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انتخابات اخیر افغانستان، سندی محکم در تايید 
ضرورت  بر  و  است  کشور  اين  سیاسی  بلوغ 
افغانستان  از  امريکايی  نیروهای  همه  خروج 

داللت می کند.
روزنامه نیويارک تايمز نوشت: انتخابات رياست 
با  حمل(   16( شنبه  روز  افغانستان  جمهوری 
استقبال 60 درصدی جمعیت 12 میلیونی واجد 

شرايط رای دادن برگزار شد.
اين موضوع به خودی خود خبری خوش است 
سمت  به  افغانستان  کشور  که  می دهد  نشان  و 
تحول، جهش مدنی و بلوغ سیاسی پیش می رود 
و مصمم است سرنوشت خود را در يک فرآيند 

دموکراتیک تعیین نمايد.
اما ارزيابی ديگری هم از اين انتخابات می توان 
به عمل آورد، زمان آن رسیده است که بعد از 
13 سال، نقش رزمی امريکا در افغانستان به خط 

پايان برسد.
شايد بتوان درخشان ترين جلوه ی اين انتخابات را 

در امنیت نسبی آن دانست.
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 مسووالن کمیسیون شکايات انتخاباتی روند رسیدگی 
و  کرده  آغاز  روزگذشته  از  را  انتخاباتی  شکايات  به 
اعالن کردند که تا ساعت 12 دوشنبه شب 3013 مورد 
اطالع تلفنی و شکايت رسمی از روز انتخابات به ثبت 

رسیده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نادر محسنی، سخنگوی 
کمیسیون مستقل شکايات انتخاباتی در نشست خبری 
به  مربوط  شکايات  اخذ  مهلت  گفت:  گذشته  روز 

انتخابات ساعت 12 دوشنبه شب به پايان رسید.
اظهار  محسنی  آقای 
داشت که در مجموع 
اطالع  مورد   3013
تلفنی و شکايت رسمی 
از  که  رسیده  ثبت  به 
اين مجموع 228 مورد 
کانديدان  از  شکايت 
جمهوری،  رياست 
شکايت  مورد   573

از  مورد شکايت  و 772  کانديدان شورای واليتی  از 
کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات بوده است.

از مجموع 3013 شکايت، 1573 مورد آن به صورت 
کمیسیون  مرکزی  و  واليتی  دفاتر  به  مستند  و  کتبی 
شکايات انتخاباتی رسیده و 153 مورد آن تلفنی بوده 

است.
»اين  تلفنی گفت:  به شکايات  اشاره  با  آقای محسنی 
قابل  اکثرا  و  داشت  معلوماتی  شکايات صرفا جنبه ی 

رسیدگی نیستند«.
وی همچنین تاکید کرد که از روز گذشته کار رسیدگی 
به شکايات انتخاباتی شروع شده و تا قبل از اعالن نتیجه 

ابتدايی رسیدگی به شکايات هم ختم خواهد شد.
بر  تاکید  با  انتخاباتی  شکايات  کمیسیون  سخنگوی 
حراست و پاسداری از آرا واقعی مردم گفت: » قطعا 
تخلف و تقلب وجود داشته، ولی ما برای جدا ساختن 
آرای واقعی از آرای تقلبی، متعهد هستیم و آرای تقلبی 

را باطل می کنیم«.
ابتدايی شمارش آرا مشخص  نتیجه  ثور  قرار است 4 
شده و کمیسیون شکايات انتخاباتی 20 روز زمان دارد 
تا به شکايات در اين باره رسیدگی کند و نتیجه نهايی 

در 24 ثور اعالم خواهد شد.

نتايج  اينکه  بیان  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
واليتی  شوراهای  و  جمهوری  رياست  انتخابات  درصدی 
از  که  خواست  رسانه ها  از  می شود،  اعالم  هفته  اين  آخر 
انتخابات،  آرای  نتايج  باره ی  در  گمان ها  و  حدس  انتشار 

کنند. خودداری 
 ، ر ر محمد نو نو
ی  سخنگو
مستقل  کمیسیون 
سه  روز  انتخابات 
)19حمل(  شنبه 
کنفرانس  در 
در  مطبوعاتی 
حضور  با  کابل 
ن  ا ر نگا خبر
و  داخلی 
گفت:  خارجی، 
انتشار حدس و گمان ها در باره نتیجه انتخابات باعث تشويش 
درباره  اطالعات  و  اخبار  رو  اين  از  می شود  عمومی  اذهان 
بايد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  طريق  از  فقط  انتخابات  نتايج 

اعالم شود.
هم  از  را  تقلبی  و  سالم  آرای  انتخابات  کمیسیون  افزود:  نور 
قرار  مردم  اختیار  در  را  درست  نتايج  آن  از  بعد  و  تفکیک 

خواهد داد.
نتايج  اوراق  گفت:  همچنین  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 

انتخابات از 20 واليت در حال انتقال به کابل است.
واليت های  از  صندوق ها  و  رای گیری  برگه های  گفت:  وی 
مراکز واليت  به  هنوز  دايکندی  و  بدخشان  صعب العبور غور، 

است. نشده  منتقل 
اولیه  درصدی  نتیجه  جاری  هفته ی  پايان  در  افزود:  وی 
در  و  ثور  چهارم  روز  اولیه  نتايج  و  می شود  اعالم  انتخابات 
نور گفت: در صورت  اعالم خواهد شد.  نهايی  نتايج  ثور   24
قدرت  انتقال  جوزا  ماه  اول  در  نامزدان  از  يکی  پیروزی 

صورت خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:

از پیش گویی نتیجه 
انتخابات بپرهیزید

آغاز روند رسیدگی 
به شکایات انتخاباتی

سرانجام پس از مدت ها انتظار، نتايج آزمون کانکور سال جاری روز گذشته )19 حمل( اعالم شد. 
مسووالن وزارت تحصیالت عالی طی کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشتند که »در امتحانات کانکور سال جاری 225000 
داوطلب اشتراک کرده بودند که 55000  داوطلب به موسسات تحصیالت عالی، 55000 به موسسات تحصیالت نیمه عالی 

و 25000 نفر نیز به موسسات تحصیالت خصوصی افغانستان راه يافتند.«
به گفته ی مسووالن اين وزارت در کانکور سال جاری نمره ی قبولی 176 امتیاز بوده و کسانی که کم تر از اين امتیاز  را کسب 
کرده اند، ناکام می باشند. شهره فرزند عبدالواحد با کسب 352.62 امتیاز جايگاه نمره اول عمومی را در سطح کشور کسب 

نموده و رشته ی قبولی وی نیزطب معالجوي می باشد. 
اعالم ديرهنگام نتايج اين آزمون، انتظار طوالنی تمامی شرکت کنندگان را پايان داد، ولی نبود نتايج روی سايت اين وزارت 

پایان انتظار داوطلبان ورود به دانشگاه

آرامشی که هرگز 
از دست نمی رود!! 

