
اتحادیه اروپا خواستار حضور پر رنگ 
انتخابات آینده در افغانستان  زنان در 

شده است.
این اتحادیه می گوید که در انتخابات 
به  نسبت  افغانستان،  حمل  شانزده 
گسترده  زنان  حضور  قبل  دوره های 
زنان  و  نیست  کافی  این  اما  بود 
افغانستانی می توانند حضور فعال تری 

داشته باشند.
ویژه  نماینده  میلبین،  میشل  فرانس 
افغانستان به شینهوا  اتحادیه اروپا در 
گفته است: »حضور ۳۵ درصدی زنان 

دوره های  به  توجه  با  شانزده حمل  انتخابات  در 
اما این ۳۵ درصد کافی نیست و  قبل بیشتر بود 

باید حضور زنان پر رنگ تر باشد«.
که  این  به  توجه  با  است،  گفته  میلبین  آفای 

و  فرهنگ  و  است  سنتی  کشور  یک  افغانستان 
سنت رایج در کنار تهدیدات امنیتی در این کشور 
به گفته  اما  زنان در جامعه می شود  مانع حضور 
او، اگر این موانع...                  ادامه صفحه 6
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اگر به كم قانع نباشيد، به زياد هم قانع نخواهيد شـد.
جان د. راكفلر 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

و  افغانستان  تاجیکستان،  نقل  و  حمل  مقامات 
بیشتر در مورد  بر تسریع و هماهنگي  ترکمنستان 
سه  بین  احداث  حال  در  آهن  راه  طرح  اجراي 

کشور، تاکید کردند.
هیات هاي  میان  جمعه  روز  که  اطالعیه یي  در 
و  افغانستان  تاجیکستان،  کشورهاي  نقل  و  حمل 
ترکمنستان در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان 
صادر شد، طرفین متعهد شدند وظایف تعیین شده 
در این طرح را با...                   ادامه صفحه 6

 سید مصطفی سعیدی
یکی از دستاوردهای بزرِگ دوازده سال پسین، به وجود آمدِن 
با خوِن  آزادی  این  آزاد است. گرچه  رسانه های کثرت گرا و 
نخبه ترین جواناِن خبرنگار و روزنامه نگارِ ما آبیاری شده، اما 

خوشبختانه امروز از ثمرۀ شیریِن آن همه استفاده می بریم.
از برکِت همین آزادی بیان است که ما روز به روز شاهد رشد 
و شکوفایِی بیشتِر جامعۀ افغانستان می باشیم. هرچند بسیاری 
از رسانه ها تا هنوز معیاری نشده اند و به گونۀ تخصصی کارِ 
رسانه یی و روزنامه نگاری را انجام نمی دهند، اما این امیدواری 
وجود دارد که به تدریج تمامِ رسانه های کشور به سوی معیاری 

شدن و تخصصی شدن حرکت می کنند.
پسین  ساِل  چند  در  که  نوشتاری یی   رسانه های  میان  در 
رونق افزای فضای...                               ادامه صفحه 6

که  می دهند  گزارش  انتخابات  کمیسیون  از  منابع 
آرای  از  برخی  کردن  حساب  درست  برای  تالش ها 
ریاست جمهوری  نامزدان  از  یکی  نفع  به  تقلبی  بلند 

جریان دارد. 
ماندگار  روزنامۀ  به  انتخابات  کمیسیون  در  منبع  یک 

گفت که برخی از اعضای کمیسیون انتخابات با رعایت 
نکردن اصل بی طرفی در کارشان، تالش می کنند آرای 

تقلبی یک نامزد انتخابات را به نفع او حساب کنند.
 منبع می گوید که شمارش آرای تقلبی یک نامزد که در 
والیت های کنر، جالل آباد و پکتیکا با صندوق ریخته 
شده است، با مخالفت ناظران برخی از نامزدان دیگر 

مواجه شده است.
که  می گویند  انتخابات  کمیسیون  مسووالن  برخی  اما 
باید این آرا به نفع نامزد مورد نظر حساب شود، در غیر 

آن به هویت این نامزد لطمه وارد می شود.
میان اعضای  به یک مسألۀ جنجالی در  این موضوع   

کمیسیون انتخابات تبدیل شده است.
تقلبی که شمارشان به هزاران  این آرای  به گفتۀ منبع، 
مربوط  که  اند  در خریطه هایی جابه جا شده  می رسد، 

تقلب  از  این نشان  انتخابات نمی شود و  به کمیسیون 
آشکار دارد. این خریطه های تقلبی، رنگ زرد دارند که 

از کمیسیون انتخابات نیست.
از  بعد  انتخابات،  کمیسیون  در  کاری  بنیاد روش  بر   
پروسۀ رای گیری، آرا برای شمارش از صندوق بیرون 
و  مشخص  خریطه های  در  نامزد  هر  آرای  و  شده 
نشانی شده بسته بندی می گردد و به کمیسیون انتخابات 

برای شمارش مجدد فرستاده می شود. 
کمیسیون  اعضای  میان  در  حاال  که  می گوید  منبع 
این  نگرفتن  و  گرفتن  صحیح  سر  بر  انتخابات 
خریطه های رأی، اختالف نظر ایجاد شده است و به 
همین دلیل، حاال برای حل این جدال، پای نماینده گان 
به  نیز  اوپا  اتحادیه  ناظران  یا  اروپا  اتحادیۀ  انتخاباتی 
میدان کشیده شده است....               ادامه صفحه 6
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یک هفته از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
بدون  شده،  سپری  کشور  والیتی  شوراهای  و 
انتخابات موفق شده باشد آرای  آن که کمیسیون 
سایت  وارد  درصدی  شکل  به  را  شمرده شده 
رسمِی خود کند؛ به همین دلیل فضای شایعه و 
پیش داوری پیشی گرفته و هر روز سخنی نو در 

باب نتایِج انتخابات می توان شنید. 
از  آغاز  در  که  آن چه  برخالف  دیگر،  جانب  از 
کاهش تخلف و تقلب در انتخابات 1۳9۳ نسبت 
کمیسیون های  سوی  از  گذشته  انتخاباِت  به 
گفته  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  و  برگزارکننده 
این  در  که  است  شده  روشن  حاال  می شد، 
انتخابات نیز به اندازۀ کافی تقلب و جعل کاری 
انجام شده و اسناد معتبِر به دست آمده، نشان از 
برنامه هایی از قبل سازمان یافته در این خصوص 

دارند. 
انتخاباتی،  کمیسیوِن شکایات  مسووالن  گفتۀ  به 
گرفته  صورت  انتخابات  در  اندازه یی  به  تقلب 
اما  باشد.  تأثیرگذار  آن  نتایج  در  می تواند  که 
تقلب های  بار  این  که  این جاست  توجه  جالِب 
سازمان یافته و به گفتۀ برخی ها کیلویی، اکثراً از 
شده  انجام  انتخابات  کمیسیون  کارمندان  سوی 
صحنه های  از  که  ویدیویی یی  برش های  است. 
پُر کردِن صندوق ها به وسیلۀ کارمندان کمیسیون 
گرفته،  قرار  رسانه ها  برخی  اختیار  در  انتخابات 
روند  در  بزرگ  غفلِت  نوع  یک  از  نشان  همه 
برگزاری انتخابات دارند؛ غفلتی که اگر از روی 
توجه  با  که  می شد  باشد،  نگرفته  صورت  عمد 
به تجربه های گذشته، از میزان آن به اندازۀ قابل 

توجه جلوگیری کرد. 
انتخاباتی می گوید که بخش  کمیسیون شکایات 
بزرگی از تقلب های انتخاباتی در مناطق جنوبی و 
شرقِی کشور انجام شده؛ همان مناطقی که به گفتۀ 
این کمیسیون از قبل نسبت به آن ها نگرانی های 
خود را با کمیسیون انتخابات شریک ساخته بود. 
از چنین سخنی چه نتیجه یی می توان گرفت؟ آیا 
به گونۀ  انجام شده  تقلب های  قبول کرد که  باید 

سازمان یافته نبوده است؟ 
خصوص  این  در  پیش داوری  گونه  هر  از  اگر 
اظهارات  و  گفته ها  به  تنها  و  شود  اجتناب 
توجه  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالِن 
روشِن  نشانه های  می توان  بازهم  گیرد،  صورت 
تقلب های سازمان یافته به نفع نامزدهای مشخص 

را تشخیص داد. 
انتخاباتی می گوید، دست کم  کمیسیون شکایات 
از  به تعلیق درآوردِن وظایف چند تن  در مورد 
مقام های محلی و دارای نفوذ که در زمان مبارزات 
انتخاباتی به نفع نامزدهای مشخص فعالیت های 
کمیسیون  با  بودند،  داده  نشان  خود  از  آشکار 
انتخابات و ریاست جمهوری کشور صحبت کرده 
بود، اما این نهادها در این خصوص از خود هیچ 
واکنشی نشان ندادند. به گفتۀ این کمیسیون، اکثر 
تقلب های انجام شده در این مناطق از سوی همین 
این  به  شکایات  بیشتر  و  گرفته  صورت  افراد 
مناطق مربوط می شوند. حاال پرسش این جاست 
سوی  از  تقلب  انجام  به  نسبت  تعمدی  اگر  که 
نهادهای مشخص وجود نداشته، پس چرا نسبت 
به نگرانی کمیسیون شکایات انتحاباتی بی توجهی 
تقلب های  انجامِ  برای  زمینه  و  گرفته  صورت 

گسترده هموار شده است؟ 
معضل  از  مهمی  بخش  پرسش،  این  به  پاسخ 
نشان  و  می سازد  روشن  کشور  در  را  انتخابات 
سازمان یافته  تقلب های  از  کی ها  که  می دهد 

استفاده کرده اند. 
به  را  مسایل  همواره  نمی توان  دیگر،  سوی  از 
وضعیت خاِص افغانستان نسبت داد و از این راه، 
به توجیه خالف ورزی ها و قانون شکنی ها مبادرت 

ورزید. امروزه به شکل عجیبی ُمد شده است که 
خود  از  انتقادی  موضع  مسأله  یی  به  نسبت  تا 
نشان دهی، فوراً گفته می شود که لطفاً افغانستاِن 
زمان طالبان و پیش از آن را به یاد بیاورید. مگر 
می شود همۀ مسایل را به تناسب زماِن طالبان و یا 

رژیم های استبدادی دیگر سنجید؟ 
ما امروزه سنجه های مشخِص خود را در اختیار 
داریم که برآمده از وضعیت کنونی و سازوکارهای 
موجود در مناسباِت قدرت در کشور است. این 
سازوکارها بدون شک با هیچ زماِن دیگری قابل 
ما  وقتی  زمان خودشان.  با  مگر  نیستند،  مقایسه 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1۳9۳ سخن  از 
می گوییم، آن را با انتخاباِت ماقبِل آن می سنجیم 
و بررسی می کنیم، و نه این که بیاییم آن را با زمان 
زمان  آن  در  که  کنیم  بررسی  طالبان  حاکمیِت 

شورای مشخصی امیرالمومنین می تراشید. 
معیارهای  با  تنها  را  افغانستان  امروزِ  وضعیت 
با  نه  و  کرد  مقایسه  و  بررسی  باید  امروزی 
معیارهای زمان های گذشته. انتخابات سال 1۳9۳، 
باید با تجربه های همین سال ها بهتر از آن چه که 
اتفاق افتاد، مدیریت می شد. اما چنین نشد و حاال 
نهادهای  برابر جامعه و  از مشکالت در  انبوهی 
برگزارکنندۀ انتخابات قرار گرفته است. تنها اگر 
در  آن هم  رای دهی  برگه های  کمبود  مشکل  به 
شهرهایی که از نظر امنیتی هیچ مشکلی نداشته اند 
برخی  که  گرفت  نتیجه  می توان  شود،  توجه 
انتخابات  جریان  در  تعمدی  به صورت  اقدام ها 
صورت گرفته که نیاز به بررسی های موشکافانه 

دارد. 
کابل،  مثل  شهرهایی  در  انتخابات  روز  در  چرا 
امن،  شهرهای  از  دیگر  برخی  و  مزار  هرات، 
مشکل کمبود برگه های رای دهی به وجود آید، 

در حالی که کمیسیون برگزاری انتخابات هزاران 
برگۀ احتیاطی را در ذخیره های خود نگه داشته 
داشته  نگه  که  می کرد  وانمود  چنین  یا  و  بود 
است؟... آیا کمیسیون شکایات انتخاباتی در این 
خصوص اقدامی کرده است که بتواند قناعِت آن 
عده از رای دهنده گان را که فقط به همین دلیل از 
حق رای دادن محروم شده اند را فراهم کند؟... در 
کنار این، وقتی گفته می شود که بیشترین موارد 
تقلب از سوی کارمندان کمیسیون انتخابات انجام 
شده، باز شایبه های دیگری از تقلب در ذهن به 
وجود می آید. آیا این تقلب ها از چشم کمیسیون 
پنهان بوده و نسبت به کارمنداِن خود هیچ اطالع 

دقیقی نداشته است؟!
 این گونه نمی تواند باشد که تقلب های گسترده از 
سوی کارمندان کمیسیون صورت گرفته باشد و 
این کمیسیون کاماًل نسبت به آن ها بی اطالع بوده 
باشد. بسیار محتمل است که دست هایی در این 
بازی دخیل باشند و افراد مشخص را به هدف 

انجام تقلباِت گسترده استخدام کرده باشند.
با  بازی  و  است  مردم  سرنوشِت  انتخابات،   
سرنوشِت مردم می تواند پیامدهای ناگوار به دنبال 
بیاورد. اگر بیشتر تقلب ها متوجه نهاد برگزارکنندۀ 
انتخابات است، باید این نهاد نسبت به وضعیِت 
به وجودآمده پاسخ دهد و خود را مسوول بداند. 
رده  افراد  از  شماری  بازداشِت  با  نمی توان  تنها 
پرداخت.  مردم  قناعِت  به  کمیسیون،  پایین 
نیز  مهم  افراد  بزرگ،  موارد  چنین  در  همواره 
دست داشته اند. حداقل در حال حاضر می توان 
9 عضو تصمیم گیرندۀ  کارِ  قاطعیت گفت که  با 
کمیسیوِن انتخابات محل تردید دارد و باید این 

