
ماه  در  خود  نشست  در  که  دارد  نظر  در  ناتو  پیمان 
افغانستان و پایان  آینده در مورد ماموریت جدید در 
این  اما  کند.  مشوره  کشور  این  در  جنگی  ماموریت 
این  در  که  است  مواجه  سوال  این  با  نظامی  پیمان 

نشست کی از افغانستان نماینده گی می کند؟
دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مورد 
بود که  امیدوار  دارند. غرب  انتخاباتی اختالف  نتایج 
این انتخابات منجر به انتقال آرام قدرت شود و تایید 
برای  به عهده گیری مسوولیت ها  آماده  کند که کابل 

رهبری این کشور جنگ زده می باشد.
جدید  جمهور  رییس  که  بود  شده  برنامه ریزی  قباًل 
یاد  وفاداری  سوگند  اسد(   11( شنبه  روز  افغانستان 
بازشماری  و  انتخاباتی  جنجال های  دلیل  به  اما  کند، 
همه آرا این تاریخ لغو شده است. حاال که چهار ماه از 
انتخابات می گذرد هنوز حامد  برگزاری دور نخست 

کرزی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده است.
دیپلومات ها می گویند که ممکن است حامد کرزی در 
این اجالس در »ولز« به تاریخ چهارم و پنجم سپتمبر 
دعوت شود و یا او نماینده یی به این کنفرانس بفرستد. 
اما اشتراک احتمالی کرزی در این نشست اشکاالتی 
دارد زیرا براساس قانون اساسی افغانستان زمان کاری 
او به پایان رسیده است....                ادامه صفحه 6
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آن چه سبب شود كه نيستي صورِت هستي به خود گيرد، آفرينش و خالقيت است. از اين رو 

همۀ هنرها آفريدن است و استادان و هنرمندان همه خالق و آفرينش گرند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تیم اصالحات و همگرایی:

کارشیوۀ ابطال آرا ناقص و غیرقابل قبول است

روز جمعه تعداد بیشتری ناظر و کارشناس بین المللی 
دوم  دور  آرای  بازشماری  روند  در  شرکت  برای 

انتخابات ریاست جمهوری وارد کابل شدند.
دفتر سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما، روز جمعه 
با صدور بیانیه یی اعالم کرد:...          ادامه صفحه 6

سخنگوی وزارت امور خارجۀ پاکستان در کنفرانس هفته گی خود 
گفت: دولت اسالم آباد از ورود شبه نظامیان از خاک افغانستان به 
این کشور نگران است و از کابل می خواهد که برای مبارزه با این 

افراد مسلح همکاری کند.
تسنیم اسلم افزود: وزارت امور خارجه پاکستان با احضار کاردار 
سفارت افغانستان در اسالم آباد، مراتب اعتراض خود را رسمًا به 

دولت کابل اعالم کرده است.
اسلم اظهار داشت: پاکستان نسبت به ورود شبه نظامیان از خاک 
افغانستان به این کشور نگران است و از دولت کابل می خواهد 

که اقدامات الزم را انجام دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه...                    ادامه صفحه 6

سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که به دلیل تأخیر در 
انتخابات، کشور در وضعیت خاصی قرار گرفته  پروسۀ 
به  را  مسوولیت های  شان  و  وظایف  دولتی،  اداره های  و 

درستی انجام نمی دهند.
که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  تماسی  در  فیضی  ایمل 
ادامۀ وضعیت کنونی به خیر کشور نیست و باید هر چه 

سریع تر این وضعیت نامطلوب پایان یابد. 
پس از کشمکش های زیاد و با پا درمیانی وزیر خارجۀ 
امریکا، پروسۀ تفتیش آرا آغاز شد؛ اما به دلیل اختالف 
نظر روی الیحۀ ابطال آرا، این روند به بن بست انجامیده 

است. 
دفتر  و  انتخابات  کمیسیون  گذشته،  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز 
ملل متحد، الیحۀ ابطال آرا را نهایی اعالم کرد و گفت 
که روز شنبه پروسۀ تفتیش آرا از سر گفته می شود. اما 
ستاد اصالحات و همگرایی این الیحه را ناقض می خواند 
و می گوید که این الیحه نمی تواند آرای پاک را از آرای 

ناپاک جدا سازد. 
آن  ها می  گویند تاهنگامی که یک الیحۀ جامع و مانع برای 
پروسۀ  وارد  نگردد،  ترتیب  خیالی  و  تقلبی  آرای  ابطال 

تفتیش نخواهند شد.
گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  کرزی  حامد  سخنگوی  اما 
امریکا،  نماینده گان  با  دیدارهایی که  در  کرزی  آقای  که 
سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا داشته، تأکید کرده که 
باید تا پایان ماه جاری، پروسۀ تفتیش به پایان برسد و 

مراسم تحلیف رییس جمهور جدید برگزار شود.
ملل  سازمان  امریکا،  نماینده گان  که  گفت  فیضی  آقای 
متحد و اتحادیۀ اروپا وعده سپرده اند که پروسۀ تفتیش را 
با افزایش شمار ناظران بین المللی به سرعت آغاز خواهند 

کرد. 
او گفت که آن ها به رییس جمهور کرزی وعده سپرده اند 

که تا پایان ماه اگست این روند پایان خواهد یافت. 
ایمل فیضی می  گوید که ادامۀ وضعیت کنونی قابل قبول 

باید هرچه سریع تر پروسۀ تفیش آغاز شود و  نیست و 
رییس جمهور جدید روی کار آید. 

سخنگوی حامد کرزی گفت که به دلیل بحران موجود 
که ناشی از کشمکش های انتخاباتی است، کار اداره های 
دولتی کندشده و نهادها مسوولیت های شان را به درستی 

انجام نمی دهند. 

ناظـران بیـن الـمللی
 افزایش یافتند
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صفحه 6
تیم انتخاباتی اصالحات و همگرایی تالش دارد تا حداكثر معیارها از سوی جامعۀ جهانی پذیرفته شود و به تقلب های گسترده رسیده گی 

صورت گیرد؛ اما تیم تحول و تداوم می كوشد تا موارد حد اقلی مورد تأیید قرار گیرد



برداشت های نادرست و غیردقیق از مفهومِ 
در  اخیر  روزهای  در  ملی  وحدِت  دولت 
بیداد  به شدت  کشور  سیاست مداراِن  میاِن 
می کند. هم زمان با مطرح شدِن مفهوم دولت 
وحدت ملی پس از گرفتاری های انتخاباتِی 
آن  پس لرزه های  هم چنان  که  روان  ساِل 
ادامه دارد، ناگهان توجه همه به این مفهوم 
جلب شده و هر کسی از ظِن خود یارِ آن 
می شود. یکی می گوید دولت وحدِت ملی 
حضور همۀ اقوام در ساختارِ قدرت است و 
دیگری مشارکِت گروه های بانفوذ را نشانۀ 
تحقِق دولت وحدِت ملی فرض می کند و 
کسی هم مثل احمدضیا مسعود می گوید که 
در  تیم  یک  »پیروزی  ملی  وحدِت  دولت 

نتیجۀ انتخابات است«. 
در  گذشته  هفتۀ  جمعۀ  روز  مسعود  آقای 
خود  دیدگاه های  زنان،  گردهمایی  یک 
کرد؛  ارایه  ملی  وحدت  دولِت  طرح  از  را 
و  اهداف  محور  در  بیشتر  که  دیدگاه هایی 
بودند  شده  طرازبندی  شخصی،  مطالبات 
وقت  از  پیش  نگرانِی  نوع  یک  از  اکثراً  و 
خبر می دادند. آقای مسعود از اعضای ارشِد 
این بار  او  ولی  است،  تداوم  و  تحول  تیم 
حرف  تیم  این  در  حقوقی اش  جایگاه  از 
نشانِی  از  که  داشت  تالش  بل  نمی زد، 
دیگری دیدگاه ها و نظریاتش را ارایه کند. 
این نشانِی دیگر می توانست همان سازماِن 
قبل  که  باشد  ملی«  »جبهۀ  منقرض شدۀ 
فروپاشِی  دچار  انتخابات،  به  رسیدن  از 

زودهنگام شد. 
در  عماًل  مسعود،  احمدضیا  اخیِر  سخنان 
تضاد با توافق های حاصل شده میان دو تیم 
و  تحول  تیم  واکنِش  دارد.  قرار  انتخاباتی 
تداوم نیز که بالفاصله صورت گرفت، نشان 
بیانگِر  نمی توانند  سخنان  این  که  می داد 
فیض اهلل  باشند.  تیم  این  رسمِی  مواضِع 
تداوم،  و  تحول  تیم  سخن گویاِن  از  ذکی 
در واکنش به اظهاراِت احمدضیاء مسعود، 
توصیف  وی  شخصی«ِ  »نظریات  را  آن ها 

کرد. اما نکتۀ مهم در این سخنان، »نظریات 
سوء  بل  نیست،  مسعود  آقای  شخصی« 
مورد  در  ایشان  جانب  از  که  برداشتی ست 
یکی از مفاهیم مهِم سیاسی انجام می شود. 

اساِس  بر  را  خود  دیدگاه  مسعود  آقای 
اساِس  بر  نه  و  بیان  کرده  خویش  منافِع 
منافِع مردم افغانستان. ایجاد دولت وحدت 
ملی، امری ایده آل نمی تواند باشد؛ چون از 
وضعیتی  می دهد؛  خبر  اضطراری  وضعیِت 
و  تنش  سمِت  به  را  شرایط  می تواند  که 
کشورهایی  جهان،  همۀ  در  ببرد.  خشونت 
ایجاد دولت وحدِت ملی شدند  به  مجبور 
که تازه از بستر جنگ سر بلند کرده بودند و 
تالش داشتند که بر نامالیماِت جنگ پیروز 
ثبات  و  صلح  نفِع  به  را  وضعیت  و  شوند 
وقتی  نیز  ملی  آجندای  طرح  دهند.  تغییر 
مطرح  را  ملی  وحدت  دولِت  ایجاد  بحِث 

می کند، به چنین شرایطی اشاره دارد. 
آجندای ملی وضعیِت کشور را تحلیل می کند 
واقع گرا  می خواهد  آرمان گرایی،  به جای  و 
باشد. واقع گرایی این است که بتوانیم برای 
شرایط خاِص یک کشور مدل هایی را برای 
امنیت پیش کش کنیم که آن  ثبات و  ایجاد 
گاهی  باشند.  وضعیت  پاسخ گوی  مدل ها 
در سخناِن  که  آن چه  به  شبیه  پیشنهاد هایی 
می توانند  داشته،  بازتاب  مسعود  احمدضیا 
بیشتر  چیزی  بحران زده  کشورِ  یک  برای 
این  به  آرمان گرایی  باشند.  آرمان گرایی  از 
معناست که ما هنوز شرایط ویژۀ یک کشور 

را درک نکرده ایم.
یک  بطِن  از  درست  ملی،  وحدت  دولت   
با  اگر  که  بحرانی  می شود؛  بیرون  بحران 
به  را  کشور  نشود،  مهار  قدرت  تقسیِم 
درونی  کشمکش های  و  نزاع  باتالِق  سوی 
»ما  که  می گوید  مسعود  احمدضیا  می برد. 
زدوبند  گونه  هر  سیاسی،  تعامل  گونه  هر 
جز  به  سیاسی  ایتالِف  گونه  هر  و  سیاسی 
به صورِت مطلق رد  را  انتخابات  از طریق 
می کند  فراموش  مسعود  آقای  اما  می کنیم. 

که در سال های پسین، هیچ ایتالف و تعامل 
صورت  قدرت  تقسیِم  عرصۀ  در  سیاسی 
نگرفته است. اگر ایشان زمانی در موقعیِت 
داشتند،  قرار  ریاست جمهوری  اوِل  معاون 
بر اساِس مصلحت هایی بود که آقای کرزی 

برای خود تعریف کرده بودند. 
آقای مسعود می گوید که تنها به انتخابات به 
فکر  قدرت  انتقاِل  اصلی ترین شکل  عنوان 
می برند  یاد  از  ایشان  بازهـم  ولی  می کند. 
که انتخابات افغانستان به گونه یی مدیریت 
نشد که بتوان به نتیجۀ آن باور کرد. وقتی 
آرا  مهندسِی  و  تقلب  مرکز  به  انتخابات 
نتایِج  است  حاضر  کسی  چه  شود،  تبدیل 
آن را بپذیرد؟ آیا ایشان نتایج انتخاباِت سال 
2009 را پذیرفته بودند که دست به تشکیل 

جبهۀ مخالف زدند؟ 
آقای مسعود چند ماه پس از انتخابات سال 
اپوزیسیوِن  عنوان  به  را  ملی  جبهۀ   ،2009
به  که  حالی  در  آورد؛  وجود  به  دولت 
آقای  دولِت  اپوزیسیون  منطقی،  صورت 
ملی  ایتالف  انتخابات،  نتیجۀ  در  کرزی 
ایشان  وقتی  بود.  عبداهلل  داکتر  رهبری  به 
پذیرفته  را  تقلب  از  مملو  انتخاباِت  نتیجۀ 
نمی توانند، آن گاه از دیگران چه گونه توقِع 

پذیرِش چنین نتیجه یی را دارند؟ 
توافِق  یک  نتیجۀ  در  ملی  وحدت  دولت 
سازوکارهای  هنوز  و  آمده  دست  به  ملی 
پیش  ایشان  است.  نشده  مشخص  آن 
در  هنوز  که  دولتی  مورد  در  قضاوت  از 
جزییات با آن توافق نشده، خوب است از 
تا  بگویند  اصلِی خود سخن  تربیون  همان 
باعِث سوءتفاهم در رابطه با مهم ترین مسالۀ 

سیاسی در کشور نشوند. 
وقتی سخنگوی تیم تحول و تداوم، سخناِن 
آقای مسعود را رد می کند، به این معناست 
که ایشان در درون تیِم خود به دو دسته گی 
آن  در  که  چیزی ست  این  و  می زنند  دامن 
شرایط  در  نمی تواند  کشور  ملِی  منافع 

حساِس فعلی در نظر گرفته شده باشد.  
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احمـد عمران

