
در  خود  نفوذ  و  نقش  افزایش  برای  حالی  در  چین 
افغانستان آماده می شود که ماموریت نیروهای ناتو در 
این کشور اواخر سال جاری میالدی به پایان خواهد 

رسید.
باورند  این  بر  به گزارش رویترز، تحلیلگران سیاسی 
که چین در حال تبدیل به یک بازیگر استراتژیک و 
راهبردی در تحوالت افغانستان است و طی سال های 
آینده می تواند به شریک تجاری و سیاسی مهمی برای 

کابل تبدیل شود.
است  قرار  امسال  اگست  ماه  گزارش،  این  اساس  بر 
کنفرانسی موسوم به » قلب آسیا« در افغانستان برگزار 
جمله  از  منطقه  کشورهای  از  زیادی  رهبران  و  شود 
هند و پاکستان برای شرکت در این کنفرانس دعوت 

شده اند.
پس  کشور  این  غرب  امنیتی  وضعیت  نگران  چین 
مخالفان  است.  افغانستان  از  ناتو  نیروهای  خروج  از 
اویغور که خواستار جدایی این منطقه از چین هستند 
به نگرانی بزرگی برای مقام های پکن تبدیل شده اند.

در  اویغور  از مخالفان  زیادی  تعداد  نظر می رسد  به 
مناطق مرزی افغانستان و پاکستان پناه گرفته اند. رهبر 
اویغور در مصاحبه یی بی سابقه با رویترز تاکید کرد، 
شین  ایالت  در  معترضان  سرکوب  هزینه  باید  چین 

جیانگ را بپردازد.
تاکنون چین مشارکت چندانی در بازسازی افغانستان 
نداشته و تنها 250 میلیون دالر به این مساله اختصاص 
داده است. حمایت های امنیتی چین از افغانستان نیز 
بسیار محدود بوده است....               ادامه صفحه 6
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نـتایج اولیه قبل از بررسی تقلب گـسترده
  اعالن شده است

عضو  ناپدیدشدن  افغانستان،  خارجه  امور  وزارت 
عربی  متحده  امارات  در  را  طالبان  گروه  مذاکره کننده 

تایید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز دوشنبه به 
خبرنگاران در کابل گفت: دولت اطالع یافته که »معتصم 
آغا جان« عضو سرشناس...                ادامه صفحه 6

دفتر سیاسی سازمان ملل متحد )یوناما( در کشور با استقبال از 
اعالم نتایج ۱0 درصد انتخابات، از تمام دست اندرکاران این روند 
می خواهد تا از اعالم پیش از وقت نتایج بعدی خودداری نمایند.
 ۱0 نتایج  اعالم  از  استقبال  با  خبرنامه یی  پخش  به  یوناما  دفتر 
تکمیل  سوی  به  فراتر  قدم  یک  را  نتیجه  این  انتخابات،  درصد 

پروسۀ انتخابات دانست.
یوناما در خبرنامۀ خود این نتیجه را یک تصویر فوری دانسته و از 
نامزدان و هواخواهان شان می خواهد که تا زمان اعالم نتیجۀ نهایی 

انتخابات از حوصله مندی کار بگیرند.
در خبرنامه از قول یان کوبیش،...                    ادامه صفحه 6

وزارت خارجۀ افغانستان یک  بار دیگر مخالفت خویش 
خیبرپختونخواه  ایالت  در  داسو  برق  بند  ایجاد  با  را 

اعالم کرد. 
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته 

در یک نشست خبری گفت که افغانستان اعتراض و 
به  تا  داسو  بند  احداث  به  رابطه  در  را  مخالفت خود 

حال پس نگرفته است. 
در پیوند به این اقدام پاکستان، شماری از تحلیلگران 
سیاسی می گویند که افغانستان باید همین اکنون برای 
زیرا  کند،  اقدام  داسو  برق  بند  تأسیس  از  جلوگیری 
بند نمی تواند آب را باالی  این  از تهداب گذاری  پس 

پاکستان قطع کند.
به گفتۀ آنان، اگر بند برق داسو ایجاد شود کاسۀ بند 
زیرا  شد،  خواهد  خالی  نغلو  و  سروبی  درونته،  برق 
پاکستان در موقعیت پایین و افغانستان در ارتفاع قرار 

دارد.
»افغانستان  می گوید:  اقتصادی  آگاه  آذرخش حافظی   

توانایی جلوگیری از تاسیس بند برق داسو را ندارد؛ اما 
این توانایی را دارد که جلو کریدتی را که بانک جهانی 

به پاکستان می پردازد بگیرد.«
او افزود، پاکستان براساس آب مشترکی که با افغانستان 
رضایت  اما  کند؛  تاسیس  را  بند  این  می خواهد  دارد 
افغانستان  رضایت  بدون  و  است  شرط  افغانستان 

تاسیس این بند ممکن نیست.
وی تصریح کرد، هرچند ما باید قبل از پاکستان اقدام 
می کردیم؛ اما حاال هم می توانیم ادعا کنیم که این اقدام 
بدون رضایت ما انجام می شود و براساس شکایت ما 

بانک جهانی به پاکستان قرضه نخواهد داد.  
به گفتۀ وی، زمانیکه پاکستان در مسیر آب مشترک بند 

برق تاسیس می کند،...                   ادامه صفحه 6

وزارت خارجه:

آغاجان معتصم ناپدید 
شده است

یوناما:
مسووالن باید در اعالم نتایج 

انتخابات محتاط باشند

تالش چین برای نفوذ بیشتر در افغانستان
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هشدار تحلیلگران از ایجاد بند داسو در خیبرپشتونخواه:

کاسۀ بند برق درونته، سروبی و نغلو خالی خواهد شد

صفحه 6



اعالم نتایج قسمِی انتخابات هرچند سبب 
خشنودِی برخی نامزدان پیشتاز شد، ولی 
به وجود  نیز  را  نگرانی هایی  در عین حال 
نگرانی ها،  این  بارزِ  نمود  است.  آورده 
به  معترض  نامزداِن  از  تن  پنج  اعالمیۀ 
همین  در  می باشد.  قسمی  نتایِج  اعالم 
حال، نامزدان پیشتاز نیز دغدغه های خود 
کمیسیوِن  مسووالن  هرچند  دارند.  را 
نتایج  اعالم  که  انتخابات تصریح کرده اند 
قسمی، به معنای برنده شدِن هیچ نامزدی 
پنداشته  نباید  نهایی  نتایج  اعالمِ  زمان  تا 
شود، ولی نمی توان برخی کاستی ها را که 
در کارِ شمارش و اعالم نتایج قسمی رونما 
موضع گیرِی  زیرا  انگاشت.  نادیده  شده، 
به موقع و دقیق نسبت به نتایج انتخابات، 
بهبود  را  زمینه  این  در  کار  ادامۀ  می تواند 
بخشد و دست کم عمده ترین نگرانی ها را 

در این خصوص مطرح سازد. 
پنج  نتایج  بود  قرار  انتخابات  کمیسیون 
رسمًا  حمل   23 شنبه  روز  را  درصدی 
مسووالِن  که  آن گونه  ولی  کند،  اعالم 
کمیسیون مدعی شدند به دالیل فنی، این 
کار برای یک روز به تأخیر افتاد. روز بعد، 
ناگهانی  به صورت  انتخابات  کمیسیون 
به جای اعالم نتایج پنج درصدی، به اعالم 
نوع  این  کرد.  اقدام  درصدی  ده  نتایِج 
عملکرد، برخی شایبه ها نسبت به صداقِت 
کمیسیون را در اعالمِ نتایج قوت بخشید. 
این  آنی در  به صورت  پرسِش مهمی که 
کمیسیون  که  بود  این  شد،  مطرح  مورد 
ظرِف  در  توانست  چه گونه  انتخابات 
کمتر از یک روز، مشکالت فنی را پشت 
اعالم  را  نتایج ده درصدی  و  بگذارد  سر 
از  می رفت پس  انتظار  که  در حالی  کند، 
پنج  قسمِی  نتایج  همان  تأخیر،  روز  یک 

درصدی از سوی کمیسیون اعالم شود؟ 
و  خود  اقدامِ  این  از  کمیسیون  مسووالن 
حتا تأخیر در اعالم نتایج قسمی، نتوانستند 
دلیل  همین  به  و  کنند  دفاع  به خوبی 
به  نسبت  انتخابات،  نامزدهای  از  شماری 
بلند  را  خود  اعتراِض  صدای  نتایج  این 
کردند. برخی از منتقدین، از مهندسِی آرا 
سخن می گویند و نگران اند که کمیسیون 
در  تغییر  برای  را  تالش هایی  انتخابات 
گرفته  روی دست  انتخابات  واقعِی  نتایج 

باشد.
موضوع دیگر، عدم تفکیِک آرای درست 
آرای  دیگر،  عبارت  به  یا  و  نادرست  از 
به  کمیسیون  است.  واقعی  آرای  از  تقلبی 
گونۀ شتاب زده به اعالم نتایِج ده درصدی 

اقدام کرد، در حالی که به گفتۀ مسووالن 
این کمیسیون، احتمال تغییر در این نتایج 
وجود دارد. شاید کمیسیون با اعالم نتایِج 
خواست  آرا،  تفکیک  بدون  درصدی  ده 
سهل انگاری  خود  کارِ  در  که  دهد  نشان 
درد  باعث  مسأله  این  ولی  نمی کند، 
سرهای بعدی خواهد شد که پیامدهای آن 
احتیاط های  از  سنگین تر  کمیسیون  برای 

الزم در این خصوص است. 
اولیۀ  مسوولیِت  کمیسیون،  باید  دست کم 
همانا  که  موجود  آرای  به  نسبت  را  خود 
از ناسره  شناسایی و تشخیِص آرای سره 
است، به جا می آورد و اگر بعدتر تغییراتی 
نیز  می آمد  وجود  به  اعالم شده  آرای  در 
آن را کمیسیون شکایاِت انتخاباتی اِعمال 

می کرد.
آرا،  تفکیک  بدون  قسمِی  نتایج  اعالم 
می تواند کار کمیسیون را در مراحل بعدی 
اعتراض های  و  کند  روبه رو  دشواری  با 
آن  بهتر  باشد.  داشته  دنبال  به  را  بیشتری 
بود که کمیسیون انتخابات خود را از مظاِن 

چنین اتهامی به دور نگه می داشت. 
پرسش دیگری هم که پس از اعالم نتایج 
قسمی به وجود آمد، این بود که وقتی پس 
از شمارش پنجصدهزار رای از 26 والیت 
آمده،  به دست  درصدی  ده  قسمِی  نتایج 
انتخابات  شرکت کننده گاِن  میزان  پس 

چه قدر بوده است؟ 
خصوص،  این  در  کمیسیون  مسووالن 
وضاحِت الزم را ارایه نکرده اند و تا هنوز 
میزاِن شرکت مردم در انتخابات به شکل 
ابهام قرار دارد. این  از  رسمی در هاله یی 
موضوع می تواند به خلِق چند مشکل کمک 
کند. نخست این که بحث کمبود برگه های 
رای دهی در بسیاری از مراکز رای دهی در 
شایبه  این  دوم  شود.  حاد  انتخابات  روز 
برگه های  از  که  گردد  تقویت  نگرانی  و 
استفاده نشده که شمار آن ها نیز کم نیستند، 
چه  این که  سوم  و  می شود.  سوء  استفادۀ 
دقیِق  ارایۀ شمار  قصد و عمدی در عدم 
انتخابات وجود دارد که  شرکت کننده گاِن 
کمیسیون از ارایۀ آن خودداری می ورزد. 

پس  انتخابات  کمیسیون  وظیفۀ  نخستین 
دقیِق  میزان  که  بود  این  آن  برگزاری  از 
شرکت کننده گاِن انتخابات را ارایه می کرد 
تا در روشنی آن، اعالم نتایِج قسمی معنا 
می یافت. حاال همه از خود می پرسند که 
درصد  ده  تن،  هزار  پنجصد  شرکت  اگر 
از آرا را تشکیل می دهد، پس شمار دقیق 
می تواند  که  انتخابات  شرکت کننده گان 

چه قدر  بینجامد،  صدی  در  صد  نتایج  به 
هست.

از  که  همان گونه  انتخابات  کمیسیون  کار 
قبل پیش بینی می شد، با کاستی های فراوانی 
روبه رو است و می تواند این کاستی ها به 
این  کارِ  به  نسبت  آمده  به وجود  اعتماد 
کمیسیون صدمه وارد کند. در همین حال، 
فراموش نباید کرد که در هنگام ارایۀ نتایج 
قسمی نیز، برخی اشتباهاِت لفظی از سوی 
صورت  انتخابات  کمیسیون  مسووالن 
برانگیخت.  را  انتقادهایی  که  گرفت 
شماری از نامزدان معترض به آرای اعالم 
سازمان یافته  را  اشتباهات  این گونه  شده، 
نتایج  اعالم  به  نسبت  و  کردند  تلقی 
قسمی، موضع انتقادی گرفتند. به هر حال، 
یک گام دیگر نیز در زمینۀ نزدیک شدن به 
انتخابات سال ۱393  نهایی  اولیه و  نتایج 
کاستی ها،  همۀ  وجود  با  که  شد  برداشته 

باید آن را به دیدۀ تحسین نگریست. 
می خواهد  اگر  انتخابات  کمیسیون 
استقاللیِت خود را در روند انتخابات حفظ 
کند، باید از دست یازیدن به هر اقدامی که 
جانبداری  شایبه های  زدِن  دامن  به  منجر 
می شود، اجتناب ورزد. اعالم نتایج قسمی، 
کاری درست و به موقع بود، ولی با توجه 
به امکانات و وقتی که در اختیار کمیسیون 
کاستی های  با  می توانست  داشت،  قرار 
کرد  نباید  فراموش  باشد.  همراه  کمتری 
که بحث انتخابات می تواند به یک بحِث 
جنجالی در کشور مبدل شود و بسیاری ها 
را به سمت تقابل های غیردموکراتیک سوق 
دهد. پذیرِش نتایج حتا اگر به گونۀ واقعی 
به  نسبت  را  عده یی  باز  شود،  انجام  نیز 
وضعیت در شک و گمان باقی می گذارد. 
شاید این عده، زیاد هم به بیراهه نروند و 
با توجه به تجربۀ چند سال اخیر در مورد 
انتخابات، حق داشته باشند نسبت به اعالم 

نتایج سوءظن به خرج دهند. 
ممکن  که  آن جا  تا  انتخابات  کمیسیون 
سوءظن هایی  چنین  ایجاد  از  باید  است، 
پرتو  در  را  خود  کار  و  کند  جلوگیری 

قانون انجام دهد. 
نکتۀ مهم در انتخابات ساِل روان این است 
انتخابات  این  نتیجۀ  از  مردم  انتظارِ  که 
تغییر  کاماًل  انتخابات ها  دیگر  به  نسبت 
عواقب  انتظاری،  چنین  با  بازی  و  کرده 

جبران ناپذیری خواهد داشت.  
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احمـد عمران

اعالم نتایج قسمی و نگرانی های موجه  

اعالم نتایج قسمی  انتخابات، به مهم ترین بحث در رسانه های 
کشور تبدیل شده است؛ نتایجی که با اعالم آن، انتظار نامزداِن 
پایان رسـید، ولی هنوز برخی از  پیشتاز و مردم تا جایی به 
تقلبی صورت  آیا  این که  جمله  از  اند،  مانده    به جا  نگرانی ها 
نخواهد  صورت  تقلب  و  مهندسی  این پس  از  یا  و  نگرفته 

گرفت؟
این نگرانی ها از کجا برمی خیزند و منشای آن ها کجاست؟

قبل جست وجو کرد،  انتخاباِت دور  در  را می توان  اول  نکتۀ 
زمانی که همۀ نامزداِن پیشتاز به شمول آقای کرزی متهم به 
به واسطۀ  اتهام  این  شدند.  انتخابات  در  تقلب  و  دست کاری 
ویدیوها و اسناد گسترده از محالت مختلِف کشور ثابت شد؛ 
اما پس از انتخابات، هیچ کس چندی وچونِی آن تقلب ها را پی 
نگرفت. بنابراین، این ذهنیت کماکان حاکم است که نکند یک 
بار دیگر، نتایج انتخابات ریاست جمهوری، با انبوهی از تقلب 
همراه باشد و مثل گذشته، هیچ توجهی به آن صورت نگیرد.

