
وزارت مالیه افغانستان بار دیگر از کاهش عواید داخلی 
حکومت در نتیجه  طوالنی شدن پروسه انتخابات هشدار 

می دهد.
سال  نخست  ماه  شش  در  که  است  گفته  وزارت  این 
داخلی  عواید  در  درصد  هفت  بیست و  از  بیش   ،2014

افغانستان کاهش آمده است.
بیش از پنج ماه از برگزاری دور اول انتخابات ریاست 
معلوم  نتیجه  هنوز  تا  و  می گذرد  افغانستان  جمهوری 

نیست.
عالوه بر مشکل سیاسی، انتخابات افغانستان روی اقتصاد 

کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است.
افغانستان  برای  لحاظ  دو  از   2014 سال  این  از  پیش 
و  بین المللی  نیروهای  خروج  می شد:  دانسته  اهمیت  با 
ماه نخست سال،  اما حاال در شش  انتخابات؛  برگزاری 

اقتصاد افغانستان صدمه زیادی را متحمل شده است.
وزارت مالیه افغانستان، هدف شصت اعشاریه دو میلیارد 
برای  را  دالر  میلیارد  یک  اعشاریه  یک  معادل  افغانی، 

عواید داخلی در این سال تعیین کرده بود. اما در شش 
هفت  و  بیست  داخلی  عواید   2014 سال  نخست  ماه 

اعشاریه پنج درصد کاهش یافته است.
عبدالقادر جیالنی سخنگوی وزارت مالیه گفته است: اگر 
وزارت  این  رود،  پیش  به  نادرست  به سمت  انتخابات 
مشکالت  با  نهایت  در  و  کند  تنظیم  را  همه  نمی تواند 
جدی روبرو و از کنترل وزارت مالیه بیرون خواهد شد.

با آن که ارقام دقیق عواید...                  ادامه صفحه 6
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اگر روزانه به جاي برگزيدن ترس، فرآيند رشد را برگزينيم، به همان 
نسبت در جهِت خودشكوفايي گام برداشته ايم.

آبراهام مازلو 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

گفت وگویی پیرامون مدل تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان
احمدولی مسعود:

تشکیل دولت وحدت ملی به رفاقت نیاز دارد نه رقابت!

حدود  بازشماری  و  تفتیش  امروز  انتخابات  کمیسیون 
شش هزار صندوق رای مشخص شده از سوی دو ستاد 

انتخابات ریاست جمهوری را آغاز خواهد کرد.
نشده  تفتیش  حال  به  تا  رای  هزار صندوق  این شش 
آن ها شامل  نتیجه  بازشماری،  و  تفتیش  از  بعد  بودند، 

نتیجه نهایی انتخابات خواهد شد.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید 
که این تفتیش و نتیجه...                    ادامه صفحه 6

علی میثم نظری 
کریشتن  نشریۀ   ،2014 آگست   14 مورخ  پیش،  روز  دو 
از البی گری گسترده و  و  نشر رساند  به  مقاله یی  ساینس مانیتور 

پُرهزینۀ اشرف غنی گزارش داد. 
پس از انتخابات دور اوِل ریاست جمهوری افغانستان و کسب 
را  خود  البی گرِی  هزینۀ  و  فعالیت  اشرف غنی  آقای  دوم،  مقام 
افزایش داد و از رویکردهای گوناگون برای پیروز شدن استفاده 

کرد. 
آقای غنی هم چنان برای توجیه...                     ادامه صفحه 6

تیم  اعضای  می گوید:  بلخ  والی  نور  محمد  عطا 
اصالحات و همگرایی به دنبال همکاری قابل اعتماد 
با جامعه جهانی هستند؛ اما اگر نتیجۀ نهایی انتخابات 
ناآرام  افغانستان  باشد،  همراه  تقلب  با  و  یک طرفه 

خواهد شد.
عطا محمد نور والی بلخ گفت: اعضای تیم اصالحات 
جامعه  با  اعتماد  قابل  همکاری  دنبال  به  همگرایی  و 
جهانی هستند، اما هم اکنون به بازشماری آرا زیر نظر 
ناظران غربی اعتماد کافی وجود ندارد و چنانچه نتیجۀ 
بی ثبات  افغانستان  باشد،  یک طرفه  انتخابات  نهایی 

خواهد شد.
او همچنان افزود: اگر نتیجۀ بررسی آرا یک طرفه اعالم 
شود و عبداهلل عبداهلل رهبر تیم اصالحات و همگرایی 

انقالب مدنی  انتخاب نشود،  به عنوان رییس جمهور 
به راه خواهد افتاد.

آقای عطا با اشاره به فرآیند پرهزینه و پرتنش بازشماری 
آرا خطاب به مقامات داخلی و بین المللی گفت: اولین 
از سقوط رژیم  انتقال دموکراتیک قدرت پس  فرآیند 

طالبان، باید به آرامی و با صلح صورت گیرد.
استاد عطا در مصاحبه با واشنگتن پست اظهار داشت: 
»تقلب«  یا همراه  و  »یک طرفه«  انتخابات  نتیجۀ  »اگر 
اعالم شود، ما سر خم نمی کنیم و نتیجه را نمی پذیریم«.
وی تأکید کرد: به دنبال آشوب نیستیم اما از حق مردم 
دفاع می کنیم و یک انقالب مدنِی بزرگ به راه خواهیم 
انداخت. ساختمان ها و موسسات انتخاباتی را تصرف 
خواهیم  متوقف  را  بازشماری  فرآیند  کرد،  خواهیم 

ساخت و دولت تقلبی را به رسمیت نخواهیم شناخت.
پیش  چندی  که  می شود  ابراز  حالی  در  سخنان  این 
و  تداوم«  و  »تحول  تیم  رهبر  احمدزی  غنی  اشرف 
ضمن  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  عبداهلل  رقیب 
اعالم مخالفت با تقسیم...                 ادامه صفحه 6

امروز بررسی شش هزار صندوق 

رأی سرنوشت ساز آغاز می شود

نشریۀ کریشتن ساینس مانیتور: 

اشرف غنی ماهانه 
۱۵۰هزار دالر برای البی 

در امریکا می پردازد!

وزارت مالیه:
عواید داخلی بیش از 27 درصد کاهش یافته است

د ميل یووايل 

له دولت نه 

تېښته نشته
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ديده بان انتخابات:
پروسۀ تفتيش آرا 
با ضعف مديريت 

روبه رو است

در برگ ها

صهيونيسم 
چيست؟

استاد عطا محمد نور:

من دادخواه میلیون ها تنی هستم که دو بار فریب داده  شده اند

صفحه 6



او  شخړه  اوسنۍ  کې  افغانستان  په 

د  یوازې  او  یوازې  ناندرۍ  ټاکنیزې 

ميل یووايل دولت رامنځته کېدل پای 

ته رسولی يش.

له هر څه  په اوسني وخت کې  هېواد 

ډېر د ميل یووايل دولت ته اړتیا لري، 

چې وکوالی يش په افغانستان کې له 

له رسه  ته  دېموکراسۍ  مخ  زوال رسه 

امنیتي  اقتصادي،  ورکړي،  روح  نوی 

او  ته ورسوي  پای  ناورین  او سیايس 

په  ته  راتلونکي  باثبات  روښانه  یوې 

بریالیتوب عبور وکړي.

حساسو  دې  په  سیاستوال  چېرې  که 

دولت  پر  یووايل  ميل  د  کې  رشایطو 

د  ډول  عاقالنه  په  کړي،  ونه  هوکړه 

بحران مخه ونیيس؛ نو پایلې به یې نه 

جربانېدونکې وي. ځکه په هېواد کې 

له  مرشوعیت  خپل  پروسې  ټاکنو  د 

السه ورکړی، خلک نور په دې پروسې 

ځکه باور نيش کوالی، چې د پراخو 

درغلیو او السوهنو له امله دا پروسه له 

طبیعي جوړښته د انحراف لور ته الړه.

شویو  د  کې  په  او  پایلو  په  ټاکنو  د 

پراخو درغلیو له امله دواړه نوماند رسه 

پاکې  چې  هغې  تر  او  لري  اختالف 

رایې له ناپاکو رایو جال شوې نه وي، 

که  نيش.  کېدای  بریالی  نوماند  هېڅ 

فرض کړو د ټاکنو خپلواک کمېسیون 

ده  حتمي  کړي،  اعالن  بریالی  تن  یو 

چې مقابل لوری به یې ونه مني، چې 

پایله به یې په هېواد کې د ګډوډیو دوام 

وي.

همدا اوس چې له کومې په هېواد کې 

ناندرۍ  سیايس  او  بست  بن  ټاکنیز 

ګڼو  له  افغانستان  شوي،  رامنځته 

بحرانونو رسه مخ شوی دی. پانګوالو 

ایستيل،  پانګې  خپلې  افغانستانه  له 

ټپه  په  تړل شوي، سوداګري  فابریکې 

والړه، د دولت عاید کم شوي په ټوله 

کې افغانستان له اقتصادي پلوه له یوې 

دی،  مخ  رسه  راتلونکې  تیاره  داسې 

چې دوام به یې افغانستان له اقتصادي 

پلوه نه جربانېدونکی زیان وویني.

د دې ترڅنګ په امنیتي برخه کې وسله 

والو مخالفانو د خپلو بهرنیو مالتړو په 

وضعیت  دې  له  الرښوونه  او  ملسون 

یې  فعالیتونه  خپل  او  اخیستې  ګټه  نه 

پيل کړي دي. دغه راز حکومت خلکو 

نیمژواندو خدماتو په رسولو  ته د دې 

بالخره  او  راغلی  پاتې  نورې  هم  کې 

معلومېدل  برخلیک  او  پایلې  ټاکنو  د 

لومړیتوب ګرځېدلی،  داسې  د خلکو 

چې شپه ورځ یې په اړه اندېښمن دي.

کوي،  دوام  وضعیت  دا  که  نو 

افغانستان وررسه نور هم زیان ویني. د 

دې بحران د مخنیوي غوره الره د ميل 

یووايل دولت دی. 

نوماندو  د  او  دولت  یووايل  ميل  د 

کې  توافق  شوي  په  اړه  دې  په  ترمنځ 

عميل  اوس  باید  موارد  ټول  راغيل 

بڼه غوره کړي. که څه هم چې د ميل 

خپلې  اړه  دې  په  کمېسیون  یووايل 

وروستیو  له  خو  کړي؛  پیل  ناستې 

هم  ال  چې  ښکاري،  څرګندونو 

اختالفونه ژور دي.

تر اوسه روښانه نه ده، چې څوک به د 

ټاکنو بریالی نوماند وي، ځکه چې د 

نه دی رسېدلی  ته  رایو تفتیش ال پای 

نه دي.  نهايي شوي  پایلې  ټاکنو  د  او 

خو دا په دواړو نوماندو پورې اړه لري، 

وکړي،  توافق  دا  اوسه  همدا  له  چې 

او  به ولسمرش  نوماند  بریالی  چې هر 

د  وزیر  لومړي  د  به وررسه  هغه  دویم 

اجرایوي  رسه  شتون  په  صالحیتونو 

رییس وي.

د  کې  برخه  دې  په  خلک  ځينې  که 

ځای  پر  کوي،  خربه  قانون  اسايس 

د  کې  قانون  اسايس  په  چې  وايي 

دي  روښانه  صالحیتونه  ولسمرش 

کې  په  پوست  رییس  اجرایوي  د  او 

چې  ومنو  باید  دا  لومړی  خو  نشته. 

دواړو  د  پوست  ریاست  اجرایوي  د 

نوماندو په توافق رامنځته کېږي، یانې 

په  ټاکنو  د  چې  دی  نه  پوست  داسې 

پایله کې واک ته رسېدلی ولسمرش یې 

په خپله خوښه چاته ورکوي. بلکې دا 

ټاکنیز  او  مخنیوي  د  بحران  د  پوست 

رامنځته  لپاره  رسېدو  ته  پای  د  بحران 

له  نوماندو  دواړو  اړه  دې  په  کېږي. 

وخته توافق هم کړی دی. 

د  باید  پوست  ریاست  اجرایوي  د 

د  چې  وي،  معادل  وزیر  لومړي 

کابینه  په سال  اپوزیسیون  او  ولسمرش 

جوړه کړي. د دې ډول د ميل یووايل 

هېواد  په  کینیا  د  بېلګه  ښه  دولت 

واکمن  کله  چې  کې  کینیا  په  ده.  کې 

ټاکنو کې درغلۍ وکړې،  په  ولسمرش 

سیال یې ونه منلې او په الریونونو یې 

الس پورې کړ، چې د واکمن ولسمرش 

له لوري وټکول شول. د دې نښتو په 

پای کې په سلګونو کسان ووژل شول 

او په زرګونو نور بې ځایه شول.

په پای کې دواړو لورو د ميل یووايل 

یې  یو  چې  وکړه،  هوکړه  دولت  په 

وزیر  لومړی  یې  بل  او  ولسمرش 

ریاستي  سیستم  هم  هلته  شو.  وټاکل 

و؛ خو دا چې بحران ختم يش ځینې 

جوړښتونه یې بدل کړل. په افغانستان 

کې هم دغه ډول د ميل یووايل دولت 

ښه پایله ورکوالی يش. دا چې ستونزه 

ختمه يش نو په کار ده، تر هغه وخته 

را  جرګه  لویه  قانون  اسايس  د  چې 

غوښتل کېږي، د لومړي وزیر په بست 

که  يش،  وزغمل  رییس  اجرايوي  کې 

او  افغانستان  نو  ونيش  کار  دا  چېرې 

همدغه سیاستوال دې د عراق تجربې 

ونشو  چې  عراق  وبايس.  انتظار  ته 

رامنځته  دولت  یووايل  ميل  د  کوالی 

کړي، له اوسني بحران رسه مخ دی او 

شک نشته چې د نوماندو په ناغېړۍ او 

افغانستان  به  تجربه  دا  رسه  رسزورۍ 

کې هم تررسه يش.

