
پیام های  ارسال  با  تاجیکستان  جمهور  رییس 
جداگانه  به اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل 
تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان را تبریک 

گفت.
به نقل از بیانیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری 
تاجیکستان، امامعلی رحمان روز جمعه با ارسال 
پیام های جداگانه  به اشرف غنی احمدزی و عبداهلل 
را  افغانستان  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  عبداهلل 

تبریک گفت.
دولت  تشکیل  از  استقبال  با  خود  پیام  در  وی 
وحدت ملی در افغانستان این اقدام را در جهت 
مهم  کشور  آن  در  امنیت  و  ثبات  زمینه  ایجاد 

ارزیابی کرد.
احمدزی  به  خطاب  تاجیکستان  جمهور  رییس 

جمهور  رییس  عنوان  به  شما  انتخاب  نوشت: 
اسالمی افغانستان و موافقت برای تشکیل دولت 
وحدت ملی را به شما و به مردم دوست افغانستان 

صمیمانه تبریک می گویم.
نیاز  را  ملی  دولت وحدت  پیام،  این  در  رحمان 
افزوده  افغانستان دانسته و  حیاتی مردم و کشور 
است: ما از آغاز تأسیس...             ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

قتل عام در اجرستان
طالبان خانه ها و درختان را نیز آتش زدند

نورستانی در هنگام تسلیمی اعتبارنامۀ احمدزی:

از مردم عذر می خواهم

شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان  در  روسیه  نمایندۀ 
)ناتو( اعالم کرد، ناتو همکاری خود را با روسیه در 
بالگردهای  تحویل  طرح  در  خصوص  به  افغانستان 

روسی متوقف کرده است.
گروشکو،  الکساندر  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
شمالی  اتالنتیک  پیمان  سازمان  در  روسیه  نمایندۀ 
)ناتو( گفت: ناتو به...                    ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
انتخابات  نامزد  دو  میان  سیاسی  توافق  از  بعد 
وحدت  حکومت  تشکیل  برای  ریاست جمهوری 
ملی، داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی)نخست وزیر( 
حکومت، روز پنجشنبه )3/ میران( در میان صد ها هزار 
تن از هوادارانش در کابل گفت که تیم او بدون هیچ 
معامله یی تن به تشکیل دولت وحدت ملی داده است. 
داکتر عبداهلل عبداهلل هم چنان گفت، توافق روی ایجاد 
عاقالنه ترین  و  راه کار  بهترین  ملی  وحدت  دولت 
تصمیم برای حفظ آرامش و ثبات در کشور بوده است.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هم چنان 

گفت که برای جلوگیری از بحران و تأمین منافع مردم 
تن به تشکیل حکومت وحدت ملی داده اند.

دولت  تشکیل  از  خوشبینی  ابراز  با  عبداهلل  آقای 

آگاهانه  راه  این  »در  کرد:  نشان  خاطر  ملی  وحدت 
سیاسی یی  موافقت نامۀ  که  می کنم  فکر  گذاشتیم؛  قدم 
که منجر به تشکیل حکومت وحدت می شود، بهترین 
بدیل و بهترین راهکار برای مردم افغانستان است، با 
در نظر داشت شرایطی که ما آن را پشت سرگذاشتیم.«
حکومت  تشکیل  که  کرد  تأکید  عبداهلل  عبداهلل  آقای 

وحدت ملی تمثیل رأی همۀ مردم افغانستان است.
ملی،  وحدت  حکومت  که  هستم  آرزومند  افزود:  او 
دو  هر  و  نموده  نماینده گی  افغانستان  مردم  تمام  از 
افغانستان  مردم  به  خدمت  برای  خوب  نیت  با  تیم 
هم دیگر  با  ملی،  و  دینی  ارزش های  به  ارج گذاری  و 

همکاری کنند. 
مردم  وحدت  خاطر  به  »ما  کرد:  تأکید  عبداهلل  آقای 
افغانستان و به منظور خدمت بیشتر به مردم و حفظ 
سالمت افغانستان یکجا شده ایم. بنابرین از طرف خود 
و تیم اصالحات و همگرایی به صورت مطلق اطمینان 
می دهم و امیدوارم که تیم شریک ما با ما موافق باشند 
که با این روحیه تا آخر این راه را با هم و در کنار هم 
به مردم خدمت کنیم...                    ادامه صفحه 6

ناتو به همکاری با روسیه 

در افغانستان خاتمه داد

رییس جمهور تاجیکستان با استقبال از تشکیل دولت وحدت ملی:
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در  که  افغانستان  جدید  رییس جمهوری  احمدزی  غنی  اشرف 
سخن  انتخابات  کمیسیون  از  خود  »اعتبارنامه«  دریافت  مراسم 
می گفت، اصالح نظام انتخاباتی را از اولویت های دولت وحدت 

ملی اعالم کرد.
براساس قانون انتخابات افغانستان کمیسیون انتخابات این کشور 
به رییس جمهوری که برنده انتخابات شناخته شده، قبل از مراسم 
تحلیف »اعتبارنامه می دهد.« و یوسف نورستانی رییس کمیسیون 

انتخابات دیروز اعتبارنامه آقای غنی احمدزی را به او داد.
آقای غنی احمدزی با اشاره به دشواری های برگزاری انتخابات در 
کشور گفت، شرکت در انتخابات...                  ادامه صفحه 6



تیم  رهبر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  سخنان 
بزرِگ  همایش  در  همگرایی  و  اصالحات 
از  گذار  روشِن  نشانۀ  لویه جرگه،  تاالر 
قدرت  مدرِن  مناسبات  به  سنتی  مناسباِت 
تیم  رهبر  باشد.  می تواند  افغانستان  در 
سخنرانی،  این  در  همگرایی  و  اصالحات 
مواضِع خود را در قبال تحوالِت تازۀ کشور 
و  شور  بدون  حوصله مندی  و  طمأنینه  با 
هلهله های دوراِن انتخابات و پس از آن بیان 
با مردمی سخن گفت که  او صادقانه  کرد. 
در دو دور انتخابات برایش رای داده بودند 
و بعضًا نسبت به آن چه که اتفاق افتاده بود، 
عبداهلل  داکتر  می رسیدند.  نظر  به  ناخشنود 
به  را  ریاست جمهوری  سخنرانی،  این  در 
خود  انتخاباتِی  رقیِب  احمدزی  اشرف غنی 
که  کرد  امیـدواری  ابراز  و  گفت  تبریک 

ملی  وحدِت  دولت  در  آینده  ساِل  پنج  در 
همکاراِن خوبی برای یک دیگر باشند.

مسالمت آمیِز  انتقال  تجربۀ  نخستین  این 
قدرت در افغانستان از یک حکومِت متکی بر 
ارزش های مردم ساالری به حکومتی دیگر با 
همین ویژه گی است. هرچند روند انتخابات 
فکر  که  بود  آن  از  زمان گیرتر  کشور  در 
تلخی های  می تواند  آن  نتیجۀ  ولی  می شد؛ 
را  انتخاباتی  جنجال های  و  انتظار  شش ماه 
جوامع  مهِم  ویژه گی های  از  سازد.  شیرین 
تساهل  مردم ساالری،  ارزش های  بر  متکی 
سیاسی، مدارا و گفت وگو است. رقیب هایی 
که در جریان مبارزاِت انتخاباتی یک دیگر را 
نقد می کردند و گاه حتا سخناِن کنایه آمیز و 
نیش دار به نشانی هم می گفتند، نشان دادند 
دارند.  تعلق  تحمل  و  مدارا  فرهنِگ  به  که 
تلخی ها  همۀ  گذاشتِن  سر  پشت  با  آن ها 
است  قرار  مبارزه،  دوران  مرارت های  و 
به زودی پایه های حکومت وحدِت ملی در 

کشور را پی ریزی کنند. 

داکتر عبداهلل به درستی به این نکته اشاره کرد 
و گفت که حکومت وحدت ملی، حکومتی 
پاسخ گو و آورندۀ تغییر و تحول در زنده گی 
سیاسی و اجتماعِی مردم افغانستان خواهد 
مطالباِت  می کند  تالش  که  حکومتی  بود؛ 
مردم را شناسایی کند و بهترین پاسخ ها برای 
آن ها را بیابد. حکومت وحدت ملی به قول 
مردم  خدمت گزارِ  حکومت  عبداهلل،  داکتر 
قناعت  به  مسأله،  این  طرح  با  او  و  است 
برندۀ  را  خود  که  پرداخت  رای دهنده گانی 

وضعیت احساس نمی کردند.
برای  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  تجربۀ 
و  کودتا  دست خوِش  همواره  که  کشوری 
بحران بوده، می تواند تجربۀ خوش فرجامی 
حال  در  کشورهای  از  بسیاری  شود.  تلقی 
بحران های  درگیِر  مقاطعی  در چنین  گذار، 

به  کارشان  و  شده  امنیتی  ویران گِر 
رویارویی های مسلحانه کشیده است. 

در  در جریان سخنرانی خود  عبداهلل  داکتر 
تاالر لویه جرگه، از مردم و شهرونداِن کشور 
نیز به دلیل زمان بر شدِن انتخابات و صبر و 
دادند،  نشان  خود  از  آن ها  که  حوصله یی 
سپاس گزاری کرد. او تأکید ورزید که دلیل 
زمان بر شدن انتخابات، به مشکالِت پس از 
آن برمی گردد که به گفت وگوهای طوالنی و 
گاه اعصاب ُخردکن بر سِر مشارکِت سیاسی 

برای تشکیل دولت وحدِت ملی انجامید. 
جوامِع  مولفۀ  مهم ترین  گفت وگو، 
مشکالِت  که  جوامعی  است؛  دموکراتیک 
از  بل  زور،  و  تفنگ  راه  از  نه  را  خود 
حل وفصل  به  منطق  و  سیاسی  اقناِع  راه 
افغانستاِن  برای  نیز  تجربه  این  می رسانند. 
بود.  باارزش  و  تازه  تجربه یی  پسامنازعه 
هرگز در طول دهه ها، طرف ها و جناح های 
خود  مشکالِت  مذاکره  میز  در  سیاسی 
بهترین وضعیت  در  بودند.  نکرده  حل  را 

که  می دادند  ترجیح  سیاسی  جناح های 
برانند و خود  یک دیگر را از صحنه بیرون 
گفت وگوهای  اما  شوند.  کشور  سکان دار 
سیاسی میان دو دستۀ انتخاباتی و دو نامزد 
از  خالی  که  ریاست جمهوری  انتخابات 
نبود،  طبیعی  گونۀ  به  سوءتفاهم ها  برخی 
نشان داد که برای حِل مشکالت گزینه های 
به صرفه تری نیز وجود داشته که دولت مردان 
به  را  آن ها  کمتر  کشور،  سیاست مداران  و 

رسمیت شناخته بودند. 
نجات بخش  فرهنِگ  گفت وگو،  فرهنگ 
حق  یک سره  را  خود  که  فرهنگی  است؛ 
نمی پندارد و طرف مقابِل خود را یک سره 
باطل فرض نمی کند. این فرهنگ، واقعیت 
به  آن  عینیِت  و  ویژه گی ها  تمام  با  را 
رسمیت می شناسد و باور دارد که انسان ها 
می توانند در صورِت تن دادن به گفت وگو، 
سیاست  کنند.  مدیریت  بهتر  را  مشکالت 
در جهان مدرن، در زیباترین تعریف خود، 
برای  شهروندان  مسالمت آمیِز  گفت وگوی 
نشان  عبداهلل  داکتر  است.  کشور  مدیریِت 
داد که به چنین فرهنگی اعتقاد دارد و زبان 

خشونت را برنمی تابد. 
وقتی سایت های مختلِف خبری را پس از 
سخنرانی داکتر عبداهلل در تاالر لویه جرگه 
که  سایت ها  از  یکی  در  می کردم،  مرور 
اتفاقًا به مخالفان سیاسِی او نیز تعلق دارد، 
جملۀ جالبی خواندم که به شدت مرا تحت 
تأثیر قرار داد. این جمله چنین است: »اگر 
از  غیر  حساس  مقطع  این  رهبری  سکان 
داکتر عبداهلل در دست کِس دیگری می بود، 

چشم انداز وحشت ناکی در پیش داشتیم«. 
همه به یاد داریم که پس از به وجود آمدِن 
برخی ها  چه گونه  انتخابات،  مشکالت 
هراس  می زدند.  کشور  در  بحران  از  دم 
را  برخی ها  حتا  بحران،  آمدن  به وجود  از 
بود.  کرده  »رفتن«  گزینۀ  انتخاِب  به  وادار 
این که  بر  مبنی  داشت  وجود  گزارش هایی 
برخی از سرمایه گذاران و بازرگاناِن کشور 
ترجیح داده اند برای مصونیت شغلی خود، 
کشور را ترک کنند. حس ترس و هراس از 
آیندۀ مبهم را در سیمای اکثریِت شهرونداِن 
کشور می شد به روشنی رصد کرد. اما دیدیم 
آب  از  آب  و  افتاد«  آسیاب  از  »آب ها  که 