تا پايان روز گذشته، دلهره ی بیش تری را برای شرکت کنندگان کانکور در پی داشت. 

نیويارک تايمز تصريح کرد:

انتخابات افغانستان، سند بلوغ سیاسی مردم

روز  نخستین  در  سنا  مجلس  اعضای 
کاری خود پس از برگزاری انتخابات از 
شهامت نیروهای امنیتی و فعالیت رسانه ها 
مناسب  پوشش  و  امنیت  تامین  برای 

قدردانی کردند.
از اعضای مجلس سنا در نشست  برخی 
روز سه شنبه)19حمل( از فعالیت گسترده 
اين  امنیتی  نیروهای  شهامت  و  رسانه ها 

کشور تقدير و ستايش کردند.
با  سنا  سیدمحمد سعیدی، عضو مجلس 
اشاره به فعالیت نیروهای امنیتی و دفاعی 
اين  که  داشت  اظهار  انتخابات  روز  در 
نیروها بايستی از سوی سازمان های دولتی 

تقدير شوند.
مجلس سنا از حامد کرزی، ريیس جمهور 
مناسب  مديريت  بدلیل  نیز  کشور 

برگزاری انتخابات تقدير کرد.
خواستار  مجلس،  اين  اعضای  همچنین 

برای  اضافی  حقوق  ماه  يک  اعطای 
اين  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  تشويق 

کشور از سوی دولت شدند.
برخی از اعضای مجلس سنا نیز خواستار 
نشست  در  رسانه ها  مسووالن  حضور 
عمومی اين مجلس شدند، اما اين مورد 
از سوی هیأت اداری اين مجلس پذيرفته 

نشد.

در عین حال، برخی ديگر از سناتورها با 
مسئوالن  از  انتخابات،  بر شفافیت  تاکید 
شکايت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
انتخاباتی کشور خواستند تا روند شمارش 
آرا را به صورت دقیق و بی طرفانه انجام 

دهند.
مسووالن  سنا،  مجلس  اعضای  باور  به 
شکايت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
انتخاباتی بايستی با احترام به آرای مردم 

نگذارند تا آرای کانديداها به هدر رود.

تقدیر مجلس سنا
 از نیروهای امنیتی 

و رسانه ها

کشور  جنوب  در  زابل  واليت  در  محلی  های  مقام 
می گويند که در نتیجه حادثه ترافیکی در اين واليت دست 

کم 8 غیر نظامی کشته و 27 تن ديگر زخمی شده اند.

با  زابل  امنیه واليت  قوماندان  لیونی،  غالم سخی روغ 
اين  بخدی گفت که  به خبرگزاری  رويداد  اين  تايید 
حادثه حوالی ساعت 9 صبح روز سه شنبه )19حمل( در 
مربوطات ولسوالی شهر صفای اين واليت رخ داده است.

او می گويد که اين حادثه به دنبال برخورد يک موتر 
مسافربری نوع 303 با موتر نوع تونس رخ داد.

قوماندان امنیه واليت زابل می گويد که تمامی کشته و 
زخمی های اين رويداد غیر نظامیان هستند.

او گفت که زخمی های اين حادثه ترافیکی به شفاخانه 
انتقال داده شده و وضعیت شان رضايت بخش گزارش 

شده است.
در چند ماه اخیر اين نخستین حادثه ترافیکی خونین در 

واليت زابل خوانده شده است.
بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده به دلیل انفجار و سرعت 
غیر مجاز از عوامل اصلی حادثات ترافیکی در زابل خوانده 

شده است.

حادثه ترافیکی مرگ بار
 در زابل
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کانکور
 و حاشیه های دایمی

اکنون نیز اعالم نتايج کانکور در حالی که حدود بیست 
روز از آغاز سال تحصیلی 93 می گذرد، بسیار ديرهنگام 
به خوبی  امتحانات کانکور  برگزاری  متغییر  روند  است. 
نشان می دهد که وزارت تحصیالت عالی برنامه ی مدون 
و تعريف شده در اين راستا ندارد و هرساله مشکالتی از 
بابت متوجه محصلین و خانواده های آنان می گردد.  اين 
هرچند وزارت تحصیالت عالی تجربه ی سالیان متمادی 
نارسايی ها و کم کاری ها را در کارنامه ی خود دارد، اما 

ظاهرا هرسال دريغ از پارسال. 
در  اقدام  به جای  عالی  تحصیالت  وزارت  متاسفانه 
کانکور،  برای  منظم  و  جامع  سیستم  يک  ايجاد  راستای 
از  که  نمی رسد  نظر  به  هم  پیچیده ای  و  بغرنج  امر  که 
برنامه های  به  باشد،  باالتر  وزارت  اين  اندازه های  و  حد 
سلیقه ای روی آورده و شاهد برنامه های عجیب و غريبی 
در  طوالنی  تعويق های  يا  و  کانکور  بندی  سهمیه  مانند 
از  بگذريم  هستیم.  کانکور  نتايج  اعالم  و  برگزاری 
برگزار  هم  کامل  معیارهای  با  کانکورها  نوعا  که  اين 

نمی شود و همیشه با مشکالت فراوان مواجه است. 
بدل  ما  جامعه ی  در  مشکل  يک  به  را  کانکور  چه  آن 
در  مسووالن  که  است  شده  باعث  ظاهرا  و  است  کرده 
اين بخش کم تر مايل به شفافیت و سیستم سازی باشند، 
مالحظاتی است که چهارچوب های علمی، فنی و اداری 
ترکیب  مديريت  نوعی  و  تمايالت  به  بیش تر  و  ندارد 
امری که  است.  مربوط  دولتی،  دانشگاه های  در  شامالن 
را  بسیاری  و  برده  سوال  زير  را  کانکور  بودن  عادالنه 
طول  در  چنانکه  می نمايد.  محروم  خود  مسلم  حقوق  از 
شاهد  را  سالی  هیچ  يا  و  کم ترسالی  گذشته  سالیان 
و  گسترده  اعتراضات  با  کانکور  مساله ی  که  نبوده ايم 
بیش تر  اعتراضاتی که  باشد.  نبوده  همراه  نارضايتی هايی 
آن ها قابل مالحظه و برخاسته از روند نامناسب و معیوب 

برگزاری کانکور بوده است. 
که  اين  برای  است  راهکاری  واقع  در  کانکور 
دولتی  امکانات  در  تحصیل  از  بتوانند  مستحق ترين  ها 
برخوردار شوند. به طور قطع هرگونه خللی در نحوه ی 
تضییع  تنها  نه  آن،  مراحل  تمامی  در  کانکور  برگزاری 
مشمولیت  با  که  است  مستحق  افراد  مسلم  حقوق 
را  عالی  تحصیالت  به  ورود  صالحیت  کسانی که 
امکانات  و  سرمايه  از  مالحظه ای  قابل  بخش  ندارند، 
و  توانمند  انسانی  نیروی  تربیت  برای  که  عمومی 
متخصص مورد نیاز کشور در نظر گرفته شده است، به 
بیش  کانکور  اهمیت  دلیل  همین  به  رفت.  خواهد  هدر 
از يک رقابت ساده جهت راه يافتن به دانشگاه است و 

بايد به خوبی مديريت شود.
به دانشگاه ها  بهانه ی الزم را برای ورود  هرچند کانکور 
مشخص  اما  می کند،  فراهم  عالی  تحصیالت  مراکز  و 
است که تاکنون نتوانسته ايم اين روند را مديريت نمايیم. 
نیز مد نظر داشت که  فراتر از مساله ی  بايد اين نکته را 
در  نیز  ديگری  مسايل  کانکور،  امتحانات  برگزاری 
نقش  کشور  عالی  آموزش  امکانات  از  بهینه  استفاده ی 
مديريت  و  تحصیلی  مشاوره ی  آن  مهم ترين  که  دارد 
تناسب  نتايج آن  است که  عالی  مراکز آموزش  ورودی 
و  کشور  نیاز  افراد،  خصوصیات  با  تحصیلی  رشته 

ظرفیت های دانشگاه های کشور خواهد بود.

سخن جديد

ادامه از ص 4

ادامه از ص 1

او با پیش زمینه جناح چپی خود، هر چیزی را که 
قدرت امريکا را تحلیل می برد، به طور عینی ترقی 
خواهانه می بیند. ما شاهد اين مساله در لیبی و عدم 
واکنش به فاجعه بنغازی؛ خط قرمز غیر قابل تذکر 
موقت  هسته ای  توافق  سوريه؛  داخلی  جنگ  در 
با ايران و حاال کنترول بحران اوکراين  نامطلوب 

توسط اوباما بوده ايم.
در  نشان ها  و  خط  و  تهديد ها  اين  تمام  از  پس 
پوتین،  والديمیر  اگر  فرسا،  طاقت  تبعات  مورد 
از  را  خود  نیروهای  روسیه،  جمهور  ريیس 
علیه  شديد  تحريم های  نکند،  خارج  کريمه 
نه  دوم،  رديف  شخصیت های  از  کمی  تعداد 
تمسخر  باد  به  دنیا  تمام  در  بلکه  مسکو  در  تنها 

شد. گرفته خواهند 
امريکا،  خارجه  امور  وزير  کری،  جان  اظهارات 

شخصی  را  تحريم ها  اين  نبايد  پوتین  آقای  که 
فرض کند، اين موقعیت آزار دهنده را پیچیده تر 
از  است؛  نکرده  فرض  اينگونه  او  ظاهراً  می کند. 
آنجا که پوتین نه تن از نخبگان مشهورامريکا در 
را تحريم کرده است، شگفت آور است  کنگره 
اگر بگويیم که اين تحريم ها فاجعه آمیز نبوده اند.

با  حاال  و  گرجستان  در  پوتین  مسلم  موفقیت  با 
می توانیم  روسیه،  به  کريمه  جزيره  شبه  الحاق 
مطمئن باشیم که ضعف رهبری امريکا تنها موجب 
تحريک میل زور گويی )کا جي بي(  شده است. 
بود؟   خواهد  بعدی  گزينه  شرقی  اوکراين  آيا 
گذشته از اين، اتباع روسی زبان فراوانی در شرق 
در  حفاظت  خواهان  مسلماً  که  هستند  اوکراين 
بود؛ حکومتی  مقابل حکومت در کیف خواهند 
که پوتین آن را فاشیست می خواند. نیروهای ناتو 

هرگونه  با  رويارويی  قابلیت  امريکا   رهبری  به 
چالش از طرف روسیه را دارند. آنچه فقدان آن 

احساس می شود، استقامت سیاسی است.
بطور مثل اين سوال مطرح است که  چرا با توجه 
به بی ثباتی روبه افزايش جهانی، دولت اوباما خلع 
دنبال می کند؟ در حالی که  را  سالح يک جانبه 
علی الظاهر اين مساله امنیت ملی امريکا را به خطر 
کاهش  با  اخیرکه  بودجه  درخواست  می اندازد. 
به  را  زمینی  نیروی  بود،  همراه  نظامی  بخش  در 
پايین ترين سطح نیروی انسانی آن تا قبل از جنگ 
به کوچک ترين  را  دريايی  نیروی  و  دوم  جهانی 
می دهد.  تنزل  اول  جهانی  جنگ  از  قبل  تا  حد 
پیچیده تر می کند، مهندسی  اين موقعیت را  آنچه 
تحمیل شده  امريکا  ارتش  بر  که  است  اجتماعی 
است و نه آمادگی و نه توانمندی های آن را بهبود 

نمی بخشد.
موارد فراوان ديگری نیز برای نگرانی وجود دارد؛ 
نیز بدهی ملی که  قانون اساسی و  از جمله نقض 
در دولت اوباما به اوج خود رسیده است. در عصر 
جديد جنگ سايبری، اين سؤال بايد پرسیده شود 
کنترول  می خواهد  اوباما  جمهور  ريیس  چرا  که 
دنبال  به  قطعاً  که  منفی  تبعات  تمام  با  را  اينترنت 

خواهد داشت، به امريکا بازگرداند؟
باشد،  نبايد تعجب آور  اقدامات  اين  از  هیچ يک 
چرا که بخشی از دکترين اوباما مبنی بر دگرگونی 
در  رهبری  موضع  از  آن  کردن  دور  و  امريکا  
اين  باشد  تعجب  موجب  بايد  آنچه  است.  جهان 
در  اقدامی  سنا  نمايندگان  از  يک  هیچ  که  است 
فاجعه  دکترين  اين  اجرای  از  جلوگیری  جهت 

آمیز صورت نداده اند.  

ن اولسخن اول سخ

از  پیش  انتخابات  موفقانه ی  و  امن  برگزاری 
يکی  حمل  شانزدهم  تاريخی  روز  فرا رسیدن 
رياست  نامزدان   مردم،  اصلی  دغدغه های  از 
و  مدنی  نهادهای  واليتی،  شوراهای  و  جمهوری 
حلقه های سیاسی بود که تأکید زيادی روی امنیت 
اما  نگرانی  اين  و شفافیت آن صورت می گرفت. 
پس از اين تاريخ تا حدودی برطرف شد و روی 

نگران کننده ی اين سکه به سمت بهتری چرخید. 
بايد اذعان نمود که پروسه ی انتخابات با همکاری 

مدنی،  نهادهای  مردم،  خوب 
خوبی  به  دولتی  و  ملی  سیاسی، 
نسبی  سهم  و  رفت  پیش  به 
و  جمهوری  رياست  نامزدان 
اين  در  نیز  واليتی  شوراهای 
انکار  غیرقابل  پرشور  روند 
مناظره های  وقتی  بويژه  است. 
رياست  نامزدان  میان  انتخاباتی 
در  آنان  هواداران  و  جمهوری 
غالب  در  و  رسانه يی  باز  فضای 
نظريه های  تحمل پذيری  اوقات 
که  می گرفت  صورت  مخالف 
قابل ستايش بود. اين روند برای 
مردم نیز آگاهی و انگیزه داد و 
به نتیجه ی مطلوبی منجر شد که 
در  را  مردمی  پرشور  مشارکت 
ملی  داشته و يک حماسه ی  پی 
را رقم زد. اين پديده در حیات 
بی  مردم  اجتماعی   – سیاسی 
موجب  شدت  به  و  بوده  سابقه 
اقشار  تمامی  خرسندی  و  سرور 

ملت شد. 
از  ناشی  و شعف  شور  هنوز  اما 
در  مردم  گسترده ی  مشارکت 
و  جمهوری  رياست  انتخابات 
شانزدهم  در  واليتی  شوراهای 

حمل در دل ها باقی است که دلهره ی ديگری سايه 
بر اين وضعیت دل خوش کننده انداخته و احتمال 
پايمال شدن اين شور انتخاباتی با شری که از تقلب، 
باالخره  و  قانونی  و  اجرايی  نارسايی های  تخلف، 
خواست،  برخواهد  نامزدان  از  تعدادی  شکست 

همگان را دچار تشويش و نگرانی نموده است. 
شکايات  کمیسیون  به  چشم ها  تمام  میان  اين  در 
با  کمیسیون  اين  تا  است  شده  دوخته  انتخاباتی 
رسیدگی منصفانه به شکايات و برخورد بی طرفانه 
با تقلب ها و تخلف ها، نتیجه را به شکلی اعالم نمايد 

اوباما و دورکردن امریکا  از ...

انتخابات افغانستان، سند ...

سوی نهادهای انتخاباتی که قطعا با شواهد و داليل 
باشد، برخورد منطقی  بايد همراه  منطقی و مستند 
عمومی  افکار  قضاوت  تا  نگذارند  و  داده  انجام 
با  در قبال آنان به گونه ای باشد که متهم به بازی 
به  گردند.  قدرت  بهای کسب  به  مردم  سرنوشت 
نظر می رسد بهترين گزينه برای نامزدان اين باشد تا 
با تحمل صبر و خويشتن داری، دست ياری صادقانه 
سمع  کمیسیون  بخصوص  انتخاباتی  نهادهای  به 
شکايات انتخاباتی داده و در روی کار آمدن نظام 

سیاسی شفاف، مشروع و به دور از هرگوه شائبه ی 
تقلب و تخلف، اين نهادها را کمک نمايند. 

شکی نیست که هرگاه نهادهای انتخاباتی، امنیتی 
اين  و شفافیت کامل  موفقیت  با  بتوانند  و سیاسی 
بگذارند،  سر  پشت  و  نموده  سپری  را  پروسه 
بلکه  ملی،  صحنه ی  در  تنها  نه  کشور  اقتدارملی 
و  رسیده  اثبات  به  نیز  بین المللی  عرصه ی  در 
فرصت بهتری برای تعامل مثبت، سازنده و موثر با 
کشورهای ديگر نیز مهیا خواهد شد. اما اگر چنین 
برايندی از فیلتر کمیسیون سمع شکايات بیرون داده 

که برای همه رضايت بخش، روشن و شفاف بوده و 
هیچ پس لرزه ای را در پی نداشته باشد. 

مسلم است که نقش مردم به خوبی ايفا شد و اقشار 
خوبی  به  را  ملی  بزرگ  آزمون  کشور  مختلف 
نهادهای  به  نوبت  اما  اکنون  گذاشتند.  سر  پشت 
انتخاباتی، بخصوص کمیسیون شکايات انتخاباتی 
قابل  مردم  برای  اندازه  چه  تا  سازد  ثابت  تا  است 
ملی  را که مردم در سطح  اعتباری  و  بوده  اعتماد 
حفظ  چگونه  است،  کرده  کمايی  بین المللی  و 

که  نموده  اعالم  نهاد  اين  هرچند  کرد.  خواهد 
میزان تقلب ها درحدی نیستند که بتوانند مشروعیت 
نظام سیاسی آينده را زير سوال ببرد، ولی واهمه ی 
عمومی و ترس استیاليافته برافکار عامه اين است 
که دست های پیدا و پنهان و عواملی با استفاده از 
زر و زور، سرنوشت انتخابات را به دست گرفته و 
به شکلی رقم بزنند که برخالف اراده ی عمومی، 

تصمیم جمعی و رای مردمی باشد. 
نامزدان  تمامی  از  مردم  انتظار  ديگر،  سوی  از 
با نتیجه ی اعالم شده ی از  انتخاباتی اين است که 

از شور انتخابات
 تا  شر شکایت ها

محمدرضا نعیمی

گرچه طالبان از ماه ها قبل به آشوبگری در جريان 
نتايجی  تهديد می کرد و حتی  انتخابات  برگزاری 
روز  در  حمالت  اين  اما  بود،  کرده  کسب  هم  را 

برگزاری انتخابات به شدت کاهش يافت.
همین امنیت نسبی و نیز استقبال گسترده ی مردم از 
انتخابات در صورتی که آمارهای غیر رسمی صحت 
داشته باشد، تصديق می کند که مردم افغانستان دست 

رد به سینه ی داعیه های بنیاد گرايانه می زند.
افغانستان از حیث امنیتی، کشوری خطرناک است. 

کشور،  اين  امنیتی  نیروهای  لطف  به  حال،  اين  با 
انتخابات در فضای آرام نسبی برگزار شد. بیش از 
350 هزار مامور مسلح و پولیس در روز رای گیری 

در سراسر افغانستان در آماده باش بودند.
خطیر  مسوولیت  افغان ها  که  بود  بار  نخستین  اين 
تامین امنیت انتخابات را به تنهايی بر دوش گرفتند و 
صندوق های رای را به حدود 400 حوزه رای گیری 
منتقل کردند. نیروهای امريکايی در اين خصوص 

صرفا نقش معین به عهده داشتند.

خارجه  امور  و  دفاع  وزارتخانه های  گذشته،  در 
نیروهای  در  اساسی  ضعف هايی  وجود  از  امريکا 
مسلح افغانستان سخن می گفتند. اما انتخابات روز 
شنبه ثابت کرد که نیروهای امنیتی افغانستان به اين 
سطح از توان و قابلیت رسیده اند که به مرور زمان 

برای دفاع از کشورشان روی پای خود بايستند.
وقت  اسرع  در  است  الزم  امريکا  ارزيابی،  اين  با 
34 هزار نیروی باقی مانده اش را از خاک افغانستان 

خارج سازد.

با اين وجود، کار شمارش آرا و روند انتخابات هنوز 
تمام نشده است و احتمال بروز خشونت تا مراحل 
پايانی کار وجود دارد. تا اين لحظه از مراحل اولیه 
کار شمارش آرا هنوز هیچ نامزدی باالی 50 درصد 
آرای الزم را کسب نکرده است. اما افغانستان بايد 
مصمم به سرانجام رساندن و تکمیل کار انتخابات 
در کوتاه ترين زمان ممکن باشند و بکوشند روابط 
نهادهای  تشکیل  محور  بر  را  کشورشان  خارجی 

حکومتی و توسعه ی اقتصادی بنا نهند.

نشده و شائبه ها و شبهه های موجود مبنی بر تقلب و 
به ارگ  برنده  نامزد  با  انتخاباتی همراه  تخلف های 
از مشروعیت  نظام سیاسی آينده  يقینا  منتقل شود، 
الزم برخوردار نبوده و اعتبار کسب شده از مجرای 

مشارکت پرشور مردمی زايل خواهد شد. 
بديهی است که روی کار آمدن چنین زعیم ملی، 
نظام ناکارآمد، ضعیف و دارای پشتوانه و حمايت 
کارکرد  و  داشته  پی  در  را  مردمی   – ملی  اندک 
آن در سطح انجام کارهای مفید و موثر برای مردم 

ناامید کننده خواهد بود. استمرار چنین وضعیت در 
را  ملی  مشارکت  زمینه های  آينده،  سال  پنج  طول 
تنزيل داده و چشم انداز مشارکت فعال مردمی را با 

آسیب  فراوانی مواجه خواهد ساخت. 
انتخاباتی  انتظار می رود تا کمیسیون شکايات  لذا 
به شکلی  نافذه ی کشور  قوانین  پرتو اصول و  در 
عمل نمايد که نگذارد اعتماد به وجود آمده روی 
زير  کشوری  مرتبط  ارگان های  ساير  و  نهاد  اين 
با خاک  مردم  رای  ارزش  و  اعتبار  و  رفته  سوال 

يک سان گردد.
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نوع  بر  اصل،  در  فارسی  و  عربی  زبان  در  وسواس 
انديشه و محتوای ناخواسته و نامطلوب داللت میکند. 
وسوسه و وسواس در فرهنگ عرفانی، همان »هواجس 
و خواطر« نفسانی و به معنای انگیزش های نفس آدمی 
است. نفس، آدمی را به انجام کارهايی ترغیب می کند 
و بر آن اصرار می ورزد. اين خاطره های نفسانی اگر 
طبق موازين شرع باشند، به سمت نعمت های خداوند 
اما  می کنند،  پیدا  گرايش  مشروع  اعمال  انجام  و 
وسوسه های شیطانی همواره آدمی را به سوی گناه و 
معصیت می برند و تنها با توّکل به ذات اقدس خداوند 
و ذکر حضرت او از میان می روند و بی اثر می شوند. 
به  متديّن  اشخاص  اغلب،  که  است  مرضی  وسواس 
آن مبتال می شوند و در انجام اعمال عبادی و... دچار 
شک می شوند. به طور کلی، محتوای متداول و رايج 
وسواس، شک و شبهه در عبادات و در امور مذهبی ، 

به ويژه طهارت و نجاست، است.
انواع وسواس

از وسواس را  انواعی  نیز می توان  از آيات و روايات 
استخراج کرد که عبارتند از:

1- وسواس جدال و کشمکش
يکی از نمونه های بارز و روشن وسوسه های شیطانی، جدال 
و کشمکش و گفت وگوهای زننده و پرخاش جويی و 
ستیز است. خداوند در قرآن کريم می فرمايد: » به تحقیق 
، شیاطین دوست خود را وسوسه می کنند تا با شما به 

جدال و کشمکش برخیزند« )انعام: 121(
2- وسواس در نیت

وسواس در نیّت نوعی از کارهای عجیب و غريب و 
اين  مانند  است؛  وسواس  به  مبتال  افراد  برخی  بیهوده 
که در نیت برای نماز تعلّل می کند و از نماز جماعت 

باز می ماند.
3- وسواس های اعتقادی

خطرناک تری  مراحل  به  گاه  شیطان  وسوسه های 
می روند.  پیش  مؤمنان  اعتقادات  پای  تا  و  می رسند 
شیطان می کوشد مؤمنان را در اعتقادات و مبانی فکری 
سازد؛  را سست  آن ها  ايمانی  پايه های  و  کند  وسوسه 
از جمله در مسائلی همچون حج، نماز، روزه، صدقه، 

صله رحم، خوش زبانی، تقّدم در سالم و مانند آن.

4- وسواس در زمان عبادات
زمان  رسیدن  فرا  و  تعیین  در  متديّن  افراد  از  برخی 
يقینی  به گونه ای که   ، عبادات دچار وسواس هستند 
عادی مثل ساير افراد برای آن ها حاصل نمی شود و در 

نتیجه، از فضیلت عبادت محروم می شوند.
5- وسواس در وضو

و  شايع  بسیار  وسواس های  از  يکی  وسواس  نوع  اين 
مبتاليان  است.  بیماری  اين  به  مبتال  افراد  بین  متداول 
اين کار را آن قدر تکرار می کنند که وقت فضیلت 

عبادت می گذرد و در آب نیز اسراف می شود.
6-  وسواس بروز َحَدث

کار شیطان همواره وسوسه های آزاردهنده و شکنجه 
از غسل و  فراغ  از  اين که پس  قبیل  از  کننده است؛ 
از  حدث هايی  که  می کند  احساس  بیهوده  فرد  وضو 

او خارج می شوند، که البته نبايد به آن ها توجه کند.
با  اعتقادی،  و  عبادی  مسائل  کلیه  در   ، کلی  طور  به 
با تکرار  تسلط شیطان ، فرد دچار وسوسه می شود و 
يا اجتناب از آن اعمال يا افکار، موجبات محرومیت 

خويش را از پاداش و ثواب فراهم می سازد. 
به طور کلی، از روايات می توان نتیجه گرفت که:

اوالً، وسوسه يا وسواس نوعی اختالل روانی است.
ثانیا، با اضطراب و ترس همراه است.

