
به  رو  ریاست جمهوریش  دوران  که  کرزی  حامد 
اعالم کرد طوالنی شدن روند  پایان است، روز جمعه 
رسیده گی به نتایج انتخابات بحث برانگیز در حال تاثیر 

گذاری بر دولت، اقتصاد و امنیت این کشور است.
کرد:  اعالم  بیانیه یی  در  روز جمعه  کرزی  دفتر حامد 
انتخابات  این  نتایج  اعالم  منتظر  افغانستان  »مردم 
مراسم تحلیف  نزدیک  آینده  هستند و می خواهند در 

رییس جمهور جدید این کشور برگزار شود.«
حضور  »اخیراً  است:  شده  تاکید  بیانیه  این  در 

این  و حمالت  افغانستان  در  خارجی  تروریست های 
گروه علیه مردم ما افزایش یافته است.«

افغانستان  جمهوری  ریاست  نامزد  دو  آن که  از  پس 
از  و  کرده  خودداری  انتخابات  در  شکست  قبول  از 
تقلب در این انتخابات خبر دادند، روند رسیده گی به 
هشت میلیون و یکصد هزار رای پس از برگزاری دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از روز 

یکشنبه آغاز شد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعالم کرد جان کری 

وزیر امور خارجه امریکا روز جمعه از کرزی خواسته 
است تکلیف این وضع در موعد مقرر مشخص شود.
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هر شك و ترديدي تأخيرهاي خاِص خود را به همراه دارد و ايام، با 
افسوس بر روزهاي از دست رفته مي گذرد.
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نامزدان ریاست جمهوری با توافق روی تشکیل دولت وحدت ملی:
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وزیر مالیه در واکنش به اتهام حیف و میل کمک های 
طرف  نیروهای  گفت:  افغانستان  در  امریکا  دولت 
قرارداد امریکا عامالن اصلی حیف و میل کمک ها در 

افغانستان هستند.
امریکا  قرارداد  طرف  نیروهای  افزود:  زاخیلوال  عمر 
هزینه های  با  را  افغانستان  در  بازسازی  پروژه های 
هنگفت و بدون...                           ادامه صفحه 6

گذشته  روز  امریکا  متحدۀ  ایاالت  دفاع  وزیر  چک هگل 
اوضاع  و  کشور  دو  بین  روابط   روی  جدید  دهلی  در 

افغانستان با مقام های هند دیدار و گفت وگو کرد. 
هند متحد نزدیک امریکا در جنگ با تروریزم در افغانستان 
به شمار می رود و به خاطر خروج نیروهای بین المللی از 

افغانستان نگران است.
از  افغانستان  آن که  برای  هندوستان  گذشته  سال   13 در 
النۀ  به  دوباره  و  بیاستد  خود  پای  به  اقتصادی  لحاظ 
تروریستان مبدل نشود، بیش از دو میلیارد دالر را با این 

کشور کمک کرده است.
آقای هگل در دیدار سه روزه اش از دهلی جدید، گفته 
مسالۀ  هند  مقامات  با  صحبت  اجندای  در  که  است 
افغانستان نیز شامل است....                  ادامه صفحه 6

نیروهایطرِفقراردادامریکا
عامالناصلیحیفومیلکمکها

درافغانستانهستند

چکهگلدربارۀافغانستان

بامقاماتهندگفتوگومیکند

صفیه صدیقی نمایندۀ تحول و تداوم در نشست تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان:

درپروسۀانتخاباتشفافسازیصورتگیـرد
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صفحه6

یادداشت: 
 كنفرانس آجندای ملی، در ادامۀ نشست های پیشین، 
به تاریخ اول اسد/مرداد 1393   نشستی را زیر ناِم 

تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان در هوتل 
انتركانتیننتال كابل برگزار كرد. در این نشست شمار 

زیادی از نخبه گان؛ نماینده گان مردم در مجلس، استادان 
دانشگاه، دانشجویان و نماینده گان داكتر عبداهلل 

عبداهلل و داكتر اشرف غنی احمدزی اشتراک كرده 
بودند.

در این نشست، نخبه گان سیاسی روی عناصر تشکیل 
دولت وحدت ملی در افغاستان بحث وگفت و گو كردند و 
پیشنهاد و دیدگاه های شان را در خصوص شکل گیری یک 

دولت فراگیر مطرح كردند.
متن سخنرانی سخنرانان كنفرانس تشکیل دولت وحدت 
ملی را به ترتیب از روزنامۀ ماندگار به نشر می سپاریم:
صفحه6

کرزي:
تأخیردراعالمنتایجانتخاباتتأثیرمنفيبرامنیتواقتصادافغانستانميگذارد



به  نظامی  حملۀ  از  پاکستان  هشدارهای 
گروه های  از  حمایت  بهانۀ  به  افغانستان 
گمراه کننده  و  اتهامی خطرناک  تروریستی، 
قربانِی  سال ها  خود  که  کشوری ست  به 
قربانی  نیز  حاال  همین  و  بوده  تروریسم 

می دهد. 
گزارش های موثق نشان می دهند که هر روز 
ده ها تن در افغانستان به شیوه های مختلف 
قربانِی تروریسِم کور می شوند. جنایت کاراِن 
ناتو  سربازاِن  حضور  بهانۀ  به  تروریست 
علیه  جنگ  تنور  حالی  در  افغانستان،  در 
که  داشته اند  نگه  داغ  را  افغانستان  مردمِ 
حمایت های منطقه یی و به خصوص حلقاِت 
با  را  پاکستان  سیاسِی  و  نظامی  مشخِص 
پاکستان،  خاک  از  بخش هایی  دارند.  خود 
گروه های  امِن  اسکاِن  و  آموزش  محِل 
تروریستی است و این گروه ها در پناه چنین 
به  می توانند  هم چنان  که  حمایت هایی ست 
جنگ و آدم کشی در افغانستان ادامه دهند. 

قربانِی  افغانستان  مردمِ  این که  در 
شک  نمی توان  اصاًل  تروریسم اند، 
مقام های  که  نیست  مشخص  ولی  ورزید؛ 
شواهد،  و  اسناد  کدام  اساِس  بر  پاکستانی 
به  را  تروریسم  از  حمایت  بزرِگ  اتهام 
تهدیدآمیِز  اعالمیۀ  می کنند.  وارد  ما  مردمِ 
واکنش  که  پاکستان  خارجۀ  وزارت  اخیِر 
در  داشت،  پی  در  را  کشور  مقام های  تنِد 
کشورها،  میان  روابط  و  دیپلماسی  قاموس 
تعریفی جز دخالِت آشکار در امور داخلی 
کشورِ دیگر و زیرپا گذاشتن اصوِل ُحسِن 
همجواری نمی تواند داشته باشد. در بخشی 
»پاکستان  آمده است:  اعالمیه چنین  این  از 
دست  مورد  در  افغانستان  اتهامات  مجدداً 
داشتن در حمالت تروریستی، همکاری با 
شورشیان و حمالت توپ خانه یی به خاِک 
افغانستان را رد می کند و آن را خالف تعهد 
پاکستان در امِر مبارزه با تروریسم و ُحسن 

همجواری با همسایه های خود می داند«. 
با  مستقیم  تناقِض  در  دقیقًا  دیدگاه  این  اما 
قرار  تروریسم  برابِر  در  پاکستان  عمل کردِ 
می گیرد. دولت پاکستان، مبارزه با تروریسم 
در  نکرده،  تلقی  جدی  این که  ضمن  را 
تندرو  و  تروریستی  گروه های  از  پشتیبانی 
در  موجود  اسناد  است.  داشته  قرار  نیز 

صدها  حضور  و  افغانستان  امنیِت  شورای 
شورشِی پاکستانی در جنگ حصارِک والیت 
نیز  بین المللی  ناظران  از چشم  ننگرهار که 
سیاست های  روشِن  گواه  نمانده،  دور  به 
تروریست محورانۀ دولت پاکستان می تواند 

باشد. 
خالف  تروریسم،  با  مبارزه  در  پاکستان 
خارجۀ  وزارِت  اعالمیۀ  در  موجود  ادعای 
خود عمل کرده است. جنگ افغانستان یک 
جنِگ داخلی نیست، هرچند نمی توان منکر 
بعد داخلِی آن شد؛ ولی ابعاد بزرگ تِر این 
جنگ در منطقه یی بودِن آن است. جنگی که 
دست کم در سیزده سال گذشته، آدرس های 
توانسته اند  آن  حامیاِن  و  داشته  مشخص 
برنامه های استراتژیِک خود را در ترغیب به 

شورش گری در افغانستان دنبال کنند. 
خارجۀ  وزارت  اعالمیۀ  دیگِر  بخش  در 
پاکستان گفته شده، تروریسم دشمِن مشترک 
از  برای  در منطقه است و توصیه شده که 
تالش های  مشترک،  دشمِن  این  بردن  بین 
هماهنگ باید صورت گیرد. این درخواست 
ـ اگر حافظۀ سیاست مداراِن پاکستانی یاری 
پیشنهادِی  کند ـ سال ها پیش در بسته های 
ارایه  به رهبراِن آن کشور  افغانستان  دولِت 
شد و بارها نیز بر آن تأکید صورت گرفت. 
آن چه را که امروز پاکستان به عنواِن توصیه 
آن  طرِح  تنها  نه  می اندازد،  چنگ  آن  به 
مخالفت هم  بارها  آن  با  بل  نیست،  کشور 
تروریسم  پاکستان  دولت  اگر  است.  کرده 
چرا  پس  می دانست،  مشترک  دشمن  را 
در  تروریست ها  و  شورشیان  پایگاه های 

خاِک آن کشور پهن شده است؟ 
امروز  به  تا  پاکستانی  دولت مرداِن  برای 
نبوده  تروریست و شورشی مسلح، دشمن 

توجه  با  نمی رود  گمان  این هم  از  پس  و 
دشمن  به  کشور،  این  استراتژیِک  عمِق  به 
در خصوِص  مهم  نکتۀ  اما  و  شود.  تبدیل 
ضعفی ست  پاکستان،  نظامی  هشدارهای 
و  کشور  دیپلماسِی  دستگاه  در  هم  که 
نشان  آن  برابِر  در  دفاعی  نهادهای  در  هم 
دولت  چرا  که  نیست  معلوم  می شود.  داده 
ابزارهای  و  طمأنینه  با  این همه  افغانستان 
پاکستان  فشارهای  برابِر  در  می خواهد  نرم 

واکنش نشان دهد؟
 بخش سوال برانگیز مسأله، به ارادۀ دولت در 
واکنش به تعرضاِت پاکستان و جهانی کردِن 
این قضیه مربوط می شود. پاسخ به حمالِت 
و  شرقی  بخش های  در  پاکستانی  نیروهای 
جنوبِی کشور اگر از توان نظامیان ما خارج 
تعرِض  عنوان  به  مسأله  طرح  ولی  است، 
مستقیِم دولِت پاکستان به حریِم یک کشورِ 
می توانست  بین المللی  نهادهای  در  مستقل 
انجام شود. من یک نوع خاموشِی ابهام آمیز 
کشور  دولت مرداِن  از سوی  مسأله  این  در 
تشدید  باعث  می تواند  که  احساس می کنم 

حمالِت پاکستان به خاک افغانستان شود. 
می توانند  افغانستان  دولِت  رهبران 
مختلف  گزینه های  و  مجاری  به ساده گی 
دولِت  با  تروریسم  مشکِل  حِل  برای  را 
پاکستان جست وجو کنند. این گزینه ها تنها 
به راه انداختِن سروصداهای رسانه یی نیست 
ما  شود.  گزینه  این  به  محدود  هم  نباید  و 
حق داریم  برای پاسداری از حریم خود، از 
کنیم،  استفاده  گزینه های مشروع و درخور 
محدود  هم  نه  و  دیپلماسی  به  محدود  نه 
جای  در  کدام  هر  بل  نظامی؛  وسایل  به 
خود ـ زمانی که آن ها را مشروع و درخور 
تشخیص دهیم ـ قابلیِت استفاده را دارند. 
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نثاراحمد فیضی غوریانی ـ عضو مجلس نماینده گان

چـهرۀتازۀجنِگپاکستانعلیهافغانستان  

جان کری وزیر خارجۀ امریکا، برای تأکید روی توافقاِت قبلی 
و عملی کردِن پروسۀ تشکیِل حکومِت وحدِت ملی، بارِ دیگر 
نتیجۀ  در  زیرا  برگشت؛  امریکا  به  پُر  دسِت  و  آمد  کابل  به 
توافق نامۀ  یک  ریاست جمهوری  نامزد  دو  هر  او،  تالش های 

مشترک را امضا کردند.
سفر دوبارۀ جان کری برای حِل بحراِن انتخاباِت افغانستان و 
تأکید بر تشکیل دولت وحدِت ملی در کشور، یک بارِ دیگر 
نظر  از  را  افغانستان  امریکا  که  کرد  امر  این  متوجِه  را  اذهان 
نینداخته و رویدادهای این کشور بدون شک آن کشور را متأثر 

می سازد و نیز سازمان ملل نگراِن اوضاِع افغانستان است. 
با این حال، تالش های آقای کری به خاطِر شکل گیری دولِت 
است،  شده  ارایه  کشور  داخِل  از  آن  طرِح  که  ملی  وحدت 
اندکی با چالش  روبه رو شده؛ اما این سفر و نشست های پی هِم 
کنفرانس  و  بوده  نتیجه بخش  ریاست جمهوری  نامزداِن  با  او 
خبرِی مشترِک او با نامزدان ریاست جمهورِی افغانستان نشان 
شده  هموار  ملی  وحدِت  حکومِت  تشکیل  برای  راه  که  داد 

است.
پیشیِن جان کری که حدود یک  از سفِر  این و پس  از  پیش 
توافق های  نظر می رسید که همۀ  به  قبل صورت گرفت،  ماه 
وضعیِت  و  شده  برآب  نقِش  انتخابات  دربارۀ  صورت گرفته 
که  شد  فهمیده  حاال  اما  شکل گیری ست.  حاِل  در  دیگری 
امریکا  اصلِی  اهداف  از  ملی،  وحدت  حکومِت  تشکیل 
مردمِ  که  است  دریافته  امریکا  مسلمًا  می باشد.  افغانستان  در 
افغانستان با توجه به شرایِط پیش آمده، خواهاِن تشکیِل چنین 
در  این سو  به  سال  سه  از  طرح  این  این که  به ویژه  دولتی اند، 

فضای افغانستان مطرح می باشد. 
سازمان  نمایندۀ  و  کری  جان  با  نامزدان  مجددِ  توافِق  اکنون، 
ملل بر سِر تفتیش کامِل آرا و تشکیل حکومِت وحدت ملی 
در کشور، تأکیدی بر توافقاِت پیشین است و حرِف جدیدی 
در این مذاکرات مطرح نشده است؛ اما این که فردای این دیدار 
چه اتفاق می افتد و هر دو طرِف انتخاباتی به قول و قرارهایی 
که  دیگری ست  بحِث  خیر،  یا  می مانند  وفادار  می دهند  که 