تکان نخورد. 
چیزی  هیچ  که  نبود  هم  این گونه  البته 
اتفاق نمی افتاد و هیچ گزینۀ دیگری وجود 
نداشت. ما به کشوری تعلق داریم که بر سر 
خط بحران راه می رود. عالوه بر آن که در این 
غیرمسالمت آمیز  گزینه های  انتخاِب  کشور 
میداِن  در  می شود؛  پنداشته  افتخار  گاه 
می تواند  خرد  که  همان قدر  نیز  سیاست 
هم  نابخردی  میزان  همان  به  باشد،  حاکم 
به دلیِل  که  بودند  کشورهایی  دارد.  وجود 
نابخردانۀ سیاست مداران خود،  تصمیم های 
تیشه  برخی ها  شدند.  کشیده  نابودی  به 
زدند  خود  ریشه های  به  و  برداشتند  را 
و  اسارت  به  را  کشورشان  هم  برخی ها  و 
فقر دچار کردند. در همین افغانستان، یک 
تصمیِم نابخردانۀ سیاسی، جنگی سی ساله را 
رقم زد. پس سعادت و شقاوِت ملت ها در 
درجۀ نخست به تصمیم، اراده و عقالنیِت 
سیاسِی رهبران شان تعلق دارد. باید خدا را 
سیاست مداراِن  تالش های  با  که  بود  شاکر 

خود به آشوب و هرج ومرج دچار نشدیم.
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احمـــد عمران

داکتر عبداهلل
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دو روزِ دیگر مراسم تحلیِف حکومِت جدید برگزار می شود. 
رییس جمهور  ویژۀ  تحلیف،  این  است  قرار  گزارش ها،  طبق 
در  معاونانش،  و  اجرایی  رییس  تحلیِف  مراسم ویژۀ  و  باشد 
مجلِس دیگری برگزار گردد. گمان بر این است که هنوز هم 
دم و دستگاه شان،  که  دارند  اشرف غنی سعی  عبداهلل و  آقای 
استقاللیِت خود را داشته باشند و هر کدام به صورِت جداگانه 
وعدۀ  دو  هر  آن که  حال  بپردازند.  برنامه های شان  تطبیِق  به 

تشکیل دولت وحدِت ملی را داده اند.
هر  به  تحلیف،  مراسم  جداگانۀ  برگزاری  که  بی تردید 
در  دو حکومت  که  می کند  تلقین  چنین  کشور  این  شهرونِد 
پخِش  این،  از  پیش  که  همان گونه  است؛  شکل گیری  حال 
این  وزارت خانه ها  و سهمیه بندِی  قدرت  تقسیِم  گزارش های 
تلقین را زمینه سازی کرده بود. اما اگر بنا بر آن باشد که دولت 
وحدِت ملی با تقسیم قدرت و ادغام دو تیم انتخاباتی شکل 
را  آن  جداگانه  در حرکت های  که  نیست  این  راهش  بگیرد، 

تمثیل کرد.
دورۀ  بدگمانی های  و  بی اعتمادی ها  از  زیادی  زماِن  هنوز 
کنونی  حکومِت  که  می دانند  همه  است.  نگذشته  انتخابات 
حاصِل یک توافق سیاسی است و هیچ گونه مشروعیِت خود 
و  میلیونی  تقلب های  اثر  هنوز  است.  نگرفته  انتخابات  از  را 
شرم آور از اذهاِن مردم پاک نشده است و همین اکنون بخش 
اعظِم شهرونداِن این کشور، به توافق سیاسِی اخیر بدگمان اند، 
چون به نحوی به آرای آن ها بی احترامی شده است. بنابراین، 
فقط عمل کردهای سیاسِی مشترک می تواند این حِس بد را از 

ضمیِر مردم پاک کند. 
دروازۀ حکومت وحدت  کردِن  باز  که حکم  تحلیف  مراسم 
ملی را دارد، تمثیِل آن به صورت جداگانه، مثل آن است که دو 
صاحب خانه به دو قفِل جداگانه کلیـد   اندازند. این نوشته در 
پِی آن نیست که در حکومت وحدِت ملی تقسیم قدرت نباید 
مساویانه باشد؛ بلکه تقسیِم مساویانه باید مکانیسِم سنجیده و 
باشد که طی آن، شیوۀ  تعریف شده و عقالنِی خود را داشته 
رهبِر  دو  این که  مسلمًا  نگردد.  مختل  حکومت داری  درسِت 
بر  یکی  روز،  هر  و  کنند  حکمرانی  اقلیم  یک  در  متخاصم 
دولت  ممثِل  نمی تواند  هرگز  بدهد،  قدرت  مانورِ  دیگری 
وحدِت ملی باشد. چنان که بارها گفتیم، نخستین الزمۀ تشکیل 
دولت وحدت ملی، گذار از فضای رقابت و به فضای رفاقت 

و هم فکری است.
تطبیق  و  جداگانه  )تحلیف  وضعی  چنین  در  که  بی گمان 
فراهم شده  اقناِع طرفین  اگر  تیمی( حتا  برنامه های  مستقالنۀ 
خواهد  آسیب  به شدت  نظام سازی  و  حکومت داری  باشد، 
دید. چنین طرز کاری، خواه ناخواه فسادآور است، تفرقه  و 
فرقه گرایی را به  اوج می رساند، فساد موجود را هرگز ریشه کن 
فرسوده تر  را  کنونی  پوسیدۀ  نظام  و  توانست  نخواهد  کرده 
آقای  بِد  میراث های  از گذشته خواهد ساخت، چنان که همۀ 
کرزی سیر صعودی خواهد یافت تا جایی که کشوری به نام 

افغانستان را ازهم بپاشانـد.
و  عاقالنه  مکانیسِم  یک  که  است  مهم  بسیار  بنابراین، 
دوراندیشانه در حکومِت وحدِت ملی روی دست گرفته شود 
تحلیف  مشترِک  مراسِم  برگزاری  با  باید  نیز  کار  این  آغازِ  و 

کلید بخورد.
طرح دولت وحدِت ملی، ناگهانی ظهور نکرده است که چنین 
نشانی  از  که  سال  است  چند  شود.  گذاشته  اجرا  به  ناشیانه 
کنفرانس آجندای ملی، روی این طرح کار جریان دارد و تمام 
راه ها و روش های آن، از قبل توضیح و تبیین شده است. یک 
کتاب نیز به همین منظور تدوین و نشر شده که در آن پیراموِن 
اهمیت و چه گونه گِی طرح تشکیل دولت وحدِت ملی و شیوۀ 
وحدت  حکومت  کارگزاران  است.  شده  صحبت  آن  تحقِق 
ملی، دست کم از این بابت باید ُخرسند باشند که می توانند با 
مراجعه به کتاب »آجندای ملی؛ ریفورم سیاسی و ایجاد صلح 
تیم  اندیشه یِی  از محصوالِت  استفاده  و  افغانستان«  در  پایدار 
را  خود  مسعود،  احمدولی  به رهبری  ملی  آجندای  نخبه گانِی 

از سرگردانِی بسیار در اجرای موفقانۀ این طرح فارغ سازند.
چندین ساله  تالش های  این  به  آینده  دولِت  سران  اگر  اما 
داِل بی مدلول  به یک  بی اعتنایی کنند، حکومت وحدِت ملی 
آن  محتومِ  سرنوشِت  ناکامی  و  تشتت  که  می رساند  شباهت 

خواهد بود!

نشانه های نامطمیِن
 حـکومت وحـدِت مـلی
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رسانه های امریکایی اخباری دربارۀ مرگ رییس جمهور 
زامبیا در نیویورک منتشر کردند.

به گزارش نامه نیوز نشریه امریکایی نیوزویک خبر داده 
هتل  در  پنجشنبه  زامبیا  جمهور  رییس  ساتا  مایکل  که 
داده  دست  از  را  خود  جان  نیویورک  در  اقامتش  محل 
با صدور  گذشته  هفته  پنجشنبه  وی  دفتر  هرچند  است 
وی  که  کرد  اعالم  شده  مطرح  شایعات  درباره  بیانیه ای 

زنده است.
رئیس  که  داده  زمینه آسوشیتد پرس هم خبر  در همین 
جمهور 77 ساله زامبیا توسط پزشکان وزرات بهداشت 
آمریکا تحت معالجه قرار گرفته است و پس از آن وی 

راهی بیمارستان شده است.
همچنین سخنگوی پولیس نیویورک هم جزئیات بیشتری 
هم  زامبیا  جمهور  رئیس  سخنگوی  و  نداده  باره  دراین 
اخبار متعدد منتشر شده درباره مرگ ساتا را تکذیب کرد.
منتشر شد که  پنجشنبه شب  از  اخبار درباره مرگ ساتا 
برنامه سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل  وی 

را لغو کرد.

آناتومی »خالفت« داعش
خود را جای ابوبکر البغدادی،  رهبر رازآلود گروه داعش 
که موجب ترس در قلب رهبران کشورهای جهان شده 
کرده اید  تالش  گذشته  سال  چند  در  بگذارید.  است، 
و  بگریزید  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  از  تا 
گرو های  ببرید،  در  به  سالم  جان  داخلی  جنگ های  از 
شبه نظامی را در دو کشور مختلف زیر پرچم خود متحد 
کنید، یک ارتش از افراطی های سراسر جهان برپا کرده و 
سرزمین هایی از شمال سوریه تا مرکز عراق را فتح کنید.
دولت اسالمی تازه تاسیس شما اندازه ایالت پنسیلوایای 
امریکاست؛ چگونه بر آن حکومت می کنید؟ شما آن را 

تقسیم بندی می کنید.
درباره  تحقیق  و  تحلیل  »کنسرسیوم  جدید  اطالعات 
کنترل  برای  داعش  گروه  کرده  که  افشا  تروریسم« 
فرو  محض  به  کرده  غصب  که  مناطقی  بر  حکومت  و 
نشستن گرد و غبار جنگ، یک ساختار حکومتی تعریف 

کرده است.
این پژوهش نشان می دهد که داعش چگونه به عنوان یک 
می تواند  که  می سازد  سیستمی  صرف،  شبه نظامی  گروه 
سرویس های اولیه ای را چون اطمینان از تامین گاز و غذا 

برای شهروندانش، فراهم کند.
سلسله مراتب اداری داعش، از کابینه وزرا تا فرمانداران 
برخی  ساختار  شبیه  بسیار  قانونی  و  مالی  نهادهای  تا 
کشورهای غربی است که این گروه ارزش های آن ها را 
رد می کند - اگر دموکراسی را در نظر نگیرید و شورایی 

برای تایید احکام سر بریدن متصور شوید!
او شاخه  کلیدی  معاون  کابینه مشاوران و دو  البغدادی، 
تشکیل  را  »االماره«  به  موسوم  داعش  دولت  اجرایی 

می دهند.
ابوعلی االنباری و ابومسلم ترکمانی، دو معاون البغدادی، 
دوران  در  که  هستند  عراق  ارتش  کهنه کار  نیروهای  از 
و  عراق  بر  ترتیب  به  اکنون  و  می کردند  خدمت  صدام 

سوریه نظارت می کنند.
کنسرسیوم  دبیر  اوپرمن،  جاسمین  گفته های  اساس  بر 
تحلیل و تحقیق درباره تروریسم در جنوب آفریقا، داعش 
احتماال حکومت »خالفت اسالمی«  را به دو بخش عراق 
راحت تر  آن  کردن  اداره  تا  است  کرده  تقسیم  و سوریه 

باشد.
مناطق مختلف  بر  اوپرمن درباره نحوه حکومت داعش 
هم چنان  سوریه  و  عراق  در  اینکه  وجود  با  می گوید: 
را  داعش خالفتشان  دارد،اعضای  دولت جدا وجود  دو 
این  من  نظر  به  می گیرند.  نظر  در  دولت  یک  عنوان  به 

دارد؛  مدیریتی  توجیه  کامال  کنونی  شرایط  در  شکاف 
آنها نمی خواهند که خالفتشان دست کم گرفته شود اما 
سوریه  و  عراق  بین  آن  آسان تر  اداره  برای  تا  مجبورند 

شکاف مدیریتی در نظر گیرند.
فرماندارانی  به  را  الزم  دستورات  البغدادی  معاون  دو 
داعش  کنترل  تحت  منطقه ای  دولت های  مسئولیت  که 
در عراق و سوریه را بر عهده دارند، ابالغ می کنند. این 
فرمانداران افرادی هستند که برای چگونگی پیاده سازی 
شامل  موضوعات  همه  درباره  اجرایی  شاخه  دستورات 
مالی،  امور  و  نظارت  تا  عضوگیری  و  رسانه ها  روابط 

شورای محلی را تشکیل می دهند.
این شورا که مستقیما به شاخه اجرایی گزارش می دهد، 
تمام  وابستگی  از  باید  و  است  خالفت  مذهبی  ناظر 
شوراهای محلی و فرمانداران به نسخه داعش از اسالم 

اطمینان یابد.
در  آمریکایی  اخیر گروگان های  اوپرمن،  کشتار  گفته  به 

قلمرو اختیارات این شورا بوده است.
او در این باره معتقد است: بگذارید بگوییم که یک اعدام 
مهم قرار است انجام شود، اتفاقی که داعش را به صفحه 
اول رسانه ها می کشاند. این اقدام نمی تواند بدون تصویب 

شورا صورت بگیرد.
به اعتقاد دبیر کنسرسیوم تحلیل و تحقیق تروریسم، این 

شورا این قدرت را دارد که از تفسیر رهبری از قوانین 
شرع انتقاد کند.

