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قبل از هر سخنی از کنفرانس آجندای ملی تقدیر 
دارند،  حضور  کنفرانس  این  در  که  دوستانی  و 
تشکر می کنم که سال هاست در راستای آجندای 
ملی تالش می کنند و سعی کرده اند تا زمینه های 
آشتی، اخوت و محبت را میان جناح های فکری، 
سیاسی و قومی مختلف در کشور ایجاد کنند تا 
در نهایت وحدت ملی به معنای واقعی کلمه در 

کشور به وجود آید.
با  شک  بدون  ملی  وحدت  حکومت  موضوع 
ضرورت های  از  آمده،  پیش  وضعیت  به  توجه 

بسیار مبرم و اساسی امروز کشور ما است.
جوانب  فیصلۀ  یک  بنیاد  بر  پیش  سال  سیزده   
مختلف در بُن که در برگیرندۀ جوانب ملی کشور 
و جوانب ذیعالقۀ جهانی بود، بنیاد ایجاد یک نظام 
دموکراتیک در کشور نهاده شد و بر اساس این 

فیصله با عبور از مرحلۀ موقت و انتقالی با هدف 
باید صاحب  افغانستان  دموکراسی،  نهادینه سازی 
قانون اساسی می شد. در سال 1382 خورشیدی 
قانون اساسی با مشخصه های تضمین کنندۀ نظام 

مردم ساالر به تصویب لویه جرگه رسید.
مسووالن  که  نمود  اذعان  باید  تلخی  با  اما 
سیزده  از  بیش  طی  مملکت  ادارۀ  دست اندرکار 
سال تااکنون نتوانستند...             ادامه صفحه 7
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آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفکراِت 
تنهايي مي آموزند.
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دفتر سازمان ملل در کابل:

به نتیجه رسیدن پروسۀ تفتیش 
بـرای آیـندۀ افغـانستان حـیاتی است

غیرت بهیر سخنگوی حزب اسالمی گلبدین حکمتیار به 
رسانه ها گفته است که این حزب با هر دو ستاد انتخاباتی 
تماس هایی داشته اند و نامه هایی فرستاده اند تا هر دو نامزد 

را تشویق نمایند که از کشمکش ها دست بکشند.
آقای غیرت بهیر گفته است که هیت های این حزب برای 

مذاکره با تیم های انتخاباتی به افغانستان آمده اند.
اما تیم های انتخاباتی...                         ادامه صفحه 6

درصد   13 مادر  شیر  با  تغذیه  این که  به  اشاره  با  عامه  صحت  وزیر 

در  می کنیم  کوشش  گفت:  می دهد،  کاهش  را  کودکان  مرگ ومیر 

آینده آمار 59 درصدی تغذیه با شیر مادر در افغانستان را به 90 درصد 

برسانیم.

ثریا دلیل وزیر صحت عامۀ کشور روز گذشته در مراسم گرامی داشت 

از روز جهانی تغذیه کودکان با شیر مادر در کابل گفت: تغذیه با شیر 

مادر 13 درصد مرگ ومیر کودکان را کاهش می دهد.

دلیل گفت: تغذیه با شیر مادر از زمان تولد و ادامه آن تا شش ماه 13 

درصد مرگ ومیر کودکان را کاهش می دهد و این نوع تغذیه موثرترین 

روش برای تداوم حیات کودک است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی که وزارت صحت افغانستان و صندوق 

کشور  این  در  داده  انجام  )یونیسف(  کودکان  از  حامیت  بین املللی 

حدود 59 درصد کودکان از زمان والدت به طور معمول تا شش ماه، 

توسط شیر مادر تغذیه می شوند....
                                                                                ادامه صفحه 6

تفتیش  روند  آغاز  از  می گوید  انتخابات  کمیسیون 
تاکنون آرای حدود 3000 صندوق تفتیش شده است و 
به منظور پیشبرد موثر تفتیش، از میکانیزم ابطال آرا که 

مورد توافق دو نامزد قرار دارد استفاده می شود.
مبهم بودن میکانیزم ابطال آرا در هفته های اخیر بارها 
کمیسیون  اما  است.  شده  تفتیش  روند  توقف  سبب 
ابطال  برای  اخیراً  که  میکانیزمی  می گوید  انتخابات 
آرا از سوی ملل متحد ترتیب شده و هردو نامزد آن 
را پذیرفته اند، پس از این مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 
روز سه شنبه 14 اسد 1393 در یک کنفرانس خبری 
نظر  هم  آن  با  کاندید  هردو  که  لیستی  »چک  گفت: 

هستند نهایی شده است و پروسیجری که برای ابطال 
آرا در نظر گرفته شده نهایی است و به اساس همین 
کمیسیون  هم  و  پذیرفتند  کاندیدان  هم  که  سند  دو 
بوده  متحد  ملل  پیشنهادی  و هم طرح  کرده  تصویب 

روند براساس آن پیش رفته و پیش خواهد رفت.«
روند کند تفتیش

آقای نور گفت که در روز دوشنبه آرای بیش از 600 
صندوق تفتیش شده است و روند تفتیش در روز سه 
شنبه نیز بدون مشکلی ادامه یافت. کمیسیون می گوید 
تالش می شود تا روزانه یک هزار صندوق تفتیش شود.

این درحالی است که کمیسیون انتخابات در نخستین 
روزهای آغاز تفتیش تصمیم داشت تا روزانه یک هزار 
این روند  توقف  بار  اما چند  کند.  تفتیش  را  صندوق 

کار را بر کمیسیون انتخابات مشکل تر و وقت گیرتر 
کرده است.

تنها  تاکنون  تفتیش  روند  آغاز  از  روز   18 گذشت  با 
بیش از 2000 صندوق...                    ادامه صفحه 6

تیم های انتخاباتی: 

مذاکره یی با نماینده گان 
حکمتیار نداشته ایم

وزیر صحت عامه:
رضیب تغذیۀ اطفال با شیر مادر 

را به 90 درصد افزایش می دهیم

عالمی بلخی عضو ستاد اصالحات و همگرایی در نشست تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان:

خود را متعهد به تشکیل حکومت وحدت ملی می دانیم

بگیــر
 که 

نگیــردت!
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هانا آرنت 
و از جهان 
بیگانه گی

در برگ ها

بهای فقر
روان شناسی 
و چرخۀ نیاز

کمیسیون انتخابات:

 3000 هــزار صندوق تفتیش شده است

صفحه 6



صوتِی  نوار  به  ریاست جمهوری  واکنش 
دومِ  معاون  خلیلی  کریم  به  منسوب 
ستاد  سوی  از  که  ریاست جمهوری، 
شد،  منتشر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  انتخاباتِی 
این  در  سوءتفاهم  رفِع  به  آن که  از  بیشتر 
به  نسبت  و گمان ها  کند، ظن  مورد کمک 
کرده  تقویت  را  صوتی  نوار  این  صحِت 

است. 
نوار  به تازه گی  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
صوتی  ِ منسوب به کریم خلیلی معاون دومِ 
منتشر کرده که در آن  را  ریاست جمهوری 
مشخص  نامزدِ  یک  شدِن  برنده  به  نسبت 
ریاست جمهوری  می شود.  داده  اطمینان 
وضعیِت  به  نسبت  آن که  بدون  افغانستان 
به وجود آمده ابراز نگرانی کند، ضبط چنین 

نواری را خالِف قانون دانسته است. 
گفته  افغانستان  رییس جمهوری  سخنگوی 
که اگر فایل صوتی منسوب به معاون دومِ 
آن  پخش  باشد،  واقعی  ریاست جمهوری 
»رخنه به حریم شخصی« اوست و عامالن 

آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
به  بی بی سی  که  پیامی  در  فیضی،  ایمل 
فرستاده، گفته است که اگر این ادعا درست 
باشد که این فایل صوتی در یک »نشست 
ضبط  خلیلی  آقای  اظهاراِت  از  محرمانه« 
شخصی  حریم  به  »رخنه  آن  پخش  شده، 
دانسته  عامه«  امنیِت  به  جدی  تهدیدی  و 

می شود. 
مسخره آمیز  شک  بدون  اظهارات  این 
این  اگر  است.  خنده آور  بسیار  بسیار  و 
سخنان به صورِت رسمی از زبان سخنگوی 
رییس جمهوری بیان نمی شد، بیشتر به یک 
فکاهی و جوک شباهت داشت تا اظهارات 
انجام  به  نسبت  برحال  دولِت  یک  رسمِی 
تقلب های گسترده در بزرگ ترین روند ملی 

کشور. 
موالنا  از  داستانی  یاد  به  مرا  اظهارات  این 
عبدالرحمن جامی انداخت. در این داستان 
مردی  از  شده،  پرداخته  ظریفانه  بسیار  که 
حکایت می شود که در خواب است و جامه 
و دستارش را می ربایند. مرد بیدار می شود 
و برای دستگیری سارق می خواهد به کوچه 

بیرون شود، می بیند که دستارش را برده اند، 
را  تنباش  نباشد،  برهنه  این که سرش  برای 
به سرش  دستار  عنوان  به  و  می کند  بیرون 
می یابد  پایان  جا  همین  داستان  می بندد. 
عبرت آموز  پیامی  آن  از  جامی  موالنا  و 
می گیرد و آن این که برخی خشکه مقدس ها 
که به ظاهِر امور چسپیده اند، حتا نمی دانند 
پوشاندِن  از  مهم تر  عورت  کردِن  پنهان  که 

سِر برهنه است.
 این داستان دقیقًا چیزی است که می تواند 
ریاست جمهورِی  آن  امروزِی  مصداق 
کشور  ریاست جمهوری  باشد.  افغانستان 
هم برای این که از یکی از بلندپایه گاِن خود 
به شیوۀ آن مردِ  دقیقًا  باشد،  حمایت کرده 
داستاِن موالنا جامی پناه می برد. به این معنا 
که به جای توجه به امر بزرگ، امر کوچک 
را چنان بزرگ می سازد که فکر می کنی یک 
فرمان صادر خواهد کرد که  نهاد  این  روز 
نباید  هم  تروریستی  گروه های  مکالماِت 
شنود شود، چون می تواند مصداق ورود به 

حریم شخصِی افراد و گروه ها تلقی شود.
 آقای کرزی با این اظهارات، عماًل تف را 
سر باال انداخته است. او به جای این که به 
نشان  انتخابات توجه  تقلب در  مهِم  مسالۀ 
دهد که باعِث بزرگترین جنجال ها در کشور 
به  را  انتخاباتی  تقلب های  می خواهد  شده، 
شیوۀ خود الپوشانی کند. شاید آقای کرزی 
به  و  دارند  صحت  نوارها  این  که  می داند 
همین دلیل می گوید که نباید چنین نوارهایی 
که می توانند نشانۀ ورود به حریم شخصِی 
افراد باشند، در اختیارِ مردم قرار گیرند. بر 
این اساس، اگر روزی تروریست ها هم ادعا 
کنند که سخناِن آنان مورد شنود قرار گرفته، 
برپایی  برای  کشور  رییس جمهوری  حتمًا 
شنود های  توقِف  به  امر  ملوکانه  عدالِت 
داد.  خواهد  تروریستی  گروه های  تلیفونِی 
کما این که چنین دستور شفاهی، همین حاال 
موردی  کمتر  و  می شود  گذاشته  اجرا  به 
اساِس  بر  امنیتی  نهادهای  که  دارد  وجود 
شنودهای تلیفونی توانسته باشند به مجرمین 

و قاتلیِن مردم دست پیدا کرده باشند. 
آقای کرزی به عنوان رییس جمهوری کشور، 

اگر دخلی در امور انتخاباتی ندارد که بسیار 
بعید به نظر می رسدـ باید دستور می داد که 
تحقیقاِت جدی در این مورد انجام شود و 
حتا به دلیِل بزرگِی اتهامی که بر معاوِن او 
شدِن  مشخص  تا  را  وظیفه اش  شده،  وارد 

مسأله به حالِت تعلیق درمی آورد. 
آقای کرزی بحِث ورود به حریم شخصِی 
که  می سازد  فربه  و  مهم  چنان  را  افراد 
این همه  و  انتخاباتی  تقلب های  موضوع 
سروصدا و جنجال اصاًل به نظرش اهمیت 
در  که  نمی داند  کرزی  آقای  نمی کند.  پیدا 
انتخاباِت ساِل روان ملیون ها دالر به مصرف 
رسیده، عده یی جان های خود را و عده یی 
هم انگشتاِن خود را از دست داده اند و همین 
اعالم  به دلیل طوالنی شدِن  افغانستان  حاال 
اقتصادی و سیاسی روبه رو  با رکود  نتایج، 
انتخابات  که  نمی داند  کرزی  آقای  است. 
سوی  به  را  کشور  بود  نزدیک  روان  ساِل 
دهد.  سوق  داخلی  تمام عیارِ  جنِگ  یک 
آقای کرزی همۀ این مسایل را نمی بیند و 
یا برایش اهمیت ندارد؛ ولی شنود و ضبط 
سخناِن یک فرد این قدر اهمیت برایش پیدا 

می کند!
را  تردید  این  شک  بدون  سخنان  این   
کاسه  زیر  حتمًا  که  می آورد  به وجود 
نیم کاسه یی است و آقای کرزی بیم دارد که 
نشود روزی پای خودش نیز به تقلب های 
انتخاباتی کشیده شود و صدایش از جایی 
سر بیرون کند. آقای کرزی با این اظهارات 
او  اولویت های  که  بگوید  می خواهد  عماًل 
او   پیش  و  می چربد  کشور  ملِی  منافع  بر 
حقوِق  ارزش های  و  دموکراسی  انتخابات، 

بشری اصاًل به پشیزی نمی ارزند. 
آقای کرزی با این اظهارات، آن ضرب المثِل 
می گوید  که  می آورد  یاد  فرا  را  معروف 

»بگیر که نگیردت«. 
از  شما  اگر  که  می گوید  کرزی  آقای 
تقلب های انتخاباتی پرده برمی دارید، من هم 
راه های  از  را  شما  انداختِن  دام  به  روِش 

قانونی به خوبی بلدم.
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احمـد عمران

بگیــر که نگیــردت!  

