
حامد کرزی بعد از سیزده سال زمام داری در 
سایۀ حمایت مستقیِم نظامی و مالی ایاالت متحدۀ 

امریکا و غرب و بیست بار سفِر بی حاصل به 
اسالم آباد، در توهم کسب زعامت و »مشری« 
پشتون های منطقه در دو کشور افغانستان و 

پاکستان است. 
او هوای پشتونستاِن بزرگ و لوی افغانستان را با 
تجزیۀ پاکستان به سر می پروراند و به سوی رابطۀ 
کابل و اسالم آباد و حل مشکل میان دو کشور از 

همین منظر نگاه می کند...

فرمانده نیروهای بین الملل در افغانستان گفت که گروه 
جذب  حال  در  فعال  صورت  به  داعش  تروریستی 
پاکستان  و  افغانستان  در  طالبان  ناراضی  جنگجویان 

هستند.
در  بین المللی  نیروهای  فرمانده  کمپبل  جان  جنرال 
افغانستان روز گذشته اعالم کرد که گروه تروریستی 
سربازگیری  افغانستان  در  فعال  صورت  به  داعش 
نداده  انجام  کشور  این  در  عملیات  هنوز  اما  می کند 

است.
گروه  رسانه یی  پیچیده  تبلیغات  گفت:  کمپبل  جان 
در  طالبان  ناراضی  جنگجویان  داعش  تروریستی 

افغانستان و پاکستان را جذب می کند.
طالبان  ناراضی  جنگجویان  از  بسیاری  افزود:  وی 
ما  اما  کرده اند  بیعت  داعش  تروریستی  گروه  با  نیز 
نمی خواهیم نفوذ آن ها )داعش( در افغانستان گسترش 
پیدا کند و تالش می کنیم که حضور گروه تروریستی 

داعش در افغانستان مانند عراق و سوریه نشود.

فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان اظهار داشت: 
مردم افغانستان با ایدیولوژی گروه تروریستی داعش 
این  موفقیت  عدم  دلیل  مهمترین  که  هستند  مخالف 

گروه تروریستی در نفوذ به افغانستان است.
کمپبل ادامه داد: این در حالی است که وی با اعالم 
تقابل گروه تروریستی داعش با طالبان افغانستان برای 
کشور،  این  ارضی  تمامیت  درآوردن  کنترل  تحت 
اظهارات گذشته خودش...               ادامه صفحه 6
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موفقیت، امری اجتماعی بوده و شکست، یک تشییع جنازۀ خصوصی 
می باشد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

کنفرانس آجندای ملی
 و ضرورت شکل گیری گفتمان ملی

وزارت امور خارجه پاکستان اعالم کرده که اسالم آباد 
امروز )دوشنبه( میزبان پنجمین نشست وزرای خارجه 

در کنفرانس »قلب آسیا- روند استانبول« است.
خارجه  امور  وزیر  مقام  قائم  چوهدری  احمد  اعزاز 
این  در  برای شرکت  اسالم آباد  که  اعالم کرد  پاکستان 
نشست از 12 کشور...                      ادامه صفحه 6

پنجمین نشست »قلب آسیا 
روند استانبول« امروز 

در اسالم آباد برگزار می شود

آن سوی هیاهو بر سِر امضای 
تفاهم نامۀ امنیتی با پاکستان

فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان:

 داعش مصروف سربازگیری در افغانستان و پاکستان است

اختالفاِت
بنیادبرانداز
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تحلیلگران:

اگر مواد اساسی توافق نامۀ تشکیل دولت عملی نشود

 وارد یـک بحـران تـازه مـی شـویم

صفحه 6

صفحه3 

عملکرد حکومت وحدت ملی در هشت ماه گذشته نگرانی  های زیادی را به بار 
آورده است. 

اگر رهبران دولت وحدت ملی نتوانند تعهدات خود را که در توافقنامۀ سیاسی 
سپرده بودند، عملی سازند؛ افغانستان وارد یک بحران تازۀ سیاسی خواهد شد. 

رهبران دولت در مدت مأموریت هشت ماهۀ خویش، مصروف زدوبند بر سر 
گماشتن افراد و شخصیت  ها در سمت های دولتی بوده اند و کوچکترین توجهی 
به مواد اساسی توافقنامۀ تشکیل دولت وحدت ملی که عبارت از اصالح نظام 

انتخاباتی، برگزاری لویه جرگه، تغییر قانون اساسی و ایجاد پست صدارت است، 
نکرده اند

صفحه 6
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ریاست  و  اجرایی  ریاست  میان  اختالفات 
 جمهوری، دیگر چیزی نیست که بتوان آن ها 
را کتمان و یا توجیه کرد. در هشت ماه گذشته 
زیر  اختالفات  این  تا  گرفت  صورت  تالش 
نام های مختلف پوشیده نگه داشته شود، ولی 
این اختالف ها چنان ادامه یافت که بر سنگ 
حاال  همین  گشت.  آشکار  مملکت  چوِب  و 
با  استخباراتی  تفاهم نامۀ  سِر  بر  چنددسته گی 
آی اس آی چنان باال گرفته که عماًل به جنگ 
لفظِی تمام عیار در دستگاه دولت تبدیل شده 
است. رییس عمومی امنیت ملی که مسوولیِت 
درجه یِک پاسخ دهی در این مورد را دارد، گفته 
است که موافق امضای چنین تفاهم نامه یی با 
ریاست  است.  نبوده  پاکستان  استخبارات 
جمهوری و شورای امنیت که مدیریت اصلِی 
چند  داشته اند،  عهده  به  را  تفاهم نامه  امضای 
روز پس از امضای آن مدعی شده اند که چنین 

تفاهم نامه یی امضا نشده است. 
شورای ملی افغانستان این روزها موضِع بسیار 
به  اطالعاتی  تفاهم نامۀ  امضای  سِر  بر  آتشین 
چنین  امضای  مخالِف  کاماًل  و  گرفته  خود 
از اعضای  تفاهم نامه یی است. به گفتۀ برخی 
شورای ملی، پاکستان دشمن دیریِن افغانستان 
این  با  اطالعاتی  تفاهم نامۀ  امضای  و  است 
خطر  با  را  کشور  ملِی  منافع  می تواند  کشور 
روبه رو سازد. رییس جمهوری پیشین نیز طی 
شده  تفاهم نامه  این  لغو  خواستار  اعالمیه یی 

است. 
و  عجیب  سردرگمِی  یک  بیانگِر  همه  این ها 
رهبران  است.  نظام  داخِل  در  بنیادبرافکن 
اختالفاِت  دیروز  تا  که  ملی  وحدت  دولت 
خود را به گونه های مختلف توجیه می کردند، 
حاال با نشر اعالمیه، سخناِن یکدیگر را کذب 
نجیب  دفتر  از  شنبه  روز  می خوانند.  باطل  و 
امنیت  شورای  ارشد  مقام های  از  یکی  منلی، 
ملی کشور، اعالمیه یی در اختیار رسانه ها قرار 
اعالمیه  این  در  دارد.  جالبی  متِن  که  گرفت 
چنین آمده است: »سخنگوی ریاست اجراییه 
جمعه  شام  نیوز،  طلوع  »کنکاش«  برنامۀ  در 
تغییراتی  گویا  که  داشت  اظهار  جوزا  اول 
افغانستان  ملی  امنیت  بین  تفاهم نامه  متن  در 

رییس  جاللتمآب  طرف  از  که  آی اس آی  و 
شده  منظور  ملی  وحدت  حکومت  اجراییه 
بود، قبل از مرحلۀ »نشانی شد« وارد گردیده 
به  را  احتمالی  تغییرات  مسوولیت  وی  بود. 
دفتر  ساخت.  راجع  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
ادعای  این  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
از  عاری  کاماًل  را  اجراییه  ریاست  سخنگوی 

حقیقت می داند.« 
چه  به  متنی  و  لحن  چنین  با  اعالمیه  این 
معناست؟ آیا هنوز هم رهبران دولت وحدت 
کالِن  مسایل  مورد  در  اختالف  عدم  از  ملی 

کشور می توانند سخن بگویند؟ 
ملی  امنیت  شورای  اعالمیۀ  شک  بدون 
اختالفاِت عمیق در سطح  از  پرده  افغانستان، 
و  ریاست جمهوری  میان  به ویژه  و  دولت 
نشان  اعالمیه  این  برمی دارد.  اجرایی  ریاست 
داخِل  در  حدیث ها  و  حرف  که  می دهد 
بر آن ها  به گونه یی است که نمی توان  دولت 
و  اعالمیه  این  گذاشت.  سلیقه«  »اختالف  نام 
از اختالفاِت  ناشی  این دست،  از  نوشته هایی 
بزرگی است که از آغاز تشکیل دولت وحدت 
وجود  غنی  داکتر  و  عبداهلل  داکتر  میان  ملی 
چاق تر  و  چاق  زمان،  گذشت  با  و  داشته 

شده اند. 
از  آرا  کثرت  که  بگویند  برخی ها  شاید 
و  مردم ساالر  دولت های  ویژه گی های 
آرا  تضارِب  فضای  در  و  است  دموکراتیک 
پرداخت.  جامعه  مشکالت  حل  به  می توان 
آرا  کثرت  و  تضارب  از  سخن  این جا  اما 
در  نمی تواند  دولت  دستگاه  چون  نیست؛ 
میان اختالفات و چنددسته گی های سیاسی به 
آرا  ادامه دهد. تضارب و کثرت  حیاِت خود 
سیاسی  احزاب  قالب  در  و  جامعه  سطح  در 
و نهادهای مدنی، می تواند معنا پیدا کند و نه 
این که مثاًل رییس امنیت ملی با مشاور شورای 
امنیت ملی، در مورد مسایل امنیتی کشور چنان 
اختالف داشته باشد که اصل مسأله را رد کند.
 البته اختالِف آرا و نظر در میان اعضای دولت 
این گونه  اما  باشد؛  داشته  وجود  می تواند  هم 
و  می شوند  مطرح  نشست ها  در  اختالفات 
پس از رسیدن به نتیجه، همه از تصمیم نهایی 

افغانستان  وضعیت  در  ولی  می کنند.  حمایت 
چنین نیست. اختالفات حاال در نشست ها و 
اختالفات  است.  نمانده  باقی  اداری  جلساِت 
فعلی در دستگاه دولت، ریشه در نوع تعریفی 
دارند.  مسایل  از  انتخاباتی  تیم  دو  که  دارد 
گاه  و  متفاوت  رویکردهای  از  سخن  این جا 

متضاد به مسایل کشور است. 
روش  و  سیاست  نوع  یک  اجرایی،  ریاست 
و  می شناسد  رسمیت  به  را  حکومت داری 
دیگر سود  روِش  و  نوع  از  ریاست جمهوری 
می جوید. اختالفاِت فعلی البته به همین مورد 
نمی شود.  خالصه  استخباراتی  تفاهم نامۀ 
سران دولت وحدت ملی در تمام عرصه ها با 
یکدیگر اختالفاِت عمیق دارند. این اختالفات 
از گزینش وزیران و والیان آغاز می شود و تا 
بحث های صلح،  درشتی چون  و  ریز  مسایل 
ادامه  مالی  مشکالت  و  همسایه ها  با  روابط 

می یابد. 
شک  بدون  که  کشور  موجود  وضعیت 
است،  خطرناک  و  وخیم  به شدت  وضعیتی 
گسترش  دارد.  اختالفات  همین  در  ریشه 
و  اقتصادی  و  مالی  بحران  ناامنی ها،  دامنۀ 
افزایش فساد اداری که در چند ماه اخیر چهرۀ 
به  این که  از  پیش  داده،  نشان  از خود  تازه یی 
نوع  به  شود،  مربوط  مشخص  سیاست های 
انقراِض مدیریت  معیوب و به شدت در حال 

سیاسِی کشور برمی گردد. 
اصلی ترین  از  یکی  که  هند  دولت 
کمک دهنده گاِن مالِی افغانستان است، به دلیِل 
سوءمدیریت و اختالفاِت موجود در دستگاه 
اقتصادِی  پروژه های  کارِ  ادامۀ  از  حکومت، 
خود در افغانستان انصراف داد. گفته می شود 
در  دالر  میلیارد  یازده  هندی،  شرکت های  که 
بخش معادِن کشور سرمایه گذاری کرده بودند. 
این نخستین و آخرین ضربه یی نیست که به 
می شود.  وارد  کشور  اقتصاد  نیمه جاِن  پیکر 
شاهد  باید  این،  از  پس  افغانستان  مردم 
چون  باشند؛  این  از  سهمگین تر  ضربه های 
متزلزل  را  نظام  بنیادهای  می توانند  اختالفات 