است.  انتخابات  مستقِل  کمیسیون  نگرانی،  این  دیگر  منشای 
همه آگاه اند که این کمیسیون به واسطۀ قوۀ مجریه و شخص 
اعضا، کمیشنرها و  تعیین  رییس جمهور تشکیل می گردد. در 
رییس این کمیسیون، خود رییس جمهور نقش دارد. بی شبهه 
سلیقه،  مکانیسمی؛  چنین  به  توجه  با  که  می داند  بخردی  هر 
این  کارکرد  در  می تواند  مجریه  قوۀ  هدِف  و  صالح دید 
برای  گوناگونی  راه های  آن که  با  باشد.  تأثیرگذار  کمیسیون 
جلوگیری از کم رنگ کردِن نقش رییس جمهور در کمیسیون 
اثرگذار  هیچ کدام  عماًل  اما  شده،  لحاظ  انتخابات  مستقل 
نبوده اند. بنابراین، ذهنیِت عام این است که کمیسیون انتخابات 

زیر تأثیِر رییس جمهور و گروهش قرار دارد. 
نظارت  نحوۀ  دارد،  وجود  زمینه  این  در  که  دیگری  نگرانی 
ناظراِن انتخابات بر روند شمارِش آراست. بر بنیاد گزارش ها، 
از  آرا،  شمارش  روند  بر  انتخابات  نامزداِن  ناظراِن  نظارت 
یک فاصلۀ چندمتری آن هم از پشت پنجره  و شیشه  صورت 
می گیرد، که اطمینان چندانی به آن نیست. در چنین وضعی، 
نه می توان تیِک برگه های رای دهی را درست مشاهده کرد و 
نامزدان در دیتابیس را. این وضعیت، به  نه درِج میزان آرای 
نوبۀ خود به نگرانی مردم در زمینۀ شمارش آرا در سایت های 

کمیسیون مستقل انتخابات، می افزاید. 
مجرای دیگر، برخی ارقامی ست که از سوی کمیسیون مستقل 
تعداد  واقع  در  که  ارقام  این  است.  گردیده  اعالم  انتخابات 
آرای  که  می دهد  نشان  است،  پیشتاز  نامزداِن  از  برخی  آرای 
اعالم شدۀ برخی از والیات کشور برخالف پیش بینی ها ارایه 
در  اصلی،  آرای  که  نیست  آن  معنای  به  سخن  این  شده اند. 
کمیسیون مستقل انتخابات دست کاری شده؛ بل به معنای این 
است که آرای برخی از نامزداِن پیشتاز ریاست جمهوری بنا به 
دالیل سیاسی، اجتماعی و قومی  در برخی از استان های کشور 
با  یا  آرا برعکس و  این  قابل پیش بینی ست. پس وقتی  کاماًل 
تفاوت های بسیار اعالم می شود، پرسش ها و تردیدهای بسیار 

به میان می آید.
و نگرانی آخر، پخش برخی از ویدیوهای تقلب در شماری 
در  می دهد،  نشان  که  رسانه هاست  و  اجتماعی  شبکه های  از 
انتخاباِت کنونی برخی از نامزدان متهم به تقلب اند که این به 

نوبۀ خود بر ذهنیِت عام تأثیر منفی می گذارد.
مجموع این نگرانی ها باعث می شود که مردم خیلی از ناحیۀ 
اعالم نتایج قسمی  اطمینان حاصل نیابند و همواره گوش به 
نیست که  این مقال آن  این همه، هدف  با  باشند.  تقلب  زنِگ 
زمینه های تقلب را روشن کند و در نتیجه، انتخابات را پُر از 
تقلب بخواند و آن را باطل فرض کند؛ بل هدف آن است که 
گمان ها  و  از حدس  گوشه یی  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
جاری ست،  کمیسیون  این  کارکرد  پیرامون  جامعه،  در  که 
اجرای  در ضمن  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  آشنا شود. 

مسوولیت خطیرش، متوجه افکار عام نیز باشد.
را  وضعیت  که  دارد  مسوولیت  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کنترل کرده و نتیجۀ انتخابات را چنان که است، به مردم اعالم 
کند. کمیسیون مستقل انتخابات نباید زیر بار هیچ گونه گرایش 
بپوشد.  چشم  تخطی  ها  از  و  رود  سمتی  قومی  و  سیاسی، 
گروه  آن  و  گروه  این  کمیسیوِن  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
و یا این قوم و آن قوم نیست که تحت این گرایش ها عمل 
کند. این کمیسیون، متعلق به تمام مردم افغانستان است و اگر 
خدای نخواسته در جریان انتخابات، از آن اشتباهی سر بزند، 

پیامِد ویرانگِر آن دامِن همه را می گیرد!

همه چیز در گرِو کمیسیون 
انتخابات!
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چرا آلمان نمی خواهد روابطش با روسیه گل آلود شود؟
روسیه  موضع گیری  و  اوکراین  بحران  دنبال  »به 
در مسئله کریمه، رهبران اروپایی پیرامون راه های 
مجازات روسیه گفت وگو کردند. اما برای بسیاری 
از آلمانی ها مهمترین مسئله، گل آلود نکردن آب 

در رابطه با روسیه است.«
کار یان ون آکن، نماینده چپ گرای پارلمان آلمان 
در  تاریخی  و  بزرگ  سفید  و  سیاه  عکس  یک 
دفترش آویزان کرده. در این عکس معروف، یک 
سرباز ارتش سرخ شوروی پرچم داس و چکش 
)پارلمان  »رایشتاگ«  فراز ساختمان قدیمی  بر  را 
برافراشته  برلین ویران شده و سوخته  آلمان( در 

است.
از او پرسیدم چرا این عکس را در اتاقش آویزان 
کرده، با خنده گفت برای اینکه در روز تولدش، 
اول ماه می گرفته شده است. سپس با لحنی جدی 
ادامه داد: »روسها آزادی بخش بودند، آنها برلین و 

آلمان را از دست نازی ها نجات دادند.«
بریتانیا  جمله  از  دیگر  کشورهای  نقش  اینکه  با 
ارتش  نقش  ولی  نمی دهد  جلوه  اهمیت  کم  را 
که  است  کسی  اولین  او  می داند.  مهم  را  سرخ 
اذعان می کند این عکس داستانی پیچید ه تر را بیان 

می کند؛ داستان تبلیغات سیاسی و پروپاگاندا.
پارلمان می گوید: »تصویر روز اول  این نماینده 
ماه مه گرفته شده اما این رویداد روز 30 اپریل 
رخ داده، همان روزی که هیتلر در پناهگاهش در 
کرد.«  خودکشی  رایشتاک  کیلومتری  یک  فاصله 
عکس باید دوباره گرفته می شد چرا که سربازی 
از  که  مچی  ساعت  چند  بلندکرده،  را  پرچم  که 
بسته  دستش  به  کرده  غارت  زده  وحشت  مردم 

بود.«
آن  نتیجه  در  نبود،  کار  در  فتوشاپ  آنروزها  در 
باال  رایشتاگ  ساختمان  برج  از  دوباره  سرباز 
جنگی.  غنایم  از  خالی  دستی  با  بار  این  رفت؛ 
این عکس گویای  تاریخی اش،  داستان  اما ورای 
وقایع  برابر  در  آلمانی ها  از  بسیاری  موضعگیری 

اوکراین و کریمه است.
اما  شدند  آزاد  روسیه  توسط  آلمان  شرق  مردم 
سپس و برای بیش از 50 سال تحت تسلط قرار 
گرفتند. اما این تصویر نمایانگر این نکته است که 

چرا آلمانها امروز درباره آنچه که در اوکراین رخ 
می دهد، نگاه دو گانه ای دارند.

چپ  حزب  لینک«،  »د  حزب  نماینده  آکن  ون 
سوسیالیزم  حزب  از  انشعابی  که  است  آلمان 
او  است.   )PDS( سابق  شرقی  آلمان  دمکراتیک 
از  هنوز  حزب  اعضای  از  بسیاری  که  می گوید 

اتحاد جماهیر شوروی با احترام یاد می کنند.
در غرب آلمان، احساسات ضد کمونیستی در اوج 
در  ولی  آن، روسیه سرکوبگر،  در شرق  اما  بود، 
عین حال ناجی محسوب می شد. نشانه های آن، 
روی دیوارهای ساختمان پارلمان یا »بوندستاگ« 
راهرو  به  ورود  هنگام  نمایندگان  است.  آشکار 
پارلمان، نام سربازان در تاریخ های مختلف در ماه 
برج  از  فاتح  مه ۱9۴5را می بینند. وقتی سربازان 
»رایشتاک« آنزمان پایین آمدند، بنا به رسم معمول 
کرده  فتح  که  دیواری  روی  را  نامشان  سربازان، 
بودند نوشتند، یکی از سربازانی که پرچم را بلند 

کرده بود، اوکراینی و اهل کی یف بود.
جوانان آلمان شرقی مانند آنگال مرکل روسی یاد 
گرفتند. برلین، مسکو را نزدیکتر می داند، تا لندن 
و یا واشنگتن، عالوه بر آن از لحاظ تاریخی با آن 

احساس نزدیکی می کند.
اشمیت، صدراعظم  مانند هلموت  سیاستمدارانی 
در  حتی  سالگی  نود  سن  در  هنوز  که  پیشین، 
استودیوی تلویزیون با شدت سیگار می کشد، یک 

دموکراسی خواه تمام عیار و متعهد به معیارهای 
آن است، اما از معتقدان برخورد مالیم با روسیه 
است. او گفته تحریم علیه روسیه »بی معنی« است.
با  باید  که  است  این  آلمان  در  عمومی  احساس 
که  کرد  فراموش  نباید  داشت.  روابط  روسیه 
نیز  آلمان  پیشین  صدراعظم  شرودر،  گرهارد 
همین تمایل را دارد، شرودر رییس هیات مدیره 
از  استریم«  »نورد  است.  استریم«  »نورد  شرکت 
شرکت های تحت مالکیت گازپروم روسیه است.

ای  زنجیره  مرکل،  صدراعظم  پیشینیان  جز  به 
روسیه  با  رابطه  از  آلمانی  قدرتمند  بازرگانان  از 
تا  زیمنس  شرکت  رییس  از  می کنند؛  حمایت 
غول  تا  گرفته  آدیداس  شرکت  اجرایی  مدیران 

صنعت فوالد »تیسن کروپ«.
در فاصله کمی از ساختمان »بوندستاگ«، پارلمان 
آلمان، بنای یادبودی در گرامیداشت کسانی که در 
کهنه  که  دارد  قرار  کشته شدند  برلین  آزادسازی 
شده و باید دستی به روی آن کشید. در نوک این 
بنا، مجسمه بزرگ یک سرباز شوروی خودنمایی 
می کند که به اطرافش خیره شده است. با اینکه 
بی جان و برنزی است، اعتراف می کنم نتوانستم 
به چشمانش نگاه کنم. به نظر می آید می خواهد 
بگوید:« ما نجاتتان دادیم، فراموش نکنید قدرت 

کجا است.«

عبدالفتاح سیسی:سایۀ جنگ سرد بر ناتو

هیچ کس نمی تواند برای مصری ها تصمیم بگیرد

الوروف:
 مسکو در امور داخلی اوکراین دخالت نمی کند

بیان  با  مصر  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
اینکه هیچ  کس نمی تواند در خصوص سرنوشت 
خواست  مصری ها  از  کند  دخالت  مصر  مردم 
جبهه  یک  در  کشور  چالش های  با  مقابله  برای 

بایستند.
الیوم، عبدالفتاح  به گزارش شبکه خبری روسیا 
سیسی، وزیر دفاع سابق مصر و نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور در دیدار با اعضای 
پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  زن  ملی  شورای 
سیاسی  حیات  به  سابق  نظام های  بازگشت 
گفت: هیچ بازگشتی به عقب نخواهد بود مردم 
مصر که دو انقالب بزرگ به پا کردند هیچ کس 
نباید بر آنها سیطره داشته باشد یا در خصوص 
کشور  آنکه  ویژه  به  کند  دخالت  سرنوشت شان 
سیاسی  تحوالت  شاهد  گذشته  سال های  ظرف 

گسترده ای بوده است.
چه  اینکه  از  نظر  صرف  افزود:  درادامه  وی 
کسی رئیس جمهور آتی مصر می شود که ما وی 
به  را  اوضاع  نباید  هیچ  کس  اما  نمی شناسیم  را 
انقالب 25جنوری برگرداند و شرایط و  از  قبل 
کس  هیچ   باشد  که  هم  نحوی  هر  به  چالش ها 

اجازه این کار را ندارد.
سیسی در پاسخ به سوال یکی از اعضای شورای 
ملی زن که پیرامون هراس برخی نسبت به تاسیس 

نظام حکمرانی غیردموکرات در آینده مطرح شد، 
عنوان داشت: به هیچ وجه هیچ جایی برای نظام 
مصر  ندارد.  در  آینده مصر وجود  غیردموکرات 
اجازه نخواهد داد که یک نظام غیردموکرات در 

کشور ایجاد شود.
مشکالت  حل  برای  مصر  افزود:  ادامه  در  وی 
خود در شرایط کنونی به مبالغ مالی حدود سه تا 
چهار تریلیون پوند مصری نیاز دارد که این امر با 
تالش های یک شخص محقق نخواهد شد بلکه 
مشترک  همکاری  و  گروهی  فعالیت های  باید 

برای آینده مصر صورت بگیرد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر پیش بینی 
چالش های  با  آتی  دوره  در  کشور  این  که  کرد 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای مواجه 

شود.