سوءبرداشت ها از مفهوِم دولِت وحدت ملی  

 پس از بروزِ کشمکش های انتخاباتی و آمدن وزیر خارجۀ 
امریکا به کابل برای خروج از بن بست، حرف از توافقاِت 
انتخاباِت  دومِ  دور  آرای  در صِد  تفتیِش صد  و  سیاسی 
ریاست جمهوری به میان آمد. هرچند در شروع، توافقات 
سیاسی و تفتیِش آرا امیدوارکننده جلوه می  نمود و گمان 
می رفت که از این طریق حق به حق دار می رسد و تلقب و 
مهندسی به تاریخ سپرده می شود؛ اما با آغازِ روند تفتیِش 
آرا دیده شد که این روند خود مشکِل دیگری را ایجاد 
کرده است و سه بار تعویق در ده روزِ نخسِت شمارش 
آرا نشان داد که کارِ تفتیش نه تنـها به ُکندی پیش می رود، 
بلکه دست هایی به هدِف مهندسی کردِن روند تفتیِش آرا 

دراز شده است. 
تفتیش توسط کمیسیون ها و  از اخالل روند  اکنون پس 
گرفته  کار  به  روند  این  در  که  ناامیدکننده یی  کارشیوۀ 
این  نگرانی  شده اند.  جدی تر  نگرانی ها  است،  شده 
است که این بار سازمان ملل با ارایۀ طرحی یک جانبه و 
افغانستان  ایجاد یک مشکِل دیگر در  غیرمنصفانه سبِب 
شود. زیرا تا جایی که گزارش ها می رسانند، طرحی که 
تهیه  آرا  شمارش  روند  سرگیرِی  از  برای  ملل  سازمان 
این که  جمله  از  دارد؛  جدی  بسیار  نواقِص  است،  کرده 
»اگر در جدول نتایِج یک محل یا مرکز، رقِم رای رسانده 
شده باشد اما صندوق های آن محل وجود نداشته باشد 
قرار  انتخابات  کمیسیوِن  تأیید  مورد  نتایج  جدوِل  ولی 

گیرد، باید نامزدان نیز آن را بپذیرند«. 
این نشان می دهد که در طرح سازمان ملل، زمینه برای 
کاماًل  این  و  شده  مساعد  کالن  بسیار  تقلب های  تأیید 
امیـدها  همۀ  آن،  شدن  عملی  و  است  عدالت  خالِف 
می سازد.  آب  بر  نقش  را  افغانستان  مردمِ  انتظاراِت  و 
خیانتی  و  تقلب  آن همه  با  انتخاباتی  کمیسیون های  زیرا 
آن  همۀ  تا  دارند  باز  دسِت  اکنون  شده اند،  مرتکب  که 
تقلبات را و نزدیک به دو میلیون رای تقلبی یی که به نفِع 
نامزد مشخصی به صندوق ها رفته است، تأیید کنند. در 
حالی که توقع می رفت سازمان ملل کارشیوه یی را ارایه 
مردم  پاِک  آرای  میاِن  از  سازمان یافته  تقلب های  که   کند 
زدوده شود، نه این که طرحی ارایه گردد که خود سبِب 

مشروعیت بخشیدن به تقلب می شود. 
تحت  کابل،  در  ملل  سازمان  دفتر  که  می رسد  نظر  به 
نیز  و  گرفته  قرار  انتخابات  کمیسیوِن  وسوسه های  تأثیِر 
تیم های  از  یکی  البی های  دیدگاه های  و  مشوره ها  از 
آن ها  نفِع  به  را  کار  سرانجام،  و  برده  بهره  انتخاباتی 
دفتر  از  افغانستان  مردم  چشم داشِت  است.  کرده  تنظیم 
نهاد  این  حمایِت  با  که  بود  این  کابل  در  ملل  سازمان 
مصلح، در روند تفتیِش آرا موارد بزرِگ تقلب هم چون 
معجزه آساِی  افزایِش  و  رأی دهی  صندوق های  پُرکاری 
اما  می شد.  گرفته  بررسی  به  والیت ها  از  شماری  آرای 
متأسفانه طوری که دیده می شود، کارشیوۀ ناقصی که از 
گرفته  نادیده  سبب  است،  شده  لحاظ  دفتر  این  جانِب 
شدِن آن همه تقلب ها می گردد و این، اعتبار دفتر سازمان 
ملل در کابل را مخدوش می سازد و اعتماد مردم را نسبت 

به دموکراسی و انتخابات از بین می برد. 
سوی  از  که  آرا  ابطاِل  کارشیوۀ  این که:  پایانی  سخِن 
سازمان ملل پیشنهاد شده است، به تمامِ معنا ناقص است 
از  را  سره  آرای  بتواند  کارشیوه  این  نمی رود  انتظار  و 
دفتر  که  است  این  ما  انتظارِ  بنابراین  سازد.  جدا  ناسره 
سازمان ملل در کابل که حاال برای به راه انداختِن روند 
که  آرا  ابطاِل  کارشیوۀ  مورد  در  دارد،  تالش  آرا  تفتیِش 
هم  نهایی  اگر  حتا  و  کند  نظر  تجدید  نشده،  نیز  نهایی 
این  زیرا  بازنگری صورت دهد.  بازهم  باید  باشد،  شده 
کارشیوۀ ناقص، زمینۀ مهندسِی پروسۀ تفتیش را به نفِع 
ناکامِی  است  ممکن  حتا  و  می سازد  فراهم  تقلب کاران 
جامعۀ جهانی و سازمان ملل در افغانستان را نیز در پی 

داشته باشد.

از مهـندسـِی تفـتیِش آرا 
جلوگیری شود!
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اتحادیه اروپا دسترسی پنج بانک روسی به بازارهای سرمایه 
خود را محدود کرد.

به گزارش خبرگزاری نووستی،  اتحادیه اروپا اسامی پنج بانک 
بازارهای  به  دسترسی  اتحادیه  این  که  کرد  منتشر  را  روسی 
سرمایه خود را برای این موسسات مالی دولتی روسیه محدود 

کرده است.
بانک،  پروم  گاز  بی،  تی  وی  سبربانک،  مالی  موسسات 
این  اسامی  بانک  روسلخوز  و  )وی.ای.بی(  بانک  ونشکونوم 

پنج بانک تحریم شده توسط اتحادیه اروپاست.
دیگر  اروپا  اتحادیه  سرمایه گذاران  تحریم،  این  به  توجه  با 
سازی  فراهم  فروش،  خرید،  همچون  اقداماتی  نمی توانند 
خدمات کارگزاری یا انجام هرگونه فعالیتی با تعهدات، اوراق 
یا هر ابزار مالی که برای مدت زمان بیش از 90 روز توسط 
بانک های دولتی نامبرده و یا موسسات وابسته به آن ها صادر 

می شود، انجام دهند.
این تحریم ها موسسات وابسته به این پنج بانک را نیز که در 

خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می کنند، در برمی گیرد.
روسیه  علیه  را  جدیدی  تحریم های  تازگی  به  اروپا  اتحادیه 
که  تحریم ها  این  است.  کرده  اعمال  اوکراین  بحران  دلیل  به 
توسط کمیسیون اروپا آغاز شده است به بسیاری از زمینه های 

اقتصادی روسیه ضربه وارد خواهد کرد.
دسترسی به بازارهای مالی، فروش سالح، فناوری های حساس 
در زمینه انرژی و فرآورده های دارای کاربرد دوگانه، از جمله 

موارد این تحریم ها هستند.
معاون رییس دومای روسیه اعالم کرد که اتحادیه اروپا با این 

تحریم ها وارد جنگ سردی با مسکو شده است.

انتفاضۀ سوم
پس از غزه، قیام مردم فلسطین به کرانۀ غربی گسترش می یابد

با توجه به شدت جنگ جاری میان حماس و اسرائیل در 
غزه، به آسانی می شود فراموش کرد که بحران کنونی در 
بخش دیگر فلسطین آغاز شد. آدم ربایی و قتل سه نوجوان 
اسرائیلی در کرانه غربی منجر به حمله شدید اسرائیل به 
پاسخ  آن  به  موشک  باران  با  هم  حماس  که  شد،  غزه 
داد.  در همین حال، قتل یک نوجوان فلسطینی توسط 
افراط گرایان یهودی تظاهرات خشونت آمیز فلسطینیان را 
در شرق بیت المقدس و مناطق دیگر برانگیخت.  تغییر 
در محل درگیری به نفع اسرائیل بود، چون جنگ را به 
از مناطق حساس و استراتژیک می کشانید.  برای  دور  
سیاست گذاران اسرائیل یک جنگ متمرکز به غزه، نسبت 
به احتمال یک خیزش دیگر در کرانه غربی مانند انتفاضه 
اول در اواخر دهه 19۸0 و  انتفاضه دوم در اوایل سال 
2000،  ارجحیت داشت.  با این حال، برخالف آرزوی 
اسرائیلی ها، جنگ حاضر احتمال وقوع انتفاضه سوم را 

بیشتر می سازد  نه کمتر.
و  ایجاد  بر  مبتنی  اسرائیل  سیاست  گذشته،  سال  ده  در 
حفظ شکاف سیاسی و جقرافیایی بین دولت خودگردان 
فلسطین به رهبری فتح در کرانه غربی و حکومت حماس 
در نوار غزه بوده است.  اگر چه دولت کنونی اسرائیل 
فلسطینی  دولت  تشکیل  با  را  خود  مخالفت  هیچگاه 
اما  نمی کند،  پنهان  حماس  موافقت  حتا  یا  و  شمول  به 
سیاست اسرائیل در جداسازی غزه از کرانه غربی پیش 
واقع،  در  بود.   شده  آغاز  حماس  رسیدن  قدرت  به  از 
بسته شدن مرزهای نوار غزه در اواخر سال 200۵، مدت 
اتباع  به طور یک جانبه  اسرائیل  از آن که  کوتاهی پس 
و سربازان خود را از نوار غزه بیرون کشید، زمینه ی به 
قدرت رسیدن حماس و شرایط برای چرخه ی بی پایان 
خشونت در غزه را، که تا امروز شاهد آن استیم، فراهم 
کرد.  چنان که داو  ویسگالس، رئیس دفتر آریل شارون، 
نخست وزیر سابق اسرائیل، در آن زمان گفته بود، منظور 
از خروج اسرائیل از نوار غزه »جلوگیری از تداوم روند 
سیاسی میان فلسطینیان« بود.  اسرائیل پس از حذف غزه، 
می توانست  آن،  فلسطینی  باشنده  میلیون   1.۵ با  همراه 
کنترل استعماری خود به کرانه غربی را استحکام ببخشد.
متحده  ایاالت  حمایت  با  اسرائیل  بعد،  به  زمان  آن  از 
درگیری  دو  عنوان  به  فلسطین  بحران  به  المللی،  بین  و 
جداگانه می نگرد.  با حفظ همکاری های امنیتی و ارتباط 
دیپلماتیک با جنبش فتح در کرانه غربی، اسرائیل امیدوار 
بود آرامش را در مناطق مجاور به مراکز عمده جمعیت 
کند.   حفظ  سازی  شهرک  پروژه های  همچنین  و  خود 
هم زمان با آن اسرائیل با غزه زیر اداره حماس که از هوا، 
زمین، و دریا در محاصره است، به عنوان »منطقه دشمن« 
همیشگی برخورد می کند و در نتیجه این حق را به خود 
محفوظ نگه  می دارد که به صورت دوره ای به آن حمله 
»علف  آن  به  اسرائیل  نظامی  مقامات  که  فرایندی  کند، 
چینی« می گویند.  به این ترتیب، اسرائیل از پرداختن به 
علل اصلی مناقشه، به ویژه اشغال ۴۶ ساله کرانه غربی 
و نوار غزه دوری می جوید.  این روش بدترین نتیجه ی 
درگیری  احتمال  افزایش  است:  آورده  بار  به  را  ممکن 
و  احتمال حل  کاهش  و   با حماس  های خشونت آمیز 

فصل مناقشه با تشکیالت خودگردان محمود عباس.
به نظر می رسید راهبرد تقسیم و تسخیر برای مدتی کارا 
متحده  ایاالت  مدیون  کارایی  این  بزرگ  بخش  باشد.  
مشارکت  پذیرش  از  که  بود  غربی  قدرت های  دیگر  و 
حماس در دولت فلسطین سر باز می زدند، و  از محاصره 
غزه حمایت می کردند.  این افسانه که اسرائیل به نحوی 
بتواند با یک بخش فلسطین صلح کند و با بخش دیگر 
جنگ، در نهایت در ماه اپریل در هم شکست، هنگامی 
که فتح و حماس آشتی کردند و پس از هفت سال دولت 
فلسطینی یکپارچه را در کرانه غربی و نوار غزه به میان 
سیاسی  بزرگ  گروه  دو   بین  اتحاد  وجود  با  آوردند.  
فلسطین، برنامه های سیاسی آن ها با هم بسیار متفاوت 
به  و  است  کرده  ترک  را  سیاسی  فتح خشونت  است.  
با  مذاکره  به  متعهد  فلسطین  قضیه  فصل  و  حل  منظور 
اسرائیل است. حماس همان گونه که بحران کنونی نشان 
می دهد -- حق شرکت در مقاومت مسلحانه را به خود 
حفظ کرده است.  ناتوانی گروه های فلسطینی در تدوین 
یک راهبرد مشترک دلیل اصلی عدم فوران یک خیزش 

تمام عیار فلسطینی است.