په  هغوی  د  او  نوماندو  په  اوس  دا 

چې  لري،  اړه  پورې  ټېمونو  تخنیکي 

څومره په زیرکتیا او هوښیارۍ کوالی 

برخلیک  له  عراق  د  افغانستان  يش 

یووايل  ميل  د  ګډه  په  او  وژغوري 

دولت رامنځته کړي.
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مومند

د ميل یووايل له دولت نه تېښته نشته  

کنفرانس آجندای ملی، روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته نشستی را زیر نامِ »گفت وگویی 
آن  در  که  کرد  برگزار  افغانستان«  در  ملی  وحدِت  دولت  تشکیل  مدل  پیراموِن 
به توضیِح آن مدل پرداخته شد. این نشست در پِی نشست های دیگِر کنفرانس 
آجندای ملی به منظورِ ایجاد دولت وحدِت ملی در افغانستان، در هوتِل کابل استار 
برگزار شد و در آن، اعضای آجندای ملی ابراز امیدواری کردند که هر دو نامزد 

ریاست جمهوری بتوانند روی مدِل ارایه شده به توافق برسند.
دولت وحدِت ملی که در این روزها در افغانستان نام بردار شده است، چند سال 
پیش از آدرِس کنفرانس آجندای ملی توسط احمدولی مسعود ارایه شد و برای 
تبییِن این طرح، تالش های بسیار زیادی صورت گرفت و کنفرانس های متعددی 
نیز در کابل و برخی والیت های کشور راه اندازی شد. اما این طرح در یک سال 
از نخبه گان قرار گرفته و آن ها طی سمینارهای  اخیر، مورد توجِه ویژۀ گروهی 
مختلف زیر چتِر آجندای ملی روی آن کار کرده و حاصِل تالش های خود را با 
کمپاین های  جریان  در  هم چنین،  گذاشته اند.  میان  در  ریاست جمهوری  نامزداِن 
انتخاباِت ریاست جمهوری یک هیأِت امریکایی برای کسِب آگاهی از این طرح 
در  ملی  وحدت  دولت  طرح  بنیان گذارِ  مسعود،  احمدولی  با  و  شد  کابل  وارد 
افغانستان، دیدار و گفت وگو کرد و این طرح را از میاِن طرح آجندای ملی بیرن 
کرد و با خود به امریکا برد و بعدتر نیز آقای جان کری آن را به هدِف شکستن 

بن بست ِ انتخاباتِی افغانستان مطرح کرد. 
ملی  وحدِت  حکومت  طرح  که  شد  تأکید  کابل،  در  پنجشنبه  روز  نشسِت  در 
که اخیراً از زبان جان کری شنیده شده، یک طرِح افغانی و گرفته شده از برنامۀ 
از  بیرون  به تالش هایی که هم در داخل و هم در  با توجه  آجندای ملی است. 
به نظر می رسد که  دارد،  برای شکل گیری دولت وحدِت ملی جریان  افغانستان 
افغانستان هیچ راهی برای گریز از اجراِی این طرح ندارد. زیرا طرِح تشکیِل دولت 
اجتماعی  فرایندهای  از  میان می آید که یکی  به  زمانی در کشورها  ملی  وحدِت 
سبِب ایجاد بحران در کشور شود. این فرایند اجتماعی می تواند اقتصاد، فرهنگ، 
انتخابات و یا هر فراینِد دیگر باشد. هستند کشورهایی که یکی از این فرایندها 
به  بحران،  از  بیرون رفت  برای  آن ها  و  شده  جوامع شان  در  بحران  ایجاد  سبِب 

تشکیل دولِت وحدت ملی پرداخته اند. 
اکنون انتخابات به عنوان یکی از فرایندهای اجتماعی، افغانستان را به بحران و 
بن بست سوق داده؛ چنان که چیزی نمانده بود هر دو ستاد انتخاباتی در برابِر هم 
تشکیِل  به طرِح  به جز تمسک  راهی  بنابراین حاال هیچ  کنند.  نظامی  صف آرایی ِ 
دولت وحدت ملی وجود ندارد و باید هر دو تیم بر روی تشکیِل چنین دولتی کار 
کنند؛ چنان که نتیجۀ توافِق صورت گرفته میان نامزدان انتخاباِت ریاست جمهوری 
از تفتیش  این است که پس  نیز  نمایندۀ سازمان ملل  و جان کری و یان کوبیش 
و بازشماری کامل آرا، باید نامزد برنده به تشکیِل دولت وحدِت ملی بپردازد و 
سمِت ریاست اجرایِی حکومت را نیز ـ که بعدتر قرار است با تغییر قانون اساسی، 

نخست وزیری خوانده شود ـ به نامزد بازنده واگذار کند. 
دو  هر  توافق،  این  از  پس  باالفاصله  که  این جاست  اساسی  مشکِل  هم اکنون  اما 
دو  هر  هم  هنوز  و  کرده اند  ارایه  ملی  وحدِت  دولت  از  متفاوتی  تعاریِف  ستاد 
نامزد حرف هایی در ردِ حرف های یکدیگر در این خصوص مطرح می کنند. در 
انتخابات  در  تقلبی که  به  توجه  با  نیز  افغانستان  انتخاباتِی  نهادهای  همین حال، 
افغانستان صورت گرفته، مشروعیت ِ خویش را از دست داده اند و این نهادها فقط 
با مشروعیت بخشِی ناظریِن جهانی و سازمان ملل و مداخلۀ هر دو ستاد انتخاباتی 
می توانند وظیفۀشان را به پیش برند. در چنین صورتی، انتخاباِت افغانستان یک 
انتخاباِت کاماًل افگار است و نتیجه یی که از آن بیرون می شود نیز یک رییس جمهورِ 
زخمی را تحویِل جامعه می دهد. در چنین وضعی، هیچ راهی به جز تشکیل دولت 
وحدِت ملی توسط نامزدان و استفادۀ گسترده از نظریات و پیشنهادهای نخبه گاِن 

گردآمده در کنفرانس آجندای ملی وجود ندارد.
بلکه جبِر زمان و  نمی شود؛  اختیار ساخته  از روی شوق و  ملی  دولت وحدِت 
نامالیمتی ِ روزگار سبِب انتخاِب این گزینه می شود. اما متأسفانه در افغانستان هنوز 
برداشِت جامع و واضحی از دولت وحدِت ملی به میان نیامده است. بارها مقوله 
و مفهومِ »دولت وحدت ملی« با مسالۀ »وحدت ملی« و »دولت ملی«، خلط شده 
و باعِث بروزِ سوءتفاهم های بسیار شده است. همین جاست که نقش سازنده و 

روشن گِر کنفرانس آجندای ملی و گفت وگوی نخبه گانِی آن برجسته می شود. 
طرح تشکیِل دولت وحدت ملی، نخست از همه از نشانِی آجندای ملی به جامعۀ 
افغانستان پیشنهاد شده و منطقًا نحوۀ شکل گیرِی چنین دولتی نیز باید از آدرِس 
همین منبع ارایه شود تا پروسۀ پیچیدۀ آن، بدون کدام غلط فهمی و جنجال، عملی 
گردد. بنابراین چه خوب است این کنفرانس در همکاری با نماینده گاِن باصالحیِت 
هر دو ستاد انتخاباتی، یک کمیتۀ مشترک تشکیل دهد و روی عملی سازِی طرح 

تشکیِل دولِت وحدِت ملی کار کند.

نیاز به همکاری های سه جانبه برای تشکیل 
دولِت وحدِت ملی
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وزیر خارجه امریکا با اعالم اینکه مشارکت امنیتی با پاکستان 
هم چنان امری خطیر است، گفت: دولت امریکا از تالش های 
دولت پاکستان برای ایستادگی در مقابل افراط گراها حمایت 

می کند.
خارجه  وزیر  کری،  جان  آی،  تی  پی  خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان گفت:  مردم  به  استقالل  تبریک روز  اعالم  با  امریکا 
همکاری امنیتی ما در وضعیت خطیر و مهم خود باقی می ماند. 
ثبات در پاکستان و منطقه تمام تالش های مشترک ما را تایید 
می کند. ما از تالش های جامعه مدنی و دولت پاکستان برای 

مقابله با افراطی ها حمایت می کنیم.
کنار  در  پاکستان  پیشرفت  راه  در  ما  بیانیه ای گفت:  در  کری 
شماییم. امریکا به یک دلیل ساده به همکاری با پاکستان در 
همکاری   این  می دهد؛ چون  ادامه  مشترک  موفقیت  و  امنیت 
بین دو دموکراسی برای موفقیت و امنیت و جهان الزم است.

به  را  امریکا  رییس جمهور  اوباما،  باراک  پیام  که  کری  جان 
ساختن  گفت:  می داد،  ارائه  پاکستان  استقالل  روز  مناسبت 

روابط محکم تر با مردم پاکستان تعهد شخصی اوست.
وی در ادامه گفت: به عنوان وزیر خارجه امریکا، من از تالش 
تاریخی  انتخابات  از  بوده ام،  رابطه خشنود  این  تقویت  برای 
طیف  در  همکاری  از  پاکستان  و  امریکا  مه،  ماه  در  پاکستان 

کاملی از مسائلی چون انرژی،  امنیت و آموزش بهره برده اند.
وزیر خارجه امریکا افزود: ما دو کشور می دانیم که آموزش 
همین  در  است.  آمیده  نسل  موفقیت  برای  مسیر  مهم ترین 
رابطه، امریکا بیش از هر جایی دیگر در جهان سرمایه گذاری 

بیشتری در برنامه »فول برایت« در پاکستان می کند.

آیا حیدر العبادی می تواند عراق را نجات دهد؟
حیدر العبادی که روز دوشنبه به عنوان نخست 
وزیر جدید عراق معرفی شد، یکی از نمایندگان 
سابق کارکشته و تبعیدی پارلمان عراق است که 
تا زمان انتخابش برای این سمت روابط بسیار 
المالکی، نخست وزیر عراق  نوری  با  نزدیکی 

داشت.
از  پس  عراق  جمهوری  رییس  معصوم،  فواد 
نامزدی  کشورش  پارلمان  شیعه  ائتالف  آنکه 
جدید  وزیر  نخست  عنوان  به  العبادی  حیدر 
در  کشور  »این  گفت:  او  به  پذیرفت  را  عراق 
المالکی  از سوی  که  اقدامی  دستان شماست«؛ 
از  را  دارد دور سوم نخست وزیری  تاکید  که 

دستانش درآوردند، محکوم شد.«
از  پس  که  موقتی  دولت  در  العبادی  حیدر 
در  عراق  سابق  دیکتاتور  صدام،  سرنگونی 
سال 2003 میالدی تشکیل شد، به عنوان وزیر 
ارتباطات منصوب شد و یکی از اعضای حزب 

الدعوه نوری المالکی است.
حیدر العبادی که متولد سال 1952 میالدی است 
انتخاب  در سال 2006 میالدی توسط پارلمان 
شد و ریاست کمیته اقتصادی، سرمایه گذاری و 
به عهده  را  مالی  از آن کمیته  بازسازی و پس 

گرفت.
بغداد  دولت  تشکیل  برای  آنکه  از  پیش  او 

انتخاب شود، در ژوئیه سال جاری میالدی به عنوان 
معاون رئیس پارلمان عراق انتخاب شده بود.

نویسنده  و  کارشناسان حقوقی  از  یکی  العلی،  زید 
حیدر  می گوید:  عراق«  آینده  برای  »تالش  کتاب 
مردم  بی ریاست.  و  صمیمی  بسیار  انسانی  العبادی 
قبول دارند که به راحتی می توان با او صحبت کرد. 
و  نیستید  نگران  العبادی  با  صحبت  از  پس  شما 

نسبت به عدم موافقت با او دلواپسی ندارید.
دیگر  و  المالکی  نوری  همانند  العبادی  حیدر 
به  بازگشت  از  پیش  عراق  ارشد  سیاستمداران 
کشورش سال های بسیاری را در تبعید به سر برد. 
او در انگلیس زندگی می کرد و در آنجا از دانشگاه 
دکترای  رشته  در  میالدی   1981 سال  در  منچستر 

الکترونیک و مهندسی الکترونیک فارغ التحصیل شد 
و در مدت حکومت صدام در خارج از کشور باقی 

ماند.
از  تن  دو  می نویسد:  خود  بیوگرافی  در  العبادی 
دهه  اوایل  در  صدام  حکومت  توسط  برادرهایم 
1980 میالدی دستگیر و به جرم عضویت در حزب 
برادر  شدند.  اعدام  بود،  صدام  مخالف  که  الدعوۀ 
سومم نیز به مدت 10 سال به همین اتهام دستگیر 

و زندانی شد.
دولتی  آتی  روز   30 در  تا  شود  موفق  العبادی  اگر 
با  عراق  نخست وزیر  عنوان  به  دهد  تشکیل  را 

چالش های بسیاری مواجه خواهد بود.
کمبودهای  و  می برد  رنج  فراگیر  فساد  از  عراق 
بسیاری در سرویس های اولیه همچون برق و آب 

اختالفات  خاطر  به  شدت  به  و  دارد  شده  تصفیه 
مذهبی و قومی دچار تفرقه و دو دستگی است، اما 
از همه آن ها مهم تر مساله امنیت است. شبه نظامیان 
بخش اعظم پنج استان عراق را تحت کنترل گرفته 

و هزاران تن را در حمالت خود کشته اند.
از  که  خشونت ها  این  به  تا  داشت  قصد  المالکی 
است،  افزایش  به  رو  میالدی   2013 سال  آوریل 
سازش های  ارتش،  نیروهای  و  کند  رسیدگی 
بسیار کمی با مخالفان خود به ویژه اعضای اقلیت 
با  توافق  بدون  اما  داشته اند  عراق  عرب  سنی های 
سنی های عراق و اعطای فرصت های چشمگیر در 
سیاست دولت به آن ها به سختی می توان خشونتی 

را که در عراق فراگیر شده، به نوعی کنترل کرد.
کری: 

مشارکت امنیتی با پاکستان امری خطیر است

پنتاگون: 
تمرکز بر آسیا-اقیانوسیه همچنان 

در مرکز استراتژی امریکاست

فائو:

 کشاورزی غزه نابود شده است
اردوغان هفتۀ آتی نخست 

وزیر را معرفی می کند

زیرساخت های  از  عظیمی  بخش 
کشاورزی نوار غزه به دلیل حمالت 
از  منطقه  این  به  صهیونیستی  رژیم 

بین رفته است.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشاورزی  و  بار  و  خوار  سازمان 
اکثر  کرد:  اعالم  )فائو(  متحد  ملل 
زیر ساخت های کشاورزی نوار غزه 
متحمل آسیب های شدیدی به دلیل 
درگیری با اسرائیلی ها شده که این 
تولید مواد  به توقف  موضوع منجر 
غذایی و در نتیجه گران شدن بیش 

از حد قیمت ها شده است.
همچنین بر اساس اعالم فائو، جنگ غزه آسیب های 
این  آبیاری  سامانه های  و  گلخانه ها  به  را  شدیدی 

منطقه وارد کرده است.
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در بیانیه 
میلیون  یک  جمعیت  تمام  تقریبا  کرد،  اعالم  خود 
غذایی  کمک  به  غزه  نوار  نفری  هزار  هشتصد  و 
نیازمندند و برای احیای مزارع محلی این باریکه به 

کمک های گسترده و طوالنی مدت نیاز است.
کرو فیوریلو، رییس دفتر فائو در کرانه باختری و نوار 
غزه در این باره اعالم کرد، متخصصان و کارشناسان 
این سازمان توانسته اند از مناطق آسیب دیده باریکه 
از  را  دقیقی  ارزیابی های  و  گزارش  و  بازدید  غزه 

آسیب های وارد شده به این منطقه تهیه کنند.
باریکه غزه،  بمباران  از  ناشی  افزود: آسیب های  وی 
کمبود آب و برق و همچنین مشکالت مالی گسترده 
نظامی  دوباره حمالت  از سرگیری  احتمال  کنار  در 

شده  منطقه  در  زیادی  بسیار  مشکالت  ایجاد  باعث 
است.

دو  میان  بس  آتش  جدیدترین  پی  »در  افزود:  وی 
طرف درگیر، بسیاری از کشاورزان و دامداران اکنون 
سر  از  چند  هر  دارند،  دسترسی  خود  زمین های  به 
بزرگی  بسیار  چالش های  با  محصول  تولید  گیری 

روبرو است.«
فائو در این باره گفت: زمین های کشاورزی نوار غزه 
که وسعت آنها به 17 هزار هکتار می رسد به شدت 
آسیب دیده است و این منطقه حدود نیمی از طیور را 
بر اثر حمالت مستقیم یا کمبود غذا و آب از دست 

داده است.
آغاز  زمان  از  غزه  در  غذایی  محصوالت  بهای 
پیدا  افزایش  بار  چندین  باریکه  این  در  درگیری ها 
کرده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، بهای 
تخم مرغ 40 درصد، سیب زمین 42 درصد و گوجه 

فرنگی تا 170 درصد افزایش یافته است.

با وجود ناآرامی های اخیر در خاورمیانه، امریکا اعالم کرد هم چنان 
تمرکز خود را بر منطقه آسیا  اقیانوسیه قرار داده است.

دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی،  جان  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  که  حقیقت  این  علیرغم  گفت:  خبری  کنفرانس  یک  در  امریکا 
حال حاضر رخدادهای زیادی در سراسر جهان در حال بروز است 
و پنتاگون همچنان درباره این مسائل به بحث و بررسی می پردازد اما 
طرف اصلی صحبت ها و گفت وگوهای وزارت دفاع امریکا و توجه 

پنتاگون بیشتر به سوی منطقه آسیا-اقیانوسیه معطوف است.
آسیا-اقیانوسیه  منطقه  در  نیرو  هزار   350 امریکا  داد:  ادامه  وی 
)شرق دور و حوزه اقیانوس آرام( دارد که بیشتر آنها متعلق به نیروی 
دریایی است و پنج کشور از هفت کشور معاهده ائتالفی امریکا نیز 

در این منطقه هستند.
سخنگوی وزارت دفاع امریکا ادامه داد: البته این به این معنا نیست 
که ما توجه و تمرکز خود را به سایر نقاط جهان از دست بدهیم. ما 
می دانیم که تعهدات امنیتی در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه، 
آفریقا و اروپا داریم و به همکاری قدرتمند خود با این کشورها و بر 
اساس این تعهدات ادامه می دهیم. ما هیچ بی توجهی نسبت به این 

مناطق نداریم.
دفاع  وزارت  دفاعی  »استراتژی  که  کرد  اشاره  مسئله  این  به  کربی 
امریکا که ما آن را انجام می دهیم به ما اجازه می دهد تا به توازن مجدد 
در منطقه آسیا  اقیانوسیه توجه ویژه داشته باشیم و همچنان بر سایر 

نواحی جهان نیز تمرکز داشته باشیم.«
در همین حال چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا که روز چهارشنبه از 
مودی،  نارندرا  با  بازگشت،  امریکا  به  هند  در  توقفی  و  خود  سفر 
نخست وزیر هند و وزیر امور خارجه این کشور درباره اهمیت تداوم 

تقویت دفاعی میان دهلی و واشنگتن به گفت وگو پرداخت.
سخنگوی وزارت دفاع امریکا در پایان گفت: پنتاگون به دنبال تداوم 

همکاری های دفاعی با دولت جدید هند است.

مقامات  جلسه  در  ترکیه  منتخب  جمهور  رییس 
ارشد حزب عدالت و توسعه اعالم کرد که در نظر 
دارد تا نخست وزیر جدید را به زودی و پیش از 

پنجشنبه آینده معرفی کند.
طیب  رجب  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
اردوغان، رییس جمهوری منتخب ترکیه در مراسم 
و  عدالت  حزب  گذاری  پایه  سالگرد  سیزدهمین 
توسعه گفت: هسته مرکزی این حزب 21 اگست 
نشستی را برگزار می کند که طی آن رئیس جدید 
این حزب و نخست وزیر آینده اعالم خواهد شد.
سایر  آرای  باید  اگست   27 در  سپس  نامزد  این 
اعضای حزب عدالت و توسعه را به دست آورد اما 
به نظر نمی رسد که فرد مورد نظر اردوغان رقیبی 

را در پیش داشته باشد.
اولین  در  پیروزی  از  پس  است  قرار  که  اردوغان 
 28 از  ترکیه  مستقیم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اگست آغاز به کار کند، یک نخست وزیر وفادار 
را  توسعه  و  عدالت  حزب  بتواند  که  می خواهد 
انتخابات  اکثریت قاطعی را در  متحد نگه دارد و 

عمومی مجلس سال آینده به دست آورد.
رییس  عنوان  به  خوردن  سوگند  با  که  اردوغان 
حزب  ریاست  و  وزیری  نخست  از  جمهور 
مطبوعش کنار می کشد، به حمایت اعضای حزب 
عدالت و توسعه با اکثریت قاطع نیاز دارد تا بتواند 
سیستم  که  را  نظرش  مورد  اساسی  قانون  تغییر 
می کند،  ایجاد  را  دلخواهش  جمهوری  ریاست 

انجام دهد.

                                                                                                                                  خبرگزاری فرانسه
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بخش دوم و پایانی

قلِب خانم ها ۷ برابِر آقایان 
مــی شکـــند

زنان بیشتر مبتال می شوند

تحقیقاِت مختلف نشان داده که این بیماری زنان را بیشتر از مردان درگیر می کند. 
در میان زنان نیز شیوع سندرمِ قلب شکسته در میان ساالن بیشتر است. دلیل آن هم 
کاهش میزان استروژن در دوره یائسه گی در این گروه است. حدود 10 درصد از 
مردان نیز به سندرم قلب شکسته مبتال می شوند، اما زنان بیشتر از مردان می توانند 
از این بیماری جان سالم به در ببرند و احتمال مرگ مردها در این رویداد بیشتر 
است. در پی بررسی های انجام شده، اطالعات ثبت شده در هزار بیمارستان نشان 
داد تنها در سال 2007 حدود 6 هزار و 229 نفر در ایاالت متحده به این سندرم 
انطباق  از  بودند. پس  مبتالیان مرد  از  میان، 671 مورد  این  از  اند که  مبتال شده 
شرایطی از قبیل فشار خون باال، سگرت کشیدن و دیگر عواملی که می توانند بر 
اختالالت قلبی تأثیرگذار باشند، دانشمندان دریافتند زنان 7/5 برابر مردان به این 

سندرم مبتال می شوند.

تفاوت سندرم با حمله
زمانی که فردی دچار عالیم قلبی می شود، باید ابتدا تشخیص سکته و نارسایی 
قلبی رد شود تا بتوان به تشخیص سندرمِ قلب شکسته رسید. گرفتن سابقۀ بیمار، 
نوار قلبی و میزان ضربان قلب و البته آزمایش خون می تواند به پزشک در تشخیص 

این سندرم کمک کند.
لخته های خونی  به وسیلۀ  انسداد کامل عروِق قلب  از  قلبی  اوقات حملۀ  بیشتر 
اما در سندرم قلب شکسته عروق بسته نمی شوند اگرچه جریان  ایجاد می شود، 
خون کندتر می شود. آنژیوپالستی عروق یا گذاشتن استنت در درمان حملۀ قلبی 
موثر است، ولی این درمان ها در این سندرم موثر نیست. برخی از متخصصان قلب 
معتقدند بیماری سندرمِ قلب شکسته فرد را مستعد ابتال به مشکالت قلبی دیگر 
هم می کند، اما تحقیقات هنوز این موضوع را ثابت نکرده است. در کل، گروهی 
از پزشکان به طنز می گویند هر قلب شکسته یی طی گذر زمان خوب می شود و 

بهبود پیدا می کند.

 عالیم کدام است؟
بیماری  این  باشد. عالیم  قلبی  مانند حملۀ  می تواند  قلب شکننده  عالیم سندرم 
می تواند شامل درد قفسۀ سینه، تنگی نفس، ضربان قلِب نامنظم و ضعِف عمومی 
باشد. هرگونه درد طوالنی مدت یا درد قفسۀ سینه می تواند نشانۀ حملۀ قلبی باشد؛ 
بنابراین مهم است که جدی گرفته شود. در صورتی که فرد تجربۀ درد قفسۀ سینه 
داشته باشد، باید هرچه زودتر به پزشک مراجعه کند. هم چنین در صورتی که فرد 

موقعیِت استرس زایی را تجربه کرده باشد، باید پزشک را در جریان قرار دهد.

درمان به چه صورت است؟
به دلیل تحقیقات ناکافی در این زمینه، هنوز راه درماِن مشخصی برای آن به اثبات 
نرسیده است، اما چیزی که مهم است این است که باید این بیماری را از حملۀ 
قلبی جدا کرد. بیشتر افراد خود به خود بهبود می یابند، ولی پزشک ممکن است 
داروهای گشادکنندۀ عروق )یا بتابالکر( تجویز کند. برخی متخصصان در سندرم 
قلب شکسته فایده هم می بینند و از خاصیت سازشِی آن سخن می گویند. به عقیدۀ 
آن ها، غم عشق می تواند ساز و کار تنظیمی ویژه یی در تصور انسان از خود داشته 
باشد و به فرد مبتال به اندوهِ عشق کمک کند. در مجموع درمان این حالت هم 
مشابه برخی مشکالت قلبِی دیگر است. اما در مورد تجویز دارو پس از برطرف 
شدن شوک اولیه، اختالف نظر وجود دارد. تحقیقات فعلی ثابت نکرده داروهای 
معموِل قلبی می تواند پس از برطرف شدن شوک اولیه، عمل کرد قلب و سرعت 

بهبود یافتن آن را تسریع کند.

منبع: نورپُرتال

ینتال،  لي  لي  دکتر  نظر  برخالف  متأسفانه 
هرتزل در کتاب »دولت یهود« نوشته است: 
»در یک آمارگیري که در امریکا به عمل آمد، 
53 در صد از یهودیان اظهار عقیده کرده اند 
که اعراب، افراد تنبل و تن پروري هستند. 
از لحاظ هوش و  را  اعراب  از  74 درصد 
ذکاوت، پایین تر از یهودیان شمرده اند و 82 
درصد هم معتقدند که یهودیان شجاع تر و 
بي باک تر از اعراب هستند. یک چهارم آنان 
گفته اند که حتا حاضر نیستند با اعراب در 
یک رستورانت غذا بخورند. نیمي از آنان 
نمي خواهند با اعراب در یک خیابان ساکن 
یهودیان  از  درصد   66 باالخره  و  باشند. 
گمان مي کنند که بر اعراب برتري دارند.« 
که  ندارند  را  آن  لیاقت  آن ها  بنابرین،   41
صاحِب یک کشور باشند. پس بهتر است 

ریشۀ آن ها کنده شود.
هم  زیاد  تفکر،  طرز  این  به  توجه  با  لذا 

فلسطین  هرتزل  که  نمي رسد  نظر  به  بعید 
را خالي از سکنه دانسته باشد و در جاي 
دیگر با تنفر بیش از حد بگوید: »اعراب را 

ریشه کن کنید!«
از  هرتزل  وقتي  که  است  توجه  جالب 
فلسطین بي سکنه صحبت مي کرد، یکي از 
نزدیکان او کاماًل باور کرده بود که فلسطین 
است.  شده  نفرین  و  متروکه  سرزمین 
داوود  خانۀ  زیارِت  براي  وقتي  بنابرین، 
رفت و جمعیت عرب را در آن جا دید که 
هستند،  مشغول  خود  معمول  زنده گي  به 
 1897 سال  در  او  خورد.  تکان  سختي  به 
گفت:  و  رفت  هرتزل  سوي  به  گریه کنان 
»ولي در فلسطین، اعراب زنده گي مي کنند. 

من نمي دانستم.« 42 
تشکیل  از  قبل  سال  پنجاه  موضوع،  این 
اتفاق  اشغالي  فلسطین  در  یهود  دولت 
»هیبروي  پدر  یهودا«  »بن  هم چنین  افتاد. 
و  نگران  رفت،  فلسطین  به  وقتي  مدرن«، 
حیرت زده احساس خود را چنین بیان کرد: 
غریبه،  یک  تازه مذهب،  یک  عنوان  به   ...«
فرزند یک کشور بیگانه و یک فرد بیگانه، 
در این سرزمین پدرانم، من نه حق سیاسي 
بیگانه ام...  یک  من   ... دارم.  حقوقي  نه  و 
ناگهان ُخرد شدم. چیزي مثل پشیماني در 
روي  من  پاي  درخشید...  وجودم  اعماق 
زمین مقدس قرار داشت؛ سرزمین اجدادم. 
]اما[ در قلب من شادي نبود ... من سنگ ها 

را در آغوش نگرفتم... حیرت زده ایستادم. 
وحشت، نگراني و...« 43 

به هر تقدیر، جنبش صهیونیست ها کشور 
اسراییل را به وجود آورد و یهودیان را در 
خودشان  ماِل  مي کنند  گمان  که  سرزمیني 
افتخار  و  غرور  با  آن ها  کرد.  جمع  است، 
در محدوده یي که هر روز مرزهایش تغییر 
اعیاد  زبان،  مي کنند.  زنده گي  مي یابد، 
با  ولی  دارند؛  را  خود  خاِص  فرهنِگ  و 
دکتر  زمینه،  این  در  نگراني.  و  وحشت 
ناهیوم گلدمن 44 رییس سابق آژانس یهود، 
چه هوشیارانه اظهار عقیده کرده است. او 
در  نو«  »چشم انداز  عنوان  زیر  مقاله یي  در 
حساس  بسیار  نکتۀ  یک  به   1974 سال 
جلب  بدون   ...« مي نویسد:  کرده  اشاره 
براي  آینده یي  هیچ  عرب،  دنیاي  رضایت 
تحقق اندیشۀ صهیونیسم وجود ندارد.« 45 
عده یي بر این عقیده اند که صهیونیسم مروج 
استعمارگري  خصوصیات  زنده کنندۀ  و 
استعمار  »میراث خوار  به عبارتي،  یا  است. 

است.« از جمله یوسف زیق نوشته است: 
»طرح استعماري یی که صهیونیست ها ارایه 

داده اند، متضمن مطالِب زیر است:
خصوصیات  با  فلسطین،  استعمار   .1
بر  مالکیت  ادعاي  بر  مبني  مشخص  ذاتي 

فلسطین؛
بر  اعراب  ریشۀ  کندِن  بر  بن  و  بیخ  از   .2
خانه  ویران سازي  و  هرتزل  تعالیم  اساس 
مکان  و  جا  ساختن  براي  آن ها  کاشانۀ  و 

جهت سکنا دادن یهودیان؛
3. ایجاد کشوري بر پایۀ اصول نژادپرستي 

و قوم گرایي؛
و  مداوم  توسعه طلبي  باالخره،  و   .4

بي رحمانه.« 46 
وقتي مهاجرین یهودي به سرزمین فلسطین 
گویي  که  بود  چنان  مي شدند،  وارد 
طوالني  سفر  یک  از  پس  صاحب خانه یي 
توجه  بدون  آن ها  باز گردد.  به خانۀ خود 
خواست هاي  و  صاحب خانه  حقوق  به 
مي گستردند  را  خود  زنده گي  بساط  آنان، 
فداي  را  آن جا  واقعِي  مردم  آرزوهاي  و 

هوس هاي خود مي کردند.
نیست  الزم  که  است  این  ذکر  قابل  نکتۀ 
باشد.  صهیونیست  تا  باشد  یهودي  کسي 
همۀ صهیونیست ها یهودي نیستند. چرچیل 
»یک  که  بود  کرده  اعتراف  بارها  عیسوي 
از  پس  بعداً،  گرچه  است«؛  صهیونیست 
انگلیسي  فرمانده  لردموین،  شدن  کشته 

انگشت  یهود،  جوان  دو  به دست  مصر  در 
و  گزید  دندان  به  آن ها  حمایِت  از  تأسف 
در  نامید.  جدید  گانگسترهاي«  را  »آنان 
حقیقت، بسیاري از مسیحیان، صهیونیست 

هستند.
عالم  بزرگ مرد  اینشتین  پروفیسور 
خالف  را  یهود  دولت  تأسیس  ریاضیات، 
رسالِت اسراییل مي دانست. او به تکرار گفته 
با  منطبق  اسراییل  دولت  »تشکیل  که:  بود 
بفهمم  نمي توانم  من  نیست.  من  خواسِت 
]این کار[ چه لزومي دارد. این کار مربوط 
به مغزهاي معلول و مسایل اقتصادي است. 
من معتقدم که این کار صحیحي نبوده است 
و همیشه هم علیه آن بوده ام.« او کامنولث 
که  اروپا  از  تقلیدي  عنوان  »به  را  یهودیان 
ناسیونالیسم ختم شد، مسخره  به  سرانجام 

مي کرد.« 47 
اینشتین معتقد بود که در فلسطین باید دولتي 
مرکب از اعراب و یهودیان تشکیل شود. او 
را  صهیونیست ها  تروریستي  رفتار  شدیداً 
دهکده ها  اهالي  دسته جمعي  کشتار  با  که 
و شهرها در سال 1945 آغاز شد، محکوم 
مي کرد، و خواهان همزیستي مسالمت آمیز 