افراد مورد بازجویی های قانونی قرار گیرند.
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هنوز  ولی  شده،  سپری  انتخابات  برگزاری  از  هفته  یک 
انتخابات  کمیسیون  به  مکمل  گونۀ  به  رای دهی  اوراِق 
فرستاده نشده اند. بر بنیاد گزارش ها، تا کنون چهل وشش 
به  رای دهی  اوراق  و  انتخاباتی  صندوق های  از  درصد 
اما  دارد؛  ادامه  آرا  شمارِش  کارِ  و  رسیده  کمیسیون  این 
این کمیسیون  به  تا کنون  پنجاه وچهار درصد دیگِر آن ها 
نرسیده اند. هنوز این برگه  های رای دهی در ولسوالی های 
مانده   باقی  رای دهی  مختلِف  ساحات  در  و  مختلف 
این  از  شماری  هم  یا  و  نرسیده اند  والیت ها  مرکِز  به  و 
به  کنون  تا  و  دارند  قرار  والیت ها  مرکز  در  صندوق ها 

کمیسیون انتخابات فرستاده نشده اند.
 نرسیدن بیش از پنجاه درصِد صندوق های مملو از اوراق 
انتخابات، این نگرانی را به وجود  رای دهی به کمیسیون 
هر  ناظران، موردِ  این صندوق ها بدون حضور  آورده که 
صندوق ها  این  این که  هم  یا  و  گیرند  قرار  دستبرد  نوع 
این دست  از  اتفاقی  هیچ  اگر  اما  گردند.  نابود  نحوی  به 
هم نیفتد، دست کم ممکن است که اعتبارِ این صندوق ها 
انتخابات  کمیسیوِن  خود  حتا  و  نامزدان  مردم،  نزد  در 

خدشه دار شود. 
کمیسیون  به  صندوق ها  نرسیدِن  این  که  می رود  آن  بیِم 
انتخابات پس از گذشِت یک هفته از برگزاری انتخابات، 
تا  باشد  طراحی شده   قبل  از  و  مهندسی شده  برنامۀ  یک 
این  از  دیگر  مشکل  چندین  و  آرا  نتایج  در  تغییر  سبب 
که  است  این  غالب  گماِن  هم اکنون  زیرا  شود.  دست 
انتخابات به نتیجه رسیده و یکی از نامزدان، برندۀ این دور 

از انتخابات شده است.
 در چنین وضعی، سروصداها مبنی بر این که تالش  برای 
دوم  دورِ  به  آن  کشاندِن  برای  انتخابات  کردِن  مهندسی 
مردم  میاِن  نگرانی ها  عمده ترین  از  یکی  به  دارد،  جریان 
کمیسیون  باید  قانون،  بنیاد  بر  هرچند  است.  شده  تبدیل 
انتخابات بر بنیاد صالحیتی که دارد، نتیجه را اعالن کند 
از آدرس های دیگر به خصوص ستادهای  نتیجه  و اعالن 
اما  باشد؛  داشته  اهمیت  نمی تواند  نامزدان،  انتخاباتی 
کرزی  آقای  که  است  شده  برجسته  بسیار  برداشت  این 
به مسیِر  را  انتخابات  نتایِج  که  هنوز هم در تالش است 
از  می خواهد  اساس،  این  بر  و  کند  هدایت  دل خواهش 
ابزارهایی برای رسیدن  انتخاباتی به عنوان  کمیسیون های 

به این هدف استفاده کند.
از  درصد  پنجاه  از  بیش  نرسیدِن  دست کم  حاال  اما 
در  آرا  شمارش  مرکز  به  رای دهی  اوراِق  صندوق های 
کمیسیون انتخابات، نشان می دهد که این دست نگرانی ها 
کمیسیون  باید  حاال  باشند.  نمی توانند  هم  بی جا  چندان 
انتخابات توضیح بدهد که روی چه دلیلی هنوز صندوق ها 
به گونۀ کامل به این کمیسیون نرسیده است و نیز در این 
هفته، باید این کمیسیون اعالن کند که نتایج قسمِی آرا از 
چه چیزی حکایت می کند و یا هم نتایج ابتدایی چه را به 

دست می دهد. 
برگزار  از  پس  اول  هفتۀ  این  در  که  دیگری  تشویِش 
بسیاری  در  که  است  این  داده،  دست  انتخابات  شدِن 
بهانه های  به  والیت ها  از  برخی  در  ولسوالی ها  از 
در  و  نشده  گذاشته  رای دهی  صندوق های  توجیه ناپذیر، 
مرکز  در  فقط  رای دی  ولسوالی ها صندوق های  از  برخی 
وجود داشته اند و نه در قصبات مختلِف این ولسوالی های 
در  نتوانند  مناطق  آن  مردمِ  شده  سبب  که  صعب العبور، 
انتخابات شرکت کنند. به عنوان نمونه، چندین ولسوالی 

در والیت بدخشان از این دست اند. 
وقتی این همه را روی هم بگذاریم، دیده می شود که در 
داشته  وجود  فراوان  کاستی های  انتخابات  کمیسیوِن  کار 
است که اگر به گونۀ دقیق به آن  ها پرداخته نشود، می تواند 
کالنی  تأثیر  انتخابات  نتایج  و  آرا  شمارش  سالمِت  بر 
است  این  انتخاباتی  کمیسیون های  به  ما  پیشنهاد  بگذارد. 
آرا  شمارش  کارِ  که  کنند  تالش  ممکن  نحو  هر  به  که 
به دور از تعرض های سیاسی باشد و نگذارند کسانی با 
مداخله در امور کاری این کمیسیون ها، نتایج انتخابات را 

به مسیر دل خواه شان بکشانند. 

رسالِت خطيِر کميسيون های 

انتخاباتی

تقلب هايی که می توانند نتايِج انتخابات 
را دگـرگـون کـنـند!
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بازگشت »روسيه جديد« به روسيه
در  اخیر  روزهای  در  اوکراین  روسیه گرای  معترضان 
اوکراین  شرق  در  خارکف  و  لوگانسک  دونتسک، 
انبارهای  و  تظاهرات کرده ا ند.  آنها ساختمان های دولتی 
پرچم های  که  در حالی  و  درآورده  به تصرف  را  سالح 

شعارهای  دارند  دست  در  را  روسیه 
»نواراسیا« )روسیه جدید( سر می دهند.

جنوب  و  شرق  در  معترضان  هدف 
تبدیل  احتماالً  و  استقالل  اعالم  اوکراین 

شدن به ایاالت فدرال روسیه است.
از  دوشنبه  روز  دونتسک  جدایی طلبان 
خبر  دونتسک«  خلق  »جمهوری  ایجاد 
داده و اعالم کردند که یک همه پرسی در 

11 می برگزار خواهند کرد.
خصوص  این  در  جدایی طلبان  از  یکی 
ما  رفراندوم  برگزاری  از  اگر  گفت: 
خواهیم  روسیه  از  ما  شود،  جلوگیری 
خواست تا به این ناحیه لشگرکشی کند.

حمایت  روسیه  سوی  از  اعتراضات  این 
برای  کرملین  طرح  از  بخشی  و  شده 
فدرال کردن اوکراین و به دست گرفتن 
به  موسوم  ناحیه  این  دوباره  کنترل 

»نواراسیا« است.
خصوص  این  در  پست  کی یف  نشریه 
شرق  و  جنوب  در  معترضان  می نویسد: 
اوکراین سرود ملی روسیه را در خیابان ها 
می خوانند و برخی از آنها خود را »ضد 
»اتحادیه  ایجاد  از  و  دانسته  میدان« 
می کنند.  حمایت  نواراسیا«  وطن پرستی 
نواراسیا نام منطقه یی است که در گذشته 
جزو خاک امپراطوری عثمانی بود و در 
به  که  ترکیه  و  روسیه  جنگ های  زمان 

دوران زمامداری کاترین کبیر باز می گردد به خاک روسیه 
اضافه شدند. نیروهای روس در قرن هجدهم میالدی به 
رهبری »گریگوری پوتمکین« این نواحی را تصرف کرده 
را  اودسا  و  تیراسپول  سیمفروپل،  سواستوپل،  شهرها  و 

پایه گذاری کردند.
سوسیالیست  جمهوری  از  بخشی  سپس  ناحیه  این 
پس  »نواراسیا«  واژه  اما  شد  سابق  شوروی  در  اوکراین 
از فروپاشی شوروی در 1991 دوباره مورد استفاده قرار 
گرفت. ایالت ترانسنیستریا که میان مولداوی و اوکراین 
بخشی  که  کرد  اعالم   1994 سال  در  است  گرفته  قرار 
نواحی  شامل  که  است  روسیه  جنوب  از  جدایی ناپذیر 
کریمه، اودسا و برخی ایاالت دیگر شده و نواراسیا نامیده 

می شود.
این  در  مسکو  کارنگی  مرکز  مدیر  ترنین،  دیمیتری 

به   200۳ سال  در  که  هنگامی  می نویسد:  خصوص 
اوکراین  تا  را  دارد مرزهای خود  ناتو قصد  نظر می آمد 
ایده  مسکو  آموزشی  موسسات  برخی  دهد،  گسترش 
تجدید نظر در ژئوپلتیک نواحی شمالی دریای سیاه مبنی 

بر جدایی جنوب اوکراین از اودسا تا کریمه و تشکیل 
مطرح  را  نواراسیا  به  موسوم  مسکو  با  دوست  ایاالت 
تا  ترانسنیستریا  بین  نواحی  به  را  واژه  آن  اکنون  کردند. 
ایجاد  دنبال  به  کرملین  اگر  می دهند.  نسبت  دونتسک 
نباشد، به دنبال تشکیل چیزی شبیه  دوباره نواراسیا هم 
آن است که اولین گام در این جهت فدرال شدن اوکراین 

خواهد بود.
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه هفته گذشته 
در یک مصاحبه اظهار داشت که فدرال شدن اوکراین، 
نواحی  که  است  چیزی  همان  و  صحیح  کامال  راه  تنها 
این  اگر  هستند.  آن  خواستار  اوکراین  جنوبی  و  شرقی 
از دول  چنین شود اوکراین احتماال فدراسیونی متشکل 
محلی خواهد شد که هر یک اختیارات زیادی دارند یا 
اینکه کامال خودمختار هستند. حالت دیگر نیز این است 

که مستقل شده و شرق و جنوب اوکراین به ایالت های 
روسیه تبدیل خواهد شد. در صورت فدرال شدن اوکراین 
تصمیمات  کردن  رد  حق  روسیه  حامی  نواحی  برخی 
حیاتی کی یف از جمله پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا 
را خواهند داشت. از این طریق روسیه به 
راحتی می تواند وابستگی اوکراین به خود 
تالش  تاکنون  روسیه  کند.  مدیریت  را 
شوروی  جمهوری  چند  که  است  کرده 

سابق را فدرال کند.
»جنگ های  کتاب  در  هارپن  فان  مارسل 
جمهوری  رییس  که  می نویسد  پوتین« 
در  بالروس  تا  بود  داده  پیشنهاد  روسیه 
جدید،  )اوبالست(  ناحیه  شش  قالب 
این  )بالروس  شود  روسیه  از  بخشی 
سپس  پوتین  نپذیرفت(.  را  پیشنهاد 
پیشنهاد  نیز  مولداوی  برای  مشابه  طرحی 
اوکراین  شدن  فدرال  چشم انداز  اما  داد. 
ویکتور  که   2004 نارنجی  انقالب  از 
این  مخلوع  جمهوری  رییس   یانوکوویچ، 
کشور پیشنهاد برگزاری همه پرسی در این 
خصوص را داد، مطرح شد. وی در سال 
را  پیشنهاد  این  دیگر  بار  یک  نیز   2010
مطرح کرد اما »حزب روس گرای مناطق« 
مشکل آفرین  و  پرهزینه  را  طرح  این  او 

خواند.
 14 تنها  اکنون  نظرسنجی  یک  اساس  بر 
فدرالی  نظام  از  اوکراینی ها  از  درصد 

حمایت می کنند.
این  طبق گزارش نشریه واشنگتن پست، 
به  که  اوکراین  شرق  و  جنوب  در  ایده 
ترتیب 22 و 26 درصد از ساکنان آنها از 
آن حمایت می کنند، محبوبیت بیشتری نسبت به حمایت 
۳ درصدی در غرب اوکراین دارد. اما اگر حوادث اخیر 

ادامه یابد، ممکن است اوکراین واقعا فدرالی شود.
الوروف در همین راستا اظهار داشت: صریحا می گویم 
فدرال  دولت  یک  تشکیل  از  پایدارتر  راهی  هیچ  ما  که 
و  بدانند  بهتر  برخی ها  شاید  نمی بینیم.  اوکراین  برای 
و  واحد  که  کشورهایی  در  جادویی  راهکارهای  برخی 
اما وقتی که غرب،  باشد  یک صدا هستند وجود داشته 
شرق و جنوب اوکراین روزهای تعطیل متفاوتی را جشن 
زبان  و  اقتصاد  دارند،  متفاوتی  قهرمان های  می گیرند، 
و  فرهنگ  و  می کنند  فکر  متفاوت  است،  متفاوت  آنها 
تمدن های اروپایی متمایزی را دنبال می کنند، زندگی در 

کشوری واحد برای آنها دشوار به نظر می رسد.