زمان  حماس  و  فتح  غزه،  جاری  جنگ  جریان  در  حتا 
نمی بینند.  محمود  مناسب  کرانه غربی  قیام در  برای  را 
که  فلسطین،  خودگردان  دولت  جمهور  رئیس  عباس، 
قیام قبلی فلسطین را »یکی از بدترین اشتباهات« خوانده 

است، این را می داند که اگر فتح مبارزه مسلحانه را از سر 
گیرد با پاسخ خشن اسرائیل مواجه خواهد شد و  امکان 
برقراری رابطه  او با ایاالت متحده، که مدت ها به دنبال او 
بوده است، به خطر خواهد افتاد.  حماس، به نوبه خود، 
به جای گسترش تالش های خود در کرانه غربی، ممکن 
است پس از مواجهه طوالنی با اسرائیل مشغول لیسیدن 

زخم ها و بازسازی موقعیت خود در غزه گردد.
 هر دو گروه، با این حال، ممکن است به زودی بی میلی 
خود را از دست بدهند.  عملیات گسترده نظامی اسرائیل 
در غزه – سومین عملیات در شش سال گذشته - تا کنون 
جان بیش از هزار فلسطینی را گرفته است، که بیشترین 
نیز  اسرائیلی   ۴۴ که  حالی  در  بودند.   نظامیان  غیر  آنها 
وضیعت  بودند.  سرباز  آنها  بسیاری  که  اند،  شده  کشته 
برانگیخته است و  را  ناگوار مردم غزه خشم فلسطینیان 
تظاهرات فلسطینی ها را در کرانه غربی و اسرائیل به دنبال 
اورشلیم،  بیرون  در  هفته گذشته  تظاهرات  است.  داشته 
بزرگترین گردهمایی در کرانه غربی در چند دهه گذشته، 
انتفاضه سوم بود.   یکی از نشانه های تازه ای برای آغاز 
این  محبوبیت  جنگ  میدان  در  حماس  نسبی  موفقیت 
ناتوانی عباس  افزایش داده است، در حالی که  گروه را 
مبنای یکی  بر  از پیش برجسته ساخته است.   بیشتر  را 
از نظرسنجی های اخیر، از زمان آغاز بحران غزه، برای 
حمایت  در  حماس  گذشته،  سال  چند  در  بار  نخستین 
بسیاری  این حال،  با  است.  گرفته  پیشی  فتح  از  مردمی 

قدرت  با  مسلحانه  درگیری  محدودیت  فلسطینی ها  از 
نظامی توانمند مانند اسرائیل را درک می کنند.  در نتیجه، 
امریکا،  رهبری  به  صلح  گفتگوهای  شکست  وجود  با 
هم  هنوز  دارد  قرار  عباس  کار  دستور  در  که  مذاکراتی 

می تواند وارد باشد.
های  گروه  همه  غزه  در  جاری  ویرانی  همه،  از  مهم تر 
فلسطینی را، برای نخستین بار در سال های اخیر، مجبور 
ساخت تا در مورد یک مسئله مهم سیاسی موقف مشترک 
بگیرند.  در واقع، یکی از مطالبات اصلی حماس این بود 
بگذارد.   احترام  فتح  با  گروه  این  آشتی  به   اسرائیل  که 
در طول درگیری های قبلی در نوار غزه، رهبری سیاسی 
از حماس  آشکار  اظهار حمایت  به  تمایلی  غربی  کرانه 
نداشته اند.  این محاسبات به وضوح دیگر کاربرد ندارد.  
و  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  کل  دبیر  ربه،  عابد  یاسر 
یکی از چپ گرایان سرسخت، در بیانیه ای از »مقاومت 
دلیرانه« غزه ستایش و از خواسته های حماس برای آتش 
اقتصادی غزه حمایت  پایان محاصره هفت ساله  بس و 

کرد.
این بدان معنا نیست که فتح به مبارزه مسلحانه خواهد 
انداخته  به راه  از آن نوعی که حماس در غزه  پیوست، 
از مذاکرات صلح  به زودی  این که حماس  یا  است، و 
فتح با اسرائیل حمایت خواهد کرد.  اما ممکن است این 
ذاتی  های  محدودیت  گروه  دو  هر  که  باشد  معنا  بدان 
برای  همکاری  آماده ی  و  بپذیرند،  را  خود  های  پروژه 
با راه  مثال  به عنوان  برنامه ملی شوند،  شکل دهی یک 
اندازی یک کمپین مقاومت مدنی در مناطق اشغالی و  در 
میان فلسطینیان پناهنده در کشورهای دیگر.  به عبارت 
دیگر، جنگ جاری در غزه ممکن است در نهایت هر دو 
گروه را متوجه بیهودگی اختالفات درونی بسازد.  در غیر 

باشند که  این را داشته  انتظار  باید  آن، نخبگان فلسطین 
انتفاضه بعدی به همان اندازه ی که بر ضد اسرائیل است 

آن ها را نیز نشانه خواهد گرفت.
امریکا  متحده  ایاالت  و  اسرائیل  مخالفت  نگاه،  این  از 
فتح  و  حماس  میان  سیاسی  همکاری های  و  وحدت  با 
به  تنها  نه  مخالفت  این  واقع،  در  بود.   خواهد  بیهوده 
اسرائیل  منافع  به  که  است  بوده  زیانبار  فلسطینی ها 
اما  است.   بوده  مضر  نیز  دولت  دو  تشکیل  حل  راه  و 
عواقب اخالقی، سیاسی، و شاید حتا حقوقی محاصره و 
کوبیدن دوره یی غزه ممکن است روزی به همان اندازه 
مشخص  هنوز  هرچند  شود.   تمام  گران  اسرائیل  برای 
به  و چگونه  کی  غزه  کنونی  درگیری  بحران  که  نیست 
پایان خواهد رسید، اما بازگشت به وضع موجود بدون 
پرداختن به مسائل اساسی که بحران کنونی را به بر آورده 
است تنها زمینه سازی برای راه اندازی جنگ دیگری در 
غزه در یکی دو سال آینده خواهد بود.  در نهایت، مساله 
امنیت اسرائیل را نمی توان از ادامه اشغال و  محاصره 

مداوم غزه جدا کرد.
هر گونه موافقت نامه آتش بس معنا دار باید شامل یک 
طرح اساسی برای باز کردن مرزهای غزه باشد؛ باشندگان 
غزه برای مدتی بسیار طوالنی رنج برده اند و آنها نباید 
تا رسیدن به یک راه حل دایمی منتظر از سرگیری روابط 
اقتصادی عادی با جهان خارج باشند.  این برای مقامات 
دولت عباس نیز فرصت می دهد که دوباره در غزه حضور 

یابند و به تحکیم وحدت فلسطین بپردازند.  از آنجایی 
که اسرائیل و مصر به حماس اعتماد ندارند، عادی سازی 
مرزهای غزه باید از سوی دولت خودگردان ترتیب داده 
شود.  جزئیات این چیدمان باید به طور چند جانبه بین 
مصر، اسرائیل، حماس، و  دولت خودگردان عباس تنظیم 
شود. با این حال، به منظور جلوگیری از به میان آمدن این 
ذهنیت که دولت خودگردان سوار بر تانک های اسرائیلی 
به غزه برگشته است، شرایط واقعی این چیدمان باید در 
یک توافقنامه جداگانه میان دولت خودگردان و حماس 
گنجانیده شود، نه به عنوان بخشی از توافق آتش بس با 
اسرائیل.  این تنها راهی است که تمام طرف ها اطمینان 

می یابند که این معامله دستاوردی داشته اند. 
رسیدن به چنین توافقی بسیار مشکل خواهد بود، به ویژه 
ممکن  غیر  این  اما  بسیار.   و  خونریزی  از جنگ  پس 
نیست.  شاید بزرگترین چالش متقاعد کردن امریکا و به 
ویژه رهبران اسرائیل باشد تا از مخالفت خود با مشارکت 
اما هر دو  بردارند.   حماس در سیاست فلسطین دست 
کشور باید متوجه باشند که وضع موجود احتمال وقوع و 
تکرار درگیری های خشونت آمیز را بیشتر ساخته است که 
به احتمال زیاد پیامدهای آن در آینده برای همه طرف ها 
ناگوارتر خواهد بود.  در عین حال، اگر آنها می خواهند 
اشغال  به  باید  کنند،  جلوگیری  سوم  انتفاضه  آغاز   از 

فلسطین توسط اسرائیل برای همیشه پایان دهند.
منبع: 
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اتحادیۀ اروپا 5 بانک روسی را تحریم کرد

اردوغان:

اسراییل جنایاتی مشابه 
هیتلر را مرتکب می شود

نخست وزیر ترکیه ضمن انتقاد شدید از اقدامات رژیم صهیونیستی 
در نوار غزه گفت، اقداماتی که این رژیم در نوار غزه انجام می دهد 

مانند جنایاتی است که هیتلر در زمان خود انجام داده است.
 رجب طیب اردوغان ، نخست وزیر ترکیه در جریان سخنرانی خود 
در همایش انتخابات ریاست جمهوری که در شهر وان برگزار شد، 
گفت: به من بگویید فرق بین حمالت اسراییل و حمالت نازی ها و 

هیتلر چیست؟
وی افزود: این اقدام نژاد پرستی است. این امر فاشیسم است و آنچه 
به آن  که در غزه رخ می دهد روح شرارت و گمراهی را که هیتلر 

متصف بود، احیا می کند.
اردوغان مجددا از حمله اسراییل علیه نوار غزه که در هشتم جوالی 
سال جاری آغاز شد، بشدت انتقاد کرد و این عملیات را »کشتاری« 

تلقی کرد که فلسطینیان را هدف قرار داده است.
وی همچنین از امریکا به دلیل دفاع از ارتش اسراییل و همچنین بی 

توجهی جهان اسالم نسبت به این اقدامات تروریستی انتقاد کرد.
نخست وزیر ترکیه تصریح کرد کسانی که در مقابل این کشتار ساکت 

می نشینند نیز جنایت کاراند.
 1۴۵۶ دستکم  جاری  سال  هشتم جوالی  از  گزارش  این  اساس  بر 
فلسطینی در حمله رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه کشته و ۸۴00 تن 
زخمی شده اند. به اذعان ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ۶1 تن از 

سربازان اسراییلی کشته شده اند.
روابط میان اسراییل و ترکیه که پیشتر هم پیمانان منطقه یی به شمار 
می رفتند از زمان حمله به کشتی ترکیه در نزدیکی نوار غزه در سال 
2010 و کشته شدن 10 تن از فعاالن ترک به پایین ترین سطح خود 

رسیده است.
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هنر  زیرا  است؛  مهم  انتقادي  متفکراِن  براي  سقراطي،  پرسش گري  هنر 
پرسش گري براي تعالي اندیشه، جایگاه خاصي دارد. پرسش گرِي سقراطي 

یعني پرسش گري هدف مند، عمیق و عالقه مند به ارزیابي پاسخ ها.
ارتباط ویژه یي است؛ زیرا هر  انتقادي و پرسش گري سقراطي،  تفکر  بین 
دو داراي یک نتیجۀ نهایي هستند. تفکر انتقادي منجر به نگاه همه جانبه به 
عمل کردِ تفکر مي شود و پرسش گري سقراطي با ایجاد پرسش هاي اساسي، 

به کیفیِت این نگاهِ همه جانبه مي افزاید.
هدف تفکر انتقادي، ایجاد یک نظم در اندیشیدن، هم چنین مشاهده، ارزیابي 
و بازسازي اندیشه، احساس و اعمال است. با پرسش گري سقراطي، تفکر 

انتقادي مستحکم مي شود.

اصول پرسش گري سقراطي
1ـ به پاسِخ هر پرسشي که مي رسید، آن را با یک پرسِش دیگر امتداد و 

توسعه دهید.
2ـ تا آن جا که ممکن است سعي کنید مفهومِ پاسخ را بیشتر درک کنید.

3ـ هر اندیشه، در زماني معنا دارد که در یک شبکه با دیگر اندیشه ها باشد. 
از طریق پرسش گري، سعي کنید این شبکه را بشناسید.

۴ـ هر تفکري، انعکاِس یک قصد است. براي فهم یک اندیشه، باید قصدی 
این باره  در  تفکر  از  قصدم  شود:  شناخته  است،  اندیشه  آن  سرمنشای  که 

چیست؟
۵ـ هر تفکري، بر اساس اطالعاتي صورت مي گیرد. شما نمي توانید معني 
اندیشۀتان را بفهمید تا زماني که معني و مفهومِ این اطالعاتي که منجر به 
تفکر شما شده است را بیابید: اطالعات اولیه کدام بوده است؟ چه تجربیاتي 

در این باره دارم؟ از کجا متوجه شوم که این اطالعات درست است؟
۶ـ هر تفکر به استنتاج و ایجاد یک معني منتهي مي شود. بدون فهم این 
استنتاج، درک تفکر امکان پذیر نیست: چه گونه به این نتیجه رسیدم؟ دالیلم 

چه بود؟ آیا نتیجۀ جاي گزیني هم وجود دارد؟
7ـ اندیشه ها از به کارگیري مفاهیم به وجود مي آیند. بدون درِک این مفاهیمي 
که اندیشه را شکل داده اند، نمي توان آن اندیشه را درک کرد: اصلي ترین 

ایده یي که مبنا قرار دادم، چیست؟
۸ـ هر اندیشه یي در بستر یک سري فرضیات رشد مي کند. این فرضیات و 
آن چه که از پیش به عنوان درست پذیرفته شده است را بشناسید: دقیقًا چه 

فرضیاتي را دارم و چرا آن ها را درست فرض کرده ام؟
9ـ هر اندیشه به نتیجه و پیامدي منجر مي شود که شناخِت آن براي درِک 

اندیشه الزم است.
10ـ هر اندیشه در راستاي یک زاویۀ نگاه شکل مي گیرد. بدون شناخِت 
این زاویه نگاه، نمي توان آن را درک کرد: از کدام زاویۀ نگاه به موضوع 
مي نگرم؟ آیا زاویۀ نگاه دیگري هم هست که باید آن را در نظر داشته باشم؟

منبع:
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سهیل اسدی 

جوهری1  موجودیت  به  برکلی  الف ـ 
جنجال برانگیز  نقطۀ  نیست.  معتقد  کاینات 
نهفته  در همین جا  نیز  او  ایدیالیسم  فلسفۀ 
است. اعتقاد او چنین است که مجموع هر 
هر  یا  دارد،  وجود  خارج  عالم  در  آن چه 
می کنیم،  درک  حواس  طریق  از  را  آن چه 
ما  ایده های ذهنی  از  انعکاسی  در حقیقت 
هستند. پیش از آن که این مبحث را بگشاییم، 
بهتر آن است که چند سطری زنده گی نامۀ 
اندیشمندی را از دیده بگذرانیم که در سدۀ 
اروپا می زیست؛ قرن هجدهم  روشن گری 

اصول  و  ابعاد  به  هم  آن چنان  اما  میالدی. 
جنبش روشن گری وفادار نماند، که منتقد 
اروپا  از  نقطه یی  در  این که  کما  بود.  آن 
و  عزت  از  هم چنان  مذهب  که  می زیست 

