان به گفتۀ جنرال حمیدگل برای برهم نزدِن روند 

انتخابات این بوده است؟!!
 بدون هیچ تردیدی می توان ادعا کرد که اگر طالبان فرصت می یافتند، 
هرگونه اقدامی را برای اخالِل روند برگزاری انتخابات انجام می دادند. 
آقای حمیدگل با این سخنان، می خواهد کل جریاِن انتخابات را به یک 
بازِی مغالطه آمیز میان طالبان و امریکا تقلیل دهد؛ بازی یی که نمی توان 
حمیدگل  آقای  گفتۀ  به  اگر  کرد.  ارایه  شاهدی  و  سند  هیچ  آن  برای 
طالبان نمی خواستند روند برگزاری انتخابات را مختل کنند، پس آن همه 
چه  برای  آن  برگزارِی  زمان  در  و  رویداد  این  از  پیش  آماده گی های 
بوده است؟... چرا آقای حمیدگل نمی خواهد اعتراف کند که برنامه های 
استخباراتِی کشورش از سوی مردم افغانستان نقش برآب شده و حاال 
عصبانیت  و  عقده  روی  از  حرف هایی  فقط  می شود،  ادعا  که  آن چه 

است؟
و  غیرمسووالنه  اظهاراِت  چنین  به جای  است  بهتر  گل  حمید  آقای 
آشوب گرانه، سر را به گریباِن خود فرو برد و از آن چه که در حق مردم 
در  مردم  حماسۀ حضورِ  باشد.  شرمسار  داده،  انجام  افغانستان  مظلوم 
با چنین اظهاراِت سخیفانه و میان تهی نه تنها خدشه دار  شانزده حمل 
نمی شود، بل عظمت و بزرگِی آن بیشتر خود را نشان می دهد. از جانب 
دیگر، اظهارات جنرال حمیدگل در تناقض با تمام موازین بین المللی 
و روابط همسایه گی و حسِن هم جواری قرار دارد و می تواند دخالت 
اگر چنین سخنانی  داخلِی یک کشور محسوب شود.  امور  آشکار در 
بیرون  پاکستان  انتخابات  افغانستان در مورد  مقام های  از  زباِن یکی  از 
می شد، آن کشور این گونه سخنان را اهانت به مردمِ خود و دخالت در 
امور داخلی اش نمی دانست؟... چرا برخی از کشورهای منطقه در مورد 

افغانستان چنین بی باکانه سخن می گویند و انتظار پاسخ را ندارند؟
این میان کاماًل مقصر است.   بدون تردید دستگاه دیپلماسی کشور در 
این دستگاه اگر به موقع و به صورِت مقتصی به پاسِخ چنین دخالت هایی 
اظهاراِت  چنین  بازنشسته  جنرال  یک  حاال  شک  بدون  می پرداخت، 

غیرمسوالنه نسبت به مهم ترین رویداد سیاسِی افغانستان نمی داشت. 
سخنان آقای حمیدگل را باید جدی گرفت و برای روشن شدِن قضایا 
اقدام کرد. بی تفاوتی در برابر این گونه اظهارات، جفا به مردم افغانستان 

و یکی از با اهمیت ترین رویدادهای سیاسی کشور می تواند باشد.

تاتا: 
شـکست در دو دیدار پیـاپی لـکه ننـگی برای بارسـا است

اعترافاتی که بوی مداخله می دهند

ورزش

افغانستان به دموکراسی...
و دموکراسی سخن گفت و هم مسأله اقوام را 
پیش برد موضوع و مسأله است. اما چاره یی 
ابتدا این نزدیکی و وحدت  نیست جز اینکه 
خصوص  در  بعد  بگیرد،  شکل  اقوام  میان 

مسایل دیگر وحدت خود را شکل دهیم. 
اقوام در قدرت  باید حضور  معتقدم که هم   
حضور  این  اینکه  هم  و  باشد  داشته  تعادل 
نباید فقط سمبلیک باشد، بلکه باید بر اساس 
اگر  لبنان،  مثال  همین  در  باشد.  شایستگی ها 
نمی گرفت،  شکل  ملی  وحدت  های  دولت 
ممکن بود که مشکالت لبنان بیشتر هم شود، 

افغانستان هم همینگونه است. 