با اعراب فلسطین بود.
»اسراییل  کتاب  نویسندۀ  ینتال  لي لي  آلفرد 
که  است  شده  متذکر  قیمت؟«  چه  به 
»دبیر  این که  از  بود  نگران  همیشه  اینشتین 
اجرایي سازمان بین الملل یهود، اولیویا ترل 
48 این قسمت از نظراِت او را براي چاپ 
در روزنامه ها سانسور کند.« او خود، براي 
اینشتین  نظرات  و  عقاید  از  این که شخصًا 
در این باره آگاه شود، به دانشگاه »پرینستن« 
رفت؛ به جایي که اینشتین تدریس مي کرد. 
پروفیسور اینشتین در این مالقات به آلفرد 
عجیب  »خیلي  بود:  گفته  ینتال  لي  لي 
است. من هرگز صهیونیست نبوده و هرگز 
اسراییل  کشور  تشکیل  به  هم  عالقه یي 

نداشته ام.«
نام برده از صحبت هایي که وقتي وایزمن به 
مالقات او رفته بود، سخن به میان آورده و 
گفته است: من از وایزمن سوال کردم: »اگر 
فلسطین به یهودیان داده شود، اعراب چه؟«
از  محلي  آن ها  عربي؟  »چه  وایزمن گفت: 

اعراب ندارند. 49«
خواسته  اینشتین  از  وایزمن  جلسه،  آن  در 
افتخاري«  »ریـیس جمهور  عنوان  که  بود 
اما  نکرد؛  قبول  او  بپذیرد؛ ولي  را  اسراییل 
همیشه  افتخار،  براي کسب  صهیونیست ها 
خود  دولِت  اسامي  سرلوحۀ  در  را  او  نامِ 

قرار مي دادند.
اینشتین از جمله یهودیاني بود که به زبان و 
ادبیات هیبرو یا عبري عالقه مند بود و آرزو 
دارند.  نگه  زنده  را  آن  یهودیان  که  داشت 
او عالقه مند بود که دانشگاه هیبرو، عبري، 
را  نکته  این  شود.  تشکیل  فلسطین  در 
اینشتین  تأیید نظر  به عنوان  صهیونیست ها 
دولت  تشکیل  و  صهیونیسم  به  نسبت 
به  یهود مي دانستند؛ در حالي که او مکرراً 
گفته  و  کرده  حمله  صهیونیسم  تروریسِم 
با  از همیشه، عمیقًا  بیش  بود: »صهیونیسم 

اعتقادات یهودیت منافات دارد.« 50 
ملت  دربارۀ  آنان  »نظر  اینشتین،  اعتقاد  به 
نظر  از  است.  نژادپرستي  نوعي  یهود، 
شخص  یک  که  چیزي  صهیونیست ها 
اصول  بر  او  اعمال  مي سازد،  را  یهودي 
در  آنان  از  بسیاري  نیست.  یهود  مذهِب 
کافي   51 هستند«.  ناموافق  ملحد  حقیقت 
است که »یهودي« به دنیا آمده باشد. »یک 
بار یهودي، همیشه یهودي«؛ همین و دیگر 
الهي  قوانین  به  اعتقاد  میان،  این  در  هیچ. 

مطرح نیست.

چیست؟ صهیونیسـم 
بخش پنجـــم و پایانی



بخش چهـــارم و پایانی

نویسنده: رنه ولک  
برگردان: امیرحسین رنجبر 

جیمز مونتگمری )semaj yremogtnom( در درس نامه هایی 
دربارۀ ادبیات عمومی که در فاصلۀ 1830-1831 ایراد شد و در 
1833 به چاپ رسید، این عصر را بعد از کوپر به عنوان  سومین 
دوران ادبیاِت نوین توصیف کرد. در این درس نامه ها، ساوتی، 
وردزورث و کولریج »اگر بنیان گذاران مطلق سبکی جاندار در 
نامیده  انگلیسی محسوب نگردند، حداقل سه پیشگام«  ادبیات 

می شوند.
  جسورانه ترین تعریفی که از این دیدگاه تازه ارایه شده، بازهم 
انگلیسی  شعر  پیشرفت  از  مسوداتی  نام:  به  ساوتی  رسالۀ  در 
دورانی   نوشته  این  در  است.  آمده  کوپر)1833(  تا  چاوسر  از 
»بدترین دوران شعر  بر می گیرد،  را در  تا پوپ  از درایدن  که 
انگلیسی« نامیده می شود؛ به اعتقاد ساوتی »دوران پوپ، دوران 
کم مایه و عاریه یی شعر بود.« »اگر پوپ در را به روی شعر و 
باز کرد.« همین دیدگاه را می توان  را  شاعری  بست، کوپر آن 
و  زبان  تاریخ  نظیر  درسی   کتاب  های  در  حتا  مکرر  در  مکرر 
و  آثار   ،  )rebmhc.r(چامبر رابرت   )1836( انگلیسی  ادبیات 
نوشته های دوکوینسی و جان تازه دوران )1842( اثر ر.هـ.هورن 
واضحی  و  دقیق  بیان   آن ها  که  هرچند  یافت،   )enroh.h.r(

ندارند.
  هیچ یک از این آثار اصطالح »رمانتیک« را به کار نمی برند، اما 
متوجه می شویم که در همۀ آن ها دوران تازه یی از شعر وجود 
سبک   با  مخالف  است  تازه یی  سبک  دارای  که  دورانی  دارد؛ 
متنوع اند،  و  گوناگون  مثال  ها  انتخاِب  شیوۀ  و  تأکیدها  پوپ. 
احیای  آلمانی،  ادبیات  نفوذ  که  می گویند  متفقًا  آن ها  همۀ  اما 
و  می شود  الیزابت  ملکۀ  دوران  به  مربوط  آن چه  و  تصنیف ها 
تأثیراتی قطعی بودند که موجبات تغییر و  انقالب  فرانسه،  نیز 
گری  کوپر،   ،)snrub(برنز تامسن،  آوردند.  فراهم  را  تحول 
)yarg(، کالینز )snillac( و چترتن به عنوان منادیان، گرامی 
داشته می شوند و پرسی و وارتون ها به عنوان آغازگران. گروه 
شناخته   بنیان گذار  ساوتی  و  کولریج  وردزورث،  نفری  سه 
و  شلی  بایرون،  می رفت،  پیش  به  زمان  چنان که  و  می شوند 
کیتس )staek( نیز به رغم آن که به  عنوان یک گروه از شعرای 
جوان گروه پیرتر را به دالیل سیاسی تقبیح می کردند، به گروه  

بنیان گذاران افزوده می شدند.
  این طرح کلی را محققان انگلیسی و امریکایی در اواخر قرن 
طرح،  این  پرداخته اند.  و  ساخته  بیستم   قرن  اوایل  و  نوزدهم 
طغیان علیه اصول نقد نو کالسیک را مهم شمرد و بر کشف 
مجدد ادبیات انگلیسی قدیمی تر، چرخش در جهت ذهنیت و 
ستایش طبیعت بیرونی تأکید گذاشت؛ چرخشی که به آرامی در 
طی قرن هجدهم فراهم آمد و وردزورث و شلی آن را جسورانه 
چشم انداز  با  کل  در  آکادمیک  محققان  درآوردند.  بیان   به 
رمانتیک  ها موافق بودند، تا آن که واکنشی  ضد رمانتیک آغاز شد. 
نخست با اومانیست های جدید امریکاییـ  به خصوص ایروینگ 
ببیت ـ و تی.اس.الیوت و پیروانش و بعد با ناقد ادبی لیویس 
)sivael.r.F( در انگلستان و منتقدان  جدید ایاالت متحده. اینان 
و  سیاسی  اخالقی،  مختلف  زمینه های  در  را  رمانتیک  جنبش 
زیباشناختی، مبین نوعی قطع رابطۀ تأسف بار با سنِت پرشکوهِ 
اومانیسم و مسیحیت می دانستند. در رسالۀ ایروینگ ببیت به نام 
روسو و رمانتیسیسم )1919( اعتراضات بیشتر متوجه اخالقیات  
رمانتیک است، یعنی تصور رمانتیک ها از عشق و احساسات، 
نظریات آنان دربارۀ نبوغ و الهام، ستایشی از طبیعت و حمایِت 
آنان از وحدت گرایی فلسفی. در مورد الیوت و پیروان او نقد 
دارد؛  زیباشناختی  ماهیتی  جهات،  پاره یی  از  الاقل  رمانتیسم، 
به سبب عدم  دلیل یک نواختی و بی دقتی  و هم چنین  به  شلی 
بلوغ اخالقی و آرای خطرناک سیاسی اش، هدف اصلی بیشتر 
حمالت  بود. ضمنًا تصور غالب از انسجام و وحدت رمانتیسیسم 
را آرتور الوجوی )yojevol.o.a( موضوع یک بررسی انتقادی 
قرار داد. الوجوی در مقالۀ خود »دربارۀ تمیز و تشخیص انواع 
رمانتیسیسم«)1924( این بحث را پیش کشید که واژۀ »رمانتیک 
به معنای چیزهای بسیاری ست  که خودش هیچ معنایی ندارد و 
دیگر به منزلۀ یک نشانۀ لفظی عمل نمی کند.« او پیشنهاد کرد 
که  برای جبران »این ننگ در تاریخ و نقد ادبی« نشان بدهیم که 
»رمانتیسیسم در یک کوشر وجوه  مشترک اندکی با رمانتیسیسم 
در کشور دیگر دارد؛ و ما در واقع با شماری از رمانتیسیسم ها 
متمایز  کاماًل  فکری  منظومۀ  یک  معرف  یک  هر  که  مواجه ایم 
است.« به اعتقاد او حتا  »اندیشه های رمانتیک بسیار نامتجانس 
بودند، یعنی منطقًا مستقل از یک دیگر بودند و گاهی  اوقات در 
از  الوجوی  مثال های  داشتند.«  قرار  یکدیگر  با  متضاد  داللت 
جوزف وارتون، فریدریش شلگل و رنه دو شاتوبریان، وجود 
اختالفاِت عظیم را در آرای مربوط به طبیعت، سیاست، تخیل 
و هوش در سه کشور اصلی  ]انگلستان و آلمان و فرانسه [ به 
اثبات می رساند. روش نام گرایانه )citsilalimon( الوجوی در 
تجزیه و تالشی این مفهوم را بعدها بعضی از محققان، هم در 
انگلستان و هم در ایاالت متحده، پی گیری کردند. ر.س.کرین 
دربارۀ  سهل انگارانه  دیدگاه  این  به  به خصوص   )enarc.s.r(
نزاع بین رمانتیسیسم و کالسیسیسم در قرن  هجدهم انگلستان 
جن  »افسانه های  از  که  رفت  پیش  بدان جا  تا  و  کرد  اعتراض 

سخن  رمانتیسیسم«  و  کالسیسیسم  نو  جدال   دربارۀ  پری  و 
این   از  بی آن که   )egroeg nrubrehs( گفت. جورج شربرن 
ادبیات  تاریخ  به کار نوشتِن یک  استفاده کند، دست  اصطالح 
مجموعه  جدید  مجلد  دو  در  شد.  انگلستان  هجدهم  قرن 
 )kcaj.i( جک  ایان  قلم  به  آکسفورد  انگلیسی  ادبیات  تاریخ 
از آن به عنوان  یا  این  اصطالح اصاًل به کار نمی رود و  یا  نیز 
آن  روی  بر  را  زمان   انگلیسی  ادبیات  که  پروکروستس   »تخت 
می خوابانند و می کشند« یاد می شود. ایان جک و بسیاری دیگر 
و  کلی  مفاهیم  دربارۀ  »انگلیسی ها  که  موافق اند  دیدگاه   این  با 
به  و  دیریاب اند«  و  کند  ناپسندی  به طرز  تاریخ نگاری  مسایل 

این امر نیز افتخار می کنند.
  اما در دهه های اخیر، کوشش های تازه یی صورت گرفته است 
تا به تعریف مجدد رمانتیسیسم  بپردازند و حتا از وحدت آن بر 
اساس یک مقیاس اروپایی دفاع کنند. رنه ولک کوشید که در 
مقالۀ »مفهوم رمانتیسیسم در تاریخ ادبی »نشان دهد که روش 
نمی برد  به جایی  راه  مفهوم  این   الوجوی در تجزیه و تالشی 
اروپایی   رمانتیسیسم های  همۀ  در  مشترک  عناصر  توصیف  و 
امکان پذیر است؛ او کوشید تا نشان دهد که یک سانی یا شباهت 
بسیار زیاد دیدگاه ها در باب  طبیعت، تخیل، نماد و اسطوره در 
کل ادبیات اروپایی آن روزگار حتا در قلمرو محدودتر ادبیات  
اندیشه ها  این  این که  و  است  مشهود  نیز  کشورهای کوچک تر 
از انسجامی ژرف و داللتی متقابل  برخوردارند. ولک هم چنین 
کوشید تا نشان دهد که مردود دانستن ماقبل رمانتیسیسم )اگر 
بین  نزاع  در خصوص  ناآزموده  دیدگاه های  نفی  لحاظ  از  چه 
است(  موجه  هجدهم   قرن  در  رمانتیسیسم  و  کالسیسیسم 
ناچار شد همین  نیز  تأیید شود؛ حتا جورج شربرن  نمی تواند 
»گرایش های  عنوان  تحت  را  رمانتیسیسم  قبل   ما  یعنی  پدیده، 

شدت یافته« اواخر قرن هجدهم مورد بحث قرار دهد. 
را تحت هر  فرایند  این  و  بود  عصری جدید در شرف ظهور 
بسیاری  بحث های  ولک  مقالۀ  کرد.  مشخص  می توان  نامی 
دربارۀ  نظریه یی  سوی   »به  مقالۀ  در  پکهام  مورس  برانگیخت. 
با  را  ولک  و  الوجوی  داشت  قصد  که  می گوید  رمانتیسیسم« 
انتخاب معیار پویایی زنده به عنوان تعریف رمانتیسیسم با هم 
آشتی دهد. او مفهوم طبیعت و تخیل را به عنوان  مفاهیم مرکزی 
می پذیرد، اما اهمیت نماد و اسطوره را از قلم می اندازد. پکهام 
از  مراد  که  کرد  جعل  را  منفی«  »رمانتیسیسم  جدید  اصطالح 
استدالل  او  است.  نیهیلیستی  و  مأیوس  رمانتیسیسم  نوعی  آن 
بایرون  مانند  مناسب چهره یی  مثبت«،  »رمانتیسیسم  که  می کند 
نوشته  نیز  دیگری  کتاب های  موضوعات  این   دربارۀ  نیست. 
شده، به خصوص کتاب آینه و چراغ )نیویارک 1953( اثر مایر 
به  تقلید  نظریۀ  از  گردش  بر  که   )reyem smarba( آبرامز 
سوی نظریۀ بیان و از آینه به چراغ  تأکید می ورزد؛ یا به عبارت 
دیگر چرخش از تمثیل های استعاری بی روح نظریۀ نو کالسیک  
 )lacigoloib yregami( زیست شناختی  تصاویر  سوی  به 

منتقدان رمانتیک. 
در موضوع  رمانتیسیسم تعداد بی شماری کتاب و مقاله نوشته 
یکدیگر  با  بسیاری  اختالفات   مکتب  این  ارزیابی  در  که  شده 
 )domrek.f( فرانک کرمود )دارند؛ از تصویر رمانتیک )1957
که  رمانتیسیسم و نمادگرایی زادۀ آن را »یک اسطورۀ تاریخِی 
بلوم  هارولد  تجلیل  تا  می داند،  زیان بار«  اعتباری  به  و  عظیم 
رمانتیک های   )1961( رویایی  انجمن  از   )dlorah moolb(
و  اختالفات  همۀ  به رغم  و  این  وجود  با  اما  انگلیسی؛ 