احترام بسیاری برخوردار بود. 
ب ـ »ُجرج برکلی2« از اجداد انگلیسی اما 
میالدی.   1۶۸۵ سال  شد؛  متولد  ایرلند  در 
پادشاهی  بازگشت  عصر  در  پدربزرگش 
در  بود.  شده  ایرلند  راهی  انگلستان  به 
»ترینیتی  به  ورود  جواز  ساله گی  پانزده 
آن جا  در  کرد.  اخذ  را  دوبلین  کالج3« 
فراگرفت  خوبی  به  را  االهیات  و  فلسفه 
شد.  فارغ التحصیل  ساله گی   2۴ در  و 
نظریۀ  دربارۀ  »تألیفی  آثارش  مشهورترین 
دربارۀ  »رساله یی  و   »۴ تصور  از  جدیدی 
دوره  این  محصول  بشری۵«  دانش  اصول 
شهر  اسقفی  به  میالدی   173۴ در  است. 
 17۵2 در  درآمد.  ایرلند  توابع  از  »کُِلین۶« 
االهیات  و  فلسفه  تدریس  سال ها  از  پس 
بازنشست می شود. در همان  آکسفورد  در 
اطراف خانه یی برای خود دست وپا می کند. 
بازنشسته گی،  آرامش  از  پس  یک سال 
برایش  بلند  باصدای  همسرش  که  روزی 
انجیل می خواند، چشمانش را برای همیشه 

فرو می بندد. در 17۵3 میالدی.
ج ـ هر اندیشه یی که باور داشته باشد جهاِن 
»ایدیالیسم7«  است،  ذهن  محصول  خارج 
از طرف داران  یکی  برکلی  می شود.  نامیده 
این منطق بود. در بسط و قبِض آن تالش ها 
کرد. او باور داشت که خداوند ایده ها را در 
ذهن ما بنا به ترتیبی که باید موجود شوند، 
قرار می دهد. اما تمام ایده ها در ذهن او قایم 
به ذات و بدون ترتیب زمانی واقع شده اند. 
ابدی  ذهن  به جز  چیزی  “واقعیت”  آن گاه 
آدمیان  ما  محدود  اذهان  مجموع  و  خدا 
و  خدا  مابین  منطقی  ارتباط  و  نمی باشد. 
صورت  “ایده”  ابزار  توسط  بنده گانش 

می رود  فراتر  حتا  برکلی  ُجرج  می گیرد. 
و موجودیت جوهر مستقل از ایده را نفی 
می کند. در باور او، هرآن چه در اطراف ما 
نهاده شده است، از جنس ایده است و بس. 
در هستی دو موجودیت برقرار است؛ ایده 
۸ و روان9 )روح(. ایده معلول است و روان 
عامل. روان خود به دو قسم تقسیم می شود. 
رواِن مطلق که همان ذات باری تعالی باشد 
آدمیان  و  است.  محاط  هستی  سیطرۀ  بر 
رواِن  دارای  ـ  جانداران  دیگر  هم چنین  ـ 
محدود می باشند. روان آن ها برآمده از منبع 
مطلق االهی است. هر ایده یی که به رواِن 
روان  ارادۀ  بر  بنا  می کند،  خطور  محدود 
واقع،  عالم  در  است.  یافته  صورت  مطلق 
روان دریافت کننده است و ایده ها دریافت 
محدود  رواِن  روان،  حوزۀ  در  اما  شونده. 
قادر به شناسایی و دریافِت مستقیم مشابه 
خود نیست. هم چنین نمی تواند مستقیمًا به 
نقش  ایده  نایل شود.  مطلق  دریافت روان 
واسطه را بر عهده دارد. روان های محدود 
به واسطۀ ایده ها با یک دیگر و جمله گی به 
رواِن مطلق که منشای هستی است، متصل 

می باشند.
دریافت  و  کننده گی  »دریافت  مبحث   

استدالل  آغازین  نقطۀ  شونده گی10« 
می گوید،  او  می دهد.  تشکیل  را  برکلی 
کرد  دریافت  بایست  یا  موجودیت،  برای 
یا دریافت شد. حالت سومی وجود ندارد. 
»جان  پیشین خود  با  این حد  به  تا  برکلی 
ذهنی  ایده های  که  ماند  هم عقیده  الک11« 
می دهند.  قرار  اشیا  بر  را  خصوصیاتی 
ساطع  شیء  یک  از  که  خصوصیاتی  تمام 
می گردد، برآمده از ماهیت آن نیست. برخی 
را ذهن ما به مجرد دریافت تصویر به آن 
اضافه می کند. جان الک می گوید، دسته یی 
از خصوصیات مثل حجم، اندازه و حرکت 
از نوع بنیادین یا اولیه می باشند، بنابرین در 
ماهیت شیء قرار دارند، اما دستۀ دیگر مثل 
ثانوی  خصوصیات  حرارت  و  مزه  رنگ، 
هستند که ذهن ما برای شیء می شناسد و 
در شیء به خودی خود موجود نیست. اما 
برکلی این را قبول ندارد. او می گوید هر دو 
دسته از خصوصیات به اذهاِن ما تعلق دارند 
موجود  تنها  نه  ما  ذهن  از  خارج  اشیا،  و 
نیستند، بلکه هیچ خصوصیت قایم به ذاتی 
که  هرچه  و  همه  نمی کنند.  بر خود حمل 
ساطع  ذهن  از  می باشد،  شونده  دریافت 

شده است. 
علمی  فرضیات  که  بود  معتقد  او  دـ 
مبنای  دارای  هیچ کدام  پایه  دانش های 
عملی نیستند، چرا که تمام جهانی که آن ها 
ماهیت  دارای  می گویند،  سخن  درباره اش 
جوهری نیست. در مقابل، فرضیات علمی 
ما سودمند  بیشتِر  فهم و درک  برای  صرفًا 
در  نظریه  سودمندی  الجرم  می باشند. 
مقابل کاربردی بودن آن را جدل فالسفه و 
دانشمندان سدۀ بیستم تصدیق کرد. امروز 
می دانیم که انبوه نظریات علمی بیان کنندۀ 
آن چیز نیستند که در واقعیت رخ می دهد. 
بلکه صرفًا توجیهات سودآوری برای فهم 
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سیده  معصومه كالنکی

بنگاله  به  پارسی  قند  رفتِن  از  که حافظ خبر  آن زمان  شاید 
امروز  شیریْن  زبان  این  که  نبود  باور  قابل  برایش  می داد، 
بخش زیادی از قاره های جهان را در نوردد و بسیاری را از 
هر سوِی این دنیای پهناور به سرزمیِن شعر و ادب بکشاند. 
و  حفظ  دغدغۀ  فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم  که  هنگامی  یا 
گسترش زباِن شیرین فارسی را در دل می پروراند و قلم در 
قلمدان می چرخاند و سطر به سطر شاهنامه را می نگاشت، 
در  دانشگاه  که 220  فرا رسد  نمی کرد روزی  تصور  هرگز 
سراسر جهان به آموزش زبان فارسی اشتغال داشته باشد و 
مقاطع مختلف  زبان آموز در  دانشجو و  قابل توجهی  تعداد 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه ها به 

فراگیرِی این زباِن شیرین مشغول باشند. 
حفظ  برای  که  اقداماتی ست  از  گوشه  یک  تنها  این  البته 
زبان فارسی می شود و عالوه بر آموزش دانش پذیران زبان 
فارسی، نزدیک به ۴0 استاد اعزامی از ایران و بیش از 200 
تدریِس  به  مختلف  دانشگاه های کشورهای  در  بومی  استاد 
این زبان اشتغال دارند و بیش از ۶0 سفارت خانه و رای زنی 
فرهنگی با تشکیل صنف های زبان فارسی، به داوطلباِن آزاد 

و عالقه مندان، خدمات آموزشی ارایه می کنند.
تشکیل مجمع جهانِی استادان زبان و ادبیات فارسی، تشکیل 
شورای گسترش زبان فارسی، موسسۀ بنیاد سعدی، برگزاری 
همایش ها در جهت شناخِت بزرگان شعر فارسی در جهان، 
موسسات  و  مراکز  که  است  فعالیت هایی  از  گوشه یی  تنها 
فارسی  غنِی  ادبیات  گسترِش  و  حفظ  برای  عالی  آموزِش 

انجام داده اند.
ادبیات پارسی، یکی از مهم ترین نمودهای مدنیت و فرهنِگ 
فرآیندی  محصول  که  است  اسالم  دنیای  و  شرق زمین 
تأثیرپذیری های  و  برخوردها  فرهنگی،  مبادالت  از  عظیم 
متقابلی ست که طِی قرن ها انجام پذیرفته و آن را به یکی از 
بزرگ ترین میراث های فرهنگی کشورهای فارسی زبان تبدیل 
و جغرافیای  نقاط  معنوی،  مشترک  میراث  این  است.  کرده 
تاجیکستان،  افغانستان،  ایران،  مثل  در جهان  مهمی  سیاسِی 
شبه قارۀ هند و بخش هایی از آسیایی مرکزی را به یکدیگر 
این سرزمین ها را از نوعی احساس و  مرتبط کرده و مردمِ 

عالقۀ مشترِک دینی و انسانی برخوردار ساخته است.
زبان فارسی در تاجیکستان مهجور است

این  به  اشاره  با  تاجیکی  شرق شناس  عبداهلل،  صفر  دکتر 
واقع  غفلت  مورد  تاجیکستان  در  فارسی  زبان  که  موضوع 
سیاسی،  تصمیمات  پیرو  متأسفانه  می گوید:  است،  شده 
یعنی  مردمان  این  میان  مشترک  وجود  مهم ترین  از  یکی 
زبان فارسی حتا در تاجیکستان مهجور واقع شده و همین 
مسأله، مانعی مهم بر سر توسعۀ تعامالت میان دو کشور در 

حوزه های مختلف از جمله در حوزۀ فرهنگی بوده است.
وی می افزاید: فارسی در تاجیکستان، زبان مردمِ این کشور و 
تاجیکستان، خاستگاه زبان فارسی است. متأسفانه چندان که 
دل من می خواهد، وضع زبان فارسی در تاجیکستان خوب 
برای  که  مانعی  مهم ترین  مختلف،  عوامل  میان  در  نیست. 
گسترش زبان فارسی در تاجیکستان وجود دارد و می توان 

آن را به دیوار چین تشبیه کرد، خط سیرلیک است.

اگر تاجیکستان می خواهد جزو کشورهای فارسی زبان باقی 
بماند و پیشرفت کند، اقدامی که باید انجام دهد، برداشتِن 
این دیوار بسیار سنگین )سنگین تر از دیوار چین(، یعنی خط 

سیرلیک است.
به هر حال، خط فارسی باید در تاجیکستان احیا شود. تا سال 

1930 در تاجیکستان، همه با همین خط می نوشتند.
به گفتۀ این پژوهش گر، برخی بزرگان فرهنگ تاجیکستان از 
جمله استادان صدرالدین عینی و ساتم اولوغزاده که در زمان 
اتحاد جماهیر شوروی نیز فعالیت کردند، آثار خویش را به 
خط فارسی می نوشتند. تقریبًا تا زمان دگرگون شدن خط، 
استالین  دستور  با  بدبختانه  که  مرکزی  آسیای  فارسی زبانان 
گجستک صورت گرفت، همه زبان خود را فارسی می گفتند 

و اصطالح زبان تاجیکی نیز اصطالحی جدید است و بیشتر 
است  مسأله یی  این  است.  افتاده  جا  سیاسی  اندیشه های  با 
که من بارها گفته و از 30 سال قبل هم بر آن تأکید دارم. 
من در این موضوع یعنی پیوند خط و زبان فارسی هم در 
تاجیکستان، هم ایران و هم در روسیه مقاالتی چاپ کرده ام.
هم  کسانی  میان،  این  در  می دهد:  ادامه  چنین  عبداهلل  صفر 
پیدا شدند که از برتری خط سرلیک سخن به میان آوردند و 
در نهایت تاجیکان را وادار کردند خط سیرلیک را بپذیرند. 
هدف اصلی، هدف سیاسی بود. می خواستند تفرقه بیاندازند 

و حکومت کنند.
چنان که سال 19۶۶ زبان تاجیکاِن افغانستان را تنها به دلیل 
نام  َدری  کنند،  جدا  تاجیکستان  و  بزرگ  ایراِن  از  آن که 
به  نه  ولی  داشتیم؛  دری  زبان  تعبیر  ما  پیداست  گذاشتند. 
عنوان زبانی جداگانه، بلکه مترادف زبان فارسی بود. این هم 
هنوز  افغانستان  فرهنگیاِن  بود و خوشبختانه  عملی سیاسی 

هم خود را فارسی زبان می گویند.
زبان فارسی از چنان پشتوانۀ بزرگی برخوردار است که این 
و چنان که  نکرد  آن چنانی  کاری  گونه تالش های خصمانه، 
می بینید، ما هنوز با یک زبان صحبت می کنیم و ان شاءاهلل تا 

قیامت چنین خواهد بود و تا باد چنین بادا!
خریدار زبان فارسی در هند زیاد نیست

در شبه قارۀ هند نیز سایۀ استعمار کم کم باعث فراموشِی زبان 
و ادبیات فارسی شد؛ زبانی که روزی در هند به عنوان زبان 
رسمی کشور محسوب می شد. برای مثال پروفیسور حسین 
شریف قاسمی، استاد دانشگاه دهلی هند با بیاِن این مطلب 

فارسی  زبان  به  است  شایسته  که  آن گونه  شبه قاره،  در  که 
پرداخته نمی شود، می گوید: هند با زبان فارسی رابطۀ قدیمی 
ادامه  از 900 سال است که در هند  بیش  زبان  این  دارد و 
داشته و دارد. در این دوران، هزاران نسخه و هزاران کتاب 
به فارسی نوشته شده که بیشتر آن کتاب ها هم اکنون موجود 
که  داریم  کتاب خانه  شش  یا  پنج  تقریبًا  هند  در  ما  است. 
هزاران نسخۀ خطی در اختیارِ آن هاست. از این کتاب خانه ها 
رامپور،  رضا  کتاب خانۀ  خدابخش،  کتاب خانۀ  به  می توان 
کتاب خانه یی در دانشگاه علیگر، کتاب خانه یی در موزیِم ملی 
و کتاب خانه یی در انجمن آسیایی بنگال اشاره کرد. در این 
این  بیشتر  کتاب خانه ها هزاران نسخۀ خطی حفظ می شود. 
کتاب خانه ها برای حفظ نسخه های خطی، بودجۀ زیادی از 

نتیجه، سرمایۀ بسیاری برای حفظ و  دولت می گیرند و در 
هند،  کتاب خانه های  در  می شود.  صرف  نسخه ها  نگه دارِی 
نگه داری  عربی  و  فارسی  زبان ها  به  خطی  نسخۀ  هزاران 
نشنیده ام  از کسی  و  محفوظ هستند  آن ها  همۀ  که  می شود 

که نسخه های خطی در این کتاب خانه ها از بین رفته باشد.
ادامه  فارسی در شبه قارۀ  از وضع کنونِی زبان  انتقاد  با  وی 
فارسی  به  شبه قاره،  وسیع تر  سطح  در  و  هند  در  می دهد: 
آن گونه که شایسته است اهمیت داده نمی شود. در شبه قاره 
است؛  بوده  فارسی  زبان  رسمی،  زبان  سال   ۶00 از  بیش 
زیاد  خریدار  چون  و  نیست  این گونه  وضع  اکنون  ولی 
نیست، دولت هم به آن منطقه توجه نمی کند. با وجود این، 
حداقل  این باره  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  به  عالقه مندان 

تالِش خود را انجام می دهند و تا کنون نیز موفق بوده اند.
نیاز به تبادالت گستردۀ فرهنگی

بی شک عشق به زبان فارسی در آسیا منحصر به کشورهای 
فارسی زبان و شبه قاره نمی شود و در سال های اخیر بسیاری 
مانند جاپان، کوریا و  از جمله کشورهایی  آسیا و  از شرِق 
به  این کشور  دانشگاه های  تا در  ایران سفر کردند  به  چین 
تحصیل در این رشته بپردازند. یکی از این دانشجویان، خانم 
دکتر آیانو ساساکی، دانشجوی زبان و ادبیات فارسِی دانشگاه 

تهران است.
»جام  به  جاپان  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  وضع  دربارۀ  او 
جم« می گوید: ادبیات فارسی در جاپان شناخته شده نیست 
متون  ترجمۀ  مانند  ـ  گسترده تری  فرهنگی  تبادالت  باید  و 
فارسی به جاپانی ـ صورت بگیرد تا مردم جاپان با تصویری 

را  فارسی  زبان  که  اول  من  شوند.  آشنا  پارسی  فرهنِگ  از 
آموختم، متوجه شدم زبان فارسی بدون ادبیات ناقص است، 
برای همین تحصیلم را در جاپان در همین رشته ادامه دادم.