ظاهرا در آجندای ملی نهادی برای نظارت 
با  است،  شده  بینی  پیش  جمهور  رییس  بر 
وجود نهاد پارلمان، چه نیازی بود که شما 
بر رییس  برای نظارت  نهادی مجزا  به فکر 

جمهور افتادید؟
حرف شما درست است. ما در اینجا پارلمان 
داریم، اما در طی یک دهه یی که نهاد پارلمان 
افغانستان شکل گرفته، نتوانسته بر رییس  در 
رییس  اینکه  خاطر  به  کند،  نظارت  جمهور 
جمهور از قدرت زیادی برخوردار است. این 
می شود  موجب  جمهور  رییس  باالی  قدرت 
تا پارلمان احساس ضعف کند و نتواند نقش 
ما  دلیل  همین  به  کند.  ایفا  را  خود  نظارتی 
خواستار کاهش قدرت رییس جمهور هستیم 
و اینکه نهادی شکل بگیرد تا از خودسری های 
اگر  کند.  جلوگیری  جمهور  رییس  احتمالی 
این نهاد شکل بگیرد، پارلمان هم می تواند در 

بحث نظارتی خود بهتر وارد عمل شود. 

اگر این نهاد هم به سرنوشت مجلس تبدیل 
نظر  آن در  برای  نقشی که  نتوانست  و  شد 

گرفته شده است را ایفا کند چه؟
و  اختیارات  درصد   90 جمهور  رییس 
صالحیت های کشور را در دست خود دارد. 
اگر ما بتوانیم نهادی را از شخصیت های موثر 
اینها  کنیم،  ایجاد  قومی  نخبگان  و  افغانستان 
کسانی خواهند بود که می توانند قدرت رییس 

جمهور را کنترل کنند. 

این افراد چگونه انتخاب می شوند؟
برنده  کاندیدا  یک  انتخابات،  نتیجۀ  در  مثاًل 
و  می آورد  رای  درصد   51 باالی  می شود، 
کسب  را  آرا  درصد   30 دیگر  کاندیدای 
فرد  می تواند  انتخابات  در  پیروز  فرد  می کند. 
دوم را در قدرت سهیم کند یا اینکه او را در 
نهادی که گفته شد منصوب کند. البته این نهاد 
تنها کارکرد نظارتی نخواهد داشت، بلکه نقش 
مشاوره هم دارد و به نوعی مدیریت جمعی 
را ایجاد می کند. زمانی که قوت و صالحیت 
رییس جمهور در این بحث مهار شد، پارلمان 
هم قادر می شود تا نقش نظارتی خود را ایفا 

کند.

غیر  نهاد  یک  که  می رسد  نظر  به  اینطور 
انتخابی بر روی یک نهاد مورد انتخاب مردم 
نخواهد  پیش  نگرانی  این  آیا  کند،  نظارت 
آمد که چنین نهادی رای مردم را بی ارزش 

کند؟
ببینید برای مثال، 55 درصد مردم به کسی رای 
می دهند و فرد رییس جمهور می شود، و فرد 
اختصاص  خود  به  را  آرا  درصد   35 دیگری 
حق  هم  درصد   35 این  باالخره  می دهد، 
که  می کنم  تأکید  دارد.  را  قدرت  در  حضور 
شرایط ویژه افغانستان را باید در نظر داشت. 