درخواست برای محاکمه گورباچف 

به دليل فروپاشی شوروی سابق

بخشی از اصالحات جنجالی در سیستم 
قضایی ترکیه ملغی شد

طالبان پاکستان با مدارس دیني براي 
انجام حمالت توطیه مي کند

دادگاه قانون اساسی ترکیه بخشی از اصالحات 
قضایی  نهادهای  درباره  بحث برانگیز  قضایی 

این کشور را ملغی اعالم کرد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه روز جمعه بخشی 
از اصالحات قضایی اخیر بحث بر انگیز دولت 
سیاسی  کنترل  که  را  کشور  این  محافظه کار 

نهادهای قضایی را افزایش می دهد، لغو کرد.
در همین راستا، وزیر دادگستری ترکیه اعالم 
کرد: دولت دستور دادگاه عالی قانون اساسی را 
اجرا خواهد کرد که بر اساس آن، بخش هایی 

از قانون نهاد قضائی لغو شده است.
این  ماده های  ترکیه  قضایی  قدرت  باالترین 
قانون را که از سوی قانونگذاران حامی رجب 
طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه طرح ریزی 
این  دانست.  اساسی  قانون  خالف  بود،  شده 
قانون که در فوریه 2014 تصویب شد، به وزیر 
دادگستری اختیارات جدیدی می دهد که یکی 

از آنها در زمینه تعیین قضات است.
دولت اردوغان طی ماه های اخیر با انتقادهای 
بسیاری روبرو بوده است که پرونده فساد یکی 
از دالیل آن بود. تصمیم برای انجام اصالحات 
ترکیه پس  دولت  قضایی  در سیستم  جنجالی 
از  برخی  که  مالی  افشای رسوایی گسترده  از 
داشتند  آن دخالت  در  اردوغان  کابینه  وزیران 
و برکناری تعداد زیادی از قضات، دادستان ها،  
روسای پلیس و مقام های مسئول دیگر گرفته 

شد.

الیحه  این  هدف  که  بودند  معتقد  مخالفان 
محدود کردن اختیارات و آزادی عمل شورای 
عالی قضات و دادستانان است. بر اساس این 
طرح، وزیر دادگستری وظایف اصلی شورای 
عالی قضات و دادستانان را بر عهده می گیرد. 
این شورا بر دستگاه قضایی نظارت می کند و 
از جمله وظیفه رسیده گی به تخلفات قضات 
بر عهده دارد. طرح حزب  آنان را  و گزینش 
که  می داد  اختیار  دادگستری  وزیر  به  حاکم 
تعیین  هم  را  مزبور  شورای  جلسات  دستور 

کند.
پا  زیر  از  این طرح  که  بود  معتقد  اپوزیسیون 
گذاشتن قانون اساسی نیز فراتر رفته است و 
دولت اردوغان قصد دارد با تسلط بر دستگاه 
قضایی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی را 

متوقف کند.

گروهی از نماینده گان پارلمان روسیه با اشاره به بحران اوکراین 
انگشت اتهام به سوی میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد 
جماهیر شوروی، دراز کرده اند و خواهان محاکمه او به خاطر 

»نقش وی در فروپاشی« شوروی سابق شده اند.
لیبرال  »حزب  نماینده گان  از  یکی  دگریاریوف،  میخائیل 
دموکرات روسیه« در پارلمان این کشور در رادیو اکوی مسکو 
روز پنج شنبه گفت: آن ها که در سال 1991 در کرمل حکومت 
مسوول  کردند،  نابود  را  پهناور  سرزمین  این  و  می کردند 

کشته های اوکراین هستند.«
نماینده  چهار  با  همراه  دگریاریوف  »ایزوستیا«  گزارش  به 
حاکم  حزب  که  متحد«  »روسیه  حزب  از  نماینده  دو  دیگر، 
در مجلس است و دو نماینده از »حزب کمونیست  فدراسیون 
روسیه«، خواهان انجام تحقیق درباره نقش گورباچف در از هم 

گسیختن »اتحاد جماهیر شوروی« پیشین شده اند.
میخائیل دگریاریوف گفته است که گورباچف ۸4 ساله را کسی 
به زندان نخواهد انداخت اما »بدون محاکمه او ملت و کشور 

ما نمی تواند جلو برود«.
همه آن ها که به انحالل رای دادند

اتحاد  کمونیست  حزب  رهبر  آخرین  گورباچف،  میخائیل 
جماهیر شوروی و در عین حال اولین رییس جمهوری آن در 
سال های 19۸۵ تا 1991 بود. برنامه اصالحات او سوت پایان 
»جنگ سرد« و هم چنین پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی را 
چهار  درست  یعنی   ،1991 دسمبر   2۵ در  گورباچف  کشید. 
اتحاد  انحالل  به  )دوما(  روسیه  پارلمان  که  آن  از  پس  روز 

جمهوری های شوروی رای داد، از مقام خود کناره گرفت.
به  »نیازی  که  است  گفته  مسکو  اکوی  رادیوی  به  گورباچف 
محاکمه نیست«، همه نماینده گانی که به انحالل رای دادند باید 
بر »قطاری سوار شوند که به سوی ماداگون می رود«. ماداگون 

اردوگاه کار اجباری در شرق روسیه بوده است.
این نماینده گان یادآوری می کنند که در چهارم نوامبر سال 1991 
دادستانی کل خواهان تحقیق و تفحص درباره گورباچف شد، 
اما فردای آن روز تحت فشار گورباچف درخواست خود را 

پس گرفت.
پس لرزه های فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

یوگنی فیودورف، از حزب »روسیه متحد« اطمینان می دهد که 
با گذشت 2۳ سال، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم چنان 
موضوع روز است؛ موضوعی که با توجه به حوادث اوکراین 
باید بررسی شود. به نظر او یک داوری حقوقی درباره آنچه 
ارزیابی کانون های قدرت کنونی  برای  داد  2۳ سال پیش رخ 

اهمیت دارد.
دولتی  شورای  تشکیل  به  متهم  را  گورباچف  نماینده گان  این 
وجود  اساسی  قانون  در  که  می کنند  شوروی  جماهیر  اتحاد 
نداشت. این شورا استقالل کشورهای حوزه بالکان را پذیرفت، 
کاری  چنین  اجازه  هم  قانونی  حکومت  یک  حتی  اگرچه 

نداشت.
این  که  امیدوارند  نماینده گان  این  وله،  دویچه  گزارش  به 
اخیر  دهه  دو  حوادث  از  درست  ارزیابی  اولین  به  تحقیقات 
فاکت ها  آن ها  باور  به  بیانجامد.  حوزه  این  معاصر  تاریخ  در 
»نشان از یک اقدام برنامه ریزی شده دارند« و »گناهکاران، از 
جمله گورباچف باید مجازات شوند« زیرا پیامدهای آنچه رخ 
داده  هم چنان ادامه دارد و »مردم در کی یف، پایتخت اوکراین 
به  کرملین  در  که  می شوند  کشته  کسانی  تصمیمات  به خاطر 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رای دادند«.
می گوید  روسیه،  علوم  آکادمی  از  تاریخدان  بوبوکف،  مارینا 
حقوقدانان باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا این فروپاشی 
را  رخداد  این  که  نفری  اولین  می گوید  او  نه.  یا  بود  قانونی 
درست ارزیابی کرد والدیمیر پوتین بود که آن را »یک فاجعه 

بزرگ ژئوپلیتیک« خواند.
این  در  گوناگونی  نظرات  می توان  کارشناس  این  باور  به 
که  کرد  نمی توان شک  ارزیابی  این  به  نسبت  اما  داشت.  باره 

»حکومتی خود به نابودی خود رای داد«.

گرفته  قرار  رویترز  اختیار  در  که  گزارشی  در  پاکستان  پولیس 
است، اعالم کرد طالبان پاکستان با فعاالن تندرو در مدارس دینی 
اصلی در داخل و نزدیک اسالم آباد پایتخت این کشور به منظور 
دولت،  با  صلح  مذاکرات  شکست  صورت  در  حمالت  انجام 

هماهنگی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از اسالم آباد، نواز شریف نخست 
وزیر پاکستان پارسال با وعده پایان دادن به فعالیت شورشیان از 

طریق مذاکره، به قدرت رسید.
چندانی  دستاورد  ولی  شد  آغاز  فبروی  ماه  در  گفتگوها  این 

نداشته است.
طالبان پاکستان که متحد طالبان افغانستان ولی جدا از این گروه 
است، برای سرنگون کردن دولت و اجرای شکل سختگیرانه یی 
از اسالم در پاکستان که کشوری مجهز به سالح هسته یی با 1۸0 

میلیون نفر جمعیت است، مبارزه می کند.
آنها خواستار برقراری آتش بس از اول ماه مارچ به منظور تسهیل 
رسمًا  پنجشنبه  روز  آتش بس  این  ولی  گفتگوها شدند  این  در 

پایان یافت و مشخص نیست که تمدید خواهد شد یا خیر.
پولیس پاکستان در این گزارش که ماه گذشته تهیه شد، اعالم 
با  ارتش  و  بخورد  شکست  مذاکرات  که  صورتی  در  کرد 
پایگاه های طالبان در مناطق مرزی با افغانستان برخورد کند، دو 
مدرسه دینی معروف از حمالت در اسالم آباد و شهر راولپندی 

حمایت خواهند کرد.
در حومه  معروف  دینی  مدرسه  دو  این  اینکه  اعالم  با  پولیس 
اسالم آباد واقع شده اند، افزود این دو مدرسه پیش از این نیز به 
انجام چندین حمله از جمله حمله سال 2009 به مقر ارتش در 

راولپندی کمک کرده اند.
سخنگوهای دولت و پولیس پاکستان از اظهار نظر درباره این 
خواستند  که  امنیتی  مقامات  ولی  کردند  خودداری  گزارش 

نامشان فاش نشود، اعالم کردند این اطالعات درست است.
یک افسر پولیس اعالم کرد از 20 مدرسه دینی در راولپندی نیز 

در خصوص روابط مشابهی با طالبان تحقیق می شود.

                                                                                                                                                  ليندا كينستلر - د نيو ريپابليک
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ازدواجی موفق با این اصول

نیاز  می دهد:  سوق  خانواده  تشکیِل  و  ازدواج  طرِف  به  را  افراد  مهم،  عامل  سه 
اقتصادی، میل به فرزند و عشق.

میل به فرزند که همان عالقه مندی به بقای نسل و حفظ نوع می باشد، عشق یا لذِت 
نیازهای اقتصادی به عنوان مقدماِت وصول به این هدف اند. از لحاظ  جنسی یا 
جهان شناسی، وظیفۀ خانواده )زن و مرد( تنها امتداد نسل است و نیازهای اقتصادی 

یا شهوانی، به عنوان مقدمه یی برای رسیدن به این هدف بزرگ اند.

1ـ احترام و گذشت
شما باید در همه حال و در هر شرایطی، به همسر خود احترام بگذارید. صمیمیت 
یک زوج، هیچ گاه حق توهین و تحقیِر یکدیگر را به آنان نمی دهد. با اولین توهین 
به همسر، اولین گام برای فرو ریختِن بنای خانواده برداشته شده است و اصالت 
خانواده زیر سوال می رود. هیچ خطایی از طرف همسر، شما را محق به توهیِن به 
او نمی کند. گذشت، الزمۀ هر رابطۀ طوالنی مدت است. انسان در طول زنده گی، 
مرتکب خطاهایی می گردد و گذشت و راهنمایی دوستانۀ همسر، زمینۀ پیشگیری 
از وقوع مجددِ آن خطا را فراهم می کند، احساس صمیمیت را تقویت می کند و 

زنده گی را به کام زوجین شیرین می سازد.

2ـ یک عشق، یک همسر
این اصل ضامِن دوام و خوش بختِی یک خانواده است. وفاداری به همسر، وفاداری 

به عشق را به ارمغان می آورد.
ـ برنامه ریزی برای زنده گی

توجه داشته باشید که از نظر جسمانی، روانی، اجتماعی و اقتصادی، صالح نیست 
اول  سال  در  حداقل  و  شوند  فرزنددار  ازدواج  از  پس  بالفاصله  زوج  یک  که 
زنده گی، می بایستی از روش های پیشگیری از بارداری استفاده نمود. بهترین سن 
این  از  پس  یا  پیش  است. حامله گی  سالگی  تا ۳0   20 بین  زن،  برای  حامله گی 
سنین، احتمال خطرات برای سالمتی جنین و مادر را می افزاید. سعی کنید پیش 
از فرزنددار شدن، حداقل 1 سال از ازدواج شما گذشته باشد تا رابطۀ شما با فرد 
مقابل به ثبات مطمینی رسیده باشد. هدف اصلِی ازدواج و تشکیل خانواده، ارضای 
غریزۀ جنسی و شهوانی نیست، بلکه تولید مثل است. بدون شک، خالق بزرِگ 
هستی خواهان تداوم زنده گی انساِن روی کرۀ خاکی است و تنها راه تداوم نسل 
بشر، آمیزش جنسی است. ولی هدف اصلی ازدواج، ارضای غریزۀ جنسی نیست، 

بلکه عاملی ورای تمتعات جنسی است که عبارت است از تولید نسل.