گذشِت زمان آن را روشن خواهد کرد.
چه گونه  جان  کری  آقای  که  است  این  اساسی  پرسِش  اما   
می خواهد مشکالِت ناشی از انتخابات را حل کند و به تشکیِل 
دولِت وحدِت ملی اقدام ورزد. زیرا مردم افغانستان با توجه 
به تجاربی که از گذشته دارند، بیم ناک اند که امریکا و سازمان 
و  نباشند  بی طرف  کشور  ریاست جمهورِی  انتخابات  در  ملل 
حداقل به یکی از نامزدان عالقۀ بیشتر نشان دهند، و این سبب 
فراموشی  به  انتخابات،  در  صورت گرفته  تقلب های  که  شود 
گرفته   نظر  در  متقلبان  که  گردد  همان  نتیجه  و  شود  سپرده 
بودند و بعد هم دولتی به وجود بیاید که مشروعیتش زیِر سوال 

قرار دارد.
یک  عنواِن  به  کری  آقای  که  است  این  مردم  انتظارِ  بنابراین 
فردِ باصالحیت در نظام امریکا و معادالِت بین المللی، معضِل 
انتخاباِت افغانستان را به گونه یی مدیریت کند که آرای پاِک 
مردم تعیین کننده واقع شود و پس از تصفیۀ آرا، دولت وحدِت 
ملی در محور نامزدِ داراِی آراِی بیشتر شکل بگیرد، آن هم به 
گونه یی که هیچ بازنده یی به معنای معموِل آن وجود نداشته 
نمی تواند  و  شده  خدشه دار  شدیداً  انتخابات  این  زیرا  باشد؛ 

یک برنده و بازندۀ واقعی داشته باشد.
به خاطر  ملی صرفًا  دولِت وحدت  تشکیل  از  در گذشته  اگر 
شدِن  مشکل زا  احتماِل  نیز  و  کشور  نابه ساماِن  وضعیِت 
اکنون  اما  می شد؛  گفته  سخن  ریاست جمهوری  انتخاباِت 
برگزاری دو دورِ دومِ انتخابات و مشکالتی که از این رهگذر 
خلق شده، نیاز مبرمِ افغانستان به تشکیل دولِت وحدِت ملی 

را بسیار جدی و غیر قابِل انکار ساخته است.
بیشترین  آقای جان کری  که  است  این  افغانستان  مردمِ  انتظار 
نگاهِ  پروسه  این  به  و  باشد  داشته  آرا  تفتیِش  بر  را  تأکیدش 
که  کند  را درک  این  باید  امریکا  باشد.  نداشته  صرفًا سیاسی 
افغانستان با وضعیِت جدیدی مواجه است و این وضع ایجاب 
می کند که با صداقت و بی طرفِی تمام بکوشد وضعیت را به 
سوی ثبات سوق دهد. در غیر آن، افغانستان آبستِن بحران های 
دیگر خواهد شد. اما به رغِم این همه باید گفت که امضای یک 
وحدت  حکومِت  تشکیِل  به هدِف  نامزدان  میان  موافقت نامه 
گامِ  ملل، یک  نمایندۀ سازمان  ملی، در حضور جان کری و 

کاماًل امیدوارکننده تلقی می شود.

توافقنامۀنامزدان
امیدوارکنندهاست

رهبران دولِت افغانستان می توانند به ساده گی مجاری و گزینه های مختلف را 
برای حِل مشکِل تروریسم با دولِت پاکستان جست وجو کنند. این گزینه ها 
تنها به راه انداختِن سروصداهای رسانه یی نیست و نباید هم محدود به 
این گزینه شود. ما حق داریم  برای پاسداری از حریم خود، از گزینه های 
مشروع و درخور استفاده کنیم، نه محدود به دیپلماسی و نه هم محدود 
به وسایل نظامی؛ بل هر کدام در جای خود ـ زمانی که آن ها را مشروع و 
درخور تشخیص دهیم ـ قابلیِت استفاده را دارند
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مسوول صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( در غزه اعالم 
کرد: هزینه بازسازی خسارت های وارده به نوار غزه در پی 
دالر  میلیارد   1.6 صهیونیستی  رژیم  ارتش  وحشیانه  حمالت 

برآورد شده است.
یونیسف: هزینه بازسازی غزه 1.6 میلیارد دالر است

بیرنیل ایرنساید رییس صندوق کودکان بین الملل در نوار غزه 
در مصاحبه با شبکه العربیه این سوال را مطرح کرد چه کسی 
مسوولیت پرداخت این هزینه برای باسازی غزه را پرداخت 

خواهد کرد؟
وی در ادامه گفت: در پی حمالت اسراییل و خسارت های 
فراوانی که در غزه به بار آمده است، خانواده ها از هم پاشیده 
ناامیدی  این منطقه دچار یاس و  اکثر مردم در  شده است و 

شدند.
سختی  در  غزه  مردم  اینکه  بیان  با  ملل  سازمان  مسوول  این 
به سر می برند و کمبودهای فراوانی دارند گفت: هزاران نفر 

همچنان در پی یافتن پناهگاهی برای خود هستند.
رییس دفتر یونسیف در غزه همچنین گفت: این سازمان تالش 
می کند کمک های بشردوستانه از جمله مواد غذایی و دارویی 
را به صورت فوری و مستقیم در اختیار مردم فلسطین قرار 

دارد.
برای  فلسطینیان  درخواست  رد  با  صهیونیستی  رژیم  ارتش 
تهاجم  باردیگر  گذشته  روز  غزه،  نوار  محاصره  کامل  لغو 
فلسطینی  منطقه  این  مناطق مختلف  به  یی  توپخانه  و  هوایی 
را از سرگرفت. در تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق 
مسکونی نوار غزه و درمیان سکوت مجامع بین المللی که از 
یک ماه پیش آغاز شده است، تاکنون حدود 2 هزار فلسطینی 

شهید و ده ها هزار نفر دیگر زخمی و آواره شدند.

سایۀغزهبرمیزبانیجامجهانی2022قطر
میزبانی جام جهانی 2022 در قطر به جدیدترین هدف 
ائتالف اعالم نشده میان عربستان و اسراییل تبدیل شده که 
با جنگ غزه و در نتیجه حمایت قطر از اخوان المسلمین، 
از اسالم سیاسی،  الهام گرفته  حماس و سایر گروه های 
موضوعات مورد مناقشه سیاسی در حوزه خلیج فارس 

را تشدید کرده  است. 
دنبال  به  بین المللی  و  اسراییلی  رسانه های  گزارش های 
شبه نظامی  اسالم  مفهوم  با  قطر  استراتژی  کردن  مرتبط 
برای  جایگاهی  تعیین  هدفش  که  استراتژی یی  هستند؛ 
قطر به عنوان یک مرکز قدرتمند فوتبال در جهان است تا 
به این ترتیب جوانان را از طریق برنامه »آکادمی اشتیاق 
مفهوم  با  ورزش  بر  عالوه  ورزشی«  برتری های  برای 

اسالم شبه نظامی برانگیزد.
حمایت  استعدادیابی  برای  را  برنامه یی  اشتیاق  آکادمی 
از 16 کشور  مالی می کند که هر ساله 500 هزار جوان 
آفریقایی، آسیایی و امریکایی را مورد امتحان قرار می دهد 
آکادمی  در  این  برای آموزش در  آنها 20 تن  میان  از  و 

دوحه و داکار، پایتخت سنگال انتخاب می شوند.
این گزارش ها عالوه بر این به دنبال بی اعتبار کردن نقش 
قطر به همراه ترکیه هستند که نقش بسیار مهمی را در 
تالش های بین المللی برای دستیابی به آتش بس غزه ایفا 
اتحادیه  و  امریکا  توسط  که  از حماس  که  می کنند چرا 
خورده،  برچسب  تروریستی  گروه  یک  عنوان  به  اروپا 
حمایت می کنند. این گزارش ها، دولت قطر را عالوه بر 
اینکه به حمایت مالی و پناه دادن به رهبران حماس در 
دوحه متهم می کنند، می گویند که قطر به صورت فعاالنه 
به حماس در ایجاد یک زیرساخت پیچیده نظامی کمک 

می کند.
این گزارش ها در مقابل پیش زمینه ای از یک جنگ لفظی 
که  محکومیت هایی  و  شده  مطرح  قطر  و  اسراییل  میان 
عربی  کشورهای  دیگر  و  سعودی  عربستان  توسط 
این  گرچه  می شوند.  عنوان  غزه  به  اسراییل  حمله  علیه 
توقف  برای  عرب  جهان  واقعی  تالش  با  محکومیت ها 

درگیری ها همراه نیست.
اقداماتش، در  با وجود  اینجاست که قطر  متناقض  نکته 
یک دهه گذشته برای دومین بار تنها کشور عربی ای بوده 
اسراییل،  با  دیپلماتیک  یا روابط  معاهده صلح  بدون  که 
به صورت مستقیم مبلغ 6 / 4 میلیون دالر در دو باشگاه 

فوتبال اسراییلی   فلسطینی سرمایه گذاری کرده است.
اگرچه قطر تاکنون به این اتهامات پاسخی نداده اما خالد 
اخیر  مصاحبه  در  کشور  این  خارجه  امور  وزیر  عطیه، 
خود با شبکه خبری سی ان ان گفت که دوحه از حماس 

حمایت نمی کند بلکه از فلسطینی ها حمایت می کند.
سیستماتیک  خرابکاری  به  را  اسراییل  همچنین  وی 
تالش های امریکا برای حل بحران اسراییل-فلسطین در 

سال گذشته میالدی متهم کرد.
نیز  حماس  که  اخوان المسلمین  با  دیرینه ای  روابط  قطر 
یکی از انشعابات آن است، دارد و این روابط به مدت ها 
عنوان  به  روابط  این  می گردد.  باز  قطر  استقالل  از  قبل 
کنار  در  گرچه  تا  است  کرده  عمل  قطر  برای  ابزاری 
عربستان سعودی به تفاسیر وهابی از اسالم گرایش دارد 
اما از ساختار سیاسی سبک سعودی ها که در آن خاندان 
است،  سهیم  محافظه کار  روحانیتی  با  را  قدرت  حاکم، 

اجتناب کند.
تلگراف  دیلی  روزنامه  خبری،  گزارش   جدیدترین  در 
گزارش داد که تعدادی از اعضای خانواده حاکم آل ثانی 
اخیر  فستیوال  در  نظامی  شبه  روحانیون  میزبان  قطر  در 
آکادمی اشتیاق در دوحه بودند که برخی از آنها در بریتانیا 

ممنوع الفعالیت  هستند.
بنابر گزارش این روزنامه، یکی از این روحانیون محمد 
سعود  ملک  دانشگاه  استاد  العارف،  عبدالرحمان  بن 

ریاض است که در فیس بوک بیش از 12 میلیون حامی 
در  شیعه  مسلمانان  از  بدگویی  خاطر  به  مرد  این  دارد. 
راستای سیاست و ایدوئولوژی پادشاهی عربستان از سفر 
به انگلیس و سوییس منع شده است. هم چنین دلیل دیگر 
ممنوعیت حضور وی در انگلیس و سوییس این است که 
او در مسجدی در کاردیف در کنار دو جوان دیده شد؛ 
دو جوانی که متعاقبا مشخص شد در یک فیلم ویدئویی 

منتسب به داعش دیده شده اند.
همچنین گفته می شود که در میان این روحانیون، وقدی 
عبدالحمید محمد غنیم، نیز دیده می شود که متولد مصر 
است و جمع کننده کمک های مالی برای حماس است 
که بخاطر سخنرانی های ضد یهود خود معروف بوده و 

پس از بازداشت در امریکا به اتهام نقض موقعیت مهاجر 
بودنش به قطر رفته و در انگلیس نیز به خاطر »تحریک، 
منع  تروریستی«  خشونت  دادن  جلوه  باشکوه  یا  توجیه 
نیز  کانادا  به سوییس و  از سفر  او همچنین  شده است. 

منع شده است.
با  شدت  به  تلگراف  دیلی  روزنامه  گزارش 
سایت  در  اشتیاق  آکادمی  فستیوال  گزارش 
در تضاد است.   DohaStadiumPlusQatar.com
فستیوال  در  که  کرد  اعالم  قطری  ورزشی  وبسایت  این 
نظیر  بازی هایی  آکادمی  این   رمضان  ماه  ورزش های 
ورزشکاران  و  شد  برگزار  هندبال  و  بسکتبال  فوتبال، 
زن و معلول ها در این بازی ها شرکت داشتند که توسط 
این کشور  بانوان  پارالمپیک قطر و کمیته ورزش  کمیته 

سازماندهی شده بود.
پیشتر نیز روزنامه تایمز آو اسراییل به نقل از یک کارشناس 
مالی،  تامین  به  قطر  نوشت،  اسراییل  سایبری  امنیت 
سازه هایی  همچنین  و  پیچیده   سیستم های  و  تجهیزات 
برای پرتاب راکت هایی با استفاده از سیستم های پرتاب 
منظور  به  و  حماس  برای  اتوماتیک  و  شده  زمان بندی 
تونلی ای می پردازد که هدف اصلی  ساخت سیستم های 
حمله اسراییل به غزه هستند. این روزنامه همچنین به نقل 
از آویاد دادون، از گروه امنیت سایبری »آدور« اسراییل که 
به بسیاری از وزرای اسراییلی مشاوره می دهد، نوشت که 
وی به رادیو ارتش اسراییل گفته قطر به پرسنل حماس 
داده  آموزش  تجهیزات  این  از  استفاده  درباره چگونگی 

است.
این مرد بعدا گفت که رهگیری 70 درصد از تمام حمالت 
هفته های  در  اسراییل  دولتی  وبسایت های  علیه  سایبری 
اخیر به آی پی آدرس هایی در قطر منتهی شده است. قطر 

که درباره افزایش  تنش ها با عربستان که اخوان المسلمین 
را به عنوان یک گروه تروریستی منع کرده و سال گذشته 
میالدی کودتای ارتش در مصر را نیز حمایت کرد، نگران 
است، غزه را به عنوان فرصتی در آزمودن سرمایه گذاری 
تهاجمی  دالریش در ظرفیت های سایبری  میلیون  صدها 

و دفاعی می بیند.
حماس  و  اسراییل  میان  جنگ  قطر  گفت:  دادون  آقای 
را به عنوان یک زمینه برای آماده سازی می بیند. آنها از 
عملکردشان در تجهیزات سایبری درس گرفته و آنها را 
سایبری  یکی  این  از  بیشتر  حتی  که  بعدی  جنگ  برای 

محور خواهد بود، ارتقا می دهند.
هماهنگی  دفتر  ریاست  که  اسراییلی  مقام  آویاد،  الی 

در  قطر  آنکه  تا  داشت  برعهده  دوحه  در  را  اسراییل 
تعطیل  را  آن  غزه  به  اسراییل   2009 حمله  به  واکنش 
کرد، در مصاحبه یی با رادیو ارتش اسراییل گفت امریکا 
از آنچه درحال رخ دادن است، آگاه است اما قطر پول 
تا روابط  بیشتری را برای تضمین این مساله خرج کرد 
خوبی با واشنگتن داشته باشد شاهدش هم این است که 
پافشاری جان کری، وزیر امور خارجه امریکا براین بود 
که قطر در مذاکرات برای آتش بس در غزه دخیل باشد. 