آلمانی،  انگلیسی،  فرانسوی،  مانند  زبان هایی  جاپان،  در 
بیشتر  از 1۵0 سال پیش وجود داشته و  ایتالیایی و روسی 
مردمِ ما هم چه به نظم و نثر با این زبان ها آشنایی دارند؛ اما 
ادبیات فارسی زیاد شناخته شده نبود و می خواستم در زمینۀ 

شناخت زبان فارسی به جاپان خدمتی کرده باشم.
و  هستند  کم  خیلی  جاپان  در  می دانند،  فارسی  که  کسانی 
اگر یکی دو نفر فارسی بخوانند، خیلی تعجب برانگیز است.

به  محصور  و  محدود  را  خود  هیچ گاه  فارسی،  زبان  اّما 
جغرافیای خاصی نکرد و حالوت و شیرینِی آن فراتر از قارۀ 
کهن رفت. در قرن های گذشته، این زبان در انتقال دانش ها و 
تکوین تمدن اسالمی و انتقال به اروپا در شکل گیری بخشی 
از تاریخ آن، نقش محوری داشته و توانسته است در بسیاری 

از دانشگاه ها نفوذ کند.
اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، زبان فارسی آموزش 
فرانسه،  نظیر هسپانیه،  بسیاری کشورها  در  و  می شود  داده 
استادان  روسیه،  و  کانادا  امریکا،  انگلستان،  اتریش،  ایتالیا، 
وجوه  پیراموِن  تحقیق  و  تدریس  اصلی شان  مشغلۀ  بزرگی 
متفاوِت ادبیات فارسی است و در بسیاری از این کشورها 

کرسِی زبان فارسی دایر است.
گسترش آموزِش زبان فارسی در فرانسه

زبان  جایگاه  خصوص  در  فرانسوی  اندیشمند  اوتیه،  ژیل 
و ادب فارسی در فرانسه می گوید: اگر به میزان ترجمه ها، 
ویرایش ها و کتاب های نگاشته شده در زمینۀ ادبیات فارسی 
به زبان فرانسه توجه کنیم، فکر می کنم سطح قابل قبولی از 

شناخت ادبیات فارسی در فرانسه داشته باشیم.
نگارش  فارسی  زبان  گرامر  کتاب  به  می توانم  نمونه  برای 
ژیلبر الزار و ترجمۀ غزلیاِت حافظ اشاره کنم که کتاب های 
این ها  که  این جاست  مسأله  اما  هستند؛  ارزش مندی  بسیار 
همه آثاری هستند که مدت ها پیش تألیف یا ترجمه شده اند 
و به موجی از آثار شرق شناسی به زبان فرانسه تعلق دارند 
که نه تنها ادبیات، بلکه مطالعاتی در باب جامعه، سیاست، 

تاریخ و... ایرانیان را در بر می گیرد.
اما بدون شک باید بیِن این آثار و تدریس زبان، ادبیات و 
فرهنگ پارسی در فرانسه تفاوت قایل شد، چرا که گسترش 
پایین تری  بسیار  سطح  در  فرانسه  در  فارسی  زبان  آموزش 
مطلوبی  چندان  کیفیِت  از  امروزه  متأسفانه  و  دارد  قرار 

برخوردار نیست.
عالوه بر این در فرانسه جز در دانشگاه پاریس و استراسبورگ 
و چند دانشگاه انگشت شمار دیگر، نمی توان دانشکده زبان و 
ادبیات فارسی یافت و این در حالی است که زبان و ادبیات 

فارسی از جمله ادبیات شناخته شده و مطرح جهان است.
به عقیدۀ اوتیه به طور کلی می توان گفت در فرانسه به سختی 
از  بخشی  دست کم  یا  زبان  آموختِن  برای  جایی  می توان 
فرهنِگ پارسی پیدا کرد و این بسیار تأسف آور است، چرا 
برای  آن  رسم الخط  از  غیر  البته  فارسی،  زبان  آموختن  که 

فرانسه زبان ها کاری بسیار ساده است.
گذشته از این، بسیاری از فرانسوی ها در دانشگاه ها مشغول 
فراگیرِی زبان عربی هستند و بخشی از این افراد می توانند 
در ادامۀ تحصیالِت خود، به مطالعۀ زبان و ادبیات فارسی رو 
بیاورند؛ ولی متأسفانه این مسأله نیز تا کنون چندان عملی 

نشده است.
ضرورت توجه بیشتر به ترجمۀ متون کهن فارسی

دکتر نصراهلل رستگار که در دانشگاه وین در اتریش به ادبیات 
ادبیات  تدریِس  کنونی  وضع  دربارۀ  است،  مشغول  فارسی 
نوشتم  مقاله یی  من  می گوید:  اروپا  دانشگاه های  در  فارسی 
با عنوان تاریخچۀ ایران شناسی در اتریش که در آن به 300 

سال تاریِخ تحقیقاِت ادبیات فارسی پرداخته ام.
قرن  در  و  می شد  تدریس  فارسی  میالدی،  هفدهم  قرن  از 
هجدهم اشعاری مانند دیواِن حافظ ترجمه شد و همین طور 
افتخارمان  ادبیات پارسی، باعث  کارهای جامی و نظامی و 

است و ادبیات دینی و ملی با هم عجین هستند.
وی با اعتقاد بر این که مترجمان باید به ترجمۀ متونی مانند 
به  غرب  در  که  توجهی  می گوید:  بپردازند،  بیشتر  شاهنامه 
است  آن  به  فارسی زبان ها  توجِه  از  بیش  می شود،  شاهنامه 
به  را  شاهنامه  از  بخشی  اتریشی  فردی  کردم  من کشف  و 
شعر و یک آلمانی نیز از اول شاهنامه تا کیخسرو را ترجمه 

کرده است.
شاهنامه به انگلیسی به صورت کامل ترجمه شده و به زبان 
ترجمه  دنیا  در  ترجمه است و کم کم  نیز در دست  روسی 
سند  شاهنامه،  می رسد.  افراد  از  خیلی  دسِت  به  و  می شود 

فرهنگ فارسی میان افغانستان، ایران و تاجیکستان است.
اغراق نیست اگر بگوییم گرایش و کشِش عالقه مندان به این 
زبان و ادبیاِت ممتاز در دنیای شرق و غرب تا حدودی به 
دلیل همین ویژه گی اخالقِی آن بوده است و همین رسایی و 
توانایی شعری و ادبی زبان فارسی در بیان مضامین عرفانی، 
عارفان و بزرگان دین و ادب این سرزمین را برای برقراری 
با مریدان و عالقه منداِن خود راغب و مشتاق کرده  ارتباط 

است.
از این رو باید دانست این امر تنها قسمتی از واقعیِت مربوط 
به زبان و ادب فارسی در جهان امروزی به شمار می رود و 
درک صحیح و کامل از این واقعیت در موقعیت جهان زبان 
و ادبیات فارسی، وضع و هویِت فرهنگِی ما را تثبیت می کند.

منبع: جام جم
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ادبیات پارسی، یکی از مهم ترین نمودهای مدنیت و فرهنِگ شرق زمین و دنیای اسالم 
تأثیرپذیری های  و  برخوردها  فرهنگی،  مبادالت  از  فرآیندی عظیم  است که محصول 
از بزرگ ترین میراث های  به یکی  را  انجام پذیرفته و آن  متقابلی ست که طِی قرن ها 
فرهنگی کشورهای فارسی زبان تبدیل کرده است. این میراث مشترک معنوی، نقاط و 
جغرافیای سیاسِی مهمی در جهان مثل ایران، افغانستان، تاجیکستان، شبه قارۀ هند و 
بخش هایی از آسیایی مرکزی را به یکدیگر مرتبط کرده و مردِم این سرزمین ها را از 

نوعی احساس و عالقۀ مشترِک دینی و انسانی برخوردار ساخته است
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ناظـران بیـن الـمللی...
و  حرفه یی  المللی  بین  ناظران  استقرار  از  »یوناما 
مجدد  شروع  از  پیش  که  ملل  سازمان  کارشناسان 
ریاست  انتخابات  دوم  دور  نتایج  بازبینی  روند 

افغانستان  وارد  شنبه  روز  در  جون   1۴ جمهوری 
شده اند، استقبال می کند.« 

جان کری وزیر امور خارجه امریکا در 12 جوالی با 
میانجیگری میان این دو نامزد به رفع بن بست کمک 
کرد و راه را برای تشکیل یک دولت وحدت ملی 

در افغانستان هموار ساخت. عبداهلل و غنی موافقت 
کردند که بیش از هشت میلیون برگه رای به صورت 

100 درصد بازشماری شود.
به  بارها  اما  شد  آغاز  17 جوالی  بازشماری  روند 

حال تعلیق درآمد.

ستاد اصالحات و همگرایی می گوید، کارشیوۀ ابطال 
آرا که از سوی دفتر معاونیت سازمان ملل و کمیسیون 
انتخابات پیشنهاد شده، برای این ستاد انتخاباتی قابل 

قبول نیست.
مجیب الرحمن رحیمی، از سخنگویان ستاد انتخاباتی 
عبداهلل عبداهلل به رسانه ها گفت که کار شیوۀ ابطال آرا 
نهایی نشده و نماینده ویژه سازمان ملل و کمیسیون 
مورد  در  ستاد  این  با  همآهنگی  بدون  انتخابات 

اختالفات در چک لیست صحبت کرده اند.
در  انتخابات  کمیسیون  رییس  که  است  درحالی  این 
با فرستاده ویژه سازمان  یک نشست خبری مشترک 
ملل برای افغانستان، ظهر پنجشنبه در کابل گفتند که 
کار شیوۀ ابطال آرا و موارد اختالفی در چک لیست 
ریاست  انتخابات  نامزد  دو  و  نهایی شده  آرا  بررسی 

جمهوری روی آن توافق کرده اند.
اما آقای رحیمی می گوید که کارشیوه ابطال آرا که از 
سوی دفتر معاونیت سازمان ملل »یوناما« و کمیسیون 
انتخابات پیشنهاد شده برای تیم اصالحات و همگرایی 

قابل قبول نیست.
او درمورد دلیل نپذیرفتن این کارشیوه گفت: »معیاری 
بازرسی  به  بیشتر  کرده  پیشنهاد  ملل  سازمان  که  را 
این است که  ما  آرا؛ خواست  ابطال  تا  آرا می پردازد 
دارد و  از ۶00 رای  باالتر  صندوق های مشکوک که 
یا فهرستی رای دهند ه گان ندارد، باید بدون بازرسی 

باطل شود.«
انتخاباتی  تیم  دو  نماینده گان  رحیمی،  گفته  به 

خواست هایی برای ابطال آرا دارند، اما برخی نظریات 
و خواست های تیم عبداهلل عبداهلل از سوی نماینده گان 

اشرف غنی احمدزی رد شده است.
و همگرایی  اصالحات  انتخاباتی  تیم  افزود،  رحیمی 
تالش دارد تا حداکثر معیارها از سوی جامعۀ جهانی 
رسیده گی  گسترده  تقلب های  به  و  شود  پذیرفته 
تا  دارد  تداوم تالش  و  تحول  تیم  اما  گیرد؛  صورت 

موارد حد اقلی مورد تائید قرار گیرد.
میان  مذاکرات  طوالنی شدن  با  رحیمی،  گفته  به 
سر  بر  جمهوری  ریاست  نامزد  دو  فنی  نماینده گان 
را  وسط  حل  راه  ملل  سازمان  آرا،  ابطال  کارشیوه 
عبداهلل  تیم  برای  این شیوه  پذیرفتن  و  کرده  پیشنهاد 

عبداهلل قابل قبول نیست.
گفتیم  ملل  سازمان  نمایندۀ  به  »ما  گفت:  رحیمی 
که  می کنیم  قبول  را  شما  پیشنهادات  در صورتی  که 
نگرانی های ما را در نظر بگیرید، اما نمایندۀ سازمان 
با  یکجا  ما  نگرانی های  داشت  نظر  در  بدون  ملل 

کمیسیون انتخابات طرح را اعالم کردند.«
فرستاده سازمان ملل اما هشدار داده است که بالتکلیفی 
در بررسی آرا انتخابات افغانستان تاثیرات منفی دارد.

یان کوبیش، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای 
گفت  خبری  کنفرانس  در  پنجشنبه  روز  افغانستان 
مورد  آرای  بازشماری  روند  در  عقبگرد  و  تأخیر  که 
بر  انتخابات ریاست جمهوری  اختالف در دور دوم 
ستاد انتخاباتی دو نامزد و همچنین وضعیت اقتصادی 

افغانستان تاثیرات منفی خواهد داشت.