3ـ تناسب های ضروری
تناسب فرهنگی، اعتقادات و مذهب، تحصیالت، شناخت کافی از شرایط یکدیگر، 
تناسب  است.  موفق  زنده گی  در  موثر  عوامل  از  غیره  و  عاطفی  و  فکری  بلوغ 
فرهنگی، یکی از مهم ترین عوامل در امر ازدواج است، زیرا معموالً هر فرد واجد 
خصوصیات و سطح فرهنِگ متفاوت است که در آن رشد و زنده گی کرده و در 
بیشتر موارد بر اساس آن آموخته ها رفتار می کند. در نتیجه، دو نفر هرچه از نظر 
فرهنگی و اجتماعی به هم نزدیکتر باشند، سازگاری آن ها پس از ازدواج بیشتر و 

آسان تر خواهد شد.
معیارهای  اساسی ترین  از  یکی  مذهبی،  باورهای  و  اعتقادات  به  دادن  اهمیت 
انتخاِب همسر است. با توجه به این واقعیت ها، حتمًا باید قبل از ازدواج، زوجین 

به این امر توجه داشته باشند.
داشتن تحصیالت یک سان و متناسب هم در زنده گِی موفق بسیار موثر است. در 
بیشتر مواقع، دیدگاه و بینِش فرد تحصیل کرده نسبت به محیط خانواده گی و مسایل 
و مشکالت، واقع بینانه تر و منطقی تر است. بلوغ فکری و عاطفی، عامل دیگری 
زنده گی  پایداری  در  مناسب  فکرِی  و  عاطفی  رشد  است.  موفق  ازدواج  برای 
فکری  توانایی  به  نیاز  زنده گی  در  فرد  که  چرا  دارد.  به سزایی  نقش  زناشویی، 
بلوغ عاطفی،  به  ازدواج موفق و رسیدن  داشتن یک  دارد که  و عاطفِی مطلوبی 
مهم ترین عامل برقراری آرامش افراد است. احساس مفید بودن و ثبات اجتماعی 
در افراد متأهل بیشتر است و متأهل ها نسبت به مجردها، ارتباطات اجتماعی بهتری 

برقرارمی کنند. البته اگر ازدواج موفق باشد، تمام این تأثیرات بیشتر می شود.
منبع: تبیان

برگردان: گلناز خالقی

احتماالً  می توان  را  مدرن  ملی گرایی  آغاز 
وحدت  و  اروپا  اجتماعی  نظم  فروپاشی  در 
فرهنگِی دولت های مختلف اروپایی، ریشه یابی 
فکری  میراث  بر  اروپا،  فرهنگی  زنده گی  کرد. 
زبان  ـ  التین  تمدن  از  که  مشترک  نگرشی  و 
منتقل شده بود،  به غرب  طبقۀ تحصیل کرده ـ 
استوار بود. تمامی اروپاییان غربی، پیرو مذهب 

مشترکی بودند: مسیحیت کاتولیک. 
و  اجتماعی  سیستم  فئودالیسم،  فروپاشی 
جماعت های  پیشرفت  با  رایج،  اقتصادی 
اجتماعی،  درونی  روابط  گسترده گی  بزرگ تر، 
ملی گرایی  احساس  که  و خاندان های سلطنتی 
حکومت شان  برای  حمایت  یافتِن  هدِف  با  را 
تقویت می کردند، همراه بود. احساس ملی نیز 
در دوران اصالحات دینی )دورانی که پذیرش 

به  مثابۀ دین ملی  به  کاتولیسم و پروتستانیسم 
مبدل شده  ملی  انسجام  برای  مضاعفی  نیروی 

بود( در کشورهای مختلف تقویت شد.
انقالب فرانسه

ملی گرایی  تاریخ  در  عطف  نقطۀ  بزرگ ترین 
در  ملی  احساس  بود.  فرانسه  انقالب  اروپا، 
در  بود.  متمرکز  پادشاه  بر  آن زمان  تا  فرانسه 
pat� )نتیجۀ انقالب، وفاداری به سرزمین پدری 
rie( جایگزین وفاداری به پادشاه شد. هنگامی 
که در سال 17۸9 مجلس عامِ قرون وسطایی که 
نمایندۀ گروه های منفک روحانیت، نخبه گان و 
مردم عادی بود، به مجلس شورای ملی تبدیل 
شد، فرانسه به یک نظام حقیقی حکومت مبتنی 
بر نماینده گی تحقق بخشید. تقسیمات منطقه یی 
با سنت ها و نظام های حقوقی مجزای آن ها لغو 
شدند و فرانسه به سرزمینی یک دست با اتحاد 
ملی تبدیل شد که از قوانین و نهادهای مشترک 
تازۀ  روح  نیز  فرانسه  ارتش  بود.  برخوردار 

ملی گرایی را در دیگر سرزمین ها پراکند.
گسترش  با  کلی  طور  به  ملی گرایی،  ظهور 
ملی،  اقتصاد  توسعۀ  که  ـ  صنعتی  انقالب 
دولت  به  مردمی  تمایل  و  متوسط،  طبقۀ  رشد 
نماینده گی را تقویت می کرد ـ همراه بود. ظهور 
ادبیات ملی، سنت های مشترک و روح اشتراک 
درون هر کدام از ملت ها را به بیان درمی آورد. 
نمادهای ملی گرایی در تمام اشکاِل آن ها مورد 
تأکید قرار گرفتند، برای نمونه تعطیالت جدید 
ملی  تاریخ  در  مختلف  حوادث  یادبود  برای 

اعالم شدند.
انقالب 1848

به  مرکزی،  اروپای  در   1۸4۸ سال  انقالب 
منجر  ملی  آگاهی  و  مختلف  مردم  بیداری 
شد. در آن سال هم آلمان ها و هم ایتالیایی ها، 

و  شدن  متحد  راستای  در  را  جنبش های شان 
اگرچه  دادند.  شکل  ملی  دولت های  ایجاد 
انقالب در سال 1۸4۸ شکست  برای  تالش ها 
بعدی  سال های  در  جنبش ها  اما  خوردند، 
زیادی  تعداد  از  پس  یافت.  بیشتری  قدرت 
نظام  و چندین جنگ، یک  اعتراضات سیاسی 
پادشاهی در ایتالیا در 1۸61 و امپراتوری آلمان 
اروپای  مردمان  در 1۸71 تشکیل شدند. سایر 
مرکزی، که برای استقالل ملی در سال 1۸41 
ـ  لهستانی ها  شامل  زدند،   اعتراض  به  دست 
اتریش  و  آلمان  روسیه،  میان  سرزمین شان  که 
رعایای  ـ  مجارها  و  بود، چک ها  شده  تقسیم 
سلطنت مطلقۀ اتریش ـ و مردمان مسیحی که 
سلطان  استیالی  زیر  در  بالکان  شبه جزیرۀ  در 
حوادثی  می شدند.  می کردند،  زنده گی  عثمانی 
اتفاق   191۸ تا   1۸7۸ بین  سال های  در  که 
تمایالت  تأثیر  تحت  گسترده یی  طور  به  افتاد، 

ملی گرایانۀ این مردمان و تمایل آن ها به تشکیل 
بود  امپراتوری هایی  از  مستقل  ملی  دولت های 

که پیشتر بخشی از آن ها محسوب می شدند.
جنگ جهانی اول

جنگ به گرایش های ملی مردم اروپای مرکزی 
ایاالت متحده  پوشاند. هنگامی که  جامۀ عمل 
وارد جنگ شد، رییس جمهور “وودرا ویلسن”  
از  به عنوان یکی  را  ملی  اهمیت خودمختاری 
مهم ترین موضوع های ایجاد تنش ها مطرح کرد. 
در نتیجۀ جنگ، حکومت خاندان های سلطنتی 
در آلمان،  اتریش ـ مجار، روسیه، و امپراتوری 
مرکزی  اروپای  در  و  رسید،  پایان  به  عثمانی 
و شرقی، تعدادی دولت های ملی جدید وجود 
لیتوانی،   استونی،  لتونی،  فنالند،  نظیر  آمدند، 
پادشاهی  و  مجارستان،  چکسلواکیا،  لهستان، 
بعدها  )که  اسلوونی  و  کروات  صربستان، 
کشورها  از  برخی  شدند(.  نامیده  یوگسالویا 
نیز نظیر رومانی گسترش بیشتری یافتند. با این 
وجود،  مشکالت ملیتی به روند تنش در اروپای 
شرقی و مرکزی ادامه داد. بسیاری از دولت های 
خود  درون  ملی یی  اقلیت های  جدید،  ملی 
تغییر  یا  استقالل و  تمایالت  دارای  داشتند که 
مرزها بودند. تنش در میان  مدعیان ملی گرایی 
آلمان و لهستان، به عاملی برای در گرفتن آتش 
مبدل شد. جریحه دار شدِن  جنگ جهانی دوم 
جنگ  از  بعد  و  طی  در  ملی گرایان  باورهای 
و  فاشیسم  ظهور  به  هم چنین  اول،  جهانی 
نازیسم منجر شد. فاشیسم در ایتالیا و ناسیونال 
توتالیتر  حکومت های  آلمان،  در  سوسیالیسم 
را که قباًل در اتحاد شوروی با کمونیسم بروز 
کرده بود را  ایجاد کردند. این نظام برای حذف 
مخالفت و انسجام تمام منابع ملی برای تحقق 
برنامۀ گسترش سرزمینی ملی، وسیله یی مناسب 

به نظر می رسید. به دلیل این که، چنین نظامی با 
تنازع  در  دیگر  ملل  بقای  حتا  و  حیاتی  منافع 
بود،  جنگ سراسری در  اروپا نیز اجتناب ناپذیر 
شد. اتحاد جماهیر شوروی ـ اگرچه این نظام 
آرمان های  ادعای  با  جنبشی  آمدۀ  پدید  خود 
اقتدار  ملی  بین المللی بود ـ در دهۀ 1940 از 
یعنی  بین المللی  کمونیسم  سرود  می کرد.  دفاع 
جدید  شوروی  ملی  سرود  با  »انترناسیونال« 
جایگزین شد و اتحاد جماهیر شوروی تالش 
کرد همۀ احزاب کمونیسِت جهان را به خدمت 

منافع  ملِی خود درآورد.
اول،  جهانی  جنگ  درازمدت  پیامد  دیگر 
تحت  افریقا  و  آسیا  در  ملی گرایی  ظهور 
بود.  شدن  صنعتی  و  غربی  اندیشه های  تأثیر 
جاپان  الگوی  از  هم چنین  آسیایی  ملی گرایی 
به  که  آسیایی  کشور  اولین  می گرفت؛   الهام 
گرفته  را  جدید  ملت  یک  شکل  خود  ابتکار 
بود  و در  سال 190۵، در جنگ علیه قدرتی 
به  جاپان،  و  روس  جنگ  در  یعنی  غربی، 
پیروزی رسید. بعد از جنگ جهانی اول، ترک ها 
کمال،  مصطفی  خود  ملی  رهبر  از  پیروی  به 
متحدین غربی را شکست دادند )1922ـ192۳( 
بر  اروپایی،  الگوی  اساس  بر  را  دولت شان  و 
در  کردند.  بنا  مدرن  ملی گرایِی  روح  اساس 
هند،  ملی  کنگرۀ  حزب  رهبر  دوران،  همان 
به  استقالل ملی  برای  را  مهاتما گاندی توده ها 
حرکت واداشت. و در چین رهبر کومینگتانگ ـ 
یا حزب ملی گرای مردمـ  سان یات سن انقالب 
ملی پیروزمندانه یی را هدایت کرد. در این حال، 
علیه  بر  جنبش ها  این  تمامی  آن که  دلیل  به 
قدرت های اروپای غربی به وجود آمده بودند،  

از سوی کمونیسم شوروی حمایت می شدند.
جنگ جهانی دوم و بعد از آن

با  استعماری،  کشورهای  در  ملی گرایی  نفوذ 
امپراتوری های  شد.  تسریع  دوم  جهانی  جنگ 
به  آسیا  شرق  در  هالند  و  فرانسه  بریتانیا،  
برای  “آسیا  ملی  شعار  که  جاپانی ها،  وسیلۀ 
شد.  تصرف  کردند،   فراگیر  را  آسیایی هاست” 
دولت های استعماری هرچه بیشتر با پیامدهای 
با گسترش قدرت  اقتصادی جنگ و  نظامی و 
شوروی، تضعیف می شدند. اتحاد شوروی در 
کشورهای  سرنوشت  تعیین  حق  بر  تبلیغاتش 
می کرد.  تأکید  استقالل  و  پیشین  مستعمرۀ 
در  آزادی خواهی  سنت  تأثیر  تحت  بریتانیا، 
سیاست، رضایت مندانه به هند، پاکستان، سیالن 
ماالیا)امروزه  )میانمار(،  برمه  النکا(،  )سری 
بخشی از مالزی( و ساحل طال )غنای امروزی( 
فیلیپین  به  نیز  متحده  ایاالت  داد.  استقالل 

استقالل بخشید. 
در دوران بعد از جنگ،  جنبش های ملی گرایانه 
بسیاری دست  پیروزی های  به  و  یافت  توسعه 
یافت؛ به ویژه در افریقا و خاورمیانه. در سال 
19۵۸،  دولت های ملی تازه پایه گذاری شده، در 
تونس،  مراکش،  اسراییل،  جمله  از  نواحی  آن 
)مصر  عرب  جماهیر  اتحاد  غنا،  سودان،  لیبی،  
در  می شدند.  شامل  را  عراق  و  سوریه(  و 
لیبیایی ها  الجزایری ها،    ،70 و  دهه های1960 
افریقای  در  بلژیک  از  مستعمرات  بسیاری  و 
دهۀ1990،  شروع  با  یافتند.  استقالل  سیاه، 
در  قدرت مندی  نیروی  عنوان  به  ملی گرایی 
یهود،   رقابت  ماند.  باقی  جهانی  حوادث  میان 
عرب و گرایش های ملی فلسطینی ها، موقعیت  
سیاسی ناثابتی در خاورمیانه به وجود آورد. در 
اروپای شرقی )جایی که گرایشات ملی گرایانه 
تحت  وسیعی  به طور  دوم  جهانی  جنگ  از 
دولت های  شدن  محدود  است(  بوده  کنترل 
در  که  خودمختارطلبی  نیروهای  کمونیستی، 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،  یوگسالویا و 
چکسلواکیا مشارکت داشتند و هم چنین انسجام 
اجتماعی سایر کشورها را نیز تهدید می کردند 

را افسارگسیخته کرد.
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پیکاسو 2۵ اکتبر 1۸۸1 در ماالگا، جنوب هسپانیه، به 
دنیا آمد. پدرش نقاش و معلم هنر بود و فرزند را با 
عنایتی ویژه، با پایه های هنر نقاشی آشنا کرد. پسر نیز 
از نخستین سال های کودکی از خود استعدادی شگرف 
نوجوانی  اوان  از  او  داد.  نشان  نقاشی  و  طراحی  در 
پنجه یی قوی داشت، طراحی دقیق و زبردست بود و 

آثار استادان بزرگ را با مهارت کپی می کرد.
تحصیل  بارسلون  هنرستان  در   1۸96 سال  پیکاسو 
سان  “آکادمی  به  بعد  سال  از  کرد.  شروع  را  نقاشی 
از بهترین و سخت ترین  برناندو” در مادرید رفت که 
آموزشکده های هنری هسپانیه شناخته می شد. در این 
آموزشکده به خوبی با موازین نقاشی آکادمیک آشنا شد.
او از سال 1900 نخستین طرح های خود را در نشریات 
بارسلون منتشر کرد. اکنون برای همه گان روشن بود که 
با استعدادی یگانه و استثنائی روبه رو هستند. معروف 
است که مادر پیکاسو از ذوق و استعداد شگرف پسر 
باخبر بود. او گفته بود که اگر پابلو وارد ارتش شود، 
تن  به  کشیشی  جامۀ   اگر  و  شد  خواهد  جنرال  حتمًا 
کند، حتمًا پاپ خواهد شد؛ پابلو در پاسخ گفته بود: 

من نقاشی را انتخاب کردم و پیکاسو شدم.
پاریس  به  بار  نخستین  برای  که  بود  پیکاسو 20 ساله 
رفت. در محیط هنری پاریس، که پایتخت هنری جهان 
آثار هنرمندان بزرگ  به مطالعۀ  به شمار می رفت، هم 
“هنر  تیوریک  و  فنی  چالش های  با  هم  و  پرداخت 

مدرن” آشنا شد.
از  مدرن،  هنرمندان  آثار  تحلیل  جریان  در  او 
و  اکسپرسیونیست ها  تا  پست امپرسیونیست ها 
فوویست ها، به این باور رسید که نباید قالب های کهنه 
و سبک های پیشین را تکرار کند. هنرمندان بزرگ در 
آن اسلوب ها و شیوه ها همه چیز خلق کرده بودند و 
او باید چیزی تازه می آفرید که با جنب وجوش دنیای 
پرتالطم و ریتم پرشتاب زنده گی انسان مدرن همساز 

باشد.
پیکاسو در پاریس با ذهنی باز و ولعی شدید هم آخرین 
دستاوردهای هنر مدرن را شناخت و هم به قاره های 
دور نظر دوخت. به هنر ابتدایی و ماسک های افریقایی، 
که در عین ساده گی، از آن ها حسی نیرومنـد می تراوید.
پیکاسو با نیرویی خسته گی ناپذیر تجربه می کرد و هر 
ماه های  نخستین  در  می گرفت.  فرا  تازه  چیزی  روز 
همکاری  به  هنری  مجله یی  با  هم  پاریس  در  اقامت 

پرداخت و هم ساعت ها در کارگاه خود کار می کرد.
معروف است که برای برپایی اولین نمایشگاه خود در 
توانست ظرف  و  تابلو می کشید  تا روزی سه  پاریس 
یک ماه، 60 تابلو آماده کند. اولین نمایشگاه او موفقیتی 
خیره کننده بود و نام او را در صحنۀ هنری پاریس بر 
راه  ادامۀ  به  را  او  موفقیت  این  انداخت.  زبان ها  سر 

تازه یی که در پیش گرفته بود، تشویق کرد.
مدرنیسم  در  تحولی  و  نوآوری  هر  در  پیکاسو  پابلو 
هنرمند  این  بود.  رهگشا  و  پیشگام  بیستم  قرن  هنری 
از  بیش  هنری،  اثر  هزار   ۵0 از  بیش  با  توانا  و  پرکار 
تأثیر  امروز  انسان  نگاه  و  دید  بر  دیگری  هنرمند  هر 
گذاشته و امروز هیچ موزیم معتبری در جهان نیست 
که به داشتن یک یا چند اثر از این هنرمند اسطوره یی، 

به خود نبالد.
کارهای  سری   1904 تا   1901 سال های  در  پیکاسو 
تابلوها  این  در  کرد.  خلق  را  آبی”  “دورۀ  به  معروف 
فضایی گرفته و تیره با رنگ آبی سیر تا روشن مسلط 

است.
ترکیب کلِی کارها آشنا و کالسیک است. محتوای کارها 
بیانگر همدردی عمیق با بی نوایان و تیره روزان جامعه 
دیدی  بی هیاهو.  و  سرد  اما  عاطفی،  نگاهی  با  است. 
انسانی و سرشار از مهر و همدلی که در دهه های بعد 

نیز کمابیش به تمام کارهای پیکاسو گرمی می بخشد.
پیکاسو در کنار نگارگری از ُفرم ها و قالب های دیگر 
غافل نبود، طرح می زد، گراوور حک می کرد و پیکره 
پاریس  به  همیشه  برای   1904 سال  او  می ساخت. 
زنده گی  پارناس  مون  معروف  محلۀ  در  و  کرد  کوچ 

هنرمندانه یی در پیش گرفت.

از سال 190۵ بود که پیکاسو به رنگ های روشن تر و 
بازتری روی آورد و در رشته یی از طرح ها و نقاشی ها 
و  سیرک  دنیای  برجستۀ  نقوش  و  کنده کاری های  و 
به  این دوره  از  او  نقاشی های  را توصیف کرد.  کاباره 

خاطر تسلط رنگ های زرد و گلی و نارنجی به “دورۀ 
صورتی” معروف شد.

برد  پایان  به  را  تابلویی   1907 سال  اوایل  در  پیکاسو 
به نام “دوشیزه گان آوینیون”. این اثر یکی از مهم ترین 
کارهای تاریخ هنر است که تحولی بنیادین را در دید 
و برداشت هنری رقم زد. با این اثر، طرز نگاه انسان و 
نگاه هنری مدرن از پایه دگرگون شد. هنر پیکاسو در 
این اثر بر نگره یی ساده استوار بود: هنرمند حق دارد در 
دنیای پیرامون دست ببرد ، عناصر و اشکال آن را در هم 

بریزد و آن را به گونه یی نشان دهد که خود می بیند یا 
مایل است که ببیند.

دنیای  آشنای  اشیای  همان  آوینیون”  “دوشیزه گان  در 
پیرامون به کار رفته، اما همه چیز چنان دست کاری و 
کژدیسه )دفورمه( شده است. امر شگفت انگیز آن است 
زنده  اشیا  و گوهر  آشنایی زدایی، روح  این  به رغم  که 

می ماند و حتا ژرف تر و زیباتر دیده می شود.
بازهم  تجاربی  به  پیکاسو   190۸ سال  حوالی  از 
و  دوره سطوح سخت  این  در  زد.  جسورانه تر دست 
نظر  هندسی  حجم های  مقطع،  و  صاف  خطوط  تیره، 
او را جلب می کند. استاد راهنمای او در این راه، پل 
سزان بود که ده ها سال پیش گفته بود: همۀ اشیایی که 
می بینیم، از سه حجم بنیادی شکل گرفته: کره، مخروط 

و استوانه.
پیکاسو ترکیب طبیعی اشیا را به انتزاع می کشد، آن ها را 
به حجم ها و سطوح بنیادی تجزیه می کند و می کوشد 
دنیای بیرون را در فرم ها و رنگ های تکه تکه مجسم 
کند. این شیوۀ بیان به زودی پیکاسو و همکارش ژرژ 
رهنمون  کوبیسم  به سبک  را   )196۳ _  1۸۸2( براک 

می شود.
او  می زند.  دست  کوالژ  به  پیکاسو  مرحله،  همین  در 
با  را  مقوا  پارچه و  تکه های  به دست می گیرد،  قیچی 
چسب به تابلو می چساند. او مثل هر کار دیگری، این 
تجربه را نیز تا دورترین حد ممکن گسترش می دهد؛ 
با کنار هم چسباندن ورقه های رنگین و تصاویر مقطع، 

دنیایی شگرف و تازه خلق می کند.
عناصر  هنر،  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  سان  بدین 
خارجی و نامتجانس وارد هنر می شوند. پیکاسو همه 
چیز را به تابلوی خود می کشاند، از سنگ و خاک تا 
چوب و فلز. او با تخیلی غریب قادر است از هر چیزی 

اثر هنری هیچ  او  برای  کند.  بدیع خلق  و  تازه  کاری 
تعریف و محدودیتی ندارد. در کارگاه او هر نوع کاری 
تولید می شود، در متفاوت ترین سبک ها و گرایش ها: از 
تابلوهای “طبیعت بی جان” تا موضوعات کالسیک، با 
اسطوره های  از  هنر،  تاریخ  فراخنای  از  نقش مایه هایی 

یونان باستان تا نقاشان رنسانس و...
پیکاسو از حوالی سال 1920 که تنها 40 سال داشت، 
یافت.  دست  هنر  عالم  در  بلند  و  واال  جایگاهی  به 
هر  و  بودند  شناخته  را  او  قریحۀ  و  ذوق  هنردوستان 

حرکت او را با عالقه دنبال می کردند.
جاه طلبی  و  آزمندی  که  اول  جهانی  جنگ  از  پس 
دولت مردان ستیزه جو، بار دیگر خطر کشتار و آدم کشی 
را افزایش داده بود، انسان های هوشیار و دوربین نگران 
آن بودند که کشمکش های امپریالیستی دنیا را به آتش 

و خون بکشد.
اردوی  به  هنرمندان  بیشتر  کنار  در  پیکاسو  پابلو 
نزدیک  فرانسه  پیشرو و صلح دوست جامعۀ  نیروهای 
وظیفۀ  را  انسانی  هم بسته گی  و  به صلح  شد، خدمت 
هر هنرمند حقیقی دانست. در برابر ابرهای تیرۀ  کین و 

نفرت که می رفت تا آسمان اروپا را تصرف کند، او با 
هر اثری صالی شادی و آزادی سر داد و به انسان ها 
کنند،  تکیه  هم  به  و  باشند  باهم  اگر  که  شد  یادآور 
می توانند این کرۀ زیبا را از وحشت جنگ و عفریت 

ددمنشی دور نگه دارند.
پیکاسو از دنیای موسیقی و باله نیز بیگانه نبود. او در 
به   )196۳ _  1۸۸9( کوکتو  ژان  با دوستش  همکاری 
بالۀ  چند  صحنۀ  و  لباس  برای  طراحی  و  رنگ آمیزی 

مدرن دست زد.
پیکاسو سال 192۵ با تابلوی “سه رقصنده” در اولین 
نمایشگاه سورریالیست ها در پاریس شرکت کرد. او نیز 
آزاد روح و روان  از هنرمندان، خلجان  مانند بسیاری 
آدمی را کشف کرده و کوشید با قلم موی خود دنیای 
پنهان و مرموز ذهنیات و تخلیات انسان را تصویر کند.
جبهه یی  در  هسپانیه،  جمهوری خواهان   19۳6 سال 
متحد از نیروهای چپ گرا، در انتخاباتی آزاد به پیروزی 
مترقی  نیروهای  از  نیرو  تمام  با  که  پیکاسو  رسیدند. 
حمایت می کرد، دعوت جمهوری نوبنیاد را پذیرفت و 
مدیریت موزیم بزرگ “پرادو” را در مادرید قبول کرد، 
اما نیروهای راست گرای افراطی، فرایند دموکراسی در 
هسپانیه را تاب نیاوردند. چیزی نگذشت که سیاه ترین 
باندهای واپس گرا با حمایت ایتالیای فاشیست و آلمان 
نازی، علیه جمهوری و پایه های دموکراتیک آن سر به 
انقالب  از  نیروهای فاالنژ بیرحمانه  شورش برداشتند. 
بمب  شهر  صدها  بر  فاالنژ  نیروهای  گرفتند،  انتقام 
کردند.  یک سان  خاک  با  را  روستا  هزاران  و  ریختند 
یکی از آن ها گرنیکا نام داشت که امروز تنها نامی از 
هنری  یمن شاهکار  به  که  نامی  است،  مانده  باقی  آن 

پیکاسو هرگز فراموش نخواهد شد.
پایان  به   19۳7 سال  در  که  “گرنیکا”  بزرگ  تابلوی 
و  داخلی  جنگ افروزان  به  اعتراضی خشم آلود  رسید، 
حامیان خارجی آن هاست که شعلۀ امید و آزادی و را 
در هسپانیه خاموش کردند. بی تفاوتی دموکراسی های 
نیروهای  جبهۀ  بی رحمانۀ  حمالت  برابر  در  غربی 
فاشیستی علیه هسپانیه، پیکاسو را هرچه بیشتر به سوی 

اردوی نیروهای چپ نزدیک کرد.
با حملۀ آلمان نازی به فرانسه در سال 19۳9 پیکاسو 
حاضر به ترک کشوری نشد که آن را میهن دوم خود 
می دانست. او در سکوت و انزوا به کار هنری ادامه داد، 
و در نهان از نهضت مقاومت و بازوی اصلی آن یعنی 
حزب کمونیست فرانسه حمایت کرد. پیکاسو تا پایان 
عمر از ایده آل های اردوگاه سوسیالیسم به رهبری اتحاد 

شوروی )سابق( حمایت می کرد.
کارزار  و  کوریا  جنگ  گرفتن  در  با   1949 سال 
سالح  با  مخالفت  در  صلح دوست  نیروهای  گستردۀ 
پیوست و در  این جنبش  به  فعاالنه  پیکاسو  هسته یی، 
انیشتین،  آلبرت  مانند چارلی چاپلین،  کنار چهره هایی 
در  ماتیس  هانری  و  روالن  رومن  برشت،  برتولت 
اعتراض علیه جنگ افزوزان، اعالمیه امضا کرد. او طرح 
هدیه  صلح دوستان  همۀ  به  را  سفید”  “کبوتر  معروف 
جنبش  آشنای  لوگوی  امروز  تا  کوچک  اثر  این  کرد. 

صلح باقی مانده است.
از  یکی  هم چنان  زنده گی  آخر  دهه های  در  پیکاسو 
پرکارترین و پربارترین هنرمندان جهان بود و به رمز 
ابداع و نوآوری بدل شده بود. او صدها اثر خلق کرد: 
از سنگ  اندازه های گوناگون  و  اشکال  در  پیکره هایی 
و چوب و آهن، کاغذ و مقوابری، چیدمان های ثابت 
سفال،  و  سرامیک  و  سنگ  روی  نقاشی  متحرک،  و 

کنده کاری روی چوب و فلز و...
موفق ترین،  زنده گی  سال های  واپسین  در  پیکاسو 
محبوب ترین و مشهورترین هنرمند زندۀ قرن شناخته 
هنر  بازار  به  گزاف  قیمت های  با  او  کار  هر  می شد. 
و  شتاب زده گی  با  آشکارا  اگر  حتا  می شد،  عرضه 

سهل انگاری یا بازی گوشی فراهم آمده بود.
پیکاسو روز هشتم اپریل 197۳ در ویالی پرشکوه خود 
در موژن، جنوب فرانسه، چشم از جهان فرو بست. او 
در طول عمر خود چندان اثر هنری خلق کرده بود که 
امروز هیچ موزیم معتبری در جهان نیست که به داشتن 
یک یا چند اثر از این هنرمند اسطوره یی، به خود نبالد.
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مروری بر زنده گی و هنر پابلو پیکاسو
5 www.mandegardaily.com

هم چنان  زنده گی  آخر  دهه های  در  هنرمندان پیکاسو  پربارترین  و  پرکارترین  از  یکی 
جهان بود و به رمز ابداع و نوآوری بدل شده بود. او صدها اثر خلق کرد: پیکره هایی در 
اشکال و اندازه های گوناگون از سنگ و چوب و آهن، کاغذ و مقوابری، چیدمان های 
ثابت و متحرک، نقاشی روی سنگ و سرامیک و سفال، کنده کاری روی چوب و فلز و...

پیکاسو در واپسین سال های زنده گی موفق ترین، محبوب ترین و مشهورترین هنرمند 
زندة قرن شناخته می شد. هر کار او با قیمت های گزاف به بازار هنر عرضه می شد، حتا 

اگر آشکارا با شتاب زده گی و سهل انگاری یا بازی گوشی فراهم آمده بود
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تاکيد دوشنبه، عشق آباد...
سرعت بیشتر و هماهنگي الزم با دیگر کشورها 

به انجام برسانند.
با  گذشته  سال  آهن  خط  این  ترکمني  بخش 

حضور سران سه کشور افتتاح شده بود.
بر اساس این طرح، نقطه آغاز این طرح منطقه 

»آتامراد« ترکمنستان است و تا منطقه »امام نظر« 
در نزدیک مرز با افغانستان ادامه مي یابد، سپس 
از طریق »بنده آقینه« به والیت »قندوز« افغانستان 
و از طریق بندر »شیرخان« یا »بلخ« به تاجیکستان 

متصل خواهد شد.
منافع  براي  طرح  این  گزارش،  این  اساس  بر 
سیاسي، استراتژي و اقتصادي هر سه کشور مهم 

کشورهاي  آینده  در  مي شود  بیني  پیش  و  است 
شریک  طرح  این  در  قرقیزستان  و  چین  ایران، 

شوند .
تاجیکستان طرح راه آهن مشترک با افغانستان و 
براي کاهش وابستگي  را گام مهمي  ترکمنستان 
به راه آهن ازبکستان که همواره براي تاجیکستان 

مشکالت ترانزیتي ایحاد کرده است، مي دانند.
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حضور زنان در انتخابات...
وجود نداشته باشد حضور زنان در تمامی عرصه ها پر 

رنگ خواهد بود.
به باور میلبین، افغانستان از بدترین کشورها برای زنان 
و  کند  تغییر  باید  وضعیت  این  او،  گفته  به  که  است 
خواهان  کشور  این  دولت  همکاری  با  اروپا  اتحادیه 

تغییر وضعیت زنان است.
میشل بین می گوید، حضور گسترده زنان در انتخابات 
آنان  روی  پیش  چالش های  وجود  با  حمل  شانزده 

تحسین برانگیز است.
بر اساس آمارهای تخمینی کمیسیون مستقل انتخابات، 
در  شرایط  واجد  میلیون  دوازه  از  دهی  رای  روز  در 
پای صندوق های  به  میلیون  از هفت  بیش  افغانستان 
تشکیل  زنان  را  آنان  درصد   ۳۵ که  رفتند  دهی  رای 

می دادند.
استخبارات  سازمان  تالش  و  افغانستان  در  ناامنی 
موانع  از  انتخابات  روند  کردن  مختل  برای  پاکستان 

اصلی حضور مردم در انتخابات خوانده شده است.
ناظر  تیم  اعضای  از  یکی  که  ملبین،  میشل  فرانس 
حمل  شانزده  انتخابات  که  گفت  بود  اروپا  اتحادیه 
خوب برگزار شد و با وجود تهدیدات امنیتی حضور 

مردان و زنان چشم گیر بود.
او گفت دو نهاد انتخاباتی )کمیسیون مستقل انتخابات 
و  مدیریت  را خوب  انتخابات  انتخاباتی(  و شکایات 
برگزار کردند و باید به این دو نهاد اجازه داده شود تا 

به طور شفاف تصمیم بگیرند.

مانـدگـار؛ نامی ماندگار...
رسانه یی و فرهنگِی کشور شده، یکی هم روزنامۀ 
به رغم  نوشتاری  این رسانۀ  است.  ماندگار  وزین 
خود  منحصربه فردِ  ویژه گی های  با  بسیار،  موانع 
و  داده  ادامه  اطالع رسانی  و  آگاهی دهی  کارِ  به 
ردیِف  در  دیگر،  روزنامۀ  دو  پهلوی  در  اکنون 
قرار  افغانستان  چاپِی  رسانه های  محبوب ترین 

دارد.
به باور من، ویژه گی های روزنامۀ ماندگار از این 

قرار است:
رسانۀ  این  دست اندرکاراِن  همۀ  جوان گرایی:  ـ 
تا  گرفته  ویراستار  و  مسوول  مدیر  از  نوشتاری، 
گزارشگران، همه  جواناِن آگاه و اندیشه ورزِ کشور 
اطالع رسانی  کارِ  به  متعهدانه  و  صادقانه  که  اند 

می پردازند. 
ـ نگاه نقادانه اما مثبت اندیش: ویژه گی دیگری که 
در این نشریه تبارز یافته، انتقاد توام با مثبت گرایی 
ماندگار  در  شده  نشر  نوشته های  به  وقتی  است. 
دقت شود، می بینیم که در پهلوی انتقادهای سالم، 
رفِع  برای  موثر  و  مفید  راهکارهای  و  طرح ها 

چالش ها نیز ارایه شده است.
این ویژه گی و مولفه، در واقع  ـ فرهنگ دوستی: 
درونمایۀ  تشکیل دهندۀ  عناصِر  ناب ترین  از  یکی 
نشراتِی ماندگار است. اکثر رسانه های چاپی صرفًا 
به مباحِث سیاسی می پردازند، اما ماندگار صفحۀ 
به  آن  در  که  دارد  »فرهنگستان«  نامِ  زیر  ویژه یی 
نشر غنی ترین مقاالِت ادبی و فرهنگی می پردازد.

ـ معیاری و تخصصی عمل کردن: این رسانۀ چاپی 
تا اندازۀ وسع کوشیده به گونۀ تخصصی عمل کند 

و معیارهای نویِن روزنامه نگاری را رعایت نماید. 
به رغم بروزِ برخی مشکالت و کاستی ها، این امر 
به  ماندگار  برجستۀ  از ویژه گی های  همواره یکی 

شمار رفته است.
ـ دقت و سرعت: ویژه گی دیگِر این روزنامه که 
همواره مخاطبان و خواننده گاِن زیادی از طیف های 
گوناگون را به خود جلب نموده، سرعت و دقت 
تحلیل های سیاسی  و  ارایۀ خبرها، گزارش ها  در 

می باشد.
و  عالقه مندان  از  یکی  عنواِن  به  این جانب 
سالگشِت  ششمین  ماندگار،  دایمی  خواننده گاِن 
به خانوادۀ مطبوعات کشور،  را  معتبر  این رسانۀ 
دوست داراِن فکر و فرهنگ و به ویژه ماندگاریاِن 
جوان تبریک گفته و از خداوند دانا، کامگاری های 
روزافزوِن دست اندرکاراِن این روزنامه را خواهانم.

اختالف بر سر شمارش...
ناظران اتحادیه اروپا، آرای مورد نظر را تقلبی دانسته  و آن را غیر 
قانونی عنوان کرده اند. برخی از مسووالن کمیسیون انتخابات نیز 
باطل  کردن  وخواستار  و  خوانده  تقلبی  را  نتایج  خریطه های  این 
این کمیسیون هم چنان  از اعضای دیگر  اما برخی  اند.  آن شده 
نظر  مورد  نامزد  نفع  به  را  بحث  قابل  نتایج  این  تا  دارند  تالش 

حساب کنند.
با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  نهایت  در  که  نیست  معلوم  هنوز 
این خریطه های رای که تقلبی خوانده می شود، چه گونه برخورد 

می کند.
به  را  ریادی  بسیار  نگرانی های  انتخابات،  این  در  تقلب  بحث   

وجود آورده است. 
کمیسیون  اکنون  تا  اما  می گذرد،  انتخابات  برگزاری  از  هفته  ک 
مستقل انتخابات توانسته است که فقط پنج درصد آرا را حساب 

کند. 

گمانه زنی در مورد...
که نقیب اهلل ادعا کرده که از سخنان یک نماینده پارلمان 
و یک مال متاثر شده که مردم را به جهاد علیه امریکایی ها 
و دیگر خارجی ها تشویق کرده اند: »او گفت: شکر خدا 

که هیچ مسلمان را نکشتم«.
که  گفت  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
فردی  اهلل  نقیب  مقام های محلی،  براساس گزارش های 
بوده آرام که پنج بار در روز نماز می خوانده و از یک 
سال و نیم پیش بدین سو درخوست انجام وظیفه می کرده 
این فرمانده پولیس طبق گزارش ها سابق اعمال  است. 
خالف قانون نداشته و به هیچگونه مواد مخدر نیز معتاد 
نبوده است. به این ترتیب به گفته صدیقی، رفتار او پیش 

از این واقعه، کامال عادی بوده است.
او  اما  داشت،  تفنگچه  یک  فقط  جمعه  روز  اهلل  نقیب 
کرد  کالشنیکوف  اتوماتیک  اسلحه  یک  درخواست 
روی  بر  آن  با  محلی  های  مقام  های  گزارش  طبق  که 

خبرنگاران آتش گشود.
نیدرینگ هاوس، عکاس خبری  انیا  به سوی  تیراندازی 
در  کنون آخرین حمله  تا  گنون  آلمانی و زخمی کردن 
در  ها  خارجی  به  هدفمندانه  حمالت  از  سلسله  یک 
مورد  مناطق  از  هاوس  نیدرینگ  است.  بوده  افغانستان 
و  لیبیا  عراق،   ،1990 های  سال  در  بالکان  مانند  منازعه 
افغانستان گزارش می داد و گنون، خبرنگار کانادایی از 

سال های 19۸0 بدین سو در افغانستان فعال بود.
حادثه  محل  در  تیراندازی  پی  در  که  هاوس  نیدرینگ 
روز  او  خاکسپاری  مراسم  داشت.  سال   4۸ شد،  کشته 
آلمان  در  زادگاهش  نزدیکی  در  صومعه  یک  در  شنبه 

انجام می شود.
کیتی گنون که 60 سال دارد، زخم های جدی برداشته 
است. او اکنون در یک شفاخانه در آلمان مورد معاجله 
قرار دارد و وضعیت صحی اش باثبات عنوان شده است.

انتخابات، مهم ترین شکل نمایش دموکراسی در 
یک کشور می تواند باشد؛ شکلی که با پرهیز از 
حاکمیت  ایجاد  اساِس  را  مردم  رای  خشونت، 
می داند. بر همین اساس، دموکراسی اقتدارِ مردم 

در صحنۀ سیاست است.
اهمیِت  از  افغانستان  مردم  برای  حمل،  شانزده 
بر  افزون  روز،  این  در  است.  برخوردار  ویژه 
این که مردم با حضور جمعی و گستردۀ خود به 
طالبانیزم و خودکامه گی نه گفتند، از ارزش های 
کردند.  حمایت  وسیعی  پیمانۀ  به  مردم ساالرانه 
شاید بتوان رویداد 16 حمل را مهم ترین نشانۀ 
وحدِت ملی در کشور عنوان کرد. در این روز، 
شاید مردم به نامزدهای متفاوتی رای داده باشند، 
گروه های  و  تیم ها  به  خاطرشان  تعلِق  شاید 
با  همه  نقطه  یک  در  ولی  باشد،  بوده  مختلف 

هم شریک بودند و آن این که حاکمیت فقط به 
مردم تعلق دارد و مردم باید در مورد سرنوشت 
سیاسی خود تصمیم بگیرند. این تصمیم هرچه 
که باشد، وقتی تصمیم جمعی است، باید مورد 
احترام و حرمت قرار گیرد و همۀ جوانب، نتیجۀ 
آن را با سعۀ صدر بپذیرند و به مردم افغانستان 

تبریک بگویند.
یک   ،1۳9۳ سال  انتخابات  برندۀ  حقیقت،  در 
مردم  بل  نیست،  خاص  گروهِ  و  خاص  فرد 
یک  از  بیشتر  طول  در  که  مردمی  افغانستان اند؛ 
زنده گی  در  را  تحول  و  تغییر  آرزوی  دهه، 
انتظار  این تحول آن گونه که  داشتند، ولی  خود 
انتخابات  نتایِج  بود.  نشده  برآورده  می رفت، 
اعالم می شود و  تا چند هفتۀ دیگر  بدون شک 
آن کس که زمام امور را برای پنج ساِل دیگر بر 
به  اما  می گردد.  مشخص  گرفت،  خواهد  عهده 
گفتۀ بسیار اندیشه ورزانۀ یکی از سیاست مداران 
مطمیِن  آیندۀ  برای  یک  جمِع  پنجاه  کشور، 
باید  یک،  جمع  پنجاه  نیست.  کافی  افغانستان 
این موضوعی  تغییر کنـد؛  پنجاه  پنجاه جمِع  به 
است که باید از سوی زمام داران آیندۀ کشور به 

دقت مورد توجه قرار گیرد. 
تیم فعلی با تمام ضعف ها و کاستی هایش، کشتی 
شکسته و توفان زدۀ افغانستان را تا این جا که فعاًل 
ایستاده ایم، رهبری کرد. با گذشتۀ ناخوشایند چه 
نوشت،  نو  از  نمی شود  را  گذشته  کرد؟!...  باید 
ولی گذشته را می شود چراِغ راه آینـده قرار داد. 
اشتباهاِت گذشته را باید تصحیح کرد و آن چه را 
که از گذشته به عنوان دستاورد شناخته می شود، 

برداشت و تعمیم بخشید.
 نکتۀ دیگری که در مورد انتخابات شانزده حمل 
از  امنیِت آن  می خواهم به آن اشاره کنم، تأمین 
امنیتی کشور است. این  نیروهای سه گانۀ  سوی 
آزمون  یک  کشور،  امنیتی  نیروهای  برای  روز 
بزرگ بود که به باور من و بسیاری از شهروندان 

کشور، از آن سرافراز بیـرون شدند. 
چالش های  بر  کشور  امنیتی  نیروهای  پیروزی 
گستردۀ فرا راهِ برگزاری انتخابات، این امیدواری 
توانایی  داخلی،  نیروهای  که  بخشید  افزایش  را 
الزم برای حراست از جان، مال، ناموِس مردم و 
تمامیت ارضِی کشور را دارند. تا به امروز آن چه 
که از سوی بسیاری از ما نسبت به توانایی های 
نیروهای امنیتی کشور گفته شده، منصفانه نبوده 

است.
انگیزه  اگر  که  شانزده حمل، مشخص شد  در   
و حمایِت الزم از نیروهای امنیتی وجود داشته 
باشد، این نیروها با ظرفیت ها و امکاناِت ناچیز 
در  هستند.  دشوار  وظایِف  انجام  به  قادر  هم 
امنیتی کشور از خیزِش  شانزده حمل، نیروهای 
رای  صندوق های  پای  به  رفتن  برای  مردمی 
از  که  همان گونه  حقیقت  در  و  کردند  حمایت 
قرار  مردم  کنارِ  در  بودند،  برخاسته  مردم  میان 

گرفتند. 
آخرین نکته در این جستار کوتاه، پذیرِش نتایج 
آن هاست.  حامیاِن  و  نامزدها  از سوی  انتخابات 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  شک  بدون 
یک فرد آرای بیشتری خواهد داشت و به ارگ 
از  اما  کرد.  خواهد  پیدا  راه  جمهوری  ریاست 
بود.  انتخابات  پس لرزه های  متوجه  باید  حاال 
نباید گذاشت که این آزمون بزرگ مردم ساالری 
و  ناسنجیده  حرکت های  برخی  با  کشور،  در 
نقش  این جا  در  شود.  مختل  غیردموکراتیک 
حکومتی  نهادهای  و  انتخاباتی  کمیسیون های 

می تواند بسیار برجسته باشد. 
نتیجۀ انتخابات هر چه که هست، باید از دروِن 
اساِس  بر  نه  و  شود  بیـرون  رای  صندوق های 
تقلب و مهندسی های بحران زا. اگر کمیسیون ها 
شک  بدون  بگزارند،  حرمت  مردم  آرای  به 
پس  شد.  نخواهد  هرج ومرج  دچارِ  افغانستان 
باید به این فصل جدید، با خوش بینی نگاه کرد 
از  بود.  انتخابات  نتایِج  عادالنۀ  اعالمِ  منتظر  و 
سوی دیگر، نامزدهای انتخابات و هواداران شان 
نیز باید نتیجۀ حقیقِی انتخابات را بپذیرند و برای 
همکاری  برنده  تیِم  با  واقعی  سیاسِی  مشارکت 
باید به پیـروزی مردم تبدیل  انتخابات را  کنند. 

کرد و در کنار آن ایستاد! 
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نتیجۀ انتخابات هر چه که هست، باید از 
دروِن صندوق های رای بیـرون شود و نه بر 
اساِس تقلب و مهندسی های بحران زا. اگر 
کمیسیون ها به آرای مردم حرمت بگزارند، 
بدون شک افغانستان دچاِر هرج ومرج 
نخواهد شد. پس باید به این فصل جدید، 
با خوش بینی نگاه کرد و منتظر اعالِم 
عادالنۀ نتایِج انتخابات بود. از سوی دیگر، 
نامزدهای انتخابات و هواداران شان نیز 
باید نتیجۀ حقیقِی انتخابات را بپذیرند و 
برای مشارکت سیاسِی واقعی با تیِم برنده 
همکاری کنند. انتخابات را باید به پیـروزی 
مردم تبدیل کرد و در کنار آن ایستاد!
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روند صعود فوتبال افغانستان 
در رده بندی فيفا ادامه دارد

جمشید یما
و  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  از  پس 
احتمال پیروزی یکی از نامزدان در دور اول این 
یا  و  ائتالفی  حکومت  تشکیل  بحث  انتخابات، 
هم به قول تیم اجندای ملی، »تشکیل حکومت 

وحدت ملی« باال گرفته است.
بر بنیاد گزارش های معتبر، نتایج اولیۀ انتخابات 
ریاست جمهوری نشان می  دهد که داکتر عبداهلل با 
کسِب بیشتر از ۵0 درصد آرا، در صدرِ فهرست 
قرار  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  هشت 

دارد.
به  توجه  با  امریکا،  صدای  با  مصاحبه  در  او 
در  انتخابات  که  است  گفته  آرا  اولیۀ  شمارش 
دور اول نتیجه خواهد داد و نیازی به برگزاری 

انتخابات در دور دوم نیست.
حاال پس از نتایج اولیۀ انتخابات ریاست جمهوری، 
هم  یا  و  ملی  وحدت  حکومِت  تشکیل  بحث 

حکومت ائتالفی، باال گرفته است. 
اما تنش ها و کشمکش های چند دهۀ اخیر نشان 
به  قادر  به تنهایی  تیمی  و  گروه  هیچ  که  داده 
مدیریت سیاسی افغانستان نیست. انحصارگرایی ، 
دولت  رهبران  انفرادِی  تصامیم  و  تک روی 
و  زیان بار  نتایج  پسین،  سال   1۳ در  افغانستان 
حکومت  است.  داشته  پی  در  جبران ناپذیری 
از  را  چهره هایی  اخیر،  سال   1۳ در  افغانستان 
»مشارکت  نام  زیر  مختلف  ملیت های  و  اقوام 
نه  ملی« در سمت های دولتی گماشت که آن ها 
تجربۀ دولت داری و حکومت داری داشتند و نه 
هم از پایگاه و جایگاهی در میان مردم خویش 

برخوردار بودند. 
در شرایط کنونی، با توجه به بحران های احتمالی  
و  همدلی  نیازمند  سخت  ما  کشور  پیش  رو، 
و  حذف  مبنای  بر  که  تفکری   است.  همگرایی 
قدرت  و  سیاسی  صحنۀ  از  یک دیگر  تضعیف 
نیز  داشته و هم اکنون  بدین سو وجود  از سال ها 
از سوی برخی حلقات پی گیری می شود، نتیجه 
اساس،  همین  بر  داد.  نخواهد  نتیجه  و  نداده 
می باید دولت آینده متشکل از تمامِی گروه های 
سیاسی و نخبه گان واقعِی جامعۀ افغانستان باشد؛ 
همان چیزی  که از دو سال بدین سو زیر نام طرح 

در  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  و  ملی  آجندای 
جریان  به شدت  آن  روی  کار  انتخابات،  فرایند 

دارد.  
طی  انتخاباتی  تیم های  همۀ  این،  از  پیش 
کرده  تأکید  ملی،  اجندای  تیم  با  تفاهم نامه یی 
بودند که پس از پیروزی می خواهند حکومتی را 
متشکل از تمامی گروه های سیاسی و تأثیرگذار 
و  چالش ها  به  توجه  با  حاال  دهند.  تشکیل 
نابسامانی های کالنی که در پیش روی دولت و 
مردم افغانستان قرار دارد، همۀ مردم کشور منتظر 
ایجاد چنین حکومتی هستند. ما بدون تشکیل یک 
حکومت فراگیر، متخصص، با تجربه و کارکشته، 
قادر نخواهیم بود از پِس مسوولیت های سنگینی 
که پس از خروج نیروهای خارجی بر دوش مان 

گذاشته خواهد شد، موفقانه به در آییم. 
نفی  معنای  به  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل 
حضور  با  مردم  نیست.  مردم  ارادۀ  و  انتخابات 
رأی،  صندوق های  پای  به  میلیونی  و  پرشکوه 
نشان دادند که به دنبال نهادینه سازی دموکراسی 
و ایجاد یک حکومت دموکراتیک، با ثبات و یک 
هستند.  فساد  از  عاری  و  سالم  حکومت داری 
قربانی  های  و  شهامت  به  ارج  گذاشتن  به خاطر 
حکومتی  می خواهیم  ما  سرزمین،  این  مردم 
به وجود آید که همۀ مردم افغانستان خود را در 
آیینۀ آن باز یابند و بدانند که حکومت و دولت 
رهبر  و  سیاسی  شخصیِت  فالن  شخصی  ماِل 
نیست؛ بل به همۀ مردم افغانستان متعلق است؛ 
افغانستان،  چیزی که متأسفانه در تاریخ سیاسی 

ما شاهد آن نبوده ایم. 
تمامی سطوح خسته  در  انحصارگرایی  از  مردم 
فراهم  را  فرصت  این  انتخابات  امروز  شده اند. 
کرده که یک بار دیگر تمامی ملت افغانستان دور 
کشور  رفتن  از  این که  و ضمن  شوند  هم جمع 
را  حکومتی  نمایند،  جلوگیری  بحران  سوی  به 
متشکل از متخصصین، نخبه گان و سیاست مداران 
تشکیل  نتیجۀ  در  آوردند.  وجود  به  ورزیده 
می توانیم  اطمینان  با  ملی،  وحدت  حکومت 
پاسخگو،  نظامی  خوب«،  »حکومت داری  منتظر 
افغانستان  مردم  باشیم.  مردمی  و  عدالت گستر 

دیگر نمی خواهند به گذشته برگردند. 

نویسنده: ایوانیس كانکیواس
برگردان: عماد عابدی

از  را  افغانستان  مردم  تاریخی،  انتخابات  از  پس  روز  چند  تنها 
یک سو هیجان انتخاِب یک رییس جمهور جدید فرا گرفته است 
این  برابر  در  جهانی  جامعۀ  واکنش  نگرانی  دیگر،  سوی  از  و 
ماه های  در  نبود،  اشکال  بدون  انتخابات  روند  اگرچه  انتخاب. 
حال،  این  با  شد.  خواهد  مشخص  کرزی  آقای  جانشین  آینده 
و  کینه  کرزی،  حامد  ریاست جمهوری  دورۀ   آخر  شش ماه  در 
نمی توان  را  افغانستان  دولت  و  متحده  ایاالت  بین  بی اعتمادی 
نادیده گرفت که روابط میان دو کشور  از حالت »یک افغانستان 
خوب« ـ انتقال مسوولیت های امنیتی به افغانستانی ها، با رعایت 
شرایط بی شمار، و پایان دادن به مأموریت کمک امنیتی تا پایان 
و  نیروها  کامل  خروج  ـ  بد«  افغانستان  »یک  به  ـ   2014 سال 

امکانات از افغانستان ـ تغییر یافت.
در نبود یک توافق نامۀ امنیتی دوجانبه، بسیاری از منتقدان جنگ، 
شده اند.  مبدل  صفر  گزینۀ  طرف داران  به  اوباما،  خود  احتماالً 
رییس  انتخاب  که  امیدوارند  نویسنده،  به شمول  دیگر،  شماری 
به  را  امور  زمام  آینده  ماه  چند  در  که  افغانستان  جمهور جدید 
کوته نگرانه  گزینۀ  این  شدن  عملی  از  گرفت،  خواهد  دست 
به  جدید  جمهور  رییس  انتخاب  حال،  این  با  کند.  جلوگیری 
تنهایی خود، حالل تمام چالش ها نیست.  عوامل دیگری، مانند 
اصرار رییس جمهور اوباما به تحمیل یک جدول زمانی ناشیانه، 
و  تهدید توسعه طلبی »در حال ظهور« روسیه نیز تأثیرگزار استند.
در  جدید  جمهور  رییس  رسیدن  قدرت  به  با  شک،  بدون 
تغییر  توجهی  قابل  شکل  به  کشور  دو  میان  روابط  افغانستان، 
خواهد کرد. توافق نامۀ امنیتی دوجانبه به زودی امضا خواهد شد. 
با این وجود، اگر کاخ سفید شماری از نیروهای امریکایی را در 
افغانستان نگه دارد، اما جدول زمانی غیر واقعی و مخرب را بر 
همان طوری  درست  کند،  تحمیل  اقتصادی  و  نظامی  کمک های 
کرد،   2009 سال  در  اضافی  نیروهای  فرستادن  اعالم  هنگام  که 

سناریوی »افغانستان بد« هنوز هم ممکن است عملی شود.
مناظرۀ  »افغانستان خوب« در جریان  دارم که اصطالح  یاد  به    
اوباما   2009 سال  دسمبر  در  آمد.   به وجود  خارجی  سیاست 
این  بفرستد.  افغانستان  به  اضافی  سرباز   ۳0000 گرفت  تصمیم 
تصمیم اوباما با شرط هایی همراه بود:  بازگشت نیروهای اضافی 
این  مأموریت رزمی در دسمبر 2014.   پایان  ماه و  از 1۸  پس 
پایان اعالمیه آمده بود، به نحوی دودلی و عدم  شرط ها که در 
نفس  به  اعتماد  می توانست  و  می داد  نشان  را  امریکا  قاطعیِت 
شورشیان و تروریستان را بیشتر کند و به آن ها این باور را بدهد 

که می توانند تا عقب نشینی نیروهای اضافی دوام بیاورند.
 باید اعتراف کنم که به عنوان یک استراتژیست در پنتاگون، من 
تا اواخر اکتوبر 2009، در برابر فرستادن نیروهای اضافی مقاومت 
می کردم. به نظر من، بیشتر بخش های دکترین »ضد شورش« با 
حسن نیت اما نادرست تنظیم شده بودند. اما به تالش های یک 

رهبر ایمان داشتم- ژنرال مک کریستال.
به نظر من، مک کریستال، فرمانده جدید ایساف و رییس سابق من 
در فرماندهی مشترک عملیات ویژه، تنها کسی بود که می توانست 
فکر  بکشد.  بیرون  آشفته گی  از   را  افغانستان  در  امریکا  راهبرد 
با رابرت گیتس، وزیر دفاع، دریاساالر مایک مولن، و  می کردم 
خانم کلینتون در واشنگتن، و مک کریستال در کابل، می شود راه 

حلی برای مشکل افغانستان دریافت.
حتا مک کریستال در ارزیابی خود تأکید کرد که کلید موفقیت، 
منابع بیشتر نه، بلکه تدوین استراتژی جدید است. به باور مک 
نکتۀ  بیشتر.  با فشار  نه  اما  بود،  »پیروزی دست یافتنی  کریستال، 
در  توجهی  قابل  تغییر  باید  ما  که  است  این   ارزیابی  این  مهم 
مک  که  هنگامی  بیاوریم«.   خود  عمل  و  برداشت  استراتژی، 
او  با  از من خواست  اوباما  از سخنرانی  پیش  ماه  کریستال یک 
کار کنم، باور کامل داشتم که اهمیت فرستادن نیروی بیشتر به 
افغانستان کمتر از  ضرورت تغییر کل رویکرد ما در این کشور 
است. اما هنگامی که اوباما اعالم کرد بیشتر نیروهای امریکایی تا 
پایان سال 2014 افغانستان را ترک خواهند گفت، شور و شوق 

من کامال از میان رفت.
ماه دسمبر 2009 رییس  کنیم، سخنرانی  اگر بی طرفانه قضاوت 
فرستادن  تایید  با  او  آغاز شد.   مثبت  پیام های  با  اوباما  جمهور 
داشت  اظهار  و  کرد  آغاز  افغانستان  به  اضافی  نیروی   ۳0000
باید  »ما  مأموریت در حالتی میسر می شود که،  این  پیروزی  که 
القاعده را از داشتن پناهگاه های امن محروم بسازم.  باید طالبان 
را عقب بزنیم و نگذاریم دولت افغانستان را سرنگون کنند.  و 
تقویت  را  افغانستان  دولت  و  امنیتی  نیروهای  ظرفیت  باید  ما 
به  خودشان  را  افغانستان  آیندۀ  مسوولیت  بتوانند  آن ها  تا  کنیم 
عهده بگیرند.«  اما رییس جمهور پیش شرط 1۸ ماه را نیز به این 
مأموریت پیوست زد و تأکید کرد که پس از این مدت بازگشت 
سربازان به خانه آغاز خواهد شد. من، که در آن هنگام به عنوان 
افسر نیروهای ایساف در کابل خدمت می کردم، سخنرانی رییس 
جمهور را دیدم و برای این که مطمین شوم از همکارم پرسیدم 

که آیا من حرف های رییس جمهور را درست فهمیده ام یا خیر.
تعیین زمان 1۸ ماهه، دست کم بخشی، از استراتژی امریکا در 
افغانستان را محکوم به شکست ساخت، چون همه را وادار به 
ترک امید »پیروزی« مبتنی بر شرایط کرد و به جای آن ما مجبور 
قابل دریافت  نتیجۀ  بهترین  یا  »افغانستان خوب« و  شدیم روی 
در جدول زمانی تحمیل شده تمرکز کنیم.  بسیاری ها ترس از 
تحمیلی  زمانی  اوباما، یک جدول  رییس جمهور  که  دارند  این 
و  کمک  برای  که  نیروهایی  پابرجا«،  »پشتیبانی  بر  را  دیگری 
آموزش نیروهای امنیتی افغانستان باقی می مانند نیز تحمیل کند. 
 1000 که  کند  اعالم  سفید  کاخ  است  ممکن  دیگر،  عبارت  به 
سرباز امریکایی و ۵000 سرباز ناتو در افغانستان باقی می مانند، 
اما تا زمان مشخص، مثاًل تا پایان سال 2016.  اگر چنین شود، 
من مطمین هستم که خرابی وضعیت در افغانستان ادامه خواهد 

یافت.
چنین  به  است  ممکن  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست گذاران 
برای تکمیل  به عنوان مکانیسم هایی  جدول های زمانی تحمیلی 
اهداف مشخص در زمان مشخص  نگاه کنند. اما رییس جمهور 
بعدی و مردم افغانستان نگاه متفاوتی به آن ها دارند.  برداشت من 
افغانستان، کارکنان  با مقامات ارشد  بر مبنای گفت وگوهایی که 
مبارزات انتخاباتی، و اعضای جامعۀ مدنی داشته ام این است که 
بسیاری ها به میراث بردن دولت کرزی را ناراحت کننده می یابند 
و بیم از آن دارند که ایاالت متحده، افغانستان را یک بار دیگر 
دشمن  به  زمانی  جدول های  آن ها،  گفتۀ  به  کرد.  خواهد  رها 
پیام می دهد که پایان حمایت ایاالت متحده، نزدیک و پیروزی 

اجتناب ناپذیر است.
تعهد  محدودکنندۀ  که  زمانی یی  جدول  اعالم  دیگر،  عبارت  به 
ایاالت متحده به افغانستان باشد، ضربه یی روانی یی خواهد بود 
روحیۀ  اما  افغانستان.  امنیتی  نیروهای  و  بعدی  رییس جمهور  به 
شورشیان را تقویت خواهد کرد و اعتبار سیاست خارجی ایاالت 

متحده را آسیب خواهد زد.
جهان باید به رییس جمهور بعدی افغانستان و دولِت او فرصت 
رهبری کشور به سوی خودکفایی را بدهد.  هدف رییس جمهور 
مشکالت  به  افغانستانی  پایدار  حل های  راه  توسعۀ  باید  آینده 
به کمک های  وابسته گی  از  این کشور  دیگر  تا  باشد  افغانستانی 

خارجی برهد. اما این روند نیازمند زمان است.
تیمش جدول  و  اوباما  رییس جمهور  که  امیدوارم  من  حداقل، 
زمانی دیگری را به دولت جدید افغانستان تحمیل نکند. این بدان 
معنا نیست که تعهد مالی امریکا بی پایان است، اما زمان بندی باید 
تا فرصت دیگر کنار گذاشته شود. تحمیل جدول زمانی ممکن 
و  نداده  نتیجه  گذشته  در  اما  بسازد،  خرسند  را  شماری  است 

استفاده از آن در زمان بحرانی پیش رو خطرناک است.
منبع:

http://southasia.foreignpolicy.com/
the_problem_/08/04/2014/posts

with_arbitrary_timelines_in_
afghanistan

پله صعود و  با ۵  افغانستان  فوتبال  تیم ملی 
به  رو  روند  رده 122 جهان  در  قرار گرفتن 

رشد خود را در رده بندی فیفا ادامه داد.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال افغانستان، 
جهانی  فدراسیون  بندی  رده  ترین  تازه  در 
با 1۳  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  فیفا  فوتبال 
امتیاز افزایش نسب به ماه گذشته میالدی و 
با کسب 226 امتیاز در رده 122 جهان و 17 
آسیا قرار گرفت تا همچنان در جنوب آسیا 
ملی  تیم  همچنان  بماند.  باقی  اول  مقام  در 
فوتبال افغانستان در بین تیم های حاضر در 

چلنج کاپ آسیا در رده نخست قرار دارد.
ملی  تیم  تساوی  یا  پیروزی  صورت  در 
یی  دوستانه  بازی  دو  در  افغانستان  فوتبال 
که پیش روی دارد )قرقیزستان،24 حمل( و 
این صعود  تواند  می  ثور(   14 )تاجیکستان، 

بی نظیر را ادامه دهد.
بازی  اولین  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
 24( یکشنبه  روز   1۳9۳ سال  در  دوستانه 
تیم  برابر  امارات  دوبی  شهر  حمل(در 

قرقیزستان قرار خواهد گرفت.

زمان تشکيل دولت وحدت ملی 
فرا رسيده است

ورزش
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این  که  کرد  اعالم  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
انتخابات  نامزدان  آرای  درصد   ۵ تاکنون  کمیسیون 
ریاست جمهوری و شورای های والیتی را شمرده است.
انتخابات هم چنان  کمیسیون  نور سخنگوی  نور محمد 
را  آرا  شمارش  نتایج  تا  دارد  تالش  کمیسیون  گفت: 

به زودی اعالم کند.
 2600 آرای  اکنون  تا  نور،  آقای  گفته های  بنیاد  بر 

صندوق، شمرده شده است. 
آقای نور افزوده که براساس اصول کمیسیون انتخابات، 
برای اعالم نتایج باید آرای بیشتر از 20 والیت شمرده 

شود. 
او تأکید کرد که مراکزی که در آن ها مشکالتی وجود 

داشته نیز مشخص شده اند.
نور محمد نور تصریح کرد، اگر انتخابات به دور دوم 
دوم  دور  که  دارد  را  الزم  آماده گی  کمیسیون  برود، 
انتخابات را برگزار کند و از نظر فنی هیج مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.

آقای نور تأکید کرد که در بعضی حوزه ها که شمارشان 
اندک است مشکالتی در روند برگزاری انتخابات وجود 
داشته ولی در کل روند برگزاری انتخابات بسیار موفقانه 

بوده است.
سخنگوی کمیسیون انتخابات افزوده است که برگه های 
چهار ولسوالی والیت غور، به دلیل خرابی هوا هنوز به 
کابل نرسیده، اما آرای دیگر والیت های کشور به کابل 

منتقل شده اند.
در عین حال، شماری از آگاهان کندکاری شمارش آرا 
توسط کمیسیون انتخابات را  نکوهش کرده می گویند، 
انتخابات  کمیسیون  توسط  آرا  شمارش  در  تعلل 

نگرانی هایی را به وجود آورده است.
انتشار  با  اروپا  اتحادیه  ناظران  هیأت  این،  از  پیش 
اعالمیه یی گفته بود که از کمیسیون انتخابات افغانستان 
خواهند خواست که پس از آنکه حد اقل پنج درصد آرا 

شمرده شد، نتایج را مرحله به مرحله اعالم کند.

گمانه زنی در مورد انگيزۀ قاتل نگرانی از تعلل کميسيون انتخابات در روند شمارش آرا

خبرنگار آلمانی
را  پولیس  فرمانده  بازجویی  امنیتی  مقام های 
و  کشت  را  اسوشیتدپرس  خبری  عکاس  که 
یک خبرنگار دیگر این خبرگزاری را زخمی 
اتفاق می افتد که  کرد، آغاز کردند. بسیار کم 
یک نظامی که برخارجی ها آتش گشوده، زنده 

دستگیر شود.
به گزارش دویچه وله، مقام های امنیتی محلی 
که با این فرمانده پولیس پس از بازداشت اش 
صحبت کردند، می گویند، او یک فرد مذهبی 
و آرام به نظر می آمده است و ممکن است 
تحت تاثیر افراطی  گری قرار گرفته باشد که به 
خاطر حمالت هواپیماهای بدون سرنشین، به 
انتقام از خارجی ها فراخوانده اند. گزارش های 
شاهدان و مقام ها تا به حال این تصور را ایجاد 
برنامه ریزی  با  تیراندازی  این  که  است  کرده 

قبلی انجام نشده است.
بازجویی  بر  که  افغانستان،  داخله  وزارت  اما 
که  گفت  اسوشیتدپرس  به  می کند،  نظارت 
در  ضارب  فرد  انگیزه  مورد  در  زنی  گمانه 
است. حمله  هنوز زود  تحقیقات  مرحلۀ  این 
انیا  مرگ  به  خوست  در  پولیس  فرمانده 
نیدرینگ هاوس، عکاس خبری اسوشیتدپرس 
و جراحت جدی کیتی گنون، خبرنگار ارشد 

این خبرگزاری منجر شد.
این تیراندازی روز جمعه در برابر ده ها نیروی 
به  محوطه  در  انتخاباتی  کارمندان  و  امنیتی 
در  واقع  حکومتی  محافظت  تحت  شدت 

خوست انجام شد.
نیدرینگ هاوس و گنون به همراه یک کارمند 
حق الزحمه یی اسوشیتدپرس و یک ترجمان 
در یک کاروان موترهای کارمندان انتخاباتی از 
شهر خوست به سوی ولسوالی تنی در سفر 

بودند.
نام  اهلل  نقیب  تحقیقات  طبق  که  تیرانداز  فرد 
دارد و یونیفورم پولیس اش را بر تن داشت، 
به گزارش شاهدان و مقام های نظامی به موتر 
»اهلل  زد:  فریاد  شد،  نزدیک  خبرنگار  دو  این 

اکبر« و سپس شروع به تیراندازی نمود.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله روز 
چهارشنبه در یک مصاحبه گفت، نکته مثبت 
این است که فرد ضارب این بار زنده است، 
زیرا معموالً در چنین مواردی، سوقصد کننده 
یا کشته می شود و یا فرار می کند«. اما پولیس 
افغانستان این بار به گفته او »حرفه یی« عمل 
گرفتار  بالفاصله  را  مظنون  فرمانده  و  کرده 

کرده است.
تنی گفت  پولیس ولسوالی  گل ظاهر، رییس 
که او یکی از نخستین کسانی بود که با نقیب 
اهلل پس از تیراندازی صحبت کرده است. او 
اسوشیتدپرس  با  تیلفونی  مصاحبه  یک  در 
او  از  من  کردم.  اش  بازداشت  »من  گفت: 
اهلل  نقیب  کردی؟  را  کار  این  چرا  پرسیدم: 

گفت: نمی دانم«.
مقام های والیتی  به  مظنون  فرد  این  با وجود 
که از او در روزهای بازداشت اش در خوست 
اش  انگیزه  مورد  در  اند،  کرده  بازجویی 

توضیحات متفاوت داده است.
با  مبارزه  ارشد  مقام های  از  محمد،  گل 
بازجویی های  در  که  خوست  در  تروریسم 
که  گفت  داشت،  شرکت  اهلل  نقیب  آغازین 
سوقصد کننده در آغاز ادعا کرده که این حمله 
را برای انتقام گیری از یک حمله هوایی انجام 
داده که به تاریخ پانزدهم جنوری در ولسوالی 
این  است.  شده  انجام  پروان  والیت  غوربند 
علیه  عصبانیت  و  خشم  از  موجی  بمباران 

خارجی ها را به دنبال داشت.
این  که  می گوید  افغانستان  داخله  وزارت  اما 
زنده گی  محل  با  ارتباطی  هیچ  هوایی  حمله 
ندارد.  پروان  در  خانواده اش  و  اهلل  نقیب 
محل  منطقه  از  کجا  هیچ  در  گفت،  صدیقی 
حمله  گونه  هیچ  خانواده اش  و  او  زنده گی 
به  ترتیب  این  به  است.  نشده  انجام  هوایی 
فرد  انگیزه  داخله،  وزارت  سخنگوی  گفته 

سوقصدکننده هنوز روشن نیست.
گل محمد، مقام ارشد مبارزه با تروریسم در 
خوست گفت...                   ادامه صفحه 6
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