شده اند  لکه دار  بسیار  که  رای  صندوق های  انتظارِ  به  اگر 
بنشینیم، این نگرانی را نیز باید با خود حمل کنیم که از این 
صندوق های مالمت بار، چیزی خاصی که تأمین کنندۀ عدالت 
باشد، به دست نخواهد آمد؛ زیرا ارگ ریاست جمهوری چنین 
چیزی را نمی خواهد و حساب وکتاب و نیِت قلبِی خارجی های 
اگر  وصف،  این  با  نیست.  مشخص  نیز  آرا  تفتیِش  بر  ناظر 
دولتی بر بنیـاد آرای تقلبی و »گوسفندهای چاق شده« به وجود 
بیاید، آن دولت یقینًا مشروعیِت الزم را نخواهد یافت و بقای 

آن هم از هم اکنون زیر سوال است. 
اما برای این که از این وضعیِت آشفته و خطربار عبور کنیــم، 
باید به یک فرموِل جدید رو بیــاوریم و آن فرمول، چیزی جز 

ایجاد دولت وحدِت ملی نخواهد بود.
طرِح تشکیل دولت وحدت ملی، چند سال پیش در افغانستان 
از نشانِی کنفرانِس آجندای ملی مطرح شده بود و این طرح 
سرانجام توانست مورد توجه جامعۀ جهانی به خصوص امریکا 
نامزدان  میان  کری  جان  پادرمیانی  از  پس  بگیرد.  قرار  نیز 
به  امریکا  متحدۀ  ایاالت  توصیۀ  به  نامزد  دو  هر  انتخاباتی، 
تشکیِل چنین دولتی توافق کردند و حاال فرصِت آن است که 

برای عملی شدِن آن دست به کار شوند. 
انتخاباتی  ستادهای  که  شد  مشخص  روز  هر  گذشِت  با  اما 
از  واضحی  و  مشخص  تعریِف  ریاست جمهوری،  نامزداِن 
از  متفاوتی  تعاریِف  کدام  هر  و  ندارند  ملی  وحدت  دولِت 
دولت وحدِت ملی ارایه می کنند؛ چنان که این وضع تا هنوز 

ادامه دارد و فاصله ها روز تا روز فزونی می گیرند. 
در چنین فرصتی، کنفرانس آجندای ملی به پشتوانۀ زحماِت 
چندین ساله اش، بهترین و معتبرترین منبِع فکری یی است که 
می تواند در این زمینه هر دو تیِم انتخاباتی را یاری رساند تا 
آن ها بر سِر راه های تشکیل دولت وحدت ملی، به تفاهم و 
نرسد. چه گونه گِی تشکیِل دولت  به چاه  راه  تا  برسند  توافق 
آن،  تشکیل دهندۀ  عناصر  و  انتخابات  برایند  در  ملی  وحدت 
دو  هر  اشتراِک  با  و  ملی  آجندای  کنفرانس  کمِک  به  باید 
انتخاباتی به بررسی گرفته شود تا بدون برخورد به یک  تیم 
بن بسِت ویران بارِ دیگر، راه برای تشکیل دولت وحدِت ملی 

هموار گردد.
مسلمًا با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، هیچ نامزدی 
به تنهایی نمی تواند با کسب پیروزی در انتخابات، یک دولِت 
مقتدر و باثبات به میان آورد. زیرا چالش های زیادی در همان 
صبِح پیروزی فرا راهش قرار می گیرد که او  جز با رو آوردن 
به مولفه های تشکیِل یک دولت با قاعدۀ وسیِع ملی و مردمی، 
قادر به رهبری جامعه نخواهد شد. چنان که دیدیم در بحراِن 
به وجود آمده پس از برگزاری دور دوم انتخابات، چیزی نمانده 
بود که کشور به سوی جنگ و تجزیه برود. فقط دوراندیشِی 
داکتر عبداهلل و مداخلۀ جامعۀ جهانی در پروسه، سبب شد که 

وضعیت به شکِل عادی برگردد.
نتایِج  اعالم  آن که  از  پیش  که  گفت  باید  تأکید  به  نیز  اکنون 
انتخابات راه گشای مسالۀ افغانستان واقع شود، شناخِت دولت 
وحدت ملی و چه گونه گی تشکیِل آن است که می تواند کشور 

را از این بحراِن به ظاهر فروکش کرده عبور دهد.
خوب است که حاال طراحان و پیشنهادکننده گاِن اصلِی طرِح 
اعضای  همانا  که  افغانستان،  در  ملی  وحدِت  دولت  تشکیل 
کنفرانس آجندای ملی استند، به توضیح و تعریِف چنین دولتی 
بپردازند. زیرا تا زمانی که این حلقه، زوایای مبهِم این طرح 
از  کاری  زمینه  این  در  نمی توانند  دیگران  نسازند،  روشن  را 

پیش برند.
اساسًا دولت وحدت ملی، یک قالِب معین و مشخص ندارد 
و این طرح در جوامِع مختلف به روش های گونه گون عملی 
وحدِت  دولت  تشکیل  روی  هنوز  افغانستان  در  است.  شده 
انتخاباتی هر  ملی، بحث ها و جدل ها جریان دارد و تیم های 
تعریف  ملی  از دولت وحدِت  بنیاد عالیق خودشان،  بر  یک 
ارایه کرده اند. از این رو، برگزاری سلسله نشست های کنفرانس 
آجندای ملی به هدِف توضیِح مولفه ها و ساختارِ اساسِی دولت 
دو  هر  برای  باید  افغانستان،  امروزِ  شرایط  در  ملی  وحدِت 
ستاد انتخاباتی از اهمیِت زیادی برخوردار باشد. جمع کثیری 
و  آمده اند  گرد  ملی  آجندای  چتر  زیر  افغانستان  نخبه گاِن  از 
مأمول  این  به  رسیدن  عملِی  و  ذهنی  مسیر  اندیشه،  تبادل  با 
که  می کند  حکم  منطق  و  عقالنیت  می سازند.  هموار  را 
منبِع  این  به  مراجعه  با  ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزدان 
اندیشه یی)کنفرانس آجندای ملی(، افغانستان را از یک سقوِط 

هولناِک تاریخی نجات دهند.

فرش سرِخ تشکیِل دولت 
وحدِت ملی



سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو  پنجاه   y چهارشنبه   15اسد / مرداد  y 1393 9 شوال المکرم   y 1435 6 اوگیست   32014 www.mandegardaily.com

وزارت دفاع جاپان روز سه شنبه در بیانیه  ساالنه خود ضمن اعالم 
اینکه افزایش فعالیت های دریایی و هوایی چین تنش ها در آب های 
ارتش  توسط  بزرگتر  نقشی  ایفای  لزوم  بر  کرده،  تشدید  را  منطقه 

توکیو هم در داخل و هم در خارج از این کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، اما نگرانی های بسیاری وجود 
دارد که بودجه دفاعی جاپان برای تحقق اهداف شینزو آبه، نخست 

وزیر توکیو برای تقویت ارتش این کشور کافی نباشد.
در این گزارش دولتی ساالنه که پس از تایید کابینه منتشر شده، آمده 
است: جاپان به ویژه نسبت به ایجاد یک منطقه شناسایی دفاع هوایی 
توسط چین که شامل جزایر مورد مناقشه دریای چین شرقی است، 
ابراز نگرانی کرده است. جاپان در سال میالدی گذشته در واکنش به 

400 پرواز نظامی چین جت های خود را به پرواز درآورد.
در ادامه این گزارش آمده است: ایجاد این منطقه تالش چین برای 
ایجاد  و  اوضاع  کردن  وخیم تر  کنونی،  وضعیت  جانبه  یک  تغییر 

پیامدهای ناخواسته در دریای چین شرقی است.
کره  است،  آمده  همچنین  صفحه ای   429 دولتی  بیانیه  این  در 
شمالی که ظرفیت موشک بالستیک دور برد خود را بهبود بخشیده 
می تواند حس  و  کرده  کوچک سازی  را  خود  اتمی  کالهک های  و 
اطمینان خود نسبت به بازدارندگی استراتژیک علیه آمریکا را توسعه 

بخشد، منجر به افزایش تحریک های نظامی در منطقه می شود.
 2013 سال  به  نسبت   2014 مالی  سال  برای  جاپان  دفاعی  بودجه 
میالدی 2.2 درصد افزایش داشته و به 4.8 تریلیون ین )48 میلیارد 

دالر( رسیده است.
وزارت دفاع جاپان در این بیانیه ساالنه گفت: با توجه به تقویت و به 
روزرسانی شدن تسلیحاتی و افزایش فعالیت های نظامی کشورهای 
دیگر  و  جاپان  برای  که  عامل هایی  و  امنیتی  چالش های  همسایه، 
بسیار جدی تر  می شوند،  بی ثباتی  باعث  اقیانوسیه  آسیا   کشورهای 

شده اند.
پهپادهای  خرید  شامل  جاپان   2014-2019 سال  دفاعی  برنامه 
نظارتی، ناوشکن های ضد موشکی و دیگر تجهیزات است چرا که 
اولویت دفاعی جاپان از شمال به دریای چین شرقی جایی که توکیو 
و پکن در خصوص حق مالکیت بر جزایر آن دچار مناقشه هستند، 
دالر(  میلیارد  ین )247  تریلیون  این خرید 24.7  است.  تغییر کرده 

هزینه خواهد داشت.

اردوغان به دنبال جایگاهی در تاریخ ترکیه در کنار اتاتورک
مصطفی  کنار  در  تا  است  امیدوار  ترکیه  نخست وزیر 
مکانی  ترکیه  بزرگ  رهبران  جایگاه  در  اتاتورک  کمال 
داشته باشد اما منتقدین او را به تخریب میراث پایه گذار 

جمهوری نوین ترکیه متهم می کنند.«
امیدوار  که  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 
آتی  یکشنبه  روز  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  است 
پیروز شود، مکررا نسبت به اتاتورک ادای احترام می کند. 
اتاتورک ترکیه نوین را در سال 1923 بر بقایای امپراتوری 
عثمانی پایه گذاری کرد. او سیستم حکمرانی را براساس 

جدایی دین و دولت پایه نهاد.
با این وجود برای بسیاری کنار هم قرار گرفتن اردوغان، 
یک مسلمان که نه شراب می خورد و نه سیگار می کشد 
هنوز  که  اتاتورک  با  دارد  اسالمی  حجاب  همسرش  و 
عطرش در زندگی سیاسی ترکیه جاری است، کسی که 
به  دفاتر در سراسر کشور  دیوارهای  تمامی  بر  عکسش 

چشم می خورد، عجیب به نظر می رسد.
از جهت مدرن سازی هر دو بخش  را  اردوغان خودش 
برنامه های  در  خصوص  به  ترکیه  اروپایی  و  آسیاسی 
همچنین  و  اتاتورک  جانشین  جاه طلبانه،  زیرساختی 

موفق ترین سلطان های عثمانی می داند.
با  نخست وزیری،  سمت  در   2003 سال  از  اردوغان 
اما  بوده  مواجه  نظامی  کودتاهای  از  سرشار  گذشته ای 
برای اولین بار موفق شد تا تاثیرات ارتش این کشور را 
محدود کند. ارتش ترکیه پیش از این مکررا به دلیل تاثیر 

مذهب بر حکومت این کشور دخالت می کرد.
اردوغان سال گذشته با اشاره مجدد به اسامی سلطان های 
ترک که سابقه شان به دوره سلجوقی در قرن 11 می رسد، 
گفت: صدها، هزاران و میلیون ها قهرمان از آلب ارسالن 
تا فاتح، از سلیمان قانونی تا یاووز سلیم، از عبدالحمید تا 
مصطفی کمال، تاریخ این ملت را نوشتند نه کودتاچیان.

به طور مشخص اردوغان با ساخت اولین شبکه قطار پر 
سرعت ملی، سومین پل بر تنگه بوسفر و سومین فرودگاه 
بزرگ در استانبول به دنبال میراثی است تا جایش را در 

تاریخ مشخص کند.
این پروژه ها بخشی از برنامه ای با عنوان »هدف 2023« 
پایه گذاری اش  سالگرد  صدمین  آن  در  ترکیه  که  است 
توسط اتاتورک را جشن می گیرد و اردوغان ظاهرا تمام 
تالش خود را خواهد کرد تا در این تاریخ همچنان در 

قدرت باشد.
آیا او تمایل دارد خلیفه شود؟

فاروق لوگوغلو، جانشین رییس حزب سکوالر مخالف 
اتاتورک  توسط  که  جمهوری خواه(  )مردم  اردوغان 
ماندن  سمت  در  می گوید:  باره  این  در  شد  پایه گذاری 

طوالنی مدت رهبری مانند اردوغان مطمئنا باعث می شود 
تا او جایش را در تاریخ پیدا کند اما میراث ننگ آوری بر 

جای خواهد گذاشت.
رییس  عنوان  به  اردوغان  اگر  که  می کند  پیش بینی  او 
جمهور انتخاب شود، ریاست جمهوری مورد ادعای او، 
ترکیه را به جریان های نامعلوم داخلی و بین المللی وارد 

کند.
سیاست های  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  لوگوغلو 
براساس مذهب جایگاه بیشتری می یابند، دموکراسی رو 
به زوال می رود و از آزادی های کاسته می شود. اردوغان 

جایی در قلبش تمایل دارد »خلیفه« شود، حتی اگر اعالم 
برای  ابزاری  عنوان  به  جمهوری  ریاست  از  او  نکند. 

رهبریت مسلمانان جهان استفاده خواهد کرد.
در  متوسط سکوالر  طبقه  که شهروندان  زمانی  اردوغان 
سال گذشته با اعالم اینکه نسبت به حاکمیت او احساس 

بیگانگی می کنند، دست به اعتراض زدند، برآشفته شد.
نخست وزیر فعلی ترکیه مصرانه متعهد شده که حزب او 
بنیان گذارده خارج  اتاتورک  هرگز از راه مدرنیته ای که 
نخواهد شد و اعالم کرد تا سال 2023 »ترکیه جدیدی« 

وجود خواهد داشت.
ممنوعیت  شامل  بحث برانگیز  سیاست های  از  برخی  اما 
فروش الکل در شب ها، نگرانی هایی را نسبت به قوانین 
دارد  اسالمی  سیاست های  در  ریشه  که  اردوغان  حزب 
به وجود آورده است؛ اینکه قصدی پنهان برای اسالمی 
کردن ترکیه و از بین بردن میراث اتاتورک وجود داشته 

باشد.
میراث مختلط اردوغان

انستیتو  در  ترکیه  تحقیقات  برنامه  دبیر  کاگاپتای،  سنور 
واشنگتن می گوید: رهبر ترکیه در گسترش طبقه متوسط 

جامعه و پیشرفت اقتصادی این کشور موفق بوده است.
او در این باره گفت: اما من فکر می کنم که اردوغان به 
دلیل اینکه هم زمان موجب پیشرفت ترکیه از نظر سیاسی 
و اجتماعی نشده است، در تاریخ ماندگار نخواهد شد. 
درست است که ترکیه به جامعه ای دارای طبقه متوسط 
تبدیل شده است، اما این کشور دموکراسی لیبرالی ندارد 

که مناسب این طبقه متوسط باشد.
اردوغان  آیا  که  دید  باید  شود،  جمهور  رییس  او  اگر 
سکوالرهای  با  آشتی جویانه  تالشی  می تواند  مبارزه جو 
به  رو  شده  قطبی  سیاست های  از  و  دهد  ترک صورت 

افزایش در دهه های اخیر خودداری کند یا خیر.
اروپا در  استاد مدعو در موسسه کارنگی  اولگن،  سینان 
بروکسل می گوید: هیچ کس درباره مشروعیت اردوغان به 
آنها یک حکومت  اما  ندارد،  بحثی  منتخب  عنوان رهبر 
قضایی  دستگاه  یک  برای  که  می خواهند  جامع تر  بسیار 
مستقل، رسانه هایی کثرت گرا و جامعه مدنی قوی مانند 

کشورهای غربی، آماده باشد.
و  صداقت  توسط  اردوغان  مشروعیت  می گوید:  او 
پذیرش قسمت ها و بخش های مختلف جامعه توسط او 
به عنوان یک رییس جمهور اندازه گرفته می شود نه فقط 