او همراه به رییس کمیسیون انتخابات اعالم کردند که 
روند بازشماری و بررسی آرا از شنبه هفته آینده از 

سر گرفته می شود.
مجیب الرحمن رحیمی، اما می گوید که ستاد انتخاباتی 
عبداهلل در مورد ابطال آرای تقلبی نگرانی های جدی 
دارد و از همین رو مالحظات پنج فقره یی را به نماینده 

سازمان ملل ارایه کرده است.
او همزمان هشدار داد تا زمانی که موارد اختالفی در 
کار شیوه ابطال آرا نهایی نشود، ناظران انها به پروسه 

بررسی آرا شرکت نخواهند کرد.
جان کری به کابل می آید

رحیمی می گوید که قرار است هفته آینده جان کری 
وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر برای گفت وگو با دو 

نامزد ریاست جمهوری به کابل سفر کند.
به گفته رحیمی، قرار بود اوایل همین هفته، آقای کری 
وارد کابل شود اما به دالیل مختلف سفر او به تاخیر 

افتاد.
رحیمی می گوید که تیم تحول و تداوم کار شکنی هایی 
دارد و تالش می کند تا آرای تقلبی همچنان در نتیجه 
برای  کری  جان  حضور  که  بماند  باقی  انتخابات 

برطرف کردن این جنجال ها ضروری است.
بود  به رسانه ها گفته  یادداشتی  پیشتر، جان کری در 
که دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان باید از خود 
گذری بیشتر برای رسیدن به یک توافق از خود نشان 

دهند.
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نشست ناتو و افغانستاِن بی ...
حضور احتمالی کرزی در این کنفرانس می تواند آشفتگی 
او  با  که  باشد  داشته  پی  در  نیز  را  امریکا  متحده  ایاالت 
مناسبات پرتنش داشته است و امضای دو موافقتنامه برای 
حضور نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان را نیز پیچیده 

سازد.
بدون امضای این توافقنامه ها با ایاالت متحده امریکا و ناتو 
را  اند آن  نامزد گفته  اما هر دو  را رد کرده  که کرزی آن 
امضا می کنند، همه نیروهای ناتو تا آخر سال روان میالدی 
افغانستان را ترک می کنند. این در حالی است که شورشیان 
را شدت  ملکی  و  نظامی  اهداف  بر  طالبان حمالت خود 

بخشیده اند.
یک دیپلومات به شرط فاش نشدن نامش گفت: »آنها )ناتو( 

نمی خواهند که او )کرزی( این جشن شان را خراب کند«.
در افغانستان نه تنها تلفات ملکی ناشی از حمالت طالبان 
رو به افزایش است بلکه کمک های خارجی رو به کاهش 
اند و کشور از ضعف اقتصادی رنج می برد. از سوی دیگر 
غنی  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل  میان  سازش  از  کمی  نشانه 

احمدزی، دو نامزد انتخابات، به چشم می خورد.
با توجه به بازشماری همه حدود هشت میلیون آرای دور 
دوم انتخابات، به نظر می رسد که معلوم شدن نتایج آن و 
تشکیل حکومت وحدت ملی چند ماهی را در بر می گیرد.

طاهر زهیر، سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی  
زمان  آن  تا  انتخابات  که  امیدواریم  واقعًا  »ما  می گوید: 
)نشست ناتو( به نتیجه برسد. طوالنی شدن این پروسه مایه 

نگرانی عظیم ما و جامعه بین المللی است«.
آقای زهیر افزود: »رییس جمهور جدید باید در این نشست 
انتخابات  نتایج  و  دعوت شود  ما  از  اگر  اما  کند،  شرکت 
معلوم نشده باشد، ما در این اجالس شرکت نخواهیم کرد، 

زیرا این خجالت  آور است«.
هر  باید  که  است  نظر  این  به  عبداهلل  انتخاباتی  ستاد  اما 
افغانستان  از  نماینده گی  به  آنها  نماینده گان  یا  نامزد  دو 
ستاد  عضو  صیقل،  محمود  کنند.  شرکت  ناتو  نشست  در 
و  امنیتی  موافقتنامه  »کرزی  می گوید:  عبداهلل  انتخاباتی 
برعالوه  است.  نکرده  امضا  را  نیروها  وضعیت  موافقتنامه 
وجود  دلیلی  بنابراین  نیست.  معلوم  انتخابات  سرنوشت 
آینده  سر  بر  قضیه  برود.  جلسه  این  به  کرزی  که  ندارد 

کشور است«.
اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل هر دو گفته اند که 
را  نیروها  وضعیت  توافقنامه  و  امنیتی  دوجانبه  توافقنامه 
ایاالت متحده امریکا و  امضا می کنند. این موافقتنامه ها به 
ناتو اجازه می دهد بعد از ختم سال جاری نیز سربازانی در 

افغانستان باقی بگذارند.
که  است  حیاتی  »این  گفت:  بروکسل  در  ناتو  مقام  یک 
نیاز  مورد  موافقتنامه های  افغانستان  بعدی  رییس جمهور 
امنیتی را برای حضور ما در افغانستان بعد از سال 201۴ 

بدون تاخیر امضا کند«.
تاخیر مراسم تحلیف

قرار بود روز شنبه، 11 اسد، مراسم حلف وفاداری رییس 
جمهور جدید برگزار شود و افغانستان شاهد نخستین انتقال 
دموکراتیک قدرت باشد. تاریخ این مراسم برای پنج هفته 
پیش از کنفرانس ناتو تعیین شده بود. رییس جمهور جدید 
نشست  در  باید  ناتو  نشست  از  بعد  هفته  چند  افغانستان 

مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک نیز اشتراک کند.
رییس  که  می گوید  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
یاد  وفاداری  سوگند  آگست  ماه  اواخر  در  جدید  جمهور 
می کند. ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی گفته است که 
انتخابات تا 2۵ آگست مشخص خواهد شد.  نتایج نهایی 
سخنگوی حامد کرزی تاکید کرد که زمان حلف وفاداری 
به تاخیر نمی افتد و رییس جمهور جدید در کنفرانس ناتو 

اشتراک می کند.
کندی  به  توجه  با  که  اند  نگران  غربی  دیپلومات های  اما 
تفتیش آرای انتخابات، این روند ممکن است ماه ها طول 
بکشد. یک مقام ناتو گفت هنوز تصمیم گرفته نشده است 
این  کنندگان  اشتراک  فهرست  در  افغانستان  از  کی  که 

کنفرانس شامل شود.
روند  بگذاریم  که  است  مهم  »این  افزود:  ناتو  مقام  این 
پایان برسد و به این دلیل، پیش از وقت است  تفتیش به 
که حاال در مورد اشتراک اشخاص در این نشست تصمیم 

گرفته شود«.
زمان  آن  تا  اگر  می گویند  کابل  در  غربی  دیپلومات های 
رییس جمهور جدید افغانستان به کار شروع نکند، یکی از 
گزینه ها این خواهد بود که از میان وزیران خارجه، دفاع و 
یا داخله یکی از آنها به نشست ناتو و مجمع عمومی ملل 

متحد فرستاده شود.

از ورود طالبان به خاک...
پاکستان تاکید کرد: پاکستان در این خصوص با 
در  تا  کرد  خواهد  گفت وگو  افغانستان  مقامات 
مرز 2کشور اقدامات امنیتی بیشتری انجام شود.

 روز چهارشنبه نظامیان پاکستانی در نزدیکی مرز 
گفته  به  که  قرار گرفتند  مورد حمله  دیر«  »لویر 

از  رسانه های این کشور، این شبه نظامیان مسلح 
خاک افغانستان وارد این منطقه شده بودند.

این در حالی است که دولت افغانستان همواره با 
رد ادعای مقامات پاکستانی، افغانستان را قربانی 

حمالت شبه نظامیان می داند.
حکومت افغانستان همواره گفته که پایگاه طالبان 

در آنسوی خط دیورند قرار دارد.
کابل باور دارد که طالبان در برابر طالبان سیاست 
دوگانه را در پیش گرفته است. وزارت خارجۀ 
افغانستان معتقد است که ارتش پاکستان طالبان 
بر  حمله  از  اما  می دهد؛  قرار  آماج  را  پاکستانی 

طالبان افغانستانی خودداری می کند.

تلفات پولیس در بر...
در  نیز  است،  نورستان  والیت  از  خود  که  خبرنگار 
ولسوالی  درگیری  در  نوشته،  خود  فیسبوک  صفحه 
شده  آغاز  گذشته  روزهای  از  که  نورستان  برگمتال 
کشته  نظامی  غیر   1۶ تعداد  به  دارد  ادامه  تاکنون  و 

شده اند.

کشته شدن شهردار ولسوالی محمدآغه
در همین حال سخنگوی والی والیت لوگر اعالم کرد 
که شهردار محمد آغه این والیت توسط مردان مسلح 

شب گذشته کشته شدند.
دین محمد درویش گفت که ساعت 11 شب گذشته 
آغه‹  ›محمد  منزل سیف اهلل شهردار  به  مردان مسلح 

به  این درگیری زخمی شد و  او در  حمله کردند و 
دلیل شدت جراحت جان داد.

این  دختر  دو  و  خانم  درگیری  این  در  که  افزود  او 
شهردار نیز زخمی شدند.

به گفته مقامات تاکنون کسی مسوولیت این حادثه را 
نپذیرفته است.

توافق سیاسی به نهادهای...
نهادهای  به  تا  اند  کرده  پسا-انتخابات  روند  درگیر  را 
رای  به  اعتماد  بازگرداندن  برای  افغانستان  انتخاباتی 
گیری کمک کنند. کارشناسان به من می گویند بازشماری 
کنونی در کابل بزرگترین و پیچیده ترین بازشماری آراء 

انتخابات است که تاکنون در جایی انجام گرفته است.
این  از  پس  از  تنهایی  به  می توانند  کشورهایی  کمتر 

چالش برآیند.
همکاران  کنار  در  متحد  ملل  سازمان  کارشناسان 
که  شود  حاصل  اطمینان  تا  می کنند  کار  خود  افغان 
بازشماری طبق قوانین افغانستان و در عالی ترین سطح 
با  از همه، مطابق  تر  المللی و، مهم  بین  استانداردهای 
انتظارات افغان ها انجام می گیرد. این روند که پرزحمت 
بیشتری  سرعت  فطر  عید  پایان  با  است،  بوده  کند  و 
خواهد گرفت. اما در کار دموکراسی نباید تعجیل کرد 
احترام  آن  به  و  شمارش  بایستی  مشروعی  رای  هر  و 
افغانستان،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  شود.  گذاشته 
سازمان ملل متحد و دهها ناظر بین المللی شب و روز 
برای به پایان رساندن روند بازشماری در تالش هستند. 
این بازشماری فقط بخشی از چالشی است که دموکراسی 
در افغانستان امروز با آن مواجه است. اقدامات دو نامزد، 
یعنی دکتر اشرف غنی و دکتر عبداهلل عبداهلل و گروه های 

سیاسی آنها نیز به همین اندازه اهمیت دارد.
در 12 جوالی دو نامزد با یکدیگر دست دادند و توافق 

کردند که به نتایج بازشماری آراء احترام بگذارند. آنها 
تشکیل  وحدت  دولت  یک  کردند  موافقت  همچنین 
بهتر رهنمون  ای  آینده  به سوی  را  افغانستان  دهند که 
چالش  اوضاع  به  واکنشی  سیاسی  توافق  این  باشد. 
و  رهبر  دو  میان  همکاری  مستلزم  که  است  برانگیزی 

طیف وسیع حامیان آنهاست. 
توافق  این  به  رسیدن  در  غنی  دکتر  و  عبداهلل  دکتر 
کیاست باورنکردنی خود را به نمایش گذاشتند. در هر 
دموکراسی، پس از یک رقابت فشرده و سخت به عنوان 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری بسیار دشوار است که 
به لحظه یی برسیم که در آن شما باید آمال و آرزوهای 
شخصی خود و هوادارانتان را در برابر منافع دراز مدت 
بزرگتر کشورتان در درجه دوم اهمیت قرار دهید. آنها 
همان کیاستی را که ما از آنها انتظار داشتیم نشان دادند. 
چالش کنونی آنها تبدیل کردن این توافق به یک رابطه 
کاری محکم در دولت جدید است که هر کس برنده 
پایان یافته است.  شد تشکیل خواهد داد. زمان رقابت 
زمان همکاری فرا رسیده است. وقت را نباید تلف کرد 
مسائل  در  کنم  می  تشویق  را  نامزد  دو  هر  تیم  من  و 
و  است  مواجه  آن  با  کشورشان  که  حیاتی  و  حساس 
با  دارد  ادامه  آراء  بازشماری  روند  که  زمانی  حتی 

یکدیگر همکاری کنند. 
بیرونی ها نمی توانند محتویات چارچوبی سیاسی را که 
من  اما  کنند.  تشریح  پذیرفتند  قبل  روز  نامزد چند  دو 
آنجا در اتاق بودم و می توانم از چیزی به شما بگویم که 

در آن سند یک صفحه یی به چشم نمی خورد. 
این سند قانون اساسی افغانستان را نقض نمی کند بلکه 
به نهادهای افغان و نقش رییس جمهور به عنوان رییس 
دولت احترام می گذارد. این سند یک نظام پارلمانی به 
عنوان  به  را  جدیدی  سمت  بلکه   -- نمی آورد  وجود 
نیز تا  رییس اجرایی خلق می کند. این رییس اجرایی 
لویه جرگه تشکیل دهد  که رییس جمهور یک  زمانی 
که در آن مشخص شود آیا ایجاد یک تغییر دایمی در 
راستای بهترین منافع کشور است یا خیر، به او گزارش 

خواهد داد. 
فراهم  نامزد  دو  هر  برای  حیاتی  فرصتی  توافق  این 
عنوان  به  سیاسی  رقابت های  از  فراتر  تا  است  کرده 
برای  فرصتی  این  کنند.  عمل  واقعی  سیاستمدارانی 
آنهاست تا در کنار هم برای تشکیل یک دولت فراگیر 
تالش کنند که نماینده همه بخش های جامعه – پشتون ها 
، تاجیک ها ، ازبک ها و هزاره ها و مردان و زنان- باشد. 
آسان  کار  است.  تکاملی  روند  یک  دموکراسی  آری، 
تعیین کننده یی  لحظه  به  دموکراسی  هر  اما  نیست. 
سیاستمداران  منافع  بر  کشور  منافع  آن  در  که  می رسد 
امروز در چنین برهۀ حساسی  افغانستان  تقدم می یابد. 
قرار گرفته است. رهبران آن نباید فرصت برای آوردن 
زندگی بهتر برای مردمی را که خواهان و سزاوار آنند از 
دست بدهند. این چالشی است که هر دو سیاستمدار که 
هر دو نیز به افغانستان عشق می ورزند، با آن مواجه اند.