کنند. 
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احمــد عمران

اختـالفـاِت
بنیـادبـرانـداز

 

امروز دوشنبه )4 جوزا( نشستی از آدرِس کنفرانس آجندای 
ملی در کابل دایر می شود تا مسیر حرکِت دولت وحدِت ملی 
را بررسی کنند و بگویند افغانستان به کدام مسیر روان است. 
و  افغانستان  جایگاه  و  کالن  بازی های  و  جنگ  انتقال  بحث 
این که به راستی این کشور در کدام وضعیت قرار دارد و چه 
به آن  این نشست  بارزی است که در  نکاِت  از  خواهد شد، 

پرداخته خواهد شد. 
در این روزها، رویارویی عمومی با پاکستان بیشتر دیده می شود 
و از هر مقام و منصبی، سخن در برابِر پاکستان می شنوی و 
اقداماِت دولت وحدت ملی به خصوص ریاست جمهوری این 
امضای  برابر  در  برخی ها  است.  کرده  بیشتر  را  حساسیت ها 
را  دولت  ناکارایی  هم  برخی ها  و  گرفته اند  موضع  تفاهم نامه 
و  می کنند  انتقاد  آن  خامِ  سیاست های  بر  و  می گیرند  نشانه 

برخی هم به شدت به نحوۀ تعیینات آقای غنی انتقاد دارند. 
انتخاب و معرفی نامزد وزارت دفاع به مجلس و در عین حال 
سرپرست تعیین کردن آن، از دیگر اقدام هایی ست که در این 
روزها برخی افراد در حکومت و بیرون از حکومت در برابِر 

آن موضع گرفته اند. 
که  آورده  به وجود  را  باور  این  استخباراتی  توافق نامۀ  امضای 
ریاست  هرچه  و  گرفته  قرار  پاکستان  کنترول  در  کشور  مغز 
جمهوری سعی می کند بگوید این سند امضا نشده است، جایی 
را نمی گیرد. در چنین حالتی که احساساِت عامه در برابر چنین 
به  را  فردی  ریاست جمهوری  است،  شده  برانگیخته  اقدامی 
عنوان نامزد وزارت دفاع و سرانجام سرپرست معرفی کرده که 
برخی افراد و جریان های سیاسی، آن را متهم به همکاری با 

طالبان در قضیۀ ترورِ استاد ربانی می دانند.
اند که آقای استانکزی از   جدا از این، برخی ها به این باور 
طرِف پاکستانی ها در وزارت دفاع گماشته می شود. تحلیل گران 
می گویند که اگر چنین باشد، دیگر چیزی برای کشور به عنوان 

یک دولِت مستقل باقی نمی ماند.
 نفِس قدرت گرفتِن چنین باوری، همۀ ذهنیت ها را در برابِر 
عبداهلل  داکتر  هم  نه  و  غنی  داکتر  نه  که  می دهد  قرار  دولت 

می توانند آن را جمع کنند. 
اگر  که  می شود  مطرح  سخن هایی  مختلف،  مجامع  در  حاال 
وضعیت  روی  را  بدی  اثراِت  است  ممکن  شوند،  رسانه یی 
باید  سیاسی، اجتماعی و روانی مردم بگذارند. در این حال، 
ارگ ریاست جمهوری متوجه باشد که به اقدام های ناسنجیده 
اجرایی هم هوشیار  ریاست  و  پایان دهد  و حساست برانگیز 
صالحیِت  ذیِل  در  را  جمهوری  ریاست  اقدام های  و  باشد 
توافق نامۀ سیاسی، مد نظر قرار دهد و نگذارد یک اقدام، سبِب 

از بین رفتِن اعتماد در کشور شود. 
مسلمًا دولت وحدت ملی هنوز به معنای حقیقی  شکل نگرفته 
و رییساِن آن بر سِر موارد زیادی در اختالف به سر می برند، 
اما دشمناِن دولت وحدِت ملی از ابتـدای امر فعال بوده اند و 
می خواهند در فرصتی مساعد، کاسه و کوزه را به نفِع خویش 
بشکنند. مجلس نماینده گان، این رسالت و توانایی را دارد که 
در برابِر کژروشی ها و اقدام های حساسیت برانگیز در حکومت 
بایستد و اجازه ندهد که اشتباهاِت حکومت داران، کشور را به 

هرج ومرج و سقوط بکشاند.  
وقتی مردم می بینند که اعماِل حکومت در برابِر خواسِت آن ها 
خود  برای  بیشتری  پاِی  جاِی  روز  هر  پاکستان  و  دارد  قرار 
و  می شوند  صحنه  وارد  خود  به ناچار  می یابد،  افغانستان  در 
این وضع توجه  به  اگر  تبارز می دهند که  واکنش های شان را 
نشود، می تواند روزگارِ سیاهی را نصیِب کشور و مردم سازد. 
زیر  کشور  سیاسِی  نخبه گان  است  الزم  اوضاعی،  چنین  در 
چتـِر کنفرانس آجندای ملی گردهم آیند و با دادگاهی کردن 
وضعیت، راهکارهایی برای دولت و جامعۀ جهانی ارایه دهند.
شایاِن یادآوری ست که طرح تشکیل دولِت وحدت ملی نیز که 
بحراِن انتخاباِت ریاست جمهورِی 1393 را مهار کرد، از جمله 
ابتکارها و راه  حل هاِی کنفرانس آجندای ملی بود که متأسفانه 
دو  سران  و  امریکایی ها  توسط  سلیقه یی  و  ناقص  به صورِت 
تیِم اصلِی انتخاباتی به اجرا درآمد. کنفرانس آجندای ملی و 
نخبه گاِن فعال در آن باور دارند که اگر با این طرح برخورد 
انتخاباتی،  بحران  بروزِ  از  قبل  و  نمی شد  سیاسی و سلیقه یی 
قرار  اجرا  مورد  بعدتر  و  مطالعه  مورد  را  آن  عالمانه  نگاه  با 
می دادند، افغانستان یک گامِ بزرگ به سوی ثبات و رهایی از 

بحران می یافت. 

وضعیِت موجود و نیاز 
به راهکاِر تازه
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ناجیه نوری
اگر پارلمان به دلیل اصالح نشدن کمیسیون های انتخاباتی به 
گونۀ غیرقانونی به کار خود ادامه بدهد، برگزاری لویه جرگه 

خود به خود زیرا پرسش رفته و منتفی می شود.
تا  می گویند،  مطلب  این  ابراز  با  تحلیل گران  از  شماری 
زمانی که کمیسیون های انتخاباتی اصالح نگردد، بحث رفتن 
چنین  در  و  است  منتفی  رای  صندوق های  پای  به  مردم 
پارلمان  نبود  دلیل  به  نیز  جرگه  لویه  برگزارکردن  حالتی، 

قانونی ممکن نخواهد بود.
مبنای  که  بداند  باید  ملی  وحدت  حکومت  آنان،  گفتۀ  به 
تشکیل آن توافقنامۀ سیاسی است که این حکومت را ملزم 
لویه جرگه  برگزاری  و  انتخاباتی  کمیسیون های  اصالح  به 

کرده است. 
تا یک ونیم  ملی،  تشکیل دولت وحدت  توافقنامۀ  براساس 
سال دیگر باید لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و تثبیت 
اکنون  اما  گردد؛  برگزار  عظمی  صدارت  به  اجراییه  پست 
مانده،  باقی  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  به  کمی  زمان  که 
اگر  و  نیست  خبری  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون  ایجاد  از 
و  نکند  آغاز  کار خود  به  انتخاباتی  نظام  کمیسیون اصالح 
قوی  احتمال  به  نگردد،  اصالح  انتخابات  کمیسیون های 
انتخابات پارلمانی برگزار نخواهد شد و در چنین شرایطی 

برگزاری لویه جرگه نیز ممکن نخواهد بود.
وحدت  حکومت  از  انتقاد  با  تحلیل گران  از  شماری 
شک  بدون  پارلمانی  انتخابات  نشدن  برگزار  ملی گویند، 
روی برگزاری لویه جرگه که به هدف تغییر قانون اساسی 
برای تثبیت پست نخست وزیری دایر خواهد شد، نیز سایه 

انداخته است.
سیف الدین سیحون استاد دانشگاه کابل می گوید، حکومت 
وحدت ملی تقریبًا از یاد برده که براساس یک توافق سیاسی 
ایجاد شده و یکی از مواد اساسی آن ایجاد کمیسیون اصالح 
انتخاباتی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و به تعقیب 

آن برگزاری لویه جرگه است.
وظایف  ماه  هشت  طی  در  حکومت  گفت،  سیحون  استاد 
اصلی خود را که اصالح کمیسیون های انتخاباتی بود، انجام 
زمانی که  و  است  قانونی  غیر  پارلمان  کار  تمدید  و  نداد 

برگزار  لویه جرگه چگونه  پس  باشد،  قانونی  غیر  پارلمان 
خواهد شد؟

تاکید کرد، حکومت وحدت ملی خود  دانشگاه  استاد  این 
مبنای قانونی ندارد و اگر پارلمان آن نیز غیر قانونی به کار 
خود ادامه دهد، در این صورت برگزاری لویه جرگه خود 

به خود زیرا سوال رفته و منتفی می شود.
این استاد دانشگاه با ابراز نگرانی گفت:     من یقین کامل 
دارم که نه انتخابات پارلمانی برگزار می شود و نه کمیسیون 
لویه جرگه  نه هم  انتخاباتی شکل می گیرد و  نظام  اصالح 
راه اندازی می شود. نتیجۀ این وضعیت "شکست سراسری" 

خواهد بود."

با این حال، اشراق حسینی نویسنده و پژوهشگر می گوید، 
برگزار نشدن انتخابات پارلمانی بدون شک روی برگزاری 
لویه جرگه که به هدف تغییر قانون اساسی برای تثبیت پست 

نخست وزیری دایر خواهد شد، نیز سایه خواهد انداخت.
آقای حسینی تاکید کرد، اما حکومت وحدت ملی برمبنای 
قرارداد  این  اساسی  مواد  و  گردید  ایجاد  سیاسی  توافقنامۀ 
برگزاری  و  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن 
در  اجرایی  ریاست  پست  تثبیت  و  تعریف  منظور  به  لویه 
قانون اساسی است؛ بنابراین هم کمیسیون های انتخابات باید 

اصالح گردد و هم لویه جرگه باید برگزار شود.
در  ملی  وحدت  حکومت  پژهشگر،  این  گفتۀ  به 

تصمیم گیری های بسیار مهم این چنینی، بطی عمل می کنند؛ 
خالیگاه  آمدن  وجود  به  سبب  عمل  سرعت  نبود  بنابراین 

خواهد شد.
حکومت  رهبران  میان  دیدگاه  تفاوت  کرد،  تصریح  وی 
در  اصالحات  آوردن  کندشدن  سبب  ملی  وحدت 
این  که  استیم  امیدوار  ما  اما  انتخاباتی شده؛  کمیسیون های 

بطی بودن در سرعت عمل هرچه زودتر خاتمه پیدا کند.
سپیدار  قصر  و  سپیدار  قصر  بدون  ارگ  "چون  افزود:  او 
دو  هر  باید  بنابراین  برود،  پیش  به  نمی تواند  ارگ  بدون 
سریع تر عمل کرده و اصالحات اساسی را در کمیسیون های 
شفاف  پارلمانی  انتخابات  یک  برگزاری  برای  انتخابات 

بیاورند.
همچنان، فرهاد عظیمی عضو مجلس نماینده گان می گوید، 
بحث  نگردد،  اصالح  انتخابات  کمیسیون های  زمانی که  تا 

رفتن مردم به پای صندوق های رای منتفی است.
باشد،  منتفی  پارلمانی  انتخابات  زمانی که  عظمی،  گفتۀ  به 
نبود  دلیل  به  نیز  جرگه  لویه  برگزاری  مسالۀ  شک  بدون 
پارلمان قانونی ممکن نخواهد بود، پس برگزاری انتخابات 
پارلمانی روند برگزاری لویه جرگه را نیز تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.
کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن  پس  کرد،  تاکید  او 
انتخاباتی براساس توافق نامه سیاسی، هم برای برگزاری یک 
انتخابات شفاف پارلمانی و هم برای برگزاری لویه جرگه 

یک امر الزمی است.
گذشته  ماه  هشت  در  ملی  وحدت  حکومت  عملکرد 

نگرانی  های زیادی را به بار آورده است. 
اگر رهبران دولت وحدت ملی نتوانند تعهدات خود را که 
در توافقنامۀ سیاسی سپرده بودند، عملی سازند؛ افغانستان 

وارد یک بحران تازۀ سیاسی خواهد شد. 
خویش،  ماهۀ  هشت  مأموریت  مدت  در  دولت  رهبران 
در  شخصیت  ها  و  افراد  گماشتن  سر  بر  زدوبند  مصروف 
مواد  به  توجهی  کوچکترین  و  بوده اند  دولتی  سمت های 
اساسی توافقنامۀ تشکیل دولت وحدت ملی که عبارت از 
قانون  تغییر  جرگه،  لویه  برگزاری  انتخاباتی،  نظام  اصالح 

اساسی و ایجاد پست صدارت است، نکرده اند. 
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وزارت خارجه با چاپ چند اثر مهم در زمینۀ سیاست خارجی افغانستان:

می خواهیم از آیینۀ خودمان شناخته شویم
وزارت  استراتژیک  مطالعات  مرکز 
جدید  کتاب  چاپ  با  افغانستان  خارجه 
تالش می کند سیاست خارجی این کشور 
جهان  به  افغانستانی ها  خود  زبان  از  را 

معرفی کند.
افغانستان تاکنون خطوط اساسی سیاست 
پارلمان  ندارد.  شده  تدوین  خارجی 
سیاست  تا  خواسته  حکومت  از  بارها 
برای  و  کند  تدوین  را  خارجی اش 

تصویب به پارلمان بفرستد.
سیاست »گاه دوست گاه دشمن« در رابطه 
انتقادی  بزرگترین  همسایه  کشورهای  به 
است که متوجه حکومت افغانستان است. 
با  گاه  حکومت  گذشته  سال  سیزده  در 
پاکستان بسیار نزدیک می شد و گاهی آن 

کشور را دشمن خطاب می کرد.
ایران،  با  افغانستان  خارجی  سیاست 
نیز  چین  و  میانه  آسیای  کشورهای 

مشخص نیست. 
تحقیقی  تیم  یک  توسط  که  کتابی  اما 
اندازه  تا  وزارت خارجه چاپ شده،  در 
جهان  به  را  افغانستان  خارجی  سیاست 
معرفی می کند. مقام ها در وزارت خارجه 
این  توسط  از  پیش  افغانستان  می گویند 
به  هندی  و  ایرانی  پاکستانی،  کتاب های 

جهان معرفی می شد.
مطالعات  مرکز  رییس  تمنا  فرامرز 

یک  روز  افغانستان  خارجه  وزارت  استراتژیک 
شنبه )3 جوزای 1394( در نشستی در کابل گفت: 
»همیشه ما از دریچه چشم دیگران معرفی می شدیم. 
افغانستان  باره  در  می خواستند  خارجی ها  اگر 
مطالعاتی داشته باشند، کتاب های پاکستانی، هندی 

و ایرانی را می خواندند.«
باید  کشور  این  می گویند  خارجه  وزارت  مسوالن 
به خصوص  اجتماعی  زمینه های  در  تا  کند  تالش 
معتبری  کتاب های  خود  خارجی،  سیاست  عرصه 
به  دیگر  کشورهای  برای  افغانستان  معرفی  برای 

خصوص محققان داشته باشد.
جنگ ها،  همه  وزارت  این  مقام های  باور  به 

در  افغانستان  که  آوردهایی  دست  یا  و  بدبختی ها 
سیاست  نحوه  از  متاثر  داشته،  گذشته  قرن  یک 

خارجی سیاست مداران افغانستان بوده است.
آقای تمنا افزود افغانستان به دلیل نداشتن سیاست 
از  نتوانست  گذشته  قرن  یک  در  مدون  خارجی 
عواقب ناگوار حوادث بین المللی در امان بماند به 
افغانستان در  همین دلیل بخشی از آسیب هایی که 
خارجی  سیاست  یک  نداشتن  از  دیده،  مدت  این 

ناشی می شود.
تمنا گفت: »بزرگترین مشکل ما در یک قرن گذشته 
در عرصه سیاست خارجی این بود که ما به خیلی از 
مسایلی که در پیرامون ما و در جهان اتفاق می افتاد، 
پایان جنگ  ما  نداشتیم.  از قبل تدوین شده  برنامه 

سرد، فروپاشی اتجاد جماهیر شوروی و وقوع 
نمی کردیم  بینی  پیش  را   2001 سپتامبر   11
ما  می افتاد  اتفاق  حوادث  این  دلیل  همین  به 
برخورد  واکنش گرایانه  و  نداشتیم  برنامه یی 

می کردیم.«
درخشش در سیاست خارجی

پس از شکست رژیم کمونیستی در افغانستان 
فرو رفت.  تاریخی  انزوای  به یک  این کشور 
روشنی  خارجی  سیاست  تنها  نه  کشور  این 
گروه های  می گویند  آگاهان  بلکه  نداشت 
نیابتی  برای کسب قدرت یک جنگ  مختلف 
را به نماینده گی از کشورهای همسایه در این 

کشور به را انداختند.
از  یکی  به  طالبان  دوره  در  افغانستان 
منزوی ترین کشورهای جهان تبدیل شده بود. 
طالبان با هیچ کشوری به جز پاکستان ارتباط 
دشمن  عنوان  به  گروه  این  به  ایران  نداشت؛ 
می نگریست و کشورهای آسیای میانه از رشد 

افراط گرایی طالبانی نگران بودند.
بیشترین  حکومت  گذشته  سال  سیزده  در  اما 
به  را  جهان  توجه  تا  داد  خرج  به  را  تالش 
خود جلب کند. کمک هایی که در این مدت با 
این کشور بی پیشینه  تاریخ  افغانستان شد، در 
همسایه ها  با  تنها  نه  افغانستان  روابط  است. 
و  اروپایی  کشورهای  همه  با  بلکه  منطقه  و 

امریکایی گسترش یافت.
امور  وزارت  معین  مل  عاطف  اهلل  عتیق 
افغانستان در سیزده سال گذشته  که  خارجه گفت 
درخشان ترین دوره سیاست خارجی را داشته است: 
افغانستان  »امروزه به تاسی از قانون اساسی کشور 
دوره  و  طالبان  دوران  انزوای  از  کامل  صورت  به 

جنگ های داخلی بیرون آمده است.«
اثر  شده،  چاپ  خارجه  وزارت  توسط  که  کتابی 
مجتبا  است.  آن  نویسنده گان  از  تن  یازده  تحقیقی 
مقصودی استاد دانشگاه در ایران نیز در این نشست 
حضور داشت. او گفت که این کتاب نشان می دهد 
که افغانستان وارد دنیای جدید شده و این کشور در 

عرصه سیاست خارجی مدبرانه عمل می کند.

پنج مرحله یی که تفاهمنامۀ 
استخباراتی باید از آن بگذرد

کمیسیون امنیت داخلی مجلس پس از نشست محرمانه با رییس 
اداره امنیت ملی اعالم کرد که تفاهمنامۀ استخباراتی با اسالم آباد 

را ملغی می دانند.
اسالم آباد  و  کابل  میان  استخباراتی  تفاهمنامۀ  امضای  خبر   
پیشین  مقامات  و  مردم  سیاسی،  رهبران  گستردۀ  واکنش های 

حکومت را به دنبال داشت. 
انتقاد تند از امضای این تفاهمنامه سبب شد تا اداره امنیت ملی 

اعالم کند این تفاهمنامه نهایی و اجرایی نیست.
روابط و همکاری  است:  گفته  مطبوعاتی  اعالمیه  در  اداره  این 
حل  برای  پاکستان  و  افغانستان  استخباراتی  سرویس های  میان 
معضالت مورد نظر مستلزم تعامل و همکاری صادقانه و فضای 

اعتماد می باشد.
در این اعالمیه نوشته شده که این تفاهمنامه باید از از پنج مرحله 
بگذرد تا نهایی و اجرایی شود و تا مطابق با منافع ملی، سیاست 

خارجی افغانستان باشد.
تفاهمنامه  این  صالحیت های  و  حدود  چوب،  چهار  تعیین 
توسط رییس جمهوری، تدقیق متن تفاهمنامه توسط متخصصین 
ارگان های ذی دخل دولت )ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت 
امنیت  شورای  دفتر  و  حکومت  اجرایی  ریاست  امورخارجه، 
روی  بحث  ریاست جمهوری،  به  آن  مستقیم  گزارش  و  ملی( 
تفاهمنامه در نشست شورای امنیت ملی، نشست مشورتی جهت 
ایجاد اجماع ملی با بزرگان سیاسی، رهبران جهادی و وکالی 
پنج  پاکستان  دولت  به  تفاهمنامه  متن  سپردن  و  ملت  منتخب 
مرحله یی است که امنیت ملی گفته به این تفاهمنامه مشروعیت 

می دهد.
اداره امنیت ملی افغانستان گفته است که این اداره متعهد است تا 
در هرگونه تعامل با سرویس های خارجی، منافع ملی کشور را 
در اولویت قرار دهد و مصالح علیای کشور را نیز در نظر بگیرد.

ملی  امنیت  عمومی  رییس  نبیل،  اهلل  رحمت  نیز  دیروز  صبح 
فرا  نماینده گان  مجلس  داخلی  امنیت  کمیسیون  به  افغانستان 

خوانده شد تا در مورد این تفاهمنامه توضیح دهد.
وی در زمان اعالم جزئیات این توافق خواست تا جلسه محرمانه 

باشد و خبرنگاران و اعضای رسانه ها جلسه را ترک کنند.
معاون  آخوندزاده  عبدالحی  محرمانه،  دیدار  این  پایان  از  پس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرنگاران گفت: در امضای این 
تفاهمنامه میان شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی 

افغانستان هماهنگی وجود نداشته است.
آخوند زاده اظهار داشت: مشاور شورای امنیت ملی را با هدف 
ارایه توضیحات در مورد تغییرات ایجاد شده در این تفاهمنامه 

به نشست عمومی مجلس فرا خواهیم خواند.
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تحلیلگران:

اگر مواد اساسی توافق نامۀ تشکیل دولت عملی نشود

ACKU وارد یـک بحـران تـازه مـی شـویم



به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

- رابطه با روسیه:
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  حضور  از  پس 
افغانستان، به ویژه در سال های اخیر که رابطه 
ادامۀ  به دلیل  غربی  کشورهای  و  پاکستان  میان 
حمایت پاکستان از افراط گرایی و بازی دوگانۀ 
رفت،  تیره گی  به  افغانستان،  میدان  در  آن 
و  آباد  اسالم  میان  پلی  ایجاد  برای  پاکستان 

مسکو نیز تالش هایی به راه انداخت.
و  افغانستان  جهاد  سال های  در  که  روس ها 
افغانستان،  در  طالبان  حاکمیت  پایان  تا  حتا 
کشوری  و  دشمن  یک  دیدۀ  به  پاکستان  به 
و  نزدیک  روابط  روسیه،  غربی  رقبای  با  که 
بودند  مایل  می کردند،  نگاه  داشت  استراتژیک 
با استفاده از فرصتی که برای شان به میان آمده، 

رابطۀ نزدیک تری با پاکستان تأمین کنند.
 این تالش ها تازه به نتایجی نزدیک می شد که 
بحران روسیه و اکراین پیش آمد. هرچند روسیه 
بحران،  یک  با  درگیری  که  نیست  کشوری 
شود؛  آن  جهانِی  کالن  برنامه های  مانِع  بتواند 
پاکستان  ولی در حال حاضر، سرعِت نزدیکی 
مواجه شده  توجهی  قابل  کاهِش  با  به روسیه، 
ُکند شدن  در  که  عواملی  از  دیگر  یکی  است. 
بوده، سرعت  به روسیه موثر  پاکستان  نزدیکی 

نزدیکی پاکستان به چین است.
و  طوالنی  رابطۀ  با  پاکستان  دیگر،  سوی  از 
با  آن،  کنار  در  و  دارد  غربی ها  با  که  عمیقی 
تالش برای ایجاد رابطۀ بسیار نزدیک با چین، 
نمی تواند یک شریک قابل اعتماد برای روسیه 
به شمار آید. تنها در صورتی که رابطۀ پاکستان 
با امریکا و شرکای اروپایی اش به تیره گی کامل 
با  نزدیکش  رابطۀ  از  می تواند  روسیه  بینجامد، 
پاکستان سود ببرد؛ اتفاقی که وقوع آن بعید به 
روابط  که  بپذیریم  اگر  حتا  زیرا  می رسد؛  نظر 

یا حداقل  تیره گی کامل ـ  به  با غرب  پاکستان 
شدیدـ  بینجامد، چین به سرعت این جای خالی 
پُر خواهد کرد و روسیه زمینۀ زیادی برای  را 
تبدیل شدن به بدیل غربی ها برای پاکستان را 

نخواهد داشت.
روسیه  برای  هم  اقتصادی  جذابیت  پاکستان 
نفوذ  از  روسیه  نگرانی  هم،  سویی  از  ندارد. 
آسیای  کشورهای  به  تروریستی  گروه های 
به  روسیه  خلوت  حیاط  واقع  در  که   - میانه 
شمار می روند - روسیه را وادار به احتیاط در 

روابطش با پاکستان می سازد.
در مسیر  پاکستان  که  این حال، در صورتی  با 
تأمین ثباِت منطقه گام بردارد، روسیه مانِع این 
اقدام نمی شود؛ زیرا حداقل سودی که روسیه 
از  نگرانی هایش  کاهش  می برد،  تحول  این  از 

صدور افراط گرایی به آسیای میانه است.
- رابطه با ایران:

ولی  دارد؛  متعادل  روابطی  ایران  با  پاکستان 
هم  نه  و  منطقه یی  صحنۀ  در  نه  رابطه،  این 
برای  توجهی  قابل  سود  جهانی،  تعامالت  در 

پاکستان به بار نیاورده.
ایران تالش  پاکستان و  اقتصادی،  در مناسبات 
دارند رابطۀ نزدیک تری با هم داشته باشند؛ ولی 
در برخی موارد، مشکالتی در روابط سیاسی دو 
طرف وجود دارد که می تواند عامل بی اعتمادی 

در روابط اقتصادی آن ها باشد.
به  منطقه  در  که  کالنی  طرح  مبنای  بر  ایران 
پی  دارد، در  ویژه در کشورهای مسلمان نشین 
حمایت از اقلیت های شیعه مذهب در پاکستان 
است؛ برنامه یی که پاکستان را ناراض می سازد. 
از سوی دیگر، این اقلیت های شیعه با تهدیدات 
جدی در درون پاکستان مواجه استند و بارها با 
قتل های دسته جمعی مواجه بوده اند و ایران از 

این وضعیت ناخرسند است. 
از  بخشی  اخیر  سال های  در  این ها،  کنار  در 
مخالفین ایران، خاصتًا گروه جنداهلل، پایگاه هایی 
حمالتی  آن جا  از  و  داشته  پاکستان  درون  در 
سازمان دهی  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  را 
کرده اند که این مسأله نیز بر مناسبات ایران و 
پاکستان سایه انداخته و حداقل در چند مورد، 
دو  مرزباناِن  میان  کوچک  درگیری های  سبب 

کشور نیز شده است.
با این حال، این ها مشکالتی نیستند که بتوانند 
و  شوند  طرف  دو  روابط  شدید  خرابی  باعث 
زمینۀ  آینده،  سال های  در  که  صورتی  در  یا 
بر  شود،  فراهم   ما  منطقۀ  در  ثبات  و  توسعه 
همکاری های گستردۀ اقتصادی میان دو کشور 

سایه بیـفکند.
ایران که با کشورهای عربی رابطۀ خوبی ندارد، 
آن  برابر  در  پاکستان  موضع  تغییر  در صورت 
پاکستان  با  نزدیک تر  رابطۀ  کشورها، عالقه مند 
خواهد بود و این می تواند برای ثبات و توسعۀ 

منطقۀ ما، تسهیالِت بزرگی را فراهم بیاورد.
- رابطه با کشورهای غربی:

در میان کشورهای غربی، روابط پاکستان بیشتر 
بحث  قابل  بریتانیا  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  با 

است.
رابطه با ایاالت متحده:

سال های  از  تقریبًا  امریکا،  و  پاکستان  روابط 
آغاز  پاکستان  نام  به  کشوری  ایجاد  نخست 

در  امریکا  طرح های  مبنای  بر  بیشتر  و  شد 
در دوران  وارسا،  پیمان  با  رقابتش  چهارچوب 

جنِگ سرد شکل گرفت.
شوروی  جماهیر  اتحاد  به  هندوستان  نزدیکی 
گرم تر  را  امریکا  و  پاکستان  میان  رابطۀ  سابق، 
شرکای  از  یکی  به  پاکستان  که  جایی  تا  کرد، 

استراتژیک امریکا در منطقه مبدل شد. 
تالش های افغانستان برای ایجاد روابط بهتر با 
به  فقط  میالدی،  هفتاد  دهۀ  اواخر  در  امریکا، 
دلیل مخالفت پاکستان و این که امریکا پاکستان 
را شریکی بهتر و قابل اعتمادتر می دانست، به 
جایی نرسید و باالخره سبب شد که افغانستان 

به دامن شوروی سابق بیـفتد. 
لشکرکشی  و  ایران  در  اسالمی  انقالب  وقوع 
ارتش سرخ به افغانستان، رابطۀ میان پاکستان و 
امریکا را چنان گرهِ محکمی زد که حتا تا حاال 
و با وجود نارضایتی هایی که در ظاهر امریکا از 
برخورد پاکستان با گروه های افراطی دارد، این 
رابطه به قوت پابرجاست. از این رابطه، هر دو 
طرف سودهای کالن برده اند. حداقل در تقابل با 
شوروی، امریکا بیشترین استفاده را از رابطه اش 
افغانستان  مجاهدین  از  حمایت  و  پاکستان  با 
از طریق پاکستان برای صدمه زدن به شوروی 
سابق، برد و در همین زمان، پاکستان با استفاده 
مالی و تسلیحاتی یی که  امکانات  از فرصت و 
به دست  عربش  و  غربی  متحدین  و  امریکا  از 
می آورد، موضع خود را در تعامل با هندوستان، 
اقتصادی  بزرِگ  پیشرفت های  به  محکم کرد و 

نیز دست یافت.
این رابطه، دست خوش فراز و نشیب هایی هم 
متهم  را  امریکا  پاکستانی ها  مثاًل  است؛  بوده 
می کنند که برای مقابله با شوروی سابق و بعدها 
برای طرح های کالن منطقه یی شان، پاکستان را 
وادار به حمایت یا حتا ایجاد گروه های افراطی 
را  پاکستان  امریکایی ها  از آن سو  کرده است و 
افراط گرایی  و  تروریسم  از  حمایت  به  متهم 
سیاست های  در  حداقل  و  می کنند  منطقه  در 
به شدت  پاکستان  برخورد  این  از  رسمی شان، 

ناراض به نظر می رسند.
طالبان  رژیم  سرنگونی  از  پس  سال های  در 
هوایی  و  زمینی  عملیات های  افغانستان،  در 
پاکستان،  قبایلی  مناطق  در  امریکایی  نیروهای 
هرچند به نظر می رسد با موافقِت حکومت ها و 
ارتش پاکستان همراه بوده است، نارضایتی های 
به وجود  پاکستان  مردم  میان  در  را  گسترده یی 

آورده.
داستان فعالیت جاسوساِن امریکایی در پاکستان 
و اخراج تعدادی از آن ها از سوی پاکستان، و 
باالخره عملیات نیروهای امریکایی برای شکار 
اسامه بن الدن، رابطۀ میان امریکا و پاکستان را 

تا حدی به سردی کشاند.
میان  رابطه  نسبی  عوامل سردی  از  دیگر  یکی 
دو طرف، گسترش رابطه میان هند و امریکا در 
همکاری های  زمینۀ  در  ویژه  به  اخیر  سال های 
این که  از  پاکستان  است.  بوده  هسته یی 
بزرگ ترین  با  استراتژیکش  شریک  بزرگ ترین 
دشمنش از درِ دوستی و همکاری وارد می شود، 
با  را  برخورد  این  ناراض است و تالش کرده 

نزدیکی به چین، پاسخ بدهد.

باور کنید آدم ها آن طور رفتار می کنند که به نظرشان درست می آید و همیشه 
پشت اشتباهات شان، آرزوی ضربه زدن به دیگران پنهان نشده است؛ پس کمی 

صبور باشید و با محبت و دل سوزی بیشتری حرف هایش را بشنوید.
وقتی به استدالل هایی که می آورد گوش دهید، بهتر می توانید اشتباهاتی که در 
با آوردن دالیل درست و منطقی، ذهنیاتش را  ذهنش می گذرد را پیدا کنیـد و 
تغییر دهید. این جریان به شما فرصت به اشتراک گذاشتن نظرات تان را می دهد 

و باعث می شود جریان گفت وگو را در دست بگیرید.
به محض مخالفت تان با یک موضوع، بحث را شروع نکنید. کمی به دالیل تان 

فکر کنید و با جمالتی پخته به بحث وارد شوید.
اشتباهات قبلی اش را به رخش نکشید و نگذارید پای گذشته به این مکالمه باز 

شود.
فکر  تِک جمالتش  تک  به  که  دهید  نشان  و  کنید  می زند، سکوت  وقتی حرف 

می کنید.

بردن را فراموش کنید
یک گفت وگوی موفق، بر پایۀ احترام متقابل می چرخد. اگر شما خودتان را دانای 
کل بدانید و این تصور را ایجاد کنیـد که قصد قبوالندن نظرتان به او را دارید، هیچ 
وقت شنیده نمی شوید. حتا اگر با نگاهی که همسرتان به موضوع دارد مخالفید، 
باز هم به او و نظرش احترام بگذارید. شما این شانس را دارید که به او برای درک 
بهتر موضوع کمک کنیـد، اما تنها زمانی می توانید از این فرصت استفاده کنید که 

شمشیر را از رو نبسته باشید.
نگذارید لج بازی به این گفت وگو وارد شود و به جای برد، به دنبال حل مسأله 

باشید.
باز  این بحث  به  را  پای کسانی که می دانید همسرتان روی آن ها حساس است 

نکنید تا حالت دفاعی به خود نگیرد.
هنگام بیان کردن ایده های تان، گاهی بگویید »درست می گویی! حاال نظرت راجع 

به این راه چیست؟«

مراقب واکنش های تان باشید
یادتان  بگیرید.  به دست  را  نبض گفت وگو  تا  بردارید  قدم  آرام و حساب شـده 
نرود وقتی از کوره در می روید و می خواهید از نظرات تان دفاع کنید، در واقع 
برگ برنده را به دست طرف مقابل تان می دهید؛ پس نفس عمیق بکشید و اجازه 
ندهید تنش های درونی تان از زیر پوست شما بیرون بزند و کنترل ماجرا را برای 
تان سخت کند. به جای آن که در مذاکره به فکر کنترل دیگری باشید، خودتان را 

کنترل کنید.
زبان بدن گاهی از جمالت هم موثر است، پس مراقب حرکات تان باشید.

نگذارید صدای تان از مدار آرامش خارج شود و حالت تهدید به خود بگیرد.
به محض ورود تنش به گفت وگو، بگویید »من به حرف هایت فکر می کنم و بعداً 

دوباره در این مورد صحبت می کنیم.«

منبع: سایت آفتاب
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بخش دوم و پایانی

ی  ا صد به  ها  د مر ش  گـو
؟ ست ا س  حسا ن  نا ز

بخش هجـدهم

فهیم دشتی

بـــــــــــــــــازیپــــایـــان 
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مژگان  عثمانی
گر تو می خواهی که شقاوت کم شود

 جهد کن تا عشق افزون تر شود
در نخستین برگ های مثنوی، مولوی می گوید که عشق 
به هیچ روی اسیر تعریف های عقالنی نمی شود. چون 
عشق وصف خداست، و عقل از وصفش قاصر است. 
این که  برای  وصف.  نه  است،  وصل  عشق  واقع  در 
بدانیم عشق چه است و چه نیست، باید عاشق شویم.

هر چه گویم عشق را شرح و بیان     
چون به عشق آیم خجل مانم از آن 

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

گرچه تفسیر زبان روشن گر است      
لیک عشق بی زبان زان خوش تر است

آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلت باید از وی رو متاب

به باور موالنا آن چه تا حدودی واسطۀ بیان حال عشق 
است، موسیقی است نه عقل و منطق. و همچنان وی 
زنده گی  انگیزۀ  و  حیات  راز  بزرگ ترین  را   عشق 
پنداشته است که در جهان ظاهر با زبان موسیقی به ویژه 
است،  تعلقات  از  خالی  انسان  از  تمثیلی  که  نای  با 
است،  بیان کرد، چون عشق ذوجنبتین  را  آن  می شود 
موسیقی هم که محمل آن است،  ذوجنبتین می گردد 

»هم زهر است و تریاق«.
 نی حریف هر که از یاری برید

پرده هایش پرده های ما درید
ّسر پنهان است اندر زیر و بم       

فاش گر گویم جهان بر هم زنم
همچو نی زهری و تریاقی که دید      

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید

از  یکی  عنوان  به  موالنا، عشق  اعتقاد  به  این که  دیگر 

این  است.  حیات  مبداء  و  منشاء  عالم،  تکوین  اصول 
به منزلۀ اساس  ناگفته نگذاریم که عشق  باید  نکته را 
در  فیدروس  نام  به  افالطون  رسالۀ  در  پیدایش جهان 
قالب اساطیر آمده و او اروس خدای عشق را کهن ترین 
این  نیز  افالطون  از  قبل  ولی  است.  دانسته  خدایان 
پیدایش جهان است،  اساس  منزلۀ  به  فلسفه که عشق 
گفت  می توان  و  بود؛  کرده  رخنه  یونانیان  اندیشۀ  در 
افکار  تأثیر  تحت  بیش  و  کم  زمینه  این  در  موالنا  که 
اساسی  اختالف  اما  است.  بوده  باستان  یونان  فالسفۀ 
در تفکر افالطون و فالسفۀ قبل از او مانند هسیودوس 
به  آن ها  نگرش  شیوۀ  زمینه،  این  در  موالنا  اندیشۀ  با 
زنده گی است. افالطون عقل گرا بود و به عقل نظری 
متکی بود و عشق را عنصری غیرعقالنی می دانست و 
آن چه در رسالۀ خود راجع به اروس می گوید، چیزی 
نیست مگر عشق عقالنی به خدا که در فلسفۀ اسپینوزا 

آمده است.
اما مولوی به خالف افالطون به همان سان که قباًل اشاره 
کردیم، پای بند عقل نیست. در مکتب فکری او، مرتبۀ 
عقل و عشق وارونه است. به عقیدۀ او، شناخت بنیاد 
وجود از طریق عقل نظری میسر نیست و خرد که او 
آن را عقل جزوی می خواند، به حکم طبیعِت خود از 
دریافت حقیقِت غایی عاجز است. عقل از نظر مولوی، 

چراغ و هادی است، نه مقصود غایی.
گر نبودی عشق هستی کی بدی     
کی زدی نان بر تو و تو کی شدی؟
نان تو شد از چه؟ ز عشق و اشتهی
ورنه نان را کی بُدی تا جان رهی؟

عشق نان مرده را می جان کند
جان که فانی بود جاویدان کند

گر نبودی بهر عشق پاک را 
کی وجودی دادمی افالک را

اما اندیشه و رأی موالنا دربارۀ رابطۀ عقل و پیدایش 

فالسفه یی  آراء  بر  مقدم  حیرت آور  گونه یی  به  حیات 
که  است  شده  اظهار  برگسون  و  شوپنهاور  چون 
می گویند عقل تنها مصلحت بین است و آلتی است در 
دست میل به زیستن و از این رو از سنجش عمق حیات 
همان  این  و  است  قاصر  زنده گی  ماهیت  در  تأمل  و 

سخِن موالناست که می فرماید:
 عقل جزوی عشق را منکر بود

گرچه بنماید که صاحب ّسر بود
زیرک و داناست اما نیست نیست

تا فرشته ال نشد اهریمنی است
او به قول و فعل یار ما بود    
چون به حکم حال آیی ال بود 

  
شناخت  که  نمی کند  پنهان  موالنا  احوال،  این  تمام  با 
با  اگر  حیات،  اصلی  ماهیت  درک  و  واقعی  فلسفۀ 
چندان  هم  عشق  نیروی  با  نیست،  میسر  عقل  معیار 
ساده نمی نماید، در مواردی آرزوی خود را برای یافتن 
هستی  راز  و  رمز  از  پرده  دقیقًا  بتواند  که  وسیله یی 

بردارد، بیان می کند: 
 پس چه باشد عشق؟ دریای عدم

درشکسته عقل را آن جا قدم
کاشکی هستی زبانی داشتی    

تا ز هستان پرده ها برداشتی
هر چه گویی ای دم هستی از آن

پرده دیگر برو بستی بدان
آفت ادراک آن قال است و حال      

خون به خون شستن محال است و محال 
 

فارسی  زبان  در  عشق  صدرنشینی  و  عقل  مذمت  در 
کتاب  از  بابی  قشیری  امام  است،  بسیاری  اقوال 
در  هجویری  می دهد،  اختصاص  محبت  به  را  خود 
رسالۀ  سینا  ابن  دارد،  باب المحبت  کشف المحجوب 
فی العشق نوشته، روزبهان بقلی دارندۀ عبهرالعاشقین 

و  عقل  باب  در  رساله یی  دایه  نجم الدین  است، 
صاحب  سهروردی  شهاب الدین  شیخ  دارد،  عشق 
بر  عالوه  است،  حقیقت العشق  فی  یا  مونس العاشق 
القضات  عین  احمدغزالی،  چون  بزرگانی  اقوال،  آن 
شیخ  سنایی،  عطار،  انصاری،  عبداهلل  همدانی، خواجه 
نوه اش  زبان  از  ابوسعید  سخنان  شبستری،  محمود 
محمد منور در اسرارالتوحید، احمد جام نامق در سرا 
ج  السائرین، عزیزالدین نسفی در انسان کامل، ابونصر 
سرا ج، ابوطالب مکی و بسیاری دیگر همچنان رابعه 
عدویه را شهید عشق دانسته اند، حالج و عین القضات 
دیگر،  از سوی  نهادند.  راه سر  ین  ا  در  و سهروردی 
نام  یک سر  را  عقلی  محصوالت  متشرعین  اکثریت 
بدعت نهادند، به حکم این که »کل بدعۀ ضاللۀ، وکل 
عقلی  علوم  محققین  و  مؤلفین  بر  و  النار«  في  ضاللۀ 
عرصه را چنان تنگ گرفتند که همین دنیا را برای شان 
به جهنم مبدل کرده اند. اعم این تالش ها سبب نیم بند 
ماندن عقالنیت و عقیم گشتن علوم عقلی در مشرق 
رشد  اسباب  فراهم کنندۀ  خود  این  که  گردید.  زمین 
بنیادگرایی و افراط گرایی و معلول آن، خشونت گشت.  
آن  به  مولوی  که  دارند  تأکید  موالناپژوهان  از  عده یی 
مایه و  پایۀ دیگر عرفا همچون: عطار در دیوان خود 
و غزالی در تهافت الفالسفه و و انصاری در رسالۀ عقل 
و عشق و دیگران در کشاکش عقل و عشق و...، عقل 
را مذمت و مالمت نکرده  است- موالنا به آن مایه و 
این  است.  نگشاده  عقل  توهیِن  و  طعن  به  زبان  پایه 
موالناپژوهان، ابیات ذیل را سند سخِن خود می پندارند:

ای برادر تو همان اندیشه ای                    
مابقی تو استخوان و ریشه ای 
گر ُگلست اندیشۀ تو گلشنی

 ور بود خاری تو هیمۀ گلخنی
و همچنان: 

تــا چــه عالــم هاست در ســودای عقل
تا چـه پـهناست ایـن دریـای عقل

عقل دشنامم دهد من راضی ام 
 زآن که فیضی دارد از فیاضیم
احمق ار حلوا نهد اندر لبم 
من از آن حلوای او اندر تبم

به باور نگارندۀ این سطور، نوع عقالنیتی که در ابیات 
فوق مدح شده، از سنخ عقالنیت نظری نیست، بلکه 

منظور وی هشیاری در مقابل دیوانه گی است.
 مولوی اگرچه پای عقل را چوبین می داند، اما بازهم 

مانع سیر و تکامِل آن نمی گردد. 
قـــدر تـــو بگذشت از درک عـــقول

عقل در شرح شما شد بوالفضول
گـرچـه عـاجز آمـد ایـن عـقل از بـیان 

عاجزانه جنبشی باید در آن
گرچه رخــنه نیست در عــالــم پــدیــد 

خیره یوسف وار نک باید دوید
دوســت دارد یـــار ایـــن آشـــفـته گی 

کوشش بــیهوده بـــه از خــفتـه گی
کسب  پی  در  دایم  جزیی  عقل  که  می گوید  موالنا 
منفعت دنیوی است، در مقابل آن، عشق الابالی است و 

سودای سود و زیان ندارد:
هم مــزاج خــر شدست این عقل پست

فکرش این که چون علف آرد به دست
عقل اسیر است و همی خــواهد ز حق 
 روزی بـــی رنج و نــعمت بــر طبق

عـقل جزیــی عــقل استخـــراج نیست
جـز پـذیرای مـن و مـحتاج نیـست

 عــقــل راه نــاامـــیدی کــی رود؟ 
 عشــق باشد کــان طــرف بـر سر دود
الابـــالی عشـــق بــاشد نــی خــرد 

عقل آن جوید کــز آن سودی بـــرد
حیوان،  و  انسان  ممیز  فصل  که  باورمندند  منطقیون 
مولوی   به  شمول  اما جمهور عرفا  است،  همانا عقل 
می پندارند که خصلت عشق سرشتی انسان سبب تمیز 
علی  میرسید  است.  گشته  موجودات  سایر  از  انسان 
همدانی)786-714( گفته است: »آن خاصیت که انسان 
بدان ممتاز شد از دیگر  حیوانات، جوهر محبت و نایرۀ 
جزوی،  موجودات  از  نوع  هیچ  که  است  عشق  آتش 
مستعد قبول فیض این سعادت نبود«. همانند همدانی، 
که  است  به قوت عشق  که  است  باورمند  مولوی هم 
ما بار سنگین امانت الهی را که حتا چرخ هم برنتابید، 

حمل می کنیم:
این طرفه که با تن زمینی
بر پشت فلک همی دوان 

آن بار که چرخ برنتابد
از قوت عشق می کشانم
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عشق
موالاناز  دیدگاه 

منطقیون باورمندند که فصل ممیز انسان و حیوان، همانا عقل است، اما جمهور عرفا 

به  شمول مولوی  می پندارند که خصلت عشق سرشتی انسان سبب تمیز انسان از سایر 

موجودات گشته است. میرسید علی همدانی)786-714( گفته است: »آن خاصیت که 

انسان بدان ممتاز شد از دیگر  حیوانات، جوهر محبت و نایرۀ آتش عشق است که هیچ 

نوع از موجودات جزوی، مستعد قبول فیض این سعادت نبود«. همانند همدانی، مولوی هم 

باورمند است که به قوت عشق است که ما بار سنگین امانت الهی را که حتا چرخ هم برنتابید
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پنجمین نشست »قلب آسیا...
عضو، 16 کشور کمک کننده و همچنین 12 سازمان  منطقه یی 

و بین المللی دعوت کرده است.
الملل  بین  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
نخست وزیر پاکستان در کنفرانس سال گذشته اعالم کرده 
بود که پنجمین دور کنفرانس قلب آسیا - روند استانبول در 

اسالم آباد برگزار خواهد شد.
این کنفرانس نخستین بار در سال 2011 در شهر استانبول 
در   2012 سال  در  آن  نشست  دومین  گردید،  آغاز  ترکیه 
افغانستان و سومین دور نیز در سال 2013 در شهر آلماتی 

قزاقستان برگزار گردید.
چهارمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا- روند استانبول 
سال گذشته و با محوریت افغانستان در پکن پایتخت چین 
پایان داد تا پنجمین نشست مذکور امروز در  به کار خود 

پاکستان برگزار شود.

احسان رسا 
برآمده  منظر،  یک  از  هرچند  ملی  وحدت  حکومت 
از  اما  بود؛  انتخاباتی  نفس گیِر  بن بسِت  یک  دِل  از 
وحدت  »دولت  یک  شکل گیرِی  ایدۀ  دیگر  منظر 
افغانستان، موضوعی  ملی«ِ همه شمول و پاسخ گو در 
بود که پیش از این، طی یک برنامۀ کالن و گسترده 
تحت عنوان »آجندای ملی« در قامِت یک گفتمان ملی 
باید گفت که  این ترتیب،  به  بود.  عرض  اندام کرده 
هرچند حکومت وحدت ملی در یک حالِت بن بسِت 
معنا  این  به  ولی  آمده،  کار  روی  اضطرار  و  سیاسی 
خلق  نظری  یک خالی  در  این حکومت  که  نیست 

شده است. 
 برنامۀ آجندای ملی به ابتکارِ آقای احمدولی مسعود 
ارزیابی اوضاع  با  بنیاد شهید مسعود،  رییس عمومی 
ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی،  و شرایط کشور در 
اقتصادی و فرهنگی، مدت ها پیش از شکل گیری این 
حکومت، راه حِل نهایی در افغانستان را در روی کار 
نخبه گاِن  با حضورِ  ملی«  وحدت  »دولت  یک  آمدِن 
نتیجه  در  و  بود  کرده  عنوان  اقلیت ها  و  اقوام  همۀ 
الگویی ـ هرچند  می توان گفت که حکومت جدید، 

ناقص ـ از این راه حِل ملی است.  
که  می دهد  نشان  به خوبی  واقعیت  این  درِک 
سازمان های سیاسی و اجتماعِی غیردولتی تا چه حد از 
پتانسیل باالِی شکل دهی به گفتمان های ملی و همه گیر 
در  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  تاریخ  برخوردارند. 
نشان گِر  به خوبی  هم  جهان  مختلِف  کشورهای 
اثرگذاری هاست.  این گونه  از  سرشاری  نمونه های 
مبالغه نخواهد بود اگر مدعی شد که هر تحولی در هر 
کجای جهان به نحوی از انحا، سری در یک حرکِت 
سازمانی منسجم دارد که رفته رفته بارور می شود و در 
نهایت به یک جریان بزرِگ اجتماعی ـ سیاسی منتهی 

می شود.
در افغانستان اما حضور و فعالیِت سازمان های سیاسی 
پُررنگ،  بیان  آزادی  برکت  از  یک سو  از  مدنی  یا 
در  چنان که  است.  بوده  کم عمق  دیگر  سوی  از  اما 
و  مدنی  جامعۀ  متأسفانه  گذشته،  سال  چهارده  طول 

جریان های سیاسی هیچ گاه موفق به شکل دادن به یک 
گفتماِن همه شمول و ملی نشده اند. برعکس، آن چه به 
است،  طرح  قابل  جریان ها  این  آسیب شناسِی  عنوان 
کم دامنه  بودن،  مقطعی  چون  عمده یی  ضعِف  نقاط 
بودن و بی ثبات بودِن فعالیت های اجتماعی ـ سیاسی 
این در حالی ست که سازمان های اجتماعی و  است. 
سیاسِی غیردولتی در سایر کشورها نه تنها همواره ناظِر 
عمل کرد دستگاه های حکومتی اند، بلکه در بسیاری از 
عرصه ها به عنوان نهادهای پیشرو، ترجماِن نیازهای 

مردم و شکل دهی به گفتمان های کالِن ملی هستند.
افغانستاِن پساطالبان، یکی از  برنامۀ آجندای ملی در 
بسیج  در  توفیق  بر  عالوه  که  روندهایی ست  معدود 
مردم و نخبه گان، به عنوان حرکتی پیشرو، چارچوب 
کرد.  ارایه  حکومت داری  برای  را  بدیعی  سیاسِی 
مبتنی  ملی«  وحدت  »دولت  نظرِی  مبانی  پایه ریزی 
بر اصِل برابری و مشارکِت همۀ اقلیت ها در ساختار 
قدرت به عنوان یک گفتمان کالن ملی، از دستاوردهای 
وحدت  »دولت  نسخۀ  از  استفاده  است.  جریان  این 
با نقایص و محدودیت های متعددی امروز  ملی« که 
زیر نامِ حکومت وحدت ملی ایجاد شده، بدون شک 
متأثر از الگوی اولیۀ آن است که این نشان دهندۀ میزان 

موثریِت برنامۀ آجندای ملی می باشد.
ملِی  وحدت  حکومت  این که  در  حساب،  این  با 
امروزی که در بسیاری از حوزه ها با چالش های جدی  
مواجه شده، الگویی تحریف شده و آفت زده از »دولت 
اولین  از  نیست. یکی  ملی« است هم شکی  وحدت 
محدود  این حکومت،  عمدۀ  نقاط ضعِف  و  نقایص 
کردِن الگوی دولت وحدت ملی در قامت قوۀ اجرایی 
است. در حالی که در نسخۀ ارایه شده توسط آجندای 
تأکید  مورد  قوه  سه  هر  در  ملی  وحدت  اصل  ملی، 
قرار گرفته است. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد 
که حکومت وحدت ملی، تنها به عنوان یک راه گریز 
و  کرد  اندام  پساانتخاباتی عرض  بن بست سیاسِی  از 
به پخته گی و  این ترتیب، آن چنان که می بایست،  به 

صالبت نرسید.
با وجود این هم، ایجاد و تداوم گفتمان های ملی یی 

که خود می تواند در هر بخشی از زنده گی اجتماعی 
راه گشا و موثر باشد، قابل تقدیر و ستایش است. اگر 
قالب  در  ملی  گفتمان  ایجاد یک  برای  دیروز  تالِش 
تمهیدات  مبانی و  توانسته است  ملی  دولت وحدت 
حکومت  دولت مردان  عمِل  برای  را  الزم  نظرِی 
وحدت ملی فراهم کند، بدون شک تداوم این روند و 
گسترش آن از سوی جامعۀ مدنی و نخبه گان سیاسی 

می تواند در آینده هم اثرگذار تمام شود.
که  کنونی  شرایط  در  ما  که  است  این  در  واقعیت 
مختلف  عرصه های  در  دیگری  زماِن  هر  از  بیش 
برزِخ  یک  در  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  امنیتی، 
تمام عیار دست وپا می زنیم، بیش از هر زماِن دیگری به 
شکل دهی به گفتمان ها و جریان های همه شموِل ملی 
با حضور همۀ نخبه گاِن سیاسی نیاز داریم. مشکالت 
کنونی در حال حاضر چنان سهمگین  و چالش های 
و کمرشکن است که نه حکومت وحدت ملی توان 
مقطعِی  حرکت های  هم  نه  و  دارد  را  آن  مدیریِت 

کم عمق و کوتاه مدت. 
کارنامۀ کاری حکومت وحدت ملی در این هشت ماه 
تأکید  برخالف  حکومت  این  که  است  کرده  ثابت 
دارد،  امر مشارکت و بسیج همه گانی  به  بسیاری که 
ملی، تصامیم عجوالنه  قبال مسایل کالن  همواره در 
و تیمی گرفته است. موضع گیری در قبال جنِگ یمن 
و امضای توافق نامۀ استخباراتی با سازمان استخبارات 
پاکستان، از جمله مواردی ست که روحیۀ فردگرایانه 

در حکومِت کنونی را بازتاب می دهد. 
با این وضعیت به نظر می رسد که تنها راه برون رفت 
از وضعیت اسف بار کنونی، قوام دادن به گفتمان های 
چنین  کشوری ست.  نخبه گان  همۀ  حضور  با  ملی 
توان  این که  بر  عالوه  بالقوه  به صورت  نشست هایی 
بسیج مردمی را باال می برد، سبب می شود که بهترین 
راهکارهای عملی و ممکن در قبال مسایل ملِی کشور 
به دست آمده و مورد ارزیابی قرار گیرد که در نهایت، 
رهایی  کلیـد  عنوان  به  می تواند  راهکارهایی  چنین 

کشور از دام امواج متالطِم مشکالت عمل کنـد.
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داعش مصروف سربازگیری...
جنگ  در  داعش  تروریستی  گروه  نبودن  فعال  بر  مبنی 

افغانستان را نقض کرد.
وی اعالم کرد: طالبان افغانستان و گروه تروریستی داعش 
به شمار  با یکدیگر درگیر شده اند که نگرانی جدی  بارها 

می رود.
 جان کمپبل از گسترش حضور این گروه تروریستی داعش 
در افغانستان در 6 ماه اخیر خبر داد اما از اعالم تعداد دقیق 

خودداری کرد.
گاردین مدعی شد: رهبری طالبان در پاکستان است و اکنون 
برای پایان جنگ در افغانستان و آغاز گفت وگوهای صلح با 

دولت کابل تحت فشار قرار گرفته است.
کمپبل گفت: بسیاری از طالبان از رهبری این گروه خسته 
شده اند و گروه تروریستی داعش را به عنوان یک فرصت 

مناسب برای بدست آوردن منابع قلمداد می کنند.
افغانستان  در  داعش  تروریستی  گروه  حضور  که  اگرچه 
مقامات  و  کارشناسان  سیاسی،  توسط شخصیت های  بارها 
امنیت  سابق،  رییس جمهور  کرزی  حامد  مانند  کشور  این 
ملی و وزارت داخلۀ افغانستان تبلیغات و دور از حقیقت 

خوانده شد.
کرد:  اعالم  »آرمی تایمز«  با  مصاحبه  در  کمپبل  جان  اما 
و  افغانستان  در  تعدادی  که  دارند  وجود  گزارش هایی 
پاکستان به طور آشکار به تبلیغات و پخش شب نامه برای 
گروه تروریستی داعش پرداخته و تالش می کنند تا مردم را 

به صفوف این گروه تروریستی جذب نمایند.
حضور  بار  اولین  برای  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر 

گروه تروریستی داعش در افغانستان را تأیید کرد.