مثاًل در هند و برزیل، قدرت فرد اول کشور 
و  مخالفین  همین  برای  و  است  شده  مهار 
است.  شده  تضمین  حقوق شان  نیز  اقلیت ها 
چرا دموکراسی در هند و برزیل موفق است؟ 
اجازه  که  دارند  وجود  نهادهایی  که  زیرا 
لجام  شکلی  به  جمهور  رییس  که  نمی دهند 

گسیخته از قدرت خود استفاده کند. 
از  برآمده  اینکه دولت  با وجود  در مصر هم 

نتواسنت  اما  منتخب مردم،  بود و  دموکراسی 
مخالفین را نیز راضی نگه دارد. در افغانستان 
برای  است.  ضروری  بسیار  ملی  بقای  حفظ 
در  دموکراسی  نوع  که  می گویم  همین 
افغانستان را باید از دموکراسی اکثریتی به یک 
دموکراسی تفاهمی و انجمنی ببریم تا حقوق 
افراد تضمین شود. ما به خاطر بحران هایی که 
در افغانستان با آن دست به گریبان هستیم باید 

شکل دموکراسی را تغییر دهیم. 

برخی ها نوعی از فدرالیسم یا افزایش قدرت 
حکومت های محلی را راهکاری دغدغه یی 
می دانند که شما به آن اشاره کردید نظر شما 

در این خصوص چیست؟
 ما قباًل در خصوص قدرت در مرکز صحبت 
می کردیم، اکنون در خصوص والیات صحبت 
کنیم. مثاًل در مورد شورای والیتی، معتقدم که 
به  را  اقتصادی  و  اجتماعی  مسایل  می توانیم 
آنها بسپاریم و مسایل سیاسی و روابط  خود 
خارجی و دفاعی را در حیطه اختیارات دولت 
مرکزی نگه بداریم. می توانیم شورای والیتی 
را صالحیت بدهیم تا آنها خود والی)استاندار( 
که  است  این  مهم  کنند.  انتخاب  را  خود 
صورت  کشور  در  نیروها  همه  مشارکت 
باال  یک سطح  در  بتوانیم  که  جایی  تا  بگیرد 

دموکراسی را عملی کنیم. 
باید در این خصوص صحبت کرد که چگونه 
می توان قدرت را مهار کرد؟ چگونه همگرایی 
مسایلی  اینها  کند؟  پیدا  افزایش  می تواند 
است که باید میان نخبگان افغانستانی و لویه 
تهیه  آن  برای  قانونی  و  شود  بررسی  جرگه 
با  مکانیسم  و  سیستم  کدام  ببینم  باید  شود. 
چالش هایی  و  تهدیدها  و  افغانستان  شرایط 
داخل  در  که  زمانی  دارد.  تطبیق  داریم،  که 
می توانیم  کنیم،  ایجاد  قوت  بتوانیم  افغانستان 

بر مشکالت خارجی هم غلبه کنیم. 
ضعیف  خود  کشور  درون  در  ما  وقتی  مثاًل 
هستیم، چگونه می توانیم طالبان را به مذاکره 
بکشانیم. آنها می گویند وقتی دولت در درون 
چه  است  و ضعیف  است  مواجهه  مشکل  با 
نیازی داریم که با دولت گفت و گو و مذاکره 
کنیم. ما چاره یی نداریم جز آنکه به نوعی از 

همگرایی برای ملت و سرزمین مان برسیم. 

اشاره  طالبان  با  مذاکره  خصوص  در  شما 
اصلی ترین مشکالت  از  یکی  یعنی  کردید، 
پروسه  خصوص  در  شما  نظر  افغانستان، 
صلح چیست؟ فکر می کنید دولت آتی در 
این زمینه چه نوع تعاملی را باید در دستور 

کار خود قرار دهد؟
ایجاد  صلح  عالی  شورای  که  ابتدا  از  ببینید 
افراد  انجام دادیم. من برای  شد کار اشتباهی 
مکانیسم  با  اما  قایل هستم،  احترام  این شورا 
ابزار  رویکرد،  می کنم  فکر  نیستم.  موافق  آن 
اشتباه  خصوص  این  در  دولت  تعامالت  و 
دل گرمی  موجب  که  بود  رویکردهایی  بود. 
طالبان بود. من فکر می کنم که بعد از این اگر 
می خواهیم به یک صلح برسیم، اول خود ما 
به خاطر  باشیم،  متحد و قدرت مند  باید یک 
اینکه ما اگر از جایگاه قدرت صحبت نکنیم 
هستند،  نیابتی  جنگ  دنبال  به  که  کسانی  با 