بحران اوکراین یاد 30 سال قبل اوضاع ناتو و روسیه را 
تداعی می کند زمانی که روش های تبلیغاتی و بدگمانی در 

دوران جنگ سرد مورد استفاده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام رسمی در مقر ناتو 
در بروکسل، بلژیک که خواست نامش فاش نشود، گفت: 
ناتو و مسکو به ناگاه متوجه شده اند که همان بدترین و 
بهترین دشمنان جهان هستند و حال این رفقا و هم پیمانان 
قدیمی از همان رفلکس ها و بازتاب هایی استفاده می کنند 

که سال ها بود آن ها را به کناری گذاشته بودند.
نقشه  کنار  در  اوکراین  نقشه  اکنون  هم  ناتو،  دفاتر  در 
افغانستان کشوری که تا به امروز بیشتر از سایر کشورها 

دچار تنش  بوده، به دیوارها پونز شده است.
منش ناتو و مسکو و روابط دو طرف با یکدیگر در چند 
روز گذشته به شدت متزلزل شده چرا که هر کدام طرف 
این روند تداعی کننده ماهیت  دیگر را مقصر می داند و 
جنگ سرد است که روسیه و آمریکا در سال های ۱9۴7 تا 

۱99۱ با آن درگیر بودند.
دبیرکل سازمان ملل چند روز  آندرس فوگ راسموسن، 
قبل گفت: هیچ کس خواهان یک جنگ سرد جدید نیست 
روسیه باید از اقدامات خود برای احیا یا وقوع جنگ سرد 

جدید دست بکشد.
اما وب سایت وزارتخانه روسیه با نشانه گرفتن انگشت 
برابر  چند  و  مشتاقانه  لفاظی های  ناتو،  رهبری  به  اتهام 

جنگ سرد او را متهم کرد.
مسکو نسبتا به حالت خصمانه به این اتهامات و تحریم ها 
از جانب غرب واکنش نشان داده و ناتو در واکنش به این 
اقدامات همکاری نظامی خود را با مسکو در یک اقدام 
تالفی جویانه معلق کرده است. این روند بدان معناست 
دسترسی  ناتو  به  راحتی  به  نمی توانند  دیگر  که روس ها 

داشته باشند.
اینچنین  اعالم  کرد:  اعالم  روسیه  خارجه  وزارت 
محدودیت ها و تحریم ها علیه دیپلمات ها به این معناست 
جنگ  دوران  نتوانسته  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  که 
را  زبان تحریم  به جای مذاکره،  فراموش کند و  را  سرد 

ترجیح می دهد.
داد  رخ  زمانی  پنجشنبه  روز  در  درگیری ها  جدیدترین 
که ناتو تصاویر ماهواره ای را در اثبات حضور و استقرار 
مرز  در  روس  توانمند  نیروهای  از  گسترده ای  تعداد 

اوکراین منتشر کرد.
منتشر کرد و در آن ها  را  این تصاویر سیاه و سفید  ناتو 
کنار  در  نظامی  خودروی  و  تانک  صدها  که  داده  نشان 
تعدادی هواپیما در نزدیکی مرز اوکراین با روسیه مستقر 

شده اند.
داد و  نشان  این تصاویر سریعا واکنش  انتشار  به  روسیه 
اعالم کرد، این تصاویر به تابستان 20۱3 باز می گردد و 
اعالم  ناتو  که  همانطور   20۱۴ اپریل  و  مارس  به  ربطی 

کرد، ندارد.
ناظران روس و متخصصان دفاعی با دقت تمام به رخدادها 

در اوکراین نظارت دارند.
بین الملل  و  استراتژیک  امور  موسسه  از  میگال،  فیلیپ 
یاد  به  را  ما  موارد  این  تمامی  گفت:  پاریس  در  مستقر 
سطوح ژئوپلیتیکی و نظامی دوران جنگ سرد می اندازد. 
دوران  جاه طلبی های  همان  پوتین  روسیه  طلبی های  جاه 

شوروی نیست. هیچ توازنی میان این دو وجود ندارد.
توجه ناتو به سمت شرق اوکراین و کمک به کشورهای 
بالتیک، لهستان و رومانی، سپر دفاع موشکی در اروپا و 

بحران کوزوو و علت اصلی تنش ها محسوب می شود.
یک دیپلمات در بروکسل می گوید: روابط میان روسیه و 
ناتو همواره دچار تنش و تزلزل بوده و هیچ دلیلی وجود 
ندارد که بخواهیم درباره تغییر آن زحمت فکر کردن به 

خود بدهیم.

اینکه  بر  تاکید  با  دوشنبه  روز  الوروف  سرگئی 
اعالم  است،  روسیه  منافع  جزو  اوکراین  وحدت 
کرد: درخواست ما از غرب اعمال فشار بر کی یف 

برای پایان خشونت ها است.
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعالم 
اوکراین  داخلی  امور  در  دخالتی  مسکو  کرد: 
نمی کند و هیج نیروهی نظامی و اطالعاتی روسیه 

در اوکراین نیست.
وزیر امور خارجه روسیه افزود: سخنانی مبنی بر 
مبارزه  روند  می دهد،  اوکراین رخ  در  آنچه  اینکه 
از  ما  است.  ریاکارانه  است، سخنانی  تروریسم  با 
در  را  موضعی  تا  می خواهیم  خود  غربی  شرکای 
قبال متوسل شدن کی یف به استفاده از زور علیه 

مردم اوکراین اتخاذ کند.
وی تصریح کرد: ریاکاری از سوی غرب در قبال 
تعامل با اعتراضات مردمی، قبل و بعد از ویکتور 
اوکراین(  سابق  )رئیس جمهوری  یانوکوویچ 
وجود داشته است. تاکنون هیچ واکنشی از سوی 
مردمی  اعتراضات  در خصوص  غربی  کشورهای 

در شرق اوکراین دریافت نکرده ایم.
مسکو  در  خود  خبری  کنفرانس  در  الوروف 
خاطر نشان کرد: باید اصالحات قانون اساسی در 
اوکراین صورت بگیرد که تمامی گروه ها و مناطق 
در آن مشارکت داشته باشند. من اعتقاد ندارم که 
مسووالن جدید اوکراین به آغاز روند اصالحات 

قانون اساسی بیندیشند.
وی همچنین با اشاره به سفر مخفیانه جان برنان، 
به  )سیا(  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  رئیس 
کی یف عنوان داشت: ما خواهان توضیحاتی درباره 

این سفر هستیم.
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مغز ما پرسش ها را دوست دارد. پرسش قدرِت درگیر کردن و مجذوب کردِن ما و 
تغییر طرز تفکِر ما را دارد. پرسش ها دانش و بلوغ را پیش می برند و باعث تجدید 
خالقیت و تفکر انتقادی می شوند. در این جا ده روش برای پرسیدِن هوش مندانه تِر 

پرسش ها آورده شده است، شما می توانید از همین امروز از آن ها استفاده کنید.

1ـ پرسش برای حل خالقانۀ مسایل
یکی از مؤثرترین روش ها برای برخورد با مسایل، پرسش پرسیدن دربارۀ آن است. 
بهترین چیز دربارۀ پرسش کردن این است که به محض این که آغاز به پرسیدن 
می کنید، مغز شما به طور خودبه خود شروع به کار کردن بر آن می کند. نه تنها مغز 
شروع به کار کردن بر آن می کند، بلکه وقتی که آگاه نیستید، در پس زمینۀ ذهن تان 

بر آن ها کار می کند.
هر  در  تقریبًا  می توانید  که  نمونه،  پرسش  پنجاه  از  بیش  اولیۀ  مجموعه  برای 
مسأله یی به کار ببرید، تکنیک اسکمپر را امتحان کنید. تکنیک مؤثر دیگر پرسیدن، 

پرسش های با »چرا« است تا زمانی که به هستۀ مسالۀ خود برسید.

2ـ پرسش به منظور تغییر چشم انداز شما از مسأله
همان طور که پرسیدن پرسش دربارۀ یک مسأله مفید است، تغییر خود مسأله به 
یک پرسش نیز سودمند است. می دانیم که تعریف کردن و بیان مناسب مسایل برای 
حل موثر مسایل بسیار ضروری است؛ هم چنین چارچوب بندی مسایل به صورت 
پرسش ها نیز، یکی از تکنیک هایی است که مطمینًا می تواند کارایی شما را به عنوان 

یک حل کنندۀ مسایل باال ببرد.
به طور کلی عبارات، مهارت تحلیلی و منطقی مغز ما را به راه می اندازد و در خیلی 
از موارد، ما را برای تالش کردن و حصول هرچه سریع تر نتایج، ترغیب می کند. 
از طرف دیگر، پرسش ها، مهارت تفکر خالقانه و تخیلی را به راه می اندازد و شما 
رویکرد،  این  معموالً  باشید؛  داشته  کاوش گرانه  رویکردی  که  می کند  ترغیب  را 

مجموعۀ کاملی از بینش های جدید را پرورش می دهد.
به  را  من«  زنده گی  بهبود  »راه های  مانند  عبارتی  که  کنید  سعی  مثال،  برای 
پرسش هایی مانند »چه راه هایی می تواند زنده گی من را بهبود دهد؟« یا »آیا شانسی 
برای بهبودی زنده گی من در این جا است؟« تغییر دهید و ببینید که چه احساسی 

در بر دارد.

3ـ پرسش به منظور هدایِت تفکر و مباحثه
ممکن  شرایط،  برحسب  می کند.  رهبری  و  هدایت  را  ما  تفکر  فرآیند  پرسش ها 
است پرسیدن پرسش های »باز« یا »توسعه دهنده« مثمر ثمر باشد؛ با این پرسش ها، 
می توان ایده ها و عقاید جدید را استخراج کرد و باعث ازدیاد فرصت های ممکن 
ایده  این  تو دربارۀ  »اندیشه های  از  این پرسش ها عبارت اند  مثال،  به عنوان  شد. 

چیست؟« و یا »آیا می توانی به سناریوهای معمول دیگری بیاندیشی؟«.
از طرف دیگر، در خیلی از موارد پرسیدن پرسش های »بسته« یا »محدود کننده« 
مفیدتر خواهد بود؛ این گونه پرسش ها باعث همگرایی تمرکز و جهت دهی تفکر 
این گونه  برای  مثال  می شود.  عینی تر  و  ملموس تر  سطح  به  بحث ها  رساندن  و 
نیاز  مسأله  این  رساندِن  انجام  به  برای  وظایفی  چه  »به  از:  عبارت اند  پرسش ها 

است؟«، »چه هزینه یی خواهد داشت؟«.
استفاده  مختلف  زمان های  در  پرسش ها  مختلف  انواع  از  ایده مخصوصًا  این  در 

می شود تا آگاهانه، فرآیند تفکر شما را به موثرترین جهت هدایت کند.

4ـ پرسش برای آموزش و رهبری
خودِ  که  می دهد  رخ  زمانی  فقط  آموختن  که  می دانند  بزرگ  مربیان  و  معلمان 
دانش آموزان بیاندیشند. پرسش ها، یک راه بسیار خوب برای تهییج تفکر است و 
اگر ماهرانه به کار گرفته شود، بسیار بهتر از این است که تنها دانش را در ذهن 

شخصی، انبار کنیم.
تنها مفاهیم و راه حل ها را به دانش آموزان نشان دهند،  به جای این که آموزگاران 
می توانند برای برانگیزش اکتشاف مشترکانه، از پرسش ها استفاده کنند؛ مثاًل »اگر 
ما در این جا زاویه را افزایش دهیم، چه اتفاقی می افتد؟«، یا »اگر مقاومت هوا نبود، 

چه گونه رفتاری را مشاهده می کردیم؟« و نظیر این پرسش ها.
هم چنین، نه تنها پرسش ها برای معلمان موثر است، بلکه می تواند در محیط های 
تجاری بسیار مفید واقع شوند. مثاًل در شرکت ها، رهبرها )چه رسمی و چه غیر 
رسمی( می توانند با پرسش کردن، دیگران را به این وادارند که خود تفکر کنند 
ایجاد شده را تقویت کنند. پرسش های  افتخار و مالکیت مشترِک راه حل های  و 
معمول در این باره عبارت اند از: »چه راه حل هایی را می توانیم در این جا ببینیم؟« یا 

»فکر می کنید چه کاری باید انجام دهیم؟«
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بخش نخست