قطر برای این مساله چه کرد؟
با  نزدیک  ارتباط  در  خبری  وبسایت  یک  فایل،  دبکا 
حماس  فرماندهی  که  داد  گزارش  اسراییل،  اطالعات 
پیچیده  ارتباطی  تجهیزات  با  نظر  به  آن  کنترل  مراکز  و 
هستند:  مجهز  دوگانه  عملکرد  با  شده  رمزگذاری  و 
ارتباط جنگی، فرماندهی میانه و سطح پرسنلی و تداخل 
پهپادهای  سیگنال های  در  پارازیت  ایجاد  و  الکترونیکی 
وزارت جنگ اسراییل یا حتی رهیگری آنها و همچنین 
استراق سمع ارتباطات این وزارت خانه و سیگنال های 

شبکه ها و وسایل تصویری.
است:  نوشته  سرمقاله یی  در  پست  اورشلیم  روزنامه 
تنهایی  به  بازی های جام جهانی می تواند  میزبانی  هزینه  
سال  چندین  برای  را  فلسطینی ها  اقتصادی  مشکالت 
حل کند اما پول قطر برای این مشکالت اختصاص داده 
نمی شود. درضمن، میزبانی بازی های 2022 در قطر خود 
یک مدل بزرگ میانجی گری تاثیرگذار است. بسیاری از 
کارخانجات و کمپانی های امریکایی برای ساخت و ساز 
در قطر قرار داد بسته اند اما اگر نشانه یی از صداقت وجود 
داشته باشد، محل برگزاری این بازی ها برای سال 2022 
باید تغییر کند و نقش قطر در میانجی گری درگیری ها در 
سراسر خاورمیانه بایستی به دقت مورد انتقاد قرار گیرد.

یونیسف:

 هزینۀ بازسازی غزه 
1.6 میلیارد دالر است

استرالیا به روسیه:

کشور قلدر منتظر تحریم های 
بیشتر باش!

امریکا مواضع داعش در عراق را هدف قرار داد
مورد  عراق  در  را  داعش  مواضع  برخی  امریکایی  های  طیاره 
حمله قرار داند. در این حمله از بم های الیزری و دقیق استفاده 

شده است.
او باما این اقدام را بعد از آن انجام داد که منافع آن کشور در 

عراق مورد تهدید داعش قرار گرفت.
رییس  اوباما،  باراک  راشاتودی،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
جمهوری امریکا تاکید کرد: کمک های انسانی را به منظورکمک 
کشور  این  شمال  کوه های  در  که  عراق  مذهبی  اقلیت های  به 

محاصره هستند، نیز فراهم کرده است.
اوباما در سخنرانی خود در کاخ سفید اعالم کرد که این کمک ها 
شامل  آماده خواهد شد  عراق  مردم  برای  هوایی  طریق  از  که 
موادغذایی و آب است و به منظور نجات جان هزاران تن در 
عراق که با خطر »مرگ قطعی« از سوی گروه تروریستی »دولت 
آن ها  ارسال  با  شده اند  مواجه  )داعش(  شام«  و  عراق  اسالمی 

موافقت شده است. 
تا کنون بسته های از این کمک ها به مدمان بیجاشده عراقی که 

عمدتا غیر مسلمان اند رسیده است.
رییس جمهوری امریکا در سخنانش گفت که داعش خواستار 
گروههای  دیگر  و  مسیحی  اقلیت های  سیستماتیک  نابودی 

اقلیت در شمال عراق شده که این مساله یک نسل کشی است و 
او این اجازه را نمی دهد.

اعالم  است«  آماده کمک  امریکا  »امروز  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کرد: اگرچه امریکا »نمی تواند و نباید« در هر بحرانی از جهان 
دخالت کند اما باید زمانی که مردم بی گناه در معرض خشونت 

گسترده هستند، وارد عمل شود.
اوباما در ادامه اظهار کرد که امریکا در صورت لزوم حمایت از 
پرسنل خود در اربیل و سفارتش در بغداد آماده »اقدام نظامی 

هدفمند« به شکل حمله هوایی است.
توقف حرکت  برای  می تواند  هوایی  که حمله  کرد  تاکید  وی 
به  آن ها  حرکت  صورت  در  داعش  نظامیان  شبه  کاروان های 

سمت اربیل مورد استفاده قرار گیرد.
اوباما تاکید کرد: بنابراین من در صورت لزوم کمک به نیروهای 
عراقی که در حال جنگ برای شکست حصر کوه سنجر و شبه 
موافقت  هدفمدن  هوایی  با حمله  منطقه،  آن  در  اسیر  نظامیان 
کرده ام. ما می توانیم با دقت و مسئوالنه عمل کنیم تا از عمل به 
بالقوه نسل کشی ممانعت به عمل آوریم. این حمالت بامداد 
چندین  گذشته  تاشب  و  اند  آغاز شده  محلی  وقت  به  دیروز 

موضع داعش هدف قرار گرفته بود.
رییس جمهوری امریکا پیش از آغاز حمله در سخنرانیش گفته 
مواجه  افراد  این  محاصره  مانند  شرایطی  با  ما  که  زمانی  بود: 
بسیار  مقیاسی  در  خشونت   معرض  در  بی گناه  مردم  هستیم، 
کردن  کمک  برای  فرمانی  ما  که  است  زمانی  هستند.  هولناک 
دسته جمعی  کشتار  از  جلوگیری  برای  توانایی های خاصی  و 
را دادیم و من باور دارم که امریکا نمی توانست به این مساله 

بی تفاوت باشد.
اوباما همچنین تاکید کرد که امریکا با سازمان ملل در خصوص 

مساله عراق همکاری خواهد کرد.
وی با این وجود خاطرنشان کرد که »اجازه« وارد شدن امریکا 

به جنگی دیگر در عراق را نخواهد داد.

نخست وزیر استرالیا روسیه را کشوری »قلدر« خواند و تهدید 
واردات  ممنوعیت  بر  مبنی  کشور  این  دستور  پی  در  که  کرد 
اعمال  مسکو  علیه  شدیدتری  تحریم های  غربی،  غذایی  مواد 

خواهد شد.
پوتین، رییس  به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، والدیمیر 
جمهوری روسیه واردات اکثر مواد غذایی غربی به روسیه را 
ممنوع اعالم کرده است. این اقدام وی در تالفی تحریم هایی 
است که به علت مداخله این کشور در اوکراین صورت گرفته 

است.
تونی آبوت، نخست وزیر استرالیا تاکید کرد که این ممنوعیت 
پوتین  به  اما  گذاشت،  خواهد  کشورش  بر  کمی  نسبتًا  تاثیر 
هشدار داد که نیروهایش را که در نزدیکی مرز اوکراین مستقر 

شده اند خارج کند.
وی تاکید کرد در صورتی که پوتین بخواهد یک چهره منفور 
بین المللی نشود، باید سربازان روس را از مرز اوکراین خارج 

کند.
علیه  را  تحریم هایی  که  بود  کشوری  چندین  از  یکی  استرالیا 
روسیه اعمال کرده اند. این تحریم ها به علت اتهاماتی مبنی بر 
ارسال تسلیحات روسیه به شبه نظامیان حامی مسکو در شرق 

اوکراین صورت گرفته است.

                                                                                                                                   پايگاه خبری هافينگتون پست- ايسنا



حسین اسدبیگی ـ پزشک روان شناس بالینی

اضطراب یک بیماری روانی نیست، بلکه یک عالمت از اختالالت و ناراحتی های 
روانی است.

اضطراب مشابه ترس است، ترس به این معناست که انسان وقتی با شیء، موجود 
یا موقعیِت خاصی روبه رو شود، او را دچار هیجاِن ترس کند. اما اضطراب یعنی 
چه  نمی داند  ابهام انگیزی  که  موقعیت های  از  ترس  یعنی  بترسد،  آینده  از  انسان 
ترِس  از  اما زمانی که  نمی داند عامل ترسش چیست.  بیفتد و  قرار است  اتفاقی 
حیوان  یک  مثاًل  است؛  مشخص  و  واضح  آن  عامل  می کنیم،  صحبت  معمولی 
وحشی یا ارتفاع یا حشرات یا صدای شدید و...؛ یعنی عامل ترس مشخص است، 
اما عامل اضطراب نامشخص است و موقعیت مبهمی ست که فرد از این که اتفاق 

بدی برایش رخ دهد، می ترسد.
 این اضطراب شبیه به بیماری های جسمی است؛ وقتی فردی تب می کند مشخص 
می شود که بیمار شده است، اضطراب هم یک نشانۀ اختالل است. افراد مختلف 
ناراحتی ها، مشکالت و اختالالت مختلف شان را با اضطراب های مختلفی نشان 

می دهند.
  اضطراب یک عامل واجب برای زنده گی انسان است

البته در میزاِن کم برای زنده گی بشر الزم و ضروری است. اگر  یعنی اضطراب 
یا  دانشجو  مثاًل  ندارند.  هم  مسوولیت  احساس  باشند،  نداشته  اضطراب  افراد 
دانش آموزی اگر اضطراب شِب امتحان نداشته باشد، شاید اصاًل درس نخواند و 
چیزی یاد نگیرد، یا جوانی که می خواهد زنده گی تشکیل دهد اگر اضطراب نداشته 
باشد، دنبال کار و تالش و مسوولیت و تهیۀ مسکن و... نخواهد رفت. پس وجود 
کمی اضطراب برای پیشرفت و ساخِت آینده و حذر کردن از موارد خطرناک و 
خطرساز برای هر کسی واجب است. اما وقتی اضطراب بیش از حد شود، فرد را 

دچار اختالالت مختلفی می کند.
اختالالت  سری  یک  است،  افراد  مختلِف  مشکالت  نشانۀ  که  اضطرابی  از  غیر 
اضطرابِی مشخص در طبقه بندی اختالالت روانی داریم که یکی از آن ها وسواس 
است. افرادی که دچار اختالل وسواس فکری و عملی هستند، اضطراب های شدید 
افکارشان نشان می دهند. آدم هایی که وسواسی هستند، رفتارهایی  در رفتارها و 
نشان می دهند که دیگران زود متوجه آن رفتارهای غیرعادی می شوند. مثل نشستن 
زیاد، مثل چک کردن های بیش از حد و وسواس های فکری مثل اشخاصی که 
هر  و  کنند  فکر  آن ها  به  نمی خواهد  دل شان  که  می آید  فکرهایی  ذهن شان  در 
کاری هم می کنند، نمی توانند این افکار مزاحم را از ذهِن خود خارج کنند و این 

وسواس های فکری می توانند به شکل محتوای پرخاش گرانه باشد.

 بر فرض در ذهِن کسی می آید که به عزیزترین فرد زنده گی اش آسیب برساند یا او 
را زخمی کند. با این که خودش اصاًل به این موضوع عالقه یی ندارد، اما ناخودآگاه 
این افکار ذهنش را مشغول می کند و دچار اضطراب شدید می شود. برخی افراد 
هم اختالل اضطراب تعمیم یافته یا شناور و یا اضطراب های فراگیر دارند. کسانی 
که دچار این اختالل هستند، تعدادشان زیاد است، آن ها در مورد همه چیز دچار 
نگرانی هستند. اغلب مادرها دچار این اختالل می شوند و کوچک ترین مسأله یی 
مثاًل  دلواپس شوند.  به اصطالح  و  کند  اضطراب  و  ترس  را دچار  آن ها  می تواند 
فرزندان دیر به خانه بیایند یا مهمانی قرار شود به خانۀ آن ها بیاید یا اتفاق های 

خیلی جزیی دیگر.
این افراد سر هر مسأله یی اضطراب شان باال می رود. یعنی عوامل مختلف و زیادی 

باعث اضطراب شان می شود، برای همین می گوییم تعمیم یافته.
 )post traumatic stress disorder) اضطرابی  اختالالت  از  دیگر  یکی 
اختالل استرِس پس از حادثه است. اشخاصی که دچار این اختالل هستند، مدت ها 
بعد از یک اتفاق خیلی شدید که هر کس را ممکن است دچار تشویش و نگرانی 
ترسناک  کابوس های  مثاًل  نشان می دهند،  باز هم  را  کند، عالیم اضطراب شدید 
می بینند. حاال این اتفاق های خیلی وحشت ناک که می تواند این اضطراب ها را به 
وجود آورد مثاًل قتل شخصی در حضور این افراد یا حتا دیدن این صحنه در فلم 
یا آتش سوزی عظیم یا تجاوز باعث می شود که فرد تا سال ها این اختالل را به 

همراه داشته باشد.
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بخش نخسـت

اضطراب زنگ خطر است!

نویسنده: جوهانس هاشوفر
برگردان به فارسی: عماد عابدی

انتخاب عاقالنه
آورد،  بار  به  را  استرس  می تواند  فقر  این که 
در ذاِت خود واقعیِت بدی است. اما ترکیب 
این دو، همچنین می تواند از لحاظ اقتصادی 
افسرده گی  با  استرس  چون  باشد.  زیان آور 
افراد  از  را  کار  تواِن  می تواند  دارد،  ارتباط 
فقر  روشن تر،  بیان  به  همچنین،  بگیرد. 
می تواند از دو  راه کلیدی مانِع تصمیم گیری 

 شود. 
مولیناتان  سیندهل  طوری که  نخست، 
اقتصاددان و الدار شافر روان شناس در کتاب 
اخیِر خود توضیح می دهند، زنده گی در فقر  
این  می آورد.   به وجود  را  ناداری  فکر  طرز 
مسایل  به  که  وامی دارد  را  مردم  فکر  طرز 
نمایان و عاجل بپردازند و مسایل دیگر را که 
نیست،  اما عاجل  مهم است  اندازه  به همان 
کشاورزان  مثال،  عنوان  به  بگذارند.  کنار 
برداشت  و  خشک سالی  نگران  که  هندی 
واکسیناسیون  است  ممکن  استند،  ضعیف 
ندهند، در  قرار  اولویت  را در  کودکاِن خود 
حالی که این ممکن است برای رفاه اقتصادی 
آن ها در درازمدت به همان اندازه مهم باشد.