نمی توانیم به جایی برسیم.
می  دنیا  و  کرزی  آقای  آیا  که  پرسید  باید 
آقای کرزی،  اینکه  یا  بیاورند  خواستند صلح 
را  خود  خاص  تعبیرهای  پاکستان  و  امریکا 
است  آن جایی  از  مشکل  داشتند؟  صلح  از 
که تعریف واحدی برای صلح و اینکه با چه 
خواستار  و  کرد  مذاکره  می توان  رویکردی 
کاری  باید  حکومت  ندارد.  وجود  بود  صلح 
و  داخلی  گروه های  همه  با  که  می کرد 
تفاهم  به  اپوزسیون در خصوص نحوه صلح 
ملی  را  صلح  پروسه  اینگونه  و  رسید  می 
صلح  پروسه  کرزی  آقای  امروز  اما،  می کرد. 
را به یک پروژه شخصی و به نوعی از مانور 
سیاسی تبدیل کرده است. مردم افغانستان فکر 
نمی کنند که این یک پروسه یی است که همه 

آنها در آن مشارکت دارند. 
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هارون مجيدی

از نواختن زنگ مکتب و آغاز رسمی سال جدید آموزشی 
در کشور نزدیک به یک یک ماه می گذرد، اما تا اکنون شمار 
به دست  درسی  کتاِب  نتوانسته اند  دانش آموزان  از  زیادی 

آورند.
کشور  معارف  در  همیشه گی  مشکالت  از  کتاب  کمبود 
از  مشکل  این  رفع  برای  همه ساله  مسووالن  و  است  بوده 
دانش  گفتۀ  به  اما  و  می کنند  صحبت  جدید«  »پروژه های 

آموزان این مشکل هم چنان پا برجاست.
فواد دانش آموز یکی از مکاتب شهر کابل می گوید، همه ساله 
با آغاز درس  های مکاتب کتاب نمی داشته باشیم و اگر کتابی 
ما  برای  وقت  نا  بسیار  و  است  اندک  می شود،  توزیع  هم 

می رسد. 
فواد هم چنان می گوید: »بعضی وقت ها این وضعیت مرا از 
به طرف  تا  نمی شود  دلم  به مکتب خسته می سازد و  رفتن 

مکتب بدون کتاب بروم.« 
بکتاش که دانش آموز صننف 9 در یکی از مکاتب است نیز 
از کمبود کتاب های درسی در مکتبی که او درس می خواند 
شکایت کرده می گوید: »هر سال کتاب در شروع  سال درسی 
برای ما نمی رسد و زمانی که کتاب توزیع می شود درس های 
بازار  از  دارند  پول  که  باشد، کسانی  می رفته  پیش  بسیار  ما 
کتاب می خرند و کسانی که ندارند با مشکالت زیاد درسی 

روبرو می شوند.« 
و  ترکاری می فروشد  کابل  در سرای شمالی شهر  که  نصیر 
فرزندانم  برای  سال  هر  می گوید:  است،  فرزند  چهار  پدر 
کتاب از بازار تهیه می کنم و مکتبی که فرزندانم در آن درس 

می خوانند کتاب کافی ندارد تا به همه شاگردان توزیع کند.
او می گوید، اگر این وضعیت ادامه پیداد کند در سال های بعد 
او توان خرید کتاب برای فرزندانش را ندارد و دیگر فرزندان 

او به مکتب نخواهند رفت.
وزارت  این  که  می گویند  معارف  وزارت  در  مسووالن  اما 
مشکل جدی یی در زمینۀ کتاب های درسی ندارد  و برای از 
میان برداشتِن این مشکل، اقداماتی را روی دست گرفته اند.

