
ناجیه نوری    
بیکاری،  فقر،  مبتذل،  سریال های  و  برنامه ها  نشر 
جنسی  استقالل  نبود  اسالمی،  تربیه  در  ضعف 
از جمله عوامل اساسی  ناامنی  در میان جوانان و 

افزایش تجاوزهای جنسی در کشور است.
بیان  با  امامان  مال  و  دانشگاه ها  استاد  از  شماری 
این مطلب، افزایش تجاوزات جنسی در جامعه و 
در خانواده توسط محارم درجه اول را عدم تربیه 

اسالمی، فقر و نشر برنامه های مبتذل می دانند. 
امنی،  نا  نشینی،  شهر  فرهنگ  نبود  آنان،  گفتۀ  به 
به  متکرر  مجرمین  معافیت  و  قوانین  تطبیق  عدم 
مردم  روز  هر  تا  شده  سبب  زورمندان  وساطت 
شاهد تجاوز جنسی به زنان و دختران در جامعه 
آنان  اول  درجه  محارم  توسط  خانواده  در  حتا  و 

باشند.
کابل،  دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  فرید  شهال 
عامل افزایش تجاوزت جنسی چه در جامعه و چه 
در داخل خانواده توسط محارم درجه اول را جنگ 

فرهنگی می داند که وارد خانواده ها شده است.
این استاد دانشگاه می افزاید،...      ادامه صفحه 6
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اين پنـدار كه شايد زماني بهتر يا مناسب تر از اين هم بتوان عشق 
ورزيد، براي بسياري، يك عمر پشيماني به بار آورده است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نتیجۀ تـوافق سیاسـی روی تشکـیل دولـت وحـدت ملـی

اشرف غنی 
رییس جمهور 

و عبداهلل 
نخست وزیر 

می شوند

تیم  حامیان  از  و  بلخ  والی  نور  محمد  عطا  استاد 
اصالحات و همگرایی ضمن استقبال از توافقنامۀ 
تشکیل دولت وحدت ملی گفته است که امیدوارم 
با کمیسیون خاین، متقلب و وطن  بعد،  پنج سال 
شما  رأی  از  و  نشویم  مواجه  انتخابات  فروش 
پاسداری درست صورت...             ادامه صفحه 6

توافقنامۀ  امضای  از  استقبال  با  ناتو  سازمان  دبیرکل 
تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان گفت: کاندیداهای 
دولت  تشکیل  به  باید  افغانستان  جمهوری  ریاست 

وحدت ملی متعهد باشند.
پیمان  سازمان  دبیرکل  راسموسن  فوگ  آندرس 
آتالنتیک شمالی )ناتو( با استقبال از امضای توافقنامه 
اشرف  گفت:  افغانستان  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل نسبت به تشکیل دولت 

وحدت ملی افغانستان متعهد باشند.
سرانجام  بسیار،  چالش های  باوجود  افزود:  وی 
رهبران دو تیم انتخاباتی تحول و تداوم و اصالحات 
و همگرایی به عمل به تعهدات خود افغانستان را از 

بن بست خارج کردند.

بی صبرانه  داشت:  اظهار  بیانیه یی  با صدور  راسموسن 
رییس  انتصاب  و  انتخابات  نهایی  نتیجه  اعالم  منتظر 

اجرایی هستم.
ناتو تاکید کرد: دو کاندیدای ریاست  دبیرکل سازمان 
بر  مبنی  خود  تعهدات  به  باید  افغانستان  جمهوری 
امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن نیز پایبند باشند و 

نسبت به امضای آن اقدام کنند.
با امریکا مهم ترین عامل در  وی گفت: امضای پیمان 
ثبات و تأمین امنیت در افغانستان است زیرا امریکا و 
ناتو به ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغان و دولت 
ادامه  دموکراسی  برقراری  و  بازسازی  در  کشور  این 

خواهند داد.
در حالی که قرار است که 28 کشور عضو سازمان ناتو 

تا پایان سال جاری میالدی از افغانستان خارج شوند 
اما اکنون  راسموسن اعالم کرده که اگر پیمان امنیتی 
ماموریت  سازمان  این  شود،  امضا  افغانستان-امریکا 

حمایتی و آموزشی...                    ادامه صفحه 7

والی بلخ با استقبال از تشکیل دولت وحدت ملی:

امیدوارم پنج سال بعد با کمیسیون انتخابات 
خاین، متقلب و وطن فروش مواجه نشویم

مـتن کـامل تـوافـق نامۀ
 دولت وحدت ملی

عوامل افزایش خشونت های جنسی
 از دیدگاه علـمای دینی و جامعه شناسان

روز جهانِی 
صلح و 
امضای 

توافق نامۀ 
سياسی
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7
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چرا بايد 
كتاب مزرعۀ 

حيوانات
 را خواند؟

اوبـامـا:
 هيچ سربازی برای 

جنگ با داعش به 
عراق و سوريه 
اعزام نمی شود

در برگ ها

جهان 
سرمايه داری 
مسطح نيست!

دبیرکل ناتو:

عبداهلل و احمدزی به تعهدشان پای بند باشند

صفحه 6

شورای  هفتگی  نوبتی  جلسات  اجرایی  رییس 
از رییس اجرایی،  وزیران را دایر می كند كه متشكل 
معاونین رییس اجرایی و تمام وزیران می باشد. شورای 

وزیران، امور اجرایی حكومت را به پیش می برد.

انتخابات در  اینكه  از  اطمینان  منظور حصول  به 
آینده افغانستان از اعتبار كامل برخوردار است، نظام 
تغییرات  به  نهادها(  و  )قوانین  افغانستان  انتخاباتی 

بنیادی نیاز دارد.
رییس جمهور با در نظر گرفتن ماده 1 چارچوب سیاسی 
بالفاصله پس از تاسیس حكومت وحدت ملی، كمیسیون 
خاصی را با هدف اصالح نظام انتخاباتی افغانستان طی 

صفحه 7یک فرمان ایجاد می كند.



پایان  نقطۀ  سرانجام  انتخاباتی  جنجال های  به 
شب های  و  روزها  از  پس  و  شد  گذاشته 
بر سر چه گونه گی  دعوا  و  طوالنی گفت وگو 
انتخاباتی  تیم های  ملی،  وحدت  دولت  ایجاد 
که  کردند  اعالم  و  دادند  پایان  اختالفات  به 
توافق نامۀ سیاسی را امضا می کنند؛ توافق نامه یی 
انتخاباتی  جنجال های  رشته  یک  ماحصِل  که 
و  کلید خورد  تقلب های گسترده  با  که  است 
با پادرمیانِی کشورهای بزرِگ جهان و سازمان 
ملل به طرح ایجاد دولت وحدِت ملی انجامید. 
هم  با  انتخاباتی  تیم های  شب ها  و  روزها 
نشستند، حرف زدند و جار و جنجال کردند. 
روزها و شب ها مردم در دلهره و ترس به سر 
بردند که عاقبِت کار چه خواهد شد. روزها و 
به سوءتفاهم دچار  انتخاباتی  تیم های  شب ها 
درآوردند،  تعلیق  به  را  گفت وگوها  شدند، 
تهدید کردند و سرانجام نیز در دور تازه یی از 
امضا  را  سیاسی  توافق نامۀ  گفت وگوها، طرح 
دولت وحدِت  افغانستان  این،  از  کردند. پس 
ملی خواهد داشت؛ دولتی که می تواند ممثِل 

وضعیت آشفته و نابساماِن آن باشد.
 دولت وحدت ملی زمانی شکل می گیرد که 
ذی دخل  طرف های  و  بحرانی ست  وضعیت 
شده  بیرون  به تنهایی  مشکالت  حِل  عهدۀ  از 
تاریخ  جبِر  محصوِل  دولتی  چنین  نمی توانند. 
و وضعیت است و نه یک وضعیِت بسامان و 
توقعاِت  به  نسبت  باید  از حاال  مطلوب. پس 
دولت  که  نکنیم  فکر  و  باشیم  محتاط  خود 
بود،  خواهد  آرمانی  دولِت  یک  ملی  وحدِت 
بالفعل  صورِت  به  دولتی  هیچ  این که  کما 

نمی تواند دولت آرمانی باشد. 
وجود  اندیشه ها  و  کتاب ها  در  آرمانی  دولت 
نمود  واقعی  صورِت  به  که  آن چه  و  دارد 
همواره  که  دولت هایی ست  می یابد،  خارجی 
نیازمند اصالحات و مدیریت اند. دولت جدید 
روز  با  آن  هم زمانِی  و  است  دولتی  چنین 

جهانی صلح نیز خالی از لطف نیست.
شد  مصادف  جهانِی صلح  روز  سپتمبر،   21  
دستۀ  دو  میان  سیاسی  توافق نامۀ  امضای  با 
انتخاباتی. این روز را باید به فال نیک گرفت 
میان  سیاسی  توافق نامۀ  امضای  شاهد  که 

تیم های انتخاباتی بود. 
افغانستان  شهروندان  بنیادیِن  خواست  صلح 
انتظار  بی صبری  با  از سه دهه  بیش  است که 

این که همای صلح  مثل  را می کشند، ولی  آن 
پر  و  بال  ما  کشور  آسمان  در  آسانی  این  به 
نمی گشاید. شاید هم زمانی روز جهانی صلح 
از یک  نشانه یی  توافق نامۀ سیاسی،  امضای  با 
انسانی  امر  و  سیاسی  امر  میان  میمون  پیوند 

باشد؛ پیوند میان دو نیاز اصلی انسان ها. 
توافق نامۀ سیاسی به مشکل به دست آمد، پس 
سر  بر  فراوان  گفت وگوهای  و  رای زنی ها  از 
به  همگرایی  و  اصالحات  تیم  آن.  جزییات 
عنوان طرف معترِض قضیه به این باور بود که 

مردم جفا صورت  به حِق  انتخابات  در روند 
گرفته و به هر نحو ممکن باید این حق اعاده 
از  برخاسته  عمدتًا  نیز  نظرها  اختالف  شود. 
همین دفاع مسووالنه از حق شهروندی مردم 
پافشاری ها، سروصداها و گفت وگوهای  بود. 
نفس گیر همه و همه برای یک هدف از سوی 
که  می شد  انجام  همگرایی  و  اصالحات  تیم 

مردم در انتخابات احساس شکست نکنند. 
شاید با ایجاد دولت وحدت ملی، این خواست 
تا اندازۀ زیادی برآورده احساس شودـ به ویژه 
تیم  دو  میان  سیاسی  توافق نامۀ  متن  به  وقتی 
انتخاباتی توجه کنیم. بر اساِس این توافق نامه، 
بازنده  و  برنده  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  برابر  به طور  انتخاباتی  تیم  دو  هر  ندارد. 
اجرایی  صالحیت های  هستند.  سهیم  قدرت 
ریاست  نهاد  به  وزیران  شورای  ریاست  و 
اجرایی )صدارت عظمی و معاونینش( منتقل 
جلسات  ریاست  جمهوری  ریاست  می شود. 
ماهانۀ کابینه را عهده دار است و حوزۀ کاری 
برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  به  محدود  آن 

خواهد بود .مقامات عالی رتبۀ دولتی بر اساس 
با در نظر گرفتن  بین دو تیم و  اصل تساوی 
اصل شایسته گی، توسط رییس اجرایی پیشنهاد 
و با تفاهم دوجانبه با حکم رییس جمهور مقرر 
می شوند. در ترکیب نهادهای مهِم نظام مانند 
شورای عالی امنیت ملی، اصل برابرِی دو تیم 

رعایت می شود. 
این ها و موارد زیادی از این دست که در متن 
توافق نامۀ سیاسی گنجانده شده و روی آن ها 
توافق صورت گرفته است، نشانه های روشِن 
که  حرکتی  شود؛  تلقی  باید  پیش  به  حرکتی 
در  را  مردم ساالری  تحکیم  زمینۀ  حال  هر  به 
اندازۀ  به  قدرت  از  و  می کند  ضمانت  کشور 

کافی تمرکززدایی صورت می گیرد.
مشکل اصلی نظام در افغانستان، قدرت بیش 
از حِد یک فرد به عنوان رییس جمهوری بود 
شیوۀ  در  تغییرات  بسیاری  از  می توانست  که 
در  کرزی  کند.  جلوگیری  جامعه  مدیریِت 
فردی  به  عماًل  خود،  قدرت  پسین  سال های 
با صالحیت های ویژه تبدیل شده بود که همه 
خود  صالحیِت  و  اختیار  حوزۀ  در  را  چیز 
تعریف می کرد. اما توافق نامۀ جدید سیاسی به 
چنین وضعیتی پایان داده و راه را به صورِت 
دقیق و سنجیده شده به سوی نظام غیرمتمرکز 
امیدهای  حاال  است.  کرده  باز  پارلمانی  و 
زیادی شکل گرفته که دو تیم با همۀ مشکالتی 
داشته  وجود  راه شان  سر  بر  است  ممکن  که 
از  را  بتوانند کشور  با هم  باشد، در همکاری 

وضعیِت بحرانی نجات بخشند. 
بسته گی دارد که  این  به  این پس همه چیز  از 
می توانند  چه قدر  قدرت  در  شامل  تیم های 
بهره  جامعه  مدیریِت  در  توانایی های خود  از 
بدانند  باید  قدرت  در  شامل  تیم های  ببرند. 
غیرمعمول اند  وضعیِت  یک  محصول  که 
صد  در  صد  نظامِ  یک  از  بیش  مسوولیتی  و 
بیان  در  نظام  این  دارند.  عهده  به  را  انتخابی 
مولوی بزرگ »برای وصل کردن« آمده. حاال 
موفقیت  بزرگ  امر  این  در  چه قدر  این که 
خواهند داشت، در روزهای آینده و به ویژه در 
صد روز نخسِت دولت وحدِت ملی مشخص 

خواهد شد.
انتظار می رود که دولت جدید با چهره های نو 
وارد صحنۀ سیاسی کشور  نوین  و طرح های 

شود.
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احمـد عمران

روز جهانِی صلح و امضای توافق نامۀ سیاسی  

دولت  تشکیل  سِر  بر  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  سرانجام، 
انتخاباتی را در هم شکستند  وحدِت ملی توافق کردند و بن بسِت 
و بارقۀ امیـد را در فضای تیرۀ سیاسِت افغانستان جلوه گر ساختند. 