تیم اصالحات و همگرایی:

کارشیوۀ ابطال آرا ناقص و غیرقابل قبول است
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بوسکتس وارث پویول در بارسلونا شد

تمرین  زمین  در  منچستریونایتد  هلندی  سرمربی 
 ۵00 قیمت  با  مداربسته یی  دوربین های  تیم  این 
حرکات  تمام  بتواند  تا  کرد  نصب  پوند  هزار 

بازیکنان تیمش را زیر نظر داشته باشد.
لوئیس فان خال از فصل جدید به عنوان سرمربی 
مربی  این  کرد.  خواهد  فعالیت  منچستر یونایتد 
هلندی که در جام بیستم هدایت تیم ملی کشورش 
را بر عهده داشت جانشین دیوید مویسی شده که 

فصل گذشته عملکرد ضعیفی در این تیم داشت.
ورزشگاه  در  جالب  اقدامی  در  خال  فان  لوئیس 
نصب  بسته  مدار  دوربین های  تیم  این  تمرینی 
کرد که ۵00 هزار پوند هزینه روی دست باشگاه 

گذاشته است.
فان خال از زمانی که هدایت منچستریونایتد را بر 
عهده گرفت قانون های جدیدی را وضع کرد که بر 
طبق آن بازیکنان باید همیشه کنار هم غذا بخورند 

و با زبان انگلیسی با هم صحبت کنند. او اکنون نیز 
ابتکار جدیدی به خرج داده و در زمین تمرین و 
محل رفت و آمد بازیکنان دوربین مداربسته نصب 
کرده است تا تمام حرکات بازیکنان را کنترل کند.
پیش  دیدار  دو  تنها  قبل  فصل  منچستریونایتد 
این  اما  گذاشت  سر  پشت  پیروزی  با  را  فصل 
فصل با لوئیس فان خال در هر سه دیدار دوستانه 
نشان  تا  است  رسیده  پیروزی  به  پیش فصل خود 
بوده  کارآمد  هلندی  مربی  این  برنامه های  دهد 

است.
درباره  منچستریونایتد  مدافع  اوانس،  جانی 
نصب  و  خال  فان  لوئیس  با  تیم  این  شرایط 
تیم  این  تمرین  زمین  در  مداربسته  دوربین های 
است  مداربسته سیستم خوبی  گفت: دوربین های 
باشگاه  واقع  در  است.  دیده  تدارک  باشگاه  که 
هزاران پوند برای این سیستم هزینه کرده است و 
این دوربین ها از سیستم خیلی پیچیده ای بهره مند 
است. در واقع ما دقیقه به دقیقه تمرین مان کنترل 
می شود و این می تواند به سود ما باشد تا مربیان 
بتوانند آشنایی بیشتری با بازیکنان پیدا کنند. فکر 
می کنم تیم های زیادی از این سیستم استفاده کنند.
نوع  این  داد:   ادامه  منچستریونایتد  تیم  مدافع 
منچستریونایتد  بازیکنان  برای  شرایط  و  امکانات 
جدید است. مطمئن باشید تا وقتی که نتایج خوبی 
زیر  را  سیستم  این  نمی تواند  کس  هیچ  بگیریم 

سوال ببرد.

سرمربی بایرن مونیخ خواهان جذب شاگرد سابق خود در تیم 
بارسلونا شد.

دلیل  به  که  بارسلونا  گذشته  فصل  دروازه بان  والدس  ویکتور 
معاینات  در  ماند،  دور  فوتبال  از  ماه   ۸ سنگین  مصدومیت 
پزشکی باشگاه موناکو رد شد تا در حال حاضر بدون تیم باشد.
مربی  بارسلونا  در  که  مونیخ  بایرن  سرمربی  گوآردیوال  پپ 
والدس بوده است خواستار جذب این دروازه بان اسپانیایی شد 
و می خواهد این دروازه بان 32 ساله را به عنوان رقیب مانوئل 

نویر به خدمت بگیرد.
بازیکن  این  شرایط  درباره  والدس  ویکتور  برنامه های  مدیر 
و  می رود  پیش  خوب  خیلی  والدس  برای  چیز  همه  گفت: 
مصدومیت زانوی او به طور کامل برطرف شده است. والدس 
در حال حاضر می تواند به خوبی برای تیم جدیدش به میدان 
برود. درباره تیم آینده او نیز تاکنون پیشنهادات خوبی به دست 
بزرگترین  از  یکی  با  زودی  به  او  باشید  مطمئن  و  رسیده  ما 

تیم های باشگاهی اروپا قرارداد می بندد.
از  یکی  که  است  بایرن مونیخ  فعلی  دروازه بان  نویر  مانوئل 
دروازه بانانان برتر جهان است. البته در صورت پیوستن والدس 
جانشین  می تواند  اسپانیایی  دروازه بان  این  بایرن مونیخ،  به 

شایسته ای برای نویر باشد.

مقامات پاکستانی روز جمعه گفتند به سبب نگرانی 
از حمالت احتمالی ستیزه جویان طالبان در واکنش 
 ، شمالی  وزیرستان  در  کنونی  بزرگ  عملیات  به 
استقرار سربازان ارتش را برای تامین امنیت اسالم 

آباد پایتخت این کشور آغاز کرده اند. 
  ، آباد  اسالم  از  هوا  شین  خبرگزاری  گزارش  به 
ارتش پاکستان 1۵ جون پس از به بن بست رسیدن 
مرگبار  حمالت  سر  بر  صلح  شکننده  گفتگوهای 
طالبان ، بزرگترین عملیات خود را در منطقه قبیله 
و  محلی  ستیزه جویان  علیه  وزیرستان شمالی  ای 

خارجی آغاز کرد. 
از  امنیتی بیش  نیروهای  مقامات نظامی می گویند 
اند و شبکه  ۵00 ستیزه جو را به هالکت رسانده 
فرماندهی و کنترلی آنها را در این منطقه قبیله ای 

ناآرام متالشی کرده اند.
عملیات  برابر  در  گذشته  در  طالبان  که  آنجا  از 
ارتش به حمالت تالفی جویانه روی آورده است 
انتظار  پاکستان  نواز شریف نخست وزیر  ، دولت 
این  بر  و  دارد  جویان  ستیزه  از  را  واکنشی  چنین 
اساس تصمیم گرفته است برای محافظت از مناطق 
از اول اوت سربازان ارتش را  آباد  حساس اسالم 

مستقر کند. 
منابع دولتی گفتند سربازان در بخش های مختلف 
پایتخت برای کمک به پولیس و نهادهای غیرنظامی 

در حال مستقر شدن هستند.
در  سرباز   2000 به  نزدیک   ، منابع  این  گفته  به 
مکان های مهم ، عمدتًا در »منطقه قرمز« که محل 
سکونت رییس جمهور و نخست وزیر و ساختمان 
های  ساختمان  برخی  و  ها  سفارتخانه  و  پارلمان 
مستقر   ، است  واقع شده  آن  در  دولتی  دیگر  مهم 

خواهند شد.

سیدعلی حسینی 

در  آمده  به وجود  ابهامات  مورد  در  امریکا،  وزیر خارجۀ  جان کری، 
افغانستان  جمهوری  ریاست  نامزد  دو  با  خود  پیش  هفته  چند  توافق 

توضیح داد.
او گفته که سند مورد توافق شامل تاسیس یک نظام پارلمانی نیست؛ 
بلکه یک سمت جدید با عنوان رییس اجرایی ایجاد می کند که زیر نظر 

رییس جمهور فعالیت خواهد داشت.
سپس رییس جمهوری لویه جرگه یی تشکیل می دهد که تصمیم خواهد 

گرفت آیا تغییر دایمی نظام سیاسی به نفع کشور است یانه.
او خطاب به دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفته که زمان سیاست 

پایان یافته و زمان همکاری فرارسیده است.
در روزهای گذشته اظهارات ضد و نقیضی از سوی مشاوران و اعضای 

از  نگرانی ها  که  منعکس شده  رسانه ها  در  نامزد  دو  هر  انتخاباتی  تیم 
بروز مجدد اختالف میان آقایان احمدزی و عبداهلل را افزایش داده است.
درباره چارچوب  که  نیست  عهده خارجی ها  به  این  گفته،  کری  جان 

سیاسی توضیح بدهند که دو نامزد چند روز پیش آن را پذیرفتند.
به  افغانستان را نقض نمی کند و  قانون اساسی  این سند  به گفته وی، 
نهادهای افغانستان و نقش رییس جمهوری به عنوان رییس دولت احترام 

می گذارد.
انتخاباتی  بست  بن  دوم  دور  ناظران،  برخی  تعبیر  به  حساب  این  با 
افغانستان آغاز شده و شمارش معکوس برای شکست طرح توافق جان 

کری هم شروع شده است.
به نظر نمی رسد روشنگری تازه وزارت خارجه امریکا بتواند بن بست 
این  از  از میان بردارد و راه جدیدی برای عبور  به وجودآمده تازه را 

بحران زجرآور و خسته کننده فراروی دو سوی اختالف بگذارد.
مواضع تازۀ او، همان چیزی است که پیش از این از سوی سخنگویان 
تیم تحول و تداوم مطرح شده و از جانب تیم اصالحات و همگرایی 

مردود اعالم شده است. 
به راستی آیا قرار نیست نظام ریاستی جای خود را به پارلمانی بدهد و 
در نتیجه آن، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان 

رییس جمهور و نامزد دیگر به حیث نخست وزیر، منصوب شوند؟
اگر چنین باشد از هم اکنون باید دور دوم بن بست انتخاباتی را آغازشده 

فرض کنیم؛ بن بستی که بدون شک هزینه های سنگینی را بر افغانستان 
و مردم این کشور، تحمیل خواهد کرد.

انتخاباتی که تاکنون نزدیک به چهار ماه به طول انجامیده و می رود تا 
یک دوره طوالنی دیگر نیز دچار بن بست و فروبستگی شود، پیش از 
به  بیشتر  گردد،  منجر  دموکراسی  گسترش  و  بلوغ  استحکام،  به  آنکه 
مضحکه پر هزینه ای شباهت دارد که ابعاد زیانبار تبعات آن، زنده گی 
بخش عظیمی از مردم افغانستان را مختل کرده است. اقتصاد فلج شده، 
خارجی،  گذاری  سرمایه  است،  کشور  از  خروج  حال  در  ها  سرمایه 
معطل و متوقف شده، تروریست ها بر حمالت و تحرکات شان افزوده 
اند، اداره حاکم عمال تعریف، صالحیت و مشروعیت حقوقی خود را 
از دست داده است، ادارات دولتی و خصوصی در همه عرصه ها، همه 
امور را متوقف و موکول به ایجاد دولت آینده و روشن شدن سرنوشت 
نیز  اند و خارجی ها  انتخابات ریاست جمهوری کرده  تیره و تاریک 
نظاره گر بازی افغان ها با دموکراسی و انتخابات و رای 

مردم و آینده سیاسی و اقتصادی خویش اند.
غیر  رای  میلیون ها  بر  تکیه  با  می خواهد  غنی  اشرف 
نامزد  و  شود  رییس جمهور  تقلبی،  و  بی ریشه  مشروع، 
رقیب را در سمت ریاست شورای اجرایی، در خدمت 
و کنترل خویش درآورد؛ اما داکتر عبداهلل نگاه عمیق تر و 
راهبردی تری به مساله دارد؛ نگاهی که نظر به آینده یی 
دور دارد و به صورت عاقبت اندیشانه تری به مساله ملی 

می نگرد. 
او می خواهد نظام خشک و اقتدارگرا و تمامیت خواه و 
توتالیتر و انحصارطلب و متمرکز ریاستی، جای خود را 
به نظام مشارکتی با پایه های وسیع پارلمانی بدهد؛ تا هم 
از قدرت متمرکز اجرایی از دست رییس جمهور کاسته شده و به دیگر 
ارکان دولت تقسیم شود و هم همه اقوام و ملیت های کشور بتوانند 

خود را در آیینه حکومت ببینند.
های  طرح  نمی شود  تصور  و  است  بسیار  دیدگاه  نوع  دو  این  فاصله 
کوتاه مدت و مقطعی و مصلحتی خارجی ها که پر از ابهام و تناقض و 

ناسازگاری منطقی است بتواند گرهی از این معضل بگشاید.
به نظر می رسد روند اوضاع انتخابات و کشمکش های حاشیه آن، اکنون 
به سمت همان تجربه بن بستی می رود که چندسال پیش در انتخاب 
ریاست ولسی جرگه میان یونس قانونی از جناح منتقد دولت و سیاف 
مجبور  نمایندگان  نهایتا،  و  ایجاد شد  دولت  با  قومی همسو  از جناح 
شدند به صورت مصلحتی و غیر دموکراتیک بر سر ریاست کسی توافق 
کنند که نه تجربه مدیریت داشت و نه از برنامه و ایده و طرح و سواد 
و تعهد و دانش و درکی در این زمینه برخوردار بود؛ اقدامی که تا این 
پارلمان پایدار است مردم و موکالن و دولت، باید هزینه این مصلحت 

اندیشی را بپردازند.
اندازه یی  به  طرف  دو  تنش های  نهایت،  در  نیز  زمینه  این  در  شاید 
اداره  ایجاد یک  به  با دخالت خارجی، مجبور  بار دیگر  زیاد شود که 
انتقالی شویم که مسوول تغییر قانون اساسی، تعریف پست های تازه در 
حکومت، سهمیه بندی اقوام و نهادهای سیاسی در قدرت و در نهایت 

برگزاری انتخابات فراگیر و سراسری باشد.