           ناصر فکوهی 

بحِث ما در این جا به »رفتار خشن درمانی« 
سرمایه دارِی  فناوری  محوریِت  و  پایه  بر 
فرایند  کردِن  ابزاری  برمی گردد:  متأخر 
منطِق  رساندن  اوج  به  طریق  از  پزشکی 
و  ارزش ها،  معیار  تنها  مثابۀ  به  فناوری 
اندیشۀ  گونه  هر  راندِن  بیرون  و  تحقیر 
دیگری به مثابه نوعی »گناه« و سوءاستفاده 
اگر  که  انسان ها  عواطِف  و  اعتقادات  از 
دستگاه های  آخرین  از  نشوند  حاضر 
با  که  کنند  استفاده  پزشکی یی  فناورانۀ 
تنها  بیمار،  به  بیشتری  رنِج  و  درد  تحمیل 
اضافه  بیمار  عمِر  به  ماهی  یا  روز  چند 
را  او  باقی مانده گاِن  زنده گِی  ولی  می کنند 
)مثاًل  می کشانند  نابودی  به  همیشه  برای 
برای   زمانی که خانواده یی مجبور می شود 
به  را  خود  خانۀ  جراحی،  عمل  پرداخت 
فروش برساند(، دچار یک »گناه« اخالقی و 
دینی و عاطفی شده اند. این به بازی گرفتن 
از طریق کاربرد زبانی کاماًل حساب شده و 
انجام  انسان هایی  ذهنیت  از  ساخت زدایی 
می گیرد که بی شک دارای باالترین عواطف 
اگر  اما  هستند،  خود  نزدیکان  به  نسبت 
طبیعی  حق  این  عرفی،  و  سنتی  نظام  در 
به  عمرشان  وقتی  که  می شد  داده  افراد  به 
پایان می رسد، با آرامش و اطمینان نسبت 
نظام  در  بمیرند،  عزیزان شان،  آیندۀ  به 
سرمایه داری متأخر، این حق از آن ها ربوده 
بی پایان،  آزمایش های  تجویز  است.  شده 
اما  کوچک  تشخیصی  جراحی  عمل های 
آنژیوهای  )آندواسکوپی،  خطرناک  اغلب 
از  استفاده   ،)... کلونواسکوپی  گوناگون، 
مصنوعی،  حیات  تداوم  پیشرفتۀ  ابزارهای 
تزریق های بی پایان داروهای کیمیایی و حتا 
انجام عمل های جراحی باز در سنین باالتر 
از هشتاد سال، و... به واقع چه معنایی دارد 
جز آن که مرگ را نپذیریم و آن را برخالف 
بلکه  ندانیم،  »حق«  مردم  اعتقاد  و  عرف 
در  بیمار،  »نجات«  نام  به  که  باشیم  آن  بر 
به یک سوداگری شرم آور  حقیقت، دست 
و  غیرسنتی  غیراخالقی،  غیرانسانی،  و 
زنده گی  انسان ها  همۀ  بزنیم:  غیردینی 
باید  زمانی  در  و  می شوند،  پیر  می کنند، 
زنده گی را ترک کنند تا دیگران بتوانند به 
زنده گی خود ادامه دهند. معنای این امر نه 
آن است که »هستی« آن ها از میان می رود، 
و  دوستان  و  خانواده  و  جامعه  آن که  نه 
فناورانه  وسایل  همۀ  با  اگر  نزدیکان شان، 
نابودی  بهای  به  و  خشونت بار  اغلب  و 
»مرگ«  این  جنگ  به  خودشان،   زنده گی 
عمل  یک  ارتکاب  حال  در  نروند،  قطعی 
اما در آن سوی ماجرا  غیراخالقی هستند. 
در  غیراخالقی  عملی  زیاد،  احتمال  به 
جریان است: این که به افراد امیدی بیهوده 
داده شود، این که ادعا شود مرگ را می توان 

همۀ  باید  و  راند  عقب  به  بی نهایت  تا 
دستگاه ها و فناوری ها را به کار برد تا ولو 
این  انداخت،  تأخیر  به  را  آن  چند ساعت 
امر اگر با هدفی انسانی انجام می شد، اگر 
اخالقی در کار بود و اگر بیمار، عمری دراز 
پیش روی خود داشت، بی شک مشروعیت 
افراد  دربارۀ  می توان  چه  اما  می داشت؛ 
ترجیح می دهند در  ُمسنی گفت که  بسیار 
آرامش بمیرند و پیش از مرگی که بی شک 
از راه می رسد، آن ها را زیر شکنجه های به 
با  انسان  کدام  نبرند.  »پزشکی«  اصطالح 
وجدانی می تواند بپذیرد که پدر یا مادری 
دل سوز در سنین باالی هشتاد راضی به آن 
باشند که فرزندان شان خانه و هستِی خود 
را بفروشند و عمری را با فالکت زنده گی 
کنند تا آن ها چند ماه بیشتر زنده گی کنند؟ 
پنهان  ادعا  این  پشت  که  پزشکانی  اگر 
می شوند واقعًا به این امر اعتقاد دارند، چرا 
بیمارستان های  از سود سرشار   را  سهمی 
خود برای معالجۀ افراد ناتوان از پرداخت و 
»رایگان کردن« گروهی از خدمات پزشکی 
و  نمی دهند  اختصاص  نیازمندان  برای 
برعکس، از زیر فشار قرار دادن فقیرترین 
اقشار و نابودی زنده گی زنده گان و جوانان 
کاشانه  نابودی خانه و  و  زیر فشار قرض 
پزشکی  سرسام آور  هزینه های  تأمین  برای 
فناوری ها  پیشرفت  با  نیز  روز  به  روز  که 
افزایش می یابد، کوچک ترین ابایی ندارند.  

این  از  مثابۀ بخشی  به  ما  جامعۀ جهانی و 
جامعه، با مشکلی اساسی روبه رو هستیم و 
بهتر آن است که به جای گریز از بحث، رو 
در روی آن به مسأله نگاه کنیم و تالش کنیم 
تشخیص درستی دربارۀ راه های برون رفت 
به  نهایت  در  که  بی معنی  پیچاپیچ  این  از 
سود هیچ کس نیست، بیاییم. مردن هم چون 
»زنده گی« حق است و شکی نیست که تنها 
جامعۀ بزرگ و ارزشمند پزشکی است که 
باید دربارۀ شانس های واقعی هر کس برای 
زنده ماندن اما نه به هر بهایی، نه به قیمت 
دستگاه های  سودآوری  و  شدن  شکنجه 
فناورانه و بیمارستان های خصوصی و غیره، 
این  در  نمی تواند  هیچ کس  بگیرد،  تصمیم 
نهایت هدف و  در  بنابراین  کند.  امر شک 
استدالل روشِن این یادداشت به هیچ وجه 
یا خانوادۀ  افراد  این پس  از  که  نیست  آن 
آن ها دربارۀ درمان پذیر بودن یا نبودِن خود 
تصمیم  خود  ماندِن  زنده  یا  مرگ  زمان  و 
بگیرند )بحثی که مبنا و استدالل هایی کاماًل 
است  اخالقی  و  فلسفی  دارد،  دیگرگون 
ندارد،  شد  گفته  آن چه  به  ربطی  لزومًا  و 
هرچند مطرح هست(، بلکه هدف آن است 
که بگوییم اخالق و مشروعیت پزشکی به 
انسان ها و سالمت  مثابۀ حرفه یی که جان 
ایشان را در دست دارد، باید از خالل غیر 
پولی کردن آن، به دست آید و نه از طریق 
که  کسانی  کردنش.  »درآمدزا«  و  »صنعتی« 
بیشتر  و  بیشتر  درآمدهای  کسب  پی  در 
حرفه های  جز  به  حرفه یی  باید  هستند، 
کنند؛  انتخاب  را  جامعه  نیاز  مورد  حیاتی 
اجتماعی  حیات  ضروریات  نمی توان  زیرا 
هم چون حق زنده گی و مرگ، برخورداری 
از بهداشت و سالمت و آموزش و سرپناه 
را که الزمۀ توانایی به تداوم زنده گی است 
از  هم  آن  سرمایه داری  سیستم های  به  را 
واگذاشت.  سوداگرانه اش  و  پولی  نوعی 
ما، فاجعه انگیز  این کار، برای همۀ  عاقبت 
خواهد بود و بهتر است هرچه زودتر این 
سوی خصوصی  به  چهارنعل  که  را  اسب 
کردن کامل نظام های پزشکی پیش می رود، 
به عقالنیت بازگردانیم و اخالق و رفتار و 
اعتبار و احترام پزشکی و پزشکان را تقویت 
کنیم و نگذاریم رفتار گروهی اندک، لکه یی 
جبران ناپذیر به این جامعۀ بزرِگ حرفه یی 

و ارزشمند وارد کند.
حیاِت  به  که  است  کسی  هر  حق  زیستن 
خود و دیگران احترام بگذارد و مردن نیز 
حق همۀ انسان ها است، زیرا مرگ در بطن 
حیات قرار دارد؛ بنابراین اگر خواسته باشیم 
فناوری های خودساخته،  به فشار  با توسل 
که  نکنیم  شک  بیاندازیم،  کار  از  را  مرگ 
هستی را از میان خواهیم برد و یا معنایی 
آن  به  هیوالیی  بسا  و چه  دیگرگون  کاماًل 

خواهیم داد.
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بخش سوم و پایانی

دهروشازبهترینروشها
بهمنظورمهارقدرِتپرسش



احسان طبری 
بخش دوم و پایانی

با برخی  با امشاسپندان،  از آشنایی مختصر  اینک پس 
شویم.  آشنا  دیوان  یعنی  آن ها  همستاران  و  ایزدان 
و  ایزدان  آیا  کند  نظر  اظهار  نمی تواند  دقیقًا  نگارنده 
دو  یا  مقوله اند  یک  زرتشتی،  پانتئون  در  فرشته گان 
مقوله. زیرا در موارد ایزدانی مانند مهر و ناهید و رشن 
و ارشتات و تشتر و چیستا و ارتا و سروش و پارندی 
و غیره هم لفظ ایزد و هم لفظ فرشته به کار رفته است 
»ایزد«  آن ها صفت  از  برخی  مورد  در  که  در حالی  و 
بودن مسلم و مصرح است، مانند ایزد مهر یا ایزد ناهید. 
در مورد برخی دیگر مانند فرشتۀ باد )وات( و فرشتۀ 
ایزد داده نشده. مگر آن که  تن درستی )سئوک( صفت 
بپنداریم که ایزدان حتمًا فرشته اند ولی فرشته گان حتمًا 
ایزد نیستند. این نتیجه گیری »منطقی« و انتزاعی را باید 
در متون اوستا مورد وارسی قرار داد؛ زیرا ممکن است 
ما  که  است  آن  بهتر  لذا  باشد.  شتاب زده  و  نادرست 
عجالتًا مقوالت اسطوره یی »ایزد« و »فرشته« را با فرض 
همانندی آن ها را جهت سلسله مراتب در پانتئون مزده 

یسینه، یک جا مورد توجه قرار دهیم.
برخی از  ایزدان یا فرشته گان عبارت اند از: »آپم نپات« 
یکی از فرشته گان آب، ارشتات فرشتۀ راستی و درستی 
)یا  ارت  بانویی تصور می کردند(،  به شکل  را  او  )که 
ام  است،  ثروت  فرشتۀ  و  الهه یی ست  آن هم  که  اشی( 
که به زیبایی و خو ش اندامی ستوده می شود  و فرشتۀ 
جرأت است )از همین  واژه صفت  اماوند به معنای 
)ایرمان(  من  امیریه  می شد(،  ساخته  جری  و  شجاع 
فرشتۀ شفابخش است، اوپرتات که به صفت پیروزمند 
توصیف می شود، یکی دیگر از فرشته گان باران است، 
پارندی فرشتۀ نعمت و فیض. تشتر )تیشتریه( فرشتۀ 
باران که وی را با صفت های رایومند )یعنی درخشان( 
محققان  از  برخی  و  می کنند  توصیف  فرهمند  و   )3(
در  می دانند.  سامی  اساطیر   در  میکاییل  برابر  را  آن 

ستاره گان   نام  تشتر   حال،  عین 
یمانی«)۴(  »شعرای   به  معروف 
سخت  دنبال  در  هست.  نیز 
صفت  با  که  چیستا  گوییم: 
ستوده  »فرزانه«  و  »درست ترین« 
دانش  و  علم  فرشتۀ  می شود، 
همین  از  روسی  زبان  )در  است 

به معنای خواندن و  اوستایی واژه های متعددی  ریشۀ 
و  تات  »چی  آموزش  و  گرفتن  نظر  در  و  گرفتن  فرا 
س چی تات« آمده است(. جوان ترین دختر زرتشت 
واژۀ  از  واسپا  در  داشت.  نام  پردان  یا  چیستا«  »پورو 
دروبه معنای دست و سالم )مانند روسی »زداروو«)5( 
یا  رشن  است.  ستور  حافظ  فرشتۀ  اسب(  )یعنی  اسپا 
عدالت همراه مهر و سروش، جزِو سه داور روز محشر 
نیز صفت درست ترین )زریشته( داده  به وی  است و 
می شده. او مخالف دزدان و راهزنان است و از گسترۀ 
خاک تا فضای فروغ بی پایان )انیران( و عرش اورمزد 
باشد.  تهی  وجودش  از  که  نیست  جایی  )گروتمان( 
را  مردم  اعمال  و  دارد  در دست  زرین  ترازوی  رشن 
یا سمبول ترازو  نماد  این  به مدد آن ترازو می سنجد. 
در اساطیر سامی و یونانی نیز برای عدالت به کار رفته 
دلیل  بزرگ ترین  برابری،  و  ترازو  هم کفه گی  و  است 
عدالت شمرده می شده است. ساونگهی فرشتۀ فزایندۀ 
در  واال  بس  مقامی  که  )سرئوش(  سروش  جانوران، 
پانتئون مزدیسینه دارد و گاه هفتمین امشاسپند است، 
مانند جبرییل در اساطیر اسالمی، ملک مقرب به شمار 
ارادۀ  برابر  در  و رضامندی  اطاعت  و  مظهر طاعت  و 
ربانی است. وی دلیر و خوش اندام و پارساست. کالم 
نخستین  و  کرده  حلول  وجودش  در  )منتره(  خدایی 
حامل وحی است. وی در سمت راسِت مهر است و 
رشن در سمت چِپ مهر. سروش پیوسته بیدار است و 
گردونه اش را چهار اسب رخشان و بدون سایه و زرینه 
هزار  دارای  کاخی  در  البرز  کوه  فراز  می کشند.  یدک 
کندور  دارد ودیوهای خشم و  مقام  ستون ستاره نشان 
خروس  هستند.  او  دشمنان  است،  مست  بی باده  که 
در  تفصیل  و  توصیف  می بینیم  چنان که  است.  پرنده 
مورد سروش که از فرشته گان بزرگ بارگاه اورمزدی 
است، نسبتًا بیشتر و شاعرانه است. فرشتۀ دیگری نیز 
به نام نئیریوسنگهه )نرسی( وجود دارد که او نیز مانند 
نقشش  و  است  اورمزد  پیک  و  وحی  حامل  سروش 
زئوس  پیک  هرمس  به  یونانی  اساطیر  در  می توان  را 