انتخابات  طوالنی ترین  چانه زنی،  و  کشمکش  ماه ها  از  پس  آری، 
به  آلوده  نتایِج آراِی  به  به گونه یی که  یافت؛ آن هم  پایان  در جهان 
تقلب هیچ بهایی داده نشد و تشکیل دولِت وحدِت ملی به عنوان 

اصلی ترین نتیجۀ مذاکرات، به جامعۀ افغانستان نوید داده شد.
دولت وحدت ملی، همان مفهوم و راهکاری ست که از سه سال به 
این طرف، از طریق نشست های آجندای ملی و طرِح آجندای ملی 
پیشنهاد می شود و بر آن تأکید می رود. به این معـنا که گرداننده گاِن 
قبل  ساِل  سه  را   93 انتخاباِت  اتفاقاِت  ملی،  آجندای  کنفرانس 

پیش بینی و برای جلوگیری از آن، راه حل ارایه کرده بودند.
اکنون با توجه به توافق روی تشکیل دولت وحدت ملی، یک اعتبار 
جدیِد سیاسی به  منظورِ مشروعیت بخشی به نظامِ آینده به وجود آمده 
است. این توافق، اعالم نتایِج انتخاباِت پُر از اتهام را زیِر شعاع قرار 
است.  برده  میان  از  باشد،  که  را هرچه  نتایِج  اعالِن  اهمیِت  و  داده 
ملی  دولت وحدت  یعنی  ـ  آینده  دولِت  تشکیل  مبنای  رو،  این  از 
بحراِن  از  برای خروج  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  توافق  ـ 
ملی  سطح  در  اعتباری  هیچ  که  انتخاباتی  نتیجۀ  نه  است،  موجود 

ندارد.  
تقلب های گستردۀ  با این حساب، داکتر عبداهلل موفق شد که اتهامِ 
انتخاباتی را ثابت سازد و مشروعیِت نتایج را زیر سوال ببرد. مسلمًا 
صورت  تفاهم  و  سازش  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  روی  اگر 
نتایج  ریاست جمهوری،  و  متهم  کمیسیوِن  سرانجام  نمی  گرفت، 
نادیده  را  مردم  مدنِی  اعتراض های  و  می کردند  اعالم  را  انتخابات 
می انگاشتند. در آن صورت، فقط باید از میلۀ تفنگ به سقوط دولِت 
برآمده از بطن تقلب، اقدام می شد که یقینًا این کار نیز برای افغانستان 
به شدت زیان بار بود و بازگشت به گذشتۀ تلخی محسوب می شد که 

هیچ کس خواهاِن آن نبوده و نیست.
شده  منتج  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  به  که  سیاسی یی  توافق  در 
است، هیچ برنده و بازنده یی وجود ندارد و داکتر عبداهلل و اشرف غنی 
احمدزی، از صالحیت های هم سطح و برابر برخوردارند و هم چنین 
نظام که عمده ترین  تغییر  به  تیم اصالحات و همگرایی  آن،  اثر  بر 
هدفش بود، دست می یابد و قدرت میاِن هر دو تیم مساویانه تقسیم 

می شود.
انتقادها  این  ملی،  وحدت  دولت  توافق نامۀ  امضای  با  متأسفانه  اما 
از داکتر عبداهلل در صفحاِت اجتماعی باال گرفت که او نباید تن به 
تشکیل دولت وحدِت ملی می داد. حال آن که وقتی به دلیِل مصالح و 
ناگزیری های کالِن ملی پای دولت وحدِت ملی به میان می آید، باید 
همۀ طرف ها از خود انعطاف نشان دهند. دولت وحدِت ملی به حتم 
به تدریج ساختارها اصالح شوند و  تا  باشد  شکِل موقت می داشته 
نظام به گونۀ رسمی صدارتی گردد و برای همیشه معضِل قدرت در 

افغانستان پایان بیابد.
مردم افغانستان فراموش نکنند که در انتخابات ریاست جمهورِی سال 
و  داشتند  برنده شدن  ادعای  آن  در  نامزد  دو  کنیا،  در کشور   2007
یک هزار  از  بیش  و  داد  رخ  کشور  آن  در  داخلی  نتیجه، جنگ  در 
از  نیز  اقتصاد آن کشور  نفر مهاجر شدند و  نیم میلیون  نفر کشته و 
هم فرو پاشید. ولی سرانجام هر دو نامزد به تشکیل دولت وحدِت 
بود، رییس جمهور و دیگری  تقلب  به  متهم  پرداختند و آن که  ملی 
کشور  آن  در  انتخابات  مشکل  ترتیب،  این   به  تا  شد  نخست وزیر 

حل شد. 
به خون ریزی شکل  نیاز  ما بدون  ملِی  خوش بختانه دولت وحدت 
می گیرد و این نشان دهندۀ پخته گِی سیاست مداراِن ما و شعور بلند 
مثبت  نکتۀ  یک  کینیا  قضیۀ  در  ولی  است.  افغانستان  مردمِ  سیاسِی 
تقلب  قضاییه  قوۀ  بعدها  آن جا  در  این که  آن  و  داشت  وجود  هم 
در  اما  شدـ  متقلبان  شرم سارِی  سبب  و  کرد  افشا  را  انتخابات  در 

افغانستان چنین نمی شود.
به هر صورت، پایان بحران و حل مشکل و تشکیل دولت وحدت 
ملی، زمانی چهره می کشد که هر دو طرف صادقانه به دولت داری 
مردم  کنند.  عمل  گرفته،  صورت  که  توافق هایی  به  و  بپردازند 
انتظار دارند که هر دو سیاست مدار که اکنون بر تشکیل  افغانستان 
مفاد  تطبیِق  به  زودتر  هرچه  کرده اند،  توافق  ملی  وحدِت  دولت 

توافق نامه اقدام ورزند. 
باید همۀ اولویت هایی که در این توافق نامه آمده است، مورد توجه 
به  تمام  رفاقِت  و  صداقت  با  باید  دولت مرد  دو  هر  و  گیرد  قرار 
دولت  به  را  درون تیمی   رقابت های  و  بپردازند  دولت داری شان 
وحدِت ملی راه ندهند؛ زیرا وضعیِت بهم ریختۀ کشور دیگر  تحمِل 

جنجال های بعـدی را ندارد و نخواهد داشت.
هم چنین، باید اصِل عدالت اجتماعی و مشارکِت نخبه گاِن همۀ اقوام 
در دولت وحدِت ملی رعایت شود و این یگانه اصل برای بقای چنین 

دولتی خواهد بود.

دولت وحدِت ملی بر همه گان 

مـبارک بـاد!

شكل  زمانی  ملی  وحدت  دولت 
بحرانی ست  وضعیت  كه  می گیرد 
حِل  عهدة  از  ذی دخل  طرف های  و 
شده  بیرون  به تنهایی  مشكالت 
محصوِل  دولتی  چنین  نمی توانند. 
جبِر تاریخ و وضعیت است و نه یک 
از  پس  مطلوب.  و  بسامان  وضعیِت 
خود  توقعاِت  به  نسبت  باید  حاال 
محتاط باشیم و فكر نكنیم كه دولت 
وحدِت ملی یک دولِت آرمانی خواهد 
بود، كما این كه هیچ دولتی به صورِت 
بالفعل نمی تواند دولت آرمانی باشد
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روابط  دارد  قصد  کشورش  کرد،  اعالم  روسیه  نخست وزیر 
راهبردی موثری را با چین داشته باشد.

دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه در مصاحبه یی با شبکه 
دارای  با چین  ما  کرد: همکاری  اعالم  تلویزیونی روسیه 24 
اقتصادی و  این راستا روابط  اهمیتی راهبردی است و ما در 

تجاری بسیار خوبی داریم.
آن  دنبال  به  و  ماست  استراتژیک  شریک  چین  افزود:  وی 

هستیم که حجم همکاری ها با این کشور را افزایش دهیم.
این همکاری  از  ادامه اعالم کرد: ما  نخست وزیر روسیه در 
واهمه ای نداریم زیرا اطمینان داریم که این همکاری در تمامی 

حوزه ها برابر، دوستانه و شامل منافع متقابل است.
مدودف گفت: ما در عصر جهانی شدن به سر می بریم؛ عصری 
که در آن سرمایه گذاری ها متقابل است و در این زمینه راغبیم 

سرمایه گذاران چینی را جذب کنیم.
نخست وزیر روسیه همچنین از اتحادیه اروپا به خاطر اعمال 
تحریم علیه بانک های کشورش به شدت انتقاد کرد و گفت: 

این اتحادیه بهای اقدامات خود را خواهد پرداخت.
وی گفت: تصمیم اتخاذ شده از سوی شرکای اروپایی ما بی 

هدف و برای روسیه نامطلوب است.

اوبـامـا:

 هیچ سربازی برای جنگ با داعش به عراق و سوریه اعزام نمی شود
رهبری  آماده  واشنگتن  گفت:  امریکا  جمهوری  رییس 
مبارزه با داعش در عراق و سوریه است اما تمام کشورها 

باید در این اقدام حضور داشته باشند.
به نوشته روزنامه گاردین، باراک اوباما، رییس جمهوری 
برای کمپین  قانونی  با سواالتی درباره توجیه  امریکا که 
سوریه  و  عراق  در  داعش  علیه  خود  هوایی  حمالت 
مواجه است، بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر عدم اعزام 
سربازان نیروی زمینی امریکا به منطقه اشاره کرد و گفت: 
زمانیکه جهان در معرض تهدید است و زمانیکه نیازمند 
کمک است، از امریکا کمک می خواهد و ما سربازانمان 

را فرا می خوانیم.
وی در جریان خطابه  هفتگی خود در رادیو خاطر نشان 
کرد: امریکا در انجام اقدامات علیه این تروریست ها در 
عراق و سوریه عجله نمی کند اما این بدان معنا نیست که 

امریکا به تنهایی وارد عمل می شود.
اوباما پس از کسب تایید از سوی کنگره برای طرح خود 
سوری  مخالف  نیروهای  برخی  کردن  مسلح  مورد  در 
دیگر  جنگ  یک  وارد  را  امریکا  سربازان  من  گفت: 
نمی کنم خواه در سوریه باشد یا عراق. بهتر این است که 
از ظرفیت هایمان برای کمک به شرکا در منطقه و برای 
مقابله ای  این  کنیم.  استفاده  کشورهایشان  آینده  تضمین 
مقابل  در  مردم  این  نیست  داعش  برابر  در  امریکا  میان 
داعش است. این جهان در مقابل داعش قرار دارد. امریکا 
به دنبال تشکیل یک ائتالف بین المللی برای تضعیف و 

شکست داعش است.
وی ادامه داد: آژانس های اطالعاتی هنوز توطئه ای خاص 
رهگیری  امریکا  علیه  تروریست ها  این  جانب  از  را 
مردم  علیه  تهدیدی  داعش  حاضر  حال  در  نکرده اند. 

عراق و سوریه و خاورمیانه است اما رهبران این گروه 
تهدید کرده اند و  نیز  را  متحدانش  امریکا و  تروریستی، 
امریکا  این تهدیدها علیه  اگر جلوی آن ها گرفته نشود، 

افزایش می یابد.
اوباما با اشاره به حمایت کنگره از طرحش گفت: اکثریت 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و 
نخست  و  کلیدی  استراتژی  حامی  حاضر  حال  در  سنا 
داده اند  را  اختیار  این  ما  سربازان  به  آن ها  است.  امریکا 
که در صورت نیاز مخالفان سوری را آموزش دهند تا با 

داعش در این کشور مقابله کنند.

گفت:  خود  خطابه  ادامه  در  امریکا  جمهوری  رییس 
حمایت اعضای کنگره از این استراتژی نشانه ای قدرتمند 
به جهان است مبنی بر اینکه امریکایی ها در مقابله با این 
خطر متحد هستند و من امیدوارم که کنگره به تضمین 
خود از سربازان و دولت امریکا در انجام بهترین ها ادامه 
دهد. ما از قدرت نیروی هوایی خود استفاده می کنیم و 
شرکای خودمان را در منطقه تعلیم و تجهیز خواهیم کرد. 
ما به کمک رسانی و توصیه و مشورت ادامه می دهیم و 
ائتالفی گسترده از ملت ها را برای مقابله با داعش و ریشه 

کنی آن تشکیل خواهیم داد.

مدودف: 

به دنبال روابط راهبردی 
موثر با چین هستیم

ستایش رییس جمهوری چین 
از سوی داالیی الما

کامرون:

 هرگونه توافق پس از رفراندوم باید منصفانه و پایدار باشد

سیسی:

مـصر الگویی برای مـقابله با تروریسم است

مثبت  رای  عدم  پی  در  نسبی  آرامش  که  شرایطی  در 
برقرار  بریتانیا  از  جدایی  رفراندوم  به  اسکاتلندی ها 
که  کرد  تأکید  یکشنبه  روز  انگلیس  نخست وزیر  شده، 
داده  اسکاتلندی ها  به  آن  قول  که  بیشتری  تمرکززدایی 
مابقی کشور  باعث تحت الشعاع قرار گرفتن  نباید  شده، 

شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کامرون، نخست وزیر 
انگلیس خودمختاری بیشتر اسکاتلند را به خودمختاری 
کامال  اوضاع  این  می گوید:  و  زده  پیوند  انگلیس  بیشتر 
پارلمان  اسکاتلندی   نمایندگان  آن  به موجب  عادالنه که 
بریتانیا می توانند درباره موضوعاتی که تنها بر انگلیس اثر 

بگذارد، نظر بدهند، نباید مورد اصرار قرار گیرد.
بر  تاثیری  چنین  بریتانیا  پارلمان  انگلیسی  نماینده گان 
و  ندارند  می گذارد،  اثر  اسکاتلند  بر  که  مشابهی  مسایل 
از جمله آن ها می توان به بحث آموزش و بهداشت اشاره 
کرد چرا که آن ها از قبل توسط مجمع ادینبورگ کنترل 

می شوند.
قلب  در  اولیه  بی انصافی  یک  اینجا  در  گفت:  کامرون 
به آن رسیدگی شود.  باید  دموکراسی ما وجود دارد که 
پایدار  و  منصفانه  باید  رفراندوم  از  پس  توافق  هرگونه 

باشد.
در  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  تاریخی  رفراندوم  در 

را  خود  مخالفت  اسکاتلندی ها  از  درصد   55 اسکاتلند، 
با استقالل و 45 درصد موافقت خودشان را با جدایی از 

بریتانیا اعالم کردند.
نوشت:  یکشنبه  روز  میل  روزنامه  برای  مطلبی  در  وی 
این مساله را نباید بیش از این مورد بی اعتنایی قرار داد. 
مالیات، هزینه ها و  اختیارات جدید درباره  در حالی که 
خدمات اجتماعی و رفاه در مسیر سپرده شدن به پارلمان 
این مساله  انگلیس  ادینبورگ هستند، مردم  اسکاتلند در 
نباید چنین اختیاراتی را  را مطرح می کنند که چرا آن ها 
داشته باشند. چرا نماینده گان اسکاتلند ی پارلمان بریتانیا 
تدریس  انگلیس  مدارس  در  که  آنچه  درباره   قادرند 
می شود، درباره کاهش هزینه ها در بیمارستان های انگلیس 
یا حتی مالیات بر درآمد ولز و انگلیس نظر بدهند اما خود 
انگلیسی ها چنین توانایی  را ندارند؟ این کامال بی انصافی 

است که حق مردم ولز نادیده گرفته شود.
کرسی   59 از  کرسی   40 که  انگلیس  کارگر  حزب 
اسکاتلند را در پارلمان 650 عضوی بریتانیا دارد، خواهان 
تمرکززدایی بیشتر اسکاتلند با هدف جدایی از اصالحات 
گسترده تر است. کامرون که حزبش تنها یک کرسی در 
اسکاتلند را در انتخابات پارلمانی 2015 دارد، به چالش 
اد میلیبند، همتای خود در حزب کارگر  مستقیمی برای 
اشاره کرد و گفت: این مساله باید برای ما حل بشود یا 

نباید  بریتانیا توضیح داده شود که چرا آن ها  برای مردم 
چنین قدرت مشابهی را داشته باشند.