ثالثا، وسوسه و ذهاب عقل و کثرة التخلیط در اختالل 
روانی باهم مشترکند.

اين  از  و  از وسوسه، وسوسه فکری است  مراد  رابعا، 
رو، از آن به » شیطان الوسوسة« تعبیر شده است؛ زيرا 
شیطان کارش اين است که افراد را به افکار ناخواسته 
از  ناپسند  رفتاری  آن،  وسیله  به  تا  بکشاند  مذموم  و 

آن ها صادر شود.
شکوری 
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دين و
 انديشه

ارتباط با خدا، ظرفیت روانی انسان را برای 
به همین دلیل،  باال می برد.  تحمل مشکالت 
از  نه  ايمان،  باالتر  مراحل  در  ديندار  انسان 
حادثه ای  از  نه  و  است  هراس  در  چیزی 

محزون و افسرده می شود. 
به عوالم  به راه دادن آدمی  با توجه  عبادت 
افق  مادی،  دنیای  از  او  دادن  پرواز  و  باالتر 
وسعت  آن  به  و  می کند  بازتر  را  وی  ديد 
عالمی  با  پرستش گر  انسان  می بخشد. 
در  و  است  مرتبط  ماده  عالم  از  فراتر  بسیار 
نگرانی های  و  مشکالت  از  بسیاری  نتیجه، 
به  ديگران را ندارد و اصوالً آنها را مشکل 
با  ارتباط  ديگر،  بیان  به  نمی آورد.  حساب 
تحمل  برای  را  انسان  روانی  ظرفیت  خدا، 
انسان  دلیل،  همین  به  می برد.  باال  مشکالت 
از چیزی  نه  ايمان،  باالتر  مراحل  ديندار در 
از حادثه ای محزون و  نه  در هراس است و 
خدا  دوستان  که  »بدانید  می شود.  افسرده 
می شوند«  غمگین  نه  و  دارند  ترسی  نه 

)يونس، 62(
اولیا و دوستان راستین خدا به خاطر آشنايی 
با خدا، که وجود بی انتها و قدرت بی پايان و 
کمال مطلق است، ماسوای خدا در نظرشان 
بی مقدار  و  ناپايدار  کم ارزش،  کوچک، 
اينجا روشن می شود که چرا آنان  از  است. 
معموالً  ترس  زيرا  ندارند؛  اندوهی  و  ترس 
در  انسان  که  نعمت هايی  فقدان  احتمال  از 
است  ممکن  که  خطراتی  يا  دارد،  اختیار 
می شود،  ناشی  کند  تهديد  را  او  آينده  در 
و  گذشته  به  نسبت  معموالً  اندوه  چنان که 
داشته  اختیار  در  که  است  امکاناتی  فقدان 

است. 
جهان  اسارت  و  وابستگی  هرگونه  از  آنان 
ماده آزادند و زهد به معنی حقیقی بر وجود 
دادن  از دست  با  نه  می کند.  آنان حکومت 

ترس  نه  و  می کنند  نا آرامی  مادی  امکانات 
را  افکارشان  مسائل،  اين گونه  در  آينده  از 
و  غم ها  بنابراين،  می دارد.  مشغول  خود  به 
ترس هايی که ديگران را دائماً در اضطراب 
نگه  آينده  و  گذشته  به  نسبت  نگرانی  و 

می دارد، در وجود آنان راه ندارد.
دنیوی  ترس های  و  مادی  غم های  منظور، 
وجودشان  خدا  دوستان  چنان چه  است 
از  آنان  ترس  است،  او  خوف  از  ماالمال 
عدم انجام وظايف و مسئولیت ها و اندوه بر 
که  است،  فوت  رفته  دست  از  موقعیت های 
مايه  و  دارد  معنوی  جنبه  اندوه  و  ترس  اين 
تکامل وجود انسان و ترقی اوست، برعکس 
ترس و اندوه مادی که مايه انحطاط و تنزل 

است«.
 راهکارهايی برای رسیدن به آرامش روانی

برای رسیدن به حالت آرامش و قرار روانی، 
توجه به نکات زير ضرورت دارد:

که  دارد  زمینه هايی  و  عوامل  ناآرامی   -1
مثاًل گذراندن  بايد شناسايی و زدوده شود؛ 
وقت به بیهودگی و انجام کارهای بی هدف 
بی قراری  و  تشويش  علّت  خود  بیهوده،  و 
است. در مقابل خلوت گزينی، غور در باِطن 
کسب  و  پند  و  وعظ  مجالس  در  حضور  و 
و  ظاهری  آرامش  خود  به  خود  معارف 

باطنی به ارمغان می آورد.
2- برنامه ريزی در امور زندگی و اختصاص 
اوقاتی برای تفريحات سالم و تهی از گناه، 
مثل پیاده روی در فضای روح بخش و شنا، 

در آرامش انسان تأثیر شگرف دارد. 
نیز  و  تخصصی  و  علمی  مشاوره های   -3
روان  و  اعصاب  تقويت  در  مناسب  تغذيه 
و  مفرط  و  شديد  گوشنگی  است.  مؤثر 
و  خورد  در  زياده روی  و  پرخوری  حتی 
و  روحی  ناراحتی های  موجب  خوراک 

روانی می گردد.
4- گناه و معصیت و نافرمانی خداوند متعال 
است.  روانی  ناراحتی های  اصلی  عوامل  از 
خداوند.  مسیر  از  شدن  خارج  يعنی  گناه 
گناه به معنای برآشفتن و تیره ساختن درون 
و باطن است. روح آدمی با رسیدن به ساحل 
پاکی و اجتناب از گناهان، به قرار و آرامش 
می رسد؛ چون روح با طهارت سنخیت دارد 
گناه  رو،  اين  از  است.  ناسازگار  گناه  با  و 
قرار را از انسان می گیرد. هر گناه قبح فعلی 

و قبح فاعلی در بردارد. قبح و زشتی فعلی، 
به مفاسد موجود در خود عمل مربوط است 
روحی  و  ذهنی  شرايط  به  فاعلی  قبح  و 
ذهنی  شرايط  می شود.  مربوط  گنهکار 
تمّرد،  از داشتن روح  گنهکار عبارت است 
طغیان، قانون شکنی و عدم اهتمام به حقوق 
خدا و خلق. چنین روحی جز با ترک گناه 

به آرامش دست نخواهد يافت.
ناآرامی  گفت  می توان  مجموع،  در 
شود؛  خشکانیده  بايد  که  دارد  ريشه هايی 
آنگاه زمینه مناسب برای رسیدن به آرامش 
می آيد  فراهم  شرعی  و  عقالنی  راه های  از 
اصلی  منبع  به  اعتماد  و  توکل  با  انسان  و 

آرامش)خداوند( به مقصود دست می يابد.
است  ضروری  نکته  اين  به  توجه  پايان  در 
که آرامش روحی مراتبی دارد و دستیابی به 
به تدريج حاصل می شود؛ درست مانند  آن 
ساير ملکات روحی که با تمرين و گذشت 
زمان حاصل می شود. رسیدن به آرامش نیز 
مراحل  اين  است.  مراحل  اين  طی  نیازمند 
ارتکاب  مانند  دارد  سلبی  جنبه  بعضی 
محرمات که دل را آلوده و در نتیجه ناآرام 
آرامش  به  می خواهد  که  کسی  می کند. 
که  اين  جز  ندارد  راهی  يابد  دست  واقعی 
در گام اول مطیع نواهی خداوند متعال شود 
اجتناب  کرده  نهی  آنچه حضرت حق  از  و 
بعد  يعنی  دارد؛  ايجابی  بعضی جنبه  و  کند؛ 
از اين که دل از گرد غبار گناه پاک گرديد، 
پسنديده  ملکات  و  حقايق  پذيرش  مستعد 
طريق  از  صرفاً  کار  اين  و  می شود  نفسانی 
مستحبات  و  واجبات  و  الهی  تکالیف  انجام 
دل  آرامش  بنابراين،  است.  امکان پذير 
است  تعالی  حق  محض  عبوديت  محصول 
گناهان  از  اجتناب  نیز  آن  عملی  راهکار  و 
و انجام واجبات و مستحبات است و در هر 
توانمندی هايی  و  استعداد  تناسب  به  زمانی 

که انسان دارد، متوجه او می شود. 

از  بیش  مصرف 
يکي  نمک،  اندازه 
عادت هاي  از  ديگر 
بدغذايي برخي از ما 

می باشد. 
حذف  که  آنجا  از 
غذاهاي  از  نمک 
ممکن  سالم،  افراد 
ضرورتي  و  نیست 
کار  اين  براي  هم 
ندارد، توصیه  وجود 

مي شود با اقدام هاي جديد، حجم نمک مصرفي 
خود را در طول روز متعادل کنید. مثال به میوه ها 
و صیفي هاي مختلف، نمک نزنید و به جايش، 
آنها را با گلپر، )گیاهی گلدار، علفی و چندساله 
از تیره ي چتريان است. اين گیاه در ناحیه های 
نمناک کوهستانی و مناطق پیرامونی می رويد( 

مصرف نمک را کاهش دهید

آرامشی که هرگز 
از دست نمی رود!! 

و  انار  يا رب  آلو  رب 
بدون نمک میل کنید. نمک را در 
غذايي   مواد  به  پخت  پايان  دقیقه  چند 
طول  در  نمک  شوري  زيرا  کنید  اضافه 
فرآيند پخت، کمي گرفته مي شود و اگر آن 
مراحل  در  را 
پخت  ابتدايي 
غذايتان  داخل 
دوباره  بريزيد، 
به  مجبور 
از  استفاده 
خواهید  نمک 

شد.
از  را  نمکدان   
میز  يا  سفره 
حذف  غذا 
کنید. عادت به نمک پاشیدن روي غذا پیش 
بگذاريد.  کنار  را  آن  و چشیدن  از خوردن 
آب  آب لیمو،  مانند  ديگري  چاشني هاي 
نارنج، آبغوره، سبزي هاي معطر يا حتي گلپر 
را براي طعم  دادن به غذاها و برخي میوه ها، 

جايگزين نمک کنید.



 

 Daily 

 

Cultural – Political & Social   
  

Sokhan-e-Jadid 
 

شماره 784 سال پنجم * چهار شنبه 20 حمل 1393  * 9 جمادي الثاني  1435 * 9  اپريل  2014  www.sokhanejadid.blogfa.com :وبالگwww.facebook.com/sokhanejadid

ت
گلگش

طراحان، اولین میز بزرگ لمسی که می توان در اتاق 
نشیمن خانه، هوتل و رستورانت از آن استفاده کرد 

را طراحی کردند.
بعد از میز قهوه خوری لمسی، طراحان اولین میز 
بزرگ لمسی که می توان در اتاق نشیمن خانه، هوتل 

و رستورانت از آن استفاده کرد را طراحی کردند.
بعد از ساختن میز قهوه خوری لمسی اين بزرگ ترين 

میز لمسی است که به اينترنت وصل می شود.

اين میز به گونه ای طراحی شده است که با صفحه 
نمايش بزرگ لمسی 32 و 46 اينچ HD 1080 و 
اينتل پردازنده 64 بیتی است و همزمان به 60 نقطه 
متصل می شود؛ در واقع کاربران متعددی می توانند 

همزمان از اين صفحه نمايش استفاده کنند.
صفحه نمايش ضد آب و در برابر ضربه و فشار بسیار 
مقاوم است و با توجه به ذخیره سازی آن دارای يک 
هارد ديسک GB 500 است، قادر به متصل شدن به 
وای فای دارای بلوتوث و قابل اجرا بر روی اندرويد 

4.1 است.
اين میز در حدود 7هزار دالر معادل 5000  قیمت 

يورو است.

چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم
رفته رفته هر چه دارم چون قلم گم می کنم

                   بی نصیب معنی ام کز لفظ می جویم ُمراد
                  دل اگر پیدا شود، دیر و حرم گم می کنم

بیدل دهلوی

اوباما و دورکردن امریکا
 از موضع رهبری جهان

محققان نوع جديدی از توربین بادی ساخته اند که در 
ارتفاعات باال شناور شده و برق تولید می کند.