گوناگونی ها، توافقی گسترده وجود دارد مبنی بر این که  توجه و 
عالقه به آشتی ذهن و عین، انسان و طبیعت، آگاهی و ناآگاهی، 
در   )hcsrih.d.e( ا.د.هیرش  است.  رمانتیسیسم   اصلی  محور 
چهره های  این   همگرایی   )1960( شلینگ  و  وردزورث  رسالۀ 
کرد ـ  توصیف  را  اندیشه ها  از  کلی  طیفی  متن  در  مختلف 
اندیشه هایی چون: طریق  آشتی دادن زمان و ادبیات، خداشناسی 
درون ماندگار، نگرش دیالکتیکی که »وحدت اضداد« یا به  قول 
هیرش »تفکر مبتنی بر این و آن و هر دو« را تأیید می کند، ترس 
از بیگانه گی، مفهوم طبیعت  جاندار، و نقش تخیل که وحدت 
هـ.رمک   می بخشد.  روشنی  و  وضوح  را  اشیا  تمام  تلویحی 
تعریف  غربی:  اروپای  »رمانتیسیسم  مقالۀ  در   )kamer.h(
تأیید وجود کم وبیش  »در  که   نتیجه می رسد  این  به  قلمرو«  و 
هم زمان یک شبکۀ گسترده و متمایز متشکل از افکار، نگرش ها 
و اعتقادات در اروپای غربی که با معانی اصطالح »رمانتیسیسم« 

نیز مرتبط است، شواهدی قطعی و انکارناپذیر وجود دارد.«
در فرانسه مجادله بر سر رمانتیسیسم به میزان زیادی از مالحظات 
سیاسی تأثیر می گرفت. رمانتیسیسم، بنا بر حکم معروف ویکتور 
هوگو، با لیبرالیسم، با میراث انقالب و با آغازگر فرضی  آن یعنی 
روسو یک سان انگاشته شد و بدین سان به هدف مناسبی برای 
به ویژه در طی ماجرای دریفوس  ارتجاع  محافظه کار،  حمالت 
کتاب  رهگذر  از  عمدتًا  انگلیس  در  که  مباحثاتی  گشت.  بدل 
دزیره  دست  به  عماًل  فرانسه  در  شدند،  شناخته  ببیت   هاب 
 dnanidref( برونتیر  فردینان  و    )erised drasin( نیزار 
ereitenorb( در قرن نوزدهم صورت بندی شدند و به خصوص 
پیر السر )erreip erressal( در رمانتیسم فرانسوی )1907( 
رمانتیسیسم  که  استدالل  می کند  او  داد.  با دقت شرح  را  آن ها 
یعنی »فساد کامل بخش های عالی تر طبیعت انسانی«، این مکتب 
مبین  »غصب جایگاه برحق عقل و درایت توسط حس و تخیل« 
و »اضمحالل هنر و در نتیجه  اضمحالل آدمی است.« حاصل 
ستایش رمانتیک از طبیعت و پیشرفت، اعتقاد به وحدت وجود 
و قبول یک خوشبختی مبتذل و ایمان به پیشرفت است. ضدیت 
اکسیون  فرانسوی،  فاشیست های  جنبش   شعار  رمانتیسیسم  با 
فرانسز )noitcA esiacnarf( بود. در اوایل قرن بیستم هنوز 
هم  بسیاری به احیای کالسیسیسم باور داشتند، از جمله آندره 
ژید و پل والری. در این اثنا تحقیق  آکادمیک، راه هموار خود 
 )nav.p mehgeit( تیگم  وان  پل  پیمود؛  نیز  فرانسه  در  را 
را  اروپایی  ادبیات  انواع  تمام  که  فاضالنه  و  کوتاه  اثر  در یک 
در بر می گرفت، رمانتیسم در ادبیات اروپایی  )1948(، به این 
احتماالً  اسطوره یی،  سبک  »سرکوب  که  رسید  ناچیز  نتیجۀ 
عام ترین ویژه گی  رمانتیسیسم صوری است.« اما در فرانسه نیز 
شد.  صورت بندی  تازه   تألیفی  دیدگاه  یک  اخیر،  دهه های  در 
و  رمانتیک  روح  نام  به   )trebla niugeb( بگن  آلبر  رسالۀ 
رویا )مارسی، 1939(، عظمت رمانتیسیسم را در این می بیند که 
»این مکتب شباهِت ژرف حاالِت شاعرانه و مکاشفات خاِص 

فرقه های مذهبی را تشخیص داده و تصدیق کرده است.«
  از نظر بگن، رمانتیسیسم توجه خود را بر اسطوره یی متمرکز 
بگن  می شود.  کشف  ناآگاه  و ضمیر  رؤیا  عالم  در  که  می کند 
نقش رؤیا را در ]افکار[ نظریه پردازان رمانتیک، استادان ضمیر 
آثار  در  را  آن  و  می کند  جست وجو  آلمانی  فالسفۀ  و  ناآگاه 
نویسنده گانی نظیر ژان پل، نوالیس، برنتانو، آرنیم و هوفمان با 
او نروال، بودلر، رمبو، ماالرمه و  همدلی تمام بررسی می کند. 
 segroeg( پروست را اخالفِ  بالفصِل آنان می داند. ژرژ پوله

teluop(، برجسته ترین منتقد جدید فرانسوی، نتایجی  به دست 
آورده است که آن قدرها از نتایج مدافعان و معرفان انگلیسی و 
خود  کتاب  از  فصلی  در  او  نیست.  دور  مفهوم  این  امریکایی 
 )sel sesohpromatem ud elcrec( »دگردیسی های دایره«
)پاریس، 1961(، با جسارت تمام دربارۀ رمانتیسیسم دست به 
تعمیم می زند: رمانتیسیسم آگاهی  از سرشت اصوالً ذهنی ذهن 
است، نوعی کناره گیری از واقعیت برای حرکت به سوی کنه و 
مرکز نفس که خود نقطۀ آغازی است برای بازگشت به طبیعت. 
پوله مثال  های خود را اصوالً از منابع  فرانسوی می گیرد، اما به 
کولریج و شلی نیز استناد می کند، و در به کارگیری شکل یا نماد 
دایره و پیرامون نیز بسیار مصر است. نتیجه گیری او مؤید این 
دیدگاه است که رمانتیسیسم کوششی است  برای غلبه بر تقابل 

ذهن و عین در یک تجربۀ شخصی.
متعارفی  اثر  رمانتیک )1870( ردلف هایم،  آلمان مکتب    در 
بود که رمانتیسیسم را بسیار محدود و بر حسِب نخستین مکتِب 
برادران   اندیشۀ  حسب  بر  عماًل  یعنی  کرد:  تعریف  رمانتیک 
و  تاریخی  اصوالً  هایم،  نظر  مورد  موضوع  تیک.  و  شلگل 
توصیفی بود. تنها با استیالی گرایش های  »نوـ رمانتیک« ادبیات 
آلمانی در فاصلۀ زمانی کوتاه پایان قرن قدیم و آغاز قرن جدید 
گرفت.  تازه  جانی  رمانتیک  جنبش  به  همدالنه  عالقۀ  که   بود 
پژوهش گران همکار اسکار والتسل  )rakso lezlaw( که آثار 
زمینه یی  بر  را  جنبش  این  و  کرد  منتشر  بسیاری  مکاتبات  و 
از تاریخ  افکار و عقاید استوار ساخت، به این تجدید حیات، 
 adracir( بنیادی فاضالنه بخشیدند، و البته رساله ریکاردا هوخ
میان  این  در  نیز،   )1899( رمانتیک  دوران شکوفایی   ،)hcuh
کاملی  مجموعۀ  بیست،  دهۀ  اوایل  در  بود.  تعیین کننده  اثری  
رمانتیسیسم  ماهیِت  و  ذات  تعاریف  به  مشخصًا  کتاب ها  از 
اختصاص یافت. این تعاریف بر نوعی ثنویت مفهومی استوارند: 
تز و آنتی تز، تقابل های بسیار بزرگ مانند معنا و صورت، اندیشه 
دویچ  ماکس  آن ها.  مانند  و  فردستیزی  و  فردگرایی  تجربه،  و 
باین در ماهیِت رمانتیک )الیپزیگ 1921( بر نقش  آشتی دهنده 
و ترکیبِی تخیل به عنوان مخرج مشترِک رمانتیسیسم تأکید کرد 
انگلیسی و  اقوال بسیاری را از منابع  اثبات نظر خود،  و برای 

آلمانی نقل کرد.
و  کالسیک   ،)ztirf hcirts( اشتریش  فریتس  رسالۀ  نتیجۀ    
مطرح   ،)1922 )مونیخ  بی نهایت  و  پایان  یا  آلمانی:  رمانتیک 
آرای  رساله،  این  در  اشتریش  است.  تقابل  از  شکلی  ساختن 
کتاب  ولفلین )nilfflow(، مفاهیم بنیادین تاریخ هنر )1915(، 
جست وجوی  در  انسان   می کند.  منتقل  ادبیات  قلمرو  به  را 
بین دو قطب کمال  انسان  تاریخ  و  است؛  یا جاودانه گی  دوام 
شکلی  پویاست،  رمانتیسیسم  است.  نوسان   در  بی کرانه گی  و 
برعکِس   درست  همیشه  و  است  نمادین  دارد،  گسترده  و  باز 
گواهی  به  را  شیلر  و  گوته  کالسیک  رتبۀ  که  کالسیسیسم 
می گیرد، در آرزوی امر نامتناهی است. تمام این آثار و نوشته ها 
تعیین  نام  به   )suiluj nesretep( پترسن  یولیوس  رسالۀ  در 
بازبینی  و  بررسی  دقت  به   )1926( آلمانی  رمانتیک  ماهیت  
اما  بود،  تاریخ تفکر  بر  مبتنی  آلمانی وسیعًا  شده اند. تحقیقات 
تا  نازیسم کوشید  از واقعۀ  جریانی هم وجود داشت که پیش 

رمانتیسیسم را به  یاری نوعی تاریخ نژادی توضیح دهد.
  یوزف نادلر )hpesoj reldan( در رمانتیک برلین )1921( 
این نظریۀ عجیب را مورد بحث  قرار داد که رمانتیسیسم چیزی 
است که مطلقًا به اسالوهای آلمانی شده در آلمانی شرقی تعلق  
 )cinotut( تویتونی  فرهنگ  تا  خواستند  که  آنان  یعنی  دارد، 
آلمانی  کالسیسیسم  مقابل،  در  اما  کنند.  احیا  را  وسطا  قرون 
کوشش آلمانی های غربی است برای احیای فرهنگ روم باستان 
که  میراث کهِن آنان بود. این نظریه می کوشد تا آلمانی های غربی 
عضو جنبش رمانتیک )برنتانو، گورس serrog و...( را اعضای 
 )noitarotser( حیات«  »تجدید  نام  تحت  متفاوت،  جنبشی 
به  واقعیت  قلب  برای  این طریق مستمسکی  از  و  کند  معرفی 
دست آورد. نظریات ملی گرایانۀ مشابهی را که به رمانتیسیسم 
به چشم یک امر مطلقًا آلمانی نگاه می کنند، در دوران نازی ها و 
پس  از آن محققان جدی و مهمی مانند ریشارد بنتس در کتاب 
رمانتیک آلمانی، )1937( به تفصیل شرح و بسط دادند. بنتس 
المانی و  دانشمندی است که ذات رمانتیسیسم را در موسیقی  

روح موسیقی می جوید.
 از جنگ جهانی دوم به بعد، عالقه به تفکرات مبتنی بر تاریخ  
تفکر، کاهش پیدا کرد و تحقیق ادبی آلمانی به سوی تفسیر متن 
رسالۀ  نظیر  دارند  هم وجود  استثناهایی   میان  این  در  چرخید. 
آدلف گریمه )floda emmirg( به نام دربارۀ ماهیت رمانتیک  
)1947( که رمانتیسیسم را فوران و رهایی عنصری تعریف کرده 
است که خود آن را »الیۀ نباتی  جان« می نامد و مراد از آن بیشتر 
پیش آگاهی است تا ناخودآگاهی. پیش آگاه شامل تخیلی  است 
که در رمانتیسیسم به مرتبۀ آگاهی می رسد. گریمه در دفاع از 
هرگونه  او،  اعتقاد  به  می کند.  استدالل  پدیدارشناختی،  روش 
ما فقط می توانیم  امری موهوم ختم می شود.  به  لفظی  تعریف 
به آن چه رمانتیک است اشاره کنیم، درست همان گونه که فقط 

می توانیم به رنِگ سرخ  اشاره کنیم.
  اما نیازی نیست که بحث خود را با کالمی چنین ضد عقالنی 
به پایان بریم. تنوع تفاسیر و اختالف و کثرت تعاریف، لزومًا 
نظامی   افول  استیال و  نمی انجامد. می توان ظهور و  نومیدی  به 
را توصیف کرد که هر یک  اندیشه ها و کنش های شاعرانه  از 
دوره های  داشت.  خواهند  را  خود  بازمانده گان   و  پیشگامان 
نویسنده   هر  که  نیستند  کلی  اصطالحاتی  جنبش ها،  و  زمانی 
نه  اصطالحات  این  باشد.  آن ها  از  مثالی  صرفًا  منفردی  اثر  یا 
بلکه  متافیزیکی،  ماهیات  نه  و  زبان شناختی اند  برچسب های 
ابزاری   و   )evitaluger saedi( تنظیم کننده  اندیشه هایی 
همۀ  در  رمانتیسیسم  معنای  سر  بر  توافق  تاریخ نگارانه اند. 
کشورهای اصلی به رغم سیل آثار و نوشته هایی که  دربارۀ این 
به عوض  اخیر،  دهه های  در  درآمده،  تحریر  رشتۀ  به  موضوع 
کاهش، رو به فزونی  گذاشته است. در هر حال رمانتیسیسم، به 
عنوان یک اصطالح برای نام گذاری دوره یی در ادبیات  غربی، 

به راستی ارزِش خود را حفظ می کند.
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هارون مجیدی

از  افغانستان،  پیشنهادی دولت وحدت ملی در  مدل 
هفتۀ  پنجشنبۀ  روز  ملی،  آجندای  کنفرانس  آدرس 
گذشته )22 اسد( در نشستی در هوتل کابل استار ارایه 

شد.
سیاسی،  نخبه گان  از  شماری  نشست،  این  در 
از  شماری  و  مجلس  نماینده گان  دانشگاه،  استادان 
کرده  اشتراک  کابل  مقیم  خارجی  سفارت خانه های 

بودند. 
طرح  اگر  گفت:  نشست  این  در  مسعود  احمدولی 
تشکیل دولت وحدت ملی، توسط نامزدان انتخابات 
چهرۀ  زودی  به  نشود،  عملی  جمهوری  ریاست 

افغانستان دگرگون خواهد شد.
طرح تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان، چند 
سال پیش توسط کنفرانس آجندای ملی مطرح گردید 
و از سه سال بدین سو، ده ها تن از نخبه گان سیاسی 
و دانشگاهی کشور تحت ریاست احمد ولی مسعود 

روی این طرح کار کرده اند.
کنفرانس آجندای ملی پیرامون تشکیل دولت وحدت 
ملی در افغانستان، چندین کنفرانس و گفتمان ملی- 
مدنی را در کابل و برخی از والیت های بزرگ کشور 

نیز راه اندازی کرده است.
و  دانشگاهی  نخبه گان  پنجشنبه،  روز  سیمینار  در 
دولت  تشکیل  پیشنهادی  چارچوب  روی  سیاسی، 
وحدت ملی که از سوی کنفرانس اجندای ملی ارایه 
شده است، به گونۀ مفصل بحث و گفت وگو کرده و 
پیشنهادهای  شان را به منظور غنامندسازی هرچه بیشتر 

این طرح، ارایه کردند.
احمد ولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه 
مسعود و طراح طرح آجندای ملی، ضمن تشریح مدل 
این  افغانستان گفت:  در  ملی  تشکیل دولت وحدت 
طرح کاماًل افغانی است و بدون مداخلۀ هیچ کشوری 
ارایه  افغانی  رسالت مند  نخبه گان  از  شماری  توسط 

شده است.
احمدولی مسعود افزود: ما در ارتباط به تشکیل دولت 
وحدت ملی، از سال ها پیش بدین  سو فکر کرده ایم و 
موجود  چالش های  و  شرایط  مطالعۀ  با  را  طرح  این 

افغانستان مطرح کرده ایم.
نتیجۀ  در  بحرانی که  به  اشاره  با  مسعود  ولي  احمد 
و  آمده  وجود  به  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 
پیش  سال ها  ما  گفت:  است،  ساخته  نگران  را  همه 
پیش بیني کرده بودیم که رقابت ناسالم بحران به بار 
مي آورد. ما سال ها پیش گفته بودیم که تنها انتخابات 
نمی تواند حالِل همۀ مشکالت کنونی افغانستان باشد.