اوپرمن در ادامه مدعی شد: این شورا این اجازه را دارد تا 
البغدادی را در صورتی که به استانداردهای داعش وفادار 
اتفاق هرگز رخ نخواهد  نماند، برکنار کند. احتماال این 
این شورا را  احتمال نقش برجسته  این  اما در واقع  داد 

نشان می دهد.
البغدادی که زمانی توسط نیروهای آمریکایی در عراق به 
امریکا را برای  به نظر می رسد رویه ارتش  افتاد،  زندان 
مقابله با شبه نظامیان در پیش گرفته است؛ او »پاکسازی و 
کنترل« را برای توسعه قلمرو، ایجاد کنترل بر آن و سپس 
آن  در  حکومت  به  کمک  برای  محلی  مردم  از  استفاده 

منطقه به کار بسته است.
با گذشت زمان داعش به حکومتی تبدیل خواهد شد که 
آن  سیاسی  توانایی های  از  آن  سیاسی  تصمیم گیری های 

تفکیک ناپذیر است.
سکه  یک  روی  دو  این  می گوید:  باره  این  در  اوپرمن 
است. ما روی نظامی آن را با کابینه جنگی که گردان ها را 
هدایت می کند، دیدیم. اما اکنون در روی دیگر شاهد این 
خواهیم بود که داعش چگونه می خواهد حکومت کند. 

این دو فرایند یکدیگر را کامل می کنند.«
مرگ رییس جمهور زامبیا

 در نیویورک

امیر قطر: 

به تروریست ها کمک نمی کنیم

پاکستان به دنبال ساخت توافق فتح و حماس بر سر یکی کردن نهاد های دولتی و امنیتی
نیروگاه های اتمی بیشتر پس از هفت سال اختالف میان فتح و حماس، روز 

تشکیل  سر  بر  فلسطینی  اصلی  گروه  دو  شنبه  پنج 
و  دولتی  ادارات  کردن  یکی  و  ملی  وحدت  دولت 

نهادهای امنیتی خود به توافق رسیدند.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، این خبر را عزام 
احمد و موسی ابومرزوق، دو عضو ارشد جنبش های 
فتح و حماس در کنفرانسی مطبوعاتی در قاهره اعالم 

کردند.
جنبش  از  احمد  عزام  مطبوعاتی  کنفرانس  این  در 
با  امنیتی  نهادهای  کردن  یکی  سر  بر  ما  گفت:  فتح 
حماس به توافق رسیدیم و اینکه نیروهای تشکیالت 
خودگردان فلسطین بار دیگر به نوار غز بازگردند و 
کنترل گذرگاه های مرزی و دیگر نهادهای دولتی در 

این منطقه به تشکیالت خودگردان واگذار شود.
تا  کردند  توافق  حماس  و  فتح  که  کرد  تاکید  وی 
دو  میان  پیشتر  که  ملی  آشتی  توافق  بندهای  تمامی 

طرف امضا شده بود را اجرایی کنند.
حماس  جنبش  ارشد  اعضای  از  که  نیز  ابومرزوق 
است گفت: ما بر مشارکت سیاسی و بازسازی غزه 
توافق کردیم و اینکه گذرگاه های موجود بار دیگر بر 

روی مردم بازگشایی شود.
وی تاکیدکرد: در توافقی که به دست آمده بازسازی 
نوار غزه سرعت خواهد گرفت و مشکالت کارمندان 
و مساله دستمزد کارکنان دولتی برطرف خواهد شد.

وی گفت: کمیته مشترکی از دو طرف برای تسهیل 
فعالیت های دولت و حل مشکالت احتمالی تشکیل 
دولت  آمده  دست  به  توافق های  براساس  و  شده 
غزه  در  گذرگاه ها  برتمامی  شده  تشکیل  توافقی 

نظارت خواهد داشت.
به این ترتیب دو دستگی که میان فتح و حماس از 

سال 2007 به وجود آمده بود از میان خواهد رفت 
و  فتح  میان  مشترک  شکل  به  دیگر  بار  غزه  نوار  و 
حماس و توسط تشکیالت خودگردان اداره خواهد 

شد.
آن  در  که  فلسطین  ملی  آشتی  دولت  واقع  در 
شخصیت های مستقل از گروه های مختلف فلسطینی 
حضور دارند به مدت شش ماه اداره امور را برعهده 
تشکیالت  ریاست  انتخابات  تا  گرفت  خواهند 
برگزر  فلسطین  آتی  وزیر  نخست  نیز  و  خودگردان 

شود.
به  کنندگان  کمک  کنفرانس  از  پیش  مذکور  توافق 
غزه که قرار است در 12 اکتبر در قاهره برگزار شود 
دادن  جهانی جهت  جامعه  کردن  راضی  برای  گامی 

کمک های بیشتر برای بازسازی غزه است.
گرفته  حالی صورت  در  حماس  و  فتح  میان  توافق 
قاهره  در  شنبه  سه  روز  فلسطینی ها  و  اسرائیل  که 
که  را  خود  مستقیم  غیر  مذاکرات  که  کردند  توافق 
بر آتش بس دائم میان رژیم صهیونیستی و گروه های 
فلسطینی اشراف دارد بار دیگر از سر بگیرد. اسرائیل 

از مخالفان جدی توافق فتح و حماس است.

امیر قطر در اولین مصاحبۀ خود از زمان به قدرت رسیدن، از کشورش 
مالی تروریست ها دفاع  تأمین  بر  مبنی  اتهام های وارد شده  برابر  در 

کرد و متعهد شد که از برنامۀ مقابله با داعش حمایت می کند.
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در مصاحبه با شبکه خبری سی.ان.
ان گفت: ما از تروریست ها حمایت مالی نمی کنیم. اگر شما درباره 
تحرکات خاص خصوصًا در عراق و سوریه صحبت می کنید، ما تمام 

آنها را اقدام تروریستی محسوب می کنیم.
وی که به امریکا رفته است، افزود: البته می دانم که در امریکا و برخی 
از کشورهای دیگر به برخی از اقدامات به چشم اقدامات تروریستی 
نگاه می کنند اما تفاوت هایی وجود دارد. برخی از کشورها و برخی 
از مردم بر این باورند که هر گروهی که با پشتوانه اسالمی فعالیت 
اقدام  هر  که  است  بزرگی  اشتباه  این  اما  است.  تروریستی  می کند، 

اسالمی را افراطگرایی محسوب کنیم.
دولت قطر همواره به دلیل میزبانی و تامین مالی تندروهای سوریه 
و مناطق دیگر زیر بار انتقاد بوده است. حتی یکی از مقام های رژیم 
خلیج  حوزه  کوچک  کشور  این  و  گذاشته  فراتر  را  پا  صهیونیستی 

فارس را »کلوپ تروریست ها« نامید.
اصلی  اعضای  از  یکی  ثروتمند  اما  کوچک  کشور  این  حال  این  با 
ائتالف تحت حمایت امریکا برای مقابله با گروه تروریستی »دولت 
میزبان  همچنین  قطر  می شود.  محسوب  داعش  به  موسوم  اسالمی« 

یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی امریکا در خاورمیانه است.
امیر قطر در مصاحبه با کریستین امان پور گفت: قطر نیز همانند سایر 
این کمپین خواهد  در  برای مدت کوتاهی  ائتالف  کشورهای عضو 
بود. دوستان امریکایی ما از ما خواستند که اگر می توانیم به کمپین آنها 
بپیوندیم و ما نیز پذیرفتیم. علت تمام این مسائل رژیم سوریه است. 
ما این مساله را از همان روز اول هم بیان کردیم که چنانچه جلوی 

خونریزی های سوریه گرفته نشود، به این نقطه می رسیم.
امیر قطر در ادامه گفت که برخی از اعضای گروه اخوان المسلمین در 
قطر هستند و به صورت گروهی از مصر گریخته اند و دوحه به آنها 
پناه داده است. وی با تاکید بر اینکه حامی حماس در فلسطین است، 
گفت: ما از تمام مردم فلسطین حمایت می کنیم و معتقدیم که حماس 
بخش مهمی از مردم فلسطین است. اما تفاوت حماس 10 سال پیش 
که  است  این  آن  تفاوت  که  معتقدم  من  کنونی چیست؟  با حماس 
آنها هم اکنون »واقع بین تر« شده اند و به دنبال صلح هستند. اما در این 

رابطه طرف مقابل هم باید واقع بین  باشد و برای صلح تالش کند.

دولت پاکستان به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعالم کرد که به دنبال ساخت نیروگاه های اتمی 
بیشتر برای مقابله با بحران انرژی در این کشور 

است.
به گزارش خبرگزاری آسیا، انصار پرویز، رییس 
کنفرانس  در  پاکستان  اتمی  انرژی  کمیسیون 
سازمان  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  ساالنه 
ملل در وین، اتریش گفت: پاکستان متعهد شده 
اتمی  نیروگاه های  ساخت  برای  را  اقداماتش  تا 

بیشتر افزایش دهد.
انصار پرویز ادامه داد: پاکستان تجربه الزم را در 
ساخت نیروگاه های اتمی و تولید انرژی از طریق 
این نیروگاه ها و استفاده صلح آمیز از این انرژی 
و  قوانین  تحت  تا  شده  متعهد  پاکستان  دارد.  را 
سازمان  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  کنترل 
ملل به تولید این انرژی بپردازد. این نیروگاه های 
جدید در کراچی ساخته می شوند و به سازه های 

امنیتی پیشرفته مجهز هستند.
این مقام مسوول کمیسیون انرژی اتمی پاکستان 
تولید  نیروگاه  نخستین  آباد  اسالم  دولت  گفت: 
برق از انرژی اتمی را در سال 1972 تاسیس کرد 
انرژی  بین المللی  آژانس  به  سال   40 از  پس  و 
اتمی این تضمین را داده که اگر بخواهد باز هم 
نیروگاه اتمی تاسیس کند تحت نظارت و امنیت 

این کار را انجام خواهد داد.
در  حاضر  حال  در   »4 و   3 »چشمه  نیروگاه  دو 
حال ساخت هستند و چین در این امر به پاکستان 

کمک می کند.

                                                                                                              سی ان ان
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بخش دوم

ایده های کوچک

 و تصمیم های بزرگ
Alex Sandy Pentland :نویسنده

برگردان: بیتا نظام دوست

الگوهای یادگیری اجتماعی
در مطالعات جوامع بشری کهن، اهمیت تعامالت اجتماعی در نحوۀ جمع آوری 
اعصار  طی  گرایش  این  می خورد.  چشم  به  انسان ها  تصمیم گیری  و  اطالعات 
مزیتی  به وی  ایده ها  ادغام  و  زیرا گردآوری  کرد،  پیدا  تکامل  انسان  در  همواره 
مشاهدۀ  می شد.  برخوردار  جمعی«  »خرد  از  او  که  چرا  می داد،  دیگران  مافوق 
درست  تصمیم های  به  رسیدن  به  زنده گی شان،  در  افراد  مختلف  استراتژی های 
دقیق  مشاهدۀ  این هدف،  به  دستیابی  کلیدهای  از  یکی  واقع،  در  می کند.  کمک 

موفقیت و شکسِت دیگران در روش هایی شان است.
برای درک این که چه گونه از الگوهای اجتماعی در محیط کسب وکار مدرن بهره 
بگیریم، سراغ پروژۀ تحقیقاتی eToro رفتیم. eToro وب سایتی است که به 
کاربران خود اجازه می دهد تا معامالِت روزانۀ سایر افراد را ببینند و در صورت 
کاماًل  به طور  سایت  این  روی  اطالعات  کنند.  الگوبرداری  آن ها  رفتار  از  تمایل، 
و  تصمیم ها  اقدامات،  می توان  به راحتی  نتیجه  در  دارد؛  وجود  آشکار  و  شفاف 
 eToro تجربۀ افراد را مشاهده کرد و مورد سنجش قرار داد. سرمایه گذاران در
می توانند دو نوع کلی از معامالت را انجام دهند: »معاملۀ فردی« که در آن یک 
کاربر، سهامی را به طور مستقل خریداری می کند و »معاملۀ اجتماعی« که در آن 
در  می توانند  همچنین  آن ها  می کند.  کپی  را  دیگری  کاربر  فردی  معاملۀ  کاربر، 
کاربر  معامالت  تمام   ،follow( »پیروی«  گزینۀ  از  استفاده  با  تمایل  صورت 
دیگر را کپی کنند؛ البته با هر کپی مبلغ اندکی هم به فرد اولیه پرداخت می شود 
و کاربرانی که پیروان زیادی داشته باشند، مبلغ نسبتًا خوبی را از این راه دریافت 

می کنند.
طبق بررسی ها، معامله گرانی که از تعادل مناسب و تنوع ایده های کافی در شبکه 

برخوردار هستند، به سودی معادل 30 درصد باالتر از سایرین دست می یابند.
به یاد داشته باشید که تصمیم گیری در خأل رخ نمی دهد، حتا بهترین ها نیز به ندرت 

می توانند با تعمق در انزوا به آن مرحله دست یابند.

تصمیم گیری درست زمانی رخ می دهد که افراد از تجربیات دیگران بهره می گیرند 
و از آن ها می آموزند. موفقیت در این فرآیند، تا حد زیادی بر کیفیِت اکتشافات 
اجتماعی و این که چقدر اطالعات و منابِع شما از ایده های متنوع و مستقل سرشار 

باشد، متکی است.
در سال 2011، ما اطالعات مربوط به معامالت 1/۶ میلیون کاربر eToro را 
جمع آوری کردیم و در مجموع توانستیم حدود ده میلیون معاملۀ مالی را مورد 
بررسی قرار دهیم. نکتۀ جالب در این بررسی برای ما این است که موفق شده ایم 
وقوع پدیدۀ یادگیری اجتماعی را به وضوح مشاهده کنیم و اثر آن را در اَعمال 
در  هم چنین  کنیم.  پیگیری  را  آن  بودن  غیرسودآور  یا  سودآور  و  بررسی  مردم 
مجموعه داده های دیگر نیز می توانیم تأثیر کاوش های اجتماعی را به وضوح ببینیم 

و بهترین الگوهای آن ها را مشخص کنیم.
نقطه  بهترین  »پیداکردن  eToro)قسمت  رفتار سرمایه گذار در   نمودار  به  اگر 
برای تصمیم گیری«( نگاه کنیم، می توانیم ببینیم که مردم در امتداد یک پیوستار 
که  دارند  قرار  سرمایه گذاران  از  گروه  یک  پیوستار  ابتدای  در  می گیرند.  قرار 
را  دیگر  معامله گران  از  اندکی  تعداد  آن ها  می کنند.  کار  کامل  انزوای  در  تقریبًا 
دنبال می کنند، سپس خودشان ایده های سرمایه گذاری شان را شکل می دهند. در 
انتهای آن گروهی از معامله گران را می بینیم که در ارتباطات چندگانه با یکدیگر 
هستند؛ به طوری که از بسیاری افراد پیروی می کنند و توسط بسیاری دیگر پیروی 
می شوند و استراتژی های آنان اغلب با یادگیری اجتماعی هدایت می شود. اکثریت 
سرمایه گذاران حاضر در eToro  نیز در جایی بین این دو گروه جای می گیرند. 
آن ها در سطح متوسطی از یادگیری اجتماعی شرکت می کنند و همراه با درجه یی 

از استقالل رفتار می کنند و صرفًا »پیرو« نیستند.

نویسـنده: ترز ابرت
Redcritique  :ترجمۀ آزاد از سایت

کاماًل  فردی  را  خود  که  هنگامی  خیلیها 
میپندارند  نمیگیرند،  نظر  در  »خاص« 
هستند.  متوسط«  »طبقۀ  از  عضوی  که 
شاهدشان هم این است که خانه و موتر 
میروند،  سفر  به  را  تعطیالت شان  دارند، 
دستگاه  پای  را  استراحت شان  وقت 
از  میگذرانند،  کمپیوتر  یا  دی وی دی پلیر 
و  میبرند  بهره  دولتی  بیمههای  مزایای 
فرزندان شان را به دانشگاه میفرستند. اما 
اکثراً  خانههای شان  که  است  آن  واقعیت 
اقساط  باید  بانک است و هنوز  در گرِو 
بیمههای  بپردازند.  را  موترهای شان 
نمیکنند،  عمل  درست  چندان  درمانی 
بروند  اقوام  خانۀ  به  ناچارند  سفر  برای 
فرزندان شان  و  کنند  اقامت  چادر  در  یا 
به  دانشگاه،  در  تحصیل  حین  مجبورند 
کارهای نیمه وقت رو بیاورند. آنان سرتاپا 
دارند،  میلیونی  درآمدهای  که  کسانی  با 
فرق میکنند؛ اما به نظر میرسد این تفاوت 
قراین«  و  »شواهد  به  باور  هیچ وجه  به 
حالی  در  آن هم  نمیکندـ  خدشهدار  را 
»طبقۀ  میدهند  نشان  قراین  و  که شواهد 
است  کافی  است.  توهم  یک  متوسط« 
شغلتان را از دست بدهید، آن گاه خواهید 
متوسطی  طبقۀ  زنده گی«  »سبک  که  دید 

هم به سرعت ناپدید خواهد شد. 
بسیاری  اقتصادی،  بحران  هر  از  پس 
صاحبخانه،  سابقًا  خانوادههای  از 
)کارگران،  اقشار واپسزده  هم چون دیگر 
کرایهیی،  خانۀ  دنبال  به  و…(  مهاجران 
میگردند.  امالک  بنگاه های  در  دربهدر 
این  کتماِن  برای  متوسط«  »طبقۀ  افسانۀ 
همه گی  »ما  که  شده  ساخته  حقیقت 
به  یا  برابریم«.  هم  با  این رو  از  و  کارگر 
تفاوتهای  میانی  »سطوح  مارکس:  قول 
نظر  از  را  طبقات  محدودۀ  اجتماعی، 
پنهان میکنند« )سرمایه جلد 3(. آن هم به 
اقتصادی و زنده گی  ناامنی  این قصد که 
متزلزل در سرمایهداری را با نوعی ثبات 
متوسط  طبقۀ  بپوشانند.  ایدیولوژیک 
از  زنده گی«اش  »سبک  واسطۀ  به  فقط 

»سبک  اما  میشود.  متمایز  تحتانی  اقشار 
زنده گی« بیش از آن که واقعیتی اقتصادی 
باشد، یک پدیدار روانی ـ فرهنگی است. 
به  متوسط«  »طبقۀ  ایدۀ  دیگر،  عبارت  به 
اجتماعی،  و  اقتصادی  جایگاهی  منزلۀ 
ایده،  این  توده هاست.  اغفال کنندۀ جدید 
خطوط تند و تیز تقسیمات عینی جامعه 
را محو میکند و عذاب دعوا مرافعههای 

اقتصادِی هر روزه را تسکین میدهد.
پرورش  و  آموزش  رسانهیی،  تبلیغات 
و… بسیاری از مردم را مجاب کردهاند 
چیز  دست کم  یا  ندارد  وجود  طبقه  که 
انسان  زنده گی،  »سطح  نیست:  مهمی 
اوست«.  فردی  سخت کوشی  محصول 
وجود  قدیم  دنیای  در  فقط  طبقه  گویی 
قرن  اروپای  در  فقط  آن هم  داشت، 
نوزدهم. حتا وقتی که واقعیت اجتماعی 
کّلهشق، مردم را وامیدارد که وجود طبقه 
که  میپندارند  بازهم  آنان  بپذیرند،  را 
یک  از  گذرایی  سایههای  صرفًا  طبقات 
طبقه متوسط بزرگ هستند؛ میپندارند که 
اقشار  وجود  از  صرفًا  طبقاتی  تفاوتهای 
به  میکنند.  حکایت  واحد  طبقۀ  یک  در 
عبارت دیگر، کل جامعه یک طبقۀ بیطبقه 
مثل  متوسط  طبقۀ  وجود  به  باور  است. 
آن است که بگوییم هیچ طبقهیی وجود 

ندارد. 
پروژۀ  از  بخشی  متوّسط«  »طبقهی  ایدۀ 
میکند  متقاعد  را  مردم  که  است  عظیمی 
که »طبقۀ کارگر دیگر وجود ندارد، زیرا 
که  شدهاند  باعث  اقتصادی  تغییرات 
گویی  کار«.  نه  باشد  ثروت  منبع  دانش 
این سیستم اقتصادی جدید جامعه را به 
کرده  تبدیل  پساسرمایهداری  جامعهیی 
جامعۀ  این  در  که  میشود  گفته  است. 
پساسرمایهداری، حتا کارگران نیز بورژوا 
سخن،  این  کاردکرد  تنها  اما  شدهاند. 
طبقۀ  شدن  پرولتریزه  فرایند  الپوشانی 
حالی  در  است.  »متوسط«  اصطالح  به 
اجتماعی  که طبقه در اصل یک ساختار 
به سیاهۀ  را  آن  ایدیولوژی حاکم  است، 
این  به  تقلیل میدهد و  اموال و درآمدها 
و  درون خالی  مفهومی  به  را  آن  طریق 
که  حالی  در  میکند.  تبدیل  غیرتاریخی 

تاریخی  شاخص  یک  طبقه،  داراییهای 
و  مطلق  لیست  یک  نه  است  نسبی  و 
تولید  ارتقای  و  تغییر  با  همگام  ثابت. 
مال  منحصراً  زمانی  که  آن چه  اجتماعی، 
داراییهای  به  بود، ضرورتًا  ممتاز  طبقات 
پیشپاافتادۀ تمام طبقات تبدیل میشود. اما 
مالکیت این اشیا، هیچ تغییری در مناسبات 
ساختاری و اجتماعی افراد ایجاد نمیکند. 
طبقۀ کارگر هم چنان مجبور است نیروی 
حاکم  طبقات  به  را(  )بدنش  را  کارش 
بفروشد. گذشته از این، حتا بر طبق خود 
مالکیت  حاکم،  طبقۀ  الذکر،  فوق  تحلیل 
به دست  را  جدیدی  چیزهای  انحصاری 
هم  را  خوابش  حتا  کارگران  که  آورده 
چیزها  مالکیت  بایستی  بنابرین  نمیبینند. 
در  نسبی  و  تاریخی  امری  منزلۀ  به  را 
است  این  تعیینکننده  عنصر  گرفت.  نظر 
که یک طبقه به بهرهکشی از طبقۀ دیگر 
تفویض  با  همگام  قضا  از  میدهد.  ادامه 
مالکیت انحصاری، در اکثر موارد شدت 
استثمار نیز افزایش مییابد. اکنون صاحبان 
مغازهدار  تکسی،  )رانندۀ  آزاد  مشاغل 
 90 هفتهیی  شغله،  دو  کارمندان  و  و...( 
برابر  تقریبًا دو  ساعت کار میکنند. یعنی 
زمان کاری یک کارگر معمولی در اواسط 

قرن بیستم.
اجتماعی  تفاوتهای  دارند  باور  خیلیها 
میان مردم ربطی به طبقه ندارد. گویی این 
تفاوتها بخشی از فردیت آن هاست. اکنون 
نانوشته  این گزاره به یک اصل فرهنگِی 
اقتصادی،  تبدیل شده: »هرگونه شکست 
ناشی از قصور شخصِی خود افراد است«. 
بازار  نظام  نتیجۀ  را  فقر  کسی  دیگر 
از  یکی  منزلۀ  به  فقر  از  اکنون  نمیداند، 
آثار منفی بیفرهنگی، نادانی و یا بیاخالقی 
سادهترین  »فردیت«  میگویند.  سخن 
است.  اجتماعی  شکافهای  برای  توجیه 
مردم هر روزه با واقعیات بیرحمی رو در 
مورد  در  باورهای شان  با  که  میشوند  رو 
باز  اما  درنمیآید.  جور  اجتماعی  برابری 
را  آنان  »طبقه«،  مفهوم  به  اندیشیدن  هم 
چیزی  گویی  میکند.  ناراحت  و  عصبی 
شرمآور و کمابیش ضدانسانی در مفهوم 

طبقه نهفته است. 

الفبای سیاسِت طبقاتی
بخش نخسـت



كاوه میرعباسی

نخستین  به  پدرش  آمد،  دنیا  به  بورخس  وقتی 
نکته یی که توجه کرد، رنگ آبی چشماِن او بود؛ 
خیالش آسوده شد که خورخه لوییس به خانوادۀ 
چشم ها  رنگ  این که  از  غافل  رفته،  مادری اش 
این  مک نیس  تیم  می کند.  تغییر  زمان  مرور  به 
تعبیر می کند.  نفرین شده گی بورخس  به  را  ماجرا 
نوشته  بورخس  دربارۀ  کتابش  در  مک نیس  تیم 
جمله  این  آمد.«  دنیا  به  »نفرین شده  بورخس  که 
می تواند تصویری از دنیای بورخس و شخصیِت 
مک نیس  دهد.  ارایه  داشت،  که  شبح گونه یی 
می گوید که این نفرینی دیرین برای بورخس بوده 
طرف  از  او  که  است  نابینایی  همان  منظورش    و 

خانوادۀ پدری به ارث برد. 
است.  خاص  نویسنده یی  اول  وهلۀ  در  بورخس 
او دنیای خاِص خود را خلق کرده؛ همان طور که 
برساخته که  را  داستانی خاِص خود  کافکا جهان 
کافکایی خوانده می شود، بی معنا نخواهد بود اگر 
از حال و هوای بورخسی نام ببریم. او اگرچه به 
عنوان نویسندۀ داستان های کوتاه شناخته می شود، 
به  بعد  کرد.  شروع  شعر  سرودِن  با  را  کارش  اما 
سراغ رسالۀ ادبی رفت و درآستانۀ چهل ساله گی 
اغراق  به  او حتی  داستان نویسی شد. دربارۀ  وارد 
گفته اند که بعد از سروانتس، بزرگ ترین نویسندۀ 
اسپانیایی زبان بوده. او ادبیاتی شگفت انگیز و فلسفی 
را پایه گذاشت که این یکی را نمی توان انکار کرد. 
داستان نویسی  وارد  را  ابدیت  مثل  تازه   مضامینی 
که  یافت  می توان  مشترکی  نقاط  آثارش  در  کرد. 
می دهند؛  پیوند  هم  به  را  کوتاهش  داستان های 
کتاب خانه ها،  آینه ها،  هزارتوها،  مثل  مضامینی 

کتاب های جعلی و نویسنده گان جعلی.
 بورخس از قماش نویسنده گانی مثل آرتور رمبو، 
زنده گی  که  نبود  بالزاک  یا  همینگوی  ارنست 
بزرگ ترین  می گوید  خودش  داشتند.  پُرتحرکی 
بوده.  پدرش  کتاب خانۀ  زنده گی اش،  رویداد 
بود،  انگلیسی  او  پدری  مادربزرگ  که  آن جا  از 
یاد  را  انگلیسی  اول  یعنی  شد،  بزرگ  دوزبانه  او 
مادری اش  خانوادۀ  را.  اسپانیایی  بعد  و  گرفت 
و  عمل گرا  ذاتًا  که  می رسید  اروگوئه یی ها  به  نیز 
جنگاور بودند، اما زنده گی بورخس زنده گی ساده 
بورخس  هم چنین  بود.  کم تحرکی  و  متفکرانه  و 
خود مترجم برجسته یی بود و در این زمینه، نبوغ 
تشویق  به  را  داستانش  نخستین  داشت.  خاصی 
سروانتس  کیشوت«  »دن  از  استقبال  با  و  پدرش 
نوشت و نخستین ترجمه اش »شاهزادۀ خوشبخت« 
بود و  نوشتن  بود. پدرش شیفتۀ  اسکار وایلد  اثر 
در طول عمرش یک رمان هم نوشت. او همواره 
فرزند را تشویق به نوشتن می کرد. بعد ها تعدادی 
از رباعیاِت خیام را هم ترجمه کرد که در نشریه یی 
که بورخس سردبیرش بود، منتشر شد. اما ذکر این 
نکته بایسته است که بورخِس شاعر تقریبًا مغفول 
مانده، در حالی که حجم اشعاری که در طول عمر 
ـ و به خصوص در سال های آخر زنده گانی اش، 
توجه  قابل  بود، سرود  نابینا شده  که  زمانی  یعنی 
مادربزرگ  نابیناشدن  شاهد  که  آن جا  از  است. 
هراس  نابینایی  از  همواره  بود،  پدرش  و  پدری 

داشت. در 2۸ ساله گی برای نخستین بار، به علت 
بار  هفت  و  رفت  تیغ جراحی  زیر  مروارید،  آب 
در  سرانجام  تا  کرد  عمل  را  هم چشمانش  دیگر 
شد.  نابینا  کامل  طور  به  ساله گی  چند  و  پنجاه 
نابینایی اش نوشت.  بخشی از آثارش را به برکت 
»تاریخ  و  ابدیت«  »تاریخ  مجموعه های  از  اگر 
جهانی رذالت«، که زیاد داستانی نیستند، بگذریم، 
بورخس  کوتاه  داستان  نخستین  بگوییم  می توانیم 
به برکِت نابینایی اش نوشته شد. این اتفاق زمانی 
افتاد که او با موتر تصادف کرد و فکر کرد ذهنش 
آسیب دیده است. بنابراین خواست چیزی بنویسد 
منار  پییر  کوتاه  داستان  او  بیازماید.  را  ذهنش  تا 
ماجرایش  که  نوشت  را  کیشوت  دن  نویسندۀ 
دربارۀ مردی است که در سدۀ بیستم بار دیگر دن 
کیشوتی می نویسد، به مراتب بهتر از دن کیشوت 
سروانتس  کیشوت  دن  همان  دقیقًا  که  سروانتس 
است. این نمونه یی است از پارادوکسی که آن را 
شکل های  به  نیز  بورخس  بعدی  داستان های  در 

مختلف بازمی یابیم. 
شد.  شروع   ۶0 دهۀ  از  بورخس  جهانی  شهرت 
یکی از عرصه های فعالیِت او ادبیات پولیسی بود. 
به معرفی  به طور جدی  بود که  او نخستین کسی 
و  پرداخت  التین  امریکای  در  پولیسی  ادبیات 
کرد.  منتشر  را  هفتم«  »دایرۀ  نام  به  مجموعه یی 
بورخس این عنوان را از کمدی الهی دانته برگرفته 
مکان  که  دارد  دوزخ  هفتم  دایرۀ  به  اشاره  و  بود 
جنایت کاران است. نخستین داستاِن او که به زبان 
انگلیسی چاپ شد، »باغ معبرهای چندشاخه« بود 

ویژۀ  کویین  الری  نشریۀ  در   194۸ سال  در  که 
به  دیرهنگام  شهرت  شد.  منتشر  پولیسی  ادبیات 
و  ادبی  جوایز  توانست  اما  آمد،  بورخس  سراغ 
از  را  و...  لژیون دونور  نشان  و  افتخاری  دکترای 

آِن خود کند. 
که  گفته  گفت وگوهایش  از  یکی  در  بورخس 
نباشد.  معلوم  زیبایی اش  که  نثری ست  زیبا  نثِر 
زیبایی  و  است  روان  و  موجز  بسیار  نیز  او  نثر 
در  که  شرمی  گفت  بتوان  شاید  دارد.  نهفته یی 
خود او هست، در نثر موجز و بی هیاهوی او نیز 
هست. در زمینۀ سیاسی ضد کمونیست بود، ضد 
نیز  پرون  پوپولیستی  دولِت  ضد  و  بود  فاشیست 
بود. در دوران هفتـ  هشت سالۀ ریاست جمهوری 
می کنم  فکر  گذشت.  سخت  بسیار  او  به  پرون، 
بزرگ ترین اشتباه سیاسی اش این بود که از دولت 
نوع  یک  او  حال،  به  هر  کرد.  جانب داری  کودتا 
طرف دار  که  عوام  از  و  داشت  سنتی  آقامنشِی 
دولت پوپولیستی و پرون بودند، خوشش نمی آمد 
و رفتار نظامی ها را بیشتر می پسندید. این ها باعث 
شد تا نویسنده گان آن نسل که عمدتًا گرایش چپ 
به  بورخس  و  نگیرند  تحویل  را  او  زیاد  داشتند، 
انزوا رفت. به نظرم یکی از دالیلی هم که باعث 
شد جایزۀ نوبل نصیبش نشود، همین مسأله بود و 
پینوشه  از دستان  ادبی را  این که یک جایزۀ  دیگر 

گرفت. 
نفس هایم«  آخرین  »با  کتاب  در  بونوئل  لوییس 
می گوید: »بین تمام نابیناهای دنیا، یکی هست که 
است.  بورخس  او  و  نمی آید  خوشم  او  از  اصاًل 

زیاد  خوب  نویسندۀ  ولی  است،  خوبی  نویسندۀ 
است و دلیلی ندارد که آدم از کسی فقط به دلیل 
این که نویسندۀ خوبی است خوشش بیاید. متکبر 
را  اسپانیایی است، خود  و خودشیفته است، ضد 
فاضل و عقل کل می داند و همیشه به نوبل گریز 
می زند. حتم دارم هرشب خوابش را می بیند. این 
رفتار را مقایسه کنید با مناعت طبِع کسی چون ژان 
پل سار تر که با بی نیازی تمام نوبل و جایزۀ نقدی 

آن را رد کرد.« 
در  عشق  یک  ولی  کرد  ازدواج  بار  دو  بورخس 
زنده گی اش داشت و آن زنی بود به نام استال کانتو. 
در سال 1944 وقتی که بورخس بیش از 40 سال 
داشت، با او آشنا شد و از او دعوت کرد تا با هم 
مالقاِت خصوصی شان  نخستین  در  بروند.  بیرون 
دوست  را  شاو  برنارد  جرج  دو  هر  که  فهمیدند 
دارند. دفعۀ دوم که بیرون رفتند، بورخس یک دل 
نه صد دل عاشقش شد، ولی این عشق یک طرفه 
بود. با این  حال، استال راضی به ازدواج شد، ولی 
مادر بورخس مخالفت کرد و رابطۀ آن دو نیز به هم 
بد نشد،  کانتو  استال  برای  این ماجرا  البته  خورد. 
بورخس«  »پرهیب  کتاب   19۸9 سال  در  که  چرا 
را نوشت که بار ها تجدید چاپ شد و بازار کتاب 
بوینوس آیرس را گرم کرد. فلمی هم از آن با نام 
کانتو؛ روایت عشق بورخس« ساخته شد.  »استال 
ناگفته نماند که بورخس داستان »الف« را به استال 
منتقدان، پرسوناژ  از  تقدیم کرده و بسیاری  کانتو 
بئاتریث در این داستان را ملهم از شخصیِت استال 

کانتو می دانند. 
هم  اسکاندیناوی  و  آلمانی  زبان های  از  بورخس 
جعل  هم  را  داستان ها  برخی  می کرد.  ترجمه 
می کرد. مثاًل سه داستان از هزار و یک شب دارد که 
در حقیقت جعِل خود او است و متعلق به هزار و 
یک شب نیست. به  هر حال، او در دهه یی به شهرت 
کتاب های  التین  امریکای  نویسنده گان  که  رسید 
»گفت وگو  چون  آثاری  کردند؛  منتشر  را  مهمی 
در کاتدرال« )یوسا(، »جایی که هوا صاف است« 
)مارکز(،  تنهایی«  سال  »صد  فوئنتس(،  )کارلوس 
لی  »لی  دونوسو(،  )خوسه  شب«  وقیح  »پرندۀ 
بازی« )خولیو کورتاسار( و بسیاری آثار شاخص 

دیگر.
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بورخس نفرین شده در هزارتوها
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اگر از مجموعه های »تاریخ ابدیت« و »تاریخ جهانی رذالت«، که زیاد داستانی نیستند، 
نابینایی اش نوشته بگذریم، می توانیم بگوییم نخستین داستان  به برکِت  کوتاه بورخس 

شد. این اتفاق زمانی افتاد که او با موتر تصادف کرد و فکر کرد ذهنش آسیب دیده است. 
بنابراین خواست چیزی بنویسد تا ذهنش را بیازماید. او داستان کوتاه پییر منار نویسندۀ 
دن کیشوت را نوشت که ماجرایش دربارۀ مردی است که در سدۀ بیستم بار دیگر دن 
کیشوتی می نویسد به مراتب بهتر از دن کیشوت سروانتس که دقیقًا همان دن کیشوت 
سروانتس است. این نمونه یی است از پارادوکسی که آن را در داستان های بعدی بورخس 

نیز به شکل های مختلف بازمی یابیم
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ناتو به همکاری با روسیه ...
 این طرح ها انتقاد داشت و این تصمیم را گرفت.

در  امریکا  دفاع  وزارت  با  قرارداد  سه  روسیه  پیش تر 
ارتش  برای  ام.ای17-  بالگرد  فروند  تامین 70  خصوص 

افغانستان امضا کرده بود.
وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو ابتدای ماه اپریل 
به دلیل موضع مسکو در خصوص اوکراین و الحاق کریمه 
به روسیه عمال به هرگونه همکاری نظامی و غیر نظامی با 

مسکو خاتمه دادند.

از مردم عذر می...
برای شهروندان کشورهای دیگر زحمت زیادی ندارد، 
چند دقیقه در صف می ایستند، رای می دهند و تا 24 
ساعت نتیجه آن را می بینند. اما شرکت در انتخابات به 
دلیل شرایط خاص حاکم بر این کشور، به معنی قبول 

خطرات جدی است.
او با اشاره به کسانی که در جریان مبارزات انتخابات 
و یا هم روز انتخابات کشته شدند و نیز کسانی که 
انگشتان شان به دلیل شرکت در انتخابات بریده شد، 
گفت، از مردم افغانستان سپاسگزار است و مسوولیت 
را  کشورش  مردم  زخم های  تمام  تا  می دانند  خود 

درمان کند.
رییس جمهوری جدید افغانستان با اشاره به مشکالتی 
که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با آن روبرو 
شد گفت: باید از گذشته عدول کنیم و آینده یی را 
بسازیم که در شفافیت و درستی انتخابات آن ذره ای 

شک نباشد.
اشرف غنی احمدزی به دولت وحدت ملی نیز اشاره 
آرای  نماینده  حکومت  این  واقع  در  گفت:  و  کرد 
تمامی رای دهندگان است چه کسانی که به او رای 
داده اند و چه کسانی که به عبداهلل عبداهلل رقیب او 

رای داده اند.
او افزود چنین حکومتی به معنی تقسیم قدرت نیست 
بلکه به معنی تقسیم وظایف است و چنین حکومتی 

به معنی جمع کردن تمامی نیروهای افغانستان است.

به دنیال جنجالی شدن انتخابات و تشکیل حکومت 
وحدت ملی، نگرانی هایی وجود داشته است که تیم 
های رقیب گذشته نتوانند در ترکیب تیم واحدی باهم 
نگرانی ها  این  به  اشاره  با  احمدزی  آقای  کنند،  کار 
او  و  است  کرده  تغییر  به صورت جدی  گفت: فضا 
شنیده است که تاجران از هراس و سردرگمی بیرون 

می آیند.
کشور  این  در  خواست  ملی  تاجران  از  همچنین  او 

سرمایه گذاری کنند

عذرخواهی رییس کمیسیون
یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات افغانستان 
که اعتبارنامه آقای غنی را به او داد، از مردم افغانستان 
به دلیل طوالنی شدن روند انتخابات عذرخواهی کرد.

ماه ها  انتخابات،  طوالنی شدن  گفت،  نورستانی  آقای 
مردم را نگران کرد، به اقتصاد مملکت آسیب رساند و 
سبب فشارهای گونانی بر مردم شد. اما او افزود که تا 
وقتی که همه شهروندان افغانستان، صاحب شناسنامه 
نگیرد،  صورت  دقیق  سرشماری  نشوند،  الکترونیک 
دهی  رای  حوزه  هر  در  دهنده گان  رای  دقیق  شمار 
مشخص نشود، هر انتخاباتی که در افغانستان برگزار 

شود، خالی از جنجال و دشواری نخواهد بود.
۵۵ ممیز 27 درصد کل آرا

رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که 
پس از تفتیش گسترده ثابت شد که میزان اشتراک در 

دور دوم انتخابات بیش از هفت میلیون بوده است.
کل  نتیجه،  اعالم  روز  مانند  نورستانی  آقای  هرچند 
کرده  خود  آن  از  احمدزی  اشرف غنی  که  را  آرایی 
منتشر  نامه  اعتبار  این  از  که  اما عکسی  نکرد،  اعالم 
شده، نوشته شده که آقای غنی 3 میلیون و 93۵ هزار 
و ۵۶7 رای )۵۵ ممیز 27 درصد کل آرا( را از آن خود 

کرده است.
آقای نورستانی گفت، تفتیش گسترده نتایج انتخابات 
نشان داد که شماری از کارمندان یک روزه انتخابات، 
شماری از اعضای هردو ستاد انتخاباتی به نحوی در 
شفاف  انتخابات  برگزاری  و  اند  داشته  دست  تقلب 
و  الکترونیک  شناسنامه های  صدور  بدون  عادالنه  و 

سرشماری دقیق جمعیت ممکن نیست.

واکنش اصالحات و همگرایی
الرحمان رحیمی سخنگوی تیم اصالحات و  مجیب 
همگرایی در واکنش به اعالم نتیجۀ انتخابات از سوی 
کمیسیون انتخابات گفته که »اصالحات و همگرایی« 
کمیسیون  سوی  از  که  را  توافق  مورد  متن  همان 
انتخابات در روز امضای توافقنامه در مورد برآیند دور 
دوم انتخابات اعالن گردید، معتبر می داند. هر اعالن و 
آمار دیگر که تقلب های گسترده را مشروعیت بخشد، 
و اصل توافق سیاسی برای بیرون رفت از بحران، که 
نماید،  نیست، نقض  بازنده یی در آن مطرح  برنده و 

سوال برانگیز و غیر مشروع می داند.
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پیروزی بزرگ عبداهلل نتیجۀ...
یک  ایجاد  ضرورت  بر  افغانستان  در  سیاسی  نظام 
اتحاد  و  وحدت  اساس  بر  متوازن  و  فراگیر  دولت 
تمام نیروهای وطن دوست و سازنده به تکرار تأکید 

کرده ایم.
رییس جمهور تاجیکستان ابراز امیدواری کرد: دولت 
و  صادقانه  اقدامات  انجام  و  تالش  با  ملی  وحدت 
رییس  و  جمهور  رییس  مشترک  و  هدفمند  فعالیت 
اجرایی، افغانستان را در مسیر ثبات، پیشرفت و اتحاد 

خلل ناپذیر قرار دهد.
مناسبت  به  تبریک  با  عبداهلل  به  پیام خود  در  رحمان 
ملی  دولت وحدت  اجرایی  رییس  به سمت  انتصاب 
ریاست  انتخابات  در  شما  بزرگ  پیروزی  نوشت: 
پیکار  و  تالش  طبیعی  نتیجه  افغانستان  جمهوری 
صادقانه طوالنی، حضور در جبهه های جهاد، مقاومت 

و روند سازنده گی در افغانستان است.
به  عبداهلل  است:  افزوده  تاجیکستان  جمهور  رییس 
مردم  ماندگار  فرزندان  مانند  شخصیت هایی  رهبری 
در  احمد شاه مسعود  و  ربانی  برهان الدین  افغانستان؛ 
مبارزه برای برای استقالل، وحدت، پیشرفت افغانستان 
و ایجاد زمینه سعادت برای مردم و سهم گرفته و تجربه 
به  انتصاب  با  اکنون  مبارزه حقیقی را کسب نموده و 
افغانستان و کاهش رنج  این سمت، در راه شکوفایی 

و عذاب مردم مظلوم کشورش خدمت خواهد کرد.
رحمان در پایان تأکید کرد: عبداهلل در مقام عالی رییس 
اجرایی دولت در ترکیب یک تیم متحد، با صداقت و 
فداکاری، برای اجرای اقدامات هدفمند فعالیتی مثمر و 

موفقانه خواهد داشت.
 
مـعامله نکـرده...

راستای مساعد ساختن  در  کاسته و  مردم  رنج  از  و 
با هم یکجا  زیباتر و مرفه تر  بهتر و زنده گی  فضای 

به پیش برویم.«
خواهی  پوزش  با  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
خطاب  کشور  در  انتخابات  کشیده شدن  دراز  به  از 
را  شیرین شان  جان های  که  »کسانی  گفت:  مردم  به 
حضور  خاطر  به  را  شان  انگشت های  که  کسانی  و 
نیکی  به  دادند،  دست  از  رای  صندوق های  پای  در 
یاد  می نماییم؛ من و همکارانم در تیم اصالحات و 
و  نبرده  یاد  از  را  عزیزان  این  هیچگاهی  همگرایی، 
به  به خاطر  افغانستان  مردم  که  لحظه یی  هر  شریک 
اند،  دیده  رنج  انتخابات  معضله  شدن  کشیده  درازا 

بوده ایم.«
پایان  به  انتظار  این که روزهای  بیان  با  عبداهلل عبدهلل 
همۀ  برنامه  ملی،  وحدت  حکومت  برنامۀ  و  رسیده 
مردم و برنامه بهبود زندگی برای همه است، افزود: 
امنیت و  تأمین  برنامۀ  ملی،  برنامۀ حکومت وحدت 
صلح سراسری، مبارزه با فساد و بی عدالتی و حمایت 
از حقوق زنان و تمام شهروندان کشور، پاسداری از 
ارزش های دینی و ملی، بهبود روابط در سطح منطقه 

و جامعۀ بین المللی است.
او خاطر نشان کرد: هدف حکومت وحدت ملی این 
است که با تطبیق برنامه ها گام های بزرگ برای تأمین 
افغانستان  و  باشد  قانون  حاکمیت  و  صلح  امنیت، 
جایگاه با عزت خود را کسب کرده و مردم مجبور به 

فرار از کشور نشوند.
هواخواهانش  به  گردهم آیی  این  در  عبداهلل  عبداهلل 
گفت: »ما را متهم به معامله و چوکی خواهی نکنید؛ 
ما و تیم ما انتقاد پذیر هستیم، اما با کمال ایمان داری، 
افغانستان عرض  مردم  صداقت و سربلندی خدمت 

کرده می توانیم که ما چیزی را معامله نکردیم.«
تا  سپرد  تعهد  ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس 
بهبود  برای  و  نموده  اصالح  را  انتخاباتی  نهادهای 
نظام  »اصالح  کرد:  تأکید  او  کنند.  کار  افغانستان 
تا  از نکات بسیار اساسی است؛  افغانستان  انتخاباتی 
هیچ زمان دیگری نه نامزد و نه هم رأی دهنده یی که 
تکرار  دیگر  بار  دیدند،  را  فراوانی  رنج های  بار  این 

نشود.«
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ضمن 
اشرف غنی  به  ریاست جمهوری  مقام  تبریکی  ابراز 
احمدزی گفت که احترام آقای کرزی نزد ما و مردم 

افغانستان محفوظ خواهد ماند.
کرزی   مشکل حکومت داری  بزرگترین  عبداهلل  آقای 
را فاصله میان مردم و حکومت دانسته گفت: به مردم 
و  خدا  رضای  کسب  که  می دهم  اطمینان  افغانستان 
خدمت به شما یگانه خواست و آرزوی ما است و 
و  نمی مانیم  مردم خود جدا  از  هم  لحظه  یک  برای 
برای ساختن آینده بهتر از هیچ تالشی دریغ نخواهیم 

کرد.
او  این که  بیان  با  همگرایی  و  اصالحات  تیم  رهبر 
است،  افغانستان  مردم  به  وعده هایش  به  متعهد 
سوی خشونت  به  رفتن  برای  گرفتن  گفت:«تصمیم 
این  در  مردم  که  را  ناآرامی یی  و  رنج  اما  بود،  ساده 
راستا متحمل می شدند، تلخ و غیر قابل تحمل بود؛ 
اکنون و با عبور از بحران، امیدوار هستیم که تشکیل 
حکومت وحدت ملی، نقطۀ آغاز برای پایان دردهای 

مردم افغانستان باشد.«
بعد از آن که پروسۀ انتخابات در افغانستان به بن بست 
کشید،  درازا  به  ماه  چند  روند  این  و  شده  کشانیده 
داکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر اشرف غنی احمدزی با 
به  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  توافق نامۀ  امضای 

انتظار مردم نقطۀ پایان گذاشتند.

صدها طالب با حمله به منطقۀ استراتژیک اجرستان 
در والیت غزنی، طی پنج روز گذشته بیش از 100 

غیرنظامی را کشتند.
از  یکی  و  شده  واقع  کابل  غرب  جنوب  در  غزنی 
مناطق کلیدی برای ورود به مناطق جنوبی و جنوب 
شرقی است که شبه نظامیان طالبان طی ماه های اخیر 

پیشرفت های زیادی در آن جا داشته اند.
ولسوالی  پولیس  فرمانده  معاون  صافی،  اسداهلل 
مرکزی  دولت  اگر  گفت:  غزنی  غرب  در  اجرستان 

فوراً کمک نکند، این منطقه سقوط خواهد کرد.
درگیری اجرستان چالش بزرگی برای رییس جمهوری 
محسوب  کشور  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  جدید 
خروج  با  میالدی  جاری  سال  پایان  در  که  می شود 
کنترل  می شوند.  رو  به  رو  آن  با  خارجی  سربازان 
گروه  به  کابل،  کیلومتری   200 حدود  در  اجرستان 
شبه نظامی طالبان این فرصت را می دهد تا حمالتی را 

در والیت های ارزگان و دایکندی انجام دهد.
حدود 700 شبه نظامی طالبان از حدود پنج  روز پیش 
به والیت غزنی حمله کرده اند و طبق گزارش ها بیش 

از 100 تن کشته شده اند. در این میان 1۵ غیرنظامی 
به دست طالبان سر بریده شدند.

والی غزنی  معاون  احمدی،  این حال محمد علی  با 
گفت بیش از هفتاد تن در جریان دو هفته گذشته در 

جنگ کشته شده اند.
از  شماری  بر  که  آن   از  پس  طالبان  افزود:  وی 
روستاهای مشرف به مقر منطقه اجرستان مسلط شد، 
بیش از هفتاد خانه را آتش زد و 1۵ تن را به جرم 
همکاری با دولت سر برید که شماری از آنها زنان و 

کودکان هستند.
سالح  به  طالبان  گروه  می گوید،  غزنی  والی  معاون 
سنگین و پیشرفته مسلح  است و نیروهایی که برای 
حمایت از مرکز غزنی به اجرستان اعزام شده اند در 
راه های  مین گذاری  و  گرفتند  قرار  حمله  هدف  راه 
منتهی به اجرستان کار نیروهای امنیتی را دشوار کرده 

است.
نیروهای  اگر  که  کرد  تاکید  غزنی  ارشد  مقام  این 
هوایی و کماندو به حمایت منطقه اجرستان نشتابند، 
این ولسوالی سقوط خواهد کرد و امکان وقوع یک 

فاجعه انسانی بعید نیست. اما عبدالجامع جامع، رییس 
شمار  گفت  بی.بی.سی  با  تماس  در  والیتی  شورای 
کشته شده ها بیش از 100 تن است. وی گفت طالبان 
حیوانات ساکنان محل را نیز کشته و درختان را قطع 

کرده اند.
رییس شورای والیتی غزنی افزود آنها از دو هفته قبل 
با مقام های امنیتی وزارت دفاع و کشور تماس گرفتند 
اجرستان  ولسوالی  خطرناک  وضعیت  مورد  در  و 
پایه  بلند  مقام های  وی  گفته  به  اما  بودند  داده  خبر 
انتخابات بودند و به  امنیتی درگیر مسایل سیاسی و 

هشدارهای آنان توجهی نکردند.
این  از مرکز  منطقه غزنی  منطقه اجرستان، دورترین 
غزنی  والیت  مرکز  با  کیلومتر   120 و  است  والیت 
فاصله دارد. اجرستان با والیت اورازگان در غرب و 
دایکندی در شمال هم مرز است. در سال های گذشته 
سعی  و  داشته  نفوذ  منطقه  این  در  طالبان  گروه  نیز 

کرده اند آن را از کنترل دولت خارج کنند.

 
ثبات افغانستان، ثبات...

در پایان امسال کمک هایش را با افغانستان از سه طریق 
ادامه دهد. نخست از راه آغاز مأموریت حمایت قاطع یا 
آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان. 
پایداری  از  پیشتیبانی  در  تعهد  تجدید  راه  از  دوم، 
هم  و سوم  میالدی  پایان سال 2017  تا  افغان  نیروهای 
تقویت مشاورۀ سیاسی و همکاری عملی با افغانستان در 

چارچوب موجود میان ناتو و افغانستان.
اما، ناتو می گوید که برای این کمک به چارچوب قانونی 

نیاز دارد.
راسموسن در مورد مبارزه با شورشیان در افغانستان گفت 
که ناتو می داند که چالش های عمده از جمله چالش های 
باقی خواهند ماند و به همین دلیل  افغانستان  امنیتی در 
بین  نیروهای  جنگی  مأموریت  یافتن  پایان  با  که  است 
ناتو  دیسمبر،  ماه  در  آیساف  یا  امنیت  به  کمک  المللی 

همچنین می خواهد که در افغانستان بماند.
معنی  به  افغانستان  در  ثبات  که  می گوید  ناتو  دبیرکل 

امنیت برای ناتو نیز است.
ها  بار  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  گفت  راسموسن 

نشان داده اند که توان انجام وظیفۀ شان را دارند.
تبدیل  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  راسموسن،  گفته  به 
شدن شورشیان به یک تهدید استراتیژیک و دستیابی به 

اهداف شان، جلوگیری کرده اند.
دبیرکل ناتو گفت که از همه مهمتر این است که نیروهای 
امنیتی افغانستان به مردم خود نشان داده اند که می توانند 

از کشورشان دفاع کنند.
امنیتی  نیروهای  وظیفه  اکنون  که  گفت  راسموسن 

افغانستان است که کشورشان را مصون نگهدارند.
این  انجام  افغانستان در  امنیتی  نیروهای  افزود که  او  اما 
وظیفه تنها نخواهند بود و ناتو در کنارشان خواهد ایستاد.

قتل عام در اجرستان
طالبان خانه ها و درختان را نیز آتش زدند



استراتژی دو دوره ریاست جمهوری کرزی:

تـفرقه  بینـداز و حکـومت کـن! 
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فینال  به  بارسلونا  تا  رسیده  وقتش  می گوید  مسی  لیونل 
باارزش ترین  فاتح  بتواند  و  یابد  راه  قهرمانان  لیگ 

تورنمنت باشگاهی در اروپا شود.
در  اروپا  قهرمانان  لیگ  گذشته  فصل  سه  در  بارسلونا 
مرحله نیمه نهایی با شکست برابر چلسی، بایرن مونیخ و 
آتلتیکومادرید حذف شد. حضور لوئیس انریکه در این 
تیم انگیزه های آبی و اناری را باال برده و این تیم امیدوار 

است بتواند فاتح لیگ قهرمانان شود.
جدید  فصل  در  بارسلونا  با  هدفش  درباره  مسی  لیونل 
و  بازگردیم  خودمان  قبلی  روند  به  دوباره  باید  گفت:  
بارسلونا  اهداف  برسیم.  مداوم  قهرمانی های  به  بتوانیم 
تمام جام های  در  قهرمانی  آن هم  و  است  ثابت  همیشه 
قهرمانان  لیگ  در  گذشته  فصل  سه  در  ما  است.  ممکن 
یابیم.  راه  قهرمانان  لیگ  فینال  به  نتوانستیم  بوده  و  ناکام 
قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  به  بار  این  که  رسیده  وقتش 

به  داریم ولی  رقبای سرسختی  راه  این  برسیم. در  اروپا 
بزرگ  هدف  این  به  می توانیم  و  داریم  اعتماد  خودمان 

برسیم.
مهاجم آرژانتینی بارسلونا درباره حضور لوئیس سوآرس 
در این تیم گفت: ورود سوآرس به بارسلونا قطعًا قدرت 
تمرینات  در  کرد. سوآرس  دو چندان خواهد  را  ما  تیم 
با  خوب  شروعی  می خواهد  و  است  باانگیزه  بسیار 
موفق  بارسا  در  او  هستم  مطمئن  باشد.  داشته  بارسلونا 
خواهد بود. جذب این بازیکن اتفاق خیلی خوبی برای 
تیم ما بود؛ چرا که یکی از بهترین مهاجمان جهان است 
و می تواند بارسلونا را در رسیدن به عنوان قهرمانی کمک 

کند.
او  سابق  هم تیمی  گوتیرس  از خوناس  با حمایت  مسی 
در تیم ملی آرژانتین که دچار سرطان شده است، گفت: 
آرزو  قلب  صمیم  از  و  است  بزرگی  بازیکن  گوتیرس 
می کنم بتواند این مرحله را به خوبی پشت سر بگذارد. 
من و بقیه بازیکنان تیم ملی آرژانتین از خوناس حمایت 

می کنیم و امیدواریم او را بار دیگر در فوتبال ببینیم.
دوران  گل   400 به  رسیدن  تا  گل  یک  تنها  مسی  لیونل 
بتواند  مسی  که  صورتی  در  دارد.  فاصله  خود  فوتبالی 
نوکمپ  برابر گرانادا در ورزشگاه  تیمش  فردا  دیدار  در 
گلزنی کند می تواند به رکورد 400 گل دوران فوتبالش 
دست یابد. به همین خاطر هواداران بارسلونا قصد دارند 

پالکاردهای ویژه ای برای این بازیکن فراهم کنند.

در  امریکا  مداخلۀ  از  پس  اندکی  کرزی  حامد 
را  کشور  این  گذشته  سال  سیزده  مدت  افغانستان 
نمی توانست  افغانستان  قانون  طبق  او  کرد.  رهبری 
در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای دورۀ سوم 
خود را  نامزد سازد. برخی ها نگرانی داشتند که شاید 
در  خود  نفوذ  هم   قدرت  از  کنارگیری  از  پس  او 
سیاست افغانستان را حفظ کند، ولی او گفته است 
که پس از کناره گیری از ریاست جمهوری در قصری 
که برای وی در ساحۀ ارگ ساخته شد به سر نمی برد 
و در یک منزل عادی در شهر کابل زنده گی اختیار 

خواهد کرد.
در  افغان ها  زنده گی  طالبان  رژیم  از سرنگونی  پس 

سیزده سال گذشته چه تغییرات داشته است.
رییس جمهور کرزی پس از سیزده سال در قدرت 

یک میراث ضد و نقیض از خود بجا می گذارد.
سال  در  طالبان  رژیم  فروپاشی  از  پس  افغانستان 

2001 تنها یک رهبر حامد کرزی را شناخته است.
او پس از سپری کردن دو دورۀ جنجالی و متالطم  
در قدرت اولین زعیم این کشور است که زمامداری 
را به طور مسالمت آمیز رها می کند. رادیو آزادی از 
افراد نخبۀ اقشار مختلف افغانستان پرسیده است تا 
رییس جمهور  میراث  دربارۀ  را  خود  شخصی  نظر 

کرزی بیان کنند.
ملی  امنیت  ریاست  سابق  رییس   ، صالح  امراهلل 
کرزی  حامد  معروف  منتقدان  از  یکی  و  افغانستان 

می گوید:

»از رییس جمهور کرزی سه مرحلۀ مختلف به یادگار 
یک  عنوان  به   2004 تا   2001 سال  از  او  می ماند. 
قهرمان شناخته می شود. از سال 2004 تا 2009 به 
تحکیم  در صدد  که  زیرکی  سیاستمدار  یک  عنوان 
و  تفرقه بینداز  نقش  و  بود  خود  قدرت  پایه های 
حکومت کن را به پیش گرفت و با استفاده از منابع 
دولتی، مشروعیت خود و حمایت جامعۀ جهانی یک 

هالۀ به دور خود ایجاد کرد.«
به  افغانستان  پیشین استخبارات  امراهلل صالح رییس 
اخیر  سال های  در  کرزی  حامد  که  است  باور  این 
اقتدار خود نقش خود را به رهبر یک گروه در کشور 
انتقال  یک  برای  این که  جای  به  و  ساخت  محدود 
آبرومند قدرت سعی کند به منافع باریک قومی بیشتر 

تمرکز نمود.
نادر نادری، فعال حقوق بشر و رییس بنیاد انتخابات 
که  است  باور  این  به  نیز  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد 
خود  اقتدار  از  مخلوط  میراث  یک  کرزی  حامد 
یک  برخی ها  هرچند  می گوید  او  می گذارد.  جا  به 
تصویر تیره از آینده پیشی بینی می کنند ولی فضای 
عدم اطمینان که پس از انتخابات دور دوم ریاست 

جمهوری ایجاد شد  قابل پیش بینی بود.
حامد  اقتدار  ایام  از  گوید:چیزیکه  می  نادری  نادر 
کرزی ممنون آن خواهم بود این است که علی رغم 
فعالیت های مهم ودشواری که من طی سال ها انجام 
مستقیم  فزیکی  عواقب  به  هرگز  واقعیت  در  دادم 
اشخاص  البته  نشدم.  مواجه  از سوی رییس جمهور 

نزدیک به او، مقامات بسیار ارشد دور و بر او باعث 
نگرانی می شدند. آن ها مرا تهدید می کردند . ولی در 
از حکومت  انتقاد  زمینه  ایجاد شد،  که  فضای  کل، 
وجود  چالش های  البته  ساخت.  مهیا  را  افراد  برای 

داشت. تجربۀ شخصی من مخلوط بود.«
نادری نادری به این باوراست که افغانستان با انتقال 
مسالمت آمیز قدرت گام های استوار وتدریجی خود 
را به سوی نهادینه ساختن نظام حاکمیت قانون برمی 

دارد.
رویا محبوب مدیر عامل شرکت انکشاف نرم افزار 
کارآفرین  زنان  معدود  جملۀ  از  هرات  در  سیتادیل 
در افغانستان است. این شرکت خدمات خود را به 
موسسات دولتی وغیردولتی تقدیم می کند واکثریت 
کارکنان آن زنان اند. خانم محبوب سال گذشته از 
سوی مجلۀ تایم یکی از صد شخصیت پرنفوذ جهان 
معرفی شد. او به این باور است که حامد کرزی یک 

میراث مثبت از خود به جا می گذارد.
یادگار  یک  کرزی  »رییس جمهور  گوید:  می  وی 
پدر  او  من  فکر  به  می گذارد.  جا  به  از خود  مثبت 
مردم ساالری است. او اولین رهبر این کشور است 
که قدرت را به جانشین خود می سپارد، ولی بازهم 
او می توانست کارهای بهتر انجام دهد. افغانستان در 
کشور  چندین  توجه  مرکز  در  گذشته  سال  دوازده 
جهان قرار داشت، ولی متاسفانه ما نتوانستیم از این 
فرصت استفاده کنیم. ما باید جوانب مثبت را نادیده 
نگیریم، ولی امکانات دست آوردهای به مراتب بهتر 
پالن ها  او  اگر  بهتر.  مرتبه  پنج  داشت. شاید  وجود 
افغانستان  یک  امروز  شاید  ما  میداشت  بهتر  تیم  و 

متفاوت می داشتیم.«
کرزی  رییس جمهور  که  می افزاید  محبوب  خانم 
تنش های قومی را کاهش داد و همۀ اقوام را دریک 
یک  کرزی  حامد  که  می گوید  او  کرد.  جمع  ملت 
سطح از مردم ساالری و آزادی بیان را مروج ساخت 
که نظیر آن قباًل در افغانستان دیده نشده بود و در 
عرصه های تعلیم، خدمات صحی ، و آزادی رسانه ها 

دست آوردهای دارد.
خانم رویاء محبوب به این باوراست که افغانستان به 

سوی یک آیندۀ روشن درحرکت است.