مرکب این مشکل، بار مسوولیت های فقر، به 
در  مرفه  مردم  که  است  آن  از  بیشتر  مراتب 
مورد آن می دانند. همان گونه که استر دوفلو، 
به عنوان اقتصاددان توسعه اشاره می کند، آبی 
بر  دارد،  وجود  کنیا  روستایی  مناطق  در  که 
خالف آبی که در شیرهای غرب جاری است، 
صحی و قابل نوشیدن نیست.  کشاورزان در 
با شیوه های غیر معمول این  اند  کنیا مجبور 
آب را قابل آشامیدن بسازند ـ و ممکن است 
دیگر  مشکالت جدی تر  با  برخوردن  هنگام 
تصفیۀ آب را فراموش کنند.  غفلت از مسایل 
که  می گیرد  این صورت  به خاطر  نه  حیاتی 
آن ها  بلکه  نمی دهند،  اهمیت  آن ها  به  فقرا 
به همۀ  توان رسیده گی هم زمان  به ساده گی 
این مسایل را ندارند. بر اساس نوشته شافر 
که  است  نیرومند  چنان  اثر  این  مولیناتان،  و 
می شود.  ادراکی  عمل کرد  در  اختالل  باعث 
مانی  آنندی  با  همراه  دو  این  یافته های 
اقتصاددان و جیاینگ ژائو روان شناس، نشان 
نیشکر  کشاورزان  هوشی  بهرۀ  که  می دهد 
 - می شوند  فقیرتر  آن ها  که  هنگامی  هندی 
برداشت محصوالت -  از  قبل  یعنی درست 

افت می کند.
راه دومی که ممکن است فقر روی وضیعت 
بر  آن  اثر  از طریق  بگذارد،  فشار   اقتصادی 

استرس و عاطفۀ منفی است.  به عنوان مثال، 
جنیفر لرنر روان شناس دانشگاه هاروارد، در 
یک سری از مطالعات استثنایی به این نتیجه 
می تواند  منفی  احساسات  که  است  رسیده 
را  کوتاه مدت  های  پاداش  مردم  باعث شود 
یک  در  دهند.  ترجیح  درازمدت  منافع  بر 
در  را  کننده گان  شرکت  معمول،  آزمایش 
آن هایک  به  که  جایی  دادند،  جا  اتاق  یک 
کلیپ ویدیویی نشان داده شد که صحنه های 
اندوه بار  داشت.  سپس از آن ها پرسیده شد 
که اگر حق انتخاب را داشته باشند، کدام یک 
از این دو گزینه را ترجیح می دهند؛ دریافت 
مقدار کمی پول همین حاال و  یا پول بیشتر 
را  اندوهبار   ویدیوی  که  کسانی  آینده.  در 
تمایل  دیگران،  تناسب  به  بودند،  دیده 
کمتری برای به تأخیر انداختن دریافت پول 
به  قدرشناسی،  احساس  مقابل،  در  داشتند.  
شمول درخواست از شرکت کننده گان برای 
موجب  گذشته،  مثبت  تجارب  بازشماری 
پرداخت  در  تأخیر  تحمل  به  بیشتر  تمایل 

پول شد.
در یک آزمایش دیگر، گروهی از پژوهش گران 
)از جمله من( هنگامی که سطح کورتیزول، 
یک  کننده گاِن  شرکت  استرس،  هورمون 
بردند،  باال  مصنوعی  صورت  به  را  آزمایش 
آن ها  میان  متوجه ظهور بی صبری مشابه در 
که  اند  دریافته  نیز  دیگر  محققان  شدند.  
هورمون  آن که  از  پس  یا  و  استرس  از  پس 
تنها  نه  افراد  به آن ها تزریق شود،  استرس زا 
ریسک گریز  بلکه  می شود  بیشتر  بی تابی شان 
نیز می شوند.  قرار گرفتن در معرض حوادث 
پیامد های  نیز  واقعی  جهان  در  استرس زا 
توسط  انجام شده  مطالعات  دارد.   مشابهی 
پژوهش گران دانشگاه کالیفرنیا در سان دیاگو 
به  جنوبی،  کوریای  سوگانگ  دانشگاه  و 
تازه گی نشان داده است که ضربۀ  روانی در 
زمان جنگ منجر به ریسک گریزی می شود.

شکستن دور باطل
حلقۀ بازخورد روانی که فقرا را در دام ناداری 
نگه می دارد، سه نقطۀ پیوند دارد: فقر باعث 
ایجاد استرس و احساسات منفی می شود، این 
استرس و احساسات منفی منجر به کوته بینی 
و ریسک گریزی می شود، که می تواند به نوبۀ 
خود بر دامنۀ فقر بیفزاید.  این یافته ها هنوز 
از جمله   - دیگر   عوامل  و  استند  مقدماتی 
در  و ضعف  فساد،  نامطلوب،  هوای  و  آب 
حاکمیت قانون - قطعًا نقش مهمی در تداوم 
شرایط بازی کنند. اما سیاست گذارانی که در 
استند، می توانند  باطل  دور  این  پی شکستن 

از این تحقیقاِت جدید درس هایی بیاموزند.
اول این که متغیر هایی مانند استرس و شادی، 
برنامه های  موفقیت  برای  مهم  معیارهای 
امید  جدید،  شاخص های  استند.  توسعه 
مستقیم  طور  به  را  فقیر  مردم  رفاه  ردیابی 
درآمد  )مانند  قراردادی  معیارهای  از  بهتر 
با  همراه  باید  و  می سازد،  فراهم  مصرف(  و 
اگر  بنابراین،  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آن ها 
یک برنامه نتایج پربار  اقتصادی نداشته باشد 
اما مزایای روانی آن قابل لمس باشد، ارزش 
عملی شدن را دارد. در مقابل، یک برنامه که 
ممکن است مزایای اقتصادی داشته باشد اما 
تأثیر منفی روی سالمت روانی داشته باشد، 
چندانی  ارزش  سیاسی  ابزار  یک  عنوان  به 
چه  اگر  مثال،  عنوان  به  داشت.   نخواهد 
وام های کوچک می تواند به یک خانواده برای 
شروع یک کسب و کار کمک کند، اما فشار 
بازپرداخِت آن استرس تولید می کند - عاملی 
این  ارزیابی  هنگام  باید  کننده گان  تأدیه  که 

وام ها در نظر بگیرند.
دوم، سیاست گذاران باید بپرسند که آیا بهبود 
اقتصادی را  در سالمت روانی می تواند رفاه 
به بار آورد، و چه مقدار.  تا کنون فقط کمتر 
دخالت  اثربخشی  مورد  در  آزمایش  ده  از 
حال  در  کشورهای  در  روانی  بهداشت  در 
توسعه صورت گرفته است و اطالعات این 
آزمایش ها در مورد اثرات بهبود سالمت روان 
به  توجه  با  است.  ناقص  اقتصادی  نتایج  بر 
ارتباط قوی بین فقر و بهداشت روانی، انجام 
تحقیقات بیشتر در این مورد بسیار مهم است.
جمع آوری چنین شواهدی، مقایسۀ طرح های 
فراهم  بهتر  شکل  به  را  کننده گان  اهدا 
با  است  ممکن  مثال،  عنوان  به  می سازد. 
تحقیقات بیشتر، دریابیم که پرداخت پول نقد 
به فقرا در کاهش استرس و افسرده گی آن ها 
موثرتر از تالش برای مداوای مستقیم استرس 
و افسرده گی خواهد بود.  یا ما ممکن است 
صورت،  دو  هر  در  دریابیم.   را  آن   عکس 
می توانند  سیاست گذاران  و  کننده گان  اهدا 
سازند.  متمرکز  بهتر  را  خود  تالش های 
بیشتری  شمار  بیافتد،  اتفاق  این  که  هنگامی 
از همین مقدار کمک های  از مردم می توانند 
ما گام کوچِک  بهره مند شوند، و  توسعه یی  
دیگری به سوی کم کردِن نیروی فقر خواهیم 

برداشت.   
 منبع:

Source: http://www.foreignaf-
fairs.com/articles/141640/jo-
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poverty

بــهای         فقــر
روان شناسی و چرخۀ نیاز

بخش سوم و پایانی



هما آقاجعفری / كارشناس ارشد ادبیات فارسی

عشق در ادبیات فارسی، از جنبۀ عشق حقیقی و عشق 
مجازی در شعر شاعران، مورد بررسی قرار می گیرد. 

نهاده  انسان  وجود  در  که  است  الهی  ودیعه یی  عشق 
شده و با ذات و فطرِت وی عجین شده و انسان پیوسته 
موالنا  است.  بوده  حقیقی  معشوِق  و  معبود  دنبال  به 

می گوید:
ما  جان  در  او  عشق   / ببریده اند  او  مهر  بر  ما  ناف 

کاریده اند
گفته شده که عشق، راه رسیدِن انسان را برای رسیدن به 
سعادت و کمال میسر می سازد و اساسًا خداوند آدمی 
را خلق کرده تا عاشق باشد و تفاوت انسان با فرشته در 
این است که فرشته از درِک عشق عاجز است و عشق، 
خاِص انسان است و از روز ازل در وجودِ او نهاده شده 

است. به قول حافظ:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه یی کرد رخت، دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد ازین غیرت و بر آدم زد
حسین بن منصور حالج، عارف مشهور پارسی، جان 
خود را نثار عشق الهی می کند و شاعران در اشعارِ خود 

از او چنین یاد کرده اند:
در مدرسه کس را نرسد دعوی توحید / منزلگه مردان 

موحد سر دار است
گفت آن یار کزو شد سر دار بلند / جرمش این بود که 

اسرار هویدا می کرد )حافظ(
ریشۀ عشق را از »عشقه« دانسته اند. عشقه نام گیاهی 
است که در زبان فارسی به آن »پیچک« می گویند. این 
گیاه به دور گیاهان می پیچد و آن ها را زرد و خشک 

می کند. عشق نیز با وجود عاشق چنین می کند.
وجود  عرب  ادبیات  در  اسالم  از  پیش  عشق  کلمۀ 
نداشت و پس از اسالم وارد ادبیات عرب شده و به تبع 
آن در ادبیات فارسی راه یافته است. ظاهراً نخستین بار 
شعر  در  واژه  این  از  ه.ق(   325 )وفات  بلخی  شهید 

استفاده کرده است. 
مورد  دو جنبه  از  می توان  را  فارسی عشق  ادبیات  در 
بررسی قرار داد. عشق مجازی یا انسانی و عشق الهی 

یا عرفانی.
عشق مجازی یا انسانی که عشق ورزی به هم نوع است، 
از آغاز در ادبیات فارسی مطرح بوده و در آثار اولین 
شاعران پارسی زبان چون رودکی، فرخی، و منوچهری 

وجود دارد. 
فرخی عشق را این گونه تعریف می کند:

وای آن کو به دام عشق آویخت
 خنک آن کو ز دام عشق رهاست

عشق بر من و رعنا بگشاد 
عشق سر تا به سر عذاب و عناست

منوچهری دربارۀ عشق چنین می گوید:
حکیمانه زمانه راست گفتند که جاهل گردد اندر عشق، 

عاقل!
فخرالدین اسعد گرگانی داستان عاشقانه یی را در نیمۀ 
اول قرن پنجم به نظم کشیده که داستانی است به جای 

مانده از دوران اشکانیان، با نام »ویس و رامین«:
نگیری زو  یاری  / چرا  را جز عشق دیگر  نبرد عشق 

نکوتر
فردوسی نیز در شاهنامه داستان های معروف عاشقانه یی 
چون زال و رودابه و رستم و تهمینه و بیژن و منیژه را 
به نظم کشیده است. وی در دل داده گی زال به رودابه 

می گوید:
عشق  شد  دور  خرد   / گشت  دیوانه  یک باره  زال  دل 

فرزانه گشت
اوج داستان های عاشقانه را می توان در آثار نظامی چون 
لیلی و مجنون و خسرو و شیرین دید. مهارت نظامی 
تمام  در  بعدی  شاعران  شد  باعث  مثنوی  سرودن  در 
دوره های ادبی زبان فارسی از او تقلید کنند. نظامی در 

شیفته گی مجنون به لیلی می گوید:
مجنون چو شنید پند خویشان

از تلخی پند شد پریشان
زد دست و درید پیرهن را

کاین مرده چه می کند کفن را
چون وامق از آرزوی عذرا

گه کوه گرفت و گاه صحرا...
و  گلستان  از  باب  یک  شیراز،  نامدار  شاعر  سعدی 
بوستان را به عشق اختصاص داده و غزلیات وی نیز 
سراسر سخن از عشق است. وی عشق را الزمۀ انسان 

بودن می داند:
سعدی همه روزه عشق می باز 

تا در دو جهان شوی به یک رنگ
عشق بازی چیست سر در پای جانان باختن 

با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن
مهم ترین پیام دیوان لسان الغیب حافظ شیرازی، عشق 
است و بنا به گفتۀ آقای خرمشاهی، عشق در غزلیات 
ب(  اجتماعی؛  ادبی  الف(  است:  قسم  سه  بر  حافظ 
انسانی زمینی؛ ج( عرفانی؛ )3(. بیت های زیر نمونه یی 

از عشق مجازی است:
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را / به خال 

هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
گل  همدم   / نمی کند  میل چمن  چرا  من  چمان  سرو 

نمی شود یاد دمن نمی کند
عشق مجازی یا عشق به هم نوع، از نظر عرفا وسیله و 
مقدمه یی است برای رسیدن به عشق حقیقی، به شرط 
این که احساسات معنوی را برانگیزد و عاشق به کمال 

برسد. در غیر این صورت، از نظر عرفا مذموم است.
عشق ز اوصاف خدای بی نیاز / عاشقی بر غیر او باشد 

مجاز
عشق مجازی در اصل پرتوی از عشق حقیقی و الهی 
است،  جهان  در  که  زیبایی یی  و  حسن  زیرا  است، 

جلوه یی از شاهد ازلی ست.
که  است  آن  مجازی  و  انسانی  عشق  عمدۀ  مزیت 
موجب تزکیۀ نفس و دوری از خودخواهی و منیت در 
انسان می شود، به طوری که عاشق دیگری را بر خود 
مقدم می دارد و در راه معشوق، فداکاری و ایثار می کند. 
الیب نیتس حکیم آلمانی )1716ـ 1646( در تعریف 

این نوع عشق می گوید: »تمتع بردن از سعادت غیرست 
و این که انسان سعادت دیگر کس را بر سعادت خویش 

برتر شمرد«.
عشق حقیقی، عشق به ذات خداوند است که خیر و 

کمال مطلق است.
»او )افالطون( عشق مجازی را باعث خروج جسم از 
عقیمی و به وجود آمدن فرزند و ابقای نوع می داند و 
و  عقیمی  از  روح  خروج  سبب  نیز  را  حقیقی  عشق 
رهایی از نازایی دانسته که سبب درک اشراق و زنده گی 
جاوید و شناخت جمال حق و نیکی مطلق و حیات 

روحانی می شود.« )6(
اسالمی،  عرفان  جمله  از  عرفانی  مکتب های  تمام  در 
عشق اساسی ترین و مهم ترین مسأله محسوب می شود 
و در اصطالح تصوف و عرفان، اساس و بنیاد هستی 
بر عشق نهاده شده و محبت پایه و اساس زنده گی و 
و  جنبش  و  می شود  موجب  را  عالم  موجودات  بقای 
وجود  به  موجودات،  همۀ  و  آسمان  و  زمین  حرکت 
عشق وابسته است. به قول نظامی: گر از عشق آسمان 

آزاد بودی / کجا هرگز زمین آباد بودی.
»مرحوم دکتر غنی، دربارۀ این مسأله چنین نوشته است: 
ماحصل عقیدۀ عارف در موضوع محبت و عشق این 
است که عشق غریزۀ الهی و الهام آسمانی است که به 
دور آن، انسان می تواند خود را بشناسد و به سرنوشِت 

خود واقف شود.« )7(
حافظ چنین گوید:

سخن عشق نه آن است که آید به زبان / ساقیا می ده و 
کوتاه کن این گفت وشنفت

عاشقانۀ  اشعار  ابوالخیر،  ابوسعید  شیخ  نخستین بار 
بود، شرح  با طبع صوفیه  فارسی را آن طور که موافق 
و تفسیر کرد و با تصوف درآمیخت. امام محمد غزالی 
داد  فتوا  وی  بود.  خود  عصر  فقیه  و  امام  بزرگ ترین 
صوفیان پاک نیت می توانند اشعار عاشقانۀ عامیانه را در 
مراسم سماع بخوانند. این امر نیز در وارد کردن شعر 

عاشقانه در تصوف، موثر بود.
عرفان  آمیختن  و  عرفانی  عشق  جلوه گاه  نخستین 
و  پنجم  قرن  بزرگ  شاعر  سنایی  آثار  در  را  شعر  با 
ششم هجری می توان دید. این شاعر در اثر مشهورش 
»حدیقه الحقیقه«، فصلی با نام و عنوان »فی ذکرالعشق 

و فضیله« دارد و می گوید:
دلبر جان ربای عشق آمد 
سربر و سرنمای عشق آمد

عشق با سر بریده گوید راز 
ز آن که داند که سر بود غماز...