همانند ساخت. 
فرشته گان  از  می توان  فرشته گان،  این  از  پس 
و  خانواده  محافظ  فرشتۀ  نمانیه  مانند  پایین دست تری 
وات فرشتۀ باد و  ویو فرشتۀ هوا نام برد. سپس از ایزد 
یا فرشتۀ بسیار معروف و مهم آناهیتا )ناهید( باید یاد 
کرد همانند »ایشتار« در اساطیر سامی و »آفرودیت« یا 

»ونوس« که در اساطیر یونانی است و الهه یی ست که 
با صفت »اردویسور« وصف می شود. وی دارای کاخی 
است که هزار ستون با هزار دریچۀ روشن و رخشان 
است!  اسبی  شانۀ  ستبری  به  سپیدش  بازوان  دارد. 
گردونه اش را چهار اسب یک رنگ آراسته به گوهرها و 
بدون سایه می کشند. تاجی زرین با صد گوهر نورپاش 
و با نوارهای پرچین بر سر و طوق  زرین بر گردن و 
گوشوارۀ چهارگوشی به گوش و کفش های درخشان 
با بندهای زرین بر پای دارد. جبه یی از پوست سی ببر 
که مانند نسیم نرم و هم چون زر تابناک اند در بر اوست 
و در زیر آن، جامه یی زرین و پرچین. جای ناهید در 
کرۀ خورشید است و زایندۀ نطفۀ مردان و زهدان زنان 
و آسان گر زایش انسان و پاالیش گر شیر آدمی و فرایند 

رمه ها وگله هاست. 
ناهید  معابد  اشکانی،  و  هخامنشی  ایران  سراسر  در 

ساخته شده و کیش او نوعی استقالل یافته بود و یکی 
که  بود  همدان  در  ناهید  پرستشگاه های  غنی ترین  از 
مشغول  خدمت  به  آن جا  در  ناهید  پرستندۀ  دختران 
اهمیت  آناهیتا،  مانند  یا فرشتۀ دیگری که  ایزد  بودند. 
وی  کیش  و  کرد  کسب  زرتشتی  پانتئون  در  بزرگی 
)مهر(   میثره  ایزد  درآمد،  مستقل  دینی  به صورت  نیز 
است که به صفات مهر »هزارچشم« و »هزارگوش« و 
مهرپرستی  »فراخ چراگاه« توصیف شده است و دین 
)میتراییسم( با تمام تأثیر عمیق و پردامنه اش در خاور 
عقاید  شکل گیری  روند  در  جمله  آن  از  )و  باختر  و 
که  آن جا  از  است.  ایزد  این  نفوذ  بیان گر  مسیحیت( 
نگارنده در این باره بررسی تفصیلی مستقلی )در کتاب 
جنبش های  و  جهان بینی ها  دربارۀ  بررسی ها  »برخی 
این جا  در  را  مطالب  آن  تکرار  است،  نوشته  ایرانی«( 
یا  ایزد  هر  از  بیش  مهر،  ایزد  دربارۀ  داند.  نمی  الزم 
از  نیز  فرشتۀ دیگری اسطوره وجود دارد. خود اوستا 
ستایش های فراوان مهر انباشته است. ایزد دیگری که به 
همراه  ناهید و مهر، نوعی تثلیث دینی به وجود آورده 
است، ورثرغن )بهرام( فرشتۀ پیروزی و پیمان دوستی 
و وفاداری است. »ورثر« یعنی اژدها و ورثرغن یعنی 
اژدها زن یا اژدها کش. دربارۀ این ایزد با همۀ اهمیتش 
آن توضیحات تفصیلی که دربارۀ ناهید و مهر دیده ایم، 

به نظر نگارنده  نرسیده است. 

و  فرشته گان  و  ایزدان  و  امشاسپندان  رأس  بر  اگر 
فروهرها و انسان های مقدس مانند زرتشت و خانواده 
سوشیانس ها  )جمشید(  یمه  و  پشوتن  و  گشتاسب  و 
جانور  نخستین  گوشورون  مانند  مقدس  جانوران  و 
گیاهان  یا  و  اوگدات  گاو  و  بر جهان جانوران  موکل 
مانند آتش و  اشیای مقدس  مانند گیاه هوم و  مقدس 
جوهر آن که خورنگهه )فره( نام دارد، اهورا مزدا قرار 
اهریمن است  دارد؛ برعکس جهان همستار آن جهان 
که بر رأس دیوان و کماریکان و دروجان و انسان های 
زانیۀ  دختر  پلید،  جِه  و  آژدی هاک  مانند  ستم پیشه 
و  آن ها  امثال  و  کابلی  جادوگر  ثیئتی  خنه  و  اهریمن 
و  پلید و مرگ  و  آزارنده و سمی  گیاهان  و  جانوران 

تاریکی و زمستان و پیری، جان گرفته است. 
اجتماعی  پدیده های  و  طبیعی  پدیده های  بین  تضاد 

و  است  منعکس  زرتشتی  پانتئون  و  جهان شناسی  در 
این تعمیم فلسفی  در اساطیر یونانی نیست. زئوس یا 
ژوپیتر  خود در عین حال موجود بغرنجی است که شر 
و خیر هر دو از او صادر می شود. همین طور از خدایان 
دیگر المپ. در آن جا تقلید واقع گرایانۀ انسان بیش از 

تجرید مختصات جداگانۀ آن ها نقش ایفا کرده است.
این مجردسازی و تمایل به عصاره گیری از پدیده ها و 
نمادسازی از آن ها و تلخیص آن ها در کلی ترین مظاهر، 
در فرهنگ ایرانی نقش فراوانی ایفا کرده و اثرات آن را 
در موسیقی، شعر، نقاشی مشاهده می کنیم. تا چه حد 
تأمل.  در خورد  است  مطلبی  است،  درست  نکته  این 
تعمیم های فلسفی و علمی فریبنده اند و باید آن ها را با 

محک واقعیاِت تاریخی نقادی کرد. 
همستار  غالبًا  که  اهریمن  کماریکان  و  دیوان  تعداد 
زیاد  زرتشتی  پانتئون  در  هستند،  فرشته گان  و  ایزدان 
است مانند اپوش دیو خشکی، و یذاتو دیو مرگ، ائشم 
دیو خشم، بوشاسب دیو خواب، پری منش دیو خیال 
زاریچ  تشنه گی،  دیو  تاریچ  غرور،  دیو  ترمنش  فاسد، 
دیو گرسنه گی، دژیاری دیو قحطی، دروج دیو دروغ 
و فریب، مرشئون دیو فراموشی، ملکوش )یا ملکوس( 
دیو زمستانی، آز دیو آزمندی و فزون طلبی و دریوی 
دیو گدایی و کسویش دیو کینه و غیره. از میان دیوان، 
دروغ و آز در جهان بینی باستانی جای ویژه باز کرده 

و مثاًل در  حماسۀ فردوسی در این باره می توان مطالب 
گوناگون جالبی یافت.

دربارۀ نبرد ایزدان و دیوان گاه صحنه های تفصیلی در 
قحطی  و  دیو خشک سالی  دو  مثاًل  است.  آمده  اوستا 
باران  ایزد  که  تشتر  ایزد  با  اپوش  و  سپنجگر  یعنی 
تشترگاه  ایزد  نبردند.  در  سخت  است،  سرسبزی  و 
باران هایی به درشتی سر انسان بر زمین می باراند و این 
دو دیو می کوشند تا این سیالب فیض بخش را متوقف 
خود  گرز  از  و  می شود  تشتر غضب ناک  ایزد  سازند. 
آتش »وازیشته« یعنی برق را شراره زن می سازد و  آن 
گرز  از ضرب  سپنجگر  دیو  می کوبد.  فرو  را  دیو  دو 
نعره یی می زند که همان رعد است. در اثر نزول باران 
رحمت، آلوده گی به پالوده گی بدل می گردد و جانوران 
و گیاهان زهرناک و زیان بخش کشته و زدوده می شود. 
پدید  زمین  در  شور  آب  بزرگ  باران  همین   اثر  در 
به  آب ها  سرانجام  و  می وزد  بادهای سخت  و  می آید 
تقسیم  بیست وسه دریای کوچک  بزرگ و  سه دریای 
می شوند. جغرافیای اسطوره یی اوستایی را پژوهنده گان 

جداگانه طی رساله یی معرفی کرده اند.
آب  که  است  زرین پاشنه  )کندرو(  کندرب  دیگر  دیو 
دریا تا پاشنه اش بود. گرشاسپ این دیو  را با اژدهایی 
اژدها  وقتی  و  رساند  هالکت  به  زهرآلود  و  شاخ دار 
کشته شد، زهری زردرنگ به کُلفتی یک بند انگشت از 

کامش جریان یافت. 
است.  زمستان  مهیب  دیو  ملکوش  یا  مهرکوش  دیو 
زمستانی  بوران  و  برف  سه سالۀ  طوفان  یک  دیو  این 
نوح  کشتی  ساکنان  تنها  که  هم چنان  و  انداخت  به راه 
از چنگ طوفان رستند، در این جا نیز ساکنان باغ »ور« 
که جمشید ساخته بود )ورجمکرد()6(، از چنگ این 

سرمای کشنده جان به در بردند. 
از آن چه که به عنوان مثال یاد کردیم، سبک و شگرد 
که  نیست  تردیدی  می شود.  روشن  اوستا  اسطورۀ 
رنگین تر  بسی  تابلوهایی  می تواند  اوستا  پژوهندۀ  یک 
دستگاه  دربارۀ  مفصل تر  و 
و  بیابد  اهریمنی  و  اورمزدی 
یعنی  میتولوژی  مهِم  بخش  سه 
جهان شناسی )چه گونگی خلقت 
جهان و انسان و تکوین  عالم( و 
زمان  آخر  )رسیدن  پایان شناسی 
پانتئون  و  می گویند(  اسکاتولوژی  همان  که  معاد  و 

اوستا را روشن سازد. 
حدود  آن  از  )بیش  یافته  انجام  کنون  تا  کار  این  اگر 
آن  از  و  ایرانی  و  خارجی  اوستاشناسان  وسیلۀ  به  که 
آمده(  بررسی  این  یاد شده در  جمله در پژوهش های 
در آن صورت این آرزو بی مورد است. ولی اگر نشده 
است، وظیفه کماکان مطرح است. برخی تک نگاری ها 
)مانند »خون سیاوش« نوشتۀ آقای شاهرخ مسکوب( 
گنج  کاویدن  با  که  است  حقیقت  این  نمایش گر 
پیشینیاِن  پندار  در  جالبی  افق های  می توان  اسطوره یی 
ما کشف کرد. نیز تحقیقاتی که دربارۀ »آز و نیاز« در 
نزد فردوسی در مجلۀ »سخن« شده، یا ابعاد و الیه های 
نوینی که مؤلف نام برده )مسکوب( در مفهوم »خویش 
فلسفی  ژرف  تفسیر  یک  امکان  ما  به  یافته،  کاری« 
نوبت  به  نگارنده  می دهد.  دست  به  را  مفاهیم  برخی 
نونویسی برخی داستان های اسطوره یی )مانند  با  خود 
افسانۀ »جه« و داستان »اخت جادو« و چیستان گشایی 
فریان جوان یا یوشت فریان()7( کوشیده است به آن 
سوی کرانۀ این جوی های زرین که از بامداد مه آگین 

گذشته یی دور سوی ما جاری است، دست یابد. 
پیوسته این سخن شاعر معاصر فرانسوی، پل والری، در 
پاداشی است.«  اندیشه یی  ذهنم می چرخـد: »برای هر 
و اندیشیدن، یعنی پژوهیدن، کاویدن و از نو شناختِن 
آن چه که به نظر می رسد چیز خاصی را وعده نمی دهد.

توضیح: 
باب  در  به ویژه  و  باب  این  در  اخیر  سال های  در  ۱ـ 
انجام  ایران  در  تحقیقاتی  مزدیسنا،  اسطورۀ  بررسی 
آقای  داوود،  پور  شادروان  آثار  به  دارد  جا  که  گرفته 
دکتر فره وشی و آقای دکتر مهرداد بهار در این زمینه، 

اشاره شود.   
مشترک  ریشۀ  احتماالً  »معنی«  و  »مینو«  کلمات  2ـ 
Meaning در  آلمانی و  Meinung در  با  دارند، چنان که 

انگلیسی.
Rayonnant 3ـ

 Sirrus ۴ـ
  Zdorowo 5ـ

باغ »ور« که جمشید آن را »کرده« و ساخته  6ـ یعنی 
است.

7ـ رجوع کنید به مجموعۀ »سفر جادو « از نگارنده.
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آغاجان معتصم ناپدید...
گروه طالبان در امارات متحده عربی ناپدید شده است.

شکیب مستغنی نقش مال آغا جان معتصم را در پیشبرد روند 
مذاکرات کابل با طالبان حایز اهمیت دانست و افزود: دولت 
افغانستان برای مشخص شدن سرنوشت وی با امارات در 

تماس است اما این تماس ها تاکنون نتیجه  نداده است.
خانواده مال آغا جان معتصم نیز به تازه گی در مصاحبه با 

رسانه ها خبر ناپدید شدن وی را منتشر کردند.
چند ماه پیش نختسین دور گفت وگوهای مقدماتی شورای 
عالی صلح افغانستان با گروه طالبان در امارات برگزار شد 
و مال آغا جان معتصم وزیر دارایی حکومت طالبان ریاست 

هیات طالبان را برعهده داشت.
شورای  گذشته  هفته  که  است  شده  ناپدید  حالی  در  وی 
جدید  دور  است  قرار  کرد:  اعالم  افغانستان  صلح  عالی 

گفت وگوهای صلح در امارات برگزار شود.

که  گویند  می  جمهوری  ریاست  معترض  نامزدان 
قبل از این که کمیسیون مستقل انتخابات تقلب های 
گسترده در انتخابات را مشخص کند به اعالم نتایج 
که  میدهند  هشدار  نامزدان  این  است.  پرداخته  اولیه 
باید به تقلب ها رسیده گی شود و نتایج اعالن شده 

باطل خوانده شود.
قسمی  نتایج  اعالم  به  ریاست جمهوری  نامزد  شش 
برگزار  دوباره  خواستار  و  کردند  اعتراض  انتخابت 

شدن انتخابات در برخی از والیت ها گردیدند. 
نامزدان خواسته است  این  از  انتخابات  اما کمیسیون 
تا از خود خویشتن داری نشان دهند و منتظر اعالن 

نهایی نتایج باشند.
مسووالن این کمیسیون در کابل به خبرنگاران گفتند 
که نتایج اعالم شده، از شمارش حدود 500 هزار رای 

در 26 والیت افغانستان بدست آمده است.
براساس آمار اعالم شده عبداهلل عبداهلل، با کسب ۴۱.9 

درصد آرا نامزد پیشتاز است.
با  ترتیب  به  رسول  زلمی  و  احمدزی  غنی  اشرف 

کسب 37.6 و 9.۸ درصد آرا دوم و سوم هستند.
اما شش نامزد معترض  دیروز و پریروز با نشر اعالمیه 
مردود  را  شده  اعالم  نتایج  مستقل،  و  مشترک  های 

دانسته و این نتایج را آگنده از تقلب خوانده اند. 
این نامزدان می گویند که در کمیسیون مستقل انتخابات 
در  است.  گرفته  تقلب صورت  نامزد خاصی  نفع  به 
میان نامزدان معترض زلمی رسول نیز حضور دارد که 
پیش از این گفته می شد که از نامزدان اصلی انتخابات 
است که می تواند به حمایت حکومت در صدر قرار 

در  را  شان  اعتراض  معترض  نامزدان  حاال  اما  گیرد. 
برابر اشرفغنی احمدزی نشان می دهند. قریب به اتفاق 
همه نامزدان ریاست جمهوری بر پیشتاز بودن داکتر 
عبداهلل عبداهلل باور دارند اما باال بودن رای اشرفغنی 
که  می گویند  نامزدان  این  ندارند.  قبول  را  احمدزی 
مهندسی  تالش  در  انتخابات  کمیسیون  در  کسانی 
به  انتخاباتی  نامزدان  این  واقع  در  هستند.  آرا  کردن 
سر  بر  سیاف  استاد  و  رسول  زلمی  داکتر  خصوص 
نامزد دوم بودن با اشرفغنی احمدزی رقابت دارند. این 
دونامزد قبول کرده اند که داکتر عبداهلل بیشترین رای را 
دارد اما نامزد دوم شدن اشرفغنی احمدزی این نامزدان 
را حساس ساخته است. از این رو این نامزدان تالش 
دارند تا کل نتیجه قسمی انتخابات را زیر سوال ببرند.
الدین  قطب  رسول،  زلمی  سیاف،  رسول  عبدالرب 
سلطان  داوود  شیرزی،  آغا  گل  شفیق  محمد  هالل، 
معترض  نامزد  شش  ارسال،  امین  هدایت  و  زوی 

هستند.
گفتند:«با  شده  منتشر  اعالمیه  در  معترض  نامزدان 
و  حکومتی  مقامات  گسترده،  تقلب  انجام  با  تأسف 
داری  امانت  جای  به  انتخابات  کمیسیون  مسئولین 
در آرای مردم در حق مردم جفا و جرم نابخشودنی 

مرتکب شدند.
آنها تاکید کردند که مسووالن کمیسیون به شکایات 
و تخلفات در روز رای گیری، رسیدگی نکرده و در 
یک اقدام شتابزده نتایج ده درصد آرا را اعالم کردند.

از  بعد  رفت  می  است:«انتظار  شده  گفته  اعالمیه  در 
و  کاندیدان  شکایات  و  گسترده  تقلب  شدن  آشکار 

ارایه اسناد تقلب، کمیسیون انتخابات آرای نا پاک را 
نتیجه  اعالم  به  اقدام  آنگاه  نموده  پاک جدا  آرای  از 

انتخابات می نمود.
این شش نامزد هشدار دادند که عواقب عدم رسیدگی 
انتخابات  کمیسیون  دوش  به  تقلب  و  شکایات  به 

خواهد بود.
نامزدان معترض می گویند دالیل و اسناد شان را مبنی 
بر نپذیرفتن نتایج ده درصد آرای انتخابات به زودی 

در کنفرانس خبری ارایه خواهند کرد.
کمیسیون انتخابات امروز اعالم کرد که زلمی رسول 
9.۸ درصد و عبدالرب رسول سیاف، 5.۱ درصد آرا را 

به خود اختصاص داده اند.
 2.2 شیرزی  آغا  گل  درصد،   2.7 هالل  الدین  قطب 
درصد، داوود سلطان زوی 0.5 درصد و هدایت امین 

ارسال 0.3 درصد آرا را کسب کرده اند.
آرای هشت والیت بدخشان، بغالن، غور، نورستان، 
دایکندی، پکتیکا، میدان و غزنی هنوز محاسبه و اعالم 

نشده است.
امروز  انتخابات  کمیسیون  رییس  نورستانی،  یوسف 
گفت که نتایج ممکن است پس از بررسی شکایت های 

انتخاباتی و شمارش مابقی آرا، تغییر کند.
 دو روز پیش و در پیوند به اعالم نتایج اولیه گل آقا 
خواستار  جمهوری  ریاست  نامزدان  از  یکی  شیرزی 

دوباره برگزار شدن انتخابات شده بود.
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تالش چین برای نفوذ...
چین قراردادهایی را با دولت افغانستان در زمینه های نفت 
امنیتی  های  نگرانی  ولی  است  رسانده  امضا  به  معدن  و 

تاکنون مانع از اجرای کامل این قراردادها شده است.
بر  غرب  تمرکز  کاهش  با  معتقدند  سیاسی  تحلیلگران 
افغانستان طی سال های آینده چین فرصت مناسبی خواهد 
یافت تا حضور و نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد. 
کابل مدت زمان زیادی است که پاکستان را به حمایت از 
افغانستان  مرزهای  داخل  در  گروه  این  حمالت  و  طالبان 
متهم کرده و اکنون اسالم آباد بر این باور است که افغانستان 

نیز چنین کاری را انجام می دهد.
معاون وزیر خارجه افغانستان تاکید کرد، چین اطمینان داده 
است تا پاکستان را تشویق کند تا با کابل برای دستیابی به 

صلح با طالبان همکاری کند.

نامزدان معترض: 

نتایج اولیه قبل از بررسی تقلب گسترده  اعالن شده است

کاسۀ بند برق درونته، سروبی...
به این معنا است که پاکستان سعی در خوردن حق 

آبی افغانستان دارد.
حافظی افزود، زمانی که بند تاسیس شد، ما نمی توانیم 
قطع  در صورت  و  کنیم  قطع  پاکستان  باالی  را  آب 
آب، آنان می توانند ادعا کنند که ما طور مثال پنج یا 
چهار میلیون دالر مصرف کردیم و افغانستان حق ما را 
نمی دهد؛ بنابراین ما باید همین اکنون برای جلوگیری 

از تأسیس این بند اقدام کنیم.
بند  این  اگر  »اما  کرد:  تأکید  اقتصادی  آگاه  این 
نغلو  و  درونته، سروبی  برق  بند  کاسه  تأسیس شود 
خالی خواهد شد، زیرا پاکستان در موقعیت پایین و 

افغانستان در ارتفاع قرار دارد«.
کابل  دانشگاه  استاد  فهیم  نجیب  حال،  همین  در 
افغانستان  برای  می تواند  بند  این  احداث  می گوید: 

زیان های جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
کشورها  اقتصاد  به  هم  آب  مساله  کرد،  تأکید  او 
بنابراین  بشری؛  حقوق  تامین  به  هم  و  دارد  ارتباط 
اهمیت  هم  داسو  بند  ایجاد  بر  مبنی  پاکستان  اقدام 
اقتصادی دارد، هم اهمیت سیاسی و هم می تواند در 
تامین امنیت این کشور موثر باشد، زیرا کمبود انرژی 

می تواند کشورها را با مشکالت امنیتی مواجه سازد.
استاد فهیم اضافه کرد،  تأسیس این بند حق تقدم را 
به پاکستان می دهد و کشورهایی که بعد از آن اقدام 
به تاسیس بند برق می کنند، باید این مساله را در نظر 

بگیرند.
او می گوید، اما پاکستان برای تأسیس این بند به بانک 
جهانی متوسل شده  و قرار است که از طریق دریافت 
قرضه از بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی این 
به  را  اعتراض خود  افغانستان  اما  کند؛  اعمار  را  بند 
بانک جهانی فرستاده و این اقدام می تواند جلو اعمار 

این بند را بگیرد. 
از  قبل  هم  جهانی  بانک  افزود،  دانشگاه  استاد  این 
پروژه  یک  هرگاه  که  است  مکلف  قرضه  پرداخت 
مورد استفاده دو کشور باشد، باید توافق هردو کشور 
را داشته باشد؛ بنابراین گرفتن قرضه از بانک جهانی 

بدون رضایت افغانستان ممکن نیست.
پاکستان بدون در نظر  گرفتن  اگر  اما  به گفتۀ وی، 
اعتراضات افغانستان اقدام به تاسیس این بند کند، حق 
استفاده متقابل برای افغانستان محفوظ خواهد بود و 
پروژهای  می تواند،  بخواهد  زمانیکه  هر  افغانستان 

مشابه را باالی این رودخانه اجرا کند.
حال  عین  در  کرد،  تصریح  دانشگاه  استاد  این 

افغانستان می تواند از بانک جهانی تقاضا کند که در 
عین زمانیکه پروژه یی را برای پاکستان تمویل می کند، 
افغانستان  برای  دیورند  خط  طرف  این  در  آن  عین 

تمویل کند.
در  داسو  برق  بند  پروژۀ  ایجاد  افغانستان  حکومت 
مسیر دریای کابل- اندوس را توسط پاکستان خالف 

موازین بین المللی دانسته است.
خود  گذشته   هفته   نشست  در  وزیران  شورای 
میلیارد  پرژۀ هفت  این  ایجاد  بر  مبنی  را  نگرانی اش 
موازین  با  مخالفت  در  را  آن  کرده،  اظهار  دالری 
ضرر  عمل کرد  این  که  گفته اند  و  دانسته  بین المللی 

شدیدی را به افغانستان به بار خواهد آورد.
اعمار بند برق داسو در شمال شرِق خیبر پشتونخواه 
پاکستان حدود هفت میلیارد دالر هزینه بر می دارد و 
بر اساس پالن طرح شدۀ پاکستان تا اخیر سال 2037 

میالدی کار اعمار این بند تکمیل خواهد شد.
گفته شده است که بند برق داسو ظرفیت تولید بیش 
را  برق  میگاوات  بیست  از چهار هزار و سه صد و 

خواهد داشت.

ناجیه نوری   

انتخابات... کمیسیون  ُکندکاری 
رییس  دسِت  در  صندوق  ها  کلید  و  قفل  اما  کنند.  اعالم 
چه  که  می گیرند  تصمیم  آن ها  است،  کمیسیون  معاون  و 

کارهایی انجام شود.«
موترهای  روزها  از  بعضی  کرد،  اظهار  فکور  یونس 
شیشه سیاه به کمیسیون انتخابات می آیند و تا نیمه های شب، 

به مهندسِی آرای مردم می  پردازند.
آزاد  انتخابات  بنیاد  نعیمی سخنگوی  محمدفهیم  هم چنان، 
افغانستان )فیفا( می گوید، فعالیت های کمیسیون  و عادالنۀ 
انتخابات نشان می دهد که در بعضی موارد، این کمیسیون 
خالف قانوِن انتخابات و تقویم انتخاباتی عمل کرده است.

ناظریِن  آرا،  شمارش  زمان  »در  می افزاید:  نعیمی  آقای 
این  از  تا  ندارند  حضور  انتخابات  نظارت کنندۀ  نهادهای 
پروسه  این  دور  از  تنها  ناظرین  این  کنند.  نظارت  روند 
باز شدِن صندوق ها و  از  نمی توانند  را مشاهده می کنند و 

خریطه هایی که موجود است، از نزدیک نظارت کنند.«
در  آرا  شمارش  پروسۀ  می گوید،  هم چنان  فیفا  سخنگوی 
نیروی  توسط  آن  مواردِ  تمام  و  نیست  کمپیوتری  کشور، 
زماِن  به  نیاز  نیز  مسأله  این  رفِع  و  می شود  تکمیل  انسانی 

بسیار دارد.
 فهیم نعیمی، روند انتخابات را در کل مثبت خواند و گفت 
آن ها توقع دارند که کمیسیون انتخابات مسوولیت های خود 
را به گونۀ درست انجام دهد تا شفافیِت پروسه تأمین شود.
بر بنیاد تقویم انتخاباتی، قرار است کمیسیون انتخابات در 
ثور،   2۴ تاریخ  به  و  ابتدایی  نتایج  روان،  سال  ثور  چهارم 

نتایج نهایی انتخاباِت ۱6 حمل را اعالم کند.

خلیلزاد د سیاسي چنو...
او امین ارسال یوه رایه ګټلې وه: )) په همدې شپې خلیلزاد 

او لخرض ابراهیمي ټوله شپه وګرځېدل، خلک یې له خوبه را 

پاڅول او ویل به یې چې سیرت یو غیر پښتون شخص دی. 

باید د افغانستان ولسمرش یو پښتون شخص وي. نو کرزي 

ته رایه ورکړئ.((

اوسني وخت کې  په  د سیايس چارو دغه څېړونکی وايي، 

کابل ته د خلیلزاد راتګ بیا هم بې څه نه دی او له ځانه رسه 

به  خلیلزاد  وايي،  نوموړی  راوړي.  پروګرامونه  لړ  یو  یې  به 

خپلې  او  راوړي  فشار  نوماند  ځینو  په  چې  وکړي  هڅه  بیا 

پخوانۍ چارې به بیا تررسه کړي.

نورو  او  خلیلزاد  ښاغيل  هم  کې  ټاکنو  په  کال   ۲۰۰۹ د 

امریکايي چارواکیو په ځينو نوماندو فشارونه راوړي ول.

لومړي ځل  د  وروسته  کېدو  تررسه  له  ټاکنو  د  کې  هېواد  په 

لپاره په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زملی خلیلزاد هېواد 

ته راستون شوی دی. که څه هم چې د نوموړي د سفر موخه 

تر اوسه روښانه نه ده، خو څېړونکي په دې اند دي، چې د 

نوموړي سفر له ټاکنو او د ټاکنو له پایلو رسه اړیکه لري.

مسووالن باید در اعالم...
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  فرستادۀ 
آمده است: » تمام دست اندرکاران باید تا زمانی که 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  توسط  نهایی  نتایج 
وقت  از  پیش  نتیجه گیری  در  می گردد  اعالم 
نادرست  توقعات  ایجاد  سبب  تا  باشند  محتاط 

نزد مردم نگردد«.
این در حالی است که شش نامزد معترض با نشر 
اعالمیه یی مشترک، نتایج اعالم شدۀ انتخابات را 

مردود دانسته و این نتایج را تقلبی خوانده اند.
عبدالرب رسول سیاف، زلمی رسول، قطب الدین 
هالل، محمدشفیق گل آقا شیرزی، داوود سلطان 
زوی و هدایت امین ارسال در اعالمیۀ مشترکی 

تاکید کردند که مسووالن کمیسیون به شکایات 
و تخلفات در روز رای گیری، رسیده گی نکرده 
را  آرا  درصد  ده  نتایج  شتابزده  اقدام  یک  در  و 

اعالم کردند.
در اعالمیه آمده است که عواقب عدم رسیده گی 
به شکایات و تقلب به دوش کمیسیون انتخابات 

خواهد بود.
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را  یورگن کلوپ  کاتالونیا  ایالت  اسپورت  روزنامه 
سرمربی آبی-اناری ها در فصل بعد دانست.

آرژانتینی  مارتینوی  خراردو  هدایت  با  بارسلونا 
نمایش خوبی در فصل جاری نداشته است. آبی-
اناری ها هفته گذشته با شکست برابر آتلتیکو مادرید 
وداع تلخی با لیگ قهرمانان اروپا داشتند. شاگردان 
غیرمنتظره ای  هم شکست  لیگا  رقابت های  در  تاتا 
باعث  که  شکستی  شدند؛  متحمل  گرانادا  برابر  را 
آتلتیکو مادرید صدرنشین  با  شد اختالف این تیم 

جدول رده بندی به چهار امتیاز برسد.
به نطر می رسد که با عملکرد ضعیف آبی-اناری ها 
در این فصل جدایی سرمربی آرژانتینی این تیم در 

اسپورت  روزنامه  باشد.  محتمل  بسیار  فصل  پایان 
موفق  سرمربی  کلوپ،  یورگن  کاتالونیا  ایالت 
دورتموند را جانشین تاتا در نیمکت آبی-اناری ها 

دانست.پ
رختکن  نوشت:  بارسلونا  به  نزدیک  روزنامه  این 
بارسلونا به خوبی می داند که تاتا در صورت ناکام 
ماندن در کسب جام در پایان فصل از آبی-اناری ها 
جدا می شود. از منابع نزدیک به باشگاه خبر می رسد 
که یورگن کلوپ بیشترین شانس را برای جانشینی 

تاتا دارد.
عملکرد  دورتموند  بوروسیا  در  کلوپ  یورگن 
را  تیم  این  پیاپی  بار  دو  و  است  داشته  خوبی 
قبل  او فصل  کرد.  بوندسلیگا  های  رقابت  قهرمان 
قهرمانان  لیگ  فینال  به  را  زردپوشان  توانست  هم 
اروپا برساند البته در فصل جاری تیمش با وجود 
پیروزی دو بر صفر در دیدار برگشت از صعود به 
دور بعد بازماند. کلوپ مربی استعدادیابی است و 
در شناسایی بازیکنان جوان و خرید آنها با قیمت 

پایین مهارت باالیی دارد.
ایالت  اسپورت  روزنامه  اخیرا  که  نظرسنجی  در 
داشت  مارتینو  خراردو  جانشین  برای  کاتالونیا 
یورگن کلوپ بیشترین رای را به خود اختصاص 

داد.

بزرگ  را  منچسترسیتی  برابر  پیروزی  لیورپول  بازیکنان 
دانستند و از انگیزه باالی خود برای کسب عنوان قهرمانی 

در این فصل رقابت های لیگ برتر خبر دادند.
پیروزی  انگلیس  برتر  لیگ  لیورپول در هفته سی وچهارم 
دو  بر  سه  نتیجه  با  و  آورد  دست  به  را  ارزشمندی 
منچسترسیتی را از پیش رو برداشت تا به صدرنشینی خود 

در جدول رده بندی ادامه دهد.
بازیکنان لیورپول از این پیروزی ارزشمند بسیار خوشحال 
نتوانست  دیدار  این  در  لوئیس سوآرس هر چند  هستند. 
او  داشت.  خوبی  بسیار  نمایش  اما  برساند  ثمر  به  گلی 
پس از بازی گفت: بازی بسیار زیبایی بود. تمام تیم بازی 
خوبی را به نمایش گذاشت و شایسته این پیروزی بودیم. 
تالش  مزد  نهایت  در  و  داشتیم  میدان  در  زیادی  تالش 
زیاد خود را گرفتیم و یک پیروزی ارزشمند را به دست  
آوردیم. االن دیگر باید به بازی های آینده فکر کنیم. از این 

پیروزی ارزشمند بسیار خوشحال هستم.
فیلیپ کوتینو هم همچون سوآرس شب خوبی را پشت 
سر گذاشت و گل سوم تیمش را روی اشتباه مرگبار ونسان 
کمپانی به زیبایی وارد دروازه جو هارت کرد تا لیورپول 
سه امتیاز حساس این دیدار را به دست آورد. او گفت: از 
این پیروزی ارزشمند بسیار خوشحال هستم. فضای بسیار 
زیبایی در آنفیلد حاکم بود. هنوز تا پایان لیگ چهار دیدار 
بسیار حساس دیگر را پیش رو داریم. برای قهرمانی باید 
در دیدارهای آینده خود هم به پیروزی برسیم. امیدوارم که 
طلسم چندین ساله ما در لیگ برتر انگلیس شکسته شود و 

بعد از مدت ها جام قهرمانی را باالی سر ببریم.

صفحه  در  هم  لیورپول  اسپانیایی  ستاره  آلبرتو،  لوئیس 
اجتماعی خود در فیسبوک نوشت: تا محقق شدن رویا تنها 
چهار بازی باقی مانده است. به همبازی های خود افتخار 
می کنم. می خواهیم به نتایج خوب خود ادامه دهیم و جام 
از  بریم. خوشحالم  باالی سر  از مدت ها  بعد  را  قهرمانی 
این که در دیداری بزرگ پیروزی ارزشمندی را به دست 

آوردیم.
هم  آنفیلد  قرمزپوشان  محبوب  کاپیتان  جرارد،  استیون 
بسیار  منچسترسیتی  برابر  تیمش  ارزشمند  پیروزی  از 

خوشحال و اشک شوق از چشمانش جاری شد.
لیورپول با 77 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد. 
چلسی با 75 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد. منچسترسیتی 

هم با 70 امتیاز و دو بازی کمتر در جایگاه سوم است.

احمدارشاد خطیبی

بی  تردید برگزاری انتخابات شفاف به حیث یک روند 
افغانستان دارد و در  برای  دموکراتیک، مزایای زیادی 
مؤثر  و  مفید  سرزمین،  این  برای  مختلف  عرصه های 
انتخابات، از مهمترین اسباب تأمین بسیاری از  است. 
نیازها و ضرورت های افغانستان در عرصه های سیاسی، 
و  همگانی  روند  این  می باشد.  اقتصادی  و  اجتماعی 
توسعه ی  تحقق  و  تأمین  در  برازنده ای  نقش  جمعی، 

سیاسی در افغانستان دارد.
توسعه ی سیاسی

توسعه که برخی آن را رشد و انکشاف هم نامیده اند، 
روندی چند بعدی است. توسعه دارای انواع گوناگونی 
اقتصادی،  توسعه ی  سیاسی،  توسعه ی  مانند  است؛ 
توسعه ی  فرهنگی،  توسعه ی  اجتماعی،  توسعه ی 
حقوقی و توسعه ی اداری. همه ی انواع توسعه به ویژه 
و  حیاتی  امری  انسانی  جوامع  برای  سیاسی  توسعه ی 
انواع  از  یک  هر  به  رسیدن  اما  است؛  مطلوب  هدفی 
توسعه، به ویژه توسعه ی سیاسی، کاری دشوار است و 

چندان آسان نمی باشد.
در  کلیدی  و  اصلی  مفاهیم  از  یکی  سیاسی  توسعه ی 
علوم سیاسی است که برای نخستین بار در خصوص 
با  گفته اند.  سخن  سیاست سازان  و  سیاستمداران  آن 
وجود اینکه توسعه از مفاهیم کلیدی در علم سیاست 
است، اما هنوز هم مفهوم آن به درستی واضح و تبیین 

نگردیده است و مبهم می باشد.
ازجنگ  بعد  آن،  وسیع  مفهوم  به  سیاسی  توسعه ی 
جهانی دوم مطرح شد. بعد از جنگ جهانی دوم، نظام 
است.  بوده  اوضاع خاصی  و  شرایط  داری  بین المللی 
ویژه ی  شرایط  این  بود.  دوقطبی  نظام  شاهد  جهان 
به  سیاسی  توسعه ی  مفهوم  که  گردید  موجب  جهانی 
معنی وسیع آن مطرح شود و توسعه ی سیاسی راه حلی 
از  گردد برای حل مشکالت کشورهای خسارت دیده 

این جنگ و کشورهای جهان سوم.
برای نخستین بار توسعه ی سیاسی به معنی و سیع آن، 
مطالعه  مورد  پای  لوسین  جانب  از  عمیق  صورت  به 
توسعه ی سیاسی  از  پای  آقای  قرار گرفت.  بررسی  و 
جوامع  تجربه  به  توجه  با  وی  دارد.  خاصی  تعریف 
آن  تعریف  به  امر توسعه ی سیاسی،  اروپای غربی در 
»تکامل یافتن  را  سیاسی  توسعه ی  وی  است.  پرداخته 
نوع  مهمترین  می گوید  و  می داند  ملی«  دولت  نظام 
سیاسی  توسعه ی  همین  انسانی،  جوامع  در  توسعه 

است. به باور لوسین پای، توسعه ی سیاسی ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است و این نوع توسعه ضرورتی جهانی 
»فرهنگ  یک  عنوان  به  را  سیاسی  توسعه ی  او  است. 
توسعه ی  غربی،  دانشمند  این  می کند.  تلقی  جهانی« 
سیاسی را پیش شرط هر نوع توسعه در جوامع انسانی 
به  رسیدن  از  قبل  انسانی  می گوید جوامع  او  می داند. 
توسعه ی اقتصادی، توسعه ی اداری و دموکراسی، نیاز 

به توسعه ی سیاسی دارند.
به  از دانشمندان هم  پای، برخی دیگر  لوسین  از  پس 
از  بسیاری  در  پرداخته اند.  سیاسی  توسعه ی  تعریف 
فرهنگ های علوم سیاسی، توسعه ی سیاسی به مفهوم 
حل  در  سیاسی  نظام  یک  کارایی  و  ظرفیت  افزایش 
ترکیب  جمعی،  و  فردی  منافع  تضادهای  فصل  و 
مردمی بودن، آزاده گی و تغییرات اساسی در یک جامعه 

تعریف شده است.
نظام سازی،  قبیل  از  مسائلی  دارای  سیاسی  توسعه ی 
سیاسی،  مشارکت  سیاسی،  مشروعیت  ملی،  هویت 

توزیع سیاسی، دولت سازی و ملت سازی می باشد. 
انتخابات

انتخابات، روندی همگانی است که از طریق آن زمینه 
مشارکت سیاسی فراهم شده و مردم در حاکمیت ملی 

سهیم می شوند.
اساس و جوهره انتخابات، رأی مردم است. انتخابات به 
منظور اخذ رأِی مردم در حوزه ای مشخص و به هدفی 
مشخص در جوامع انسانی برگزار می گردد. انتخابات، 
مهمترین ابزار دموکراسی غیرمستقیم در جوامع انسانی 
می باشد. انتخابات از اصول و مؤلفه های دموکراسی و 
تمامی مدل های دموکراسی می باشد. هدف از برگزاری 
در  مردم  سهیم ساختن  بشری،  جوامه  در  انتخابات 
قدرت سیاسی و تصمیم گیری های کالن کشوری است. 

انتخابات و توسعه ی سیاسی در افغانستان
است  توسعه نیافته  افغانستان کشوری  در حال حاضر، 
دارد.  قرار  جهان  توسعه نیافته  کشورهای  ردیف  در  و 
امنیتی،  سیاسی،  عرصه های  در  موجوده  بحران های 
ناشی  افغانستان،  در  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
برای  افغانستان  جامعه ی  می باشد.  توسعه نیافتگی  از 
است،  گریبان  به  دست  آن ها  با  که  بحران هایی  مهار 
توسعه ی  ندارد.  توسعه  سوی  به  رفتن  جز  چاره ای، 
سیاسی نیاز حیاتی برای کشوری مانند افغانستان است 
توسعه  ی  به  کشور  این  رسیدن  برای  پیش شرطی  و 
اقتصادی، توسعه ی اجتماعی، توسعه فرهنگی و تحقق 

دموکراسی می باشد.
به  رسیدن  منظور  به  افغانستان  برای  گام  نخستین 
تحقق  برای  است.  مدل  انتخاب  سیاسی،  توسعه ی 
و  مدل ها  انسانی،  جوامع  در  سیاسی  توسعه ی 
مفروضات متعددی وجود دارد. واقعیت های جامعه ی 
تنوع زیادی  از  این کشور  افغانستان نشان می دهد که 
افغانستان  است.  برخوردار  مختلف  عرصه های  در 
کشوری چند صدایی و چند فرهنگی است. تنها یک 
را  این کشور  نمی تواند  سیاسی  توسعه ی  مدل خاص 
مدل  که  می رسد  نظر  به  برساند.  سیاسی  توسعه ی  به 
تلفیقی یا ترکیبی توسعه ی سیاسی، بهترین مدل برای 
تحقق این نوع توسعه در این جامعه می باشد، مشروط 

بر اینکه بومی گردد.
گام بعدی برای رسیدن افغانستان به توسعه ی سیاسی، 
استفاده از اسباب توسعه ی سیاسی می باشد. اسباب و 
وسایل متعددی، برای رسیدن جوامع انسانی به توسعه 
سیاسی وجود دارد. یکی از مهمترین اسباب که بستری 
برای توسعه ی سیاسی می باشد، همانا انتخابات است. 
و  سیاسی  توسعه ی  تحقق  در  مهمی  نقش  انتخابات 

مسائل توسعه ی سیاسی در افغانستان دارد، مانند:
۱- نظام سازی و دولت سازی از مسائل مهم توسعه ی 
سیاسی هستند. انتخابات، نظام سیاسی را در افغانستان 
نظام  بنیان های  و  شالوده  می سازد.  مستحکم  و  پایدار 
کنونی را باثبات و ریشه دار می سازد. انتخابات موجب 
کشور  این  فعلی  سیاسی  نظام  مقبولیت  و  مشروعیت 
نظام های  زودهنگام  فروپاشی  اصلی  دلیل  می گردد. 
سیاسی درجوامع بشری و از جمله در افغانستان، عدم 
سیاسی،  نظام  مشروعیت  است.  بوده  آنان  مشروعیت 
از  جلوگیری  و  سیاسی  نظام  ریشه دارشدن  موجب 
جنگ، انقالب و کودتا در افغانستان می گردد. انتخابات 
میسازد  تسهیل  کشور  این  در  را  دولت سازی  فرایند 
جمعیت،  مانند  دولت  متشکله  و  وجودی  عناصر  و 
پایدار  سرزمین، حکومت و حاکمیت را از نظر کیفی 
و تقویت می سازد و در نهایت دولت ملی را در این 

کشور تکامل می بخشد.
2- مشارکت سیاسی و توزیع سیاسی، از دیگر مسائل 
مهم توسعه سیاسی به شمار می روند. انتخابات، مشارکت 
سیاسی را در جامعه تأمین می سازد. انتخابات به منظور 
هدفی مهم که همانا تأمین مشارکت سیاسی و افزایش 
مشارکت سیاسی در جامعه است، برگزار می گردد. این 
افغانستان،  در  دموکراسی  تحقق  برای  همگانی  روند 
از  بسیاری  دلیل  می شود.  پنداشته  اهمیت  حائز  بسیار 
عدم  و  استبداد  افغانستان،  در  نابسامانی ها  و  بحران ها 
حضور مردم در تصمیم گیری های سیاسی بوده است. 
سیاسی  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  موجب  انتخابات 
این اصل دموکراسی، موجب  این کشور می گردد.  در 
نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان می گردد و قدرت 
انتخابات  می سازد.  دموکراتیک  و  مردمی  را  سیاسی 
جریان  یک  دست  به  سیاسی  قدرت  متمرکز شدن  از 
می گردد،  استبداد  موجب  که  خاص  گروه  یگ  یا  و 
بازیگران  میان  را  جلوگیری می کند، و قدرت سیاسی 

قدرت در این کشور توزیع می سازد.
سیاسی،  توسعه ی  و  نوسازی  مسایل  دیگر  از   -3
حاضر  حال  در  می باشند.  ملی  هویت  و  ملت سازی 
بحران  یا  ملی  هویت  خطرناک  بحران  با  افغانستان 
کیستی روبرو است. انتخابات برای همبستگی، وحدت 
در  ملی و جامعه پذیری سیاسی  از هویت  ملی، درک 
اهمیت  داری  چندفرهنگی،  و  چندقومی  کشور  این 

خاص است.
احمد ارشاد خطیبی- استاد دانشگاه

قرمزپوشان آنفیلد خوشحال از پیروزی برابر منچسترسیتیکلـوپ جـانشیـن تـاتـا

ورزش
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روند  در  تعلل  و  ُکندکاری  آگاهان،  از  شماری 
را  انتخابات  کمیسیون  توسط  آرا  شمارِش 
نوع  این  که  می گویند  و  خوانده  پرسش برانگیز 
برخورد، مشروعیِت انتخابات را زیر سوال برده 
انتخابات  پروسۀ  به  مردم  باور  تضعیِف  و سبب 

شده است.
آنان هم چنان باور دارند که کمیسیون انتخابات با 
تعلل در اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری، 

برای مهندسِی انتخابات آماده گی می گیرد.
انتخابات  برگزاری  از  روز   ۸ گذشِت  از  پس 
نتیجۀ  فقط  حمل   2۴ یکشنبه  روز  ۱6حمل، 
کشور  والیِت   26 آرای  از  درصد   ۱0 شمارِش 

اعالم گردید.
می گوید:  سیاسی  مسایل  آگاه  اندیشمند  اکرام 
هم  و  می کند  کار  ُکند  هم  انتخابات  کمیسیون 
این کمیسیون کارهای خود را پشِت درهای بسته 
کمیسیون  کارهای  که  حالی  در  می دهد؛  انجام 
انتخابات، باید شفاف باشد و مردم از آن ها آگاه 

شوند.

انتخابات  کمیسیون  می افزاید:  اندیشمند  آقای 
به خاطر شفافیت در روند کاری خود، باید تمام 

کارهای خود را در معرِض دید عامه قرار دهد.
مکلف  را  انتخابات  کمیسیون  سیاسی،  آگاه  این 
به  را  خود  کارِی  گزارش  روزانه  تا  می داند 
نهادهای مدنی و رسانه ها ارایه بدهد تا مردم در 

جریاِن کارکردهای کمیسیون قرار گیرند.
انتخابات  کمیسیون  کارکردهای  اندیشمند،  آقای 
»کارکردهای  می گوید:  و  دانسته  نگران کننده  را 
کمیسیون انتخابات باید زودتر به مردم ارایه شود 
از  دارد،  وجود  زمینه  این  در  که  نگرانی هایی  تا 

میان برداشته شود.« 
در  حکومت  که  است  معتقد  اندیشمند  آقای 
برگزاری  زمان  در  داشت  قصد  که  مهندسی یی 
انتخابات صورت دهد، ناکام مانده و حاال تالش 

دارد که از مجراهای دیگر عمل کند.
این آگاه مسایل سیاسی ضمن آن که انتخابات را 
یک ارزِش بی بدیل می داند، باور دارد: »انتخابات 
حالِل  صددرصد  افغانستان،  مانند  جوامعی  در 

در  نیز  مصلحت هایی  باید  و  نیست  مشکالت 
نظر گرفته  شود. به همین نسبت است که حلقه ها 
می کوشند  هستند،  دخیل  که  جریان هایی  و 
مجراهایی را پیدا کنند که هم اصل انتخابات در 
نظر گرفته شود و هم مصلحت های عام به خاطر 

پیشگیری از بحران ها لحاظ گردد.«
انتخابات  کمیسیون  کاری  تعلل  اندیشمند  اکرام 
را نکوهش کرده می گوید: تعلل کاری کمیسیون، 
هم  و  می برد  سوال  زیر  را  انتخابات  مشروعیت 
انتخابات  سبب تضعیف روحیۀ مردم در پروسۀ 

می گردد. 
که  حکومتی  می کند:  تصریح  اندیشمند  آقای 
بگیرد،  شکل  مخدوش  انتخابات  نتیجۀ  در 
کم  جهانی  جامعۀ  نزد  حکومت  مشروعیتش 
می شود و روی همکاری های کشورهای بیرونی 

نیز تأثیر منفی می گذارد. 
در عین حال، یونس فکور یکی دیگر از آگاهان 
انتخابات  کمیسیون  ُکندکارِی  سیاسی،  مسایل 
به  پیوند  در  می گوید،  دانسته  پرسش برانگیز  را 
زیادی  نگرانی های  کمیسیون  این  کارکردهای 

وجود دارد.

او توضیح می دهد که از میان شکایت هایی که به 
کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده، رقم درشتی 
کارمندان  می شود،  شکایت  هشت صد  که  را 

کمیسیون انتخابات انجام داده اند. 
انتخابات  کمیسیون  که  دارد  باور  فکور  آقای 
و  سیاست بازی  انتخابات  نتایج  اعالم  به خاطر 
انتخابات  مهندسی  آمادگی  ذهنیت سازی کرده و 

را می گیرد.
را  مهندسی  این  کمیسیون  می گوید:  فکور  آقای 
در  و  دارند  قدرت  که  چهره هایی  با  مشوره  در 

حکومت سهیم هستند، انجام می دهد.
او می افزاید: توجه تمام مردم افغانستان به طرف 
با  کمیسیون  این  اما  است،  انتخابات  کمیسیون 

تعلِل مضاعف کار می کند.
این که کمیسیون  بیان  با  آگاه مسایل سیاسی  این 
می کند:  تصریح  است،  زیادی  اختالفات  دچار 
»هواخواهان شماری از نامزدان در این کمیسیون 
نفع  به  را  نتیجه  می کوشند  آن ها  گرفته اند،  جا 
نامزد مورد توجه شان...             ادامه صفحه 6
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د سیايس چارو شننونکي او د وليس جرګې ځينې غړي وايي، 

افغان  مېشته  لوېدیځ  ځينو  د  ته  هېواد  وروسته  ټاکنو  له  چې 

دغه  وایي،  هغوی  لري.  موخې  ځانګړې  راتګ  سیاستوالو 

او سیايس چنو  د غوښتو  د سیايس واک  لپاره  د ځان  کسان 

دغه  هم چې  که څه  وینا،  په  دوی  د  دي.  راغيل  لپاره  وهلو 

نوماندو  ځینو  په  او  غوښتنه  څوکۍ  د  لپاره  ځان  د  به  کسان 

د فشار راوړلو لپاره راغيل وي؛ خو د ولس له هرکيل رسه به 

مخ نيش.

د وليس جرګې غړي ډاکټر قیوم سجادي ماندګار ورځپاڼې ته 

په مرکه کې وویل، طبیعي او منطقي ده هر کله چې په هېواد 

کې د سیايس واک د وېش مهال وي، یوشمېر شخصیتونه چې 

له هېواده د باندې اوسېږي، افغانستان ته راځي ځو په سیايس 

ډګر کې ځانته سهم پیدا او تضمین کړي.

هغه وايي، د سیايس لوبو په ګرمېدو رسه د سیايس شخصیتونو 

لپاره د سیايس واک او سهم د ترالسه کولو ښه مهال برابرېږي، 

لکه دا اوس چې سیايس لوبې ښې ګرمې شوي دي.

د ده په خربه، د قانون له مخې هر هغه وګړی چې د افغانستان 

تابعیت ولري او هر چېرې ژوند وکړي، کوالی يش په هېواد 

کې په سیايس لوبو کې ښکېل او یا هم ځانته مقام غوره کړي؛ 

خو په وینا یې ولس به له هغو سیاستوالو ډېر هرکلی او مالتړ 

خپلو  له  او  دننه  کې  هېواد  په  کې  حالت  هر  په  چې  وکړي، 

خلکو رسه پاتې شوی وي.

د وليس جرګې دغه غړی وايي، نيش کېدای چې ځينې کسان 

په خاصه مقطع کې په دفعي ډول هېواد ته رايش، د ولس له 

په سیايس پروسو کې فعاله ونډه  او  پوره مالتړه برخمن يش 

واخيل.

ډول  ځانګړي  په  کسانو  دغو  چېرې  که  زیاتوي،  نوموړی 

ډاکټرخلیلزاد او عيل احمدجاليل په هېواد کې د خلکو مالتړ 

له ځانه رسه درلودای نو هر یوه غوښتل ځانونه ولسمرشۍ ته 

ونوموي.

ښاغيل سجادي وویل، نيش کېدای چې دغه کسان د سیايس 

واک پر وېش ډېر اغېز وښندي، خربې یې هم افغان ملت ته د 

منلو نه دي او دالیل یې هم غیر موجه دي.

محمدحسن  شننونکي  چارو  سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

ولسمل ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، په داسې حال 

وېشل  او  لېږدېدونکیو  واک  سیايس  کې  هېواد  په  چې  کې 

رسه  ځانه  له  راتګ  وګړو  یوشمېر  د  غربه  له  دی  کېدونکی 

بېالبېل پیغامونه لري.

هغه وايي، ډاکټر زملی خلیلزاد له ټولو هغو استثنايي دی؛ خو 

ډاکټر ستار سیرت یوازې او یوازې د سولې پروسې پرمخ بېول 

غواړي.

د ده په وینا، ډاکټر زملی خلیلزاد په هېواد کې د ځینو شومو 

دی، هامغه  کې  په هڅه  کېدو  ترالسه  او  کېدو  پيل  د  موخو 

ډول چې د بن په کنفرانس او له هغې وروسته مهالونو کې یې 

تررسه کړې.

د  کې  هېواد  په  لپاره  ځل  لومړي  د  زیاتوي،  ولسمل  ښاغلی 

مهال  هغه  خلیلزاد  زملي  ډاکټر  مساله  پښتون  غیر  او  پښتون 

یوولس،  کې  کنفرانس  بن  په  ستارسیرت  چې  کړه،  راپورته 
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شماری از آگاهان:خلیلزاد د سیاسي چنو وهلو لپاره راغلی دی

است پرسش برانگیز  انتخابات،  کمیسیون  ُکندکاری 

پولیس قندوز اعالم کرده که دو فرمانده شورشی که هشدار داده 
با پنج فرد دیگر کشته  انگشتان رای دهنده گان را می برند،  بودند، 

شده اند.
غالم مصطفی محسنی، فرمانده پولیس قندوز گفته که مال اسالم الدین 
و مال خدر صبح یک شنبه )2۴ حمل( با شش تن از افراد خود بر 
یک پاسگاه پولیس در روستایی موسوم به »توبره کش« حمله کردند.
آقای محسنی گفته که این دو فرمانده در اثر درگیری سه ساعته با 
پولیس، با چهار تن دیگر کشته و دو شورشی دیگر دستگیر شده اند، 

اما به نیروهای پولیس آسیبی نرسیده است.

افزار  جنگ  مقداری  و  سالح ها  که  افزوده  قندوز  پولیس  فرمانده 
دیگر متعلق به این هشت عضو گروه طالبان به دست پولیس افتاده 
و عالوه بر آن برگه هایی در مورد جمع آوری عشر و ذکات هم از 

نزد آنها به دست آمده است.
جنرال محسنی همچنین گفته که مال اسالم الدین و مال خدر پیش از 
انتخابات به مردم هشدار داده بودند که اگر در انتخابات شانزدهم 

حمل/فروردن شرکت کنند، انگشتان آنها را خواهند برید.
شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  بودند  گفته  طالبان 
والیتی را مختل خواهند کرد و بر اساس اطالعات اداره امنیت ملی 
افغانستان، این گروه اجرای سه هزار و 200 حمله را در این روز 

برنامه ریزی کرده بودند.
لطف اهلل مشعل، سخنگوی این اداره در یک نشست خبری گفت که 
262 نفری که قصد حمله انتحاری در شهرهای مهم کشور داشتند، 

در 23 والیت دستگیر شدند.
روز  امنیتی  وضعیت  درباره  گزارشی  در  افغانستان  داخله  وزارت 
انتخابات، از کشته شدن ۱76 شورشی و ۱2 مامور پولیس در این 

روز خبر داد.

فرمانده پولیس کندز:

طالبانی که گفته بودند انگشتان رای دهنده گان را می برند، کشته شدند