با بزرگنمایی پروژه های زیرساختی.«

چین اصلی ترین دغدغه جاپان

الوروف:
 بحران افغانستان از شانه های 

ناتو سنگینی می کند

استعفای معاون وزیر خارجه انگلیساسراییل نیروهایش را از غزه خارج کرد

 در اعتراض به سیاست های لندن در قبال غزه

یک  به  مصر  میانجی گری  با  حماس  گروه  و  اسراییل 
آتش بس سه روزه توافق کردند. اسراییل بازگشت کامل 
نیروهای خود به »موضع دفاعی« در داخل کشور را اعالم 

کرد.
مارک ریگو، سخنگوی حکومت اسراییل شب سه شنبه در 
تل ابیب تایید کرد که پیشنهاد مصر برای آتش بس پذیرفته 
نتانیاهو  بنیامین  خبرگزاری ها،  گزارش  به  است.  شده 
امنیتی  با کابینه  از تصمیم اش  نخست وزیر اسراییل پیش 
اعالم  بس  آتش  چندین  گذشته  در  است.  کرده  مشورت 
اجرایی  از  بعد  و  ثابت شده  دوجانب شکننده  میان  شده 

شدن نقض گردیده است.
ساعت هشت  شنبه  سه  روز  ساعته   72 بس جدید  آتش 
صبح به وقت محلی برقرار شد. قبل از آن یک بار دیگر 
پیکارجویان فلسطینی بر اسراییل راکت شلیک کردند و در 

بسیاری نقاط اسراییل آژیر خطر به صدا درآمد.
اردوی اسراییل اعالم کرده است که سربازان پیاده نظام این 
کشور کاماًل از نوار غزه خارج شده اند. سخنگوی اردوی 
اسراییل گفت که نیروهای این کشور بعد از این در خارج 
از مناطق فلسطینی »موضع دفاعی« می گیرند. او افزود که 
تهدید ناشی از سیستم تونل های گروه اسالم گرای حماس 
»برطرف شده است«. نظامیان اسراییل گفته اند که از شروع 
این  اسراییل در  اند.  تونل تخریب شده  عملیات غزه 32 
موضع حمله  بر 4800  مجموعی  به صورت  عملیات اش 

کرده است.
 72 بس  آتش  جریان  در  که  دارد  انتظار  مصر  حکومت 
کنند.  مذاکره  قاهره  در  منازعه  جانب  دو  هر  ساعته 
سازمان  مذاکره کننده  شمول  به  فلسطینی ها  نمایندگان 
حماس از روز یک شنبه به این سو در پایتخت مصر به سر 
قاهره  به  هیات  یک  فرستادن  از  اخیراً  اسراییل  می برند. 

خودداری کرده بود.
عملیات ادامه می یابد

که  داشت  اظهار  شنبه  دو  روز  اسراییل  وزیر  نخست 

که  می یابد  زمانی خاتمه  »تنها  این کشور  نظامی  عملیات 
زمان  مدت  یک  در  اسراییل  شهروندان  امنیت  و  آرامش 
پایدار تامین گردد«. نتانیاهو در جریان بازدید از یک مرکز 
فرماندهی اردوی کشور در جنوب کشور گفت که »کمپاین 

غزه« ادامه می یابد.
در چهار هفته یی که از شروع عملیات نظامی اسراییل علیه 
گروه حماس می گذرد، بیش از 1850 فلسطینی کشته شده 
اسراییلی 64  اند. در جانب  ملکی  افراد  اکثر شان  اند که 

سرباز و سه فرد ملکی کشته شده اند.
بیت المقدس  به  دیگر  بار  یک  شنبه  دو  روز  غزه  منازعه 
رسید. یک فلسطینی در یک سوءقصد بلدوزری را به یک 
بس تصادف داد و در این میان یک فرد اسراییلی را زیر 
گرفت. پیش از این که پولیس بر این فرد شلیک کند، پنج 
تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. قبل از آن یک سرباز 
اسراییلی در نزدیکی محل حادثه به ضرب گلوله کشته شد 

و پولیس در جستجوی فرد مهاجم است.

وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد، حتی اگر بحران اوکراین وجود 
در خصوص مسکو  )ناتو(  آتالنتیک شمالی  پیمان  نداشت، سازمان 

تنش ایجاد می کرد.
امور خارجه  به گزارش خبرگزاری شینهوا، سرگئی الوروف، وزیر 
ناتو  دانید،  می  که  همان طور  گفت:  ایتارتاس  خبرگزاری  به  روسیه 
گسترش خود را متوقف نکرده است. این سازمان به دنبال مقصودی 

برای وجود داشتن است. افغانستان برای مدتی به آن کمک کرد.
در عین حال، الوروف گفت: افغانستان اکنون فقط بر همبستگی ناتو 
مخدر وخیم تر  مواد  قاچاق  و  تولید  زیرا مشکالت  می کند  سنگینی 

شده است.
جنبه  هر  نبود،  اوکراین  مسأله  اگر  کرد،  خاطرنشان  دیپلمات  این 
دیگری از سیاست داخلی یا خارجی روسیه به عنوان علتی برای ناتو 

مورد استفاده قرار می گرفت تا تنش ایجاد شود.
اسد  بشار  کرد  اعالم  غرب  زمانی  گفت:  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
در  این  و  گرفت  نظر  در  شریک  یک  عنوان  به  دیگر  نمی توان  را 
حالی است که ما گفتیم نظام سوریه نباید سرنگون شود و مذاکرات 

ضروری است.
همکاری  و  امنیت  سازمان  از  رسمی  طور  به  من  امروز  افزود:  وی 
ملل  سازمان  و  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  اروپا،  شورای  اروپا، 
و  دونتسک  لوهانسک،  به  بشردوستانه  کمک  می خواهم  متحد 

شهرهای مجاور ارسال کنند.
روسیه بارها در خصوص فاجعه انسانی در اوکراین هشدار داده است 
مناطق  در  جدایی طلبان  به  کمک  به  را  مسکو  غربی  کشورهای  اما 

شرقی اوکراین متهم کرده اند.

به  واکنش  در  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  معاون 
موضع دولت لندن در قبال غزه استعفای خود را 
اعالم کرد و گفت: نمی توانم دیگر از سیاست های 
حماس  و  اسرائیل  میان  درگیری  قبال  در  دولت 

حمایت کنم .
سعیده  بارونس  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  انگلیس  دولت  االصل  پاکستانی  وزیر  وارثی، 
امور ادیان و جوامع و معاون وزیر خارجه در امور 
توییتر  در  همسود  کشورهای  و  خارجی  روابط 
رسمی خود اعالم کرد: با نهایت تاسف باید اعالم 
کنم که صبح امروز من متن استعفای خود را برای 
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس ارسال کردم. 
من دیگر نمی توانم از سیاست های دولت در قبال 

غزه حمایت کنم.
کامرون،  دیوید  دولت  کابینه  سابق  مقام  این 
اولین  در  استعفا  از  پس  انگلیس  نخست وزیر 
انگلیس  گفت:  پست  هافینگتون  با  خود  مصاحبه 
باید تحریم  در طرف اشتباه تاریخ است. اسرائیل 
به  غزه  قبال  در  انگلیس  موضع  بشود.  تسلیحاتی 
لحاظ اخالقی قابل دفاع نیست و این حمایت به 
نفع انگلیس نیست و در بلندمدت اثرات گزنده ای 

بر اعتبار ما وارد می کند.
در  ناکامی  به  را  انگلیس  ائتالفی  دولت  وی 
خواستار  و  کرد  متهم  خاورمیانه  در  میانجی گری 
رژیم  علیه  فوری  تسلیحاتی  تحریم  اعمال 
صهیونیستی شد. بارونس وارسی گفت: تنها زمانی 
میانجی گر  یک  عنوان  به  می تواند  انگلیس  دولت 
صادقانه  واقعا  که  کند  عمل  خاورمیانه  در  موفق 
رفتار  که  باورم  این  بر  من  هم اکنون  و  کند  عمل 

دولت انگلیس اینگونه نیست.

                                                                                                                             خبرگزاری فرانسه
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بخش دوم و پایانی

چه گونه هر روز بهتر از دیروز 
بــــاشـید؟

گوش به زنگ باشید
باز  را  کسلی  و  بی حوصله گی  پنجرۀ  می گیرید،  نادیده  را  تازه  فرصت های  وقتی 
کرده اید و نتیجۀ این کسلی چیزی جز بی خیالی و درجا زدن نیست. چشم های تان 
را باز کنید و خودتان را مصمم و بااراده تصور کنید. کسی به هر آن چه بخواهد 
می رسد که بتواند تمام »نه«ها را به »بله« تبدیل کند و آن قدر محکم و مصمم باشد 

تا راهی بیابید که هیچ کس در آن پا نگذاشته باشد.
اراده، همۀ راه ها را به موفقیت می رساند

بسیاری از افراد با دیدن کوچک ترین سختی در مسیرشان دل سرد می شوند و تمام 
هدف ها و آرزوهای شان را فراموش می کنند، اما این در حالی ست که در مسیر تمامِ 
انسان های موفِق دنیا همواره موانعی وجود داشته است. فکر می کنید چه طور به این 

دست یافته های طالیی شان رسیده اند؟ 
بارها درها به روی شان بسته  شده  است، بارها اشتباهات فاحش کرده  و رویاهای شان 
و  گرفته  قرار  راه شان  سر  نحس  و  منفی باف  آدم های  بارها  است،  شده  نابود 
مهم ترین بخش  اما  ببینند؛  کم و ضعیف  را  آن ها خود  تا  کاری  کنند  خواسته اند 
ماجرا این جاست: تفاوِت انسان  هایی که تا آخر خط می روند و موفق می شوند، با 
آن ها که خیلی زود دست های شان را باال می برند و تسلیم شرایط می شوند؛ اولی ها 

بسیار مصمم تر از دومی ها  هستند.
برنده ها در شرایط سخت خودشان را گم نمی کنند و دنبال راه حل می گردند، محکم 
با مانعی برخورد کردید که سد راه تان بود،  می ایستند و کارشان را می کنند. اگر 
تمرکز کنید و به این فکر کنید که چه طور می توانید آن را دور بزنید. همان طور 
به موفقیت  راه های رسیدن  باشد.  مفید  کنید که  اقدامی  کنید،  نگاهش  نایستید و 

بسیار است.
هر روز بهتر از دیروز باشید

ما باید خودمان را با تغییرات بازاریابِی جهانی همسو کنیم و اطالعات مان را به 
روز نگه داریم. باید همیشه در حال بهتر شدن باشیم و دانش و مهارت های مان 
با  تا به حقوق مسلم و اهداف دقیق  مان برسیم. هر روز  را بیشتر و بیشتر کنیم 
خودتان عهد کنید که فردا بهتر از دیروز باشید. هرچند وقت یک بار در نشست ها 
و سمینارهای خودباوری شرکت کنید یا خودتان را در شرایطی قرار دهید که رو 

به بهبود دایمی باشید.

چند کار برای امروز و فردا
ُخب، حاال وقِت عمل است. سه تا کار برای 48 ساعت آیندۀتان پیشنهاد می کنم. 
این کارها به شما کمک می کنند هر روز مثل همان روزِ اول پُرانگیزه و پرانرژی 

باشید: 
در پایان هر روز گزارشی از دستاوردهای آن روز و آن چیزهایی که فکر می کنید 
باید فردا بهتر شوند، بنویسید. برای نکات مثبتش خودتان را تشویق کنید و نقاط 
ضعف را سریع بررسی کنید و برنامه یی برای درست کردن شان بریزید. این کار به 

شما کمک می کند کاماًل روی هدف تان متمرکز باشید و راه تان را گم نکنید.
هر روز کاری را که شروع می کنید، خودتان را یک قهرمان واقعی ببینید. خودتان 
با  اراده صحبت می کنید،  با  به نفس و  اعتماد  با  مثبت،  را مجسم کنید که دارید 
وقار و خوش برخورد استید، راه رفتن و نشستن تان مجذب کننده است. تمام اسامی 
و جزییات را در ذهن تان دارید و دیگران به خاطر تالش های بی وقفۀتان شما را 

تحسین  می کنند.
جلِو  کار  سر  دارید،  که  هدفی  از  الهام بخش  تصویِر  یک  یا  نوشته،  نشانه،  یک 
چشم تان بگذارید. این شیء همیشه باید یادآورِ اهمیِت کارتان باشد. باید آن قدر 
قوی باشد که هر بار می بینیدش، انگیزۀ چندین برابر بگیرید. این یادآور کمک تان 
می کند همیشه آن ذوق و تازه گِی »روز اول« را داشته باشید و مصمم و پُرانرژی 

مسیرتان را ادامه دهید.

نویسنده: جوهانس هاشوفر
برگردان به فارسی: عماد عابدی

دانیل  اخیر  مطالعات  از  سری  یک  در 
جاستین  و  استیونسون  بتسی  ساکس، 
بین  اقتصاد، رابطۀ  وولفرس، پژوهش گران 
به  دیگر  بار  یک  را  روان شناسی  و  درآمد 
آن ها  پژوهش،  این  در  گرفتند.  بررسی 
جواب های بیش از 130 هزار نفر در 131 
کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، 
یک  بود:  ساده  و  آن ها صاف  یافته های  و 
روانی  سالمت  و  درآمد  بین  مثبت  رابطۀ 
دیگر،  عبارت  به  دارد.  وجود  جوامع  در 
زادۀ  خوشبخت”  “فقیر  عاشقانۀ  مفهوم 
از  ثروتمند  کشورهای  نیست.  داده ها 
کشورهای فقیر شادتر استند و مردم پول دارِ 
همان جامعه  در  فقیر  مردم  از  یک جامعه 

زنده گی راحت تر دارند.
علت  مورد  در  چیزی  مطالعات  این  البته، 
و معلوِل فقر نمی گویند - به این معنا که 
آیا فقر  افراد را بدبخت می سازد یا این که 
به  مبدل  را  آن ها  زنده گی  از  ناخشنودی 
افراد عاطل می کند که فقر پیامد آن خواهد 
بود. تنها راه دست یافتن به علیت این است 
که ما یک آزمایش طبیعی را پیدا کنیم که 
در آن یکی از متغیرها به صورت تصادفی 
واقعی،  آزمایش  یک  در  یا  و  بیابد،  تغییر 
پژوهش گران یکی از متغیرها را به صورت 

تجربی دست کاری کنند.
برای  خوب  طبیعی  آزمایش های  از  یکی 
منجر  ثروت  در  تغییر  آیا  این که  دریافتن 
به تغییر در سالمت روانی می شود یا خیر، 
به  که  التری،  برنده گان  آیا  است.   التری 
از  پس  می شوند،  انتخاب  تصادفی  طور 
کسانی اند  از  شادتر  خود  جایزه  دریافت 
داستان های  نیستند  کم  نبوده اند؟  برنده   که 
عامیانه که در آن ها ادعا می شود این افراد 
نشده اند:  خوشبخت  التری  بردن  از  پس 
داستان هایی از این قرار که برنده گان التری 
و   آز  و  حرص  دلیل  به  را  خود  دوستان 
الکول  به  اعتیاد  دلیل  به  را  خود  همسراِن 
را  پول خود  و  اند،  داده  از دست  قمار  و 
در خرید های بی رویه و برنامه ریزی های بد 
و  تنها  آن ها  نهایت  در  و  اند.   داده  برباد 