افغانستان  مردم  برای  بشر  حقوق  اروپایی  کمپاین 
انتخاباتی  های  تنش  تداوم  صورت  در  می گوید، 
کمک های جامعه جهانی در افغانستان کاهش یافته 
مواجه  امنیتی  و  اقتصادی  بحران  با  کشور  این  و 

می گردد.
جمعه  روز  کمپاین  این  رییس  نسیمی  نورالحق 
افغانستان  حکومت  گفت،  خبری  نشست  یک  در 
زودتر  چه  هر  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و 
خاتمه  را  کشور  در  موجود  انتخاباتی  تنش های 

دهند.
او گفت: »اگر همچو تنش ها و بحران در سرنوشت 
به  شما  برای  من  یابد  ادامه  افغانستان  انتخابات 
صراحت می گویم که جامعه جهانی دلچسپی خود 
می  کم  افغانستان  در  شان  گسترده  حضور  از  را 
اقتصادی  بحران  دچار  افغانستان  باالخره  و  سازند 

و امنیتی خواهد شد.«
در  باید  آینده  حکومت  کرد،  تاکید  نسیمی  آقای 
برابر خواسته های مردم در داخل و خارج کشور 

بی تفاوت عمل نکند.
های  تنش  موجودیت  از  درحالی  کمپاین  این 
روند  تاکنون  که  نماید  می  نگرانی  ابراز  انتخاباتی 
تخنیکی،  مشکالت  علت  به  آرا  مجدد  بررسی 
تیم  دو  هر  میان  نظر  اختالف  و  ناظرین  آموزش 

انتخاباتی سه بار متوقف شده است. 
همچنان  بشر  حقوق  اروپایی  کمپاین  مسووالن 
پناهنده گان  برای  تا  خواستند  آینده  حکومت  از 
در  بسر می برند  از کشور  متخصص که در خارج 

حکومت سهم داده شود.
به گفته آقای نسیمی، این پناهنده گان متخصص با 
تجارب  می توانند  آینده  حکومت  در  داشتن  سهم 

خویش را با آنها شریک سازند.
او گفت: »پناهنده گان متخصص بدین باور اند که 
در حکومت آینده نقش پناهنده گان متخصص در 
نظر گرفته شود و حتی پناهنده گان بدین باور اند 
که در اپوزیسیون که در حکومت آینده تشکیل می 
تجارب  تا  باشند  داشته  فعال  نقش  هم  آنها  شود 
خوبی را که در کشور های خارج بدست آورده اند 

در خدمت جامعه خود قرار دهند.«

اناری پوشان  آبی و  بازنشسته  کاپیتان 
باشگاه  این  مسئوالن  از  کاتالونیا 
درخواست کرده است که پیراهن او 
دفاعی  هافبک  به  آینده  فصل  در  را 

اسپانیایی تیم بدهند.
در  خود  صفحه  در  بارسلونا  باشگاه 
اعالم  اجتماعی  شبکه های  از  یکی 
کرد که از این پس پیراهن شماره ۵ 
این تیم، پیراهنی را که تا پیش از این 
در اختیار کارلس پویول بود، سرخیو 
این  و  کرد  خواهد  تن  به  بوسکتس 
پویول  شخص  درخواست  به  اقدام 

صورت خواهد گرفت.
فصل  پایان  در  ساله   3۶ پویول 
پس  این  از  تا  شد  بازنشسته  گذشته 
مدیر  سوبی سارتا،  آندونی  کنار  در 
فعالیت  بارسلونا  باشگاه  ورزشی 
شایعاتی  پویول  بازنشستگی  با  کند. 
 ۵ شماره  پیراهن  آینده  در خصوص 
به  را  آن  اینکه چه کسی  و  بارسلونا 
اما مدافع  تن خواهد کرد منتشر شد 
بارسلونا  از  کاتاالن ها  پیشین  میانی 
پیراهن  که  است  کرده  درخواست 
و  بدهند  بوسکتس  سرخیو  به  را  او 
درخواست او ظاهراً مورد قبول واقع 

شده است.
کاپیتان  که  پیراهنی  ترتیب  این  به 
 2002 سال  در  کاتاالن ها  پیشین 

گرفت  تحویل  آبالردو  از  را  آن 
بوسکتسی  تن  بر  آینده  فصل  از 
آکادمی  محصول  که  رفت  خواهد 
دوران  تمام  و  بارسلوناست  فوتبال 
سپری  نیوکمپ  در  را  بازیگری اش 

کرده است.
پیراهن  این  از  پیش  تا  که  بوسکتس 
شماره 1۶ بارسا را می پوشید، در این 
بارسلونا  باشگاه  سایت  به  خصوص 
است  افتخار  مایه  من  برای  گفت: 
بارسلونا   ۵ شماره  پیراهن  بتوانم  که 
پویول  که  خصوص  به  بپوشم،  را 

خودش این پیشنهاد را داده است.
ساعاتی پس از گفت وگوی بوسکتس 
صفحه  در  پویول  بارسا،  سایت  با 
شبکه های  از  یکی  در  شخصی خود 
که  ندارم  شک  نوشت:  اجتماعی 
پیراهن شماره ۵ تیم به دست بهترین 
بپوشد،  را  آن  می توانست  که  کسی 
ارزش  او  که  مطمئنم  است.  رسیده 

این پیراهن را می داند.

گوآردیوال به دنبال ویکتور والدسابتکار عجیب فان خال در منچستر یونایتد

استقرار سربازان ارتش پاکستان در مناطق حساس اسالم آباد

هشدار »کمپاین اروپایی حقوق بشر« از ادامۀ تنش های انتخاباتی

ورزش
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امریکا  عمومی  بازرسی  اداره 
موسوم  افغانستان  بازسازی  برای 
به ›سیگار‹ در تازه ترین گزارش 
که  بودجه یی  که  کرد  اعالم  خود 
ایاالت متحده از سال 2002 تا 30 
افغانستان  به   2013 سال  جوالی 
کمک کرد حدود یکصد و چهار 
میلیارد دالر بوده که بیش از بودجه 
 1۶ بازسازی  برای  مارشال  طرح 
کشور اروپای غربی بعد از جنگ 

جهانی دوم است.
براساس گزارش سیگار، امریکا به 
اجرایی  برای  اروپایی  کشور   1۶
سیزده  مارشال حدود  شدن طرح 
دالر کمک  میلیون  میلیارد و 300 

کرده بود.
کاهش  میزان  محاسبه  با  که  آمده  سیگار  گزارش جدید  در 
ارزش پول در این مدت، ارزش یک دالر در سال 19۵0 با ده 

دالر در سال 201۴ برابری می کند.
به  امریکا  کمکهای  میزان  ارزش  که  افزوده  گزارش  این 
میزان  با  نیز  اقتصادی  ارزیابی های  براساس  افغانستان، 
کمکهای که در طرح مارشال به اروپا شده بود، مساوی است.
اداره بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان افزوده است که 
کمک امریکا به بریتانیا، یعنی دریافت کننده بیشترین کمک 
در چارچوب طرح مارشال، به سه میلیارد و 300 میلیون دالر 
بالغ شد که ارزش امروز آن به بیست و چهار میلیارد و 700 
میلیون دالر می رسد. تنها در سال 201۴، امریکا اندکی کمتر 

از یک چهارم این مبلغ را به افغانستان کمک کرد.
سیگار افزوده که تنها تفاوت بین طرح مارشال و کمک به 
برای  مارشال  بودجه طرح  که  بوده  این  افغانستان  بازسازی 
کشورهای  پولیس  و  ارتش  بازسازی  سازی،  ساختمان 
طرحها  این  افغانستان  در  ولی  نرسید  مصرف  به  اروپایی 

اولویت داشتند.
این گزارش خاطر نشان کرده که تحلیلهای انجام شده برابری 

قدرت مالی این دو کمک اقتصادی امریکا را نشان می دهد.
تامین  بخش  در  کمک ها  این  بیشتر  گزارش  این  براساس 
امنیت، ایجاد حکومتداری خوب و ایجاد تسهیالت در زمینه 

توسعه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان هزینه شده است.
بر اساس یافته های این گزارش، مسایلی که باعث شکست 
نبود سیستم شفاف حسابدهی،  نیز  پولها شده  این  مصارف 
برنامه ریزی الزم، کمبود ساخت و ساز و سایر تهدیدهای 

امنیتی و جانی هستند.
ریاست  دوران  در  امریکا  خارجه  وزیر  مارشال  جورج 
دوم  جهانی  ختم جنگ  از  بعد   19۴۸ در  ترومن  جمهوری 
به  اقتصادی  ثبات  بازگرداندن  برای  امریکا  که  کرد  پیشنهاد 
اروپای بعد از جنگ و بازسازی اقتصاد رو به نابودی آنها، 

و  تهیه  اروپایی  دولت های  موافقت  با  را  جانبه ای  برنامه  چند 
اجرا کند.

انگلستان،  اتریش،   ( دولت   1۶ نمایندگان   19۴۸ سال  در 
دانمارک،  ترکیه،  پرتغال،  بلژیک،  ایسلند،  ایرلند،  ایتالیا، 
یونان(  هلند،  نروژ،  لوکزامبورگ،  فرانسه،  سوئیس،  سوئد، 
پاریس  در  اروپا  اقتصادی  همکاری  کنفرانس  تشکیل  برای 

گردآمدند.
سالهای  برای  اقتصادی  برنامه یی  سپس  کشورها  این 
نام گرفت و  19۴۸_19۵2 ریختند که طرح بازسازی اروپا 
پس از آن سازمان همکاری اقتصادی اروپا برای اجرای آن 

طرح بوجود آمد.
طرح مارشال یکی از طرحهای موفق طوالنی مدت امریکا در 

تاریخ سیاست خارجی این کشور قلمداد می شود.
واکنش دولت افغانستان

با  گفتگو  در  افغانستان  اقتصاد  وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی 
بی بی سی رقم 10۴ میلیارد دالر را رد کرد و گفت که تاکنون 
73 میلیارد به افغانستان کمک شده که فقط 1۸ درصد آن در 

اختیار دولت افغانستان قرار گرفته است.
افغانستان دانسته و  او جامعه جهانی را زمینه ساز فساد در 
می گوید که تمام بودجه یی که از طریق دولت افغانستان به 
مصرف رسیده قابل حسابدهی است و در موارد که دولت 
افغانستان بر مصرف بودجه کنترل نداشته امکان حسابدهی 

بسیار سخت است.
آقایی ارغندیوال گفت که ۸2% بودجه یی که خارج از بودجه 
به  رسیده  مصرف  به  خارجیها  خود  توسط  افغانستان  ملی 
را  آن  بودجه ای  کنترل  افغانستان  دولت  که  است  این  معنی 
نمی تواند و به همین دلیل بود که در کنفرانس توکیو کشور 
جاپان دولت افغانستان تاکید داشت که ۵0 درصد از کمک ها 
افغانستان و بودجه ملی این کشور مصرف  از طریق دولت 

شود.

امـــریکا:

کمک ما به افغانستان بیش از کمک 
به بازسازی اروپای بعد از جنگ بوده است

توافق سیاسی به نهادهای قانونی 
احترام می گذارد!

جان كری- وزیر خارجۀ امریکا
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید 
خود،  مردم  برای  بهتر  آینده یی  کردن  فراهم  برای 
منافع دراز مدت کشور را بر منافع خود مقدم بدانند.
شما  کشور  به  سفرهایم  طول  در  بارها  من 
)افغانستان( با حقیقت تکان دهنده یی مواجه شده ام: 
شما  بهترند.  آینده  یک  سزاوار  و  خواهان  افغان ها 
بهترین  کنید،  زنده گی  هراس  بدون  می خواهید 
نظام  نیز  و  خود  فرزندان  برای  را  ممکن  آموزش 
شما  منزلت  و  شان  در  که  باشید  داشته  بهداشتی 
باشد و مشاغل و فرصت هایی دیگر که مالزم یک 

اقتصاد باثبات است.
است:  شده  روشن  من  برای  دیگری  حقیقت 
دموکراسی مسیری است که افغان ها برای دستیابی 

به این زنده گی بهتر برگزیده اند. 
برای بیش از یک دهه، حامد کرزی رییس جمهور 
پیروزی  میان  در  را  کشور  هدایت  افغانستان 
با  نزدیک  از  من  است.  داشته  عهده  بر  ناکامی  و 
ماندگارترین  از  یکی  که  می دانم  و  کرده ام  کار  او 
میراث های او این خواهد بود که افغانستان چگونه 
انتقال  آمیز  مسالمت  و  دموکراتیک  مسیر  می تواند 

قدرت را طی کند. 
افغان ها ماه اپریل و ماه جون هنگامی که میلیون ها 
نفر برای انتخاب رییس جمهور بعدی خود به پای 
صندوق های رای رفتند در مسیر حرکت به سوی 
رای  برداشتند. هر  بزرگی  گام  تر  قوی  دموکراسی 
امید  بیانگر  و  دموکراسی  شجاعانه  تایید  منزله  به 

به آینده بود. 
که  است  آموخته  خود  تاریخ  به  نگاهی  با  امریکا 
این  و  است  انداز  دست  از  پر  دموکراسی  مسیر 
سفر یک شبه به پایان نمی رسد. دموکراسی مستلزم 
اختالفات،  بر  آمدن  فائق  معتبر،  نهادهای  ساختن 
بهتر  آینده  یک  برای  گروهی  کار  و  اعتماد  ایجاد 

است.
آن  ریاست جمهوری  نامزد  دو  و  افغانستان  امروز 
لحظه  اند --  مواجه  اندازها  این دست  از  با یکی 
بر  آمدن  فائق  برای  آنها  توانایی  تصمیم گیری. 
موانع و همکاری به منظور احترام گذاشتن به آراء 
میلیون ها نفر از شهروندان خود تعیین کننده آینده 
افغانستان و روابط آن با جامعه بین المللی خواهد 

بود. 
امریکا، سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی صرفًا 
با این انگیزه خود...                    ادامه صفحه 6

کردند  اعالم  نورستان  والیت  در  محلی  مقامات 
که به دلیل درگیری میان نیروهای مخالف دولت 
افغانستان و نیروهای پولیس در ولسوالی برگمتال 
این والیت 11پولیس محلی کشته و سه نفر دیگر 

ناپدید هستند.
این مقام پولیس که خواسته نامی از وی برده نشود، 
به بی بی سی گفته که درگیری دیروز اتفاق افتاد و 
در ادامه افراد مسلح مخالف دولت ۶ خانه مربوط 
نیز آتش کشیده که  نیروهای پولیس محلی را  به 
این حادثه سه غیرنظامی، شامل زن و کودک  در 

کشته شده اند.
نیزکشته  نورستان  والیت  والی  عبدالقیوم،  حافظ 
شدن چهار پولیس را در این درگیری تایید کرده 
و گفته که ارتباط این سربازان با مرکز والیت قطع 

شده است.
با  نیز  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 
در  که  کرده  تایید  حمله  این  مسوولیت  پذیرفتن 

این درگیری 10 سرباز پولیس محلی را کشته اند.
عبدالحی ورشان،...                     ادامه صفحه 6

تلفات پولیس در برگمتال