امروز این پیش بینی های ما درست از آب درآمد.
 او افزود که اکنون اگر تیم های انتخاباتی باهم تفاهم 
نکنند، افغانستان در شرایطی از کنترل خارج خواهد 
شد که خارجي ها هم آمادۀ رفتن هستند. او گفت اگر 
نشوند  موفق  ملی  دولت وحدت  تشکیل  به  نامزدان 
جامعه جهانی یک تصمیم دیگر در قبال افغانستان می 

گیرد.

امریکا  خارجۀ  وزیر  سوی  از  طرحی که  دربارۀ  او 
دربارۀ تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان ارایه 
گردیده است، گفت: »طرحی  که توسط جان کری ارایه 
گردید، محتویات آن از طرح آجندای ملی گرفته شده 
است؛ اما تفاوت در این است که  آقای کری این طرح 
درونی  و مشکالت  نظرداشت چالش ها  در  بدون  را 
شکل  بخش  به  فقط  و  است  کرده  مطرح  افغانستان 

گیری نهاد اجرایی پرداخته است.«
بنیان گذار طرح دولت وحدت ملی در افغانستان، بیان 
داشت: کاش نامزدان پیش از این، طرح تشکیل دولت 
وحدت ملی را که چندین بار برای شان پیشنهاد کرده 
بودیم می پذیرفتند تا مردم به این باور می رسیدند که 

این طرح افغانی است.
موجود  چالش های  بیان  با  ملی  آجندای  طراح طرح 
در افغانستان تأکید کرد: »تشکیل دولت وحدت ملی 
به هم گرایی، تفاهم و رفاقت نیاز دارد نه به رقابت؛ 
تفاهمی  دموکراسی  به  کشور  امروزی  شرایط  در  ما 

نیازمند هستیم.«
احمد ولی مسعود با بیان این که تنها گزینه روی میز 
تشکیل دولت وحدت ملی است، گفت: اگر سیاسیون 
نپردازند،  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  به  افغانستان 

چهرۀ سیاسی افغانستان تغییر خواهد کرد.
افزود: تشکیل دولت وحدت ملی  احمدولی مسعود 
مدل  طرح  این  و  است  سیاسی  جدید  آرایش  تنها 

سیاسی خاص نیست.
آقای مسعود خاطر نشان کرد که با رهبری مشترک، 
نخبه گان سیاسی- مدنی افغانستان با هم توافق کنند 
این دولت  تا  و دولت وحدت ملی را تشکیل دهند 

افغانستان را به موفقیت برساند.
که  ملی یی  وحدت  دولت  کرد:  تأکید  مسعود  آقای 
کشور  بقای  برای  باید  می گیرد  شکل  افغانستان  در 

دیدگاه های روشن داشته باشد.
مؤلفه های  از  را  مشترک  رهبری  ایجاد  مسعود  آقای 
این  گفت:  خوانده  ملی  وحدت  حکومت  درشت 
دولت باید از تمام قدرت های درون افغانستان استفاده 

کند تا افغانستاِن بحرانی را به فردای با ثبات برساند.
ادامۀ  بنیاد شهید احمدشاه مسعود در  رییس عمومی 
سخنانش به تفاوت های موجود میان طرح مطرح شده 
توسط جان کری و کنفرانس آجندای ملی پرداخت. او 
گفت: »آقای کری تنها در قسمت ساختارهای سیاسی 
برخی موارد را مطرح کرده است؛ اما آنچه در طرح ما 
موجود است این که، برای به میان آمدن وحدت ملی 
در کشور ما نیازمند ساختن ارزش های در درون کشور 

هستیم تا وحدت ملی مستحکم گردد.«
احمدولي مسعود در پایان این نشست گفت که هیچ 

نسخۀ خارجي حالل مشکالت افغانستان نیست.
ارشد  اعضای  از  مبارز  عبدالحمید  حال،  عین  در 
این نشست ضمن تحلیل  کنفرانس آجندای ملی در 
دور  دو  در  مردم  گفت:  افغانستان  جاری  اوضاع 
صندوق های  پای  فراوان  عالقۀ  و  شوق  با  انتخابات 
رأی رفتند و شجاعانه و با نظم خاص رسالت خود 

را ادا کردند.
از  هراس  و  خوف  بدون  »مردم  افزود:  مبارز  آقای 

کشور  در  دموکراسی  تا  دادند  رأی  طالبان  تهدید 
و  بیاید  حکومتی  نظام  در  تغییر  و  گردیده  تطبیق 
خراب  حکومت داری  جانشین  خوب  حکومت داری 
گردد؛ با فساد مبارز شود؛ قانون در سطح کشور تطبیق 
گردد؛ قوماندان غیر مسوول و زورگویان مهار گردند؛ 
و  فقر  و  گیرد  صورت  واقعی  مبارزۀ  مخدر  مواد  با 
بیکاری در کشور ریشه کن گردد. مردم می خواهند یک 

قرص نانی در دسترخوان تهی شان افزود شود.«
از  نگرانی  ابراز  با  ملی  آجندای  کنفرانس  عضو  این 
میان  ملی  تعریف حکومت وحدت  در  چندگونه گی 
ستادهای انتخاباتی بیان داشت: برداشت ما از حکومت 
وحدت ملی این است که دو نامزد ریاست جمهوری 
را  ملی  وحدت  حکومت  نخبه گان،  با  هم سویی  در 

تشکیل دهند.
تفتیش  پروسۀ  »اگر  کرد:  تأکید  هم چنان  مبارز  آقای 
ادامه  است  داشته  جریان  هنوز  تا  گونه یی که  به  آرا 
این ظلم رحم  به  پیوند  یابد، ظلم است و تاریخ در 
نخواهدکرد. هر دو نامزد در برابر مردم رسالت دارند 
و باید با تفاهم و هم سویی با یکدیگر به آن بپردازند و 

مردم را از فقر و بیچاره گی نجات دهند.«
دیگر  یکی  فرهنگ  امین  محمد  حال،  همین  در 
تشریح  ضمن  ملی،  آجندای  کنفرانس  اعضای  از 
برنامه های این کنفرانس گفت: مدل تشکیل حکومت 
وحدت ملی در افغانستان به عنوان یکی از گزینه های 
راه حل افغانی توسط شماری از نخبه گانی که مستقل 
ارتباط  انتخاباتی  ستادهای  از  یک  هیچ  با  و  هستند 

ندارند، ترتیب شده است.
کنفرانس  اعضای  که  افزود  هم چنان  فرهنگ  آقای 
آجندای ملی، چندین بار با دو نامزد پیشتاز دیدارهایی 
داشته اند که با مداخلۀ کمیسیونی که توسط حکومت 

شکل گرفت، نتیجه نداد.
نامزد  دو  هر  از  ملی،  آجندای  کنفرانس  عضو  این 
یکدیگر  با  همکاری  و  هم سویی  در  تا  خواست 

افغانستان را از بحران نجات دهند.
آجندای  کنفرانس  اعضای  کرد:  تأکید  فرهنگ  آقای 
ندارند  را  قدرت  در  داخل شدن  برای  خواستی  ملی 
و یا در تالش به دست آوردن امتیازی نیستند و آنان 

پیش از این، این تعهد را انجام داده اند.
وحدت  دولت  در  ملي،  اجنداي  طرح  براساس 
مي شود.  ایجاد  ریاست جمهوري  عالي  شوراي  ملي 
اجراییه  رییس  رییس جمهور،  از  متشکل  شورا  این 
اپوزیسیون  رییس  رییس جمهور،  معاونان  حکومت، 
بزرگ و... است که خطوط کالن کشوري را به رهبري 

دولت ارایه مي کنند.
در این نشست چارچوب مدِل تشکیل دولت وحدت 
ملی در افغانستان توسط کنفرانس آجندای ملی مطرح 
و  بحث  آن  روی  اشتراک کننده  نخبه گان  و  گردید 

گفت وگو کردند.
این مدل مورد تایید نخبه گان قرار گرفت و آن ها برای 
غنامندی هرچه بهتر آن پیشنهادها و دیدگاه های شان 

را مطرح کردند.
جریان مکمل این نشست را پس از این در روزنامۀ 

ماندگار به نشر می سپاریم.
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عواید داخلی بیش از 27...
که  دارند  این  به  اشاره  مقام ها  اما  نشده،  نشر  رسمًا  داخلی 
کاهش عواید داخلی افغانستان از پنجصد تا شش صد میلیون 

دالر خواهد بود.
جمهوری  ریاست  نامزد  دو  هر  از  افغانستان  مالیه  وزارت 
خواسته تا به زودی به یک نتیجه و توافق برسند تا از مشکالت 

روز افزون مالی جلوگیری شود.
از  افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق  مالیه،  وزارت  کنار  در 

کاهش صادرات سخن گفته است.
آزادی  رادیو  به  اتاق  این  عامه  روابط  مسوول  رسولی  هاشم 
گفت که افغانستان در سه ماه نخست امسال حدود نود میلیون 
دالر صادرات داشت، در حالیکه به گفته وی این رقم در زمان 
مشابه در سال گذشته به یک صد و ده میلیون دالر می رسید.

یک هشدار دیگر در مورد معاش مامورین هم مطرح شده اما 
سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می گوید که در حال حاضر 
بسیاری  شدن  متوقف  از  وی  اما  ندارد؛  وجود  خطر  چنین 
و  ها  مکتب  ساختن  و  سرک ها  بازسازی  شمول  به  پروژه ها 

کلینیک ها خبر می دهد.
ناتو در چهارم و پنجم سپتمبر در کنفرانس ویلز در مورد آینده 

افغانستان بحث خواهد کرد.
شرکت رییس جمهور آینده افغانستان در این کنفرانس خیلی با 
اهمیت دانسته می شود اما تا هنوز سرنوشت انتخابات با تقریبًا 

سه هفته فاصله زمانی با کنفرانس ویلز معلوم نیست.
ناتو اخیراً هشدار داد که اگر رهبر افغانستان به زودی تعیین و 
توافق نامه امنیتی را با امریکا امضا نکند، تمامی نیرو هایش را 

از افغانستان بیرون خواهد کرد.

اشرف غنی ماهانه ۱۵۰هزار...
انتخابات ریاست جمهوری  ابتدایِی دور دومِ  نتایج 
انجام  سودش  به  روش مندی  و  بی سابقه  تقلِب  که 
شد، تالش کرد تا امریکایی ها را به طرِف خود جلب 
داشته  خود  با  را  امریکا  حکومِت  و  کند  و جذب 

باشد. 
این مقاله، هزینه یی که آقای غنی  به گفتۀ نویسندۀ 
برای فعالیت های البی گری می پردازد، ماهانه نزدیک 

به 150 هزار دالر می باشد.
که  امریکایی  شرکت  دو  با  تداوم  و  تحول  تیم 
نفوذ  گسترِش  و  نام  پیرایِش  و  تقویت  هدف شان 
است.  بسته  قرارداد  است،  خارجی  سیاست مداراِن 
هـزار   45 اشرف غنی  آقای  موثق،  منابع  اساس  بر 
 Sanitas( انترنشنل  سانیتاس  شرکت  به  دالر 
و  است  پرداخته  ماه  یک  در      )International
برای همکاری در بخش های رای زنی،  این شرکت 
تأمین  کمک ها،  آوری  جمع  رسانه یی،  و  تبلیغاتی 

منافع و سیاست های تیم یاد شـده در دولت امریکا 
و رسانه های غربی فعالیت کرده است. 

دالر  100هـزار  اشرف غنی  انتخاباتی  تیم  هم چنین، 
 Roberti(ال ال سی وایت  رابرتی  به شرکت  ماهانه 
این  White LLC(  می پردازد. فعالیت و تکاپوی 
کردِن  فراهم  و  سیاسی  مشوره های  دادِن  شرکت، 
راستای  در  عالی الخصوص  عامه  روابط  خدماِت 
توسعه و اجرای استراتژی های انتخاباتی و سیاسی، 
رای زنی رسانه یی، پیام رسانی و دیگر خدمات به تیم 

تحول و تداوم می باشد. 
در  تالش ها،  و  اعمال  چنین  با  اشرف غنی  آقای 
امریکا در معضل  ایاالت متحدۀ  واقع اهمیت نقش 

انتخاباتِی افغانستان را مورد تأکید قرار داده است.
ریچی  جو  آقای  که  می کند  اشاره  مقاله  نویسندۀ 
سانیتاس  شرکت  در  نامش  که   )Joe Ritchie(
انترنشنل ثبت است، به رایگان به تیم داکتر عبداهلل 
شـده،  یاد  شرکت  گفتۀ  به  می داد.  مشوره  عبداهلل 
تیم اصالحات و همگرایی هرگز برای این شرکت 

پول نپرداخته و هیچ نوع قرارداد میان شان به امضا 
نرسیده؛ اما تنها یکی از مشاوران و حامیان شان که 
بوده  تماس  به  ایشان  با  می باشد،  ریچی  جو  آقای 

است.
 ،)Christopher Harvin( هاروین  کریستافر 
یکی از کارمندان سانیتاس انترنشنل، می گوید که در 
استخدام  را  شرکت  این  غنی  آقای  تیم  جون،  ماه 

نمود و همکاری میان ایشان آغاز گردید. 
سانیتاس انترنشنل هم زمان برای دیگر سیاست مداراِن 
خارجی هم کار و فعالیت می کنــد و یکی دیگر از 
ناکام  نامزد  سوبیانتو،  پرابو  آقای  مشتری های شان 

انتخابات ریاست جمهوری اندونیزیا می باشد. 
آقای سوبیانتو در دهۀ نود میالدی، متهم به جرایم 

جنگی شده بود. 
شاید  که  می کند  پیش بینی  نویسنده  مقاله،  پایان  در 
آقای جان کری برای بار سوم به افغانستان بیاید و 
این مرتبه پیش از آمدن ، فشارهای البی گرهای آقای 

غنی بر سرشان بیشتر خواهد شد.