پس از سنایی، عطار نیشابوری عارف نامدار قرن ششم 
که خود وادی های معرفت را طی کرده در منطق الطیر از 
هفت وادی نام می برد و وادی دوم، وادی عشق است 

و در بیان آن گوید:
بعد از این وادی عشق آید پدید / غرق آتش شد کسی 

کانجا رسید
آتش  آن که  و   / مباد  آتش  جز  به  وادی  این  در  کس 

نیست عیشش خوش مباد
عاشق آن باشد که چون آتش بود / گرم رو، سوزنده 

و سرکش بود...
وجود  بدون  را  هستی  رومی،  الدین  جالل  موالنا 

عشق  نغمۀ  موالنا  مثنوی  نمی داند.  تصور  قابل  عشق 
و  می داند  معشوق  را  مثنوی  گویندۀ  وی  است.  الهی 

می فرماید:
ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی / زاری از ما نی تو 

زاری می کنی
آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است 

کاندر می فتاد
بیشترین بخش غزلیات و دیوان مولوی، ناشی از عشق 
معنوی و جاذبۀ روحانی انسان کامل و محبوب مولوی 
شمس تبریزی ست، عشقی که سبب تحولی عظیم در 

موالنا شد:
مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم / دولت عشق 

آمد و من دولت پاینده شدم
دیدۀ سیر است مرا، جان دلیرست مرا / زهرۀ شیرست 

مرا زهرۀ تابنده شدم...
خواه  ـ  عشق  شد،  ذکر  این  از  پیش  که  همان طور 
تزکیۀ  و  اخالق  تحول  ـ سبب  مجازی  حقیقی، خواه 
نفس می شود و صفایی چون بخشنده گی و سخاوت 
مادیات و دل بسته گی های  به  و شجاعت و بی اعتنایی 
دنیوی و پرهیز از خودخواهی و نخوت، در اثر تأثیر 

عشق است.
موالنا در این باره گفته است:

هر که را جامه ز عشقی چاک شد / او ز حرص و عیب 
کلی پاک شد

طبیب جمله  ای   / ما  ای عشق خوش سودای  مرحبا 
علت های ما

و  افالطون  تو  ای   / ما  ناموس  و  نخوت  دوای  ای 
جالینوس ما

جسم خاک از عشق بر افالک شد / کوه در رقص آمد 
و چاالک شد

راهی  ست  می نماید،  آسان  اول  در وحلۀ  که  اما عشق 
بی پایان و خطرناک که در نهایت موجب هالک عاشق 

می شود و به قول حافظ:
آسان  که عشق   / ناولها  و  کاسًا  ادر  الساقی  ایها  یا  اال 

نمود اول ولی افتاد مشکل ها
راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست / آن جا جز 

آن که جان بسپارند چاره نیست
تقابل عقل و عشق:

مخالف  خداوند  دربارۀ  عشق  بردن  کار  به  از  فقها 

بوده اند و این موضوعی بوده که اختالف نظر و دشمنی 
میان عارف و فقیه را در پی داشته و از نظر فقیه، عقل 
و  الزم  کمال،  و  معرفت  به  رسیدن  برای  استدالل  و 
از  برتر  را  قدرت عشق  عرفا  که  در حالی  کافی ست؛ 
عقل دانسته اند و عشق الهی در مبارزه با عقل همواره 

پیروز بوده است. سعدی گفته است:
آن جا که عشق خیمه زند جای عقل نیست

غوغا بود دو پادشه اندر والیتی
وآن گه که عشق دست تطاول دراز کرد

معلوم شد که عقل ندارد کفایتی
عین القضات همدانی در برتری عشق گفته است:

»عاشقان را به ترازوی عقل مسنج که عشق از آن منزه 
بود که او را به ترازوی عقل بر توان ساخت«.)10(

سال ششم   y شمارة یکهزار و  سه صدو پنجاه و یک   y شنبه  18 اسد / مرداد  y 1393 12 شوال المکرم   y 1435 9 اگست   2014

عشـق
در 

ادبیات 
فارسـی
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نامزد  دو  احمدزی،  اشرف غنی  و  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
پا  با  افغانستان، روز جمعه  انتخابات ریاست جمهوری 
درمیانی جان کری وزیر خارجۀ امریکا، متن موافقتنامۀ 

تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کردند.
خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز  غنی  و  عبداهلل 
متعهد شدند بدون در نظر گرفتن برنده انتخابات بعد 
از بازشماری آرا به منظور از میان برداشتن تردیدهای 

مرتبط با تقلب همکاری کنند.
عبداهلل عبداهلل در کنفرانسی مطبوعاتی که روز جمعه در 
کابل با حضور اشرف غنی، جان کری و جان کوبیش 
شد،  برگزار  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  نمایندۀ 
گفت: »ما متعهد شدیم بر اساس دیدگاه مشترک و برای 

آینده کشورمان همکاری کنیم.« 
او افزود که اعالمیۀ مشترک امروز برای مردم افغانستان 
نوید بخش است و »ما شاهد آغاز یک مرحله جدید 

سیاسی در کشور خواهیم بود.«
اشرف غنی نیز گفت: »عملکرد امروز و هفته های آینده 
ما باید فضایی امن و مطمین ایجاد کند. ما این اصل را 
باور داریم و برای انجام این تکلیف ملی و تعهد نسبت 

به هر یک از مردم افغانستان همکاری خواهیم کرد .«
پشت  را  انتخاباتی  اختالفات  که  خواست  مردم  از  او 
سر بگذارند و گفت که از فردا تیم های وابسته به هر 
دو ستاد، کار مشترک بر روی »برنامه هایی برای آینده 

افغانستان« را آغاز خواهند کرد.
آقای احمدزی با اشاره به شرایط سیاسی در منطقه گفت 
که ما نمی خواهیم افغانستان به سرنوشت عراق و سوریه 

دچار شود.
آقای کری برای دومین بار در یک ماه گذشته به کابل 
آمد تا برای حل اختالفات به وجود آمده میان دو تیم 

انتخاباتی میانجی گری کند.
وزیر امور خارجه امریکا در نشست خبری روز گذشته 
یک  کدام  اینکه  از  جدا  نامزد،  دو  هر  نقش  که  گفت 
افغانستان حیاتی  آینده  رییس جمهور خواهد شد، در 

خواهد بود.
تغییر  با  تا  کرده اند  موافقت  نامزد  دو  »هر  گفت:  او 
آینده  سیاسی  مسیر  کردن  مشخص  روی  بر  رویکرد، 
این کشور  در  موجود  با مشکالت  مقابله  و  افغانستان 

کار کنند.«
آقای کری افزود که دو نامزد توافق کرده اند تا بر آینده 

افغانستان تمرکز کنند، نه بر خود.

اساسی  قانون  از  امریکا  اینکه  بر  تاکید  با  کری  آقای 
افغانستان حمایت می کند، بار دیگر تاکید کرد که توافق 
به دست آمده و ایجاد پست جدید ریاست اجرایی، در 
تضاد با این قانون نیست و تغییر نظام سیاسی این کشور 
به پارلمانی و تغییر در اختیارات رییس جمهور نیز در 

آن مطرح نشده است.
آقای کری گفت که پست جدید می تواند به فعال تر و 

موثر تر شدن عملکرد دولت آینده کمک کند.
اعالمیه مشترک تیم های انتخاباتی در مورد نهایی سازی 
قانونمند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1393 و 

تشکیل حکومت وحدت ملی
شکی نیست که کشور عزیز ما در یکی از حساس ترین 
مراحل تاریخ سیاسی خویش قرار دارد. عبور موفقانه 
از این مرحلۀ حساس نیازمند داشتن یک دولت قوی و 
مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و ارادۀ استوار 

همگانی تشکیل گردد.
موجود،  وضع  حساسیت  از  مشترک  درک  نتیجه  در 
به  ملی  وسیع  اجماع  یک  به  شکل دهی  ضرورت 
بنیادی  ایجاد تحول  انجام اصالحات اساسی و  منظور 
در حال مبدل شدن به باور عمومی قشر سیاسی جامعه 
دوم  مرحله  در  شامل  انتخاباتی  تیم های  می باشد.  ما 
انتخابات به مثابه مراکز تبلور و تبارز ارادۀ اکثریت قاطع 
ملت ما مسوول اند در همچو شرایط حساس در تشکیل 
حکومت وحدت ملی رسالت ایمانی و ملی خویش را 

ایفا نمایند.
با باور مشترک به نکات یادشده و با وقوف به ضرورت 
به  سند  این  کننده گان  امضا  ما  ملی،  همکاری  حیاتی 
تا  گرفتیم  تصمیم  انتخاباتی  تیم  هردو  از  نماینده گی 
موارد آتی را به حیث تصامیم مشترک به استحضار ملت 

شریف افغانستان برسانیم:
1.  التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسالمی 
افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات 
آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصالحاتی خواهد بود 
که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد. به 
همین منوال، حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم 
افغانستان و تجربۀ پویای دموکراتیک سیزده سالۀ اخیر 
اصول راهگشا در تحقق برنامه ملی اصالحات خواهد 

بود.
به  که  سیاسی  تمامیت چهارچوب  به  هردو جانب   .2
مورد   )2014 جوالی   12(  1393 سرطان   21 تاریخ 

توافق قرار گرفت )مراجعه شود به سند ضمیمه شده( 
حکومت  ایجاد  به شمول  می باشند،  پابند  و  متعهد 
اجراییوی  ریس  پست  فوری  ایجاد  ملی،  وحدت 
لویه  تشکیل  جمهور،  رییس  فرمان  توسط  حکومت 
جرگه در مدت دوسال که پست صدر اعظم اجراییوی 
را مورد مداقه قرار دهد، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق 
به اصول توافق شده و برمبنای شایستگی، و اصالحات، 
به شمول اصالحات در نظام انتخاباتی. توافق روی این 
بین المللی  با حمایت همکاران  چهارچوب سیاسی که 
است  سیاسی  توافق  اساس  گردیده،  حاصل  ما  کشور 
که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان می باشد تا از 
ما  نماید، و  برنامه اصالحات و تحول حمایت  تطبیق 
متعهد هستیم که مفاد آن را به یک موافقتنامه تفصیلی 
و پایدار در زودترین فرصت ممکن مبدل ساخته و به 
موفقانه  تحقق  برای  برسانیم. همچنان، همکاری  امضا 
امور تخنیکی، تعریف برنامه واحد ملی برای اصالحات 
و تشکیل حکومت وحدت ملی را اولویت های عمدۀ 

خود می دانیم.
براساس  تخنیکی  بعد  در  که  همانگونه  طرفین   .3
معیارهای پیشنهادی ملل متحد برای تفتیش، بازشماری 
و ابطال، با تشکیل تیم ها عماًل روند تفتیش را به منظور 
تامین شفافیت و اعتبار بخشی به پروسه از طریق کار 
آن  نتایج  پذیرش  و  تفتیش  پروسه  جریان  در  متداوم 
بعد سیاسی  اند، تصریح می  نمایند که در  شروع کرده 
هم متعهد به همکاری صادقانه می باشند. بدین منظور 
طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف 
را  انتخابات  روند  تکمیل  زمانی  جدول  تا  می سازند 
نهایی سازند، روی تاریخ تحلیف رییس جمهور جدید 
توافق می نمایند، با هدف این که این امر تا هفته دوم ماه 
سنبله سال 1393 صورت می پذیرد، و متن موافقتنامه 
تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب 
جوالی   12(  1393 سرطان   21 مورخ  سیاسی  توافق 

2014( آماده می سازند.
ومن اهلل التوفیق

اشرف غنی احمدزی
داکتر عبداهلل عبداهلل
..............................