اما این اقدامات کامرون باعث انتقادهایی از جانب نیک 
کلگ، معاونش شده است و وی در روزنامه ساندی تایمز 
اسکاتلندی ها  به  بیشتر  اختیارات  اعطای  درباره  نوشت: 
هیچ اما و اگری نباید وجود داشته باشد و این بسته نباید 

به سایر اصالحات قانون اساسی منوط شود.
انگلیس  پارلمان  محافظه کار  اعضای  حال  همین  در 
فشارهای خود را بر روی دیوید کامرون افزایش داده اند 
تا وی نیز »وزیر اول انگلیسی« را ایجاد کند که قدرتمندتر 

از نخست وزیر بریتانیا باشد.

برای  آمادگی کشور خود  بر  رییس جمهوری مصر 
با گروه داعش  مقابله  ارائه کمک و حمایت جهت 

تاکید کرد.
عبدالفتاح سیسی، رییس جمهوری مصر در مصاحبه 
با خبرگزاری آسوشیتدپرس، تاکید کرد: مصر الگویی 
برای مقابله با تروریسم است و واشنگتن که رهبری 
اسالمی«  »دولت  گروه  با  مقابله  بین المللی  ائتالف 
)داعش( را در سوریه و عراق را برعهده دارد، باید 

به این مساله توجه کند.
وی درخصوص این که آیا کشورش اجازه استفاده 
ارائه حمایت لجستیکی مصر  یا  نیروهای هوایی  از 
از حمالت هوایی علیه گروه داعش را خواهد داد یا 
خیر، گفت: ما کامال به ارائه کمک و حمایت پایبندیم 

و هر اقدامی که الزم باشد اتخاذ خواهیم کرد.

سیسی تاکید کرد: من از یک سال پیش هشدار داده 
بودم که منطقه ممکن است با خطر بزرگی از سوی 
گروه های تندرو مواجه شود اما هیچ کس به رخدادها 

توجه نکرد تا اینکه شاهد چنین رخدادهایی در عراق 
شدیم و دیدیم که گروه داعش به مرزهای عراق و 

سوریه حمله کرد.
وی اعزام نیروهای مصری به عراق را بعید دانست 
با  مقابله  برای  کافی  توانایی  عراق  ارتش  گفت:  و 
تروریست ها را دارد و در حال حاضر مساله اصلی 
مساله نیروهای زمینی که از خارج وارد عراق شوند، 

نیست.
استراتژی ای  هرگونه  کرد:  تاکید  همچنین  سیسی 
باید از طریق برخورد با دالیلی که موجب گسترش 
تندروی و تروریسم می شود انجام شوند و از جمله 
اقداماتی که باید برای مقابله با تندروی و تروریسم 
بهبود وضعیت آموزشی و  با فقر،  اتخاذ کرد مقابله 

همچنین خطابه های دینی است.

رهبر مذهبی بوداییان تبت، رییس جمهوری چین را به خاطر »واقع 
گرایی« بیشترش نسبت به روسای جمهوری پیشین چین و یک روز 

پس از پایان سفر وی به هند، مورد ستایش قرار داد.
مذهبی  رهبر  الما،  داالیی  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
به دارمشاله،  ناموفق 1959 علیه چین  قیام  از  بوداییان تبت که پس 
در  زمان  آن  از  و  کرده  فرار  هند  در  هیمالیا  کوهستان های  در  واقع 
تبعید به سر می برد، از سفر سه روزه شی جین ینگ به هند استقبال 
کرد و وی را فردی واقع گراتر از روسای جمهور پیشین چین خواند.
کمونیست  رهبران  و  است  تغییر  حال  در  رویکرد چین  افزود:  وی 
این کشور هم اکنون اهمیت اعتقاد به وجود ارواح را مد نظر قرار 
از زمان  تغییرات شگرفی است. شی جینپینگ  این خود  می دهند و 
روی کار آمدن در مه 2013  به خوبی با مشکالت کنار آمده و به آن ها 

رسیدگی کرده است.
پایتخت هند  نو،  ادیان در دهلی  بین  داالیی الما در حاشیه نشست 
گفت، دهلی و پکن باید اختالفات خود را برسر مرز کنار بگذارند و 

با تکیه بر اعتماد دو جانبه در صلح باقی بمانند.
وی همچنین دولت هند را به خاطرایجاد محیطی برای هم زیستی 
ازهماهنگی   نمونه ای  باید  دهلی  گفت،  و  ستود  مذهبی  آمیز  صلح 

مذهبی برای تمام جهان باشد.
به  تا  کرد  تاکید  جهان  مذهبی  رهبران  به  تبتی ها  مذهبی  مقام  این 
هیچ  که  گفت  و  کنند  ترغیب  را  شکیبایی  و  صبر  فعاالنه  صورت 
وجود  افراطی  ایدئولوژی  یا  مذهب  نام  به  خشونت  برای  توجیهی 

ندارد.
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3ـ دخترخانم های معلم
آگاه  وجدان  یک  مثل  او  می شناسم.  را  آن ها  از  یکی  من 
»اکسترنال« است که به من وصلش کرده باشند: مدام مسایل 
اجتماعی،  بهداشتی، روان شناختی، علمی،  نبایدهای  باید و  و 
آن  به  راجع  که  دیگری  چیز  هر  خالصه  و  تغذیه  سالمت، 

مطالعه یی داشته را به من گوش زد می کند.
بهتر است  یادآوری می کند که موقع ظرف شستن،  او مرتب 
دستکش بپوشم، موقع رد شدن از خیابان خیلی احتیاط کنم، 
بزرگ ترها را نباید به اسم کوچک صدا کنم، کلم بروکلی برای 
است،  بدی  کارِ  کردن  چت  است،  خوب  خیلی  سالمتی مان 
موقع کار با کمپیوتر باید صاف نشست، و هیچ وقت نباید از 
چراغ قرمز رد شد! و خدا نکند که من بخواهم دست از پا خطا 
کنم و این دستورها را نادیده بگیرم، مثاًل خدای ناکرده بروم 

سینما و پفک و چیپس بخورم!
اما هیچ وقت  البته او خیلی دختر خوب و شایسته یی است،   
نمی توانم از بودن با او لذت ببرم)بی چاره همسرش!(. بد نیست 
بدانید که همۀ ما آدم ها عالوه بر والد، بالغ و کودک درون، یک 
»معلم«ِ درون هم داریم که این ها را به ما گوش زد می کند اما 
فرقش این است که گاهی می توانیم خاموشش کنیم و کمی از 
از  را  به شدت دیگران  معلم بازی  ببریم.  شیطنت های مان لذت 

شما فراری می دهد.

 4ـ دخترهای پول پرست
نیازی به توضیح نیست که این ها چه گونه دخترهایی هستند. 
مقابل شان خیلی زود  دارند که طرف  نشانه هایی  این دخترها 
حرف  مالی  مسایل  مورد  در  مدام  آن ها  می شناسد:  را  آن ها 
میزان  مورد  در  می پرسند،  که  پرسش هایی  اولین  می زنند، 
و  خانواده  اقتصادِی  وضِع  زنده گی،  محل  موتر،  ُمدل  درآمد، 
این قبیل است و اگر در چشم انداز آینده، یک رابطۀ با احتمال 

بحراِن مالی یا احیانًا اجبار به قناعت را ببینند، بالفاصله محو می شوند!
 قضیه خیلی ساده است، دختری که دنبال جیب طرِف مقابلش است، در 
روزهای سخت به درد نمی خورد. رابطۀ عاطفی با چنین دخترانی بی نهایت 
شکننده و نامطمین است و همسرشان تحت استرِس زیادی قرار دارد. اگر 
چنین دختری هستید، متأسفانه طرف داری ندارید؛ پسرها هم می خواهند با 
کسی ازدواج کنند که آن ها را به خاطر خودشان بخواهد، نه جیب شان)آن ها 
هم دل دارند!(، همان طور که شما دوست دارید طرف مقابل تان شما را به 

خاطر خودتان بخواهد، نه ظاهرتان.

 5ـ دخترهای انحصارطلب
دخترهای انحصارطلب خیلی خوب اند، فقط یک ایراد بزرگ دارند: آن ها 
طرف  زنده گی  تمام  می خواهند  آنها  می کنند!  سیاه  را  همسرشان  روزگار 
مقابل شان شوند و این اصاًل منطقی نیست. همۀ خانم ها دوست دارند در 
که  دارد  مرزی  و  حد  توجه  این  اما  باشند  زنده گی شان  مرد  توجه  مرکز 

دخترهای انحصارطلب از آن بی خبرند.
 آن ها تنها زمانی شادند که احساس کنند تمام توجه مرد زنده گی شان به 
آن هاست، و اگر او کوچک ترین توجهی به دیگران یا به مسایل و جنبه های 
دیگر زنده گی اش بکند، اوقات شان تلخ می شود. حتا ممکن است تبدیل به 
افرادی کنترل گر شوند و مدام همسرشان را چک کنند و مثل سایه دنبالش 

باشند.

منبع: 
 www.persianpersia.com/lifestyle

سال ششم     y شمارة یک  هزار  سه صدو    هشتاُد  یک      y  دو  شنبه      31 سنبله / شهریور  y 1393 27ذوالقعد ة الحرام    y 1435 22سپتمبر  42014 www.mandegardaily.com

بخش دوم

ند!
 بما

جرد
ت م

اس
کن 

مم
ها 

گی 
یژه 

ن و
ا ای

تر ب
دخ

خسرو صادقی بروجنی
 

در  و  کتابش  از  جایی  در  فریدمن  توماس 
می نویسد:  مسطحی  جهاِن  چنین  تعریف 
از  ویژه  گروهی  چون  است  مسطح  »زمین 
زناِن  و  مردان  از  بسیاری  بلکه  نوآفرینان، 
و  برجسته  نیز  سرخورده  و  خشمگین 
سال  در  مذکور  کتاب  می شوند«.  توان مند 
2005 و پیش از بحران اقتصادی سال 2008 
نه  آن  پی  از  که  بحرانی  است؛  نوشته شده 
سرمایه داری  نظام  قلب  در  بسیاری  تنها 
دیگر  آن،  تبعات  بلکه  شدند،  بی خانمان 
کشورهای هم بسته با این نظام را نیز گرفتار 
مشکالت عدیده یی ساخت. هم چنین مروری 
بر »جنبش تسخیر وال استریت«، بحران های 
اقتصادی کشورهای یونان، پرتگال، هسپانیه، 
ایتالیا و نشان می دهد که نه تنها خشمگینان 
نرسیده اند،  برجسته گی  به  سرخورده گان  و 
اقتصادی  ریاضت  سیاست های  اثر  در  بلکه 
که اتفاقًا در همان سازمان های فوق الذکر و 
توسط همان کشورهای تأثیرگذار )بر اساس 
شد،  تحمیل  آن ها  بر  رأی(  یک  دالر،  یک 
البته  شده اند.  سرخورده تر  و  خشمگین تر 
جهان  نیز،  کتاب  انتشار  سال  از  پیش  حتا 
مسطحی که روایت می شود، شاهد شورش 
گرسنه گان در کشورهایی بود که برنامه های 
دستور  به  ساختاری  تعدیل  به  موسوم 
اجرا شده  بین المللی پول در آن ها  صندوق 
از  بسیاری  در  قضا  از  که  برنامه هایی  بود؛ 
پیاده  نیز  انترنت  فناوری  دارای  کشورهای 
اوضاع  شدِن  وخیم  جز  نتیجه یی  و  شد 
معیشتی مردم و طرد آن ها از »جهان مسطح« 

نداشت.
بیستم  قرن   80 دهۀ  در  مذکور  سازمان های 
را  اقداماتی  کم توسعه  کشورهای  در  و 
فروپاشی  به  منجر  چنان  که  دادند  صورت 
اجتماعی و اقتصادی شد که به آن دهه نام 
امروز،  اما  دادند؛  را  رفته«  دست  از  »دهۀ 
مسطح  جهان  در  و  بیست ویکم  قرن  در 
قلب  در  را  برنامه ها  همان  فریدمن،  آقای 
می کنند  اعمال  نیز  سرمایه داری  کشورهای 
که نتیجه یی جز بیکاری، تورم و محرومیت 
اکثریت جامعه از حقوق شان را در پی ندارد.
روزنامۀ  در  مقاله یی  در  فریدمن  توماس 
نیویارک تایمز مورخ دسمبر 1996 می نویسد: 
هرگز  دونالد  مک  دارای  کشور  دو  »هیچ 
نیز  کتاب خود  در  و  نجنگیده اند«  علیه هم 
با اشاره به نظریۀ Dell معتقد است: »هیچ 
یک  از  بخشی  که  هنگامی  تا  کشوری  دو 
 Dell مانند  عمده  جهانی  عرضۀ  زنجیرۀ 
باشند، با یک دیگر وارد جنگ نخواهند شد«. 
البته وی به زعم خود با اصالت بخشیدن به 
این دو  از  دارد  آزار و تجارت، سعی  بازار 
عبارت، مفهوم مثبتی را ارایه کند اما به تعبیر 
دیگر، خالف آن چه معتقد است که جهانی 

هر  متنوع  ویژه گی های  حفظ  موجب  شدن 
جهانی سازی  می شود،  حوزه  هر  در  کشور 
معاصر که با راهبری ایدیولوژی نولیبرالیسم 
یک سانسازی  همه،  از  بیش  می باشد، 
استحالۀ  و  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
تفاوت ها ذیل ایدیولوژی جهانی واحدی را 
از یک سان سازی  نوعی  است.  گرفته  هدف 
فرهنگ ها و ذایقه ها که مک دونالد را می توان 
فرهنگ  چنین  دانست.  آن  از  نمونه یی  تنها 
واحدی از طریق تبلیغاتی که مروج نوعی از 
رسانه هایی  طریق  از  و  است  مصرف گرایی 
که منطق واحدی را دنبال می کنند، هر روز 
که  کاالیی شده یی  فرهنگ  می شود.  تبلیغ 
درآورده  تسخیرش  به  را  جهان  همۀ  دیگر 
است و در آن »مصرف« نیز هم چون »تولید« 

خصلتی جهانی یافته است.
یکی از محصوالتی که امروز تولید و مصرِف 
آن به شدت تابع فرایندهای جهانی است و 
یک سان سازی هویت و سلیقۀ مردم جهان را 
مد نظر دارد، صنعت پوشاک است که یکی 
از بیشترین نرخ های استثمار در شرکت های 
تولیدکنندۀ آن صورت می گیرد. شرکت هایی 
که مهم ترین و معروف ترین برندهای جهانی 
اما کارخانجات و کارگاه های آن ها  هستند، 
عمدتًا در همان کشورهایی است که به زعم 
در  جهان  اصلی  بازیگران  فریدمن  توماس 
و  چین  یعنی  می باشند،  بیست ویکم  قرن 
کشورهای همسایۀ آن ها در  احتماالً  هند و 
آسیای جنوب شرقی یا جنوب آسیا. چندان 
از واقعۀ مدفون شدن بیش از 1000 کارگر 
بنگالدشی تولیدکنندۀ پوشاک برای برندهای 
خوش بینانۀ  ادعاهای  تا  نمی گذرد*  مذکور 
مثبت  کارکرد  بر  مبنی  فریدمن  آقای 
تولیدکنندۀ  شرکت های  در  »برون سپاری« 

پوشاک برای »وال مارت« را باور کنیم.
از  بخشی  ادعا،  مورد  سپاری  برون  اما 
کار  نیروی  از  استفاده  با  که  است  فرایندی 
بر  سلطه  هم چنین  و  ارزان تر  اولیۀ  مواد  و 
سرزمین هایی با قوانین سهل انگارانه پیرامون 
نهایی  هزینۀ  می کند  سعی  زیست،  محیط 
بتواند  آن  از طریق  تا  را کاهش دهد  تولید 

به میزان سود بیشتری دست یابد.
در این زمینه تبلیغ و ترویج هم زمان مفاهیمی 
جامعۀ  پست مدرنیسم،  شدن،  جهانی  چون 
پسافوردیسم  خدماتی،  جامعۀ  پساصنعتی، 
دیگر،  سوی  از  و  انعطاف پذیر،  انباشت  و 
تالش های جدی در جهت ابداع و گسترش 
اطالعات،  و  ارتباطات  نویِن  فناوری های 
و  تصادفی  انترنت،  جهانی  شبکۀ  به ویژه 
محصول فرایند طبیعی پیشرفِت بشری نبوده 

است.
و  هفتاد،  دهۀ  اقتصادی  بحران  پی  در 
مالی گرایی  نولیبرالیسم،  ایدئولوژِی  برآمدن 
مرکز  کشورهای  از  صنعت زدایی  و 
در  سهولت  منظور  به  و  سرمایه داری، 

مالی  بازارهای  در  اطالعات  و  آمار  انتقال 
ارتباط  هم چنین  و  مالی(  )سرمایه داری 
کنترل  و  مصرف  و  تولید  مراکز  با  هم زمان 
گسترده  شبکه یی  بود  الزم  جهانی،  بازار  بر 
و جهانی ابداع شود تا چنین فرایندهایی را 
سهل تر کند. از این رو در همین زمان بودجۀ 
هنگفتی صرف گسترش شبکۀ انترنت شد تا 
دسترسی و مدیریت و کنترل هم زماِن منابع 
و آگاهی از مراحل تولید، توزیع و مصرف 
کاال و خدمات از کارامدی بیشتر برخوردار 

گردد.
در  که  مثبتی  تبلیغات  علی رغم  هم چنین 
در  سرمایه  انباشت  انعطاف پذیری  مورد 
متأخر  سرمایه داری  و  پسافوردیسم  دورۀ 
»کار  پایۀ  بر  فرایندی  چنین  می شود، 
مکان  زمان،  که  کاری  است؛  انعطاف پذیر« 
سیالیت  نوعی  از  و  ندارد  ثابتی  حقوق  و 
استخدام  است.  برخوردار  زمینه ها  همۀ  در 
موقت، نامطمین، ارزانی تولید و تشدید کار 
می باشد.  انعطاف پذیری  این  نتیجه های  از 
بی جهت نیست که هم سو با چنین تغییراتی 
در حوزۀ اقتصاد سیاسی، در زمینۀ فرهنگی 
که  گرفت  رونق  »پسامدرنیسم«  اندیشۀ  نیز 
از مهم ترین  »نسبی گرایی« و »عدم قطعیت« 

مفاهیم آن بودند.
با  هم سو  مذکور  تحوالت  تمامی  بنابراین 
پاسخ  در  و  سرمایه داری  نظام  گسترش 
بازتابی  که  است  ساختاری  بحران های  به 
ادواری دارند؛ بحران هایی که هر زمان فرایند 
کنند،  با چالش مواجه  را  بیشینه شدِن سود 
تا  وامی دارد  را  نظریه پردازان  و  برنامه ریزان 
برای پاسخ و رفع آن ها، راهکارهای جدیدی 
فناوری  توسعۀ  این رو  از  دهند.  پیشنهاد  را 
یکی  می توان  نیز  را  ارتباطات  و  اطالعات 
و  تضادها  به  مذکور  ساختار  پاسخ های  از 
و  انترنت  دانست.  درونی اش  بحران های 
همه  از  بیش  ارتباطات  نوظهور  تکنالوژی 
فراهم کرد و  را  زمینۀ جهانی شدِن سرمایه 
ندارد؛  وطن  که  شد  سرمایه یی  انگیزه بخش 

جهانی است و جهان آن مسطح نمی باشد!

پی نوشت:
1ـ کارگران، جهانی سازی و انباشت سرمایه، 
شمارۀ  جدید  دورۀ  مردم،  و  دانش  نشریۀ 

سوم، مرداد و شهریور 92
2ـ اول ماه می، زیر آوار، تارنمای نقد اقتصاد 

سیاسی.

• nichtmit Facebook ver  
bunden
 
• nicht mit Twitter ver-
bunden
 
• Einstellungen

بخش دوم و پایانی

جهان سرمایه داری مسطح نیست!



کتاب شان  اولین  با  که  نویسنده گان هستند  از  دسته یی 
به اوج قله های شهرت می رسند و جماعت بسیاری از 
خواننده گان از همان نقطۀ شروع شیفتۀ آن ها شده و تا 
آن ها می مانند  دنباله دارِ  پایان همپای کتاب های عمدتًا 
که ما فعاًل با آن ها کاری نداریم. در این مجال، روی 
آن  است،  نویسنده گان  از  دیگر  دستۀ  آن  با  ما  سخِن 
زحمت کشاِن عرصۀ ادب و هنر که رنج بسیار می برند. 
که  مچاله شده  کاغذهای  میان  استیجاری  خانه های  در 
همه جا روی میز افکارشان پخش و پال شده اند، ناغافل 
ایده یی نو به ذهن شان خطور می کند که نه فقط اسباب 
مهاجرت از آن بیغوله یی که در آن بیتوته کرده بودند 
را فراهم می کند، بلکه ناشران، مترجمان، فلم سازان و 
انیمیشن سازان دهه های آتی هم از قِبل آن ها به نان و 

نوایی می رسند.
بله، جورج اورول؛ او از آن دسته نویسنده هایی است 
که پس از خلق آثار متعددی مثل آس و پاس در پاریس 
البته همه گی  و لندن، دختر کشیش، روزهای برمه که 
آن ها بعدها مورد اقبال بیشتری قرار گرفتند، در آخرین 
سمبولیک  داستانی  کوتاهش  نسبتًا  زنده گی  سال های 
همان  از  سر  یک باره  به  که  نوشت  استبدادی  ضد  و 

قله های کذا درآورد. 
قلعۀ  دیگر:  ترجمه های  در  )یا  حیوانات  مزرعۀ  رمان 
اثری  ندارد.  به معرفی چندانی  نیاز  احتماالً  حیوانات( 
و  تزاری  روسیۀ  طبقاتی  جامعۀ  نقد  در  که  هجوگونه 
اندیشه های استبدادی و مارکسیستی بود و با آن زبان 
ساده، روان و قابل فهمش، بدل به یکی از سمبولیک ترین 
همراه  به  که  شد  معاصر  رمان های  جنجالی ترین  و 
را  روشن فکر  جامعۀ  فقط  نه  آن،  از  اقتباسی  فلم های 
هدف قرار داد، بلکه حتا به لطف ساخت انیمیشن های 
جذاب و متعدد، در بازه های زمانی متفاوت طیف های 
سنِی مختلفی را هم درگیر حرف های قلمبه و سلمبه یی 
کرد که پشت ادا اطوارهای نمکیِن مرغ و خروس ها، 
مزرعه  ریاست طلبی خوک های  االغ و  خنگ بازی های 

پنهان شده بود.
 

برای آن ها که نخوانده اند و هیچ کجا ندیده اند
سری  حال  به  تا  که  باشند  اشخاصی  می کنیم  فرض 
و  مرغ  توطیۀ  از  و  نزده اند  حیوانات  مزرعۀ  رمان  به 
آقای  علیه  آغل نشین  گوسفندان  و  گاو  و  خروس ها 
جونز )صاحب مزرعه( چیزی نشنیده اند و حتا در کل 
فامیل دور و برشان هم کودکی نبوده که آن ها را وادار 
به نظارۀ انیمیشن معروف و اقتباسی از آن کتاب کند. 
از چند و چوِن  به کل  برای آن هاست که  این مطلب 

قضایا بی خبرند.
حیواناِت  روزی  که  است  قرار  این  از  مزرعه  داستان 
مظلوم و ستمدیدۀ مزرعه، در اقدامی از پیش طراحی 
کرده  سرنگون  را  مزرعه  صاحب  جونز  آقای  شده، 
قوانین  می گیرند.  برعهده  را  آن جا  امور  ادارۀ  خود  و 
جدیدی وضع می کنند که مهم ترین شان این هاست)همۀ 
را  دیگری  حیوانی  هیچ  برابرند،  هم  با  حیوانات 
نمی کشد و چهارپا خوب است و دوپا بد(. همچنین با 
توانایی هایی که دارند، پست های مختلف را  به  توجه 
میاِن خود تقسیم می کنند اما پس از آن تنها اندک زمانی 
آرامش بر مزرعه سایه می اندازد و طولی نمی کشد که 
آتش اختالف و زیاده خواهی میاِن آن ها شعله ور شده 
و اوضاع بار دیگر به بدی سابق می شود تا جایی که 
برابرند  هم  با  حیوان ها  »همۀ  به  فوق الذکر  شعارهای 
را  دیگری  بی دلیل  حیوانی  هیچ  برابرترند،  بعضی  اما 
نمی کشد و چهارپا خوب و دوپا بهتر« تبدیل می شود.

جورج اورول چه می خواهد بگوید؟
از 70 زبان ترجمه شده و  به بیش  تا کنون  کتابی که 
میلیون ها نسخه از آن در دسِت هوادارانش در گردش 
به  آغشته  و  نمادین  زبانی  با  و  ساده  نثری  با  است، 
تیغ برندۀ طنز، حاصل تجربیاِت نویسنده است که در 
همان  و  کرد  رشد  انگلستان  طبقاتی  به شدت  جامعۀ 
موقع هایی که هیتلر بلندپروازی های نژادپرستانه اش را 
را  یادداشت هایش  هم  اوروِل جوان  بود،  کرده  شروع 
از ستم هایی که در این گیرودار به طبقۀ محروم وارد 

می شد، کامل می کرد.
این تجربیات و دست نوشته ها نهایتًا بدل به کتابی شد 
که نه تنها تفکرات استالین و هر دیکتاتور دیگری را به 
نقد کشید، بلکه در عمل با پاک کِن هجوآمیزش تارهای 
قدرِت پوشالی یی که پشت لب های استالین و امثالهم 

سبز شده بود را محو کرد.
کتابی نمادین که در آن مزرعۀ مانور نماد روسیۀ تزاری 
است، آقای جونز همان تزار روس است، باکسر اسب 
است،  جامعه  کارگر  طبقۀ  از  جلوه یی  هم  داستان  پیر 

خوک ها هم همان سوسیال دموکرات ها هستند و قس 
را  اورول  نویسنده گان  از  بسیاری  نهایتًا  هذا.  علی 
وجدان بیدار نسِل خود قلمداد کردند که زبان گویای 

طبقۀ محروم شده بود.
 

چرا نسخۀ مصور مزرعۀ حیوانات!
از  پس  که  باشد  آمده  پیش  برای تان  حال  به  تا  شاید 
خواند چند صفحه از یک کتاب آن چنان به درون مایه، 
شیوۀ روایی کتاب، مهارت محیرالعقوِل نویسندۀ آن یا 
هر چیز دیگری از آن دل ببندید و در همان اول مطالعه 
سلیقه اش  در  محترم  ناشر  که  باشد  زده  لک  دل تان 
ول خرجی نموده و در صفحات آغازیِن کتاب چیزی 
از حواشی اثر، مقدمه، نقد یا دست نوشته یی از نویسندۀ 
تورق  چند  با  عمومًا  که  آرزویی  باشد؛  داده  قرار  آن 
بعید  هم  طرفی  از  می رود.  باد  بر  آسانی  به  معکوس 
آغازین،  صفحۀ  چند  همان  حذف  می رسد  نظر  به 
ناشران  جیب های  وسعِت  افزایش  در  چندانی  تأثیر 
داشته باشد و ما این عمل بی بدیل در جهان را به پای 

خساست در سلیقه می گذاریم و بس.
اما خوشبختانه در نسخۀ مصور کتاب مذکور، نشر ماهی 
سنت شکنی کرده و مقدمه یی که جورج اورول در سال 
1984 بر چاپ اوکراینی اثر نوشته بود را ترجمه کرده 
و در آغاز کتاب آورده است؛ مقدمه یی که خیلی ها آن 

را کامل ترین سند در فهم طرز تفکر اورول می دانند.
گذشته از این ها، شما در این نسخه با هنرنمایی رالف 
استیدمن آشنا خواهید شد، البته اگر نقاشی های منحصر 
سرزمین  در  آلیس  مصور  نسخه های  در  را  فردش  به 

عجایب و جزیرۀ جنگ ندیده باشید.

عصیان نقاشی ها
تهیه  را  حیوانات  مزرعۀ  مصور  نسخۀ  این که  از  قبل 
از  پس  است  قرار  برسانم  عرض تان  به  باید  کنید، 
خرید این کتاِب نفیس با نقاشی ها و تصویرسازی های 
آن دست  از  استیدمن  رالف  چه کسی روبه رو شوید. 
نقاشانی است که اگر قرار باشد تصویری از یک نبرد 
خونین بسازد، ترجیح می دهد از اصل جنس در خلق 
لکه های  با  اگر  بنابراین  کند!  استفاده  هنری اش  اثر 
قرمزرنگ پاشیده شده روی نقاشی هایش روبه رو شدید، 
بدانید که یک جای کار با آثار هنرمنداِن دیگر به شدت 

متفاوت است.
البته این مطلب از سه جهت برای ترساندن خواننده گان 
نگاشته نشده است؛ اول این که شما مسلمًا نسخۀ کپی 
آن نقاشی ها را در اختیار دارید، دوم از این حیث که 
رالف در گذشته از رنگ های حیوانی و برای مضامین 
آقای  شاید  این که  سوم  و  می کرده،  استفاده  خاص 
استیدمن دست از روال گذشته اش برداشته و مواد مورد 
نیاز، از دکان های معمول برای این کار در انگلیس تهیه 

شده باشد.
خاِص  امضای  عنوان  به  مسأله  یک  تقدیر  هر  به  اما 
خواهد  و  داشته  وجود  همیشه  آثارش  در  استیدمن 
در  به وضوح  که  عصبانیتی  و  پرخاش گری  داشت. 
و  دیده می شود  کاغِذ سفید  پاشیدِن رنگ روی  نحوۀ 
ضربه های قلم روی صفحۀ بخت برگشته که حتا با نگاه 

کردِن معمولی هم صدایش شنیده می شود.

مزرعه یا قلعه؟
ترجمه های متعدد از این کتاب به فارسی موجود است 
که از آن جمله می شود به ترجمۀ امیر امیرشاهی اشاره 
و  شد  توزیع  و  نشر  جامی  انتشاراِت  توسط  که  کرد 
هم چنین از ترجمۀ جدیدتر آن که با قلم صالح حسینی 
به  دوستان  انتشاراِت  حمایت  با  نبی زاده  معصومۀ  و 
سرانجام رسید یاد کرد، که اولی آن را به قلعۀ حیوانات 
برگردانده اند.  فارسی  به  حیوانات  مزرعۀ  به  دومی  و 
حمیدرضا بلوچ هم این کتاب را با عنوان قلعۀ حیوانات 

توسط نشر مجید منتشر کرده است.

مزرعه از روی طرح
حیوانات«،  »مزرعۀ  جدید  چاپ  و  ترجمه  ویژه گی 
رالف  تصاویر  با  کتاب  که  است  آن  بودِن  مصور 
استیدمن، طراح انگلیسِی معروف همراه شده. استیدمن 
حیوانات«  »مزرعه  ساله گی   50 برای  را  تصویرها  این 
کشیده بود. این تصویرگر که شخصیتش مانند خطوطی 
که می گذارد پییچده است، در طرح هایش آزادانه و با 
قدرت خط می کشد، رنگ می گذارد و نتیجه تصاویری 
می شود که می توان مدت ها به آن ها خیره شد و محو 
خطوط ریز و درشتی شد که طرح را به وجود آورده اند. 
این  آثارِ  دیگر  از  فروید،  زیگموند  مصور  زنده گی 

تصویرگر است.

وصیت تحریف شده
هیچ  نباید  که  بود  نوشته  وصیت نامه اش  در 
از  اصاًل  شود.  منتشر  و  نوشته  او  از  زنده گی نامه یی 
های  سال  در  بار  یک  نمی آمد.  خوشش  زنده گی نامه 
به  داشت،  اشرافی  زنده گی  هنوز  که  وقتی   ،1940
که  است  کسی  تنها  خودش  بود  گفته  مستخدمش 
می تواند یک زنده گی نامۀ خواندنی بنویسد. یک بار هم 
به یکی از دوستانش گفت که می ترسد زنده گی نامه اش 
از آب  زننده  یی هیجان انگیز«  »به شکل  یا  پُرآب وتاب 
عجیب  بود.  بیزار  پرآب وتابی  چیز  هر  از  او  دربیاید. 
این که در تمام عمرش کاری جز جذب همین چیزهای 

پرآب وتاب انجام نداد.
اول شیفتۀ امپراتوری بریتانیا شد و مدتی در شرق به 
میهنش خدمت کرد)خودش در بنگال به دنیا آمده بود( 
رودیارد  از  و  اشرافیت  از  امپراتوری،  از  بعدها  ولی 
کمونیست  مدتی  شد.  بیزار  استعمار(  )شاعر  کیپلینگ 
متنفر شد و  استالین  اشتراکی و  اندیشۀ  از  بعدتر  بود. 
هجو  به  را  شوروی  حکومت  حیوانات«  »مزرعۀ  در 
لو  هم  را  کمونیستش  دوستان  حتا  کشید)می گویند 
اما  شد،  او  حکومِت  شیوۀ  و  هیتلر  عاشق  بعد  داده(. 
با شروع جنگ جهانی از هیتلر هم بیزار شد و این بار 

»1984« را در هجو فاشیسم نوشت.
زنده گی اریک آرتور بلیر )نام واقعی اورول( پُر است 
جنون آمیز.  و  آنی  غیرمنطقی،  تصمیمات  همین  از 
به جای رفتن به دانشگاه، در ادارۀ پولیِس برمه مشغول 
اسپانیا  ناامید در  آنارشیست های  به همراه  به کار شد. 
جنگید... در فضای ضد کمونیست بعد از جنگ به لندن 

برگشت... و با این که به شدت بیمار بود، در جایی از 
شهر اقامت کرد که یک نوع خودکشی بود، در حاشیۀ 

صنعتی شهر، درست در میان کارگرها.
به  و  بگذارد  کنار  را  نوشتن  باید  بود  گفته  پزشکش 
را  دستش  اورول  اما  بدهد  استراحت  دستش  مفاصل 
سه  هفته یی  دست کم  و  می کرد  نرم  شمع  گرمای  با 
نقد کتاب و یک مقاله برای روزنامه ها می نوشت و به 
عالوه، روی نوشتن »مزرعۀ حیوانات« و »1984« کار 

می کرد و با خون سردی مرگ را انتظار می کشید.
در همین دورۀ بیماری و ممنوعیِت نوشتن بود که آن 
انشای  پیدا کرد که هنوز هم در زنگ  نثر جادویی را 
می شود.  تدریس  دانش آموزان  به  انگلیس  مکاتِب 
برای  یادداشتی  در  بود.  متنفر  این هم  از  البته  خودش 
همسرش نوشته بود که دارد از قصد، بد می نویسد تا 
کسی به نوشته هایش به شکل یک متن ادبی نگاه نکند: 
»وقتی کار نوشتن یک کتاب را شروع می کنم، منظور 
می خواهم  چون  می نویسم  نیست؛  ادبی  آفرینش  من 

دروغ ها را برمال کنم«.
به یک دوسِت دیگر وصیت کرد نگذارد »1984« را در 
کنند.  طبقه بندی  کتاب خانه ها  تخیلی  یا  ادبیات  بخش 
هیچ کدام از وصیت های اورول عملی نشد. حتا این که 
را  جمله  یک  این  فقط  قبرش،  سنگ  روی  بود  گفته 
بعضی ها  اما  برابرند  »همه  بکنند:  حیوانات«  »قلعۀ  از 

برابرترند.«

منبع: برترین ها
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باید  چرا 
کتاب 
مزرعۀ 
حیوانات
 را خواند؟
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امیدوارم پنج سال بعد با...
 گیرد و به ارادۀ تان حرمت گذاشته شود.

نشر  بلخ  در سایت والیت  که  اعالمیه یی  در  او 
که  سپاس  را  بزرگ  که خدای  است  گفته  شده 
پس از یک دور طوالنی تالش و مبارزه پیگیر، با 
توافق روی تشکیل حکومت وحدت ملی، کشور 
شک  بدون  که  یافت  نجات  حتمی  بحران  از 
بخشی ازین بحران من و شما عزیزان می بودیم. 
و  فراز  الرغم  علی  آمده  وجود  به  توافق  از  لذا 

فرود های بسیار، استقبال می کنم.
شرایط  به  توجه  با  است:  آمده  اعالمیه  این  در 
موجود کشور و درک عمیق از اوضاع و احوال 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان، با سران 
بر  گرایی  وهم  اصالحات  تیم  رهبری  هیئت  و 
وحدت  ایجاد حکومت  و  نامه  موافقت  امضای 

ملی، توافق نمودیم. 
شرکای  جهانی،  جامعه  از  که  گفته  همچنان  او 
بین المللی و نماینده گی سازمان ملل متحد بخاطر 
رفت  برون  زمینه  در  شان  و تالش های  مساعی 
و  بحران  از  جلوگیری  انتخاباتی،  بست  بن  از 

شکل دهی توافق میان دو نامزد، سپاس گزارم.
در این اعالمیه آمده است: با آنکه مخالف توافق 
ملیون ها  کنار  در  قلبًا  اما  نیستم،  آمده  وجود  به 
شهروند این کشور، آرزو داشتم که ارادۀ واقعی 

و  می شد  داده  ارجحیت  دموکراسی،  و  مردم 
دست  تمام،  خرسندی  با  آنگاه  و  میافت  تحقق 
برنده میدان دموکراسی و رأی مردم را می فشردم 
و مبارکباد می گفتم.  افراد مشخص در کمیسیون 
و  پاک  باوجدان  آنانی که  نه  انتخابات  متقلب 
صداقت کار کردند، چیزی را که می خواستند و 
اگر به قیمت آبرو و حیثیت شان تمام شود و یا 
وجدان شان زیر سوال برود، کشور به بحران برود 
و دموکراسی خدشه دار شود و یا هم اگر اراده 

مردم صدمه ببیند، محقق شد.
ممکن  وسیله  هر  به  که  کسانی  است:  گفته  او 
ماکیاولی(  های  روش  از  استفاده  با  )حتی 
می خواست به آنچه برسد، رسید و دست یافت.

تعداد کسانی که )حتی با ساز و کار غیر قانونی( 
می خواستند به خود جایگاه باز کنند و قدرت 
شان  خواست  به  داشتند،  انتظار  را  محض 

دسترسی پیدا کردند.
در این اعالمیه خطاب به حامد کرزی آمده است: 
جناب رییس جمهور ! ای کاش آنچه امروز در 
افتاد، از مجاری دموکراتیک، قانونی  اتفاق  ارگ 
و بر مبنای اراده واقعی مردم شکل می گرفت تا 
نام شما به عنوان حامی ارزش های مردم ساالری 
سرزمین  این  تاریخ  درج  دموکراسی،  پاسدار  و 
آمیز  مسالمت  انتقال  گذار  پایه  و  می  گردید 

قدرت، شناخته می شدید.
استاد عطا خطاب به مردم گفته است: مردم عزیز 
از  بگویم؛  به شما  !می خواهم  بلند کشور  و سر 
شما معذرت می خواهم که در طول کار زار های 
انتخاباتی و در دو دور انتخابات، سبب زحمت 
بی پایان شما شدم، با آن که اذیت شدید، انگشتان 
مبارک و ارغوانی تان قطع گردید، فرزندان عزیز 
و دل بند تان مجروح و یا شهید شدند، تا شاهد 
را  دموکراسی  و  باشید  تان  واقعی  اراده  تحقق 
بر  انتخابات  متقلب  کمیسیون  اما  دارید،  پاس 
وارم  امید  پاشید،  خاک  تان  آرزوهای  همه  این 
پنج سال بعد، با کمیسیون خاین، متقلب و وطن 
شما  رأی  از  و  نشویم  مواجه  انتخابات  فروش 
تان  اراده  به  و  گیرد  صورت  درست  پاسداری 

حرمت گذاشته شود.
حالی که  در  فرجام  در  است:  گفته  پایان  در  او 
جال  فراوان  وحوصله مندی  صبر،  گذشت،  از 
فداکاری هایش  و  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  لتمأب 
بمنظور جلوگیری از به بحران رفتن کشور، حفظ 
و  منطقه  کشورهای  با  افغانستان  نیک  مناسبات 
جهان، سپاس گذاری می کنم، آرزو دارم، مردم 
سرزمینم در سایه صلح و ثبات به زندگی مرفه و 

با سعادت دست یابند.

انتخاباتی،  تیم  دو  سیاسی  توافق  اساس  بر 
اشرف غنی احمدزی رییس جمهور و داکتر عبداهلل 
عبداهلل نخست وزیر دولت آیندۀ افغانستان شدند.

باالخره پس از ماه ها اختالف، اینک اشرف غنی 
حکومت  یک  روی  عبداهلل  عبداهلل  و  احمدزی 
دو  این  کردند.  موافقت  هم  با  ملی  وحدت 
رقیب انتخاباتی توافقنامۀ مربوط را روز یکشنبه 

)2014/09/21( به امضا رساندند.
توافقنامه حکومت وحدت ملی در ارگ ریاست 
و  کرزی  حامد  حضور  در  افغانستان  جمهوری 
شورای  اعضای  کابینه،  اعضای  از  زیادی  شمار 
ملی، بزرگان قومی و نماینده گان بین المللی توسط 
امضا  به  عبداهلل  عبداهلل  و  احمدزی  غنی  اشرف 

رسید.
محفل  این  اختتامیه  سخنرای  در  کرزی  حامد 
گفت: »محتوای توافقنامه مربوط می شود به هر دو 
نامزد و در آن ما کدام سهمی نداشتیم. محتوا از 
آن ها است و هم در پایان امضا هم از آنهاست«. او 
همچنان افزود: »ملت افغانستان بی صبرانه منتظر 
چنین روزی بود. اگر دیده باشید بازارهای کابل 
امروز بیرو بار بود و مردم باز هم امیدوار شده اند 

و از خانه های شان برآمده اند«.
کرزی برای اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل 
آرزوی سعادت و کامیابی کرده گفت: »خداوند 
برای شما کامیابی نصیب کند که شما شب و روز 
در خدمت مردم افغانستان باشید و کار های که از 

ما باقی مانده شما به سر برسانید«.
تا کنون، عبداهلل و اشرف غنی هر دو ادعا داشتند 
که برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اند. 
عبداهلل عبداهلل در دور اول انتخابات در ماه اپریل 
پیشی چشمگیر  رقیب اش  از  میالدی  روان  سال 
به  نتوانست  را  آراء  مطلق  اکثریت  اما  داشت، 
به  توجه  با  احمدزی  غنی  اشرف  بیاورد.  دست 
تاریخ 14  به  که  انتخابات،  دوم  دور  اولیه  نتایج 

جون براه انداخته شد، بیشترین آراء را از آن خود 
کرده بود. عبداهلل این نتیجه را رد کرده و تقلب 

بسیار گسترده در انتخابات را ادعا کرده بود.
توافق سیاسی

کنفرانسی  در  گذشته  روز  انتخابات  کمیسیون 
داکتر  رییس جمهور  را  احمدزی  غنی  اشرف 

عبداهلل را به حیث نخست وزیر معرفی کرد. 
محمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل 
اعالم  برای  ویژه  مراسم  در  افغانستان  انتخابات 
همه  وجود  »با  گفت:  کابل  در  انتخابات  نتایج 
همه  نتوانست  آرا  تفتیش  چالش ها،  و  تالش ها 
ادعا  طرف  دو  هر  سوی  از  که  را  تقلب  موارد 
شده و از نقطه نظر ابعاد، عمق و پیچیده گی چشم 
گیر بوده، کشف و برطرف کرده باشد. کمیسیون 
مستقل انتخابات به دنبال تفتیش و بررسی کامل 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  آرای  صندوق های 
نتایج ذیل را به استحظار مردم شریف افغانستان 

می رساند«.
دهی  رای  محل   11945 در  که  افزود  نورستانی 
 1260 در  شده،  دانسته  اعتبار  با  دوم  دور  نتایج 
محل رای دهی نتایج دور دوم باطل گردیده و در 
9677 محل رای دهی قرار شد بازشماری صورت 
گیرد. او همچنان گفت: »به دنبال ختم مهلت ثبت 
شکایات روند انتخابات به ابطال صدها هزار رای 
از هر دو کاندید در سراسر کشور به پایان رسیده 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  اساس  این  به  است. 
جناب داکتر صاحب محمد اشرف غنی احمدزی 
اسالمی  جمهوری  جمهور  رییس  عنوان  به  را 
روند  ترتیب  این  به  و  می کند  اعالم  افغانستان 
انتخابات را به پایان می رساند. الزم به یادآوری 
است که تفکیک کامل از نتایج در اختیار هر دو 

کاندید محترم گذاشته خواهد شد«.
در  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
دو  هر  رهبری  تالش های  از  سخنرانی اش  پایان 

تیم، سایر شخصیت های برجسته ملی افغانستان، 
همکاران شان در جامعه جهانی و نیرو های امنیتی 
کشور که شب و روز برای حفظ امنیت مساعی به 

خرج داده اند، اظهار امتنان و تشکر کرد.
متوجه  انتقادها  همۀ  که  است  درحالی  این 
و  مردم  همۀ  و  است  انتخابات  کمیسیون 
عامل  را  کمسیون  این  مسووالن  سیاست مداران، 
از مردم گفته  اند  بحران کنونی می دانند. بسیاری 
که باید افرادی که در کمیسیون های انتخاباتی در 
دست  انتخابات  مهندسی  و  گسترده  تقلب های 

داشتند، محاکمه شوند. 
توافق  بودن  اجرایي  درباره  بسیاري  ابهامات 

احمدزي و عبداهلل وجود دارد 
ریاست  انتخابات  در  رقیب  نامزد  دو  چند  هر 
جمهور افغانستان با تقسیم قدرت موافقت کردند، 
اما بسیاری می پرسند آیا با توجه به قانون اساسی 
این کشور و ماه ها کشمکش و تقابل، دو طرف 

قادر به همکاری خواهند بود.
ماه ها  از  پس  انگلیسی،  الجزیره  گزارش  به 
ریاست  انتخابات  در  رقیب  نامزد  دو  کشمکش 
انتخابات  این  نتایج  سر  بر  افغانستان  جمهوری 
غنی  اشرف  نهایت  در  سیاسی  بست  بن  و 
احمد زی و عبداهلل عبداهلل بر سر نقسیم قدرت 
توافق کردند. احمدزی در مقام رییس جمهور و 
عبداهلل عبداهلل در سمت نوظهور رییس اجرایی، 
بسیاری  اکنون  کرد.  خواهند  انتخاب  را  وزیران 
از خود می پرسند آیا توافق اخیر اجرایی خواهد 
ماه ها  از  پس  دو طرف  مشاوران  تیم های  و  بود 
بود.  یکدیگر خواهند  با  به همکاری  قادر  تقابل 
رییس جمهور  افغانستان  اساسی  قانون  براساس 
براساس  اما  است،  کشور  قدرتمندترین شخص 
توافق اخیر دو تن در رأس امور کشور خواهند 

بود.
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عوامل افزایش خشونت...
نیز  خارجی  شبکه های  طریق  از  مبتذل  فیلم های  نشر 
به  مخصوصًا  محارم  به  جنسی  تجاوزت  افزایش  در 

دخترانی که از سواد چندانی بهرمند نیستند، می باشد.
او عامل دیگر افزایش تجاوزات جنسی را فقر و بیکاری 
در میان جوانان عنوان کرده گفت، بیکاری و فقر سبب 
شده تا جوانان نتوانند در سن قانونی ازدواج کنند و این 
امر نیز در افزایش تجاوازت جنسی نقش اساسی دارد.  
از  ناشی  پغمان  عربان  ده  حادثه  فرید،  بانو  باور  به 
خشونت خانواده گی و اجتماعی نیست، بل این معضل 

ناشی از جنگ و ناامنی در کشور است.
به گفتۀ وی، ولی تجاوز به دختر توسط محارم درجه 
اول خانواده ناشی از حاکمیت نامعقول مرد در خانواده 
گاهًا  دارد،  خانواده  در  که  تسلطی  از  مرد  زیرا  است، 

چنین استفاده هایی می کند.
و  شناس  جامعه  راوش  داوود  محمد  حال،  همین  در 
اجتماعی،  امکانات  نبود  می گوید،  کابل  دانشگاه  استاد 
برای  جنسی  استقالل  نبود  و  بیکاری  اقتصادی،  فقر 
تجاوزات  افزایش  اساسی  عوامل  جملۀ  از  جوانان 

جنسی است.
استاد رواش، نبود فرهنگ شهر نشینی در میان اکثریت 
مردم شهر ها را نیز عامل دیگر افزایش تجاوزات جنسی 
فرهنگ  از  که  روستایی  مردمان  هجوم  گفت،  دانسته 
نیستند به شهر کابل  شهر نشینی و سواد کافی بهرمند 

نیز سبب افزایش این پدیده زشت شده است.
عواملی  جملۀ  از  بیکاری  و  فقر  جنگ،  کرد،  تاکید  او 
چون  و  آورده  وجود  به  را  فرهنگی  آشفته گی  که  اند 
برای رفع این آشفته گی فرهنگی راهکاری وجود ندارد، 
افزایش  به خود سبب  نیز خود  آشفته گی  این  بنابراین 

تجاوزات جنسی شده است. 
این استاد دانشگاه افزود، تعلیم و تربیه ضعیف نیز عامل 
ما است که  پدیده زشت در جامعه  این  افزایش  دیگر 
برای نهادینه کردن تعلیم و تربیه درست هم به زمان و 

هم به امکانات کافی نیاز است.  
انتفاد  با  دینی  عالمان  از  حسام  حبیب اهلل  همچنان، 
و  سریال ها  نشر  می گوید،  تصویری  رسانه های  از 
به  به محارم و چه  مبتذل سبب تجاوز چه  برنامه های 

غیر محارم گردیده است.
به گفتۀ وی، ضعف تربیه اسالمی نیز در به وجود آمدن 
در  اسالمی  تربیه  زیرا  دارد؛  نقش  اساسی  معضل  این 
جامعه افغانستان در حد بسیار پایان قرار دارد؛ بنابراین 
تربیه  که  افرادی  توسط  می تواند  زشت  اعمال  چنین 

اسالمی ضعیف دارند، صورت گیرد.
مولوی حسام گفت، اتباع افغانستان مسلمان اند؛ اما با 
آنکه دین اسالم دین هدایت و رحمت است، ولی چون 
دولت های  اینکه  دلیل  به  افغانستان  در  اسالمی  تربیه 
گذشته به تعلیمات اسالمی توجه نکردند بسیار ضعیف 
است و این مساله نیز یکی از عوامل اساسی  افزایش 

تجاوزات جنسی در کشور شده است.
او تاکید کرد، عامل سوم افزایش تجاوزات جنسی در 
کشور بیکاری و فقر است و این عامل یکی از عوامل 

اساسی و محوری در افزایش این پدیدۀ زشت است.
مولوی حسام افزود، عدم تطبیق مجازات نیز در افزایش 
تجاوازت جنسی نقش دارد، زیرا زمانیکه قانون تطبیق 
نشود، بی بند باری خود به خود در جامعه حاکم می شود.

دلیل  دانشگاه،  استاد  کمال الدین حامد  در همین حال، 
اصلی افزایش تجاوزات جنسی  را ترویج فرهنگ غربی 
و فلم ها و ویدیو کلیپ های مبتذل عنوان کرده می گوید، 
این ویدیو کلیپ ها عمل جنسی دسته جمعی را پخش 
و تشویق می کند و دلدادگان غربی جامعۀ ما نیز از این 

فرهنگ تحت نام آزادی حمایت مینمایند .
این استاد دانشگاه تاکید کرد، ولی متاسفانه قربانی این 
تجاوزها زنان واقعی این جامعه اند که از یک طرف زیر 
فشار تعصب قبیلۀ دست و پا میزند و از جانب دیگر 
با تشویق همجنسان آلودۀ شان مورد تجاوز گروهی و 

محارم قرار می گیرند .
او با انتقاد از رسانه های تصویری گفت، دست اندرکاران  
سریال های خارجی شریک تجاوزهای گروهی و محارم 
این قصه سر دراز  ایشان پرداخته نشود  به  اگر  اند که 

خواهد داشت.
رسانه ها  طریق  از  شده  نشر  سریال های  افزود،  وی   
ارتباط عاشقانۀ برادر با خانم برادر، کاکا با برادر زاده، 

داماد با خشو و امثال این ها را به نشر می رساند.

نتیجۀ توافق سیاسی روی تشکیل دولت وحدت ملی

اشرف غنی رییس جمهور و عبداهلل نخست وزیر می شوند

هیڅوک د دې توافقپاڼې...

حکومت به له دې امله هم له ستونزو رسه مخ يش، 

چې لویه جرګه به په هېواد کې پارملاين نظام وغواړي 

که نه. که یې ونه غواړي او اجرایوي رییس ته د لومړي 

مګر  ایجادېږي،  ستونزې  يش،  کړل  ورنه  مقام  وزیر 

دواړو  د  او  يش  رامنځته  نظام  صداريت  یو  چې  دا 

صالحیتونه د قانون له مخې ځانګړې يش.

پيل  د  توافقپاڼې  دې  به  هیڅوک  وویل،  برش  استاد 

بلکې  یې کوالی يش،  نه  او  کېدو ضامنت ونه کړي 

دا په دواړو نوماندو پورې اړه لري، چې د ميل یووايل 

اند دی، چې  په دې  نوموړی  بریالی کړي.  حکومت 

هېواد له اقتصادي اړخه ډېر زیان لیدلی او که چېرې 

او په ګډه د ستونزو د  ته ونه سپاري  نوماند کار اهل 

لرې کولو لپاره هڅې ونه کړي، د ميل یووايل حکومت 

به له ماتې رسه مخ يش.

جهادي  کرزي،  ولسمرش  د  کې  ارګ  په  ورځ  تېره 

د  ټېمونو  ټاکنیزو  دواړو  د  او  غړو  کابینې  د  مرشانو، 

غړو په شتون کې ډاکټر ارشف غني احمدزي او ډاکټر 

رامنځته  د  حکومت  یووايل  ميل  د  عبدالله  عبدالله 

کېدو لپاره یوه توافقپاڼه السلیک کړه.
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عبداهلل و احمدزی به...
خود را در این کشور آغاز خواهد کرد.

ایاالت متحده امریکا حمایتش را از حکومت وحدت 
ملی اعالم کرد

ایاالت متحده امریکا از موافقتنامه مشارکت قدرت روز 
تنش  به  که  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  اشرف  بین  یکشنبه 
چندین ماهه ناشی از انتخابات مورد مناقشه پایان داد، 
استقبال کرد و به مثابه »فرصت مهم برای وحدت« از 

آن ستایش نمود.
در حالی که نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا قرار 
است پس از 13 سال، جنگ علیه طالبان را پایان دهند، 
این موافقتنامه بین غنی و عبداهلل پس از سه ماه بن بست 
ناشی از ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات پایان داد، 

که کشور را به بحران کشانده بود.
هم غنی و هم عبداهلل مدعی بودند که انتخابات را برده 
اند، اما پس از آنکه باز شماری همه هشت ملیون ورقه 
رای دهی زیر نظارت ملل متحد صورت گرفت، بیشتر 

گفته می شد که اشرف غنی جلو تر است.
اعالمیه یی  در  سفید  کاخ  سخنگوی  ایرنست  جوش 
سیاسی  بحران  به  موافقتنامه  این  »امضای  گفت: 
افغانستان نقطۀ پایان می گذارد و حس اعتماد به آینده 

را احیاء می کند. جهت کسب اطمینان از موفقیت آنان، 
ما ازین موافقتنامه حمایت می کنیم و آمادۀ همکاری با 

ادارۀ بعدی هستیم«.
او گفت که این موافقتنامه »به نیازهای مردم افغانستان بر 

سیاست و قدرت طلبی شخصی، اولویت داد«.
نامزد  عبداهلل  عبداهلل  یکشنبه،  روز  موافقتنامه  اساس  به 
می شود  اجرایی  رییس  انتخابش  مورد  جدید  پست 
امر در  این  یا صدراعظم است.  که شبیه نخست وزیر 
افغانستان که وارد یک مرحله جدید می شود، یک توازن 

پرچالش به وجود می آورد.
ارنست گفت: »این موافقت نامه فرصت مهمی را برای 
ما  می کند.  نشانه گیری  افغانستان  در  ثبات  و  وحدت 
به شمول سیاسیون، رهبران مذهبی و  افغان ها  از همه 
ازین  تا  می آوریم  بعمل  دعوت  مدنی  جامعۀ  رهبران 
موافقت نامه حمایت بعمل آورند و مشترکًا دعوت به 

همکاری و آرامش نمایند«.
کری: فصل جدیدی از مناسبات

در  امریکا،  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کری  جان 
از  »لحظه یی  را  موافقتنامه  این  امضای  اعالمیه یی 
نموده  اطمینان  ابراز  و  خوانده  العاده«  فوق  دولتمردی 
انتقال صلح آمیز دموکراتیک در تاریخ  است که اولین 

افغانستان با حکومت وحدت ملی آغاز می گردد.

کری گفته است که »امریکایی ها بسیار خوب می دانند 
اما  است،  انگیز  بر  و چالش  دموکراسی دشوار  راه  که 
راهی است که بهترین پیامد را به بار می آورد. این امر 

در جریان یک شب انجام نمی گیرد«.
وزیر خارجه امریکا وقوع برخی جنجال های انتخاباتی 
با توجه به تجارب ایاالت متحده  را محتمل دانسته و 
را  خود  جنجالی  انتخابات  نیز  »ما  است:  گفته  امریکا 
شخصًا  من  بودیم.  نیز  آنها  پیامدهای  شاهد  و  داشتیم 
اما چیزی را که  ام.  انتخابات بوده  از آن  شاهد بعضی 
این دو  با  تلفونی  کابل و ساعت ها بحث  به  سفرهایم 
تا چه  افغانستان  که  این است  آموخت،  به من  کاندید 
اندازه برای موفقیت در این مقطع تاریخی تالش نموده 

است«.
باید  این  نیست.  کار  »انتخابات ختم  است:  گفته  کری 
یک  سوی  به  آن  مردم  و  افغانستان  تا  باشد  کار  آغاز 
انتخابات  روند  در  و  رفته  پیش  به  اصالحات  برنامه 

بهبودی های را ایجاد نمایند«.
کری امضای این موافقتنامه را همراه با توافقتنامه امنیتی 
واشنگتن  میان  روابط  از  جدیدی  فصل  آغاز  جدید 
رییس  تحلیف  »مراسم  است:  گفته  و  خوانده  کابل  و 
جمهور جدید، تعیین رییس اجرایی و امضای توافقنامه 
ناتو  با  نیروها  وضعیت  موافقتنامه  و  امنیتی  جانبه  دو 

فصل جدیدی را در همکاری پایدار ما با افغانستان باز 
خواهد نمود«.

کری با تجدید تعهد امریکا به حمایت از افغانستان گفته 
است: »ایاالت متحده امریکا متعهد است تا با احترام به 
دست آورد تاریخی افغان ها در راستای موفقیت مرحله 

گذار همکاری نماید«.
استقبال سازمان ملل 

امضای  از  افغانستان  در  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر 
این کشور  توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در 

استقبال کرد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد: 

یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفته 
است ناباوری به انتخابات در ماه های اخیر سبب تحمیل 

بار سنگینی بر امنیت و اقتصاد این کشور شد.
حکومت  که  است  رسیده  آن  زمان  اکنون  افزود:  وی 

وحدت ملی در عمل تشکیل شود.
به  سازمان  این  داد  وعده  ملل  سازمان  ویژه  نماینده 

کمک های خود را به افغانستان ادامه خواهد داد.
دولت  تشکیل  اعالم  از  نیز  دیگر  کشورهای  از  برخی 

وحدت ملی در افغانستان استقبال کردند. 
اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل ظهر روز یکشنبه 
توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
به یک حکومت  تاریخی  مقطع خاص  این  در  افغانستان 
جانبه  همه  برنامه  یک  به  تا  دارد  نیاز  کارا  و  مشروع 
اصالحات در راستای توانمندسازی مردم افغانستان متعهد 
باشد و در نتیجۀ آن ارزش های قانون اساسی در زندگی 

روزمره مردم افغانستان محقق گردد.
رییس  و  جمهور  رییس  میان  سیاسی  واقعی  همکاری 
ثبات  باعث تحکیم  قیادت رییس جمهور،  اجرایی تحت 
به  پابندی  با  ملی  وحدت  حکومت  می گردد.  کشور  در 
تصمیمگیری  و  اصالحات  به  تعهد  و  سیاسی  اجماع 
تامین صلح،  برای  را  افغانستان  مردم  آرمان های  مشترک، 
و  اقتصادی  رشد  عدالت،  قانون،  حاکمیت  امنیت،  ثبات، 
عرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای 

کرام و اشخاص آسیب پذیر، برآورده می سازد.
و  واقعی  مشارکت  به  نیاز  بر  توافقنامه  این  عالوه،  به 
هدفمند و همکاری موثر در امور حکومت شامل طرح و 

تطبیق اصالحات مبتنی است.
این موافقتنامه به تنهایی نمی تواند رابطه میان رییس جمهور 
بلکه  کند،  تعریف  کامل  صورت  به  را  اجرایی  رییس  و 
این رابطه باید در نتیجۀ تعهد هر دو جانب به مشارکت، 
تعاون، همکاری و مهم تر از همه، مسوولیت پذیری در 
برابر مردم افغانستان تعریف گردد. رییس جمهور و رییس 
اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری 

با همدیگر میباشند.
الف ـ برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی 

و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی
مرداد   11 مورخ  مشترک  اعالمیه  دوم  ماده  اساس  بر   .1
)تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تاُ پست صدر اعظم 
متعهد  رییس جمهور  دهد(،  قرار  مداقه  مورد  را  اجرایی 
است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون 

اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.
حکومت  اساسی،  قانون   121 ماده  حکم  از  تأسی  به   .2
به منظور  قانون و  بر اساس  تا  وحدت ملی متعهد است 
قانون  بند 4 ماده 111  لویه جرگه، مطابق  تکمیل نصاب 
شوراهای  انتخابات  ممکن  فرصت  زودترین  در  اساسی، 

ولسوالی ها را برگزار کند.
3. حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیالت 
حدود  و  مرزها  کرده  نافذ  و  تصویب  را  دولت  اساسی 

واحدهای اداری محلی را از مجاری قانونی تعیین نماید.
4. رییس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف با مشورت 
رییس اجرایی، طی فرمانی کمیسیون را به منظور تهیه پیش 

نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می دهد.
5. حکومت وحدت ملی متعهد است روند توزیع شناسنامه 
الکترونیکی/ کامپیوتری را برای تمام شهروندان کشور در 

کمترین زمان ممکن تکمیل کند.
6. موارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول 

زمانی که ضمیمۀ این موافقتنامه است، صورت می گیرد.
ب ـُ پست رییس اجرایی

صدراعظم  ُپست  ایجاد  و  اساسی  قانون  تعدیل  زمان  تا 
اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم قانون 
با فرمان  اساسی، ماده دوم اعالمیه مشترک و ضمیمۀ آن 
رییس جمهور ایجاد می گردد. رییس اجرایی و معاونین در 

مراسم تحلیف رییس جمهور معرفی می گردند.
رییس اجرایی حکومت، با وظایف صدراعظم اجرایی بر 
جمهور  رییس  موافقت  و  دوم  کاندیدای  پیشنهاد  اساس 
تعیین می گردد. رییس اجرایی به رییس جمهور پاسخگو 

است.
رییس  فرمان  در  اجرایی  رییس  برای  خاص  تشریفات 

جمهور در نظر گرفته می شود.
قانون   11 و   61،  62،  11 ماده های  نظرداشت  در  با 
اساسی، رییس جمهور طی فرمانی، صالحیت های اجرایی 
موارد  که  می کند  تفویض  اجرایی  رییس  به  را  مشخصی 

عمدۀ این صالحیت ها از قرار ذیل است.
1. اشتراک رییس اجرایی با رییس جمهور در مجالس دو 

جانبه تصمیم گیری
2. پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت که توسط فرمان 

رییس جمهور مشخص می گردد
3. تطبیق برنامه اصالحات حکومت وحدت ملی

4. پیشنهاد اصالحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه 
قاطع با فساد اداری در حکومت

5. اعمال صالحیتهای مشخص اداری و مالی که بر اساس 
فرمان رییس جمهور تعیین می گردد

6. تامین رابطه کاری قوۀ اجرائی باقوای مقننه وقضائیه در 
چارچوب وظایف و صالحیتهای تعریف شده

برنامه ها و  ها،  از سیاست  نظارت و حمایت  تطبیق،   .7
امور بودجه و مالی حکومت

8. ارائه پیشنهادات و گزارش های الزم به رییس جمهور
8. رییس جمهور کابینه را رهبری می کند. مجالس کابینه 
با نظر رییس جمهور روی استراتژی، سیاست ها، بودجه، 
تخصیص منابع و طرح قوانین، در کنار سایر صالحیتها و 

وظایف آن دایر می گردد.
معاونین  جمهور،  رییس  از  متشکل  کابینه  همچنین   .9
اجرایی،  رییس  معاونین  اجرایی،  رییس  جمهور،  رییس 
مسوول  اجرایی  رییس  می باشد.  وزراء  و  ارشد  مشاور 
مدیریت تطبیق سیاست های حکومت است که در کابینه 
به  مستقیمًا  امور هم  پیشرفت  مورد  در  و  اتخاذ می گردد 

رییس جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش می دهد.
10. به همین منظور، رییس اجرایی جلسات نوبتی هفتگی 
شورای وزیران را دایر می کند که متشکل از رییس اجرایی، 
شورای  می باشد.  وزیران  تمام  و  اجرایی  رییس  معاونین 

وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش می برد.

وزیران تحت  فرعی شورای  کمیته های  مجالس  همچنین 
ماده  این  مبنای  بر  دایر می گردند.  اجرایی  ریاست رییس 
موافقتنامه، رییس جمهور، طی یک فرمان، شورای وزیران 
را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعالم 

خواهد کرد.
مورد  در  رییس جمهور  به  پیشنهاد  و  ارائه مشورت   .11
امور  سایر  و  حکومتی  رتبه  عالی  مقامات  عزل  و  تعیین 

مربوط به حکومت
بین  سطح  در  جمهور  رییس  از  خاص  نمایندگی   .12

المللی بر حسب نظر رییس جمهور.
13. رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی است

14. رییس اجرایی دارای دو معاون است؛ معاونین رییس 
اجرایی در مجالس کابینه و شورای امنیت ملی عضویت 

دارند.
وظایف، صالحیتها و مسئولیتهای معاونین رییس اجرایی، 
با در نظر گرفتن وظایف و صالحیت های رییس اجرایی 
و در نظر گرفتن تشریفات مناسب برای آنها، به پیشنهاد 
فرمان  یک  طی  جمهور  رییس  سوی  از  اجرایی  رییس 

منظور می گردد.
ج ـ تعیین مقامات عالی رتبه

بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادالنه، شایسته 
اصالحات  های  برنامه  به  تعهد  و  صداقت  ساالری، 
حکومت وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:
رییس  و  جمهور  رییس  میان  کادرها  انتخاب  در  برابری 

اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و 
ادارات مستقل. در نتیجه این برابری و بر اساس فقره های 
ب )14( و )11( که در باال ذکر شد، حضور هر دو طرف 
در  و  مساوی  رهبری،  سطح  در  ملی،  امنیت  شورای  در 

سطح اعضا برابر خواهد بود.
مکانیزم  یک  اساس  بر  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
مشخص برای تعیین مقامات عالیرتبه بر اساس شایستگی 

موافقت می کنند.
در  را  اجرایی  رییس  کامل  اشتراک  زمینه  مکانیزم  این 
پیشنهاد افراد مناسب برای ُپستهای مورد نظر و رسیدگی 

کامل به این پیشنهادات فراهم می کند.
روحیۀ  با  مطابقت  در  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
انتخاب  در  پنجم(،  )مادۀ  آن  ضمیمه  و  مشترک  اعالمیۀ 
در  اداری  اصالحات  مکانیزم  از  خارج  عالیرتبه  مقامات 
کلیدی  پستهای  جمله  از  دولتی،  موسسات  و  ادارات 

بتواند به نمایندگی برابر هر  قضایی و ادارات محلی، که 
دو جانب منجر شود، مجدانه مشورت می کنند و در این 
کشور  اجتماعی  ـ  سیاسی  ترکیب  و  فراگیری  خصوص، 
به ویژه زنان، جوانان و اشخاص دارای معلولیت را مورد 
توجه خاص قرار داده و همچنان به اصالحات سریع در 
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی متعهد 

هستند.
زمینه سازی برای سهم گیری وسیع شخصیتها و کادرهای 
ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده از این فرصتها 

برای تامین صلح و ثبات پایدار و ایجاد اداره سالم.
دـ ایجاد پُست مقام رهبری تیم دوم:

بر اساس از اعالمیۀ مشترک مورخ 11 مرداد و ضمیمۀ آن، 
با هدف استحکام و توسعه دموکراسی، مقام رهبری تیم 
اپوزیسیون  رهبر  به حیث  آن  از  مذکور  در سند  که  دوم 
نام برده شده، توسط فرمان رییس جمهور در چارچوب 
رسمیت  به  و  ایجاد  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 

شناخته می شود.
فرمان  مقام در  این  امتیازات  مسوولیت ها، صالحیت ها و 
مذکور تسجیل می گردد. بعد از تشکیل حکومت وحدت 
ملی با حضور تیم دوم بر اساس این موافقتنامه، این مقام 

در قالب متحد حکومت وحدت ملی عمل می کند.
هـ ـ اصالحات در نظام انتخاباتی:

آینده  در  انتخابات  اینکه  از  اطمینان  حصول  منظور  به 
انتخاباتی  نظام  اعتبار کامل برخوردار است،  از  افغانستان 

افغانستان )قوانین و نهادها( به تغییرات بنیادی نیاز دارد.
رییس جمهور با در نظر گرفتن ماده 1 چارچوب سیاسی 
بالفاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون 
افغانستان طی  انتخاباتی  نظام  اصالح  با هدف  را  خاصی 

یک فرمان ایجاد می کند.
اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس جمهور و رییس 
مورد  در  خاص  کمیسیون  می گردند.  تعیین  اجرایی 
کابینه  و  بوده  گزارشده  اجرایی  رییس  به  کارها  پیشرفت 
پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات الزم 
را برای تطبیق آن روی دست میگیرد. الزم به ذکر است که 
تطبیق اصالحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات 

پارلمانی در سال 1132 صورت گیرد.
و ـ تطبیق:

1. تفاوت دیدگاه و اختالف در مورد تعبیر یا تعمیل این 
موافقتنامه با مشورت جانبین حل می گردد.