من دادخواه میلیون ها تنی...
قدرت گفته بود: دو قدرت در یک کشور غیر ممکن است.
دادخواه  من  کرد:  تصریح  حال  عین  در  نور  محمد  عطا 
میلیون ها افغانستانی هستم که به عبداهلل رای دادند و طی 5 

سال 2 بار فریب داده شده اند.
وی افزود: عبداهلل با افتخار پیروز انتخابات است، اما دولت 
کنونی و کمیسیون انتخابات تقلب کردند. با این وجود ما 
باید  نیز  فرآیند  این  اما  انجام شود  بازشماری  پذیرفتیم که 
برای  تالش ها  تمامی  صورت  این  غیر  در  باشد،  عادالنه 

برقراری صلح بیهوده است.
محمود صیقل یکی از مشاوران ارشد عبداهلل در واکنش به 
اظهارات عطا محمد نور نیز گفته که اگر چه تیم »اصالحات 
و همگرایی« اظهارات والی بلخ را تایید نمی کند اما ما بیشتر 
وی  زیرا  شدیم  ناامید  احمدزی  غنی  اشرف  اظهارات  از 
بدنبال نادیده گرفتن بندهای توافق شده در تفاهمنامه امضا 

شده برای تشکیل حکومت وحدت ملی است.
داشت:  اظهار  همگرایی،  و  اصالحات  تیم  ارشد  مشاور 
ملی  توافقنامه حکومت وحدت  بندهای  همه  با  ما  اگرچه 
احترام  نیز  آن  به  و  کردیم  امضا  را  آن  اما  نبودیم  موافق 
می گذاریم اما به نظر می رسد که سخنان رهبر تیم »تحول 
و تداوم« نشان از زیر پا گذاشتن توافقنامه امضا شده دارد 

که در این صورت تیم ما هیچ چیزی را تضمین نمی کند.

امروز بررسی شش هزار صندوق... 
آن برای هر دو ستاد ›سرنوشت ساز‹ خواهد بود.

آقای نور می گوید که هر دو ستاد هر یک سه هراز صندوق 
رای را برای تفتیش ویژه مشخص کرده اند.

بررسی  گانه   16 معیارهای  از   16 ماده  نور،  آقای  گفته  به 
رای، به شکل جدی روی این صندوق ها عملی خواهد شد.
ماده 16 معیار بررسی آرا می گوید که آراء محالتی که 100 
درصد یا بیشتر از 100 درصد از دور اول انتخابات تفاوت 

داشته باشد، تفتیش جدی می شود.
هر  تایید  مورد  رای  صندوق  هزار   6 بازشماری  و  تفتیش 
دو ستاد قرار گرفته است و مربوط به والیت ها و محالتی 
هست که در مورد تقلب در آن والیت ها ادعاهای زیادی 

وجود دارد.
هزار   23 حدود  از  درصد   39 صندوق،   9000 حال  به  تا 

صندوق رای تفتیش شده است.
را  کاری  تیم های  شمار  حاال  می گوید  انتخابات  کمیسیون 
نیز از 200 به 260 تیم افزایش داده اند و بزودی سرنوشت 

همه ای صندوق های رای مشخص خواهد شد.
تاکید  دیگر  بار  یک  افغانستان  رییس جمهور  پنجشنبه  روز 
تا 15 روز دیگر سرنوشت  تا آخر ماه اوت یعنی  کرد که 
انتخابات افغانستان روشن شود و رییس جمهور و حکومت 

جدید به کارش آغاز کند.
ایجاد  منظور  به  ستاد  دو  مشترک  کمیته  حال،  عین  در 
مورد  در  گفت وگو  سرگرم  نیز  ملی«  »وحدت  حکومت 
ساختار و تقسیم صالحیت ها در دولت آینده هستند که تا 

هنوز به نتیجه نرسیده است.

گفت وگویی پیرامون مدل تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان
احمدولی مسعود:

تشکیل دولت وحدت ملی به رفاقت نیاز دارد نه رقابت!



دیده بان انتخابات:

پروسۀ تفتیش آرا با ضعف مدیریت روبه رو است

سال ششم   y شمارة یک هزار  سه صدو  پنجاه و شش   y شنبه  25 اسد / مرداد  y 1393 19 شوال المکرم   y 1435 16 اگست   72014 www.mandegardaily.com

مارتینو: 
نمی توانستم پیشنهاد مربیگری در آرژانتین را رد کنم

به  نویر  کریستیانو رونالدو و مانوئل 
نظر شانس بیشتری نسبت به »روبن« 
»بهترین  عنوان  به  انتخاب  برای 

بازیکن » اروپا دارند.
نهایی  نامزد  سه  پنجشنبه  روز   یوفا 
بهترین بازیکن اروپا در فصل گذشته 
را اعالم کرد که در این فهرست نامی 
از »لیونل مسی« ، بهترین بازیکن جام 

جهانی برزیل دیده نشد.
صورت  بررسی های  از  پس  یوفا 
دریافت  نامزد   10 بین  از  گرفته 
نام  نهایت  در  اروپا  بازیکن  بهترین 
آن  در  که  کرد  اعالم  را  بازیکن  سه 
نامی از »لیونل مسی« دیده نمی شود.

** 10 نامزد بهترین بازیکن اروپا
1- دیگو کاستا )اسپانیا - چلسی(

رونالدو  کریستیانو   -2
)پرتغال - رئال مادرید(

)آرژانتین  دی ماریا  آنخل   -3
- رئال مادرید(

4- فیلیپ الم )آلمان - بایرن  
مونیخ(

 - )آلمان  مولر  توماس   -5
بایرن  مونیخ(

6 - آرین روبن )هلند - بایرن  
مونیخ(

7- لیونل مسی )آرژانتین - بارسلونا(
)اروگوئه  سوآرس  لوئیس   -8

-بارسلونا(
)کلمبیا  رودریگس  خامس   -9

-موناکو(
بایرن   )آلمان-  نویر  مانوئل   -10

مونیخ(
 10 این  بین  از  گذشته  روز  یوفا 
آرین  رونالدو،  »کریستیانو  بازیکن 
روبن و مانوئل نویر« را در حالی به 
عنوان سه نامزد نهایی عنوان »بهترین 
بازیکن اروپا« انتخاب کرد که به نظر 
می رسد شانس رونالدو و نویر بیشتر 

باشد.

ها فبک آلمانی آرسنال عنوان کرد: قهرمانی 
لیگ ها  همه  از  انگلیس  برتر  لیگ  در 
سخت تر است، چرا که در انگلیس حداقل 

پنج تیم برای قهرمانی می جنگند.
مسوت اوزیل، ستاره آلمانی آرسنال که با 
جدایی از رئال مادرید به این تیم پیوست 
تیم  این  در  عملکرد خوبی  فصل گذشته 
مورد  خاطر  همین  به  و  نداشت  لندنی 
البته آرسنال  انتقادات زیادی قرار گرفت. 
خود  جامی  بی  سال   9 به  گذشته  فصل 
جام  در  قهرمانی  به  توانست  و  داد  پایان 
حذفی انگلیس دست یابد. آنها اوایل این 
هفته  نیز موفق شدند جام خیریه انگلیس 
به  منچسترسیتی  برابر  برتری  با  نیز  را 

دست آورد.
امروز  از  انگلیس  برتر  لیگ  جدید  فصل 
)شنبه( آغاز می شود و آرسنالی ها امیدوار 
هستند با درخشش مسوت اوزیل بتوانند 

قهرمانی در این جام را به دست آورند.
مسوت اوزیل ، ستاره آلمانی آرسنال پیش 
از شروع رقابت های لیگ برتر به هواداران 
به  فصل  این  آنها  که  داد  قول  تیم  این 

موفقیت برسند.

گروه پاکستانی حرکت...
 را تغییر داده و مدعی است که در زمینه های تبلغ 
فعالیت  اسالمی  اجتماعی  امور  و  سیاست  دین، 

می کند. 
میالدی   1997 سال  در  المجاهدین  حرکت  گروه 
سازمان های  سیاه  فهرست  در  امریکا  سوی  از 

تروریستی قرار گرفت.
گفته می شود که این گروه برای الحاق »کشمیر« به 
پاکستان تالش می کند و خطری برای افغانستان و 

منافع امریکا در این کشور محسوب می شود.
حرکت  امریکا،  خارجه  امور  وزارت  گزارش  به 
در  را  تروریستی  آموزش  اردوگاه های  المجاهدین 
افغانستان فعال کرده و عملیات نظامی علیه  شرق 
نیروهای مسلح هند و غیرنظامیان کشمیری به راه 

انداخته است.
این در حالی است که یک دادگاه انگلیسی در سال 
آموزشی  اردوگاه  در  که  را  نفر   3 میالدی   2013
محکوم  بودند,  دیده  آموزش  المجاهدین  حرکت 

کرد.
به  نیز  ژورنال  وار  النگ  نشریه  دیگر،  سوی  از 
می نویسد:  امریکا  خارجه  امور  وزارت  از  نقل 
تا  المجاهدین  آموزشی گروه حرکت  اردوگاه های 
هنوز در شرق افغانستان فعال است اما محل دقیق 

آن مشخص نیست.
گروه های  دیگر  پاکستانی،  گروه  این  بر  عالوه 
نیز  القاعده و »لشکر طیبه«  تروریستی مانند شبکه 
شناسایی شده اند که در والیت های شرقی افغانستان 

مانند کنر و نورستان فعالیت می کنند.
پولیس  فرمانده  عبدالحسیب سیدخیل  این حال  با 
در  تروریستی  گروه های  وجود  نیز  کنر  والیت 

مناطق شرقی این کشور را تایید کرده است.
مخالف  گروه  یازده  که  گفته  آزادی  رادیو  به  وی 
مسلح دولت افغانستان در مناطق شرقی افغانستان 
نفر  هزار   8 به  آن ها  جنگجویان  که  هستند  فعال 

می رسد.

با  تروریستی  گروه های  این  می افزاید:  خیل  سید 
»البدر« و لشکر طیبه  مانند  همراهی دیگر گروه ها 
با استفاده از پوشش گیاهی و راه های طبیعی صعب 
العبور در 3 منطقه اردگاه آموزشی ایجاد کرده است.
گزارش  کنر  والیت  پولیس  فرمانده  حال  این  با 
امریکا مبنی بر ایجاد اردگاه آموزشی گروه حرکت 
المجاهدین را رد کرد و اظهار داشت: جنگجویان 
مناطق  به  بار حمالتی  المجاهدین چندین  حرکت 
شرقی افغانستان انجام داده است اما در والیت کنر 

اردوگاه آموزشی ندارد.
نشریه »النگ وار ژورنال« همچنین می نویسد: گروه 
به  پاکستانی  نهادهای  اجازه  با  المجاهدین  حرکت 
ویژه سازمان اطالعات ارتش پاکستان )آی.اس.آی( 
به طور آزادانه در این کشور فعالیت می کند و فضل 
»اسالم آباد«  نیز در  این گروه  الرحمان خلیل رهبر 

زندگی می کند.
نیز هفته گذشته  از سوی دیگر، وزارت دفاع هند 
با انتشار گزارش ساالنه خود از نهادهای بین المللی 
و نیروهای ناتو خواست تا ضمن تجهیز ارتش و 
پولیس افغانستان  در برابر این کشور مسئوالنه عمل 

کنند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع هند، خروج نیروهای 
ناتو و عمل نکردن این نیروها به تعهداتشان تاثیر 
منفی بر اوضاع منطقه و کشمیر نیز خواهد داشت.

نیروهای  تجهیز  عدم  است:  آمده  گزارش  این  در 
افزایش  سبب  ناتو،  نیروهای  خروج  با  افغان 
می شود  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  تحرکات 
همچنین گسترش ناامنی در کشمیر را در پی دارد؛ 
زیرا مخالفان مسلح با گرو ه های تروریستی دیگر در 
پاکستان مانند »لشکر طیبه« و افرادی از ارتش این 

کشور هماهنگ هستند.
دولت هند از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی 
منطقه،  در  تروریستم  با  مبارزه  برای  تا  خواسته 
تجهیز  کامل  به طور  را  افغانستان  نظامی  نیروهای 

کنند.

موسسه دیده بان انتخابات افغانستان می گوید روند تفتیش آرا از 
ضعف مدیریت رنج می برد و اگر برای تسریع روند برنامه های 
جدی مد نظر گرفته نشود، نتایج انتخابات با تأخیر اعالم خواهد 

شد.
است.  روبرو  زیادی  مشکالت  با  حاضر  حال  در  آرا  تفتیش 
برخوردهای لفظی و فزیکی ناظران دو نامزد در جریان تفتیش، 
ملل  از طرف صبح و کمبود متخصصان  تفتیش  دیرهنگام  آغاز 

متحد، این روند را زمین گیر کرده است.
باید  تا 15 سنبله  نامزد ریاست جمهوری  براساس توافقنامه دو 
جدید  جمهور  رییس  تحلیف  مراسم  و  اعالم  انتخابات  نتایج 
برگزار شود ولی کندی در تفتیش آرا ممکن است این تقویم را 

با تاخیر مواجه سازد.
شاه محمود مل از مسووالن بنیاد انتخابات شفاف روز پنجشنبه 
23 اسد 1393 در یک کنفرانس خبری در کابل گفت مشاهده این 
نهاد از روند تفتیش نشان می دهد که این روند با ضعف مدیریت 
روبرو است: »اگر پروسه به همین شکل ادامه پیدا کند، فکر نکنم 
پروسه در زمانی که تعیین شده ختم شود. اگر واحدهای تفتیش 
با جدیت اضافه نشود، در مدت زمان پیش بینی شده این روند 

ختم نمی شود.«
گفت وگوهای سیاسی

در کنار تفتیش آرا، گفت وگوهای سیاسی برای تشکیل حکومت 
وحدت ملی نیز جریان دارد. کمیسیونی مشترک دو تیم انتخاباتی 
کردند.  مذاکره  آینده  جزئیات حکومت  برسر  روز  دومین  برای 

قرار است این مذاکرات یک هفته ادامه یابد.
اما نهادهای انتخاباتی می گویند هرنوع تصمیم سیاسی باید نتایج 
انتخابات را حمایت کند و حضور میلیونی مردم افغانستان در دو 

انتخابات را زیر سوال نبرد.
از پروسه  باید در حمایت  »این پروسه سیاسی  آقای مل گفت: 
تخنیکی باشد نه نفع آن. در غیر آن دست آوردهایی »دموکراتیک« 
که در 13 سال به دست آمده و انتخابات را خدشه دار خواهد 

کرد.«
دالیل کندی در تفتیش آرا

تیم های تفتیش روزانه قادر به بررسی 500 تا 600 صندوق است 
 1000 روزانه  تا  داشت  انتظار  انتخابات  کمیسیون  که  حالی  در 

صندوق تفتیش شود.
نشان  تهیه شده  انتخابات  بان  دیده  موسسه  توسط  که  گزارشی 
می دهد که تفتیش از طرف صبح به دلیل دیر آمدن ناظران ملی و 

بین المللی با یک تا دو ساعت تاخیر آغاز می شود.
دیده بان انتخابات همچنین خواستار مقرره جدید برای جلوگیری 
نامزد، در هنگرهای  نامزدان دو  از برخوردهای لفظی و فزیکی 
تفتیش شده است. مسووالن این نهاد از ملل متحد نیز خواست 
تا متخصصان انتخاباتی و ناظران خود را افزایش دهد زیرا کمبود 

این ناظران نیز یکی از دالیل کندی تفتیش آرا است.
کمیسیون انتخابات می گوید از آغاز روند تفتیش تاکنون بیش از 
8300 صندوق رای تفتیش شده که 37 درصد تمام صندوق ها 

را تشکیل می دهد.
بازشماری 6000 صندوق

خواستار  انتخابات  نامزد  هردو  و  متحد  ملل  دیگر  سوی  از 
شمارش مجدد 6000 صندوق رای دهی شده اند. از این مقدار 
سه هزار صندوق مربوط داکتر عبداهلل و سه هزار دیگر مربوط 

داکتر اشرف غنی احمدزی است.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات روز پنجشنبه گفت 
هدف از این شمارش مجدد، یافتن تخطی ها و تقلب ها در روز 
انتخابات است: »باز شماری به روند تفتیش صدمه نمی رساند و 
تغییر  تفتیش  شیوه  کمی  است،  تفتیش  روند  از  بخشی  هم  این 
بر  می شود،  تفتیش  صندوق ها  که  زمانی  عین  در  زیرا  می کند 

شمارش مجدد نیز تمرکز صورت می گیرد.«
چک  و  نتایج  جدول های  که  کرد  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
لیست هایی که در نتیجه تفتیش به دست آمده ساعت دو بعد از 
ظهر روز پنجشنبه وارد سیستم های کمپیوتری می شوند تا روند 

ابطال آرا نیز آغاز شود.