آن سوی هیاهو بر سِر امضای تفاهم نامۀ امنیتی با پاکستان
محمداکرام اندیشمند

سازمان های  میان  امنیتی  تفاهم نامۀ  امضای  خبر 
گذشته  هفتۀ  در  افغانستان  و  پاکستان  استخباراتِی 
)30 ثور 1394 برابر به   20می2015(، مخالفت های 
گسترده و واکنش های خشم آلودی را برانگیخت. در 
شبکه های مجازی نیز این واکنش، شدید و گسترده 
با  آدرِس دشمنی  از  مخالفت ها  این  از  بسیاری  بود. 
امضای  مخالفاِن  واقع،  در  و  می شد  ابراز  پاکستان 
این تفاهم نامه به نحوی وطن دوستی و غیرِت افغانِی 
خود را در مخالفت و مقابله با دشمن تاریخِی وطِن 
نکتۀ  اما  می گذاشتند.  نمایش  به  پاکستان  یعنی  خود 
مهم و شگفت آور در نگاه و بررسِی این مخالفت ها 
متفاوِت  هدِف  و  متفاوت  درِک  به  واکنش ها،  و 
قابِل  شمار  درِک  عدم  به  حتا  و  برمی گشت ـ  آن ها 
قافله  بی هدفی در عقِب  نافهمی و  با  مالحظه یی که 

می روند و هیاهویی برای هیچ برپا می دارند. 
در میاِن مخالفان تفاهم نامۀ امنیتی با پاکستان، واکنش 
بارکزی  پیشین و شکریه  حامد کرزی رییس جمهورِ 
عضو پارلمان، بسیار تنـد، صریح و خشمگینانه بود. 
سپس زلمی خلیل زاد سیاست مدار امریکایِی افغان تبار 
نیز از امریکا به این جمع پیوست، ولی لحِن او در این 
مخالفت، قهر و خشِم خانم شکریه و آقای کرزی را 
نداشت. اما در آن سوِی این همه خشم و هیاهو، این 
بدون  افغانستان  که  شود  فراموش  نباید  نیز  واقعیت 
و  تفاهم  به  رسیدن  بدون  و  پاکستان  با  مشکل  حِل 
پایدار  توسعۀ  و  ثبات  صلح،  به  پاکستان،  با  توافق 
پاکستان  با  توازن  ایجاد  افغانستان ظرفیِت  نمی رسد. 
سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  نظامی،  عرصه های  در 

چنین  وجود  در  تا  نیست  برخوردار  جغرافیایی  و 
مهار  بی ثبات سازی،  در  را  پاکستان  دخالت  توازنی، 

و متوقف کند. 
تجربه و حوادث نیم قرن گذشته و حتا بیشتر از آن 
تا اکنون این حقیقِت تلخ را منعکس می سازد. حامد 
کرزی بعد از سیزده سال زمام داری در سایۀ حمایت 
مستقیِم نظامی و مالی ایاالت متحدۀ امریکا و غرب 
آباد، در توهم  بار سفِر بی حاصل به اسالم  و بیست 
کسب زعامت و "مشری" پشتون های منطقه در دو 
کشور افغانستان و پاکستان است. او هوای پشتونستاِن 
به سر  پاکستان  تجزیۀ  با  را  افغانستان  لوی  و  بزرگ 
می پروراند و به سوی رابطۀ کابل و اسالم آباد و حل 

مشکل میان دو کشور از همین منظر نگاه می کند. 
هیاهوِی افراد و حلقه هایی که بر سِر رابطۀ افغانستان 
و پاکستان، جدا از نگاه های معطوف به موضوع قومی، 
طبل دشمنی با پاکستان را بیشتر به صدا درمی آورند و 
کاسۀ داغ تر از آش می شوند و خود را در جهِت توهم 

لوی افغانستان سرباز می سازند، به درِک نادرست شان 
بازی های  از  نافهمی شان  و  کشور  کالِن  منافع  از 
پیچیدۀ سیاسی برمی گردد. اما در میان جوامع مختلِف 
میان  در  به خصوص  افغانستان،  قومی  و  سیاسی 
و  واقع بین  عناصر  و  افراد  پشتون ها،  سیاسی  جامعۀ 
را  افغانستان  ملِی  کالن  منافع  که  هستند  حقیقت گرا 
برای صلح دایمی، ثبات و توسعۀ پایدار و شکل گیری 
دولت ملی و مدرن، در حل مشکل کابل و اسالم آباد 

و توافق همه جانبه میان دو طرف می بینند.
استراتژی  و  نگاه  این  با  غنی  رییس جمهور  »اگر«   
توافِق  و  تفاهم  شکل گیری  و  مشکل  حِل  صددِ  در 
این  است،  پاکستان  با  مسایل  تمام  بر سر  همه جانبه 
به  معطوف  سیاسِت  جهِت  در  درست  مسیِر  یک 
شمرده  افغانستان  ملی  منافع  با  منطبق  و  عقالنیت 
از  موانع،  و  دشواری ها  تمام  با  که  مسیری  می شود؛ 

آن عبور باید کرد!

وزارت معادن:

قراردادی برای استخراج معدن 

حاجی گک امضا نشده است

هندی  کنسرسیوم  گوید  می  افغانستان  معادن  وزارت 
که قرار بود معدن آهن حاجیگک را استخراج کند، به 
مذاکراتش در مورد پیش نویس قرارداد ادامه می دهد. 
قرارداد  لغو  این وزارت  الدین نوری سخنگوی  محی 

را تایید نمی کند.
 به تازه گی رسانه های هندی گزارش داده اند که یک 

کونسرسیوم هندی که قرار بود باالی
میلیارد   11 افغانستان حدود  معادن  از  یکی  استخراج 
دالر سرمایه گذاری کند، به خاطر نزدیکی بیش از حد 
افغانستان با پاکستان و خراب تر شدن وضعیت امنیتی 

افغانستان، از این سرمایه گذاری انصراف داده است.
این کنسرسیوم »سیل افسیکو« نام دارد و مجموعه یی از 

شرکت های هندی در آن سهیم هستند. 

کنفرانس آجندای ملی
 و ضرورت شکل گیری گفتمان ملی

ACKU
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ورزش
بوفون: 

بـارسلـونا شکـست
 ناپذیر است 

سرمربی بایرن مونیخ می گوید فصل آینده تیم قوی تر را راهی مسابقات خواهد 
کرد. او تاکید کرد که تا پایان قراردادش در بایرن باقی می ماند.

بایرن مونیخ سرانجام بعد از سه شکست پیاپی در رقابت های بوندسلیگا رنگ 
پیروزی را دید و توانست در هفته پایانی با دو گل برابر ماینتس به پیروزی برسد 
تا با خاطره خوبی فصل را به پایان برساند. البته بایرن مونیخ پیش از این قهرمانی 

خود را در فصل جاری نهایی کرده بود و دیدار این تیم در هفته های 
پایانی کامال تشریفاتی بود.

بایرن در فصل جاری امیدوار بود تا با پپ گواردیوال قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا را به دست آورد اما این تیم برابر بارسونا تن به شکست 
داد و از دور رقابت ها کنار رفت تا گواردیوال در ماموریت دوباره خود 

ناکام ماند.
خبرهایی درباره جدایی گواردیوال از بایرن بعد از پایان فصل جاری به 
گوش می رسید اما این مربی اسپانیایی تاکید کرد که فصل آینده را نیز 
در بایرن می ماند. او گفت: فصل بعد هم در بایرن باقی می مانم چرا که 
یک سال دیگر با این تیم قرارداد دارم. می خواهیم فصل بعد قوی تر از 

االن باشیم تا بتوانیم رضایت هواداران خود را به دست آوریم.
ادامه داد: در فصل جاری مشکالت بسیار زیادی داشتیم. بسیاری  او 
از بازیکنان خود را به خاطر آسیب دیدگی در دیدارهای حساس در 
به شرایط  هر چه سریع تر  بازیکنان  این  که  امیدوارم  نداشتیم.  اختیار 
بازی برسند. می خواهم از همه بازیکنان و کسانی که به ما کمک کردند 
تشکر کنم. تشکر ویژه ای همه از هواداران دارم که نهایت حمایت را 

از ما کردند.
دارم.  آینده  فصل  به  زیادی  امید  من  گفت:  خود  سخنان  پایان  در  گواردیوال 
امیدوارم که بهترین ترکیب را روانه مسابقات کنم. فصل آینده هم کار سختی 
پیش رو داریم اما باید به اهدافی که در نظر گرفته ایم برسیم و این هدف نهایی 

ما است.

ستاره پرتغالی رئال مادرید با گل هایی که در آخرین بازی 
این فصل کهکشانی ها به ثمر رساند عنوان آقای گل اللیگا 

و کفش طالی اروپا را از آن خود کرد.
تیم فوتبال رئال مادرید  بر 3 شب گذشته  پیروزی 7  در 
-15 فصل  در  کهکشانی ها  بازی  آخرین  که  ختافه  برابر 
شمار  تا  کرد  هت تریک  رونالدو  کریستیانو  بود،   2014
گل های اللیگایی این فصلش را به 48 گل برساند و فاصله 

خود را با لیونل مسی به پنج گل افزایش دهد.
به این ترتیب رونالدو که حتی بدون گلزنی در این دیدار 
باقی  اللیگا  گلزنان فصل جاری  برترین  در صدر جدول 
ماند، به عنوان برترین گلزن لیگ دسته اول فوتبال اسپانیا 
به کار خود پایان داد و در جدول برترین گلزنان فوتبال 
باشگاهی اروپا و رقابت برای کسب کفش طالی اروپا هم 

دست نیافتنی تر شد.
با توجه به ضریب دو امتیازی گلزنی در پنج لیگ معتبر 

اروپا )اللیگا، لیگ برتر انگلیس، سری A، بوندس لیگا و لیگ برتر پرتغال(، 48 
گل رونالدو در لیگ دسته اول فوتبال اسپانیا به او 96 امتیاز داده و این در حالی 

است که نزدیک ترین تعقیب کننده اش، لیونل مسی است که 86 امتیاز دارد.

در جدول برترین گلزنان باشگاهی قاره اروپا، پس از رونالدو و مسی،  سرخیو 
امتیاز، جاناتان سوریانو  با 25 گل و 50  منچسترسیتی  آرژانتینی  مهاجم  آگرو، 
مهاجم 30 گله تیم سالزبورگ اتریش و نیمار، مهاجم برزیلی بارسلونا که 22 گل 

زده و 44 امتیاز دارد، در رده های سوم تا پنجم قرار دارند.

در  تیم  این  قهرمانی  جشن  در خالل  بارسلونا  کاپیتان 
اناری ها  آبی  هواداران  از  اشکبار  چشمانی  با  نوکمپ 

خداحافظی کرد.
ژاوی در بازی برابر الکرونیا برای آخرین بار در لیگا به 
میدان رفت و سپس در میان استقبال شدید هواداران از 
این تیم خداحافظی کرد تا از فصل آینده در السد قطر 

بازی کند.
او پس از پایان مسابقه خطاب به هواداران تیمش، گفت: 
در طول  همه چیز.  برای  ممنون  به خیر.  عصر همگی 
این  به من کردید و من  این مدت لطف خیلی زیادی 
محبت را فراموش نمی کنم. خوشحال ترین انسان جهان 
هستم، زیرا که امروز و در این 17 فصل همواره شما 
برای حمایت من حاضر بودید. می خواهم از خانواده ام، 
بودید.  فوق العاده  شما  کنم.  تشکر  دوستانم  و  همسرم 
بهترین  جا  این  بگویند،  می خواهند  چه  هر  دیگران 

باشگاه جهان است.
ژاوی ادامه داد: همان طور که سرمربی گفت فصل هنوز 
مانده  باقی  دیگر  دو جام  هنوز  است.  نرسیده  پایان  به 
بارسلونا جشن  در  با شما  بار دیگر  و می خواهیم یک 

قهرمانی بگیریم.
او در پایان مسابقه نیز در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 

واقعا برایم غیرممکن بود که جلوی اشک هایم را بگیرم. 
احساسات زیادی آن جا بود. خاطرات فراوانی از مقابل 
چشمانم می گذشت، اما به هر شکل همان طور که گفتم 
باشم.  خوشحال تر  این  از  حاضر  حال  در  نمی توانم 

دوران بازیگری ام در این جا بهترین بود. من 25 سال 
است که پیراهن بارسا را بر تن می کنم. بارسلونا همواره 
زندگی من بود اما در نهایت باشگاه از همه چیز باالتر 
است و من هم خوشحالم که می توانم با کسب دو جام 

دیگر از این تیم خداحافظی کنم.
واکنش ها

به  بارسلونا واکنش های زیادی را  از  خداحافظی ژاوی 
دنبال داشته است. 

اسپانیایی  هافبک  چلسی،  فوتبال  تیم  پرتغالی  سرمربی 
بارسلونا را به خاطر تمام درخشش و افتخاراتی که طی 
شایسته  است،  داشته  نیوکمپ  در  حضورش  سال   17

کسب مهمترین افتخار انفرادی دنیای فوتبال می داند.
به  که  پیوست  کسانی  فهرست  به  هم  مورینیو  ژوزه 
در  بارسلونا  هواداران  با  هرناندس  ژاوی  خداحافظی 
جاری  فصل  در  کاتاالن ها  خانگی    بازی  آخرین  پایان 

اللیگا واکنش نشان داده اند.
آقای خاص در تمجید از کاپیتان 35 ساله بارسا که در 
بازی  السد  تیم  برای  تا  قطر می شود  راهی  پایان فصل 
کند، اظهار داشت: ژاوی یکی از بهترین بازیکنان فوتبال 
دنیا در دهه اخیر بوده و حق اوست که افتخاری را که 
تا به حال کسب نکرده است، به دست آورد و آن یک 

توپ طالست.
هم تیمی  بارسلونا،  فوتبال  تیم  سرمربی  حال،  این  در 
قدیمی و کاپیتان این فصل تیمش را به طور ویژه مورد 
تمجید قرارداد و او را بازیکنی دانست که هرگز تکرار 
نخواهد شد. لوئیس انریکه در کنفرانس خبری پس از 
برای  بارسلونا در اللیگا  جشن بیست و سومین قهرمانی 
با  که  برد  کار  به  را  هرناندس جمالتی  ژاوی  توصیف 
کاپیتان 35 ساله  از  او  تمجیدهای همیشگی  و  تعریف 

تیمش فرق داشت.
شنبه  را  بازی  اش  آخرین  که  ژاوی  تحسین  در  انریکه 
شب در اللیگا برای بارسلونا انجام داد، گفت: بازیکنی 

مانند ژاوی هرگز تکرار نخواهد شد.
انریکه سپس همه ارزش قهرمانی را که تیمش این فصل 
در اللیگا به دست آورد، یادآوری کرد و اظهار داشت: 
این قهرمانی که بر بستر کارهایی است که در تمام طول 
تمام  در  ما  است.  ارزشمند  بسیار  دادیم،  انجام  فصل 
طول فصل خوب کار کردیم و مسلمًا در برخی مقاطع 
وضعیت بهتری نسبت به سایر تیم ها داشتیم. ارزش این 
جام بیشتر است، چون ما تا یک هفته به پایان لیگ با 
یکی از بهترین رئال مادریدهای چند سال اخیر رقابت 

داشتیم. 

خبرگزاری تسنیم: دروازه بان ملی پوش بیانکونری معتقد است 
در فوتبال همیشه تیم برتر برنده نمی شود و شانس هم نقش 

مهمی را ایفا می کند.
جان لوئیجی بوفون که او و هم تیمی هایش در تاریخ 6 جون 
2015 در فینال لیگ قهرمانان اروپا در برلین به مصاف بارسلونا 
ایتالیا  اسپورت«  »اسکای  تلویزیونی  شبکه  به  رفت،  خواهند 
ما می دانیم  تقریبًا شکست ناپذیر است.  تیمی  بارسلونا  گفت: 
که بارسلونا تیمی قوی تر است ولی در بازی های اینچنینی که 
تک بازی است تیم برتر همیشه برنده نیست. در دیدار فینال 
لیگ قهرمانان اروپا در کنار بهتر بودن باید خوش شانس هم 

بود. کسی چه می داند شاید در برلین شانس با ما یار بود.
کاغذ  روی  البته  کرد:  تصریح  پیر  بانوی  ملی پوش  سنگربان 
کارمان در تقابل با کاتاالن ها دشوار است ولی توان الزم برای 
مقابله با آنها را داریم. اگر بارسلونا با 100 درصد توانش پا 
ما  حال  هر  به  است.  سخت  کارمان  بگذارد،  فینال  بازی  به 
می خواهیم شانس خود را امتحان کنیم. ما به خاطر کاری که 

این فصل و چند سال اخیر کرده ایم، احساس غرور می کنیم.
بوفون 37 ساله در پایان تأکید کرد: می دانیم که بارسلونا چه 
تیم قدرتمندی است ولی خوش بین هستیم که شرایط طوری 

رقم بخورد که اختالف مان با آنها به حداقل ممکن برسد.

گواردیوال:

 فصـل بعـد قـوی تر مـی شـویم

رونالدو آقای گل اللیگا شد و کفش طال را برد

اسطورۀ تکرارناشدنی بارسا با چشمان  اشک بار رفت!

ACKU
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نخست وزیر  بین الملل  امور  و  ملی  امنیت  مشاور 
پاکستان در واکنش به اظهارات وزیر دفاع هند مبنی 
بر »پاسخ عملیات تروریستی توسط تروریست ها«، 
گفت که اظهارات منوهار پریکار نشان می دهد که 
این کشور در عملیات تروریستی در پاکستان دست 

دارد.
بین الملل  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
مورد  در  نگرانی  ابراز  با  پاکستان،  نخست وزیر 
گفت:  هند  دفاع  وزیر  پریکار  منوهار  اظهارات 
اظهارات وی ادعای اسالم آباد مبنی بر دست داشتن 
دهلی نو در عملیات های تروریستی در پاکستان را 

تأیید می کند.
یک  وزیر  که  است  نخستین بار  این  گفت:  عزیز 
عملیات  برابر  در  تروریستی  عملیات  از  کشور 
تروریستی در کشور دیگر به صورت علنی حمایت 

می کند.
شریف  نواز  بین الملل  امور  و  ملی  امنیت  مشاور 
کشورهای  همه  از  بیش  پاکستان  داشت:  اظهار 
منطقه قربانی تروریسم شده و بهترین سیاست را در 
خصوص روابط با کشورهای همسایه دنبال می کند.
همکاری  با  باید  پاکستان  و  هند  کرد:  تأکید  عزیز 
یکدیگر ریشه کنی تروریسم را در منطقه انجام دهند 

و این نیز بهترین راه حل مسائل منطقه است.
شبکه  تک«  »اج  با  گفت وگو  در  هند  دفاع  وزیر 
تلویزیونی این کشور اظهار داشت: پاسخ عملیات 

تروریستی را باید توسط تروریست ها داد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر واکنش دولت هند 
در صورت عملیات تروریستی همچون حمله بمبئی 
دستورالعمل  بهترین  گفت:  کشور  این  پارلمان  و 
گیرد،  صورت  نباید  حادثه یی  چنین  که  است  آن 
از  باید  تروریستی،  از عملیات  برای جلوگیری  اما 

تروریست ها استفاده شود تا ارتش هند درگیر چنین 
کارهایی نشود.

وزیر دفاع هند اظهار داشت: دولت هند نیز می تواند 
برای مبارزه با تروریسم از تروریست ها استفاده کند.

این  هندوستان  ملی  امنیت  مشاور  دووال،  آجیت 
صحبت ها را کم اهمیت جلوه داد.

دولت امریکا در مورد قانون جدیدی در روسیه ابراز نگرانی کرده است 
که بر اساس آن مقامات روسی اجازه می یابند سازمان های بین المللی یا 

خارجی را که نامطلوب تشخیص می دهند، تعطیل کنند.
ماری هرف، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، گفت که دولت این 
کشور نگران است که این قانون باعث محدود شدن بیشتر فعالیت جامعه 

مدنی شود.
برای منزوی  از »تالش عمدی روسیه  قانون را بخشی  این  او تصویب 

کردن مردمش از دنیا« خواند.
والدمیر پوتین، رییس جمهور روسیه روز شنبه 23 می این قانون جدید 

را امضاء و ابالغ کرد.
کند،  تهدید  را  روسیه  حکومت  بنیان های  که  سازمانی  هر  پس  این  از 

می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد و اموالش مسدود شود.
روابط روسیه و غرب در پی بحران اوکراین به شدت تیره شده است.

رییس جمهوری چین با وجود اعالم این مساله که 
گرانقدر  بسیار  جاپان  با  کشور  این  میان  دوستی 
که  پکن  و  توکیو  میان  مناقشه  مساله  به  است، 
همچنان عامل اصلی تنش میان این دو کشور شرق 

آسیا است، اشاره کرد.
میان  به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، روابط 
پکن و توکیو در سال گذشته میالدی تا حدودی 
گرم شده بود اما مناقشات منطقه ای و رویکردهای 
دوران  در  جاپان  نظامی گری  به  نسبت  کشور  دو 
جنگ دوم جهانی همچنان مایه تنش بین دو کشور 

محسوب می شود.
در همین حال شی جینپینگ، رییس جمهوری چین 
در نشستی در پکن گفت که همکاری صلح آمیز و 
دوستانه میان جاپان و چین خواسته مشترک مردم 
ما  و  است  ارزشمند  بسیار  ما  میان  دوستی  است. 

باید از آن حفاظت کنیم.
به  کشور  دو  مقام های  میان  بلندپایه  نشست های 
مدت دو سال و در پی تنش ها بر سر جزایر مورد 

تعلیق  حالت  به  کشور  دو  ادعای  مورد  مناقشه 
درآمده بود تا آنکه شینزو آبه، نخست وزیر جاپان 
یکدیگر  با   2014 سال  چین  جمهوری  رییس  و 
مالقات کردند. این دو بار دیگر ماه گذشته میالدی 

با هم دیداری داشتند.
در  جاپان  اقتصاد  سابق  وزیر  نیکای،  توشیهیرو 
جانب  از  نامه ای شخصی  پکن  به  جریان سفرش 
از  اما  داد.  جینپینگ  شی  به  جاپان  وزیر  نخست 

جزئیات این نامه اطالعاتی در دست نیست.
شدن  تسلیم  به  اشاره  با  چین  جمهوری  رییس 
جاپان در جنگ دوم جهانی گفت، واقعیت تاریخ 
را نمی توان پنهان کرد و نادیده گرفت. تالش برای 

بر  گذاشتن  سرپوش  یا  کردن  مخفی  و  کار  این 
مردم  قبول  مورد  جنگ  آن  در  جاپان  نظامی گری 

چین نخواهد بود.
اظهارنظرهای رییس جمهوری چین یک روز پس 
جاپان  از  دیگر  یکبار  پکن  که  شد  مطرح  آن  از 
به  رو  جهانی  دوم  جنگ  واقعیت  با  تا  خواست 
علیه  زمان  آن  در  اقداماتش  خاطر  به  و  شود  رو 
خود  چین  کند.  عذرخواهی  همسایه  کشورهای 
و   2015 سپتامبر  در  را  رژه ای  تا  می کند  آماده  را 
برای بزرگداشت هفتادمین سالگرد پایان جنگ دوم 
جهانی و اعالم یک تعطیل عمومی به مناسبت این 

روز برگزار کند.
وزارت دفاع چین نیز اعالم کرد که برای نخستین 
بار هواپیماهای ارتش برفراز تنگه میاکو میان جزایر 

میاکو و اوکیناوا، جاپان به پرواز درآمدند.

نگرانی شدید پاکستان از اظهارات وزیر دفاع هند

ابراز نگرانی امریکا از قانون تعطیلی ›نامطلوب ها‹ در روسیه

شی جینپینگ: 
باید از دوستی میان چین و جاپان حفاظت کرد

پایان نشست مجمع جهانی اقتصاد 

با تاکید بر مقابله با تندروی

اهمیت  بر  تاکید  با  )داووس(  اقتصاد  جهانی  مجمع  نشست 
نقش  و  تندروی  با  مقابله  برای  بین المللی  تالش های  افزایش 
در  کار خود  به  زمینه  این  در  مهم بخش عمومی و خصوصی 

اردن پایان داد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، شرکت کنندگان 
در این همایش که با عنوان »ایجاد چارچوب فعالیت منطقه ای 
بخش  میان  همکاری  طریق  از  صلح  و  شکوفایی  تحقق  برای 
خصوصی و عمومی« در بحرالمیت اردن برگزار شد درخصوص 

مقابله با تندروی بحث و گفت وگو کردند.
و  ملی  درباره طرح های  پیشنهادات  برخی  اجرای  بر سر  آن ها 
مطرح کردن آن در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل به توافق 

رسیدند.
سارا سویل، معاون وزیر خارجه امریکا در اختتامیه این کنفرانس 
گفت: باید از طریق ایجاد فرصت برای تمامی افراد جوامع روش 
برای  با تروریسم در پیش گرفت. تالش  مقابله  برای  را  مثبتی 
مشکل  که  چرا  نیست  کافی  اما  است  مهم  تروریسم  با  مبارزه 

تروریسم همواره در حال بزرگ شدن است.
وی ادامه داد: از زمان برگزاری کنفرانس مبارزه با تندروی در 
ملی  طرح های  ایجاد  برای  منطقه ای  کنفرانس  ده ها  واشنگتن 
برگزار شده است. ما باید به جوامع کمک کنیم تا همواره سالم 

بوده و قادر به پیشگیری از تروریسم باشند.
پدیده  کرد:  تصریح  نیز  اقتصاد  جهانی  مجمع  اجرایی  مدیر 

تروریسم و تندروی نیاز به راه حل های بین المللی دارد.
خود  فعالیت های  به  حالی  در  اقتصاد  جهانی  مجمع  کنفرانس 
پایان داد که خطر داعش را در راس گفت وگوها و اولویت های 
خود قرار داد. در این کنفرانس حدود 900 شخصیت از رهبران، 

نخست وزیران، تاجران و سیاستمداران جهان حضور داشتند.
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