تسهیل  در  بین المللی  جامعه  نقش  از  طرفین   .2
موافقتنامه های سیاسی و تکنیکی اظهار قدردانی نموده و از 
اطمینان شان به طرفین در حمایت از اجرای این موافقتنامه 
و همکاری شان با حکومت وحدت ملی استقبال می کنند.

زـ اجرایی شدن
و  تکنیکی  های  موافقتنامه  شامل  تعهدات  به  احترام  با 
که  گونه  آن  مرداد،   11 مورخ  مشترک  اعالمیه  و  سیاسی 
تعهد  بر  طرفین  است،  یافته  انعکاس  موافقتنامه  این  در 
خود در مورد برآیند انتخابات و تطبیق این موافقتنامه به 
این  تاکید می کنند؛  ملی  منظور تشکیل حکومت وحدت 
شاهدان  حضور  در  کاندیدا  دو  هر  امضای  با  موافقتنامه 

داخلی و بین المللی، اجرایی خواهد شد.

مـتن کـامل تـوافـق نامۀ دولـت وحـدت ملـی
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حلیمه حسینی 
رقیب  دو  میان  توافقی  و  انتخاباتی شکست  بن بسِت  سرانجام 
حتا  شدند؛  ُخرسند  آن  شنیدِن  از  ما  شهرونداِن  که  شد  امضا 
گرفته  صورت  توافقی  همین که  صرفًا  جزییات،  دانستِن  بدون 
به  بازگشت  خواهاِن  رقیب  دو  از  هیچ کدام  که  شده  معلوم  و 
نگاه  اما در یک  بود.  نویدبخش  برای همه گان  نیستند،  گذشته 
از آن است که هر  به نظر می رسد اوضاع حساس تر  عمیق تر، 
توافقی بتواند دامِن مشکالِت کهنۀ ما را برچیند و افغانستان را از 
بحران های پیاپی عبور دهد. به هر رو، توافقی که زیر فشارهای 
داخلی و خارجی و بر اساِس ده ها ترس و لرزی امضا شد که هر 
کدام حکایت از آسیب پذیرِی ما در بسیاری از عرصه ها داشت 
)ترس از قطِع کمک های خارجی، ترس از مبدل شدن افغانستان 
به میدان جنگی تمام عیار، ترس از قدرت گرفتن بیشتر طالبان، 
ترس از خالی شدِن خزانۀ دولت و...(، توانست به چند ماهِ تلخ 
و نفس گیِر انتخاباتی پایان دهد. اما اکنون پرسش این جاست که 
وحدِت  دولت  که  بود  مطمین  و  کرد  اعتماد  می توان  چه گونه 
ملی به شکلی معقول و درست شکل خواهد گرفت و بحران 

افغانستان را حل خواهد کرد؟ 
کاغذ  روی  بر  کشمکش،  و  جنجال  ماه ها  از  بعد  گذشته  روز 
میان  مساویانه  به صورِت  قدرت  که  گرفت  صورت  توافقی 
نامزدان تقسیم می شود و دولت وحدِت ملی شکل می گیرد. اما 
مسلمًا از حرف تا عمل و از نوشتن تا اجرا کردِن یک طرح، 
تفاوت و فاصلۀ زیادی است و حتا سختِی کار از این پس بیشتر 

از گذشته رونما خواهد شـد. 
و  می داشت  اثرگذار  و  قاطع  نتیجۀ  یک  باید  که  انتخاباتی 
مردم، حکومتی  اکثریِت  ارادۀ  و  اساِس خواست  بر  می بایست 
مقتدر و کارآمد از دِل صندوق های رای بیرون می آمد، سبوتاژ 
افغانستان را برای  از آرزوهای مردمِ  نتوانست هیچ کدام  شد و 
انتقال مدنی و مسالمت آمیِز قدرت برآورده سازد. مردم با قبول 
و  شدند  حاضر  انتخابات  میدان  در  تهدیدات،  و  خطرها  همۀ 
رای دادند و حتا انگشتاِن خود را قربان ساختند؛ اما آن چه باقی 
که  بود  ناامیدکننده یی  وضعیِت  و  فرسایشی  جدال های  ماند، 
جهان  کشورهای  میان  در  را  افغانستان  داستاِن  دیگر  بارِ  یک 
مشهور ساخت و قدرت های جهانی و سازمان ملل را وادار به 

میانجی گری و مداخله در اوضاع کرد.
وقوِع  از  پیش   مدت ها  ما  سیاسِی  نخبه گان  از  گروهی  اما 

انتخابات، طرح آجندای ملی را  یک چنین تراژدِی تلخی برای 
روی دست گرفته بودند و تأکید می کردند که برای افغانستان و 
عبور از بحران ها، تنها یک نسخه و راه حل وجود دارد و آن هم 
برقراری و صلح و  برای تشکیل دولت وحدت ملی و  تالش 
این رهگذر است. آن روزها کمترکسی متوجه  از  پایدار  ثباِت 
آجندای  طرح  یعنی  طرح  این  شدِن  اجرایی  ضرورِت  و  نیاز 
ملی می شد؛ ولی امروز همه در نهایت می بینیم که توافق نهایی 
نامزدان چیزی جز عصارۀ اساسِی طرِح آجندای ملی نبوده است. 
بر این اساس، باید هر دو تیم، با نیازسنجی و موقعیت شناسی و 
هم چنین تسلط بر تحلیل و بررسی وضعیِت کنونی و شناخت 
از  تفرقه زا، روی طرح هایی  نقاط حساس  از چالش ها و  کامل 
قرار  را هدف  ملی  این سنخ که همواره تشکیل دولت وحدِت 
داده اند، بیشتر دقت و تمرکز کنند و با دعوت از نخبه گاِن مردمِ 
افغانستانـ  همان هایی که نخستین پیشنهادکننده گاِن طرح تشکیل 
فکری   محصوالت  از  استقبال  و  ـ  بودند  ملی  وحدت  دولت 
برای  را  تازه یی  دستورالعمل های  و  فرمول ها  پژوهشی شان،  و 
توافقاِت اخیرشان استخراج کنند و آن را  پُربارتر شدِن  هرچه 
در مسیر اجرای طرح تشکیل دولت وحدت ملی به کار بنـدند.

مسلمًا وقتی به توافق رسیدِن دو رقیب بر سر تقسیم قدرت و 
تشکیل دولت و حدت ملی بر روی کاغذ، تا این حد جنجال 
از  نمی  تواند  نیز  آن  ساختِن  اجرایی  باشد،  داشته  کشمکش  و 
درک  با  تیم  دو  هر  هرچند  باشد.  بری ء  جنجال  و  دشواری 
و  خواست ها  در  انعطاف  دادِن  خرج  به  و  اوضاع  حساسیِت 
برنامه های شان، زمینه شکل گرفتن و امضای یک چنین توافِق 
تاریخی را ایجاد کردند؛ اما قدم های مهم تر و حساس تر را وقتی 
باید بردارند که گام های عملی را شروع کرده و می خواهند به 

حکومت داری و ادارۀ امور بپردازند. 
بر  که  ـ  را  ملی  وحدت  دولت  نسخۀ  نتوانیم  اگر  بدون شک 
به گونۀ  ـ  شده  انتخاب  ما  سیاسی  جامعۀ  ناگزیری های  اساِس 
سنجیده و عالمانه و نخبه محورانه پیاده سازیم، دولت وحدت 
از  عبور  به سوی  توانست روزنی  نخواهد  نام نهـاد هرگز  ملِی 
دولت وحدِت  تشکیل  برای  بنابراین،  بگشاید.  ما  برای  بحران 
ملی مناسِب حال افغانستان و تسهیل این امر، استفاده از نظریات 
آجندای ملی که طرح دولِت  اندیشه ورزی های حلقۀ فکری ِ  و 
کیمیا  بودند ـ  کرده  پیش کش  قبل  سال  چند  را  ملی  وحدت 

به حساب می آید.

دولت وحدت ملی

ولسمرشۍ از حـرف تا عمل و از نوشـته تا اجرا د  ورځ  تېره  چې  کې  حال  داسې  په 

د  حکومت  یووايل  ميل  د  کې  ارګ  په  نوماندو 

دواړو  د  کړه،  السلیک  توافقپاڼه  کېدو  رامنځته 

چارو  سیايس  د  او  ویاندویان  ټيمونو  ټاکنیزو 

اجرایوي  پاڼې  توافق  دې  د  چې  وايي،  پوهان 

ضامنت په نوماندو پورې اړه لري.

سیايس شننونکي وايي، هیڅوک د دې ضامنت 

خپلو  په  نوماند  دواړه  دا چې  مګر  کوالی،  نيش 

ټاکنیزو ډلو ویاندویان  د  کړو ژمنو ودرېږي. خو 

وايي، چې دا پرېکړه یې د ميل یووايل د تامین، د 

هېواد د ثبات او سالمتۍ لپاره کړې ده.

د تحول او دوام ټیم ویاند فیض الله ذکي وویل، 

چې د دې توافقپاڼې د پيل کېدو اصيل ضامن د 

بل  به  دې  له  وايي،  هغه  دي.  اترې  خربې  دوی 

تضمین کوم وي، چې دې توافق ته د رسېدو لپاره 

دواړو ټېمونو له اوږده مهاله خربې اترې وکړې او 

بالخره دې توافق ته ورسېدل.

ميل  د  ټېمونه  دواړه  وروسته  دې  له  وايي،  هغه 

یووايل په حکومت کې یو ټیم دی، چې په ګډه به 

د افغانستان لپاره خدمت کوي: )) هر څومره چې 

غښتيل  بنسټونه  حکومت  د  وي  وېشلی  قدرت 

کېږي.((

وايي،  هم  ویاند  ټیم  د  همپالنې  او  اصالحاتو  د 

د  پر ځای  رقابت  د  دی چې  دې وخت  د  اوس 

دواړو ټېمونو پلویان په رفاقت له دې پرمختګ نه 

هرکلی وکړي. فاضل سانچارکي وویل، دا پرېکړه 

د هېواد د ثبات او سالمتۍ لپاره شوې. هغه د ميل 

یوازینۍ  وتلو  د  نه  بست  بن  له  يووايل حکومت 

الر بويل.

په همدې حال کې د سیايس چارو شننونکی او 

د کابل پوهنتون استاد فاروق برش وايي، چې دغه 

امریکا  د  په ځانګړي ډول  او  لوېدیځ  د  توافقپاڼه 

تر فشار الندې السلیک شوې، ځکه جان کېري 

دې  یا  چې  و،  راغلی  رسه  پیغام  دې  له  ته  کابل 

نوماند رسه توافق وکړي، که نه هېواد به بحران ته 

الړ يش او مرستې به بندې يش.

نه دی،  توافق سم  دا  اړخه  له حقوقي  ده وویل، 

ځکه په اسايس قانون کې وضاحت نه لري؛ خو 

له سیايس اړخه یو غوره ګام دی، چې هېواد یې 

له بحران څخه وژغوره.

نوماند  دواړه  ده چې  کار  په  په خربه،  نوموړي  د 

او  وکړي  عمل  ژمنو  او  توافقاتو  کړنو  خپلو  په 

هېواد له ستونزو وژغوري؛ خو که عمل ونه کړي؛ 

افغانستان له خطرناکو ستونزو رسه مخ يش؛ هغه 

ډول چې په نوميو کلونو کې مخ شوی و.

استاد برش زیاته کړه، نوماند باید د ځوکۍ ترالسه 

ملت  د  ځای  پر  احساساتو  شخيص   او  کولو 

پام وکړي. هغه د دې حکومت  ته  او هېواد ګټو 

نوماندو  چې  زیاتوي،  او  دی  شکمن  دوام  پر 

کولو  ترالسه  برخې  سلنې  پنځوس  په  حکومت 

وېشلی، ادارې او پوستونه یې ویشيل، چې دا به 

ترمنځ ستونزې  ټېمونو  دواړو  د  راتلونکې کې  په 

رامنځته کړي. 

هغه  وايي، راتلونکی...                 ادامه صفحه 6

 14 امریکا  کرد:  اعالم  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
زندانی پاکستانی محبوس در زندان بگرام در افغانستان 

را آزاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، تسنیم اصالم، سخنگوی 
این  شدن  آزاد  خبر  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
پاکستان  به  آن ها  که  گفت  و  کرد  تایید  را  زندانیان 

بازگردانده شده اند.
گمان می رود که تمام زندانیان پاکستانی بگرام پیشتر در 
پاکستان و یا افغانستان بازداشت شده باشند. این دومین 
از  ماه  یک  طی  که  است  پاکستانی  زندانیان  از  گروه 
زندان تحت کنترل امریکا در افغانستان آزاد می شوند. 
یک گروه 9 نفره از اتباع پاکستان ماه گذشته از بگرام 

آزاد شدند.

روند  از  بخشی  زندانیان  این  آزادی  مقامات  گفته  به 
است.  بگرام  از  پاکستانی  زندانیان  تمام  بازگرداندن 
از  شده  آزاد  زندانیان  شمار  زندانی   14 این  آزادی  با 
هنوز  اما  رسید.  تن   39 به  گذشته  ماه   10 طی  بگرام 
این  در  دیگر  زندانی  تعداد  چه  که  نیست  مشخص 

پایگاه امریکایی به سر می برند.
با این حال یک لیست دولت پاکستان از زندانیان بگرام 
بودند  مانده  باقی  زندان  در  زندانی   15 که  می گوید 
تنها  گذشته  ماه  در  آن ها  از  دیگر  تن   9 آزادی  با  که 
مانده است.  باقی  پایگاه  این  پاکستانی در  یک زندانی 
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان شمار زندانیانی 

که هنوز در بگرام زندانی هستند تایید نکرد.

امریکا 14 زندانی پاکستانی را از بگرام آزاد کرد