قدرت باد در ارتفاعات قوی و ثابت تر است و همین 
امر موجب شد توربین هوايی شنا )BAT( مرتفع ترين 

توربین بادی جهان لقب گیرد.
باد  با  ارتفاع 152 متری زمین  اين توربین جديد در 

دارای سرعت 45 مايل بر ساعت آزمايش شده است.
محققان قصد دارند اين توربین را در آالسکا و در 

ارتفاع حدود 305 متری سطح زمین بیازمايند.
سازندگان اين توربین می گويند می توان از آن برای 
اضطراری  مناطق  و  افتاده  دور  مناطق  در  برق  تولید 

استفاده کرد.
توربین های بادی معموال بر باالی برج های خاصی 
ساخته می شوند که در کنار محاسن معايبی داشته و 

انتقاداتی به آن وارد است.

از جمله ايرادات اين برج ها، زمان طوالنی ساخت و 
نصب توربین، تولید صدا و خطر بالقوه برای پرندگان 
است. از سوی ديگر برخی از مردم آن را مانعی در 
چشم انداز می دانند و مانع از نصب آن در بسیاری از 

مناطق خاص می شوند.
اين توربین جديد که ساخته دست پژوهشگران دانشگاه 
فناوری ماساچوست است در واقع يک بادکنک پر شده 
از هلیوم است که پره و توربینی در میانه آن قرار گرفته 
است. اين توربین با ريسمان های بسیار محکمی به زمین 

متصل شده و برق تولیدی خود را به پايین می فرستد.
اين توربین به گونه ای طراحی شده که می تواند در 
برابر باد با سرعت 100 مايل بر ساعت دوام بیاورد و 

برف و باران به آن آسیبی نزند.    

انديشکده مرکز سیاست گذاری امنیتی 
امريکا نوشت: تعداد بسیار کمی از مردم 
امريکا از دکترين اوباما آگاه هستند يا 
آن را درک می کنند، اما اين دکترين 
به طور کامل در اوکراين در حال اجرا 
شدن است. کنترول نامناسب اين نقطه 
به  اوباما  بحرانی توسط ريیس جمهور 
دلیل بی تجربگی يا بی کفايتی او نیست. 
آن  شاهد  ما  آنچه  عکس،  بر  کاماًل 
هستیم، اجرای دستورکاری برنامه ريزی 
او در  از نطق  شده ای است که حاکی 
مبارزات انتخاباتی سال 2008 در مورد 
امريکا   اساسی  تغییر  برای  وی  وعده 
می باشد. دکترين او بر اين فرض غلط بنا 
شده که ارتش مقتدر امريکا  و قدرت 
اقتصادی در سرتاسر جهان مشکل اصلی 

بوده است.

میز لمسی 

تولید برق در میان 
زمین و آسمان

رژيم  ارتش  رزمايش های  جديد  دور  به  اشاره  با  امنیتی  منابع 
صهیونیستی از نگرانی مسووالن ارشد نظامی اين رژيم درباره نفوذ 
نیروهای حزب اهلل لبنان به داخل شهرک های صهیونیست نشین 

پرده برداشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پايگاه فلسطینی المنار در گزارشی به 
نقل از منابع امنیتی اعالم کرد: ارتش اسرايیل طی روزهای اخیر به 
رزمايش گسترده خود که يگان های مختلف زمینی و هوايی در 

آن مشارکت داشته اند، ادامه می دهد.

بنابراين گزارش، نکته مهم اين رزمايش ها تمرکز آنها بر جبهه 
شمالی فلسطین اشغالی )هم مرز با لبنان( است.

منابع مطلع امنیتی در اين باره می گويند: اين رزمايش ها در واقع 
بیانگر آماده شدن ارتش اسرايیل برای آغاز جنگی ناگهانی است 
که طی آن سناريوهای متعددی در نقاط مرزی با سوريه و لبنان 

مورد بررسی قرار می گیرد.
رزمايش ها  اين  بخش  ترين  اصلی  از  يکی  گزارش،  بنابراين 
آمادگی ارتش اسرايیل برای درگیری با نیرهای حزب ا...  در داخل 
مرزهای فلسطین اشغالی )شهرک های صهیونیست نشین( است. در 
اين سناريو نظامی اين احتمال داده شده که پس از سیطره نیروهای 
حزب اهلل بر برخی اماکن و مناطق اسرايیلی، نیروهای ارتش چگونه 

با آنها وارد درگیری و رويارويی شوند.

 نگرانی اسراییل از نفوذ 
حزب ا...  به شهرک های 

صهیونیست نشین

معاون دبیر کل اتحاديه عرب با تاکید بر اينکه اين اتحاديه به 
حمايتش از مسووالن فلسطینی و مواضع آن ها ادامه می دهد، 

گفت: با تمديد مذاکرات صلح خاورمیانه مخالفیم.
حلی،  بن  احمد  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  نوشته  به 
معاون نبیل العربی،  دبیر کل اتحاديه عرب در گفت وگو با 
اقدامات امريکا و اسرايیل  با  روزنامه نگاران تاکید کرد: ما 
و اعمال فشارهای آن ها بر محمود عباس، ريیس  تشکیالت 
بین المللی  سازمان های  به  نرفتن  جهت  فلسطین  خودگردان 

و تمديد مهلت مذاکرات صلح مخالفیم.

وی افزود: چنین فشارهايی بايد علیه اسرايیل اعمال شود چرا که 
طرف های اسرايیلی هیچ گاه به تعهدات خود در مذاکرات صلح 

پايبند نبوده اند.
بن حلی خاطرنشان کرد: محمود عباس درخواست کرده نشست 
فوق العاده ای را در سطح وزرای خارجه برگزار کنیم تا وی ما را 

در جريان تحوالت مذاکرات صلح خاورمیانه قرار دهد.  
بن حلی خاطرنشان کرد: ما همگی معتقديم که فرصت برای 
پیشبرد مذاکرات صلح وجود دارد اما می بینیم که طرف اسرائیلی 
تمايلی به تحقق صلح ندارد و هر روز بهانه تراشی نموده و در 

مذاکرات کارشکنی می کند.
معاون العربی ادامه داد: چیزی که برای ما مهم است اين است 
فلسطینی  مسووالن  اقدامات  عرب  اتحاديه  عنوان  به  ما  که 
و  توافقنامه ها  به  دارند  حق  آن ها  که  چرا  می کنیم  تايید  را 

معاهده های بین المللی بپیوندند.
بن حلی با تاکید بر اينکه اتحاديه عرب از مسووالن فلسطینی 
حمايت خواهد کرد،  گفت: تمديد مذاکرات فايده ای ندارد 

چرا که در اين صورت فلسطین چیزی به دست نمی آورد.

مخالفت اتحادیه عرب  با تمدید 
مذاکرات صلح خاورمیانه