کبیر حقمل رییس نشرات وزارت معارف به روزنامۀ ماندگار 
گفت،  در جریان فصل زمستان کتاب هایی را که در اختیار 
از  شماری  و  کردیم  توزیع  دانش آموزان  برای  داشتیم  

دانش آموزان از این پروسه باقی ماندند.
و  گفت  زمینه سخن  این  در  بودجه  کمبود  از  حقمل  آقای 
افزود: زمانی که یک سلسله مشکالتی در بودجه افغانستان 
به میان آمد و کمک دهنده گان نیز شیوۀ دادن پول را تغییر 
با مشکالتی روبرو شد و پول را در  دادند، وزارت معارف 
زمان معین به دست آورده نتوانست، اما خوشبختانه کتاب های 
چاپ شده به دسترس ما قرار گرفت و ما توزیع سی درصد 

از این کتاب ها را در مکاتب شهر کابل آغاز کرده ایم.
آقای حقمل با پذیرش مشکالت در وزارت معارف می گوید، 
کتاب  پخش  زمینۀ  در  آن چنانی  مشکل  کتله یی  گونۀ  به  ما 
نداریم و اگر در میان کتاب هایی توزیع شده یک جلد هم کم 
باشد مردم شکایت می کنند که کتاب به آن ها نرسیده است. 

رییس نشرات وزارت معارف با بیان این که آن ها برای سال 
جاری تنها پروژه هایی برای چاپ کتاب دارند افزود، پول از 
طریق تمویل کننده داده می شود چون دولت افغانستان امکان 
چاپ کتاب را با بودجه عادی ندارد و تا حال هشت میلیون 

دالر در این زمینه کمک برای ما رسیده است.
کبیر حقمل تصریح کرد، برای ادارۀ انکشافی ایاالت متحدۀ 
منتظر  و  داده ایم  را  دالری  میلیون  بستۀ سی  پیشنهاد  امریکا 

کمک های این اداره هستیم.
آقای حقمل افزود: »با دریافت این کمک حداقل برای شش 
سال آینده از کم بود کتاب های درسی بی غم می شویم و برای 

چاپ کتاب ما در بخش های مختلف به پول نیاز داریم.« 
کبیر حقمل هم چنان گفت، برای سال جاری آموزشی کتاب 

در حد نیاز است و این کتاب ها توزیع خواهد شد.
آقای حقمل بیان داشت که کاغذپرانی موجود در کشور سبب 

کندشدِن کارها در وزارت معارف گردیده است. 
رییس نشرات وزارت معارف بیان داشت، بعد از این ما در 
نظر داریم که کتاب های آموزشی در داخل کشور به چاپ 
برسد و به همین نسبت ما با گروهی از مطبعه داران در کشور 
قرار داد کردیم و هشت میلیون کتاب را به آن ها سپردیم تا 

چاپ کنند. 
کتاب های بازار سیاه

رییس نشرات وزارت معارف کتاب هایی را که در بازارهای 
این  که  افزود  و  خواند  غیرقانونی  می رسد  فروش  به  سیاه 

کتاب مربوط وزارت معارف نمی شود.
این  بیشتر  سهولت  خاطر  به  ما  داشت،  بیان  حقمل  کبیر 
کتاب ها را در سایت وزارت معارف می گذاریم که  بعضی از 
تجاران از این طریق کتاب ها را گرفته و در بازارهای پاکستان 

به چاپ می رسانند و دوباره در بازار به فروش می رسانند.
آقای حقمل تصریح کرد که کتاب های موجود در بازار سیاه 
نه کیفیت کتاب های چاپ معارف را دارد و نه هم تضمینی 

در این زمینه. 
با  همآهنگی  در  افزود،  معارف  وزارت  نشرات  رییس 
و  داریم  زمینه  این  در  جدی  بررسی  ما  دیگر  ارگان های 

همیشه بازار را وارسی می کنیم.