ورشکسته شده اند.
قطعًا واقعات منحصر به فرد و پژوهش های 

وجود  داستان  این  از  حمایت  در  اولیه 
دارند. یک مطالعه در سال 1978 نشان می 
برنده گان  غیر  از  برنده گان التری  که  دهد 
از  برنده گان  غیر  واقع،  در  نیستند.  شادتر 
این  با  می برند.  بیشتر  لذت  روزمره  امور 
حال، این مطالعه تنها رفتار 22 برنده و 22  
غیر برندۀ التری را بررسی می کند.  در این 
پژوهش، تنها 52 درصد از برنده گان و 41 
درصد از غیر برنده گان به پرسش ها پاسخ 
را غیر  نتایج  تفسیر  این خود  اند که  گفته 

ممکن می سازد.
تصویر  عرصه  این  در  جدیدتر  تحقیقات 
کاماًل متفاوتی ارایه می دهد: جاناتان گاردنر 
دانشگاه  اقتصاددانان  اسوالد،  اندرو  و 
در  شدن  برنده  اثر  پژوهشی  در  وارویک، 
التری را روی گروهی بیش از 33000 نفر 
در بریتانیا مطالعه کردند. کسانی که موفق 
به کسب بیش از  1000 پوند شده بودند، 

وضیعت بهتری داشتند.
است  این  مطالعه  این  مشکالِت  از  یکی 
سالمت  مورد  در  خود  افراد  این  که 
روانی شان گزارش داده اند، که ممکن است 
ممکن  مردم  مثال،  عنوان  به  نباشد.  دقیق 
درست  و  بدانند  را  محققان  انگیزۀ  است 
می کنند  فکر  که  بگویند  را  چیزی  همان 
این  به  بشنود.  می خواهد  مصاحبه کننده 
ترتیب، برنده گان شاید از احساس درونِی 
گروهی  تازه گی،  به  نگویند.  چیزی  خود 
مطالعۀ  یک  در  سویدنی  پژوهش گران  از  
مبتکرانه، با استفاده از وسواس بوروکراسی 
این  داده ها،  آوری  جمع  برای  سویدنی 
مشکل را دور زده اند.  در سویدن، دولت 
اند  التری  برندۀ  کی ها  که  می داند  تنها  نه 
)و چه مقدار(، بلکه این را نیز می داند که 
مصرف  روانی  سالمت  داروهای  کی ها 
سیسارینی،  دیوید  اقتصاددانان  می کنند.  
رابرت اوستلینگ، بجورن واالس و  اریک 
اطالعات  این  از  استفاده  با  لیندکویست 
کمتر  التری  برنده گان  که  که  دادند  نشان 
می کنند،  استفاده  روانی  سالمت  داروی 
شواهد  اضطراب.   ضد  داروهای  ویژه  به 
بیشتر که بردن التری منجر به فنا نمی شود، 
از یک مطالعۀ دیگر که در مورد برنده گان 
در فلوریدا صورت گرفته است، به دست 
می آید.  این شواهد نشان می دهند که نرخ 
دیگران  با  التری  برنده گان  ورشکسته گی 

هیچ تفاوتی ندارد. 
واضح است که بازیکنان التری نمی توانند 
کنند.  جهان  محرومان  همۀ  از  نماینده گی 
اما دولت و سازمان های خیریه در سراسر 
طبیعِی  آزمایش  یک  انجام  مشغول  جهان 
پول  شرط  و  بی قید  انتقال  طریق  از  دیگر 
نقد می باشندـ  روشی که به طور فزاینده در 
از آن استفاده می شود،  ارایۀ کمک به فقرا 
طوری که در آن پول نقد به طور مستقیم 
به خانواده ها بدون هیچ پیش شرطی ارسال 
مقالۀ  در  روش،  این  پشت  منطق  می شود. 
کریستوفر  توسط  پالیسی  فارن  مجلۀ  اخیر 
شده  داده  توضیح  نایهاوس  پال  و  بالتمن 
است و آن این که خانواده ها نیاز های خود 
را بهتر می دانند، پول نقد می تواند این نیاز 
حیوانات  )نه  کند  برآورده  خوب تر  را  ها 
و یا مواد غذایی(.  در یک برنامۀ معمولی 
واجد  روستای  یک  خانواده های  تمام  به 
شرایط پول نقد توزیع می شود.  از آن جا که 
کمتر کسی حاضر به نپذیرفتن پول می شود، 
از  نمونه یی  می توانند   کننده گان  دریافت 

این بخِش جامعه باشند.
برای درک بهتِر اثرات پول نقد روی سالمت 
روانی، جرمی شاپیرو، که در حال حاضر در 
دانشگاه پرینستون مشغول پژوهش است، و 
تحقیقی   2013 و   2012 سال های  در  من 
در  فقیر  خانواده های  از  گروه  دو  روی  را 
کنیا انجام دادیم.  یک گروه که شامل 500 
 720 حدود  در  کدام  هر  می شد،  خانوار 
دالر از نهادهای امدادرسان دریافت کردند، 
گروه  شان.  درآمد  ماه  پنج  معادل  تقریبًا 
چیزی  هیچ  خانوار،   1000 شامل  دیگر، 
دریافت نکردند. هنگامی که یک سال بعد 
از آن ها در مورد زنده گی شان پرسیده شد، 
اعضای گروه نخست به تناسب گروه دومی 
زنده گی  از  رضایت  و  توجه  قابل  شادی 
خود نشان دادند. نرخ استرس و افسرده گی 
برای  داشت.  افت  اول  گروه  میان  در  نیز 
تثبیت درستی جواب هایی که این افراد به 
کورتیزول،  سطح  می دادند،  ما  پرسش های 
هورمون استرس، شرکت کننده گان را پیش 
کرده  اندازه گیری  پول  دریافت  از  پس  و  
پرداخت  که  داد  نشان  ما  یافته های  بودیم. 
پول نقدـ  به ویژه به زنانـ  مقدار کورتیزول 

را کاهش می دهد.

بــهای فقـــر
روان شناسی و چرخۀ نیاز

بخش دوم

سر  داريد،  که  هدفی  از  الهام بخش  تصويِر  يک  يا  نوشته،  نشانه،  يک 
کار جلِو چشم تان بگذاريد. اين شیء همیشه بايد يادآوِر اهمیِت کارتان 
باشد. بايد آن قدر قوی باشد که هر بار می بینیدش، انگیزۀ چندين برابر 
»روز  تازه گِی  و  ذوق  آن  همیشه  می کند  کمک تان  يادآور  اين  بگیريد. 

اول« را داشته باشید و مصمم و ُپرانرژی مسیرتان را ادامه دهید



   

سید حسین امامی

مدرن  جامعۀ  و  انسان  منتقدین  از  یکی  آرنت  هانا 
جهان بیگانه گِی  از  با  مدرن  »عصر  می گوید:  او  است. 
انسان  آن  در  انجامیده است که  به وضعی  فزاینده اش 

هرجا که می رود، تنها با خودش روبه رو می شود.«
با  به جهان،  نگرش  مرسوم  شیوه های  در  هم چنین  او 
مثاًل:  می کند.  ایجاد  تردید  دیگر،  روش هایی  عرضۀ 
آزادی، که در اندیشۀ لیبرالی بیشتر به معنای حراست 
از عرصۀ زنده گی خصوصی در برابر مداخله و اجبار 
اندیشۀ آرنت مشارکت در  تلقی می گردد، در  دیگران 
»آزادی«  نتیجه،  در  تعریف می گردد و  عرصۀ عمومی 
مقالۀ  می شود.  تعریف  یک سان  سیاسی«  »زنده گی  با 
حاضر جستاری است کلی که نمایان گِر اندیشۀ او در 

این حوزه است.
آرنت از اندیشۀ اولویت امر طبیعی بر امر مصنوعی در 
اندیشۀ سیاسی کالسیک انتقاد می کرد. او این اولویت را 
واژگون می سازد، یعنی طبیعت را با ضرورت یا نبودن 
آزادی یک سان می شمارد و در عوض، از توانایی ویژۀ 

انسان در خلق جهانی انسانی و آزاد ستایش می کند.
فرا رفتن از طبیعت شاخص تمیز انسان از حیوان است. 
از این رو در اندیشۀ آرنت عمل سیاسی آزاد، به مثابۀ 
آرمان اصلی انسان، بر بهزیستی و رفاه که آرمان غالب 
عصر مدرن است، اولویت می یابد. بدین سان از دیدگاه 
او انسان در برابر راه های مختلف قرار دارد و باید از 

میان آن ها دست به گزینش بزند.
آرنت معتقد است که حتا در زبان روزمرۀ ما الیه های 
پیچیده از معنا نهفته است که ما از آن ها آگاه نیستیم. 
به  مترادف  صورت  به  امروزه  ما  که  واژگانی  مثاًل: 
اشاره  گوناگون  تجارب  به  گذشته  در  می بریم،  کار 
ساده  با  معاصر  اجتماعی  علوم  در  ویژه  به  داشته اند. 
را  آن  معانی  پیچیدۀ  زبان، الیه های  و یک دست سازی 
نادیده گرفته اند. از این رو وی در آثارش مکرر به ریشۀ 

واژه ها در یونان و روم قدیم باز می گردد.
به نظر آرنت در زبان های باستانی، وجوهی از زنده گی 
نهفته است که اکنون وجود ندارد. در مقابل، تصورات 
رایج ما دربارۀ معنای زنده گی و زنده گی بهتر و وسایل 

رسیدن به آن، نوپدید و جدید است.
هویتی که ما برای خود در نظر می گیریم، فرآورده های 
یونان  در  است  معتقد  آرنت  است.  نوظهور  تاریخی 
باستان، حضور در زنده گی عمومی، هدف اصلی انسان 
بوده و رفاه جسمانی و اجتماعی، فقط وسیله یی برای 

رسیدن به حضور در عرصۀ عمومی بوده است.
در  و  است  بشر  غایت  رفاه،  به  دست یابی  امروزه  اما 
جهان مدرن، با رشد سرطانی  بخش فایده گرای وجود 
انسان، آدمی از چنان هدفی دور شده و آن را فراموش 
تجربۀ  آن  بیان  برای  روشنی  واژۀ  حتا  که  است  کرده 
گنجینه های  منزلۀ  به  واژه ها  این رو،  از  ندارد.  تاریخی 

تجربه های تاریخی انسان، اهمیت بسیار دارند. 
انسانی  پیچیدۀ  تجارب  مخزن  نیز  را  تاریخ  آرنت 
می داند، اما معتقد است که فرهنگ جاری فقط بخش 
محدودی از آن را باز می نماید و بقیه را به فراموشی 
از  یکی  را  سیاسی  تفکر  هم چنین سنت  او  می سپارد. 
عوامل اصلی تجدید تجربۀ انسانی و فراموشی تجارب 

گذشتۀ نهفته در زبان می داند.
با  آغاز  از  فلسفۀ سیاسی غرب،  آرنت، سنت  به زعم 
عناصر عمدۀ  از  یکی  به  فلسفه گرایی  و  مجرداندیشی 
تجربۀ انسانی، یعنی تجربۀ سیاسی، توجه نکرده است. 
در نتیجه، جهان سیاست، جهانی غیراصیل شناخته شد 
که تنها در پرتو جهان اصیل مثل و ماهیات ممکن بود 
به  از خود  انسان  ترتیب،  بدین  و  باشد  داشته  معنایی 

دور افکنده شد.
واژه گانی که در این سنت رایج شد، حقیقت سیاسی، 
نمی کرد.  منعکس  را  آن  عمومی  و حوزۀ  انسان  عمل 
بدین سان در طی تاریخ نه تنها ضرورتًا پیشرفتی حاصل 
نمی آید، چه بسا عرصه هایی از تجربۀ اصیل و راستین 
عمل  معنای  به  آزادی  مثاًل:  شود،  فراموش  نیز  آدمی 
آزاد فرد در زنده گی عمومی و در میان هم گنان، که در 
تجربۀ یونانی پدیدار شده بود، با حفظ همان واژه جای 
خود را به آزادی یی می دهد که معنایش عقب نشینی فرد 

به درون عرصۀ خصوصی زنده گی است.
کاماًل  شیوه یی  به  زیستن  امروزه  آرنت،  زعم  به   

خصوصی یعنی محرومیت از اموری که الزمۀ حیات 
در  است  معتقد  او  است.  درآمده  است،  انسان  واقعی 
سنت  قالب  در  یا  آزادی  غرب،  سیاسی  فلسفۀ  سنت 
سنت  در  یا  و  سیاسی  ضد  و  مابعدالطبیعی  فلسفی 
ویژه گی  علت،  همین  به  و  است  شده  مطرح  مذهبی 
اصلی و سیاسی خود را که به عمل در عرصۀ حیات 

عمومی مربوط می شود، از دست داده است.
نادیده  رفته  هم  روی  آزادی  عملی  تجربۀ  نتیجه،  در 
مانده است؛ در حالی که واژۀ آزادی هم چنان به صورتی 
در  را  تاریخی خاصی  کار می رود و مصادیق  به  کلی 
بردارد که هر یک نیازمند واژه یی از آن خود است. پس 
سنت فلسفۀ سیاسی غرب با گرایش انتزاعی اش، تجربۀ 
سیاسی آزادی را درست باز ننموده و تعبیر نکرده است 

و در نتیجه برای انسان در حیات عمومی گمراه کننده 
بوده است.

علوم  و  لیبرالیسم  مانند  نیز  مارکسیسم  آرنت،  نظر  به 
روشن  و  فکری  جریان های  از  یکی  غربی،  اجتماعی 
فکرانه یی است که در منطق آن ها، انسان نه موجودی 
و  اجتناب ناپذیر  فرآیندهای  تابع  شی یی  بلکه  آزاد، 

قوانین آهنین تاریخ است.
گرفتن  فاصله  با  انسان  »زنده گی  گوید:  می  آرنت 
است.  عجین  آزادی  با  و  می یابد  تحقق  طبیعت  از 
جای  به  و  سعادت  منزلۀ  به  رفاه  ظهور  با  امروزه  اما 
سیاست  به  اقتصاد  عمومی،  عمل  عرصۀ  در  آزادی 
حمله ور گردیده و سیاست جزو زنده گی خصوصی و 

خانواده گی شده است.«
خدمت  در  اقتصاد  و  جامعه  پیشتر  آرنت،  اعتقاد  به 
جامعه  خدمت  در  سیاست  اکنون  اما  بود،  سیاست 
کار  بر  معاش  برای  تالش  و  می گیرد  قرار  اقتصاد  و 
برتر  و  گرفته  پیش  عمومی  عرصۀ  در  عمل  و  خالق 
فراوانی  و  رفاه  مصرف،  تولید،  کار،  می شود.  شمرده 

به ارزش های مسلط در جهان مدرن بدل شده است.
آرنت، ریشه های توتالیتاریسم که پدیدۀ مدرن و خاص 
قرن بیستم است را در تحوالت تاریخی و فرهنگی یی 
می داند که به پیدایش جامعۀ مدرن انجامیده است. به 
شدن  توده یی  محصول  توتالیتر  جنبش های  او،  زعم 
است.  جدید  عصر  در  فرد  شدن  ذره یی  و  جامعه 
توتالیتاریسم در نتیجۀ تخریب عرصۀ عمومی و شرایط 
در  شرایط  این  که  می شود  پیدا  توده  تنهایی  احساس 
یافته  گسترش  دیگری  زمان  هر  از  بیش  جدید  عصر 
بی ریشه گی  و  پریشانی  احساس  مدرن  جهان  است. 

توده ها را فراهم ساخت.
که  داده  تمیز  هم  از  را  بشر  فعالیت  وجه  سه  آرنت، 
کار خالق و عمل.  معاش،  برای  از: تالش  عبارت اند 

از ضرورت و  ترکیبی،  برای معاش  او، تالش  نظر  به 
آن  در  مصرف  و  تولید  فاسد  دور  و  است  بیهوده گی 
بازتولید  معاش  برای  تالش  حاصل  می شود.  تکرار 
مکرر حیات آدمی است که غایتی فراتر از خود ندارد 

و طبیعی و اجتناب ناپذیر است.
که  است  این  کلی  طور  به  معاش  برای  تالش  نشانۀ 
هیچ اثری از خود برجا نمی گذارد. نتیجۀ آن به سرعت 
مصرف می شود، هم چنان که کوشش الزم برای کسب 

آن چنان پایدار نخواهد ماند.
اما کار خالق فعالیتی است که از طبیعت فراتر می رود 
و بر روی آن عمل می کند، آن را تغییر می دهد و جهان 
این  محصول  تمدن  و  فرهنگ  می سازد.  را  مصنوعی 
بلکه  نیست،  بیهوده  و  تکراری  کار خالق،  کار است. 

فعالیتی است آزادانه و مظهر اختیار آدمی.
عمل  است.  »عمل«  انسان،  فعالیت  نوع  عالی ترین  اما 
وجوهی تجربی از زنده گی آدمی را در بر می گیرد که 
با آزادی در ارتباط است و در عمل است که انسان ها 
در  آشکار می سازند.  بی همتا  افرادی  منزلۀ  به  را  خود 
به  آرنت  سیاسی  فلسفۀ  اساس  »عمل«،  مفهوم  واقع 

شمار می رود.
آشکار  افراد  بر  پیشین،  نوع  دو  برخالف  عمل،  نتایج 
نیست و از همین رو عمل فعالیتی آزاد است. عمل تنها 
است،  جاری  انسان ها  میان  مستقیمًا  که  است  فعالیتی 
عامل  باشند.  دخیل  آن  در  مواد  یا  اشیا  آن که  بدون 
تنظیم  و  تعیین  را  خویش  عمل  پیامدهای  نمی تواند 
کند؛ بنابرین نتیجۀ عمل را نمی توان از نیت او حدس 
زد. همین نظم ناپذیری و پیش بینی ناپذیری عمل آزاد 

انسان، سرشت تاریخ و سیاست را رقم می زند.
عمل وجوهی تجربی از زنده گی آدمی را در بر می گیرد 
اندیشۀ  در  رو،  این  از  است.  ارتباط  در  آزادی  با  که 
آرنت »عمل سیاسی آزاد«، به مثابه آرمان اصلی انسان 
بر بهزیستی و رفاه، که آرمان غالب عصر مدرن است، 

اولویت می یابد.
»فعالیت  به  فلسفی غرب  به گمان وی، سنت سراسر 
برتر  »عمل«  از  را  »اندیشه«  و  نداده  اهمیت  انسانی« 
شمرده است. در عصر حاضر، علوم اجتماعی رفتارگرا 
»رفتار«  بنابراین،  ندارند.  کاری  عمل  با  و  شده اند 
جانشین »عمل« به منزلۀ عالی ترین شکل رابطۀ انسانی 
انتقاد  موجود  وضع  از  آرنت  بنابراین  و  است  شده 

می کند.
آرنت معتقد است دولت شهرهای یونان از مظاهر اصلی 
در  سیاست  بنابراین  بود.  آزاد  و  عمومی  عمِل  عرصۀ 
آن جا حوزۀ  در  زیرا  یونان وضع شد،  دولت شهرهای 
بود.  متمایز  یک دیگر  از  خصوصی  حوزۀ  و  عمومی 

و  ضرورت  عرصۀ  خصوصی،  حوزۀ  حکم  در  خانه 
برده داران  و  سروران  فقط  و  بود  معاش  برای  تالش 
با  عمومی  حوزۀ  در  و  بودند  معاف  ضرورت  این  از 

هم قطاراِن خود در زنده گی سیاسی شرکت می کردند.
به نظر آرنت امروزه هم امکان عمل آزاد وجود دارد، 
در  که  است  عمومی  حوزه یی  برقراری  آن  الزمۀ  اما 
جامعۀ مدرن رو به زوال بوده است. به این تعبیر، در 
جامعۀ  در  است.  زوال  به  رو  سیاست  مدرن،  دنیای 
مدرن انسان ها به اجتماعات کارگران و کارمندان بدل 
با نقش  را  فاعلِی خود  نقش  انسان مدرن  شده است. 

مفعولِی خود عوض کرده است.
آرنت معتقد است که انسان در عصر جدید، بی جهان 
شده است. انسان بی جماعت و بی جهان، پیامد انسان 
ویژه گی  از جهان بیگانه گی،  است.  ذره گونه  و  توده یی 
عصر جدید است. در نتیجه، حوزۀ عمومی رو به افول 
گسترش  نفس  به  نسبت  نگرانی  آن،  جای  به  و  رفته 
یافته است. در عصر جدید، به علت تحوالت بنیادی و 
مستمر انسان، جهان و جماعت مشترک و پایدار خود 
را از دست داده و در وضع بی جهانی گرفتار آمده است 
و در نتیجه، احساس امنیت، معنا و واقعیِت خود را از 

دست داده است.
امروزی،  معنای  به  اقتصادی  »توسعۀ  می گوید:  آرنت 
عمل  و  خالق  کار  جانشین  را  معاش  برای  تالش 
و  بی جهان  بیشتر  هرچه  را  انسان  و  کرده  سیاسی 

بی سیاست ساخته است.«
آرنت معتقد است که انسان در دورۀ مدرن به دو نوع 
بیگانه گی رسیده است: از یک سو بیگانه گی به جهان و 
زنده گی  آن  در  که  زمینی  به  بیگانه گی  دیگر  از سوی 
می کند. این بیگانه گی دوگانه به دلیل گسستی است که 

با گذشتۀ انسان صورت گرفته است.
می گوید:  و  است  بدبین  بشر  آیندۀ  به  نسبت  آرنت 
»واقعًا ممکن است عصر مدرن که با آن فوران بی سابقه 
و امیدبخش فعالیت بشر آغاز شد، به انفعالی آن چنان 
مرده وار و سترون بیانجامد که تاریخ نظیِر آن را هرگز 
ندیده است.« او بی جهانی انسان مدرن، طبیعت زده گی و 
رفتاری شدن زیست اجتماعی را مهم ترین ویژه گی های 

تباهی انسان مدرن می داند.
 

زنده گی و آثار
آلمان  »هانوفر«  شهر  در   1906 سال  در  آرنت«  »هانا 
به دنیا آمد. او تنها فرزند خانواده بود. وی در سن 4 
محل  کونیگسبرک  شهر  به  خانواده  همراه  به  ساله گی 

تولد و زنده گی ایمانوئل کانت مهاجرت کرد.
و  سال 1913درگذشت  در  آرنت  پل  مهندس  او  پدر 
جنگ  در  روسیه  ارتش  حملۀ  به خاطر  بعد  سال  یک 

جهانی اول، وی با مادرش به برلین فرار کردند.
در 16 ساله گی در دانشگاه برلین در زبان های یونانی، 
در  و  کرد  تحصیل  به  آغاز  مسیحی  الهیات  و  التین 
دانشگاه  ممتاز وارد  با درجۀ  آرنت جوان  سال 1924 
»ماربورگ« شد و رسالۀ دکترایش »مفهوم عشق از نظر 

آگوستین قدیس« بود.
در سال 1933 با به قدرت رسیدن نازی ها، آرنت منزلش 
در برلین را پناهگاه مخالفان قرار داد و دست گیر شد 
به همراه  آزاد شد. در همان سال  از یک هفته  بعد  و 
مادرش ابتدا به پراگ و پس از آن به ژنیو رفتند و بعد 
از مدتی به پاریس رفت و در سال 1940 با هاینریش 

بلومر یکی از پناهنده گان سیاسی ازدواج کرد.
در همان سال او و شوهرش در پی فرمان حبس عمومی 
دستگیر شدند و آرنت به اردوگاه زنان در نزدیکی مرز 
هسپانیا فرستاده شد و در پی سقوط فرانسه آزاد شد. 
دیگر  بار  آن ها  و  کردند  آزاد  آلمانی ها  را  شوهرش 
همدیگر را دیدند. یک سال بعد آن دو، از فرانسه به 
امریکا رفتند. بعد از جنگ، در سال 1949 وارد آلمان 
شد و به عنوان کارشناس از آلمان بازدید کرد و نتایج 

تحقیقاتش را در روزنامه ها به چاپ می رساند.
نام  به  از مهم ترین کتاب هایش  او در سال1951 یکی 
سال  در  کرد.  منتشر  را  توتالیتاریسم«  »سرچشمه های 
1958 کتاب مهم »وضع بشر« را منتشر کرد. در سال 
کتاب   1963 سال  در  و  برد  را  لسینگ  جایزۀ   1959
مهم »انقالب« را نوشت. در سال 1967جایزۀ زیگموند 

فروید و در سال 1974 جایزۀ زونینگ را برد.
از دیگر آثار مهِم او می توان به کتاب های میان گذشته 
 ،)1968( تاریک  عصر  در  انسان ها   ،)1958( آینده  و 
 )1972( بحران جمهوری  و   )1970( دربارۀ خشونت 
اشاره کرد. او که خود را نظریه پرداز سیاسی می دانست، 
بعد از سال ها تالش و تحقیق در سال 1975 درگذشت.
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مذاکره یی با نماینده گان...
 اصالحات و همگرایی و تحول و تداوم، هر نوع مذاکره 
را با هیأت حزب اسالمی گلبدین حکمتیار رد می نمایند 
و می گویند که هیچ نوع دیداری با هیت حزب اسالمی 

حکمتیار نداشته اند.
فیض اهلل ذکی، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی گفت 
با  بود،  آمده  کابل  به  بهیر  غیرت  که  قبل  مدت ها  که 
و  داشت  مقدماتی  آن ها  یک سلسله صحبت های  تیم 
تبادل نظرهایی در مورد رسیدن به یک صلح پایدار در 

افغانستان نیز صورت گرفته بود.
مالقاتی  کدام  حال  تا  مالقات  آن  از  بعد  که  افزود  او 
صورت نگرفته و اخیراً کدام هیأتی بلندپایه آن حزب به 

کابل سفر نکرده است.
آقای ذکی گفت: »اما آن چه که مربوط به آینده می شود 
طریق  از  پایدار  صلح  یک  به  رسیدن  تردید  بدون 

مذاکرات سیاسی یکی از اولویت های تیم ما می باشد و 
با هر نیرو سیاسی یی که آماده آغاز مذاکرات و صحبت 
در این مورد باشند با کمال حسن نیت مذاکره صورت 

خواهد گرفت«.
و  اصالحات  تیم  سخنگوی  اوریا،  الرحمان  فضل 
همگرایی گفت که تا حال هیچ نوع مذاکرات وگفتگویی 
به صورت  آنها  آن  وتیم  اسالمی حکمتیار  میان حزب 

رسمی ویا غیر رسمی صورت نگرفته است.
آقای اوریا افزود که هرگاه حزب اسالمی حکمتیار در 
آنها  تیم  با  که  بدهد  علنی  درخواست  کنونی  شرایط 
مذاکره مینماید و یا  باید اعالمیه نشر کند در آن صورت 
این تیم تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد به شرطی که 

درخواست رسمی بدهد و خواهان مذاکره شود.
او گفت: در شرایط کنونی یک پروسه بزرگ ملی به نام 
سازمان  هم  میانجگری  و  است  افتاده  راه  به  انتخابات 
تشکیل  هم  استراتیژی  و  می نماید  وامریکا  متحد  ملل 

آن  مهم  شاخص های  از  یکی  که  است  ملی  وحدت 
استراتیژی  این  است،  مذاکرات  و  تفاهم  صلح،  دولت 
تعقیب می شود و میانجگری های بین        المللی قابل اعتماد 

و اعتبار و تاثیری گذاری است .
دولت  در  که  می خواهد  حکمتیار  هرگاه  که  افزود  او 
آینده سهم داشته باشد می تواند که ابزاری نظامی و سایر 

موارد دیگر را کنار بگذارد.
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  آستانه  در  »ما  گفت:  او 
قرار داریم که حمایت قوی جامعه جهانی به خصوص 
که  نیرویی  هر  داشت  خواهد  را  متحد  ملل  و  امریکا 
خواسته باشد می تواند که با دولت وحدت ملی مذاکره 

وگفت وگو نماید«.
دارد،  ارتباط  انتخابات  به روند  تا جایی که  او،  به گفته 
هماهنگی های  روند  این  در  حکمتیار  اسالمی  حزب 
خوبی با تیم اشرف غنی احمدزی دارد و با هم نزدیک 

هستند.

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان با اشاره به روند 
بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
کشور اعالم کرد: در حال حاضر بیش از 95 درصد 

صندوق ها به مرکز انتقال یافته است.
کابل  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  رییس  کوبیش  یان 
)یوناما( روز  گذشته با انتشار اطالعیه یی اعالم کرد: به 
نتیجه رسیدن پروسۀ تفتیش آرای دور دوم انتخابات 
این  سیاسی  ثبات  و  آینده  برای  جمهوری  ریاست 

کشور بسیار حیاتی است.
بر اساس این اطالعیه، کوبیش از کاندیداهای ریاست 
جمهوری خواسته تا از این روند حمایت و پشتیبانی 

کنند تا هرچه زودتر تکمیل شود.
در اطالعیه آمده است: اشرف غنی احمدزی و عبداهلل 

بر  نیز  افغانستان  دولتی  مقام های  از  برخی  و  عبداهلل 
ادامه همکاری سازمان ملل در روند بازشماری آرای 

انتخابات افغانستان تاکید کرده اند.
بر اساس اطالعیه یوناما، در زمان بن بست انتخاباتی 
افغانستان، دفتر سازمان ملل مسوولیت رایزنی و ارایه 
راهکار در روند بازشماری آرا را برای کمک و احترام 

به مردم افغانستان به عهده گرفت.
از  رای  انتقال صندوق های  روند  افزود:  اطالعیه  این 
تکمیل شدن  حال  در  کابل  به  افغانستان  والیت های 
است و در حال حاضر بیش از 95 درصد صندوق ها 

به مرکز انتقال یافته است.
یکی  فیشر  جیم  از  نقل  به  ملل  سازمان  اطالعیه  در 
از کارشناسان ارشد بین المللی در بخش انتخابات نیز 

مورد  در  یوناما  دفتر  پیشنهادی  طرح  که  است  آمده 
قانون  با  مطابق  آرا  ابطال  و  بازشماری  معیارهای 

اساسی افغانستان تهیه شده است.
بر  آرا  ابطال  یا  اعتبار  به گفته وی، تصمیم در مورد 
اساس اسناد و مدارک فیزیکی و بصری که در جریان 
اتخاذ  ثبت شده،  از 23 هزار صندوق  آرا  بازشماری 

خواهد شد.
هزار  به سه  نزدیک  تاکنون  بازشماری  روند  آغاز  از 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  رای  صندوق 
کاندیدای  دو  هر  نمایندگان  حضور  در  افغانستان 
بین المللی  و  ملی  ناظران  و  جمهوری  ریاست 

بازشماری شده است.
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رضیب تغذیۀ اطفال با شیر...
وزیر صحت عامه اظهار داشت: کوشش می کنیم تا در 

آینده آمار 59 درصدی تغذیه با شیر مادر در افغانستان را 

به 90 درصد برسانیم.

با  تغذیه  که  نشان می دهد  تحقیقات  کرد:  دلیل ترصیح 

شیر مادر باعث کاهش رسطان  در مادران نیز می شود.

هفته  از  تجلیل  امسال  شعار  گفت،  عامه  صحت  وزیر 

جهانی  تغذیه با شیر مادر، هدفی به سوی زنده گی موفق 

است.

در همین حال، اکهیل آییر مناینده یونیسف در افغانستان 

آغاز  بهرتین  مادر  شیر  با  تغذیه  گفت،  محفل  دراین 

زنده گی برای اطفال است.

او افزود، تغذیه با شیر مادر یکی از ساده ترین، عاقالنه 

اطفال  به  کمک  برای  راه  ترین  مرصف  کم  و  ترین 

صحتمند، خانواده های قوی تر و رشد پایدار است. 

وی تأکید کرد، »تغذیه با شیر مادر، هدفی دست یافتنی 

برای زنده گی« عنوانی است که برای امسال انتخاب شده 

و این عنوان نشان     دهندۀ رابطۀ حیاتی میان تغذیه با شیر 

هزاره، مخصوصًا هدف  اهداف  به  یافنت  دست  و  مادر 

چهارم یعنی کاهش در میزان مرگ و میر اطفال است.

به دنیا  از  آییر، اگر هر طفل در جهان فورًا بعد  به گفتۀ 

آمدن از شیر مادر تغذیه شود، جلو یک پنجم مرگ های 

قابل پیش گیری کودکان گرفته می شود.

درهمین حال مناینده سازمان صحی جهان دراین محفل 

تغذی  سوی  از  گیری  جلو  برای  نخست  قدم  گفت، 

اطفال، تغذیه از شیرمادر در ساعات اول زندگی است.

به گفتۀ او، 44 درصد مرگ و میر کودکان ناشی از سوی 

تغذیه است که تغذیه از شیرمادر در ساعات اول زندگی 

و  ادامه آن تا شش ماهه گی آسان ترین راه برای جلوگیری 

از این نوع مرگ و میر است.

منایندۀ سازمان صحی جهان تاکید کرد، تغذیه خالص با 

شیرمادر از جمله فعالیت های کلیدی برای بقای زندگی 

اطفال است و حدود 20 در صد زندگی اطفال زیر پنچ 

سال را نجات می دهد.

هفته  عنوان  به  اگست  اول  در  روز   این  از  همه ساله 

جهانی تغذیه از شیرمادر در متامی کشورهای دنیا جشن 

گرفته می شود.

50 درصد خشونت در برابر...
از  از خبرنگاران  زیادی  در جریان سال های گذشته شمار 
نبود قانون کاری خبرنگاران شکایت کرده می گویند که نبود 
امنیت شغلی  از  قانونی سبب شده است خبرنگاران  چنین 

برخوردار نباشند.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجراییه یی  رییس  دشتی  فهیم   
افغانستان می گوید: در پیوند به امنیت شغلی در قانون کار 
اشتغال رسانه یی  ندارد و مقررۀ  افغانستان صراحتی وجود 
که قرار بود تصویب و نافذ گردد، با وجود تالش هایی که 
این  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  هنوز  تا  گرفت  صورت 

مقرره را تصویب نکرده است.
این  در  مشخص  قانون  نبود  می گوید  اما  دشتی  آقای 
امنیت کاری  آنها در قسمت  تا  زمینه سبب نگردیده است 
خبرنگاران کاری انجام ندهند. او می گوید: شماری از این 
دارد و کاری  قرار  بررسی  ُکل مورد  داستانی  پرونده ها در 
با مسووالن  که  است  می توانیم همین  داده  انجام  ما  که  را 

رسانه ها در تماس شویم و به حل مشکل بپردازیم.
حمایت  نهاد  مسوول  توحیدی  اهلل  صدیق  حال،  این  در 
کنندۀ رسانه ها یا نی می گوید: در پیوند به عدم امنیت کاری 
خبرنگاران جداً مشکالتی وجود دارد و ما شکایات زیادی 
موارد  این  از  بسیاری  در  و  کردیم  دریافت  زمینه  این  در 
وعده  که  را  امتیازاتی  تا  اند  شده  مجبور  رسانه  مسووالن 
برکنار شده  یا  استعفا کرده و  به خبرنگاری که  داده است 

است بپردازند.

امریکا له پاکستان او افغانستان...
 یې په افغانستان کې ټول کاري فرصتونه ترالسه کړل.

نوموړی وايي، پاکستان په دې باور دی چې په افغانستان کې 

د فابریکو درېدل، د اقتصاد کمزورتیا او اقتصادي بې ثبايت 

په  اړخه  اقتصادي  له  افغانستان  چېرې  که  او  ده  ګټه  په  یې 

خپلو پښو والړ وای، تر ډېره به یې د پاکستان د دغو ستونزو 

مخه نیولې وای.

په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز 

مرش عبدالغفور لېوال ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، 

له پاکستان رسه د جګړې خربه په دې مانا نه ده، چې دواړه 

يش،  اخته  جګړې  پوځي  په  کې  منځ  خپل  په  به  هېوادونه 

بلکې د افغان چارواکیو د جګړې اقدام په دې مانا دی چې 

حکومت به هم د پاکستان د راکېټي بریدونو ځواب بېرته په 

بریدونو ورکړي.

هغه وايي، د بریدونو ځواب هېڅکله د جګړې په مانا نه دی 

بیا  نو  ترمنځ جګړه رامنځته کېږي؛  او که د دواړو هېوادونو 

خربه له دولتونو هاخوا په ملتونو پورې اړوندېږي او بیا به دوه 

ملتونه جګړه کوي.

د ښاغيل لېوال په وینا، چې که چېرې جګړه پيل ويش؛ نو 

اوږدو کې روښانه کړې،چې سرتې  په  تاریخ  د  افغان ملت 

دېکتاتور  یوه  د  خو  پاکستان  او  نړويل  را  یې  امپراتورۍ 

حکومت په توګه تر اوسه یو ملت هم نه دی، بلکې په خپله 

له ډېرو کورنیو قومي او سیايس ستونزو رسه الس او ګرېوان 

دی.

امنیتي ځواکونو د دې وړتیا  نوموړي ډاډ وښود، چې افغان 

لري؛ چې پاکستان ته د مقابلو بریدونو ځواب ورکړي.

د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مرش وویل، له بده 

مرغه پاکستان په یوه داسې کمزوري مهال د ډیورنډ پر کرښه 

په  ډېر  دننه  په کور  افغانستان  پیل کړل، چې  تحرکات  خپل 

خپلو سیايس کړکېچونو، ټاکنو او د واک په لېږد کې مرصوف 

دی او هغه څوک چې غواړي نور هم ټاکنیز بحران اوږد يش 

او دا کړکېچ وغځېږي په حقیقت کې د افغانستان د همدغو 

دښمنانو ژرندې ته اوبه اچوي.

نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان له ناټو او 

امنیت شورا نه پر پاکستان د فشارونو راوړلو او هغوی ته له 

شکایت کولو ولې مخ اړوي وویل، څو ځله افغان حکومت 

مرسته  کې  برخه  دې  په  نه  شورا  امنیت  او  ناټو  امریکا،  له 

غوښتي او شکایت یې ورته کړی؛ خو هر ځل د هغوی له 

منفي ځواب رسه مخ شوي دي.

پر  پاکستان  د  امریکا  چې  دی،  اند  دې  په  لېوال  ښاغلی 

وړاندې مبهم سیاست مخ ته وړي او دوه مخې پالیيس یې 

غوره کړې ده. خو په وینا یې چې افغان حکومت هم تل د 

ناټو او ملګرو ملتونو ځواب او مرستې ته نيش کېناستلی او 

نه ناټو له افغانستان رسه د تل لپاره پوځي مرسته کوالی يش. 

رسه  پاکستان  له  حکومت  افغان  چې  ده  کار  په  وايي،  هغه 

خپله مساله په خپله حل کړي او د هر ډول بریدونو او حملو 

ځواب په خپله ورکړي.

3000 هــزار صندوق...
تفتیش شده و بیست هزار صندوق دیگر هنوز باقی 

مانده است.
پیش  خوبی  به  روند  که  گفت  نور  آقای  هم  این  با 
در  می رود،  پیش  خوبی  به  تفتیش  »روند  می رود: 
فضای خیلی دوستانه. هردو ستاد این را درک کرده 
اند که یگانه راهی که باالخره به نتیجه می رسد، روند 

تفتیش است که باید به شکل درست پیش برود.«
تفتیش همزمان چند والیت

در روز سه شنبه صدها ناظر ملی و بین المللی از روند 

تفتیش آرا نظارت کردند. براساس اظهارات مقام های 
ناظر و مشاهد  از دو هزار  بیش  انتخابات  کمیسیون 

داخلی و خارجی این روند را نظارت می کنند.
کمیسیون انتخابات به منظور ایجاد فضای اعتماد بین 
محل  یا  هنگر  چند  در  را  تفتیش  نامزد،  دو  ناظران 
به  الیت  و  چند  آرای  و  است  کرده  آغاز  تفتیش 

صورت همزمان تفتیش می شود.
تفتیش  که  است  این  انتخابات  کمیسیون  استدالل 
می کند  بیشتر  را  سازی  اعتماد  والیت  چند  همزمان 
یا ضرر  به سود و  تفتیش یک والیت می تواند  زیرا 
با  مخالفت  به  منجر  و  شود  تمام  نامزدان  از  یکی 

پروسه تفتیش شود.
آقای نور گفت: »از طرف هردو کاندید پیشنهاد شد که 
صندوق ها از والیات و زون های مختلف صندوق ها 
بررسی شود تا اعتمادسازی صورت گیرد نه این که 

از یک والیت و در یک گدام تفتیش شود«.
در  انتخابات  کمیسیون  مسووالن  اظهارات  براساس 
روند  از  نامزد  دو  ناظر   600 از  بیش  حاضر  حال 
تفتیش نظارت می کنند. این کمیسیون می گوید حدود 
500 تن از مشاهدین ملی و بین المللی نیز روند را از 

نزدیک تحت نظر دارند.

دفتر سازمان ملل در کابل:

به نتیجه رسیدن پروسۀ تفتیش 
بـرای آیـندۀ افغـانستان حـیاتی است

کشته شدن یک نظامي امریکایي در دانشگاه نظامی مارشال فهیم
ارتش  یونیفرم  به  ملبس  فردی  کردند  اعالم  مقامات 
خارجی  نیروهای  سوی  به  شنبه  سه  روز  افغانستان 
در یک پایگاه نظامی تیراندازی کرد و دست کم یک 
یک  جمله  از  نفر   15 و  کشت  را  امریکایی  نظامی 
سرتیپ آلمانی و »حدود 12« امریکایی را زخمی کرد.
به گزارش اسوشیتدپرس، جزئیاتی درباره این حمله 
در  کابل  غرب  در  فهیم  مارشال  نظامی  دانشگاه  در 

دست نیست.
دفاع  وزارت  عظیمی سخنگوی  ظاهر  محمد  جنرال 
افغانستان اعالم کرد یک »تروریست با یونیفرم ارتش« 
به سوی نیروهای بین المللی و محلی تیراندازی کرد.

عظیمی گفت عامل تیراندازی کشته شد و سه افسر 
ارتش افغانستان نیز زخمی شدند.

این  نظامی  یک  کرد  اعالم  نیز  امریکایی  مقام  یک 
کشور در این تیراندازی کشته شد و »حدود 12« تن 

از زخمی ها، امریکایی هستند.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، از اظهار نظر 

بیشتر در این خصوص خودداری کرد.
ارتش آلمان اعالم کرد یک نیروی ناتو در این حادثه 
که  حمله  این  در  نیز  ناتو  نظامی   15 و  شد  کشته 
انجام شد«، زخمی  توسط مهاجمان داخلی  »احتماالً 

شدند.
اعالم کرد  این کشور  ارتش  که  آلمانی  یک سرتیپ 
تحت درمان است و در شرایط وخیم بسر نمی برد، 

در بین مجروحان است.
ارزیابی  حال  »در  کرد  اعالم  بیانیه یی  در  نیز  ناتو 

اوضاع« است.
این که  اعالم  با  بیانیه یی  در  انگلیس  دفاع  وزارت 
اظهارنظر  افزود:  می کند،  تحقیق  حادثه  این  درباره 

بیشتر در این مقطع، نامناسب است.
این حادثه در شرایطی روی داده است که حمالتی که 
افغانستان به سوی شرکای  امنیتی  نیروهای  در آن ها 
خود در ناتو تیراندازی می کنند، پارسال تا حد زیادی 

کاهش یافت.
در سال 2013، 16 نفر در 10 حمله جداگانه کشته 

شدند.
نظامی   53 جان  حمالتی  چنین   ،2012 سال  در 

خارجی را در 38 حمله جداگانه گرفت.
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دونگا: 
نیمار می تواند مثل پله باشد

ها فبک طراح بارسلونا از تیم ملی اسپانیا 
خداحافظی کرد.

که  »الروخا«  طراح  ها فبک   ، ژاوی 
سال ها در تیم ملی اسپانیا حضور داشت 
افتخارات  به  تیم  این  با  شد  موفق  و 
زیادی دست پیدا کند، روز سه شنبه از 

تیم ملی این کشور خداحافظی کرد.
ملی  تیم  در  حضور  مدت  در  ژاوی 
زیادی  افتخارات  به  توانست  اسپانیا 
جام  در  قهرمانی  که  کند  پیدا  دست 
و   2008 سال های  در  اروپا  ملت های 
2012 و قهرمانی در جام جهانی 2010 
خوش  ها فبک  این  افتخارات  مهم ترین 

اخالق بود.
برای  برزیل  جهانی  جام  در  که  ژاوی 
تیم ملی اسپانیا به میدان رفت، 133 بار 
پیراهن تیم ملی کشورش را به تن کرد و 

13 بار برای تیمش گلزنی کرد.
ملی  تیم  از  خداحافظی  از  پس  ژاوی 
اسپانیا، گفت: دوران در تیم ملی اسپانیا 
به پایان رسیده است. برای هم تیمی هایم 
آرزوی موفقیت می کنم. امیدوارم که آنها 
باشند  من  برای  خوبی  جانشین  بتوانند 
و افتخارات زیادی را کسب کنم. مدتها 
در فکر گرفتن این تصمیم بودم و فکر 
تصمیم  این  زمان  بهترین  در  می کنم 
که  بفهمند  مردم  می خواهم  گرفتم.  را 
پایان  به  اسپانیا  ملی  تیم  در  من  دوران 

رسیده است.
ژاوی ادامه داد: البته خیلی ناراحتم. این 
تصمیم خیلی سخت بود. قبل از آن می 
با  اما  خداحافظی  فوتبال  از  خواستم 
حمایت لوئیس انریکه تصمیم گرفتم تا 
یک فصل دیگر در بارسلونا باشم. فصل 
گذشته دو ناکامی بزرگ را تجربه کردم، 
جام  در  هم  یکی  و  بارسلونا  با  یکی 
بدترین  این ها  اسپانیا  با   2014 جهانی 
اتفاقات دوران زنده گی من بود. پس از 
این ناکامی ها تصمیم گرفتم تا از فوتبال 
من  به  انریکه  لوئیس  کنم.  خداحافظی 
گفت که بهتر است یک فصل دیگر در 

بارسلونا باشم.

توماس  از  تمجید  با  آنری  تیری 
مولر عنوان کرد، این بازیکن آلمانی 
جوان  فوتبالیست های  الگوی  باید 

باشد.
جهانی  جام  در  مولر  توماس 
و  داشت  خوبی  عملکرد   2014
آلمان  مهمش  گل های  با  توانست 
را به قهرمانی برساند. تیری آنری، 
فرانسه  ملی  تیم  سابق  مهاجم 
آلمانی  بازیکن  این  از  تمجید  به 
پرداخت و او را بهتر از لیونل مسی 
توصیف کرد. آنری درباره توماس 
مولر گفت: او قطعا در حال حاضر 
است.  جهان  فوتبالیست  بهترین 
مسی را فراموش کنید. اکنون مولر 
در  او  باشد.  کودکان  الگوی  باید 
جام جهانی نشان داد که چه بازیکن 

باارزشی است. اگر من مربی بودم 
انتخاب  تیمم  برای  را  او  حتما 
ارزش های  مولر  که  چرا  می کردم؛ 

زیادی دارد.
و  مسی  امثال  داد:  ادامه  آنری 
خود  فردی  توانایی  با  رونالدو 
زیادی  موفقیت های  توانسته اند، 
که  کودکانی  کنند.  کسب  را 
باید  شوند  فوتبالیست  می خواهند 
ریبری یا مولر را الگوی خود قرار 
چقدر  مولر  که  دیدیم  همه  دهند. 
اما  کرد  کار  خوب  جام جهانی  در 
خوب  بازی های  درباره  هیچکس 
از  همه  و  نمی کند  صحبتی  مولر 
مثل  بازیکنانی  فردی  مهارت های 
می کنند.  صحبت  رونالدو  و  مسی 
به نظر من مولر با توانایی های خود 
باعث شد آلمان به قهرمانی برسد.

دیداری  در  پنجشنبه  بایرن مونیخ 
لیگ  ستارگان  برابر  باید  دوستانه 
تیری  که  برود  میدان  به  آمریکا 
نیز در ترکیب خود دارد.  آنری را 
توماس  با  آنری  تقابل  دیدار  این 

مولر آلمانی است.

عنوان  برزیل  ملی  تیم  سرمربی 
پله جدید  به  نیمار می تواند  کرد، 

فوتبال برزیل تبدیل شود.
برزیل با لوئیس فلیپه اسکوالری، 
رتبه یی  به   2014 جهانی  جام  در 
تا  نیافت  دست  چهارمی  از  بهتر 
هدایت  دیگر  بار  دونگا  کارلوس 

سلسائو را بر عهده بگیرد.
گفت وگو  در  دونگا  کارلوس 
اسپانیا  »اسپورت«  روزنامه   با 
ملی  تیم  در  نیمار  آینده  درباره 
بازیکن  نیمار  کرد:  اظهار  برزیل 
اما  ماست  برای  مهمی  بسیار 
باشد و  بهتر  بسیار  قطعا می تواند 
پیشرفت کند. باید برای پیشرفت 
نیمار یک راه حل پیدا کنیم. فوتبال 
در حال حاضر فراز و نشیب های 
زیادی دارد و بازیکنی موفق است 
زیادی  پیشرفت های  بتواند  که 
داشته باشد. می خواهم برای نیمار 
کنم.  تعریف  را  جدیدی  پست 
برزیل  برای  پله  مثل  می تواند  او 
دارم  قصد  خاطر  همین  به  باشد. 
او  از  کناری  مهاجم  پست  در 

استفاده کنم. نیمار در حال حاضر 
توانسته  و  دارد  خوبی  تجربه 
نسبت به قبل پیشرفت داشته باشد 
اما مطمئنم که در پست جدید او 

بهتر خواهد بود.
برزیل  ملی  تیم  جدید  سرمربی 
که  معتقدیم  همه  اگر  داد:  ادامه 
نیمار بهترین بازیکن جهان است 
نیز  جدید  پست  در  بتواند  باید 
که  کاری  کند.  اثبات  را  خودش 
اگر  برمی آید.  آن  پس  از  مطمئنم 
کناری  مهاجم  پست  در  نیز  پله 
قدر  این  زمان  آن  نمی کرد  بازی 
نیمار  که  مطمئنم  نبود.  موفق 

می تواند مثل پله شود.

ژاوی با کناره گیری از تیم ملی اسپانیا:

انریکه نگذاشت از فوتبال خداحافظی می کردم
آنری: 

مسی را فراموش کنید، مولر باید الگو باشد

ورزش

خود را متعهد به تشکیل حکومت...
و  نموده  ایجاد  کشور  در  را  سیاسی  ثبات   

دموکراسی را نهادینه سازند.
برنامه ریزی  و  آماده گی  از  سال  یک  به  نزدیک 
انتخابات  نامزدان  و  مسوول  مقامات 
دو  روان  سال  در  می گذرد.  ریاست جمهوری 
گردید.  برگزار  جمهوری  ریاست  انتخابات  دور 
برای تعیین زعیم ملی، مردم با شور و شوق در 
انتخابات شرکت نموده، آرای شان را به صندوق ها 
کمیسیون  از  مردم  انتظار  علی رغم  اما  ریختند؛ 
از رأی شان، شاهد  امانت داری  بر  انتخابات مبنی 
تضمین کنندۀ  نهادِ  این  دموکراتیک  غیر  رفتار 
دموکراسی بودیم، تا جایی که کمیسیون خود متهم 
به سازماندهی تقلب گردید و مدارکی از مقامات 

عالی رتبۀ اجرایی آن نیز منتشر شد. 
همگرایی،  و  اصالحات  انتخاباتی  تیم 
برای  کمیسیون  از  را  قانونی  درخواست های 
در  انتخابات  بنیادین  اصول  از  که  شفافیت 
اثر  در  اما  نمود؛  مطرح  است،  اساسی  قانون 
این  با  را  روابطش  کمیسیون  غیرمسووالنۀ  رفتار 

کمیسیون معلق ساخت. 
کمیسیون نه تنها در مسیر درست بازگشت نکرد، 
بل با زیر پا گذاشتن قانون بدون حضور ناظرین 
شمارش  به  انتخاباتی  تیم  یک  ونماینده گان 
عماًل  و  کرد  دیتابیس  در  نتایج  کردن  وارد   و 
جانب داری اش را از یک تیم انتخاباتی به نمایش 
کرد  اعالم  همگرایی  و  اصالحات  تیم  گذاشت. 
که کمیسیون از بی طرفی عدول کرده است لهذا 
هرگونه  نموده  قطع  کمیسیون  با  را  رابطه اش 
نتیجه از جانب کمیسیون را غیر  فیصله و اعالم 

مشروع دانسته، نمی پذیرد.
با وساطت نماینده گی ملل متحد و معاونان رییس 
جمهور و مذاکره در دو بخش سیاسی و تخنیکی 
میان هر دو تیم آغاز گردید؛ پیشنهادهای سازنده 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  بود.  بحث  مورد 
تا  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  تأخیر  خواستار 
زمان تفتیش آرای محالت مشکوک گردید و در 
ابتدایی  نتیجۀ  تا حداقل  آن شد  نهایت خواستار 
قسمی و بدون آرای محالت مشکوک اعالم گردد 
نتیجۀ  به  و  اعالم  تفتیش  از  پس  نتایج  این  با  و 
نتایج  با عجله  اما کمیسیون  اضافه گردد،  قسمی 

ابتدایی را اعالم نموده، رییس کمیسیون در عین 
این که اعتراف نمود که آرای اعالم شده مخلوطی 
مادۀ 58  برخالف  است،  پاک  نا  و  پاک  آرای  از 
قانون انتخابات گفت: کار کمیسیون خاتمه یافت 
نمی دانیم؛  آرا  تفتیش  به  موظف  را  خود  ما  و 
به  می توانند  باشند  داشته  شکایتی  نامزدان  اگر 
این  کنند.  مراجعه  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
عملکرد کمیسیون بن بست انتخاباتی را پیچیده تر 
و هرگونه راه حل بین االفغانی را مسدود ساخت 
زد،  آسیب  شدت  به  نیز  کمیسیون  اعتبار  به  و 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  آن  از  پیش  چنانچه 
کمیسیون  طرف  از  شده  اعالم  نتیجۀ  بود  گفته 
به  بعدی  تصمیم  برای  و  نمی پذیرد  را  انتخابات 
بزرگ  گردهمآیی  یک  در  می کند.  مراجعه  مردم 
در تاالر لویه جرگه، هواداران داکتر عبداهلل عبداهلل 
از وی خواستند تا حکومت تشکیل دهد؛ اما او با 
آینده نگری برای اتخاذ این تصمیم از هوادارانش 
فرصت  این  در  خواست.  مهلت  روز  چند  برای 
وارد عمل شد؛ جان کری  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
مذاکرۀ  یک  در  و  آمد  کابل  به  وساطت  برای 
فشرده در 48 ساعت توانست توافق دو نامزد را 

در ارتباط به دو موضوع به دست آورد:
ملی و جهانی  ناظرین  نظر  آرا تحت  یک- همۀ 
تفتیش همه جانبه  نامزدان  نماینده گان  با حضور 

گردد.
دو- پس از اعالم نتیجۀ انتخابات که در اثر تفتیش 
آرا به دست می آید، حکومت وحدت ملی متشکل 

از هر دو تیم ایجاد می گردد.
تیم اصالحات و همگرایی خواستار تفتیش یازده 
ابتدایی بود. اگر  هزار محل پیش از اعالم نتیجۀ 
این کار صورت می گرفت؛ نتیجه پذیرفته می شد، 
تغییر  هم  تحلیف  و  نهایی  نتیجۀ  اعالم  تقویم 
با  مخالفت  در  کمیسیون  سرسختی  اما  نمی کرد؛ 
قانون اساسی و قانون انتخابات سبب گردید این 
کشور  فضای  شود،  اعتبار  بی  دموکراتیک  نهاد 
ملتهب گردد، پای نهادهای جهانی به میان آید و 
در نتیجه بیش از 23 هزار محل تفتیش و تقویم 

انتخاباتی نیز تغییر ُکلی نماید.
چرا ضرورت به حکومت وحدت ملی؟

حل  راه  همگرایی  و  اصالحات  تیم  اولویت 
راه حل  به  همواره  تیم  این  است.  نبوده  سیاسی 
حقوقی و شفافیت انتخابات و انتخاب زعیم ملی 

مشروع برای کشور تأکید کرده و در مذاکرات با 
وساطت جان کری نیز تأکید برتفتیش همه جانبۀ 
آرا و شفاف سازی نموده است و اکنون نیز متعهد 

بر پذیرش آرای شفاف است.
بخش  از  که  این  ضمن  همگرایی  و  اصالحات 
تخنیکی برای سالمت و شفافیت انتخابات به هیچ 
وجهی صرف نظر نمی کند؛ در عین این که برای 
انتخابات خود را  پروسۀ  به  مشروعیت بخشیدن 
در دفاع از تک تک آرای مردم مسوول می داند با 
توجه به این که بیش از سیزده سال ثبات سیاسی 
در کشور به وجود نیامد و نهادهای دموکراتیک با 
رفتارهای غیر دموکراتیک حیثیت حقوقی خود را 
خدشه دار نموده اند، در شرایط موجود کشور راه 
حل سیاسی نیز یک ضرورت پنداشته در جریان 
مذاکرات با طرح حکومت وحدت ملی موافقت 

نموده است.
در صورتی که در نتیجۀ تفتیش آرا برندۀ انتخابات 
وحدت  حکومت  ایجاد  به  متعهد  را  خود  شود 

ملی می داند.
چارچوب حکومت  به  پیوند  در  که  آن  از  پیش 
شده  موافقت  نامزد  دو  میان  که  ملی یی  وحدت 
حکومت  به  پیوند  در  که  بگویم  باید  است، 
وحدت ملی می شود در دو عرصه صحبت کرد، 
دو  موافقت  چارچوب  در  که  آنچه  بخش  یک 
صورت  کنون  تا  کری  جان  حضور  با  و  نامزد 
گرفته است و بخش دیگری که ضرورت دارد تا 
در رابطه به ایجاد حکومت وخدت ملی میان هر 
انتخاباتی و جوانب دیگریی که می تواند  دو تیم 
تمام شودمذاکرات،  موثر  قضیه  این  به  رابطه  در 
گفت و گوها  و گفتمان مطابق به مواردی که طرح 
آجندای ملی گفته است صورت گیرد تا در نتیجۀ 
گفتمان ها دیدگاه مشترک ایجاد گردد و برویم به 
سمت ایجاد دولت وحدت ملی تا اهداف تعیین 
گردد و ما این موارد را نیازمند مذاکره و گفت و 
گو می دانیم که همه جوانب ذیدخل در آن شریک 

باشند.
صورت  کنون  تا  که  موافقت نامه یی  برمبنای  اما 
دارای  ملی  وحدت  حکومت  است  گرفته 

مولفه های ذیل خواهد بود:
با  اجرایی  ریاست  مفهوم  که  گذار  1-حالت 
صالحیت های صدراعظم اجرایی با فرمان تقنینی 

رییس جمهور برای مدت دو سال ایجاد گردد.

فرمان  با  رسمی  صورت  به  اپوزیسیون  2-مقام 
رییس جمهور ایجاد می گردد.

جانب  از  اپوزیسیون  رهبر  و  اجرایی  3-رییس 
نامزدی که در مقام دوم قرار گرفته است معرفی 

می شود.
نامزد اول یعنی رییس جمهور و  4-قدرت میان 
اپوزیسیون به صورت مساویانه و منصفانه  رهبر 

تقسیم می گردد.
از  جرگه  لویه  تشکیل  با  سال  دو  از  5-پس 
شده  پیش بینی  اساسی  قانون  در  که  مجراهایی 

است نظام سیاسی کشور تغییر میابد.
با هدف  انتخاباتی  نظام  در  بنیادی  6-اصالحات 
از  پیش  گذشته  انتخابات  نارسایی های  رفع 

برگزاری انتخابات پارلمانی صورت می گیرد.
ما  کاری  اولویت  در  سیاسی  حل  راه  گرچند   
در  این برهه نبوده است؛ تمرکز ما بر انتخابات 
طرح  که  اکنون  ولی  بود  انتخابات  شفافیت  و 
به  را  آن  ایم  پذیرفته  را  ملی  وحدت  حکومت 
بست  بن  از  عبور  برای  تاکتیک  یک  حیث 
آن  از  می نماییم  تالش  بلکه  ندانسته  انتخابات 
طرح استراتیژیک برای اصالح نظام سیاسی کشور 
ارضی،  تمامیت  ملی،  وحدت  تحکیم  جهت  در 

تأمین منافع ملی و مصالح علیای کشور سازیم.
با توجه به این که در متن توافقنامه مسایل مربوط 
به حکومت وحدت ملی به صورت کُلی مطرح 
شده است ایجاب می نماید تا در پیوند به جزییات 
آن میان هر دو ستاد انتخاباتی گفت وگو صورت 
گیرد و پیش از اعالم نتیجۀ انتخابات جزییات آن 

مورد توافق طرفین واقع گردد.
اظهار  برخی ها  می شود  شنیده  این،  کنار  در 
قدرت  در  تیم  دو  هر  شمولیت  با  که  می دارند 
مدنی  جامعۀ  نهاد  توسط  اپوزیسیون  جایگاه 
نهادهای  که  نیست  تردیدی  شد؛  خواهد  اشغال 
جامعۀ مدنی ما در نظام دموکراسی جایگاه بلندی 
به  دموکراسی  ارزش های  و  فرهنگ  در  اما  دارد 
نهادهای جامعۀ  در هیچ شرایطی  و  هیچ وجهی 
فعالیت های  عرصۀ  وارد  ندارند  اجازه  مدنی 
سیاسی شوند؛ بل که برای نهادینه ساختن فرهنگ 
دموکراسی در هر عرصه  یی باید نهادهای منطبق 

به خود آن را داشته باشیم.
این مجموعۀ نظریات تیم اصالحات و همگرایی 
است که برای شما فرهیخته گان پیشکش گردید.
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هارون مجیدی

پنجاه درصد خشونت  می گویند  نهادهای حامی خبرنگاران 
در برابر خبرنگاران در ماه های اخیر افزایش یافته است.

این نهادها هم چنان از بی توجهی وزارت اطالعات و فرهنگ 
در این زمینه شکایت کرده گفته اند که وزارت اطالعات و 

فرهنگ تنها نقش نظاره گر در این زمینه داشته است.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجراییه یی  رییس  دشتی  فهیم 
افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت: خشونت، 
لت و کوب، تهدید و حمله به هدف قتِل خبرنگاران در یکی 

دو ماه  اخیر افزایش چشم گیر داشته است.
از این در ماهی یکی دو مورد  آقای دشتی می گوید: »پیش 
در  اما  بودیم،  شاهد  را  خبرنگاران  برابر  در  خشونت  از 
ماه های پسین در هر هفته دو و یا سه مورد خشونت در برابر 

خبرنگاران را به ثبت رسیده است«.
و  صنفی  نهادهای  به  جایی که  تا  کرد:  تصریح  دشتی  فهیم 
آگاهی  قضایا  از  که  زمانی  می گردد،  بر  خبرنگاران  حامی 
به  بتوانیم  اگر  تا  موارد می پردازیم  این  به پی گیری  می یابیم 

نتیجه یی برسیم.
پیوند  امنیتی در  نهادهای  از عملکرد  با ستایش  آقای دشتی 
به تقیب پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران می گوید: 
با  همواره  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  و  داخله  »وزارت 
در  نهادها  این  اند  بوده  همکار  خبرنگاران  حامی  نهادهای 
برخی موارد اگر تهدیدی علیه رسانه و یا خبرنگار موجود 
این  اما  و  می کنند  همکاری  مشکالت  این  رفع  در  باشد، 
همکاری ها صد درصدی نیست و شماری از قضایایی است 

که نیاز به پیگیری دارند اما پیگیری نمی شوند.«
آقای دشتی همچنان می گوید: پیش از این نیز پیش بین بودیم 
خواهد  گرفتار  مشکالتی  با  افغانستان  در  رسانه یی  کار  که 
شد و تالش هایی را نیز برای همآهنگی میان نهادهای صنفی 

خبرنگاران انجام دادیم.
از  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجراییه یی  رییس 
همآهنگی میان اتحادیه های صنفی خبرنگاری ابراز خوشبینی 
حامی  نهادهای  می آید  میان  به  مشکلی  اگر  می گوید:  کرده 
خبرنگاران مشترک عمل می کنند و در هم سویی برای از میان 

برداشتن مشکالت با هم کار می کنیم.
با  افغانستان خواست تا اگر  آقای دشتی از جامعۀ رسانه یی 
مشکلی مواجه می گردند این اتحادیه را در جریان گذاشته تا 

در حد امکان با خبرنگاران همکاری صورت گیرد.
در حین حال، صدیق اهلل توحیدی مسوول نهاد حمایت کنندۀ 
رسانه های آزاد یا نی می گوید: احتمال افزایش خشونت علیه 
متأسفانه  که  داشت  وجود   2014 سال  از  پیش  خبرنگاران 
به حقیقت پیوست ما از ابتدای این سال تا اکنون 60 مورد 

خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رسانده ایم.
گذشته  سال های  برخالف  کرد:  نشان  خاطر  توحیدی  آقای 
قتل خبرنگاران نیز که همه سال به گونۀ اوسط از سال 2001 
بدین سو در هر سال سه خبرنگار بود، در سال روان این رقم 

به شش مورد افزایش یافته است.

او با اشاره بر حمله باالی عزیزاهلل همدرد خبرنگار خبرگزاری 
پژواک گفت: این حمله جداً تکان دهنده بود و زمانی یک 
خبرنگار در بین شهر مورد حمله قرار می گیرد؛ طبیعی است 
که خبرنگاران در سراسر افغانستان با خطرات جدی مواجه 

هستند.
برابر  در  خشونت ها  می گوید:  هم چنان  توحیدی  آقای 
و  طالبان  ناشناس،  مسلح  افراد  توسط  بیشتر  خبرنگاران 

حکومت صورت گرفته است.
خاموشی وزارت اطالعات و فرهنگ

ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجراییه یی  رییس  دشتی  فهیم   
مسوولیت  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  می گوید:  افغانستان 
و  فضا  ایجاد  و  تأمین مصوونیت خبرنگاران  زمینه  در  دارد 
امابدبختانه  کند  کار  رسانه ها  و  خبرنگاران  برای  کار  زمینۀ 
از  خبرنگاران  برابر  در  خشونت  قبال  در  صدایی  هیچ گونه 

آدرس وزارت اطالعات و فرهنگ شنیده نمی شود.
آقای دشتی می افزاید: »چند روز پیش باالی  عزیز اهلل همدرد 
به  خبرنگار خبرگزاری پژواک به هدف قتل شلیک شد که 
قلبش اصابت نکرد و به شانۀ چپش اصابت کرد اما هیچ گونه 
بلند  زمینه  این  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از  صدایی 

نشد.«
تأکید  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  اجراییه یی  رییس 
می کند: »اگر یک خبرنگار لت و کوب، تهدید، توقیف و یا 
توهین می شود و یا باالی رسانه یی فشار اعمال می گردد از 
هر جای دیگری ممکن است واکنشی نشان داده شود به جز 

از وزارت اطالعات و فرهنگ.«
در این حال، صدیق اهلل توحیدی مسوول نهاد حمایت کنندۀ 
رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید: وزارت اطالعات و 
فرهنک تنها  با محکوم کردن خشونت در برابر خبرنگاران 

بسنده کرده است.
او می افزاید: این وزارت باید هر چه عاجل وارد عمل می شد 
با مراجع مسوول تماس می گرفت و سعی می شد تا خشونت 
در برابر خبرنگاران کاهش یابد؛ بی توجهی دولت افغانستان 

سبب شده است تا خبرنگاران بی پناه بمانند.
او از تمامی خبرنگاران می خواهد تا با حفظ امنیت شخصی 

خود به گزارش دهی بپردازند.
رسیده گی به پرونده های قتل خبرنگاران

رده های  در  می گویند  هم چنان  خبرنگاران  حامی  نهادهای 
بلند دولت افغانستان عالقه مندی به خبرنگاران وجود ندارد 
پرونده های  به  کرده  انگاری  نیز سهل  مسوول  ارگان های  و 
قتل خبرنگاران در جریان سالهای پسین رسیده گی صورت 

نگرفته است.
یا  کنندۀ رسانه ها  نهاد حمایت  صدیق اهلل توحیدی مسوول 
نی می گوید: در پیوند به پرونده هایی زندانیان گوانتانامو و 
بگرام از طرف حکومت افغانستان رسیده گی صورت گرفت 

اما هیچ کسی پروندۀ قتل خبرنگاری را بررسی نکرد.
آقای توحیدی می افزاید: در پیوند به پرونده های خشونت و 
قتل علیه خبرنگاران نهادهای حامی از خبرنگاران پیوسته در 

تالش بوده اند تا به این پرونده ها رسیده گی صورت گیرد.
توسط  پرونده ها  بررسی  که  می کند  تأکید  نی  نهاد  رییس 
حکومت آقای کرزی دیگر خاتمه یافته است و ما آرزومند 
هرگاه  و  باشد  نداشته  احمالی  بعدی  حکومت  تا  هستیم 
واقعی ُرخ می دهد هر چه زودتر به واقعات رسیده گی کرده 

و واقعات گذشته را نیز بررسی کنند.
ملی  اتحادیه  اجراییه یی  رییس  دشتی  فهیم  حال،  عین  در 
ژورنالیستان افغانستان می گوید: »زمانی که اگر قتلی صورت 
می گیرد بر می گردد به مراجع عدلی و قضایی و تا آن ها در این 
زمینه کاری کنند اما زمانی که خشونت و یا تهدیدی صورت 
می گیرد ما پیگیری می نماییم و در این زمینه دست آوردهای 

فراوانی را نیز داشته ایم.«
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نهادهای حامی رسانه ها:

50 درصد خشونت در برابر خبرنگاران 
افزایش یافته است

د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان مشکوکو تحرکاتو او 

د افغانستان پر خاورې د پاکستان بریدونو د دواړو 

د  دي.  کړي  خرابې  بیا  ځل  یو  اړیکې  هېوادونو 

کورنیو چارو وزارت ویيل، که چېرې دیپلوماتیکې 

هڅې ناکامه کېږي؛ نو له دوی رسه وروستی اپشن 

د پاکستان پر وړاندې جګړه کول دي.

نورې  افغانستان  وايي،  شننونکي  سیايس  خو 

کوالی  چې  لري  هم  چارې  الرې  ديپلوماتیکې 

يش له پاکستان رسه پرې خپلې ستونزې حل کړي. 

هغوی وايي، دا د افغان حکومت حق دی، چې د 

پاکستان بریدونو ته ورته ځواب  ورکړي.

علومي  نورالحق  جرنال  څېړونکي  چارو  پوځي  د 

د  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

ناندرۍ  او  شخړې  ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان 

افغانستان  له  او دغه هېواد  لري  خورا وږده سابقه 

رسه د مخالفت لپاره رامنځته شوی دی.

دواړو  د  چې  دې  له  مخکې  کړه،  زیاته  نوموړي 

هېوادونو ترمنځ جګړه پېښه يش ځینې نورې الرې 

چارې هم شته چې افغانستان باید ترې ګټه واخيل، 

څو د دواړو هېوادونو ترمنځ شته ستونزه ختمه يش.

ګډون  په  امریکا  د  باید  افغانستان  وینا،  په  هغه  د 

په افغانستان کې د شته ناټو ځواکونو او هېوادونو 

څخه په دې برخه کې ګټه پورته کړي، هغوی دې پر 

پاکستان فشار راوړلو ته وهڅوي او له دې وروسته 

دې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.

ښاغلی علومي په دې اند دی، ښه دا ده چې نړیواله 

فشارونو  سیايس  او  اقتصادي  تر  پاکستان  ټولنه 

الندې ونیيس او افغان حکومت د دې فشارونو د 

امنیت شورا  او  ټینګه ودرېږي  په  باید  لپاره  راوړلو 

دې هم وهڅوي.

د  پوځي چارو دغه شننونکی وايي، تر اوسه افغان 

حکومت په ديپلوماتیکه برخه کې دا هڅې نه دي. 

نوموړی وايي، که چېرې افغان حکومت له پاکستان 

په کار ده چې  نو  له وره داخلېږي؛  رسه د جګړې 

ډول  هر  کړي،  تجهیز  ښه  ځواکونه  خپل  لومړی 

ورکړي،  کې  واک  په  امکانات  او  وسلې  عرصي 

ځکه افغان ځوانان له چا کم نه دي؛ خو حد اقل 

داسې وسایل ولري، چې د پاکستان معادل وي او 

سبا وزیران ونه وايي، چې ځواکونه یې پرمختليل 

تجهیزات او وسایل نه لري.

په  پاکستان  کړه،  زیاته  علومي  نورالحق  جرنال 

افغانستان کې د یوه کمزوري نظام او د افغانستان 

بې ثبايت غواړي او په خپله ګټه یې بويل. نوموړی 

رامنځته  د  حکومت  داسې  یوه  د  پاکستان  وايي، 

سیوري  تر  پاکستان  د  چې  دی،  کې  لټه  په  کېدو 

الندې وي، د هغوی الس پرې بر وي، چې هم له 

دنیا پرې ګټه واخيل او هم په افغانستان کې خپلې 

ګټې ترالسه کړي.

له  پاکستان  کې  کلونو  دیارلسو  تېرو  په  وویل،  ده 

ترالسه  ګټه  ډالره  میلیاردونه   په  نه  ټولنې  نړیوالې 

کړه، هم یې خپل بې کفیته توکي په افغان بازار کې 
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ریاست زراعت ؛ آبیاری ومالداری والیت پنجشیر از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دوباب ذخیره خانه کچالو مربوط 
ولسوالی آبشار شامل نقشه احجام درج اسناد بوده و در داوطلبی اشتراک نموده و آفر 
های سربسته خویش را مطابق شرطنامه به لسان دری طبق قانون طرز العمل تدارکات 
عامه افغانستان از تاریخ نشر اعالن الی )21( روز کاری ارایه نماید اصول شرطنامه 
و تسلیمی آفر ها الی ساعت )10( بجه قبل از ظهر 1393/05/15 آخرین معیاد ضرب 
العجل تسلیمی  آفرها میباشد صورت میگیرد آفر دیر رسیده انترنتی پذیرفته نمیشود. 
با  افغانی بشکل تضمین نقده بوده و شرایط اهلیت جواز  تضمین مبلغ )100000( 
اعتبار فعالیت های ساختمانی ، توانایی مالی ، تجربه کاری )کارکرد درقبلی در بخش 

مربوط( در زمینه میباشد.
آدرس ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری والیت پنجشیر

شماره تماس: 0799546491
با احترام

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری والیت پنجشیر
مدیریت عموی مالی و اداری

امریکا له پاکستان او افغانستان رسه دوه 

مخې پالیيس چلوي