ضمیه اعالمیۀ مشترک
چهارچوب سیاسی که به تاریخ 21 سرطان 1393 )12 

جوالی 2014( مورد توافق هر دو تیم قرار گرفته است:
قسمت دوم: چارچوب سیاسی

به تعقیب نتایج تفتیش با اعتبار و همه جانبه انتخابات 
که در قسمت اول تشریح شده است، کاندیدان تعهد 
می نمایند که یک موافقتنامه سیاسی را عملی نمایند که 
بر اساس آن برنده انتخابات به صفت رییس جمهور آغاز 
به کار نموده و به زودی حکومت وحدت ملی را ایجاد 

می نمایند که دارای مشخصات ذیل باشد:
برای  و  افغانستان  مردم  توانمندساختن  به منظور   -  1
امنیت،  ثبات،  صلح،  تأمین  نیازهای  به  پاسخگویی 
عرضه  و  اقتصادی،  رشد  عدالت،  قانون،  حاکمیت 
جانبه  همه  برنامه  ملی  وحدت  حکومت  خدمات، 

اصالحات را انکشاف داده و تطبیق می کند.
2 - رییس جمهور با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل 
قانون اساسی را آغاز نموده و مقام صدراعظم اجرایی را 

ظرف دو سال ایجاد می نماید.
3 - تا زمانی که مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون 
اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رییس 
اجرائیوی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بالفاصله 
توسط فرمان رییس جمهور ایجاد شده و توسط شخصی 
که از طرف کاندید دومی انتخابات معرفی و از جانب 

رییس جمهورتایید گردیده باشد، اشغال می گردد.
ایجاد  را  اپوزیسیون  رهبر  مقام  جمهور  رییس   -  4
می کند. و کاندید دومی انتخابات شخص مورد نظرش 

را انتخاب مینماید تا این مقام را اشغال نماید.
5 - تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهادهای 
مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد 
رهبر  و  رییس جمهور  انتخاب  بین  برابری  و  تساوی 
قضا،  وزارت ها،  مقامات  می گیرد.  صورت  اپوزیسیون 
نظرداشت  در  با  به سطح والیات،  کلیدی  مقرری های 
اصل نماینده گی عادالنه، توسط رییس جمهور به مشوره 

رهبر اپوزیسیون صورت می گیرد.
رهبری  در  تداوم  که  می کند  تعهد  رییس جمهور   -  6
مقام های کلیدی ارگان های امنیت ملی را برای حداقل 

90 روز حفظ می کند.
7. حکومت وحدت ملی تعهد می کند که در خالل یک 
به هدف  را  انتخاباتی  نظام  در  بنیادی  سال اصالحات 
بهبود نارسایی های انتخابات گذشته اتخاذ می نماید که 

توسط یک روند فراگیر و همه شمول تهیه شده باشد.
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یادداشت: 
در ادامۀ نشست های پیشین، کنفرانس آجندای ملی به 
تاریخ اول اسد/مرداد 1393   نشستی را زیر نامِ تشکیل 
دولت وحدت ملی در افغانستان در هوتل انترکانتیننتال 
از  زیادی  شمار  نشست  این  در  کرد.  برگزار  کابل 
نخبه گان؛ نماینده گان مردم در مجلس، استادان دانشگاه، 
دانشجویان و نماینده گان داکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر 

اشرف غنی احمدزی اشتراک کرده بودند.
در این نشست، نخبه گان سیاسی روی عناصر تشکیل 
گو  بحث وگفت و  افغاستان  در  ملی  وحدت  دولت 
خصوص  در  را  دیدگاه های شان  و  پیشنهاد  و  کردند 

شکل گیری یک دولت فراگیر مطرح کردند.
منت سخرنانی سخرنانان کنفرانس تشکیل دولت وحدت 

ملی را به ترتیب از روزنامۀ ماندگار به نرش می سپاریم:

ته  یوبل  تول وګړو  تاسو ددی وطن  او  مونږ  که چیری 

احساسوو،  بحران  اوس  ونکړو، هم هغسی چی  الس 

تاسف  د  چی  ولیده  هم  مو  ګډوډی  کره،  مو  احساس 

ونشو  کلونوکی  دیارلس  تیرو  په  مونږ  چی  دی  ځای 

داسی  مونږ  که  کړو.  مطرح  ملی  زعیم  یو  چی  کوالی 

کسان روزلی وای نور جان کری او نور کسانو ته ارتیا 

نوو چی راشی او زمونږ له السه نیولی وای او ویلی وای 

چی الره داسی ده، ته په غلته روان یی.

مونږ خپله په خپل هیوادکی نه مو خپل ځان جوړ کړه 

نه مو خپل لپاره ملی زعیم و تاکه، نه موځان لپاره ملی 

کلنالره پیدا کړه، نه هغه الره چی مونږ ثبات ته رسوی 

متاسفانه ونشو کړای چی جوړه کړو.

دا چی په ملی یووالی حکومت باندی موافقه شوی ده 

ډیر ښه خربه ده خو منتها خربه داده چی تر ډیره برخه 

باید دافغانستان خلک هیر نکړو. هغه کسان لکه  مونږ 

مدنی ټولنه، ملی آجندا، د قانون دحاکمیت نه د مالتړ 

متحده جبهه او نور داسی خلک دی چی د هیواد خلکو 

رسه دی. افغانستان باید ددی بحران څخه ووځی، نور 

دی ته رضورته نشی چی ایران راشی مداخله وکړی یا 

پاکستان او یا هم امریکا راشی مداخله وکړی. مونږ پر 

نیو چی هر ورځ هغه راشی  باندی خرڅ شوی  امریکا 

دی  کار  دا  او  ده  سم  دی  کار  دا  چی  ودیږی  ته  مونږ 

له  مرستی  دغی  د  ده  کړی  مرستی  رسه  مونږ  خراب. 

خاطره مونږ منندوی یو، او دا هم کیدای شی چی دغه 

زمونږ ننی بحران دهمغو بحرنیانو د السوهنو نتیجه وی 

چی نه غواړی په افغانستان کی داسی حکومت راشی 

څا  دول  خپلواک  او  آزاد  په  خلک  افغانستان  د  چی 

وباسی.

خواست تیم تحول و تداوم:

شفاف سازی انتخابات: ما هم به این عقیده هستیم که 
در این انتخابات تقلب صورت گرفته است؛ ما متقلب 
نیستیم. اگر تقلبی در انتخابات صورت گرفته است در 

تمام این پروسه صورت گرفته است و این تنها به نفع 
یک نفر صورت نگرفته است.

ما به این متیقن هستیم که باید شفاف سازی در پروسۀ 
تفتیش دوباره صورت گیرد.

افغانستان است؛  افغانستان،  باور داریم که  ما  هم چنان 
پکتیا  فاریاب و  یا  و  ننگرهار  و  بدخشان  میان  ما  اگر 
فرق می کنیم به فکر من این یک ظلم است. اگر تفتیشی 
صورت می گیرد باید در سراسر افغانستان باشد و هر 

رأی دفاع صورت گیرد.
تطبیق  داریم  باور  ما  که  موردی  روی  این،  کنار  در 
قانون در افغانستان است، اگر تطبیق قانون در افغانستان 
صورت نگیرد چطور خود را نامزد کرده یی و زمانی که 
اول و دوم است آن را  نامزد  از  قانون حرف  بنیاد  بر 

نمی پذیری.
ملی  آجندای  کنفرانس  در  خود  همکاران  از  بازهم 
را  نشست  این  که  این  به خاطر  هستم  سپاس گزار 

راه اندازی کرده اند.

نیروهایطرِفقراردادامریکا...
 مشورت با دولت این کشور اجرا کرده اند.

وی در گفت وگو با رادیو آزادی گفت: تنها 20 درصد 
کمک های امریکا در افغانستان هزینه شده است و 80 
این  قرارداد  طرف  نیروهای  توسط  باقی مانده  درصد 

کشور به امریکا برگشته است.
او تصریح کرد: امریکا مبالغ زیادی را بدون مشورت و 
پاسخگویی به دولت افغانستان در اختیار نیروهای طرف 
قراردادش گذاشته که بیشتر در بخش های غیرضروری 

هزینه شده است.
اقتصاد  دانشکده  استاد  اکبر  تاج محمد  دیگر،  از سوی 
افغانستان  از عملکرد دولت  انتقاد  دانشگاه کابل ضمن 

نیز  افغانستان  حکومتی  نهادهای  ضعف  که  گفت 
به  نیز  را  دولت  به  امریکا  اندک  و  مستقیم  کمک های 

ایاالت متحده برگردانده است.
اداره  قبلی  اظهارات  به  حالی  در  افغانستان  مالیه  وزیر 
)سیگار(  افغانستان  بازسازی  برای  آمریکا  بازرسی 
گزارشی  در  این سیگار  از  پیش  که  داده  نشان  واکنش 
اعالم کرده بود: بخش زیادی از کمک های دولت امریکا 

در بازسازی افغانستان به هدر رفته است.
به 106  اکنون نزدیک  تا  از سال 2001 میالدی  امریکا 
میلیارد دالر را در بخش غیرنظامی و حدود 60 میلیارد 
دالر دیگر را در موارد نظامی در افغانستان هزینه کرده 

است.

صفیه صدیقی نمایندۀ تحول و تداوم، در نشست تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان:

درپروسۀانتخاباتشفافسازیصورتگیرد

نامزدان ریاست جمهوری با توافق روی تشکیل حکومت وحدت ملی:

تعیینات،مساویانهمیانرییسجمهورورهبراپوزیسیونصورتمیگیرد

چکهگلدربارۀافغانستان...
تالش  هند  به  مسافرت  جریان  در  هیگل  چک 
آن  با  را  نظامی  و  تجارتی  روابط  تا  کرد  خواهد 
کشور توسعه دهد. اقتصاد هند در حال رشد بوده 
به شمار  بزرگترین وارد کننده اسلحه در جهان  و 

می آید.
حکومت جدید هند می خواهد اسلحۀ دوران اتحاد 

شوروی اش را مدرن سازد.
چاک هیگل گفته است مسالۀ موافقه همکاری ده 
آینده  سال  در  است  قرار  که  هند  با  امریکا  سالۀ 
اجندای  موضوع  مهمترین  شود،  ختم  آن  موعد 

گفت  وگوها را با مقامات هند تشکیل می دهد.

امریکا تالش دارد تا روابط اش را با نریندرامودی 
صدراعظم هند بهبود بخشد.

در سال 2005 میالدی برای نریندرامودی که یک 
رهبر نشنلیست هندوست به خاطر آن ویزۀ امریکا 
در  مسلمانان  ضد  بر  ها  آشوب  از  که  نشد  داده 

ایاالت گجرات چشم پوشی کرده بود.
خبری  آژانس  به  هند  خارجۀ  وزارت  مقام  یک 
ساختن  نهایی  به  هند  است،  گفته  پرس  فرانس 
 15 و  آپاچی  هلیکوپتر   22 خریداری  قرارداد 
که  نزدیک شده است  امریکا  از  هلیکوپتر چینوک 
دالر  ملیون  صد  چهار  حدود  معامله  این  ارزش 

امریکایی خواهد بود.
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کشته  از  بارسلونا  آرژانتینی  ستاره 
ابراز  غزه  نوار  در  کودکان  شدن 
توقف  خواستار  و  کرد  ناراحتی 
این  کودکان  از  مراقبت  و  جنگ 

منطقه شد.
ماه  یک  حدود  صهیونیستی  رژیم 
پیش حمالت وحشیانه یی را به نوار 
غزه آغاز کرد که در نتیجه آن تعداد 
از  فلسطین  بی گناه  مردم  از  زیادی 
جمله کودکان کشته و آواره شدند.

نیت  حسن  سفیر  که  مسی  لیونل 
سازمان ملل برای کودکان محسوب 
می شود، حمالت رژیم صهیونیستی 
به این منطقه را محکوم کرد. ستاره 
خود  شخصی  صفحه  در  بارسلونا 
تصاویر  وقتی  نوشت:  فیسبوک  در 

روز  هر  را  فلسطینی  کودکان 
می دیدم خیلی ناراحت می شدم.

شخصی  صفحه  در  مسی  لیونل 
انگلیسی  و  زبان عربی  به دو  خود 
سفیر  و  پدر  عنوان  به  نوشت: 
کشته  از  ملل  سازمان  نیت  حسن 
به  غزه  نواز  در  کودکان  شدن 
جنگ  این  شدم.  ناراحت  شدت 
زیادی  کودکان  است  شده  باعث 
کشته شوند و هزاران کودک دیگر 
بچه ها  شوند.  آواره  و  زخمی  نیز 
آن ها  و  نیستند  جنگ  این  مسوول 
می دهند.  را  تاوان  بیشترین  دارند 
باید  خشونت  بی معنی  چرخه  این 
هر چه سریع ترمتوقف شود. باید به 
نتیجه این جنگ نگاه کنیم و ببینیم 
که کشته شدن کودکان چه فایده یی 
دارد. کودکان باید محافظت شوند.

برخی رسانه ها در روزهای گذشته 
رژیم  به  مسی  لیونل  کمک  از 
صهیونیستی خبر داده بودند؛ خبری 
که به هیچ وجه از سوی این بازیکن 

تایید نشد.

کرد  عنوان  اسپانیا  ملی  تیم  هافبک 
تنها  اسکولز  پل  کنار  نکردن  بازی 

تاسف دوران ورزشی او بوده است.
اسپانیا  ملی  تیم  در  سال ها  ژاوی 
حضور داشت و موفق شد با این تیم 
کند،  پیدا  زیادی دست  افتخارات  به 
کشور  این  ملی  تیم  از  سه شنبه  روز 

خداحافظی کرد.
فصل  آخرین  فصل  این  که  ژاوی 
درباره  است  بارسلونا  در  او  حضور 
خداحافظی از فوتبال گفت: سال های 
گذاشتم  سر  پشت  را  خوبی  خیلی 
می کنم  فکر  سال ها  این  به  وقتی  و 
با  من  کنم.  می  غرور  احساس 
بارسلونا و تیم ملی اسپانیا افتخارات 
زیادی کسب کردم. عالوه بر آن در 
بازی  زیادی  بزرگ  بازیکنان  کنار 
کردم و به همین خاطر هیچ تاسفی از 
تنها  نمی خوردم.  خود  بازی  دورانی 
تاسف دوران بازی من این است که 
فرصت بازی در کنار پل اسکولز را 

طبیعی  اتفاق  این  شاید  نکردم.  پیدا 
دوست  من  نه  که  چرا  باشد؛  بوده 
نه  و  کنم  ترک  را  بارسلونا  داشتم 
منچستر یونایتد  ترک  قصد  اسکولز 

را داشت.
هافبک سابق بارسلونا ادامه داد: قصد 
ملت های  جام  پایان  از  پس  داشتم 
اروپا 2012 که با قهرمانی ما به پایان 
اما  کنم  خداحافظی  فوتبال  از  رسید 
تصمیم  نزدیکانم  با  از مشورت  پس 
نیز  برزیل  جهانی  جام  در  تا  گرفتم 
برای  برزیل  قطعا جام جهانی  باشم. 
ناراحت کننده  جام  اسپانیایی ها  همه 
ای بود اما به تمام بازی هایی که برای 
تیم ملی کشورم به میدان رفتم افتخار 
اسپانیا  ملی  تیم  برای  بازی  کنم.  می 
بزرگترین رویای ورزشی من بود که 
زیادی  های  قهرمانی  با  خوشبختانه 
همراه شد و من از این بابت به خود 

افتخار می کنم.
ژاوی 34 ساله، 14 سال موفقیت آمیز 
سر  پشت  اسپانیا  ملی  تیم  با  را 
می توان  را  او  واقع  در  گذاشت. 
فوتبال  طالیی  نسل  بازیکن  بهترین 
اسپانیا نامید که موفق شد با این تیم 
به دو قهرمانی در جام ملت های اروپا 
و یک قهرمانی در جام جهانی دست 

یابد.

سهیل سامانی شاعر و نویسندۀ کشور شام روز 
چهارشنبه از یک سوءقصد جاِن سالم به در برد.

هشت  ساعت  »حوالی  می گوید:  سامانی  آقای 
از  بعد  15اسد(  )چهارشنبه  شامِ  دقیقه  پانزده 
تمرینات ورزشی از باشگاهِ شخصی یی که دارم، 
به طرف خانه باز گشتم؛ حین ورود به داخل 
گراژ ودر فاصله کمتر از یک دقیقه که از موتر 
پایین شدم، انفجاری ناشی از بم جاسازی شده، 

موترم را با شیشه های خانه کاماًل نابود کرد.«
به  انفجار  می افزاید:  هم چنان  سامانی  سهیل 
حدی نیرومند بود که صدای آن تا ده کیلومتری 

شنیده شده است.
تا هنوز علت این حادثه روشن نگردیده است.

 در این حادثه به هیچ یک از اعضای خانوادۀ 
سهیل سامانی آسیبی نرسیده است.

مجموعۀ  چندین  حال  تا  سامانی  سهیل  از 
شعری و پژوهشی به نشر رسیده است.

بنیاد  دوره یی  رییس  به صفت  این  از  پیش  او 
فرهنگی ابومسلم خراسانی نیز کار کرده است.

رشتۀ  در  نویسنده گی  کنار  در  سامانی  آقای 
چندین  و  شده  قهرمان  چندین بار  نیز  پهلوانی 
نیز  رشته  این  در  را  شاگردانی  که  است  سال 

آموزش می دهد.
شماری  نگرانی  نویسنده،  این  باالی  حمله 
آورده  بار  به  را  افغانستان  فرهنگیان  از  زیادی 

است.
حامی  نهادهای  نیز  گذشته  هفتۀ  جریان  در 
برابر  در  خشونت  افزایش  از  خبرنگاران 
خبرنگاران ابراز ناُخرسندی کرده گفته بودند که 
اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد خبرنگاران 
و نویسنده گان دست به خودسانسوری خواهند 

زد.

كارن آلن-بی بی سی

جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  دو  هر  اردوگاه  می رسد  بنظر 
افغانستان در عملی کردن توافق مهمی که با میانجی گری جان کری 
برای حل و فصل اختالفات در مورد انتخابات مناقشه برانگیز اخیر 

بدست آمد، سست شده اند.
این در حالیست که این توافق با استقبال فراوانی مواجه شده بود. 
با  شده  ریخته  صندوق  به  آراء  تک تک  بازشماری  پرزحمت  کار 

سرعتی اندک و لنگ لنگان به پیش می رود.
آیا  که  می کند  مطرح  را  سوال  این  بی بی سی  گزارشگر  آلن،  کارن 
این  آفریقایی کنیا درس گرفت؟ در  از کشور  باره  این  می توان در 
کشور انتخابات مناقشه برانگیز سال 2007 به تشکیل دولت وحدت 

ملی منجر شد.
اودینگا، نخست وزیر سابق کنیا، درباره طرح تشکیل دولت  رایال 
افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای  به  ملی  وحدت 
می گوید: »این از آن کارهایی نیست که آدم از سر میل و عالقه بکند. 
میان  در  که  اودینگا  آقای  داد.«  انجام  را  آن  باید  به خاطر ضرورت 
مردم با نام کوچکش – رایال - خطاب می شود، در سال 2007 بخت 
اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کنیا بود، اما تقلب های 
به  فرورفتن  آستانه  در  را  از سوی همه طرف ها کشورش  گسترده 
جنگ داخلی قرار داد، و به آوارگی نیم میلیون نفر و مرگ بیش از 

1200 نفر انجامید.
آنجا  در  چربید.  ریاضی  محاسبات  بر  دیپلماسی  کنیا  قضیه  در 
سطحی  در  آرا  بازشماری  افغانستان،  در  فعلی  وضعیت  برخالف 
فراگیر انجام نشد، اما »جایزه دوم« نصیب رایال شد و او در دولت 

وحدت ملی به نخست وزیری رسید.
می گفتند  که  بود  شده  منتقدانی  کالم  تکیه  قیمتی«  هر  به  »صلح   
و  دموکراسیست  گرفتن  مسخره  به  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
نگاه  »با  که  می کند  اذعان  رایال  اما  می کند.   بی معنا  را  اپوزیسیون 
به گذشته، آن توافق برای آرام کردن کشور مفید بود«. همانطور که 
بعد از انتخابات مخدوش سال 2007 کاندولیزا رایس، وزیر خارجه 
وقت امریکا، برای آشتی دادن طرفین به نایروبی پایتخت کنیا پرواز 

کرد، تابستان امسال هم جان کری به افغانستان سفر کرد. 
البته او ممکن است دوباره به این کشور بازگردد، چرا که بحث ها 
بر سر اینکه دولت وحدت ملی دقیقا چه شکلی باید داشته باشد، 
افغانستان.  برای  سرنوشت ساز  سالی  در  آنهم  دارد؛  ادامه  همچنان 
طبق اخباری که به بیرون درز کرده، دو طرف در چارچوب آنچه 
که حاال »توافق کری« خوانده می شود، شفاها بر سر طرحی با هفت 

محور به توافق رسیده اند.
در این طرح ایجاد سمتی موقتی با عنوان رییس اجرایی پیش بینی 
شده، و قرار است طی دوره ای دو ساله، و بعد از کسب موافقت 
یک لویه جرگه، قانون اساسی تغییر کند و تدریجا سمت نخست 
وزیری ایجاد شود؛ آنهم نخست وزیری که مقابل پارلمان پاسخگو 
باشد. طرحی که در کنیا پیاده شد، تفاوت چندانی با این نداشت. 
نخست وزیری تعیین شد تا بر کار همه وزارت خانه ها »نظارت و 
کارهای آنها را هماهنگ کند«، ولی او در عین حال در مقابل پارلمان 

پاسخگو بود. 

رایال می گوید:«باید آمادگی تحمل رقیبتان را داشته باشید و بر سر 
تقسیم قدرت به توافق برسید. یعنی باید برای مصالحه آمادگی داشته 
باشید.« هنوز به هیچ وجه معلوم نیست که دو نامزد رقیب انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان تا چه حد برای این کار آمادگی دارند یا 

پست های وزارتی چگونه قرار است میان آنها تقسیم شود.
درست مثل کنیا، منتقدان طرح تقسیم قدرت در افغانستان هشدار 
فرآیندهای  عمده  مانع  آینده  در  مقطعی  حل  راه  این  که  می دهند 
تصمیم گیری خواهد بود و هیچ کمکی به حل مشکالت حادی نظیر 

فساد مالی و اداری و پارتی بازی نخواهد کرد.
مشکالت  این  با  حکومت داری  امر  در  افغانستان  هم  و  کنیا  هم 
در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  عوارض  از  یکی  مسلما  مواجهند. 
کنیا، بزرگ شدن بیش از حد هیأت دولت بود؛ دوباره کاری در انجام 
مسوولیت های وزارت خانه ها و فرهنگ مخرب مصونیت وزیران از 
مجازات به دلیل تالش هر دو طرف برای جلوزدن از اردوگاه رقیب 
در بردن قراردادهای سرشار از فساد، با علم به اینکه ممکن است 

دوران حضورشان در قدرت کوتاه باشد.
این حرف ها شاید به گوش کسانی که در کابل مشغول گفت وگو در 

این باره هستند، آشنا باشد.
در کنیا اختالفات سیاسی از گذشته در قالب مباحث قومی مطرح 
تا  اند  فشار  تحت  کشور  این  رهبران  هم  افغانستان  در  می شدند. 
به دنبال دولتی با پایگاه قدرتی وسیع تر باشند. هیچکس هنوز نمی داند 
که این حرف در عمل به چه معنی خواهد بود، و تیم اشرف غنی 
عبداهلل  رقیبش  با  اینکه گفت وگوها  از  پیش  است  معتقد  احمدزی 

عبداهلل پیش برود، اول باید کار بررسی آرا به پایان برسد.
میلیون دالر  استدالل می کنند که 300  تقسیم قدرت  منتقدان طرح 
به  حاال  و  شده  افغانستان  در  مخدوش  انتخاباتی  برگزاری  صرف 
واسطه تشکیل دولت وحدت ملی، قرار است به »بازنده انتخابات« 
معتبر  کارشناس  سمپل،  مایکل  پروفسور  اما  شود.  داده  پاداش 
اشاره  عریان  واقعیت  دو  به  بلفاست،  کویینز  دانشگاه  از  افغانستان 
می کند. افغانستان چقدر برای بقیه جهان – و به خصوص امریکا – 
اهمیت دارد؟ آنهم در حالی که کنگره امریکا کمک مالی اش به این 
با عراق در حال تجزیه  این کشور  کشور را نصف کرده، و وضع 

مقایسه می شود.
است  قرار  دیگر  ماه  از شش  اینکه ظرف کمتر  دیگر  واقعیت 
ده ها هزار نیروی خارجی به خانه هایشان بازگردند و نیروهای 
پروفسور  بگذارند.  تنها  طالبان  با  در جنگ  را  افغان  کم تجربه 
جنگ  بروز  احتمال  با  »افغانستان  می دهد:  هشدار  سمپل 
آینده  موجودیت  تکلیف  آن  در  که  کشمکشی  روبروست؛ 
سوی  از  شد.  خواهد  مشخص  فعلی اش  قالب  در  حکومت 
دیگر، حتی از نظر آراء داده شده به نامزدها هم شکاف عمیقی در 
کشور ایجاد شده است. من فکر نمی کنم اگر چیزی در حدود نیمی 
از جمعیت افغانستان احساس کند که در دولت سهمی ندارد، این 

کشور توان رویارویی با چالش های فعلی را داشته باشد.«
اجتناب از جنگ

سنت  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  که  دارند  بیم  آن  از  منتقدان  اما 
خطرناکی را باب کند. مسلما در تاریخ معاصر نمونه هایی وجود دارد 
بروز تخلف  ادعای  انتخابات هرکس که  نشان می دهد در یک  که 
را بلندتر مطرح کند، یا ارتش یا نیروی شبه نظامی قوی تری داشته 

باشد، ممکن است از قدرت سهمی ببرد.
اما رایال اودینگا به چشم دیده که دولت های وحدت ملی تا ابد بر 
تنها یک دوره دوام  سر کار نمی مانند. در کنیا دولت وحدت ملی 
آورد. در سال 2013، وقتی انتخابات کنیا با سیستم ریاستی برگزار 
شد، رایال در رقابتی دوجانبه با اوهورو کنیاتا، فرزند رهبر جنبش 

استقالل کنیا، بازنده شد.
نیفتاد.  قومی  خشونت های  ورطه  به  قبل  دفعات  مثل  کنیا  بار  این 
بدست  قومی  بندهای  و  زد  با  انتظار،  برخالف  نتیجه  همین  شاید 
مسأله  رایال  عقیده  به  اما  ِاصولی.  سیاست ورزی  نه  و  باشد،  آمده 
اصلی اینبار این بود که قوه قضاییه بعد از اینکه اصالحاتی در آن 
انجام گرفت، نتایج را بررسی کرد و تأیید کرد که او واقعا شکست 

خورده است.
بنظر  اما  انتقاد گرفت،  باد  به  انتخابات را  نتایج  رایال در آن هنگام 
می رسد گذشت زمان از تندی انتقادات او کاسته باشد. او می گوید 
قانون  در  اصالحاتی  ملی،  وحدت  دولت  حکومت  دوران  در  که 
اساسی کنیا انجام شد. البته همه ایرادات با این اصالحات برطرف 
انجام  ملی  وحدت  دولت  نبود  در  هم  اصالحات  همین  اما  نشد، 
نمی شد. این کشور حاال به نسبت شش سال پیش »آمادگی بیشتری 

برای تحمل یک اپوزیسیون وفادار« دارد.
برای کشوری مثل افغانستان که تازه از سه دهه جنگ سر برآورده، 
هنوز با طالبان در جنگ است و کامال به کمک های خارجی وابسته 
است، شاید امید به تغییر اوضاع ظرف تنها شش سال غیرواقع بینانه 
باشد. اما تصور اینکه این کشور به کجا می تواند برسد، ممکن است 

جالب باشد.
ریاست  انتخابات  نامزد  دو  هر  با  که  است  مشتاق  اودینگا  رایال 
با چشم انداز  هنوز  آنها  که  بگیرد، چرا  تماس  افغانستان  جمهوری 
همکاری با هم در کشمکش هستند. نیم قرن بعد از استقالل، کنیا 
شاید نمونه درخشانی از دموکراسی نباشد، اما یک بحران انتخاباتی 
را تجربه کرده، و توانسته آن را پشت سر بگذارد. شاید این کشور 
هنوز جای زخم ها را با خود داشته باشد، اما موفق شده از افتادن به 

ورطه جنگ پرهیز کند.

دیگو مارادونا عنوان کرد آرژانتین در 
بازی خوب  برزیل یک  جام جهانی 
هم به نمایش نگذاشت. او همچنین 
سرمربی  مجددا  دونگا  وقتی  گفت 
سرمربی  او  چرا  می شود  برزیل 

آرژانتین نشود.
به  پیش  هفته  دو  دونگا  کارلوس 
برزیل  ملی  تیم  سرمربی  عنوان 
انتخاب شد. دونگا که در جام جهانی 
را  سلسائو  هدایت  جنوبی  آفریقای 
بر عهده داشت بار دیگر هدایت تیم 

ملی برزیل را بر عهده گرفت.
انتخاب  به  مارادونا در واکنش  دیگو 
دونگا به عنوان سرمربی برزیل گفت: 
سرمربی  دوباره  را  دونگا  برزیل  اگر 
کرد چرا آرژانتین از من دعوت نکرد 
ما  آرژانتین شوم؟  تا دوباره سرمربی 
در حال حاضر سرمربی نداریم و من 
نیز سابقه زیادی در تیم ملی آرژانتین 
داشتم. فرق من با دونگا چیست؟ چرا 
مربی گری  پیشنهاد  من  به  آرژانتین 
نمی دهد؟ در هر صورت من در حال 
حاضر از زندگی در دوبی راضی ام و 
برابر هیچ کس زانو نمی زنم تا من را 

سرمربی تیم ملی  آرژانتین کند.
جهانی  جام  از  پس  سابیا  آلخاندرو 
که با نایب قهرمانی آرژانتین به پایان 
داد.  استعفا  خود  سمت  از  رسید 

آرژانتین  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
خراردو  تا  هستند  تالش  در  نیز 
را  بارسلونا  سابق  سرمربی  مارتینو 
آرژانتین  جدید  سرمربی  عنوان  به 
درباره  مارادونا  دیگو  کنند.  انتخاب 
آرژانتین  ملی  تیم  فعلی  شرایط 
یا کسی  سابیا  نمی خواهم  من  گفت: 
بدانم  آرژانتین  عملکرد  مسئول  را 
برزیل  جهانی  جام  در  ما  تیم  اما 
نمی دانم  نکرد.  هم  بازی خوب  یک 
است.  کسی  چه  اتفاق  این  مسئول 
بتوانید بازی  باید  شما برای موفقیت 
خوبی به نمایش بگذارید اما هر کس 
باشد،  بازی های آرژانتین را دیده  که 
تیم  که  می شود  متوجه  سریع  خیلی 
بازی  ما در جام جهانی اصال خوب 

نکرد.

ژاوی:ابرازتأسفمسیازکشتهشدنکودکاندرنوارغزه
تنهاتأسفدورانورزشیمنبازینکردنکناراسکولزاست
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از  طالبان  دسته  جمعی  رهایی  از  پس 
زندان های کشور به دستور رییس  جمهور و 
نهادهای عدلی و قضایی، جنرال عبدالرازق 
فرمانده پولیس والیت قندهار روز پنجشنبه 
در ولسوالی ژیری این والیت به خبرنگاران 
گفت که دستور من به سربازانم این است که 
قیمتی  هر  به  و  نگذارید  زنده  را  شورشیان 

آن ها را از بین ببرید.
برضد  عملیات  جریان  در  که  رازق  جنرال 
طالبان در ولسوالی ژیری را رهبری می کرد، 
با اشاره شورشیان کشته شده در این عملیات 
و  اند  شده  کشته  را  شورشیان  »همه  گفت: 
از سربازان خود تشکر می کنم که همه  من 
را کشته اند و نگذاشتند که دادستان و قاضی 
شدن  همین}کشته  می گرفت،  پول  آنها  از 

شورشیان{ خوب است.«

اشاره جنرال رازق ظاهر به انتقادهایی است 
که همواره مقام های امنیتی از دستگاه  عدلی 
بارها  امنیتی  مقام های  اند.  داشته  قضایی  و 
گفته اند که شورشیان و افراد گروه طالبان از 
زندانها رها می شوند و دوباره به جبهه نبرد 

علیه نیروهای امنیتی افغان بازمی گردند.
در پانزده روز گذشته بیش از سیصد تن از 
مخالفان مسلح دولت افغانستان به ولسوالی 
را  حمالتی  و  بردند  هجوم  قندهار  ژیری 
و  مرزی  نیروهای  پاسگاه های  تسخیر  برای 

پولیس افغانستان سازماندهی کردند.
مختلف  سطوح  در  مقام ها  این  از  پیش 
قضایی  و  عدلی  دستگاه  برخورد  نحوه  از 
بدون  آزادی  و  مسلح  مخالفان  با  افغانستان 

محاکمه آنها انتقاد کرده اند.
اخیراً پس از آنکه شماری از غیرنظامیان در 
والیت غور کشته شد، فرمانده پولیس غور و 
والی این والیت به رسانه های گفتند، فرمانده 
از  کشتند،  را  نظامیان  غیر  این  که  گروهی 

زندان غور رها شده بود.
نیز  افغانستان  دفاع  وزیر  محمدی،  اهلل  بسم 

مجلس  علنی  صحن  در  قبل  یکماه  حدود 
شورشهای  درصد  هفتاد  گفت،  نماینده گان 
کسانی  را  افغانستان  دولت  علیه  مسلحانه 
افغانستان  زندان های  از  که  می کنند  رهبری 

رها شده اند.
معاون  قانونی  یونس  محمد  همچنان، 
رهایی  از  افغانستان،  ریاست جمهوری 
زندانیان طالبان از زندان های کشور به شدت 

انتقاد کرد. 
آنها  اما   ، مقام ها  های  اعتراض  رغم  به 
کماکان کسانی را که در میدان نبرد بازداشت 
قضایی  و  عدلی  مقام های  به  می کردند 

افغانستان تحویل می دادند.
فرمانده  یک  که  است  بار  نخستین  این  اما 
به  کشور  والیت های  از  یکی  در  پولیس 
زیردستان خود دستور می دهد که شورشیان 

را در میدان نبرد بکشند.
در  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
دولت  مسلح  مخالفان  با  گذشته  سال های 
رفتار مالیمی داشته و در یکی دو سال اخیر 
بگرام  های  زندان  زندانیان  از  زیادی  تعداد 
به جرم دست داشتن در  را که  پلچرخی  و 
عملیات های تخریبی و تروریستی بازداشت 

شده بودند، آزاد کرده است.
وزارت امور داخله گفت که رسانه می توانند 
پولیس  فرمانده  با  موضوع  این  به  رابطه  در 
در محل صحبت کنند. اما وزارت دفاع ملی 
با  برخورد  قواعد  به  که  می گوید  افغانستان 
اسیران جنگی در جریان جنگ پایبند اند و 

از قانون پیروی می کنند.
در  گذشته  هفته  دو  در  که  عملیاتی  در 
شده  اندازی  راه  قندهار  آرام  نا  بخش های 
تن  و 37  از شورشیان کشته شده  تن   171
دیگر شان زخمی شده اند. نیروهای امنیتی 
این  در  می گوید  رازق  آقای  که  گونه  آن 
عملیات 65 جنگجوی مخالف مسلح دولت 

را بازداشت کرده اند.
فرمانده پولیس قندهار این را هم گفت که در 
این درگیری ها دست کم 14 تن از نیروهای 
دولتی نظامیان و غیرنظامیان کشته شده و 22 

تن دیگر هم زخمی شده اند.
مقام های محلی می گویند که در این حمالت 
نیز سهم داشتند که در  جنگجویان خارجی 
نبرد با نیروهای مسلح تعدادی از فرماندهان 
مشهور جنگجویان پنجابی، عرب و چچنی 

نیز کشته و زخمی شده اند.
آقای رازق می گوید که جنگجویان خارجی 
وصل  نقطه  که  دیورند  مرزی  خط  از 
افغانستان  وارد  است  پاکستان  و  افغانستان 
و  میوند  ژیری،  ولسوالی های  در  و  شده 

پنجوایی قندهار جا به جا شده اند.
در  که  می گوید  قندهار  پولیس  فرماندهی 
عملیات ضد شورشی ژیری قندهار نیروهای 
بخش  در  را  ناتو  نیروهای  کمک  امنیتی 
اطالعات با خود داشتند اما گزارش ها حاکی 
پیماهای  هوا  از  عملیات  این  در  که  است 
سرکوب  برای  نیز  ناتو  سرنشین  بدون 

شورشیان استفاده شده است.

جنرال عبدالرازق به نیروهای پولیس قندهار: 

طالبانرازندهنگذاریـد

احمــد عمران
زمان بر شدِن روند بررسِی آرای انتخابات و ایجاد اختالفاِت 
تازه بر سِر فهِم توافِق سیاسی و تشکیِل دولِت وحدِت ملی، 
یک بار پای کسی را وارد مسایِل انتخاباِت کشور کرد که به 

بن بست شکِن انتخابات شهره شده است. 
جان کری وزیر خارجۀ امریکا که نزدیک به یک ماه پیش به 
انتخاباِت  اولیۀ  نتایج  از اعالمِ  منظورِ حِل اختالف های ناشی 
دور دومِ سال روان به کابل آمد، موفق شد بن بسِت به وجود 
آمده در انتخابات را پایان دهد و توافق هایی را میان دو دستۀ 
انتخاباتی به میان آورد. بر اثر پادرمیانی های آقای کری و یان 
افغانستان، دو  نمایندۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در  کوبیش 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری به توافِق تخنیکی و سیاسی 
میاِن خود دست یافتند. توافق تخنیکی به معنای بازرسِی صد 
و  ناپاک،  از  پاک  آرای  انتخابات و جدا کردِن  آرای  در صِد 
در  انتخاباتی  دو دستۀ  معنای مشارکِت هر  به  توافق سیاسی 

یک دولِت جدید به نام دولت وحدِت ملی. 
دسته های  میان  انجام شده  توافِق  دو  هر  که  آن جایی  از 
متأثر  بود،  شتاب زده گی  از  ناشی  ابهام های  از  انتخاباتی، 
به زودی اختالف های تازه میان ِ تیم ها رونما شد؛ اختالف هایی 
انتخاباتی نمی خواستند  امر هیچ یک از دسته های  که در آغازِ 
به موجودیِت آن ها به گونۀ صریح اعتراف کنند، ولی رفته رفته 
با پُررنگ شدِن این اختالفات که باعث توقِف روند بازرسی 
آرا شد، یک بارِ دیگر توجه ها به نواقِص توافق های انجام شده 
برگشت. پرسِش اصلی که ذهن ها را وسواس گونه به مبارزه 
می طلبد، این بود که چه مواردی در توافق ها وجود دارند که 

دسته های انتخاباتی را به نزاع های تازه سوق داده اند. 
ظاهراً فهِم هر دو دستۀ انتخاباتی از نوع بازرسِی آرا در عرصۀ 
توافِق تخنیکی و ایجاد دولت وحدِت ملی در عرصۀ توافق 
اما چه گونه  عنوان شدند. حال  تازه  تنش های  سیاسی، عامل 
پای جان کری یک بارِ دیگر وارد میداِن انتخاباِت افغانستان 

شد؟ 
شکستِن  و  انجام شده  توافق های  از  فربه تر  البته  مسأله  این 
بن بست سیاسِی انتخابات می تواند باشد؛ زیرا خلق بحران در 
از  افتاد که رد پای بسیاری  اتفاق  به گونه یی  انتخابات  روند 

بازیگراِن داخلی در آن هویدا شد. 
یک  نفِع  به  تقلب  بسیِج  با  افغانستان  انتخاباِت  بحران 
آن  با  بتوان  که  نبود  چیزی  قدرت،  مراجع  از  مشخص  تیِم 
و  سازمان یافته  تقلب های  کرد.  نرم  دست وپنجه  به ساده گی 
خارج  آن  اصلِی  هویِت  از  را  افغانستان  انتخاباِت  گسترده، 
کرد.  مبدل  غیرمشروع  و  غیردموکراتیک  روندی  به  و 
و  مهم ترین  دخالِت  نشان گر  که  انتخاباتی  تقلب های  افشای 
تأثیرگذارترین کارگزاران در عرصۀ انتخابات بود، واکنش های 
تندی را به دنبال آورد. این واکنش ها از اعتراض های نهادهای 
صنفِی ضد تقلب آغاز شد و تا راهپیمایی های خیابانی ادامه 
پیدا کرد؛ اعتراض هایی که می توانست به گونه یی افغانستان را 

وارد فاز جدیدی از بحراِن سیاسی کند. 
متأسفانه رییس جمهوری افغانستان هم که خود به بخشی از 
معضِل انتخابات بدل شده است، از آغاز بحراِن انتخابات تا 
در  دخیل  چهرۀ  موارد  برخی  در  و  نظاره گر  نقِش  امروز  به 

تقلب های سازمان یافته را داشته است. آن چه را که آقای کری 
انجام داد، به طریِق اولی باید شخص رییس جمهورِی کشور 

صورت می داد و نه یک مقام ارشد امریکایی. 
آقای کرزی همواره از نقض حاکمیِت ملی انتقاد کرده، ولی 
نکتۀ  بوده است. یک  خود عامل اصلِی نقض حاکمیِت ملی 
مهم را در همین جا روشن کنیم که دخالِت امریکا در مسالۀ 
انتخاباِت افغانستان، چیزی نبود که به خواسِت تیم اصالحات 
انتخابات و مشکالت  و همگرایی انجام شده باشد. بن بسِت 
و  بود  آورده  به وجود  را  پادرمیانی  ضرورِت  آن،  از  ناشی 
می توانست بهترین فرصت برای آقای کرزی باشد تا به عنوان 
زعیم ملی، این نقش را بازی می کرد. ولی از آن جایی که آقای 
کرزی خود بخشی از معضِل انتخابات افغانستان است، ترجیح 
دالیِل  به  آن  شدِن  عمیق تر  به  بحران،  حل  جای  به  که  داد 

شخصی کمک کند. 
آقای کرزی از آغاز هم در پی باز کردِن گرهِ انتخابات نبود؛ او 
خود گره را به وجود آورده بود و فکر می کرد و حاال هم فکر 
می کند که بحراِن انتخابات می تواند حضور او را برای مدتی 

دیگر در سکان رهبرِی کشور حفظ کند. 
خالف آن چه که آقای کرزی بر انتقال به موقِع قدرِت سیاسی 
تأکید می ورزد، در عمل خواهاِن به درازا کشیده شدِن اعالم 
بحران و  زیرا خلق  انتخابات است.  در  بحران  نتایج و خلق 
کمک  کرده،  تعریف  برایش  او  که  اهدافی  به  می تواند  تنش 

رساند. 
وارد  دلیل همین وضعیت،  به  امریکایی  ارشد  مقامِ  پای یک 
و  غرض ورزی  سِر  از  افرادی  اگر  شد.  افغانستان  انتخاباِت 
یا عدم آگاهی، به موارد دیگر اشاره می کنند، چنین مواردی 

عینیت ندارند و خالف واقعیت های موجود اند. 
سفر آقای کری با همۀ خوش بینی هایی که در پی داشته، نباید 
به عنوان راه حِل نهایی پنداشته شود. راه حل نهایی در اختیارِ 
تیم  دو  وقتی  است.  انتخاباتی  تیم های  و  افغانستان  جامعۀ 
آرا و تشکیل دولت  بازرسِی  نمی توانند روی مکانیزم عملِی 
انتظار داشت که دیگران  نباید  وحدِت ملی به توافق برسند، 

چنین معضلی را حل کنند. 
نهادهای  افغانستان،  انتخابات  در  موجود  معضِل  از  بخشی 
فعلی و ارگ ریاست جمهوری کشور است. تا زمانی که این 
نهادها نخواهند به نقش پویای خود برای حِل مشکل انتخابات 
ماند.  خواهد  باقی  حل ناشده  هم چنان  معضل  برگردند، 
پادرمیانی ها می توانند به صورِت مقطعی شرایط گفت وگوهای 
سازنده را فراهم کنند؛ ولی در درازمدت حل قضایا به خودِ 
نهادهای افغانستان مربوط می شود و تا زمانی که اراده برای 
حِل مشکالت وجود نداشته باشد، بدون تردید گره انتخابات 

بازنکردنی باقی می ماند.
بحراِن  حِل  برای  را  نخستین  گام های  حداقل  کری  آقای 
با  توام  گفت وگوها  ادامۀ  زماِن  حاال  و  برداشت  انتخابات 
شکیبایی و عقالنیت میاِن نهادها و تیم های انتخاباتی  است. 
سوءبرداشت ها از وضعیِت موجود و توافق های حاصل شده، 
تنها نشان گِر کج فهمی و عدم اراده برای حِل بحران به وجود 

آمده از راه گفت وگو و راه های مسالمت آمیز است.

کریاینبارباچهپیـامیبهافغانستانآمد؟