افزایش شکایت ها از کمبود کتاب 
در مکاتب

عبداهلل: عبداهلل 

نمیکنم انتقامگیری
انتخابات  پیشتاز  کاندیدای  عبداهلل  عبداهلل 
حامد  که  گفت  افغانستان  ریاست جمهوری 
کرزی همچنان می بایست در عرصه سیاسی 
همین  و  پرداخته  نقش  ایفای  به  افغانستان 
طور اگر خود وی به قدرت برسد درصدد 
انتقام گیری از وی به دلیل تقلب در انتخابات 

قبلی برنخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،  وی به همراه 
انتخابات  اصلی  کاندیدای  دو  غنی،  اشرف 
افغانستان  پیش  روز  چند  ریاست جمهوری 

هستند.
که  کرده اند  گمان  پیش  مدت ها  از  ناظران 
نقش  یک  به  رسیدن  دنبال  به  کرزی  حامد 
از ترک  مهم در عرصه سیاست کشور پس 
سوءظن ها  این  است.  ریاست جمهوری 
توسط ساخت یک خانه مجلل جدید برای 
و  ریاست جمهوری  کاخ  نزدیکی  در  کرزی 
به  وی  برادر  کرزی،  قیوم  معرفی  همچنین 
بیشتر  چه  هر  انتخاباتی  کاندیدای  عنوان 

تقویت شدند.
کنار  انتخاباتی  رقابت های  از  قیوم  اگرچه 
گمان  وی  جانشین  رسول،  زلمی  و  کشید 
برده می شود که جایگاه سوم را در دور اول 
کرزی  اما  آورد،  به دست خواهد  انتخابات 
منظور  به  عبداهلل  عبداهلل  تالش های  برای 
جلب نظر پایگاه پشتون ها در جنوب اهمیت 

زیادی دارد.
خبرگزاری  با  مصاحبه   در  عبداهلل  عبداهلل 
فرانسه در شهر کابل عنوان کرد که کرزی در 

بطن امور سیاسی کشور باقی خواهد ماند.
وی خاطرنشان کرد: رییس جمهوری کنونی 
نقش  ایفای  به  آینده  در  )کرزی(  افغانستان 
خواهد پرداخت. منظور من یک نقش اداری 
عرصه  در  نقش  ایفای  درباره  من  نیست. 
صحبت  ملی  سطحی  در  و  کشور  سیاست 
کرده  به کشور خدمت  او 13 سال  می کنم. 
است. بنابراین این مساله یی طبیعی است که 
این نقش در آینده چه شکلی به خود خواهد 
بستگی  وی  تصمیم  به  مساله  این  گرفت. 

دارد.
درصدد  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
که  برادرش  یا  کرزی  حامد  قضایی  تعقیب 
بود  خواهد  شده اند،  فساد  به  متهم  سال ها 
گفت: من از رویکرد سیاست انتقام و تالفی 
دولت  در  ما  اولویت  کرد.  نخواهم  پیروی 

آینده تعامل با اولویت های ملت خواهد بود.
انتخابات  اولیۀ  نتایج  براساس  عبداهلل  آقای 
مساله  برای  راه حل ها  از  یکی  است.  پیشتاز 
نظام  تغییر  عبداهلل  داکتر  باور  به  افغانستان 
افغانستان به نظام پارلمانی خواهد بود و وی 
قصد دارد با تغییر قانون اساسی کشور این 

کار را انجام دهد.
برای  بیشتری  فرصت  این  گفت:  وی 
برای  و  آورده  فراهم  بهتر  پاسخگویی 
مشارکت مردم مناسب خواهد بود. بنابراین 
ایجاد یک فضای  از دستور کار من  بخشی 
است.  سیاسی  احزاب  برای  بزرگتر  و  بهتر 
چنین اقدامی سبب گسترش قدرت پارلمان 
افغانستان شده و نقش های جدیدی را برای 
تعامل با هم پیمانان احتمالی فراهم می آورد.

حال  به  تا  که  داشت  اظهار  عبداهلل  عبداهلل 
نسبت به گزارش مربوط به وجود تقلب در 
انتخابات نگرانی پیدا نکرده است. وی تاکید 
فرآیند  و  بوده  انتخابات  نظاره گر  ما  کرد: 
انتخابات  در  اکنون  کرده ایم.  مشاهده  را  آن 
سیستمی وجود دارد و امیدوار هستیم تا همه 
تالش کنند تا این سیستم کار خود را انجام 

دهد.