عبدالشهید ثاقب
شکایت داشتیم که اهالی فرهنگ و مطبوعات ما حافظه تاریخی ندارند، اما حاال دیده می شود 
که برخی اصاًل حافظه ندارند، حتا حافظه کوتاه مدت. اهالی فرهنگ و رسانه های ما چه زود 
فراموش کرده اند که اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور منتخب نه، بل رییس دولت وحدت 
ملی است که چندروز پیش در پی یک توافق سیاسی شکل گرفت و بر بنیادِ آن اشرف غنی 

احمدزی رییس جمهور و دکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی اعالم گردید.
رییس جمهور منتخب، به کسی گفته می شود که در نتیجه یک انتخابات شفاف و دموکراتیک 
به قدرت رسیده باشد. انتخابات افغانستان نه شفاف بود و نه هم دموکراتیک. چه ملت 
بی حافظه ای هستیم و چه زود فراموش کرده ایم که انتخابات افغانستان چنان آمیخته با تقلب 
بود که بُن بست سیاسی خلق کرد کشور را به لبه پرتگاه برد و سرانجام با میانجی گری 
جامعه جهانی، سازمان ملل و ایاالت متحده امریکا پرونده انتخابات پایان یافته اعالم گردیده و 

بن بست موجود از طریق یک توافق سیاسی حل و فصل گردید.
من از کسانی که اشرف غنی احمدزی را رییس جمهور منتخب می خوانند، می پرسم که آیا در 
روزی اعالن پیامد انتخابات، کنفرانس مطبوعاتی نورستانی و سایر اعضای رهبری کمیسیون 
انتخابات را دیدید؟ چرا نتوانستند آمار و ارقام آرای نامزدان را اعالم کنند؟ چرا متنی را به 
خوانش گرفتند که توسط نمایندگان ستادهای انتخاباتی تهیه و ترتیب گردیده بود، نه توسط 

اعضای کمیسیون؟ چرا در روز اعالن پیامد انتخابات، سرشان خم بود و رخسارشان سیاه؟
واقعیت آن است که سیاهی رخسار نورمحمد نور در روز اعالن پیامد انتخابات، رسوایی 
تقلب را نشان می داد و سر خم نورستانی، حکایت از شرمندگی اش در برابر تاریخ داشت. 
وقتی نورستانی نتوانست آمار و ارقام ارایه کند و بر بنیاد آن رییس جمهور را معرفی نماید، به 
جای اش من شرمیدم. آخر، کمیسیونی که مسوول برگزاری انتخابات است، چنان تقلب کرده 
که از اعالم نتیجه خودش نیز می شرمد. تقلب، رسوا شد، افزون طلبی سرش به سنگ خورد 
و بزرگ ترین مبارزه ی ما در راستای براندازی نظام ستیزه گر با حقیقت عینی به پیروزی رسید. 
بنابراین، اگر شرم دارید و چیزی را به نام وجدان به رسمیت می شناسید، حداقل اشرف غنی 
را رییس جمهور منتخب نخوانید و به جایگاه انتخابات و دموکراسی و رهبران مردمی توهین 
نکنید. رییس جمهور منتخب، کسی است که با رأی اکثریت مردم در یک انتخابات شفاف، 
نه گوسفندی، به قدرت رسیده باشد. اگر بنا را بر آرای مردم بگذاریم و حساب آرای ناپاک 
را از پاک جدا کنیم، دیده خواهد که منتخب مردم افغانستان عبداهلل عبداهلل است، نه اشرف 
غنی. حمایت قاطع مردم افغانستان در دودور انتخابات از عبداهلل عبداهلل چیزی نیست که تنها 
هواداران تیم اصالحات و همگرایی به آن باورمند باشند، بل واقعیتی است که بر سر زبان 
همه جهانیان نیز می باشد. اگر باور ندارید باری به تازه ترین گزارش مجله فارین پالیسی نگاه 
کنید. مجله معروف فارین پالیسی به تازه گی فاش کرده است که پروسه تفتیش یک درامه بود 
و نزدیک به دوملیون رأی تقلبی به نفع اشرف غنی احمدزی در صندوق های انتخابات وجود 
داشت. این مجله گفته است که ازخودگذری دکتر عبداهلل عبداهلل و مشارکت اش در حکومت 

وحدت ملی، افغانستان را از ریخت و جنگ نجات داد. 
در این که عبداهلل عبداهلل به چه علتی ریاست جمهوری اشرف غنی را تحمل کرد باید خودش 
پاسخ بگوید. اما وظیفه مان این است که از خودفریبی جلوگیری کنیم و حداقل نگذاریم که 
با رییس جمهور منتخب خواندن اشرف غنی خود را فریب بدهیم. در آغاز رمان »برادران 
کارامازوف« داستایوسکی، پدر که دروغ گوی مشهوری است، از رهبر روحانی می پرسد: 
»برای رسیدن به رستگاری چه باید بکنم؟«. رهبر روحانی در پاسخ می گوید: »قبل از هرچیز، 
به خودت دروغ نگو«. خودفریبی بسیار خطرناک تر از دروغ گویی است. دروغ گوی نمی تواند 
نقش پای حقیقت را کاماًل محو کند، اما خودفریبی، این کار را به سهولت انجام می دهد. 

بنابراین، پیشنهاد می کنیم که بیایید توافق کنیم که خودفریبی ممنوع!

ماندگار: تیم عقابان هندوکش با شکست د میوند 
اتالن و تیم شاهین آسمایی با شکست د سپین غر 
بازان راهی فینال لیگ برتر فوتبال افغانستان شدند. 
)والیت های  هندوکش  عقابان  تیم  پنجشنبه  روز 
در  دایکندی(  و  بامیان  پنجشیر،  کاپیسا،  پروان، 
اتالن  میوند  د  تیم  جالب  و  نفس گیر  بازی  یک 
پینالتی  را در ضربات  )والیت های جنوبی کشور( 
فوتبال  برتر  لیگ  فینال  راهی  و  داد  شکست 

افغانستان شد. 
آسمایی)تیم  شاهین  دیگر،  بازی  در  جمعه  روز 
بازان)شرق(  سپین غر  د  تیم  مصاف  به  پایتخت( 

رفت و با سه گول این تیم را شکست داد. 

برتر سال 1392  لیگ  تیم شاهین آسمایی قهرمان 
است و عقابان هندوکش برای نخستین بار به فینال 

لیگ برتر فوتبال افغانستان راه می یابد. 
استدیوم  آینده در  این رقابت ها، جمعۀ  فینال  دور 

فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار می شود. 
برتر  لیگ  رقابت های  دوره  این  بازی های  سطح 

قناعت بخش عنوان شده است. 
و  رشد  راستای  در  افغانستان،  فوتبال  برتر  لیگ 

بارورشدن ورزش فوتبال موثر و سازنده است. 
این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان 
مخابراتی  شبکۀ  و  طلوع  تلویزیون  کمک  به  و 

روشن برگزار می شود. 

مسی: 

وقـتش رسیـده بارسلـونا قـهرمان اروپـا شـود
عقابان هندوکش و شاهین آسمایی فینالیست شدند

آیا اشرف غنی رییس جمهور منتخب است؟

ورزش
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دبیرکل ناتو می گوید انتظار دارد که موافقتنامه های امنیتی 
از مراسم  آینده پس  ناتو در روزهای  ایاالت متحده و  با 

تحلیف رییس جمهور افغانستان امضا شود.
پایان رسیده  به  آندرس فوگ راسموسن که دورۀ کارش 
در گفت وگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که چشم 
افغانستان  جدید  رییس جمهور  تحلیف  مراسم  راه  به 
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  تعیین  همچنین  و 

افغانستان است.
راسموسن افزود که اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل 
در پیام مشترکی که به نشست سران ناتو در ویلز بریتانیا 
فرستاده بودند، هر دو تعهد کرده اند که قراردادهای امنیتی 

را امضا می کنند.
قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن و همچنین 
ایجاد چارچوب قانونی برای ناتو به نیروهای بین المللی 

اجازه می دهد تا پس از ماه دیسمبر سال 2014 میالدی نیز 
به حضورشان در افغانستان ادامه بدهند.

راسموسن همچنین گفت که ماموریت جدید غیر جنگی 
ناتو که در برگیرنده آموزش، مشوره و همکاری با نیروهای 
امنیتی افغانستان می شود، در اول ماه جنوری سال 201۵ 
میالدی در صورتی آغاز خواهد شد که چارچوب قانونی 

برای حضور ناتو فراهم ساخته شود.
راسموسن افزود که ناتو در نشست ویلز در مورد وعدۀ 

نشست سال 2012 در شیکاگو بار دیگر تأکید کرد.
در نشست شیکاگو، تعهد شده بود که پس از سال 2014 
میالدی جامعۀ جهانی بیش از چهار میلیارد دالر را ساالنه 

با نیرو های امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد.
پایان  از  پس  که  می خواهد  ناتو  که  گفت  راسموسن 
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دبیرکل ناتو:

ثبات افغانستان، ثبات ماست
صدها زندانی در هلمند اعتصاب غذا کردند

در  هلمند  والیت  در  زندانی  صدها 
غذایی  اعتصاب  افغانستان  جنوب 

کردند.
اعتصاب غذای این زندانیان امروز وارد 

چهارمین روزش شد.
هلمند  زندان  معاون  خان  عبدالرزاق 
هزار  به  نزدیک  که  گفت  بی بی سی  به 
غذایی  اعتصاب  زندان  این  در  زندانی 

کردند.
این زندانیان از رییس جمهوری جدید 
آنها  پرونده های  به  که  اند  خواسته 
شان  مجازات  در  و  شود  رسیدگی 

تخفیف بیاید.
کنندگان  اعتصاب  عبدالرزاق،  آقای  گفته  به 

شامل زندانیان جنایی و سیاسی است.
وی می گوید که آنها خواست های زندانیان 
و  اند  داده  انتقال  پایتخت  مسئوالن  به  را 
امیدوارند به این قضیه زودتر رسیدگی شود 
از  شماری  بهداشتی  وضعیت  ممکن  زیرا 

زندانیان خراب شود.
نهادهای مدنی والیت هلمند نیز در اعالمیه یی 
به  که  خواستند  جدید  جمهوری  رییس  از 
خواستهای مشروع زندانیان پاسخ مثبت داده 

شود.
این  زندانیان  اعتصاب  نیز  هلمند  پولیس 
برای  که  گوید  می  و  کرده  تایید  را  والیت 
نیرو  این زندان، شمار بیشتری  امنیت  تامین 

فرستاده اند.
هیچ  تاکنون  پولیس،  مقامات  گفته  به  اما 
خشونتی در جریان اعتصاب زندانیان هلمند 

رخ نداده است.
هلمند در جنوب افغانستان از والیات ناامن 
زندانیان  بین  در  هلمند  زندان  در  است. 
نیز  شورشگری  اتهام  به  نفر  صدها  جنایی، 

زندانی هستند.

اعالم  افغانستان  امور  در  ملل  سازمان  دفتر 
کرد که نیکالس هیسم به عنوان نماینده ویژۀ 
شده  تعیین  افغانستان  در  سازمان  این  جدید 

است.
امور  در  متحد  ملل  سازمان  دفترمطبوعاتی    
اطالعیه یی  انتشار  با  گذشته  روز  افغانستان 
نماینده  عنوان  به  هیسم  نیکالس  کرد:  اعالم 
ویژه و جدید این سازمان در امور افغانستان 

تعیین شد.
در این اطالعیه آمده است: بان کی مون دبیرکل 

سازمان ملل روز جمعه نیکالس هیسم 
عنوان  به  کوبیش«  »یان  جایگزین  را 
افغانستان  در  این سازمان  ویژه  نماینده 

معرفی کرد.
نیکالس هیسم در حال حاضر به عنوان 
سازمان  کل  دبیر  ویژه  نماینده  معاون 
آفریقای  و  افغانستان  برای  متحد  ملل 

جنوبی کار می کند.
و  بوده  حقوقدان  هیسم  می شود  گفته 
اساسی،  قانون  دولت داری،  بخش  در 
روند  و  مصالحه  انتخاباتی،  اصالحات 

صلح تجربه بین المللی دارد.
دبیرکل  اجرایی  ریاست  در  کار  سابقه  هیسم 
و  صلح  حفظ  بخش  در  متحد  ملل  سازمان 
امور بشردوستانه و ریاست حمایت از قانون 
در  متحد  ملل  سازمان  معاون  هیأت  اساسی 

»عراق« را نیز در کارنامه خود دارد.
دقیقًا  هیسم  که  نکرده  مشخص  ملل  سازمان 
از چه تاریخی به عنوان نماینده ویژه سازمان 
ملل در کابل به جای یان کوبیش کار خودرا 

آغاز خواهد کرد.

نمایندۀ جدید سازمان ملل در افغانستان انتخاب شد
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