بـحث های اشـرتاک کـننده...
توسط  پروسه  این  که  کرد  خواهیم  درک 
شده  چارچوب بندی  و  مطرح  افغان ها 

است.
باور دارم که در شرایط امروزی هر دو تیم 
نیز  باید روی تشکیل دولت وحدت ملی 
تفاهم نامه یی را به امضا برسانند و در آن در 
کنند؛  توافق  نظام  این  به چارچوب  پیوند 

در این زمینه از اعضای کنفرانس آجندای 
ملی می خواهم تا گام های عملی را بردارند 
از هر شیوه یی که می شود هر دو ستاد  و 

انتخاباتی را به این تفاهم برسانند.
دولت وحدت ملی باید یک روند عبوری 
باشد و نباید جانشین پروسه ها و روندهای 
نفع  به  که  گردد  کشور  در  مردم ساالری 

مردم افغانستان نخواهد بود.

سرمربی جدید آرژانتین می گوید نمی توانسته پیشنهاد 
خیلی ها  که  چرا  کند،  رد  را  آرژانتین  در  مربیگری 

دوست دارند به این موقعیت برسند.
برزیل  جهانی  جام  در  سابه یا  آلخاندرو  با  آرژانتین 
نتایج خوبی گرفت و توانست به دیدار نهایی راه یابد، 
اما شکست برابر آلمان پایانی بر حضور سابه یا روی 

نیمکت تیم ملی آرژانتین بود.
فدراسیون فوتبال آرژانتین پس از جام جهانی برزیل 
تصمیم گرفت تا خراردو مارتینو را به عنوان سرمربی 
که  آرژانتینی  مربی  این  کند.  انتخاب  آرژانتین  جدید 
عهده  بر  را  پاراگوئه  هدایت   2010 جهانی  جام  در 
داشت فصل گذشته در بارسلونا نتایج خوبی را کسب 
نکرد و ناکام بود. او اکنون هدایت تیم ملی کشورش 
را برعهده گرفته و در اولین رقابت پیش رو باید آلبی 
میالدی  آینده  سال  که  آمریکا  کوپا  برای  را  سلسته 

برگزار می شود آماده کند.
خراردو مارتینو ، سرمربی جدید آرژانتین در نشست 
خبری شرکت کرد و پاسخگوی سواالت خبرنگاران 

بود.
این مربی 51 ساله درباره انتخاب به عنوان سرمربی 
جدید آرژانتین، گفت: خیلی سخت است که بخواهم 
سرمربی  عنوان  به  انتخاب  کنم.  بیان  را  احساسم 
می شود.  محسوب  افتخار  نهایت  من  برای  آرژانتین 
وقتی رییس فدراسیون فوتبال آرژانتین به من پیشنهاد 
نهایت  تیم را بر عهده بگیرم بی  این  داد که هدایت 
خوشحال شدم. امیدوارم که بتوانیم در این تیم نتایج 
خوبی را کسب کنیم و روزهای خوبی را با آرژانتین 

سپری کنم.
بارسلونا  از  وقتی  داد:  ادامه  آرژانتین  سرمربی جدید 
برگشتم می خواستم که مدتی استراحت کنم. خیلی 
است  فرصتی  آرژانتین  ملی  تیم  که  است  واضح 
بدهد.  دست  از  را  آن  ندارد  دوست  مربی  هیچ  که 
پر  حال  عین  در  و  بزرگ  بسیار  مسئولیت  یک  این 
دوست  خیلی ها  که  چرا   ، می شود  محسوب  افتخار 
وهله  در  باید  بگیرند.  عهده  بر  را  سمت  این  دارند 
آرژانتین بررسی کنم.  تیم ملی  نخست شرایط را در 
می خواهم کار آلخاندرو سابه یا را ادامه دهم و پس از 
آن با بررسی های نقاط ضعف و قدرت شرایط را برای 

بهبودی آرژانتین فراهم کنم.
دیداری  در  آینده  ماه  باید  بار  اولین  مارتینو  خراردو 
دوستانه برابر آلمان روی نیمکت آرژانتین بنشیند. البته 
بیگانه  ملی  رده  در  مربیگری  با  آرژانتینی  مربی  این 
آفریقای  جهانی  جام  و   2010 سال  در  او  نیست. 
جنوبی هدایت پاراگوئه را بر عهده داشت و در سال 
2011 با این تیم به فینال کوپا آمریکا راه یافت که با 

شکست برابر اروگوئه نایب قهرمان شد.

مسوت اوزیل:معرفی سه نامزد نهایی »بهترین بازیکن اروپا«
 قهرمانی در انگلیس از همه جا 

سخت تر است

ورزش
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استاد قربان علی عرفانی/ نمایندۀ مجلس
آجندای  قباًل  که  احمدولی مسعود  از جناب  ابراز سپاس  با 
امروز  و  بود   داده  قرار  افغانستان  مردم  اختیار  در  را  ملی 

موضوع تشکیل دولت وحدت ملی را نیز مطرح کرده اند.
 عرض من این است که اگر جلسه یی گرفته می شد که تنها 
ما در رابطه به دولت وحدت ملی به عنوان یک اصل و یا به 

عنوان استراتیژی صحبت می کردیم، بهتر می شد.
و  سیاسیون  روشنفکران،  مدنی،  جامعۀ  نخبه گان،  اگر 
چهره هایی از احزاب سیاسی یکجا می شدند و دولت وحدت 
ملی را طوری ترسیم می کردند که به عنوان یک قاعده و اصل 
مطرح می شد نه به عنوان یک مصداق که حاال مطرح است.

این  در  که  که  ایم  کرده  مطرح  را  خارجی  مصداق  حاال 
به مسایل گوناگون  رابطه  فعاًل در  نامزد محترم  مصداق دو 
افغانستان بحث دارند و روی چگونه دولت وحدت ملی نیز 

صحبت هایی داشته اند.
آقای  که  را  مواردی  است؛  واقعیت  یک  این  من  نظر  به 
و  نیست  معنا  این  به  است  کرده  مطرح  مسعود  احمدولی 
ولی  احمد  آقای  که  را  ملی یی  وحدت  دولت  طرح  معنای 
مسعود مطرح می کند این است که  باید اصولی انتخاب گردد 
و استراتیژی یی برای افغانستان به میان آید که برای همیشه 

دردِ مردم افغانستان را مداوا کند.
پیشنهادم این است که جلسه یی پُر بارتر از امروز را تدویر 
گردد و آجندایی ساخته شود تا به عنوان یک سرمشق همواره 

در افغانستان باشد.
کنم  عرض  باید  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  به  رابطه  در 
داشتند و  آقای کرزی هم حکومت وحدت ملی  که جناب 
ازبیک در  از تاجیک، پشتون، هزاره و  نفر  همواره یکی دو 
نورستانی،  نظیر  افغانستان  دیگر  اقوام  و  می بودند  حکومت 

بلوچی، ایماق و... فراموش هستند.
دولت وحدت ملی به این معنا که هر کسی خود را در آیینۀ 
حکومت ببیند. قدرت به گونه یی تنظیم گردد که همه اقوام 
افغانستان خود را در یکی از اهرم های قدرت ببینند، اگر یکی 
از اقوام خود در اهرم قدرت نبیند نتیجۀ آن چالش و بحران 
است و این گونه در کشورهایی که دارای اقوام مختلف بوده 

است تجربه شده است.
نسرین ابوبکر گروس:

من یکی از مجاهدین افغانستان هستم. افتخار دارم که بیست 
سال می شود با داکتر صاحب عبداهلل عبداهلل همکاری می کنم.

تعریف های  که  این  شدم  متوجه  آنچه  به  نشست  این  در 
متفاوتی از دولت وحدت ملی در این جا مطرح گردید.

افغانستان خود را در  اقوام  نهایت مهم است که همه  برایم 
قدرت ببینند و معنای حکومت وحدت ملی و خودِ وحدت 
ملی برای من همین است که همه گروه های سیاسی و قومی 

افغانستان خود را در آیینۀ دولت ببینند.
امروز 68 ساله هستم و در شصت و سه سال اخیر عمر خود 
متوجه شده ام که افغانستان در انحصار قدرت سیاسی قرار 

داشته است.
همان گونه که می گویند: شری برخیزد که خیِر ما باشد. من 
امروز بسیار ُخرسند هستم که با به میان آمدن بحران، موضوع 
دولت وحدت ملی مطرح می گردد که تمام اقوام افغانستان 

خود را در آن سهیم بدانند.
دولت وحدت ملی که به عنوان یک راه حل عبوری مطرح 
شده است که با به میان آمدن آن باید قانون اساسی تسجیل 
افغانستان  در  سیاسی  و  قومی  مختلف  گروه های  که  گردد 
چگونه در قدرت شامل شوند و اگر قانون اساسی تسجیل 

نگردد این کار بسیار سخت خواهد بود.
آرزو دارم تا از فرصت به دست آمده استفادۀ درست نماییم.

لیلمااحمدی/سناتور:
بیشتر از دو سال است که آقای احمد ولی مسعود شماری از 
نخبه گان را در چارچوب برنامۀ آجندای ملی گرد هم آورده 
است و روی موارد مختلف با هم بحث و تبادل افکار دارند.
نیاز آن در جامعۀ  گام های راه اندازی دولت وحدت ملی و 
و  گردید  مطرح  نخبه گان  همین  توسط  افغانستان  امروزی 
جنبۀ عملی خود را پیدا نکرده بود که ایجاد این دولت برای 

امریکا و بیرونی ها رقم خورده است. 
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کنفرانس تشکیل دولت وحدت ملی

بـحث های اشـرتاک کـننده گـان

یک مقام امنیتی به دنبال مذاکره با طالبان 
در هلمند است

پس از چندین ماه درگیری شدید میان نیروهای 
کشور،  جنوب  در  طالبان  و  افغانستان  ارتش 
فرمانده نیروهای ویژۀ امنیتی در هلمند به دنبال 

توافق با طالبان است.
این در حالی است که صدها تن از طالبان هر روز 
منطقه  این  در  افغانستان  ارتش  سربازان  مقر  به 

حمله می کنند.
نیمی  که  است  مناطقی  از  یکی  هلمند  والیت 
و  می شود  کشت  آنجا  در  افغانستان  تریاک  از 
تعدادی از مناطق این والیت در کنترل قاچاقچیان 

مواد مخدر و ستیزه جویان طالبان قرار دارد.
منطقه  این  در  ساله  چندین  درگیری های  طی 
و  کشته  انگلیسی  و  امریکایی  سرباز  صدها 
مجروح شده اند و در حالیکه نیروهای خارجی 
افغانستان خارج  از  امسال  اواخر  آماده می شوند 
شوند، در حال حاضر تامین امنیت این منطقه در 

دست نیروهای داخلی قرار دارد.
ویژه  نیروهای  فرمانده  شیرزاد،  اسداله  جنرال 
با اشاره به تالش خود در  پولیس روز پنجشنبه 
با  گفت وگو  در  هرات  والیت  در  سنگین  ناحیۀ 
که  تماس هایی  به  توجه  با   «: گفت  خبرنگاران 
این  کرده ام،  برقرار  قبیله  بزرگان  و  طالبان  با 

گفت وگوها را از قبل آغاز شده است.«
وی گفت :» در حال حاضر، امنیت بهترین گزینه 
داشتن والیتی  برای  اما  است،  منطقه سنگین  در 
برای گفت وگوها  را  بیشتری  زمان  باید  ما  آرام، 

اختصاص دهیم.«
احمدی،  یوسف  قاری  که  است  حالی  در  این 

نیروهای  با  مذاکره  گونه  هر  طالبان  سخنگوی 
امنیتی در والیت هلمند را رد کرد و گفت :» در 
حال حاضر ما هیچ طرحی برای گفتگو نداریم.«

در  لشکرگاه،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
ماه جون تعداد 800 تن از جنگجویان طالبان در 
منطقه سنگین به مقر پولیس و دفاتر دولتی حمله 

کردند.
نیروهای امنیتی افغانستان اعالم کردند از آن زمان 

ستیزه   400 کشور  این  ارتش  نیروهای  تاکنون، 
جوی طالبان را در والیت هلمند از پای درآورده 

اند.
با این حال، غالم فاروق پروانی، معاون فرمانده 
در  جنوبی  والیت  سه  در  مستقر  نیروهای 
گفت وگو  در  هلمند  والیت  جمله  از  افغانستان 
تحت  نیروهای  کرد  اعالم  رویترز  با خبرگزاری 
امر وی همچنان به مبارزه با ستیزه جویان طالبان 
آغاز  به  اخبار مربوط  اما وی  داد،  ادامه خواهند 

گفت وگوها با طالبان را نیز رد نکرد.

وزارت امور خارجۀ امریکا از ایجاد اردوگاه آموزشی 
یک گروه پاکستانی مرتبط با القاعده موسوم به حرکت 

المجاهدین در افغانستان خبر داد.
وزارت امور خارجه امریکا در گزارشی اعالم کرد که 
القاعده  تروریستی  شبکه  با  المجاهدین  حرکت  گروه 

ارتباط دارد و در جنوب آسیا فعال است.
پایگاه رادیو آزادی نیز در این نوشت: امریکا با انتشار 
به فهرست سیاه  را  انصارالمجاهدین  اطالعیه یی گروه 

این کشور اضافه کرده است.
که  »انصاراالمه«  گروه  امریکا،  خارجه  امور  وزارت 
در  را  می کند  فعالیت  آن  نام  زیر  المجاهدین  حرکت 
فهرست گروه های ترویستی این کشور ثبت کرده است.
گروه  امریکا،  خارجه  امور  وزارت  اطالعیه  اساس  بر 

سیاه  فهرست  از  خروج  سبب  به  المجاهدین  حرکت 
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وزارت امور خارجۀ امریکا:

گروه پاکستانی حرکت المجاهدین در افغانستان 
اردوگاه آموزشی ایجاد کرده است

ادامۀ  در  ملی،  آجندای  كنفرانس  یادداشت: 
اسد/مرداد  اول  تاریخ  به  پیشین،  نشست های 
وحدت  دولت  تشکیل  نام  زیِر  را  نشستی   1393
انتركانتیننتال  هوتل  در  افغانستان  در  ملی 
از  زیادی  شمار  نشست  این  در  كرد.  برگزار  كابل 
استادان  مجلس،  در  مردم  نماینده گان  نخبه گان؛ 
دانشگاه، دانشجویان و نماینده گان داكتر عبداهلل 
عبداهلل و داكتر اشرف غنی احمدزی اشتراک كرده 

بودند.
عناصر  روی  سیاسی  نخبه گان  نشست،  این  در 
و  بحث  افغانستان  در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
گفت و گو كردند و پیشنهاد و دیدگاه های شان را در 
خصوص شکل گیری یک دولت فراگیر مطرح كردند.

دولت  تشکیل  كنفرانس  متن سخنرانی سخنرانان 
وحدت ملی در افغانستان را به ترتیب از روزنامۀ 

ماندگار به نشر می سپاریم:


