
عرفان مومند
کارپوهان  چارو  سیايس  د  او  غړي  ځینې  جرګې  وليس  د 

الس  د  پاکستان  د  مالتړه  له  ډلو  والو  وسله  د  چې  وايي، 

اخیستو په اړه د هغه هېواد د سنارانو غوښتنو ته به د پاکستان 

دولت مثبت ځواب ونه وايي او عميل به نيش.

هغوی وایي، دا غوښتنې تر ډېره د طالبانو ترمنځ اختالفاتو 

او د پاکستان په ګټو پورې اړه لري. کارپوهان دغه غوښتنه 

راتلونکی افغان ولسمرش ته یو زرغون څراغ بويل.

د وليس جرګې غړي ډاکټر نقیب الله فایق ماندګار ورځپاڼې 

ته په مرکه کې وویل، له ډېر وخته له پاکستان رسه د افغان 

ولسمرش او نورو چارواکیو ناستو په افغانستان کې د سولې 

او ثبات راوستنې رسه مرسته ونه کړه.

هغه وايي، له همدې امله ده چې اوس د پاکستان هر اقدام ته 

افغانان د شک په سرتګه ګوري.

د ده په وینا، دا چې پاکستان هم اوس د ترهګرۍ د اور په 

ملبو کې سوځي، وژنې او تښتونې په کې پیل شوي دي، نو 

ښايي د پاکستان خلکو او سناتورانو دا درک کړې وي، چې 

په افغانستان کې د نا امنۍ له امله پاکستان نا امنه شوی دی.

امني  نا  ته  پاکستان کې خلکو  په  فایق وویل، اوس  ښاغيل 

او ترهګري د منلو وړ نه ده؛ نو د دې لپاره غواړي پر خپل 

حکومت فشار راوړي چې د وسله والو ډلو له مالتړ الس 

مرسته  رسه  پروسې  له  سولې  د  کې  افغانستان  په  واخيل، 

وکړي، څو په پاکستان کې هم امن رايش.

د وليس جرګې دغه غړي زیاته کړه، خو د قضیې بل اړخ دا 

دی چې پاکستان تل د خپلو ګټو د ترالسه کولو په هڅه کې 

دی، لکه د ډیورنډ کرښه، د کونړ اوبه او نور او تر هغې یې 

چې دا ګټې په افغانستان کې نه وي ترالسه شوي، د وسله 

والو ډلو له مالتړه به الس وانخيل.

ډاکټر فایق وویل، په پاکستان کې اصيل واک له ای اېس ای 

او پوځ رسه دی:...                                        ادامه صفحه 7
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حکومت با درجه بخشی والیت ها عادالنه برخورد کند

اعضای مجلس مناینده گان از مقام های وزارت تحصیالت 

به  جدید  ورودی های  مشکالت  تا  خواستند  عالی 

دانشگاه های کشور را حل کنند.

ذکیه سنگین عضو مجلس مناینده گان در نشست عمومی 

به برخی مشکالت دانشجویانی که  این مجلس  روز شنبه 

اشاره  یافته اند  راه  عالی  نیمه  و  عالی  دانشگاه های  به  تازه 

کرد و خواستار حل...                                ادامه صفحه 7

هارون مجيدی
کمیسیون  از  انتخابات،  نظارت کنندۀ  نهادهای 
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  و  انتخابات 
خواسته اند که اجازه دهند ناظران آن ها از جریان 

شمارش آرا و اعالم نتایج نظارت کنند. 
در  ناظرین  حضور  می گویند،  هم چنان  آنان 
تقلب  از  تا  16 حمل 1393 سبب شد  انتخابات 

سازمان یافته در این پروسه، جلوگیری شود.
اما آنان می  گویند که کارشان در روند شمارش آرا، 

به دالیلی معیاری و مسلکی نیست.
فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ 
افغانستان )فیفا( می گوید: ناظرین و مشاهدین دو 

مرحله از مجموع هفت مرحله یی که برای شمارش 
آرا در نظر گرفته شده است را می توانند نظارت 

کنند.
در  حاکم  اصول  براساس  افزود،  نعیمی  آقای 
زمینه  این  در  ناظر  نهادهای  انتخابات،  کمیسیون 

بیش از این نمی توانند نظارت داشته باشند.
از  ما  خواهش  داشت،  بیان  فیفا  سخنگوی 
ا ست که روشی را طرح  این  انتخابات  کمیسیون 
کنند تا مزاحمتی برای کارمندان کمیسیون نباشد و 

شفافیت انتخابات نیز تضمین گردد. 
آقای نعیمی تصریح کرد، در مرکز ملی شمارش 
شمار  است،  بزرگ  بسیار  ساحۀ  یک  که  آرا 

عقب  در  انتخابات  کمیسیون  کارمندان  از  زیادی 
کمپیوترهای خود نشسته و مصروف وظایف شان 
هستند و در همین محل برای ناظرین و مشاهدین 
تنها یک استیژی...                      ادامه صفحه 6

شماری از نماینده گان مجلس:
وزیر تحصیالت عالی فراخوانده 
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شکست های پی هِم آقای کرزی 
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مدرن در نگاه 

اينشتين

نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات:

ما از پروسه نظارت کرده نمی توانیم
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دومین شکسِت آقای کرزی زمانی خود را نشان داد که 
او عماًل از نامزد خاصی حمایت کرد و نه تنها حمایت 
کرد، که دیگران را نیز مجبور به حمایت از این نامزِد 
زور  به  عده یی  که  گونه یی  به  آن هم  ساخت،  خاص 
مورد  نامزد  کنار  در  تهدید  و  تطمیع  با  هم  برخی  و 
حمایِت آقای کرزی قرار گرفتند. آقای کرزی با توجه 
به امکانات شخصی و دولتِی خود و ایجاد فضای توهم 
برندۀ  را  او  می خواست  خاص،  نامزد  یک  به  نسبت 
این  شود.  برنده  خودش  واقع  در  و  سازد  انتخابات 
نامزد خاص به دلیل رای پایین و ناچیز، حاال نمی تواند 
پیروز انتخابات شود. با این شکست، آقای کرزی طرح 
تازه یی را به راه انداخته است و آن، باال کشیدِن نامزد 
بی رای ولی مورد حمایتش در نتیجۀ پایین آوردِن آرای 
دست کم  کرزی  آقای  است.  پیشتاز  نامزدان  برخی 
و  نخورد  آن چنانی  شکسِت  طرح  این  در  می خواهد 
انتخابات  نامزد مورد حمایِت خود را در صورت رفتن 

به دور دوم، وارد این دور سازد



نویسنده: گوردن لوبورد

برگردان به فارسی: عماد عابدی/روزنامه ماندگار

انتخاباِت  سرنوشت  می رود  انتظار 
امسال  تابستاِن  تا  افغانستان  ریاست جمهوری 
مشخص شود و ایاالت متحده و دولت جدید 
مقامات  اما  کنند.  آغاز  را  خود  روابط  کابل، 
کنونی و پیشیِن دولت امریکا می گویند، در این 
مغزهای  فرار  با  متحده  ایاالت  حساس،  برهۀ 
اهداف  پیشبرد  که  شده  روبه رو  دیپلماتیک 
ساخته  چالش برانگیز  را  کشور  این  سیاسِی 

است.
حامد کرزی پس از 1۲ سال روابط متالطم با 
امریکا، کاخ ریاست جمهوری را ترک می گوید، 
از مقامات کنونی و سابق،  باور  بسیاری  به  و 
مجدد  تعریِف  برای  را  ویژه  فرصت  یک  این 

روابط کابل ـ واشنگتن  فراهم می سازد.
مشکل  است  ممکن  امر  این  شدِن  محقق  اما   
مشخص  و  انتخابات  دوم  دور  پایان  تا  باشد. 
شدن جانشین کرزی، بیشتر کارمنداِن غیر نظامی 
ترازباال و میانۀ ایاالت متحده که دانش و تجربۀ 
عمیق آن ها از افغانستان به تقویت روابط قوی 
با دولِت جدید کمک می کند، افغانستان را ترک 
دیپلمات های  را  آن ها  جای  و  گفت،  خواهند 

کم تجربه خواهند گرفت.
می کنند  ادعا  امریکا  پیشین  و  کنونی  مقامات 
که در چنین وضیعتی، سفارت امریکا به خوبی 
با  مبارزه  در  را  توانست دولت جدید  نخواهد 
فساد و جلوگیری از رکود اقتصادی کمک کند، 
و یا مسایل مربوط به نیروهای نظامی یی را که 
پس از سال ۲۰1۴ در افغانستان باقی می مانند، 

به درستی پیش ببرد.
هر سه نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان 
انتخابات،  در  پیروزی  صورت  در  که  گفته اند 
توافق نامۀ امنیتی دوجانبه را امضا خواهند کرد. 
این توافق نامه زمینۀ حضور نیروهای امریکایی 
در  بدون   ،۲۰1۴ سال  از  پس  افغانستان  در  را 
نظرداشِت وضیعت نیروی انسانی وزارت امور 
خارجۀ امریکا در کابل، فراهم می کند. یکی از 
مقامات ایاالت متحده گفت که نگران پیامدهای 
دیپلماتیِک  هیأت  یک  حضور  گسترده تر 
که  حالتی  در  آن هم  است،  کابل  در  کم تجربه 
و  مشکالت  با  خود  افغانستان  جدید  دولت 
خواهد  گریبان  به  دست  مهم تری  چالش های 

بود.
تعداد  مورد  در  امریکا،  خارجۀ  امور  وزارت 

چیزی  افغانستان  در  امریکایی  دیپلمات های 
در  گفت،  امریکایی  مقام  یک  اما  نمی گوید، 
حدود ۲۵۰ تا 3۰۰ دیپلمات در سفارت ایاالت 
بیشتر  دارند، که شمار  متحده در کابل حضور 
ترک  را  کشور  این  امسال  تابستان  تا  آن ها 

خواهند گفت.
امریکا  سفارت  دفتر  یک  اگر  نمونه،  عنوان  به 
مأمور   ۲۰ حدود  بگیریم:  نظر  در  را  کابل  در 
مشغول  اقتصادِی سفارت  و  سیاسی  بخش  در 
افراد  معموالً  بخش  این  مأموراِن  استند.   کار 
باتجربه و کارکشته یی استند که به طور مستقیم 
با دولت افغانستان کار می کنند. به عنوان بخشی 
از تغییر و تبدیل که هر تابستان در کابل صورت 
از  امسال  تابستان  مأموران  این  بیشتر  می گیرد، 

افغانستان خارج می شوند.
کنینگهام،  جیم  می رود  انتظار  این،  با  هم زمان 
دو  از  پس  نیز،  کابل  در  متحده  ایاالت  سفیر 
افغانستان  دیگر  ماه  پنج  چهار  تا  سال خدمت 
دست  در  او  جایگزین  تأیید  بگوید.  ترک  را 
مجلس سنا است که با درنظرداشت کشمکش 
میان جمهوری خواهان و اوباما، خالی ماندِن این 

کرسی برای چند ماه دور از انتظار نیست.
وضعیت  این  به  آگاه  سابق  و  کنونی  مقامات 
واشنگتن  نفوذ  گونه  هر  این ها  همۀ  می گویند، 
به دولت جدید در کابل را سخت تر می سازد. 
بین  افغانستان  در  امریکا  سفیر  نیومن،  رونالد 
سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷، می گوید هنوز به طور 
کامل روشن نیست که واشنگتن می خواهد چه 
داشته  افغانستان  جدید  دولت  با  رابطه یی  نوع 
باشد و چه گونه آن را می خواهد مدیریت کنـد. 
با  مثبت  رابطۀ  متحده  ایاالت  است  قرار  اگر 
کابل داشته باشد، خارج کردن همزماِن بسیاری 
ویژه  به  افغانستان،  از  باتجربه  دیپلمات های  از 
دیپلمات های ارشد، کوته بینانه است. یک مقام 
توضیح  را صریح تر  مسأله  این  متحده،  ایاالت 
داد: حذف دیپلمات های کارکشته و جایگزینی 
زمان  چنین  در  کم تجربه  مأموران  با  آن ها 
کابل  با  واشنگتن  سالۀ   13 روابط  در  حساس، 

معنا ندارد.
فاش  نامش  نخواست  که  امریکایی  مقام  یک 
روابط  تجربه،  کم  »دیپلمات های  گفت  شود، 
خواهند  آسیب  را  کابل  در  جدید  دولت  با  ما 
وضعیِت  در   ،۲۰1۴ تابستان  در  کابل  زد. 
است  بهتر  داشت،  خواهد  قرار  بی پیشینه یی 
و  وضعیت  با  که  باشد  افغانستان  در  تیمی 

بازیگران آشنایی داشته باشد.«
تابستان  در  دیپلماتیک  مغزهای  از  کابل  تخلیۀ 

امسال، تا حد زیادی رابطه می گیرد با سیاست 
امریکا  خارجۀ  امور  وزارت  انسانی  نیروی 
که  جاها  دیگر  برخالف  افغانستان.  مورد  در 
دوره های دو و یا سه ساله معمول است، دولت 
از  پس  افغانستان  در  را  دیپلمات هایش  امریکا 
یک سال تعویض می کند. در حالی که از ارتش 
ایاالت متحده نیز به خاطر دوره های کوتاه مدت 
انتقاد شده است، اما این سیاسِت وزارت امور 
خارجه است که طی سال ها مورد نکوهش بوده 
است، چون تصور بر این است که دیپلمات ها 
وسیع  بخش های  بر  بیشتری  نفوذ  می توانند 

دولت کابل داشته باشند.
یک مقام وزارت امور خارجه در ایمیلی گفته 
در  ساله  یک  دوره های  که  حالی  در  است، 
افغانستان دوام می یابد و بسیاری از دیپلمات ها 
کرد،  خواهند  ترک  امسال  تابستان  در  را  کابل 
اما این وزارت تالش می کند خالیی در روابط 
می افزاید،  مقام  این  نیاید.  وجود  به  دپلماتیک 
دولت جدید  به  سیاسی  قدرت  که  زمانی  »هر 
انتقال یابد، ما آمده استیم تا به طور  افغانستان 
از  وسیعی  طیف  روی  جدید  دولت  با  کامل 

مسایل دو جانبه تعامل کنیم.«
اما مقامات فعلی و سابق بر این باور نیستند و 
می گویند وزارت خارجه، فرهنگ بوروکراتیک 
خود را، بدون توجه به شرایط، کورکورانه دنبال 
می کند. یک سفیر پیشین دیگر می گوید، وزارت 
برنامۀ  حاضر،  حال  در  دست کم  باید  خارجه 

دوره های یک ساله را کنار بگذارد. 
خدمت  دوره های  که  باورند  این  بر  بسیاری 
کوتاه مدت مقامات ایاالت متحده در افغانستان، 
واشنگتن  میان  روابط  خرابی  به  کل،  طور  به 
سال ها  طی  کرزی  است.  کرده  کمک  کابل  و 
بوده  متحده  ایاالت  متعدد  مقامات  میزبان 
وزرای  تا  خارجه،  مختلف  وزرای  از  است، 
رییس جمهور،  دو  و  نظامی،  فرماندهان  دفاع، 
اما امریکا هرگز قادر به معرفی یک فرد مورد 
رابطۀ  بتواند  که  کسی  نشد؛  کرزی  به  اعتماد 
که  حالی  در  نماید.  برقرار  او  با  طوالنی مدت 
حامد  با  اغلب  بوش،  جورج  جمهور  رییس 
رییس  با  اوبام،  باراک  می کرد،  صحبت  کرزی 
جمهور افغانستان با بی تفاوتی برخورد می کند و 

این دو کمتر با همدیگر صحبت کرده اند.

منبع:   
http://thecable.foreignpolicy.com/

the_afghanistan_brain_drain/13/04/2014/posts
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رییـس جمـهور جـدیِد افغانـستان

 و سفارت خالِی ایاالت متحده

 

تجارب نشان می دهد در کشورهایی که نظام سازی به صورِت 
آب  روی  کِف  به  همه چیز  نگرفته،  شکل  آن ها  در  بنیادین 
می ماند که حتا با وزش یک نسیم  می تواند نابود گردد. نظام ها 
در این کشورها بیشتر صوری اند و هر گاه، یک چالِش بزرگ 
و  می پاشد  هم  از  سیستم  همۀ  آید،  پدید  نظام ها  این  فراراه 

نظام داران برمی گردند به نقطۀ آغازین.
شاهد این ادعا می تواند افغانستان باشد؛ کشوری که نظام سازی 
نظام سازان  اما  آغاز شد،  از سال 1381  آن  در  از جنگ  پس 
تعلقات  فساد،  چون  مسایلی  با  چنان  کشور  این  ناشِی 
هیچ یک  که  بودند  درگیر  و...  ناکارایی  ایدیولوژیک،  قومی، 
نتوانستند  را  و...  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  سیستم های  از 
اتفاق سادۀ  بنابراین، وقتی یک  بریزند.  درست و اساسی پی 
سیاسی رخ دهد، تاوان تقصیرهای سیاسِی نظام داران را همۀ 

مردم می پردازند.
اوضاع  وقتی  روزها،  همین  در  که  آمد  آن  برای  مقدمه  این 
سیاسی با انتخابات به هم ریخته، کمتر کسی به فکر عبور از این 
بحران است، بل تصور آن است که اگر این انتخابات به نتیجه 
نرسید، دوباره باید به سمت حکومِت موقت و انتخاباِت جدید 
رفت. در این میان، برخی از چهره ها بیشتر فعال اند؛ آن هایی 
که در چند سال گذشته، در سِر هر بزنگاهی ناگهان پیدای شان 
و  نموده  نظر  ابراز  کشور  سیاسی  سرنوشت  دربارۀ  و  شده 
سیرت  ستار  چون  چهره هایی  گرفته اند.  تصمیم  هم  گاهی 
را در کشورهای  تمام عمرشان  یا  بیشتر  و زلمی خلیل زاد که 
بیگانه سپری کرده اند و شهروند همان کشورها هستند. آن ها 
در  که  می پندارند  مملکت  این  صاحِب  را  خود  اندازه یی  به 
حساس ترین شرایط سیاسی هم به خود حق می دهند ابراز نظر 

کنند، استخاره کنند و راه حل پیشنهاد دهند. 
ورود این افراد در بحبوحۀ انتخابات از اول هم پرسش برانگیز 
بود، اما اینک کاماًل روشن شده است؛ طوری که آقای ستار 
از سواالت را پاسخ  سیرت در یک نشسِت رسانه یی بخشی 
داد. آقای سیرت کمیسیون های انتخاباتی را عامِل بحران فرض 
خوانده  غیرقانونی  را  گذشته  سال  سیزده  حکومِت  و  کرده 
است. او هم چنان گفته است که در نشست بن اول، آرا بیشتر 
داده  اجازه  و  کرده  رعایت  را  مصلحت  اما  بوده،  او  سودِ  به 
اگر هیچ یک  اکنون  نشیند.  بر تخت  او  به جای  حامد کرزی 
از نامزدان رای مناسب را به دست نیاورند، باید برای تشکیل 

حکومت ایتالفی آماده گردند.
اکنون مشکل اصلی این جاست که ما ثبات سیاسی نداریم و در 
سیزده سال گذشته نظام سیاسی ما مثل تمام عرصه های دیگر، 
است.  گرفته  شکل  گروهی  و  شخصی  منفعت های  بنیاد  بر 
و  زلمی خلیل زاد  افرادی چون  که  می شود  باعث  نکته  همین 
مردم  ذهنیِت  تغییر  به همین ساده گی در تالش  ستار سیرت 

برآیند.
و  امانت داری  اصِل  انتخاباتی  کمیسیون های  اگر  آن که  حال 
به  انتخابات  کنند،  رعایت  را  وجدانی شان  و  ایمانی  وظیفۀ 
دور دوم نخواهد رفت و اصاًل مجالی برای آن های که خیال 
حکومِت موقت و انتقالی را در سر می پرورانند، وجود نخواهد 

داشت. 
مردم یک بار به انتخابات رفته اند و رای داده اند و رییس جمهور 

مورد نظرشان را هم انتخاب کرده اند. 

اما به نظر می رسد آنانی که سال های سال در کشورهای غربی 
عمر به سر کرده اند و از درد و رنج مردم به دور بوده اند، زمینه 
این  تغییر دهند.  تا ذهنیت مردم را  را مساعده دیده، آمده اند 
آگاه.  آنان  درد  از  نه هم  و  افغانستان اند  مردم  از  نه  جماعت 
این جماعت آمده اند تا چانِس خود را برای ساالری بر مردم 
بیازمایند. بی تردید که در تحقق این آرزو، برخی از کشورها 
می  ناخوانده  مهمان  براین  بنا  می کنند.  همراهی  را  آن ها  نیز 

گویم که مرا زخیر تو امید نیست شر مرسان.
 بنابراین، تقاضای مکرر از کمیسیون های انتخاباتی آن است تا 
نتیجۀ حقیقِی آرای مردم را اعالم کنند و به افراد تقلب کاری 
نشود  تا  ندهند  مجال  فعال اند،  مشخص  نامزداِن  سود  به  که 
رویای آن هایی که خواب حکومِت بدون انتخابات را بر مردم 

می بینند، محقق گردد!

مرا زخیر تو امید نیست
 شر مرسان
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عملیات تجسس هواپیمای مالزی، پرواز MH۳7۰، طی 
انجام  حساس  بسیار  محدوده  یک  در  آینده  دوروز 

خواهد گرفت.
و  حمل  موقت  وزیر  حسین،  الدین  هشام  گفته  به 
اعماق  به  که  سرنشینی  بدون  زیردریایی  مالزی،  نقل 
اقیانوس فرستاده شده است برای رفتن به عمق بیشتری 

از اقیانوس تنظیم خواهد شد.
زیردریایی بی سرنشین بلوفین۲۱ تاکنون شش ماموریت 

انجام داده که نتیجه یی در برنداشته است.
محل  در  کیلومتری  ده  شعاع  یک  در  زیردریایی  این 
دریافت سیگنال های قبلی در بستر اقیانوس هند سرگرم 
جستجو است و با داشتن دستگاه دریافت سیگنال در 

آب می تواند از بستر اقیانوس نقشه برداری کند.
ولی  است  رفته  دریا  متری   ۴۵۰۰ عمق  تا  بلوفین۲۱ 
حال قرار است برای رقتن به عمق ۴6۹۵ متری تنظیم 

شود.
پرواز MH۳7۰ هواپیمایی مالزی در روز ۸ مارچ با ۲۳۹ 
سرنشین از کواالالمپور راهی پکن بود که ناپدید شد.

به  بردن  پی  برای  که  گفت  حسین  الدین  هشام  آقای 
سرنوشت هواپیمای گم شده عملیات تجسس طی دو 

روز آینده نقش مهمی خواهد داشت.
آخرین  که  می دهد  نشان  ماهواره ای  اطالعات  تحلیل 
موقعیت هواپیما در غرب بندر پرت استرالیا بوده است.
تاکنون معلوم نشده است که چرا هواپیمای مالزی به 
ناگهان تغییر مسیر داده است و هیچ یک از فرضیه های 

مطرح شده در این باره به اثبات نرسیده است.

هنجارهای جهانی در برابر منافع ملی

حمله روسیه به اوکراین اگر چه کشورهای دموکراتیک 
متحد  اقدام  این  قاطع  محکومیت  در  دستکم  را  غربی 
دیگر  پاسخ های  در  تنوع  می توان  آن  از  فراتر  اما  کرد، 
کشورهای جهان به این اقدام را دید. این تنوع حکایت 
از تنشی بزرگ در زنده گی بین المللی قرن ۲1 دارد: تنش 

میان هنجارهای جهانی و منافع ملی. 
جهان  دموکراتیک  کشور  پرجمعیت ترین  که  هند  پاسخ 
است را به بحران اوکراین در نظر بگیریم. دهلی نو طی 

ماه  اوایل  و  فبروری  ماه  رخدادهای 
مارچ عمدتًا سکوت اختیار کرد. این 
کشور از حمایت از هرگونه تحریم 
علیه روسیه سر باز زد و مشاور امنیت 
ملی دولت آن عنوان کرد که روسیه 
در اوکراین منافعی مشروع دارد. همه 
این اقدامات منجر به تشکر والدیمیر 
طی  روسیه  رییس جمهوری  پوتین، 
یک تماس تلفنی با نخست وزیر هند 
اوکراین  مساله  به  هند  واکنش  شد. 
را می توان با روابط عمیق این کشور 
با روسیه توضیح داد. از سال ۲۰۰9 
صادرات  از  درصد   38  ،۲۰13 تا 
تسلیحات روسیه به هند رفته است. 
سالح  واردات  میزان  بیشترین  هند 
صادرات  است.  داشته  را  روسیه  از 

 1۲ صادرات  از  بیشتر  برابر  سه  هند  به  روسیه  سالح 
درصدی سالح به چین است.

همچنین ۷۵ درصد از واردات تسلیحات هند از روسیه 
انجام شده و در مقام مقایسه هفت درصد از این واردات 
از امریکا انجام شده است. طی این مدت روسیه یک ناو 
هواپیمابر و یک زیردریایی هسته یی به هند داده است و 
صادرات این دسته سالح ها برای اولین بار در جهان و 
از روسیه به هند رخ داده است. عالوه بر آن امریکا در 
افغانستان است و  از  حال خارج ساختن نیروهای خود 
هند می داند که پاکستان تالش خواهد کرد تا با استفاده 
از شبه نظامیان طالبان و دیگر گروه هایی که در اقدامات 
این  داشته اند،  دست  هندی  شهروندان  علیه  تروریستی 

خالء را پر کند.
در این بازی بزرگ در جنوب غرب  آسیا، روسیه به لحاظ 
کنار  در  امریکا  و  و چین  هند  کنار  در  همواره  تاریخی 
اکنون  مسایل  وجود  این  با  است.  داشته  قرار  پاکستان 
امریکا در حال حاضر دشمن قسم  متفاوت شده است. 

خورده طالبان است و با پاکستان در زمینه مسائل مربوط 
اما عادت های  پیدا کرده است  بارها جدال  به تروریسم 

قدیمی به سختی از بین می رود.
بزرگترین  عنوان  به  اسرائیل  واکنش  همه  از  عجیب تر 
حامی امریکا در جهان به بحران اوکراین است. اسراییل 
خارجه  سیاست  مسایل  همه  از  دارد  عادت  معموال  که 
امریکا حمایت کند مصمم بوده تا در زمینه اوکراین این 

کار را انجام ندهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به طرزی غیرمنتظره 
محافظه کار عمل کرد. آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه 
با  ما  داشت:  اظهار  و  داشت  بیشتری  اسرائیل صراحت 
اعتماد  بر  مبتنی  و  روابط خوب  و روس ها  امریکایی ها 
است  بوده  مثبت  ما  تجربه  طرف  دو  هر  با  و  داشته ایم 
بحران  این  در  اسرائیل  که  نمی بینم  دلیلی  من  بنابراین 

درگیر شود.
از طرف دیگر نتانیاهو نیز گفت: من امیدوارم که مساله 

اوکراین به صورت دوستانه و سریع حل و فصل شود.
که  کردند  عنوان  اسرائیل  مقامات  خصوصی  طور  به 
برای  زیرا  کنند  منزجر  خود  از  را  روسیه  نمی خواهند 
تعامل با برخی تهدیدات به ویژه مساله ایران و همچنین 
تهدیدهای جنگ داخلی سوریه به مسکو احتیاج دارند. 
برخی معتقدند که اسرائیل می تواند به واسطه روابط میان 
اسرائیل  به  که  روسی  یهودی  هزار  صدها  با  رژیم  این 
مهاجرت کرده اند و در حال به دست آوردن نفوذ سیاسی 

هستند روابط ویژه ای با مسکو برقرار کند.

لیبرمن اظهار داشت که در آینده یی نزدیک نخست وزیر 
اسرائیل روس زبان خواهد بود. خود لیبرمن هنگامی که با 
والدیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه و سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرد با آنها به زبان روسی 

صحبت کرد زیرا این زبان، زبان نخست اوست.
محکوم  در صدد  کمتر  با شگفتی  دیگر، چین  از طرف 
کشور  این  اما  برنیامد  آن  تحریم  یا  و  روسیه  کردن 
موضعی ظریف اتخاذ کرده و در عین حال قبول نکرده 
تا اقدامات روسیه را تایید کند و بر 
حمایت خود از استقالل،  حاکمیت 
تاکید  اوکراین  ارضی  تمامیت  و 

کرده است.
ممکن است کسی بگوید که در این 
اشتباهی  قرائت  کشورها  مورد  سه 
از آنچه که منافعی ملی  آنها است، 
با  داشته اند. چین مرز بسیار بلندی 
در  مسکو  از  نباید  و  دارد  روسیه 
با  مرزها  نظم  تغییر  برای  تالش 
دیگر  طرف  از  کند.  حمایت  زور 
اسرائیل  که  است  احمقانه  این 
عنوان  به  امریکا  با  را  خود  روابط 
توهم  با  هم پیمانش  نزدیکترین 
بیاندازد.  خطر  به  مسکو  با  ائتالف 
زبان  به  لیبرمن  که  حقیقت  این 
روسی صحبت می کند جلوی مسکو را از فروش سالح 
باید  نیز  نگرفته است. هند  ایران، سوریه و حزب اهلل  به 
به دنبال برقراری روابطی نزدیکتر با واشنگتن در جریان 
تالش برای مقابله با ظهور چین در همسایگی خود باشد.
بزرگ  مالحظه  یک  اندک  مالحظات  این  از  فراتر  اما 
وجود دارد: آیا این کشورها می خواهند در جهانی زندگی 
کنند که در آن برخورد منافع ملی کامال حکم فرما باشد؟ 
تا  شده  انجام  زیادی  تالش های  تاکنون   19۴۵ سال  از 
مسائل  عنوان  به  شود.  برقرار  کلی تر  جهانی  هنجارهای 
تالش شده تا با الحاق مناطق با زور به کشورها مقابله 
مقام  در  اما  نشدند  رعایت  همواره  هنجارها  این  شود. 
مقایسه با گذشته، آنها کمک کردند تا جهانی موفق تر و 
صلح آمیزتر داشته باشیم. طی یک دهه آینده مشروط به 
این  کنند  رفتار  چطور  جدید  نوظهور  قدرت های  اینکه 
این  و  شوند  ضعیف  یا  تقویت  است  ممکن  هنجارها 
حقیقت تفاوت میان جنگ و صلح را در قرن ۲1 نشان 

خواهد داد.

مرحله یی حساس
 در جست وجوی هواپیمای مالزی

انتقاد شدید موگابه از اروپا:
اروپای امروز هیچ قانون و قاعده یی ندارد

مشرف به کراچی می رودپزشکان پادشاه عربستان را جواب کردند
پادشاه عربستان به علت ابتال به بیماری سرطان 

رو به احتضار است.
گروه  یک  تریبیون،  ورلد  روزنامه  نوشته  به 
اظهار  عربستان  حکومت  مخالف  تحقیقاتی 
ملک  از  آمده  عمل  به  معاینات  در  داشت: 
عبداهلل، پادشاه عربستان بیماری وی سرطان ریه 

تشخیص داده شده است.
در  واقع  فارس  خلیج  امور  تحقیقاتی  موسسه 
عربستان  در  منابع  برخی  از  نقل  به  واشنگتن 
را  عبداهلل  ملک  پزشکان  داد  گزارش  امریکا  و 
جواب کرده و به او گفته اند تا پایان سال ۲۰1۴ 

می میرد.
این موسسه خاطرنشان ساخت: تیم پزشکان به 
زنده  دیگر  ماه  شش  تنها  گفته اند  عبداهلل  ملک 

می ماند.
تصریح  اپریل   1۷ در  بیانیه یی  در  موسسه  این 

کرد: ملک عبداهلل از سرطان ریه رنج می برد.
براساس این بیانیه، ملک عبداهلل که یک سیگاری 
باراک  با  خود  دیداراخیر  جریان  در  است  قهار 
اوباما، رئیس جمهوری امریکا در تاریخ ۲8 مارچ 

دستگاه تنفسی داشته است.
موسسه  این  سیاسی  تحلیل گر  هرتزمن،  راچل 
اظهار داشت: با توجه به این که ملک عبداهلل تنها 
چند ماه دیگر زنده خواهد ماند موج اخیر تعیین 
جانشین ها شگفت آور نبود. به گفته این موسسه 
که  شد  موجب  عربستان  پادشاه  حال  وخامت 

انتصابات اخیر در این کشور رخ دهد.
ملک عبداهلل که براساس گزارش ها بین 9۰ تا 98 

سال سن دارد طی ماه گذشته میالدی برادر ناتنی 
خود شاهزاده مقرن را به عنوان »ولیعهد ولیعهد« 
بیماری  اختالل روانی  به دلیل  منصوب کرد که 
سلمان بن عبد العزیز، ولیعهد کنونی عربستان، در 
صورت مرگ عبداهلل ولیعهد نیز کنار زده می شود 
پادشاهی خواهد رسید. در روزهای  به  و مقرن 
اخیر بندر بن سلطان نیز از سمت رئیس دستگاه 

اطالعاتی کنار گذاشته شد.
انتظار می رود در چند روز آینده انتصاب جدید 
این  گفته  به  شود.  اعالم  عربستان  در  دیگری 
موسسه این عزل و نصب ها جنگ قدرت را در 

خاندان سلطنتی عربستان افزایش داده است.

و  انتقاد  اروپا  در  همجنس گرایی  از  زیمبابوه  رییس جمهوری 
عدم تایید دولتش توسط اروپایی ها را محکوم کرد.

موگابه،  رابرت  نیوز،  اسکای  خبری  پایگاه  گزارش  به 
رییس جمهوری زیمبابوه که اروپایی ها پیروزی اش در انتخابات 
گسترده  تقلب  و  ارعاب  با  همراه  را  زیمبابوه   ۲۰13 سال 
از  استقالل  و چهارمین سالگرد  بزرگداشت سی  در  می دانند، 
انگلیس گفت: اروپای دیروز دیگر وجود ندارد و اروپای امروز 

هیچ قانون و قاعده ای ندارد.
موگابه که از زمان استقالل زیمبابوه رهبر این کشور بوده است، 

گفت که اروپا هیچ گاه دولت او را نخواهد پذیرفت.
وی با اشاره به همجنس گرایی در اروپا تصریح کرد: اروپایی ها 
چیزی را که طبیعی است، غیر طبیعی کرده اند و می گویند این 
اتفاق غیر طبیعی، طبیعی است. اروپا ما و اوگاندا را برای رد 

قانون ازدواج همجنس گرایان رد می کنند.
وی در نهایت گفت: بگذارید این مهمات همجنس گرایی در 

اروپا باقی بماند و به آفریقا کشیده نشود.

یک منبع خبری در پاکستان اعالم کرد احتماال پرویز مشرف 
اجازه مرخصی برای انجام سفری کوتاه به کراچی را پیدا 

خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری هند،  یک منبع خبری نزدیک به پرویز 
مشرف،  رییس جمهوری سابق پاکستان اظهار داشت: پرویز 
کراچی  به  روز  سه  تا  دو  مدت  برای  شنبه،   روز  مشرف 

خواهد رفت و مجددا به اسالم آباد بازمی گردد.
قرار است مشرف طی اقامتش در شهر کراچی با خانواده،  
پاکستان  مردم  همه  لیگ  مسلم  حزب  مقامات  و  دوستان 

دیدار کند.
پیش تر گزارش شده بود که مشرف احتماال به بیمارستانی 

در کراچی به منظور معالجه منتقل خواهد شد.
مقامات نزدیک به مشرف چنین اقدامی را منتفی دانستند. با 
این وجود احتماال وی امروز برای انجام معاینه کلی سری 
به این بیمارستان می زند. پرویز مشرف در حال حاضر در 
بازداشت خانگی  در  آباد  اسالم  خانه خود در حومه شهر 

قرار دارد.
پرویز مشرف در تاریخ دوم جنوری هنگامی که عازم دادگاه 
ویژه محاکمه خود بود از درد در ناحیه قلب شکایت کرد 
و در موسسه کاردیولوژی نیروهای مسلح پاکستان بستری 

شد.
سراسری  انتخابات  از  پیش  میالدی  گذشته  سال  مشرف 

پاکستان از تبعید به پاکستان بازگشت.

                                                                                                                      فريد زكريا- روزنامه واشنگتن پست 

در این بازی بزرگ در جنوب غرب  آسيا، روسيه به لحاظ تاریخی همواره در كنار هند و چين و امریکا در كنار پاكستان قرار داشته است. با 
این وجود مسایل اكنون متفاوت شده است. امریکا در حال حاضر دشمن قسم خورده طالبان است و با پاكستان در زمينه مسایل مربوط به 

تروریسم بارها جدال پيدا كرده است اما عادت های قدیمی به سختی از بين می رود
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۶عادِتآدمهایبهیادماندنی

برای موفق شدن، چه کارفرما باشید و چه کارمند، باید بتوانید در یادها بمانید. با 
این که الزم نیست جالب ترین آدم روی زمین باشید، اما شناخته شده بودن، یک از 
اصلی ترین اهداف بازاریابی، تبلیغات و برندگذاری شخصی است. از دل برود هر 

آن که از دیده برفت، و هر که از دل برود از بازار کار هم خواهد رفت.
اما اگر تنها هدف شما این است که برای مقاصد کاری شناخته شوید، جا می مانید. 
آن هایی که برای اهداف درست، به یادماندنی هستند، معموالً زنده گی غنی تر، بهتر 
و راضی کننده تری دارند. پس کارت ویزیت های پُرزرق وبرق و گزاره های ارزش 
فردی و انتخاب  لباس های ویژه را فراموش کنید. این  نوشته به شما یاد می دهد که 

چه طور به یادماندنی شوید.
۱ـ نبینید، انجام دهید.

به  یا حتا کتاب نظر دهد.  هرکسی می تواند در مورد فیلم و سریال تلویزیون و 
شما  که  چیزی  می شود.  فراموش  سریع  اغلب  افراد  نظر  که  است  دلیل  همین 

می گویید جالب نیست، آن چه انجام می دهید جالب است.
زنده گی تان را به جای تماشا کردن با فعالیت کردن بگذرانید. مطمین باشید اتفاقات 
جالبی برای تان می افتد. اتفاقات جالب، بسیار خاطره انگیزتر و به یادماندنی تر هستند.

۲ـ کاری غیرعادی انجام دهید.
یک دایره بکشید و همۀ وسایل تان را داخِل آن بگذارید. دایرۀ شما مثل دایرۀ بقیه 
خواهد بود: همه کار می کنند، همه خانواده دارند، همه خانه، موتر و لباس دارند...
ما یک رقم  همۀ  متاسفانه  اما  که خاص هستیم،  کنیم  فکر  داریم  ما دوست  همۀ 
کنید  سعی  خاطر  همین  به  نیست.  به یادماندنی  اصاًل  بودن،  یک رقم  و  هستیم 
هرازگاهی کاری غیرعادی انجام دهید. به کوهستانی که هیچ کس برای کوه نوردی 
نمی رود، بروید. یا یک روز کارتان را در یک کافی شاپ انجام دهید تا آدم های 

مختلفی را ببینید و چیزهای زیادی در مورد مردم و خودتان یاد بگیرید.
هر کاری که می کنید، هرچه غیرمنطقی تر و بی بازده تر باشد، بهتر است. هدف تان 
این نیست که کاری ارزشمند انجام دهید؛ هدف این است که تجربه کسب کنید. 
تجربیات، مخصوصًا تجربیات غیرعادی، زنده گی تان را غنی تر و جالب تر می کنند. 

۳ـ یک مأموریت بی ارزش راه بیاندازید. 
شما فوق العاده متمرکز و بی اندازه کارآمد هستید. هم چنین شدیداً حوصله سربر.

دنبال  غیرمنطقی شان  نتایج  باوجود  را  احمقانه  ایده های  و  بودید  جوان  وقتی 
می کردید، به یاد دارید؟ مثل سر کشیدن یک بوتِل نوشابه بدون وقفه. این کارها 
باوجود بی معنا و غیرمفید بودن شان بسیار مفرح بودند. در واقع هرچه بی معناتر 
و بی هدف تر باشند، لذت بیشتری به شما می دادند. پس فقط یک بار هم که شده 
کاری کنید که آدم بزرگ ها دیگر انجام نمی دهند. برای دیدن یک گروه موسیقی 
انجامش  به  کار دیگری که هیچ کس حاضر  یا هر  کنید  راننده گی  هشت ساعت 

نیست. مطمین باشید این کارتان همیشه به یاد خودتان و بقیه خواهد ماند.
۴ـ به یک جنبش ملحق شوید.

آدم ها به کسانی که به دیگران توجه می کنند، توجه خواهند کرد. وقتی برای چیزی 
یا هدفی می ایستید، از دیگران جدا خواهید بود. اما...

۵ـ اجازه بدهید دیگران کارهای تان را بفهمند.
آدم هایی که خودستایی می کنند، برای کاری که انجام داده اند به یاد نمی مانند؛ بلکه 

برای خودستا بودن شان در ذهن ها می مانند.
کار خوب انجام دهید و مطمین باشید بقیه می فهمند. هرچه کم تر در مورد کارهای 

خوب تان حرف بزنید، بیشتر به یاد دیگران خواهید ماند.
6ـ از خودتان فراتر روید.

بیشتر اوقات در کارتان با احتیاط گام برمی دارید. از هر احتمال شکست دوری 
روزبه روز  دستاوردهای تان  این که  از  شدن  مطمین  برای  حال  عین  در  و  کرده 
باالتر می رود، احتمال موفقیت را باال می برید. به ناچار این رویکرد به زنده گی 
خصوصی تان هم کشیده می شود. بنابراین می دوید اما وارد مسابقه نمی شود، چون 
اما وارد هیچ گروه موسیقی نمی شوید،  بازنده شوید. می خوانید  نمی خواهید که 

چون فکر می کنید مثل بهترین خواننده ها نخواهید بود. 
دوست دارید تصویری که از شما به ذهن می ماند، ایده آل ترین تصویر باشد و فکر 

می کنید که شما یک انسان نیستید، یک رزومه  کاری هستید. 
اشتباه  دچار  بپذیرید.  را  نقص های تان  بردارید.  رسیدن  نظر  به  ایده آل  از  دست 

شوید. چیزهایی مختلف را امتحان کنید و بگذارید که شکست بخورید. 
و وقتی که شکست خوردید، با خودتان با مهربانی و بخشنده گی رفتار کنید. وقتی 
این کار را بکنید، مردم مطمینًا شما را به خاطر می سپارند؛ چون کسانی که میل به 
شکست داشته باشند و از آن نترسند، بسیار کم هستند و چون کسانی که تواضع 

و بخشایش نشان می دهند، بسیار نادرند. 
                                                         منبع: مردمان

        آزاد جعفری

بر  غریزه  سیطرۀ  جهان  مدرن،  جهان 
ارزش های  که  جهانی  است؛  فطرت 
کم رنگ تر  روز  به  روز  آن  در  اخالقی 
می شود و امنیت اخالقی در آن هر دم 

رو به زوال می رود. 
و  دین  اهل  که  ما  فقط  نه  را  این 
و  علم  بزرگان  بلکه  هستیم،  سنت 
در  که  آن ها  می گویند.  غرب  اندیشۀ 
بسا  دل همین مدرنیته زیسته اند و چه 
تاثرگذارترین شخصیت ها در این عصر 
تغییر جهان به جای تفسیر آن بوده اند. 
که  اینشتین  آلبرت  نظیر  دانشمندانی 
حقیقت جویی  راستای  در  اگرچه  خود 
برداشته  قدم  مدرنیته  مسیر  در  علمی 

اما به وضوح می بینند که دنیای  است، 
گرفتار  عاقبتی  چه  به  ساختۀشان  بر 
آمده و با چه شتاب روزافزونی دارد به 
سوی انحطاط و تباهی حقیقت وجودی 

انسان پیش می رود. 
و  مدرنیته  خود  از  البته  صد  مشکل 
مفهوم تجدد و دستاوردهای حاصل از 
آن نیست؛ بلکه از آسیب های ناشی از 
نگرش تازه یی است که نسبت به عالم 
که  نگرشی  است.  گشته  پدیدار  وجود 
می کند  معنا  غریزه  و  جبر  با  را  انسان 
حیوانِی  خصلت های  با  را  انسانیت  و 
در  برداشتن  گام  مشکل،  بشر.  وجود 
و  مادی  رفاه  و  علمی  شناخت  جهت 
در اختیار گرفتن طبیعت نیست؛ آن چه 
ابزار  به  وابسته گی  دارد،  تاسف  جای 
است و خودفراموشی و مسخ شدن در 

چنگال عادات و غرایز. 
دانست.  مدرنیته  نمی توان  را  مقصر 
سرمنشای این انحطاط اخالقی فراگیر، 
علم  با  بشر  نادرست  مواجهۀ  بی شک 
اما به راستی مدرنیته چه  جدید است؛ 
است؟  آفت  مستعد  همه  این  که  دارد 
است  دانش  بر  بنیانش  که  این  نه  مگر 

و آگاهی و شناخت؟ و مگر نه این که 
هدفش خدمت به انسان است و کمک 
که  را  دنیایی  بتواند  که  آن  برای  او  به 
دهد  تغییر  اند،  ساخته  برایش  دیگران 
را  آن  نیازش  فراخور  به  اینک خود  و 
از نو بسازد؟ پس چرا این آزادی طلبی 
انسانی ترین  از  که  اختیارگرایی  این  و 
ارزش های وجودی بشر هستند، ناگهان 
به ضِد خود بدل می شوند و بشر تحت 

سیطرۀ اسارت و جبر قرار می گیرد؟ 
همه چیز بر می گردد به مسالۀ اخالق و 
جایگاه آن در جهان مدرن. نه متفکرانی 
که آن ها را به عنوان پایه گذاران مدرنیته 
دانشمندانی  نه  اند،  مقصر  می شناسیم 
خسته گی ناپذیر  تالش  و  جهد  با  که 
صنعتی  و  علمی  اکتشافات  بشر  برای 

به ارمغان آورده اند، و نه تیورسین های 
که  اینشتین  آلبرت  هم چون  بنامی 
جهش علمی زمانه، مدیون بینش ژرف 
آن هاست. گناه بی اخالقی و خودپرستی 
بزرگان  این  گردن  به  را  جدید  بشر 
این ها چه بسا خود  انداخت.  نمی توان 
انحطاط اخالقی  این  قربانیان  مهم ترین 
به  نظر  اساسًا  مدرنیته  هستند.  مدرن 
ساحت غربی وجود آدمی دارد. آن گونه 
انسان  اند،  گفته  ما  پیشیِن  که حکمای 
ساحت  دارد؛  وجودی  ساحت  دو 
شرقی یا ساحت جان، و ساحت غربی 
یا ساحت تن؛ و هیچ یک از این دو هم 
به خودی خود بر دیگری برتری ندارد، 
چرا که هر دو در عین حال که بشری 

اند، می توانند الهی باشند. 
کتاب  در  ریخته گران  محمدرضا 
این  در  مدرنیته«  هنر،  »پدیدارشناسی، 
شرق،  »هم  که:  می دارد  بیان  خصوص 
بشری است، هم غرب. تلقی غالب این 
از خداست و  است که ساحت شرقیه 
ساحت غربیه از غیرخدا یا شیطان است. 
اما در کتاب خدا می بینیم که می فرماید: 
»و هلل المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم 

وجه اهلل« شرق و غرب از آن خداست؛ 
هر جا بنگرید وجه خدا را می بینید. پس 
هم شرق وجهۀ الهی دارد هم غرب.« و 
در جایی دیگر در مقام بیان نسبت این 
دو ساحت در حقیقت وجود می گوید: 
»سخن این جاست که در اسالم این دو 
دیده  یک دیگر  با  منافرت  در  ساحت 
که  گفت  می توان  اصاًل  است...  نشده 
ادیان  از  را  آن  که  اسالم  آهنگ خاص 
که  است  همین  می سازد،  متمایز  دیگر 
الگوی معنویت در اسالم، الگوی کاماًل 
شرقی نیست. یعنی آن معنویتی که در 
یا  بودایی  معنویت  شده،  طرح  اسالم 
در  که  گفت  می توان  نیست...  مسیحی 
و  شده  آورده  زمین  به  بهشت  اسالم 
شخص باید معنویت و گهرهای معنوی 

را در دل کار اجتماعی و معیشت روزانه 
جست وجو کند. به این جا که می رسیم 
می بینیم دیالوگ میان شرق و غرب به 
کرده  پیدا  تحقق  اسالم  در  کامل  طور 
دو  این  دیالوگ  یعنی  اسالم  و  است 
ساحت وجودی انسان.« )پدیدارشناسی، 
ریخته گران،  محمدرضا  مدرنیته،  هنر، 
تهران، نشر ساقی، 1389، صفحه ۲۰9 

و ۲1۲( 
ساحت  به  نگاهش  در  مدرنیته  مشکل 
آن چه  نیست.  آدمی  وجود  غربی 
توقفش  کرده،  آفت  مستعد  را  مدرنیته 
و  آن  به  دل بسته گی  و  ساحت  این  در 
ازخودبیگانه گی تحت سیطرۀ آن است. 
مساله  »نداشتن  ریخته گران:  بیان  به 
مساله  نداشتن  دل بسته گی  نیست؛ 
است. دل که از آن برداشتیم، صولت و 
استیال که الزمۀ ذاتی آن است، به پایان 
آن  با  صحیح  نسبت  در  ما  و  می رسد 
قرار می گیریم... با این حاِل وارسته گی 
روی  تکنولوژی  به  دیگر  بار  که  است 
می آوریم. در این مقام، دیگر ما در بند 
در  تکنولوژی  بلکه  نیستیم،  تکنولوژی 

بند ماست.« )همان، صفحه 189( 

مدرنیته اساساً نظر به ساحت 
غربی وجود آدمی دارد. آن گونه 
که حکمای پیشیِن ما گفته اند، 
انسان دو ساحت وجودی دارد؛ 
ساحت شرقی یا ساحت جان، و 
ساحت غربی یا ساحت تن؛ و 
هیچ یک از این دو هم به خودی 
خود بر دیگری برتری ندارد، چرا 
که هر دو در عین حال که بشری 
اند، می توانند الهی باشند
الگوی معنویت در اسالم، الگوی 
کاماًل شرقی نیست. یعنی آن 
معنویتی که در اسالم طرح 
شده، معنویت بودایی یا مسیحی 
نیست... می توان گفت که در 
اسالم بهشت به زمین آورده شده 
و شخص باید معنویت و گهرهای 
معنوی را در دل کار اجتماعی و 
معیشت روزانه جست وجو کند. 
به این جا که می رسیم می بینیم 
دیالوگ میان شرق و غرب به 
طور کامل در اسالم تحقق پیدا 
کرده است و اسالم یعنی دیالوگ 
این دو ساحت وجودی انسان

علم و فناورِی مدرن در نگاه اینشتین
بخش نخسـت



بخش سوم و پایانی

از میان زنان، صدای ماویس 
)Mavis( به گونۀ نمایان تری 

هم چون  است؛  مادرانه 
ماویس  در »محبوب«  سته 
می کشد،  را  فرزندانش 
به  نه  حادثه،  یک  با  اگرچه 
صورت عمدی. او به مغازۀ 
بقالی می رود تا برای غذای 
کند.  خرید  شوهرش  شِب 
مغازه  در  او  که  حالی  در 
دوقلو]=دوگانه گی[ است، 

دربسته  موتِر  در  او  های 
ماویس  می شوند.  خفه 
شوهر  که  می کند  احساس 
را  او  فرزندانش  دیگر  و 
دوقلوها  مرگ  به خاطر 
شک  می دانند،  مقصر 
می کند که آن ها می خواهند 
بکشند.  به تقاص  را  وی 
موتر  غم بار  و  وحشت زده 
از  می گیرد،  را  شوهرش 
دور  مریلند  در  خانه اش 
می شود، راه کالیفرنیا را در 
پیش می گیرد، گم می شود، 
گازوییل  درخواست  برای 
به در خانۀ کانونت می آید، 
سال ها  برای  که  جایی 

همان جا می ماند.
از[  ]لبریز  روایت  این 
گریز  و  ترس  کج َروی، 
عشقش  از  ماویس  شرح 
هم  دوقلوها  به  نسبت 
می کند  ادعا  او  هست. 
دوقلوها در کانونت هستند، 
مخفیانه به خانه اش هم سر 
فرزندانش  دیگر  تا  می زند 
کند.  تماشا  دور  از  را 
آن چه برجسته گی دارد این 
هیچ  او  که  است  واقعیت 
نداده  انجام  مادرانه یی  گناه 
است. بالفاصله پس از این 
روزنامه نگار  یک  حادثه، 
ماویس  با  مصاحبه  برای 
مالقات می کند اما در حالی 
تالش  روزنامه نگار  که 
مادرانۀ  روایت  یک  می کند 
کلیشه یی از ماویس بشنود، 
وی  که  ترتیب  بدین 
مصیبت زده  را  خانواده اش 
مادر  یک  عنوان  به  و  کرده 
فرزندش  مرگ  در  را  خود 
ماویس  می داند،  مقصر 
تصویری  چنین  نمی تواند 
وقتی  مثاًل  دهد.  ارایه 
روزنامه نگار می گوید »باید 
خیلی برای تو وحشت ناک 
می  پاسخ  ماویس  باشد« 
است،  این طور  »بله،  دهد 
وحشت ناک  ما  همۀ  برای 
در   You ضمیر  است«. 
جمع  را  ژورنالیست  جملۀ 
او  کند،  می  تفسیر  )شما( 

مادر  یک  که  تصور  این 
به  نسبت  متفاوتی  گونۀ  به 
دست  از  دربارۀ  دیگران 
رفتن دو فرزند تحت تاثیر 
وقتی  می کند.  رد  را  است 
می دهد  ادامه  روزنامه نگار 
مادران  دیگر  برای  »آیا 
که  چیزی  داری؟...  حرفی 
آن ها  کند،  نگران  را  آن ها 
بازدارد،  بی احتیاطی  از  را 
خیری  تراژدی  این  از  آیا 
ماویس  برآید؟«  می تواند 

ندارم«  دیگران  به  گفتن  برای  »چیزی  می گوید  مکرراً 
هم چون  فرزندی  هر  مرگ  جانسون »با  باربارا  قول  به 
گناهی انجام شده توسط مادر برخورد می شود، چیزی 
که یک مادر مانع آن شود«. در این بافت آرامش و عدم 
احساس گناه ماویس برای خواننده همانند روزنامه نگار 

دشوار است.
مرگ  زیرا  می شود؛  افزوده  تشویش  و  دشواری  این 
تصادفی دوقلو]=دوگانه گی[ها ما را به یاد مورد رسانه یی 
دو  اسمیت  می اندازد.   1994 در  اسمیت  سوزان  شدۀ 
همراه  را  موتر  کشت،  نبودند(  دوقلو  )که  را  پسرش 
کرد  ادعا  سپس  انداخت،  دریاچه  داخل  به  آن ها  جسد 
یک مرد امریکایی افریقایی موتر و فرزندانش را ربوده 
است. مجرمیت اسمیت قاطع بود، نه فقط به خاطر قتل 
یک  او  که  خاطر  این  به  بلکه  خودش،  فرزندان  عمد 
نژادی  امتیاز  از  کرد  تالش  جنوبی،  سفیدپوست  زن 
اسمیت،  مورد  ببرد.  بهره  خودش  جرم  پوشاندن  برای 

می کند  نابود  را  فرزندانش  که  غیرعادی  مادری  تصویر 
را بازنمایی می کند، استفادۀ اسمیت از تصویر کلیشه یی 
مردان مجرم امریکایی افریقایی باعث تأکید بر این نکته 
چنین  با  است.  سفیدپوست  زن  یک  قاتل  که  می شود 
ماویس،  نژادی  هویت  بیان  در  ابهام  با  و  خاطره یی 
تشخیص  ناچاریم  ما  می شود.  بیشتر  بازهم  تشویش 
بسیار  فرق  باشد،  سفید  یا  سیاه  ماویس  اگر  که  بدهیم 
مادری  گفتمان  که  باشیم  داشته  یاد  به  مجبوریم  است. 
جدایی از جهان شمولی و فراقومی بودنش در حقیقت 
یک  او  گرچه  است.  متنوع  و  خاص  اخالقی  طور  به 
مادر بیالوژیک نیست، کونسوالتا خصوصیاتی دارد که 
ممکن است او را مادرانه تر معرفی کند. غیر از »مادر« 
به  او  است.  مسن تر  کانِونت  اهالی  همۀ  از  او  ]راهبه[، 

عنوان یک چهرۀ مادرانه هم توسط زنان کانِونت و همه 
به وسیلۀ زنان رابی دیده می شود. با پرورش و فروش 
زنده گی  گذارن  خانه گی،  سوپ  و  نان  سبزیجات، 
نیز  کشنده  بیماری های  و  زخم ها  درمان  در  او  می کند. 
هیچ  بدون  را  فراری  و  وحشت زده  زنان  دارد،  دستی 
پدرساالر  نظم  آلترناتیو  او  بنابراین  می پذیرد،  پرسشی 
رابی است که سمبول آن ها اوون )Oven( است. هم زمان 
می گویند  من  »به  کند  می  اعالم  کانِونت  زنان  به  او 
کونسوالتا سوسا. اگر می خواهید این جا باشید؛ کاری که 
من می گویم می کنید، طوری که من می گویم می خورید، 

چی  می دهم  یادتان  من  می خوابید.  می گویم  من  وقتی 
و  است  آشکار  ترتیب  بدین  بخورید.«  دارید  دوست 
حریص  عجوزۀ  یا  فداکار  مربی  کلیشه یی،  تصویر  او 
از  زنان  است،  گروه  در  مادرساالر  اقتدار  بلکه  نیست، 

اقتدار کونسوالتا در شگفت می شدند:
این بانوی شیرین که ظاهراً یکایک آن ها را دوست دارد، 
کسی که هرگز انتقاد نکرده است، کسی که شریک ]غم[ 
عاطفی  مایۀ  ندارد،  غمخواری  به  نیازی  اما  است  همه 
نمی کند  قفل  را  دری  هیچ  می کند،  گوش  نمی خواهد، 
ندیم  و  دوست  مادر  این  می پذیرد...  باشد  که  هر  و 
ایده آل که در هم  نشینی او از آسیب امنیت هست، این 
را  همه  و  نمی کند  متهم  را  کسی  عالی  صاحب خانۀ 
اعتماد  او  به  می شود  که  ساده دلی  ننۀ  می گیرد،  تحویل 

کرد، نادیده اش گرفت و به او دروغ گفت.
خودستایی  کونسوالتا،  مادرانه  بیانیۀ  ترتیب،  بدین 
این  بر  عالوه  می کند،  برجسته  را  دیگر  زنان  بچه گانۀ 

در حالی که کونسوالتا نقش مادر را در ارتباط با دیگر 
زنان بازی می کند، خودش را بیشتر به عنوان یک دختر 
حساب می کند تا مادر ]راهبه[. او از کونسوالتا بزرگ تر 
است، کارهای مادرانه مثل غذا دادن، شستن یا تسالی 
نمی دهد،  انجام  کونسوالتا  هم چون  را  دادن  عاطفی 
]راهبه[  »مادر«  می کند،  پرستاری  »مادر«  از  کونسوالتا 
مادرساالر  نظم  سمبول  انسانی  کاراکتر  یک  به  نسبت 
است که در زیر آن کونسوالتا و دیگر زنان را سرپرستی 
می کند. سه زن دیگر در کانونت، سنکا )Seneca(، جی 
جی )Gigi( و پاالس )Pallas( بیشتر به عنوان دختر نمود 
یافته اند؛ جوانتر از ماویس، بدون این که هرگز فرزندی 

از آن خویش داشته باشند.
با  رابطه(  عدم  )یا  آسیب دیده  رابطۀ  آن ها  از  هریک 
طریق  از  کانونت  به  آمدن شان  و  داشته اند،  مادران شان 
بوده  پناهگاه  جست وجوی  و  آسیب  از  ایشان  گریز 

است.
مادر سنکا، به نام جین، وقتی او پنج ساله بود رهایش 
خواهر  که  می کرد  تظاهر  تنها،  نوجوان  یک  جین  کرد. 
سنکاست، روزی او را در اتاق خوابگاه دولتی شان رها 
کرد، دیگر زنان زنده گی سنکا به تربیت یا نوازش های 
عاطفی یی که بدان احتیاج داشت، نپرداختند. وقتی سنکا 
برای  تقاضایش  کرد،  مالقات  را  پسرش  دوست  مادر 
پول ضمانت رد شد و غذا یا جایی برای استراحت به 

 Norma( او داده نشد. زن مسن دیگر نورما کین فوکس
Keen Fox( در عوض نگه داری از او از وی لذت جنسی 

گرفت؛ او را از فرودگاه آورد، برای پنج هفته نگه داری 
کرد و قبل از آن که شوهرش از سفر دور برگردد، او را 

رها کرد.
و  پولدار  و  وکیل  پدری  با  نوجوان  دختر  یک  پاالس 
با  پسرش  دوست  که  فهمید  او  است،  هنرمند  مادری 
مادر رابطه دارد، در حالی که با ترس و عجله از صحنه 
پاالس  می گردد.  آبستن  و  می شود  زورگیر  می گریزد، 
نمی پذیرد که نام اصلی اش را که دیواین )Divine( است 

و مادر آن را رویش گذاشته، به کار ببرد.
جی جی هم داشتن اسمی شبیه مادرش را نمی پذیرد؛ 
دربارۀ  بیشتر  او  روایت  که  درحالی   )Grace( گریس 
رابطه اش با جنس مخالف است، بیان شده که رابطۀ وی 

با مادرش نامطلوب بوده است.
یافتن  در  رابی  مردم  غیرطبیعی،  و  کوتاه  پایان  یک  با 
جنازۀ زنان شکست می خورند. تصور می شود که زنان 
در همین حوالی باقی هستند و از طریق یک در یا پنجره 
به زمان یا مکان دیگری گریخته اند. هر یک از آنان به 
طور مختصر برای اعضای خانوادۀشان ظاهر می شوند. 
داشته  دخترش  یافتن  برای  بی فایده  تالشی  که  جین 
رنج  هیچ  بدون  سنکا  اما  می رود  سنکا  سوی  به  است، 
دیگر  زن  بشناسد.  را  او  که  کند  نمی  قبول  کینه یی  و 
تو  پیرمردت  »بانو  می گوید  جین  به  جی  جی  احتماالً 
را صدا می زند« وقتی جین بس می کند، می گوید: »من 
وودالون  خیابان  در  که  هستی  کسی  تو  می کردم  فکر 
روز  »هر  می گوید:  و  می زند  لبخند  سنکا  می شناختم« 
را  نوجوانش  مادر  و  سنکا  هست«،  اشتباهاتی  چنین 
به خاطر ترک کردن وی می بخشد احتماالً درک می کند 
به خاطر مردی، وی او را می شناسد، اما نمی خواهد به 

جرگۀ مادر ـ دخترها و رابطۀ ایشان بیفتد.
ماویس جلوی دختر بزرگ سالش ظاهر می شود، پاالس 
برای مادرش و جی جی برای پدربزرگش، ظاهر شدن 
آن ها کوتاه و گذراست، اما جگرسوز و رنج آور نیست.

نتیجه گیری:
در   )Sojourner Trruth( تراث  سوجورنر  که  همان طور 
کنوانسیون  یک  در  اوهایو   )Akron( آکروِن  در   1845

طرف دار حقوق زنان قویًا ادعا کرد مادرانه گی او همسان 
اما ناهمسان با زنان سفید بود، بیانات او به عنوان یک 
و  بود  شده  استثمار  دشوارش  کار  که  بَرده  مادر  و  زن 
فصیحانه  می شدند،  فروخته  برده  عنوان  به  فرزندانش 
عناوینی  با  طبقه بندی  که  کرد  اثبات  او  اما  شد  شروع 
 )monilithic( چون »زن« و »مادر« به هیچ وجه یک کاسه
امکان  این  بلکه  نیستند،  معین  بیالوژیکی  گونه یی  به  یا 
هست که به گونه یی سیاسی، زنانی که تجارب متنوعی 
پرسش  شوند،  یک پارچه  مادر  یا  زن  عناوین  با  دارند، 
فصیح تراث »من نیز زنم؟« )Ain’t I a women?( تفاوت 
ایاالت  برده داری  جامعۀ  در  سفید  و  سیاه  مادران  میان 
اما  می سازد.  برجسته  بلکه  نمی کند  پنهان  را  متحده 
هم زمان این قدرت را دارد که زنان هر دو نژاد را متحد 
همین طور  شود.  سیاسی  دگرگونی  به  منجر  و  سازد 
بازنمایی  مادری  صداهای  طریق  از  که  پسامدرنیسم 
 Terry( می شود آن طور که منتقدانی چون تری ایگلتون
Eagleton( ادعا می کنند، ضرورتًا غیر سیاسی و پوچ گرا 

به  نه  ضرورتًا  مشخص،  متن  یک  پسامدرنیسم  نیست. 
این معنی است که فعال و جنبش گر )libratory( است و 

نه به این معنی که محافظه کار یا پوچ گراست.
و  جهان  حالت،  بینش مندترین  در  متونی  چنان 
دل زده  و  نامتمرکز  شده،  تفکیک  را  قهرمان  ذهنیت 
می کند،  بازنمایی  پساصنعتی  مصرفی  سرمایه داری  از 
آن  بلکه  دهد،  نشان  واکنش  بدان  منفعالنه  این که  نه 
می کند.  سازمان دهی  معنی دار  سیاسی  روش  یک  با  را 
دید  از  را  مدرن  پسا  فرهنگ  که  هوکس  مثل  منتقدانی 
گره هایی  که  می دانند  فضایی  را  آن  می نگرند،  مثبت 
قدیمی که محکم هستند و در پی فرصت برای اشکال 
عقیدۀ  هستند.  مخالفت  فعالیت  و  کردن  بند  در  جدید 
آنها بر تجمل نوعی از گفتمان مادرانه است که به وسیلۀ 
مریسون، سیلکو و کینگستون نوشته می شود که مختصراً 
پیشنهاد  فقط  نه  آن ها  رمان های  پرداختم.  آن  تحلیل  به 
دربارۀ  فمینیستی  نظریه های  در  می دهد،  ارایه  جدیدی 
ذهنیت های مادرانه و از گفتمان مادرانه به منظور تشریح 
یک  هم چنین  بلکه  می کنـد،  استفاده  پسامدرن  واقعیت 
منظر آلترناتیو رادیکال به واقعیت کنونی و آیندۀ ما نیز 

نشان می دهد.
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احمد عمران
رییس جمهور کرزی در بیانیۀ آخِر هفتۀ خود به گونۀ 
شکایات  و  انتخابات  کمیسیون های  از  غیرمترقبه 
تقاضا کرد که تمام سعی و تالِش خود را در جهِت 
شفافیت بخشیدن به روند انتخابات انجام دهند. او از 
به  نتایج،  اعالم  امر  در  که  این کمیسیون ها خواست 

چیزی جز قانون و عدالت فکر نکنند. 
این سخنان از جانِب رییس جمهوری در حالی مطرح 
می شوند که در این اواخر ارگ ریاست جمهوری به 
پایگاه اصلِی مسایل انتخاباتی مبدل شده است. در این 
محل، عالوه بر این که مسووالن ارشِد کمیسیون های 
نیز  انتخابات  نامزدهای  دارند،  رفت وآمد  انتخاباتی 
انتخاباتی  مختلِف  نشست های  در  دوام دار  شکل  به 

شرکت می ورزند.
زبان ها  سِر  بر  روزها  این  که  بحث هایی  از  بسیاری 
ریاست جمهوری  ارگ  در  ریشه  عمدتًا  افتاده اند، 
افغانستان دارند؛ بحث هایی از این دست که انتخابات 
ساخته  ایتالفی  دولت  رفت،  خواهد  دوم  دور  به 
خواهد  میان  به  ملی  مشارکِت  دولت  شد،  خواهد 
آمد و سرانجام این که طرح پوتین ـ مدودف به اجرا 
گذاشته خواهد شد. حتا بحث های دیگری مثل پایین 
آوردِن آرای برخی نامزداِن مطرح و پیشتاز و ایجاد 
تساوی تصنعی در آرای چند نامزدی که نام های شان 

در صدر فهرست قرار دارد.
از  بیرون  نیستند که عده یی در  این بحث ها مسایلی 
را  آن ها  ریاست جمهوری،  ارگ  یا  و  دولت  دستگاه 
دامن زده باشند. این طرح و برنامه ها عماًل از درون 
همین دستگاه و محل بیرون شده و فضای ملتهبی را 

در رابطه با انتخابات شکل داده است. 
آقای کرزی هرچند به شکل ظاهری، از شفافیت در 
روند انتخابات و اعالم نتایِج واقعی سخن می گوید، 
ولی در خفا کار دیگری را دنبال می کند. کار دیگِر 
آقای کرزی هم چندان دور از چشِم مردم باقی نمانده 
خود،  گفته های  خالف  او  که  می دانند  همه  است. 
انتخابات  کارِ  در  هم چنان  چرا  و  می اندیشد  چه  به 

دخالت می ورزد. 
آقای کرزی تا به حال حداقل دو طرح اولیۀ خود را 
طرح  می بیند.  شکست خورده  انتخابات  با  رابطه  در 
نخست عبارت از این بود که سیاسیوِن کشور به نوعی 
اجماع در مورد انتخابات دست پیدا کنند و از تزاحِم 
نامزدهای انتخابات به میزان قابل توجهی کاسته شود. 
این طرح هرچند از سوی شخص آقای کرزی مطرح 
شد، ولی زمانی که روی آن کار صورت می گرفت، 

رفت.  فراموشی  به  و  شد  سبوتاژ  خودش  سوی  از 
طرحی،  چنین  دل  از  می خواست  کرزی  آقای  زیرا 
شرایطی ایجاد شود که قدرت هم چنان در اختیارش 

قرار داشته باشد. 
دومین شکسِت آقای کرزی زمانی خود را نشان داد 
تنها  نه  و  کرد  نامزد خاصی حمایت  از  عماًل  او  که 
حمایت کرد، که دیگران را نیز مجبور به حمایت از 
این نامزدِ خاص ساخت، آن هم به گونه یی که عده یی 
به زور و برخی هم با تطمیع و تهدید در کنار نامزد 
مورد حمایِت آقای کرزی قرار گرفتند. آقای کرزی 
با توجه به امکانات شخصی و دولتِی خود و ایجاد 
فضای توهم نسبت به یک نامزد خاص، می خواست 

او را برندۀ انتخابات سازد و در واقع خودش برنده 
ناچیز،  و  پایین  رای  دلیل  به  نامزد خاص  این  شود. 
حاال نمی تواند پیروز انتخابات شود. با این شکست، 
و  است  انداخته  به راه  را  تازه یی  طرح  کرزی  آقای 
آن، باال کشیدِن نامزد بی رای ولی مورد حمایتش در 
نتیجۀ پایین آوردِن آرای برخی نامزدان پیشتاز است. 
آقای کرزی دست کم می خواهد در این طرح شکسِت 
در  را  خود  حمایِت  مورد  نامزد  و  نخورد  آن چنانی 
دور  این  وارد  دوم،  دور  به  انتخابات  رفتن  صورت 

سازد. 
به آسانی  و  است  مرحله  چند  حاوی  البته  طرح  این 
نیز برای آقای کرزی مقدور نیست که بتواند شخِص 
مورد نظِر خود را تا مرحلۀ نزدیک به پیروزی بکشاند. 
به همین دلیل، او با تمام تالش روی این طرح کار 

گفت وگوهای  و  دیدوبازدید  با  می خواهد  و  می کند 
پذیرِش  به  وادار  را  انتخابات  نامزدهای  کسل کننده، 
آن کند و یا چنین تصوری را به وجود آورد که آن چه 
انجام شده، در یک روند شفاف و بدون دستکاری های 

مهندسی شده بوده است. 
انتخاباتی  کمیسیون های  از  وقتی  کرزی  آقای 
داشته  نظر  مد  را  انتخابات  شفافیِت  که  می خواهد 
در  که  آوازه هایی  به  نسبت  می خواهد  دقیقًا  باشند، 
می گیرد  که صورت  آن چه  به  نسبت  ارگ  از  بیرون 
شکل گرفته، واکنش نشان دهد. اگر این سروصداها 
وجود نمی داشتند، آقای کرزی نیز بدون شک نسبت 

به شفافیت کارِ کمیسیون ها حرف نمی زد. 
که  می داند  دیگری  کِس  هر  از  بهتر  کرزی  آقای 
مراد  وفق  بر  داشته،  انتظار  او  که  آن گونه  وضعیت 
نیست؛ از یک طرف نامزد مورد حمایتش در وضعیت 
مناسبی قرار ندارد و از طرف دیگر بسیاری از مسایلی 
که در ارگ ریاست جمهوری این روزها مطرح شده، 
به وسیلۀ شرکت کننده گان این نشست ها به بیرون درز 

کرده است. 
نگویند  مردم  چیزکی  نباشد  »تا  گفته اند  قدیم  از 
بستان های  بده  پایگاه  به  ارگ  واقعًا  اگر  چیزها«. 
این همه سروصدا  پس  است،  نشده  تبدیل  انتخاباتی 
کار  بر  کرزی  آقای  چرا  چیست؟  برای  آوازه  و 
مسووالن  خودش  که  می ورزد  تأکید  کمیسیون هایی 
ارشد آن ها را برگزیده است؟ اگر به این افراد اعتماد 
پس  دارد،  وجود  شک  بدون  که  نمی داشت  وجود 
مطرح  انتخابات  روند  شفافیت  بر  تأکید  ضرورت 

نمی تواند باشد. 
از  و  اطرافش می گذرد  آن چه که در  از  آقای کرزی 
آن چه که مردم در این شب و روزها نسبت به انتخابات 
و نتایِج آن سخن می گویند، به شدت بیمناک است و 
به همین دلیل می کوشد با چنین ابراز نظرهایی، جو 
با  که  عمومی یی  جو  سازد؛  آرام  را  جامعه  عمومی 
نگرانی مسایل انتخابات را دنبال می کند و نسبت به 

هر اقدام غیرقانونی، از خود واکنش نشان می دهد. 
نیز  خود  سومِ  طرح  در  تردید،  بدون  کرزی  آقای 
به ساِن دو طرِح قبلی با شکست روبه رو می شود؛ زیرا 
در افغانستان فعلی، دیگر چنین طرح هایی نمی توانند 
پاسخ گو باشند. مردم خواهاِن تغییر در وضعیِت نظام 
و ایجاد اصالحاِت بنیادی در کشور اند. این خواست  
انتخابات  از دل  ایجاد حکومِت مشروع که  به دنبال 
بیرون شده باشد، میسر می شود و نه تداومِ سلطۀ یک 

گروه در هیأت و لباسی دیگر.  
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ما از پروسه نظارت...شکست های پی هِم آقای کرزی در 16 حمل
تماشا  را  پروسه  این  می توانند  آنجا  از  که  اند  ساخته 

کنند.
مراکز  از  صندوق ها  »زمانی که  افزود:  نعیمی  فهیم 
آن  از  بعد  و  می شوند  باز  ناظرین  در حضور  می آیند 
نتایج ابتدایی می رود به طرف اسکن شدن و زمانی که 
برگه های اسکن شده در کمپیوتر ثبت می شود، در این 
مرحله ناظرین وجود ندارند و نمی توانند که بخش های 

بعدی این پروسه را نظارت کنند.«
آقای نعیمی هم چنان گفت، به خاطر مشکالت تخنیکی 
در کمیسیون مستقل انتخابات، ناظرین نمی توانند این 

روند را درست و معیاری نظارت کنند.
بنیاد  رییس  ایوب زاده  نعیم  محمد  حال،  عین  در 
مسووالن  می گوید،  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات 
کمیسیون انتخابات با ناظرین ُحسن نیت خوبی دارند 
و مشکل در روش موجود در این کمیسیون است که 
سبب شده تا ناظرین  نتوانند از نزدیک پروسۀ شمارش 

آرا را نظارت دقیق کنند.
آقای ایوب زاده هم چنان افزود، فضایی که در کمیسیون 
شده  گرفته  نظر  در  ناظرین  نظارت  برای  انتخابات 

است، فضای مسلکی نیست.
نظارت  روند  در  »ناظرین  کرد:  تصریح  تیفا  رییس 
که  نمی توانند  و  هستند  بیننده  تنها  آرا  شمارش  از 
از چالش ها و  تا  انجام دهند  را  نظارت مسلکی خود 
انکشاف هایی که صورت می گیرد، آگاهی داشته باشند.«
تا  می خواهد  انتخابات  کمیسیون  از  ایوب زاده  آقای 
نظر  در  ناظران  برای  را  نظارتی  درست  ُفرصت های 

بگیرند تا روند شفافیت انتخابات زیِر پرسش نرود.
نقش ناظرین در انتخابات ۱6 حمل

نهادهای نظارت کننده از پروسۀ انتخابات، نقش ناظرین 
حضور  می گویند،  خوانده  چشم گیر  روند  این  در  را 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  ناظرین  گستردۀ 
صورت  کمتر  تقلب  تا  شد  سبب  والیتی  شوراهای 

گیرد.
این  در  می گوید،  فیفا  بنیاد  سخنگوی  نعیمی  فهیم 
انتخابات شمار زیادی از ناظرین و مشاهدین حضور 
فرایند  در  رنگی  پُر  نقش  توانستند  آن ها  و  داشتند 

انتخابات داشته باشند. 
این  نظارت  روند  در  گفت،  هم چنان  نعیمی  آقای 
انتخابات، هم از نظر کیفیت و هم کمیت نقش ناظران 

بسیار مثبت بوده است.
معتقد  نیز  تیفا  بنیاد  رییس  ایوب زاده  نعیم  هم چنان، 
بستر  انتخابات 16 حمل  در  ناظران  که حضور  است 

خوبی را برای مشروعیت این انتخابات ایجاد کرد.
به  انتخابات  در  ناظران  کرد،  تصریح  ایوب زاده  آقای 
متقلبان اجازه ندادند تا تقلب سازمان یافته یی را انجام 
دهند. او گفت که ناظران سبب حضور گستردۀ مردم 

در پای صندوق های رأی نیز شدند.
نامزدان  نماینده گان  آرا،  شمارش  مرکز  در 
نظارت کنندۀ  نهادهای  نماینده گان  ریاست جمهوری، 
انتخابات، ژورنالیستان و شماری از مشاهدین بین المللی 

نیز حضور دارند و این روند را نظارت می کنند.

40 درصـد از واجدان رایدهی...
مستقل  کمسیون  و  مرکزی  احصاییه  ارقام  و  »آمار 
تنها  ساالنه  که  می دهد  نشان  والیت،  این  انتخابات 
سن  به  سالگی   1۷ سن  از  که  کسانی  از  تن   ۲۰۰۰
دهی  رای  شرایط  واجد  می رسند،  سالگی   18 قانونی 
شناخته می شوند. این افزایش ۲۰۰۰ نفری که در  هر 
تعداد  به  باید  اند،  دهی شده  رای  واجد شرایط  سال 
واجدین شرایط رای دهی در این والیت، افزایش به 
عمل می آمد و باید اشتراک مردم در انتخابات نسبت 

به انتخابات های گذشته باال می رفت.
اما متاسفانه چنین نیست و اشتراک مردم کم و کم تر 
شده است. او به عنوان نمونه می گوید که در انتخابات 
دور اول)138۲(، به تعداد۵۰ هزار تن واجدین شرایط 
در  و  بودند  کرده  اشتراک  انتخابات  در  والیت،  این 
دور دوم )1388( ۴۵ هزار و حاال )16 حمل 1393( 
در حدود ۴3 هزار تن در انتخابات شرکت کردند که 
انتخابات  پروسۀ  در  مردم  اشتراک  کاهش  نشان دهندۀ 

است.«
با توجه به برآورد باال، به این نتیجه می رسیم که ۴۰ در 
این والیت، در  صد شهروندان واجد شرایط رایدهی 

انتخابات اشتراک نورزیده اند.

حکومت با درجه بخشی والیت ها عادالنه برخورد کند
ناجيه نوری   

اعضای مجلس نماینده  گان و مسووالن نهادهای مدنی، 
کرزی  رییس جمهور  ویژه  به  و  افغانستان  حکومت  از 
می خواهند که دربارۀ درجه بخشی به  والیت های کشور 

عادالنه اقدام کند.
این اظهارات پس از آن بیان می شود که حامد کرزی طی 
کشور  و شرقی  جنوبی  والیت های  از  حکمی شماری 
وضعیت  و  مساحت  نفوس،  نظرداشت  در  بدون  را 
اقتصادی آن ها، به والیت های درجه اول و درجه دوم 

ارتقا بخشید.
والیت  ریاست جمهوری،  جداگانۀ  احکام  اساس  بر 
و  اول  درجه  والیت  به  دوم  درجه  والیت  از  هلمند 
والیات پکتیکا، کنرها و میدان وردک هر یک از درجه 

سوم به درجه دوم ارتقا یافتند. 
این مساله به واکنش هایی مواجه شده است و برخی 
از آگاهان می گویند که حکومت هنوز هم دید کوچک 

قومی را بر مسایل کالن ملی ترجیح می دهد. 
این که  ضمن  مدنی،  جامعۀ  شبکه  رییس  رفیعی  عزیز 
اقدام حکومت را یک تصمیم یک جانبه می خواند  این 
باج گیری در  این عملکرد حکومت یک نوع  می گوید: 
یک زمان بسیار حساس انتخابات است. به گفته او باید 
بسیار  درس  یک  انتخابات  در  مردم  گسترده  حضور 
که  می بود  افغانستان  سیاسی  اراکین  برای  حیرت انگیز 
منفعت طلبانه  اراده سیاسی مردم را در بحث های  نباید 
بخشی  که درجه  او می گوید  خود دخیل می ساختند. 
نادرست به برخی والیت ها نشان می دهد که حکومت 
ترجیح  ملی  مسایل  همۀ  بر  را  قومی  دید  هم  هنوز 

می دهد.
پهلوی  اقدام  این  مدنی  جامعۀ  شبکه  رییس  گفتۀ  به 

سیاسی دارد و زمانی که انتخابات به دور دو برده شود،  
از این درجه بخشی به چند والیت در مسایل انتخاباتی 

نهایت استفاده صورت می گیرد.
 وی افزود: با این اقدام حکومت، زمانی که انتخابات به 
دور دوم برود، انقطاع قومی به وجود می آید و انتخابات 
به جای این که یک حرکت سیاسی باشد، به یک حرکت 

قومی مبدیل می شود.
والیت  به  نباید  که  والیتی  وقتی  کرد:  تصریح  رفیعی 
اول  عنوان والیت درجه  به  کند،  پیدا  ارتقا  اول  درجه 
کسب  را  اول  درجه  والیت  امتیازات  و  می شود  اعالم 
ضایع  سبب  و  می گردد  ضایع  منابع  بیشترین  می کند، 
باشند،  اول  درجه  باید  که  والیاتی  سایر  حق  شدن 

می گردد.
او به عنوان نمونه گفت: ولسوالی رستاق والیت تخار 
بیشتر از چهارصد و پنجاه هزار جمعیت دارد که نفوس 
یک  اما  است؛  افغانستان  والیت  چندین  از  بیشتر  آن 
ولسوالی است و والیت آن هم از جمله والیت درجه 

سوم است. 
مجلس  عضو  مهدی،  محی الدین  داکتر  حال  همین  در 
پرنفوس  از جملۀ والیات  هلمند  نماینده گان می گوید: 
افغانستان است و تأسیسات اقتصادی و صنعتی در آن 
متمرکز می باشد؛ بنابراین می تواند در زمرۀ والیات درجه 
اول محسوب شود. اما والیات میدان وردک، پکتیکا و 
چند والیت دیگر که از درجه سوم به درجه دوم ارتقا 
از لحاظ مساحت کم  از لحاظ نفوس و  اند، هم  یافته 
است و تاسیاست صنعتی هم در آن جا متمرکز نیست؛ 

بنابراین اهمیت ارتقا یابی را ندارد.
به  و  حکومت  که  می گوید  مجلس  عضو  این  اما 
مانند  نیز  بار  این  رییس جمهور،  شخص  خصوص 

دفعات قبل، مالحظات سمتی و قومی را ارجحیت داده 
و این والیات را از درجه سوم به دوم ارتقا داده است.

داکتر مهدی اضافه کرد: ما امیدوار استیم که رییس جمهور 
این احساس را داشته باشد که نمایندۀ شمال و جنوب 
والیات  همۀ  متوازن  انکشاف  و  است  افغانستان  مردم 
کشور را باید در نظر داشته باشد و عادالنه برخورد کند.
محمد نعیم والی هلمند گفته است که والیت هلمند در 
این  نداشته و  قابل مالحظه یی  پیشرفت  سال های اخیر 
خواست اساسی باشنده گان این والیت بوده که به هلمند 

توجه بیشتری صورت گیرد.
اول  درجه  والیت های  "امتیازات  افزود:  هلمند  والی 
تعداد  لحاظ  از  بودجه همچنان  لحاظ  از  با درجه دوم 
و  می شود  زیاد  پارلمان  در  نماینده گان  کرسی های 
لحاظ  از  می شوند،  زیاد  هم  والیتی  شورای  وکیل های 

زراعت و از لحاظ معارف هم بسیار فرق می کند."
او می گوید که در این بخش شورای وزیران نیز موافقت 
کرده و تنها مبدل شدن این والیت به یک والیت درجه 
زودی  به  که  دارد  ملی  شورای  تصویب  به  نیاز  اول، 

مراحل باقی مانده آن نیز تکمیل خواهد شد.
به گفتۀ والی والیت هلمند، اکنون ولسوالی های نادعلی 
و  گرمسیر  اول،  درجه  ولسوالی های  حیث  به  ناوه  و 
و  مارجه  و  دوم  درجه  ولسوالی های  از جمله  گرشک 
والیت  این  سوم  درجه  ولسوالی های  جمله  از  نومیش 

به شمار می رود.
شود  تایید  مجلس  طرف  از  والیت ها  این  ارتقای  اگر 
بلخ،  هرات،  کندهار،  والیت های  به  که  امکاناتی  تمام 
گرفته  نظر  در  اول  درجه  دیگر والیت های  و  ننگرهار 

می شد به والیت هلمند نیز تعلق می گیرد.
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محبوب ترین گزینه  برای هدایت بارسلونا آرژانتینی  سرمربی 
بارسلونا  فوتبال  تیم 
از  نارضایتی  ابراز  با 
کارنامه خود در اولین 
در  حضورش  فصل 
که  شایعاتی  نیوکمپ 
از  مسی  رفتن  درباره 
را  دارد  وجود  بارسا 

تکذیب کرد.
اخیر  شکست های 
لیگ  در  بارسلونا 
قهرمانان اروپا، اللیگا 
اسپانیا  حذفی  جام  و 

سبب شده حرف و حدیث هایی درباره فرا رسیدن پایان 
آید  به وجود  تیم  این  در  لیونل مسی  دوران درخشش 
آینده  کاتاال ن ها  آرژانتینی  سرمربی  مارتینو،  خراردو  اما 

هموطنش را در جایی غیر از نیوکمپ نمی بیبند.
قریب  جدایی  از  که  شایعاتی  تکذیب  در  مارتینو  تاتا 
دارد،  وجود  اناری ها  و  آبی  از  ساله   ۲6 مسی  الوقوع 
اما  می زنم  بازیکنانم حرف  با  منظم  طور  به  من  گفت: 
هرگز با هیچ یک از آنها گفت و گوی ویژه ای نداشته ام. 
در مورد لئو هم این موضوع صدق می کند. 99 درصد 
دنیا تعجب می کنند وقتی برخی افراد درباره آینده مسی 
حرف می زنند. برخی حرف ها زده شده که به مغز من 

هم خطور نکرده است.
داده  رخ  که  اتفاقاتی  از  کدام  هیچ  نظرم  به  افزود:  وی 
بارسلونا  در  ماندن  برای  مسی  تصمیم  روی  نمی تواند 
تاثیر بگذارد چون وقتی بازیکنی مانند او اینگونه بازی 

چیزهای  تمام  می کند 
مربوط به قراردادش را 
از یاد می برد و تنها روی 
فوتبالش تمرکز می کند. 
که  بفهمم  نمی توانم 
حدیث ها  و  حرف  این 
از  مسی  آینده  درباره 
می گیرد.  نشات  کجا 
مسی 13 سال است که 
در بارسلونا حضور دارد 
و و آینده اش هم در این 

تیم خواهد بود.
آرژانتینی  سرمربی 
بارسلونا در ادامه به اخباری که در خصوص جدایی او از 
بارسلونا در پایان فصل منتشر شده اشاره و از تایید این 
موضوع خودداری کرد اما اذعان داشت که کارنامه اش را 

در این فصل نمی توان رضایت بخش دانست.
رفتن  به  تصمیمی  که  نگفته ام  من  داد:  ادامه  مارتینو 
که  توافقاتی  درباره  را  چیزی  نتایج  گفتم  بلکه  گرفته ام 
نمی کند.  عوض  داشته ام  بارسلونا  با  قراردادم  مورد  در 
نتایج  خاطر  به  و  کنم  صحبت  باشگاه  مدیران  به  باید 
عملکردم  از  هرگز  بدهم.  پس  جواب  همه  به  اخیر 
راضی نبوده ام. وقتی نتیجه نمی گیرید، هیچ کسی راضی 
نیست به خصوص اگر تیم ناکامی تیمی در حد و اندازه 
شانسی  دیگر  تورنمنت   ۲ در  بارسلونا  باشد.  بارسلونا 
برای قهرمانی ندارد و در یک تورنمنت باقی مانده  هم 
شانس اش نصفه و نیمه است. این یعنی که من نمی توانم 

از عملکردم راضی باشم.

عالی  نیمه  و  عالی  تحصیالت  نهادهای  از  جوان  هزاران  ساالنه 
مواجه  فقر  و  کاری  بی  با  اکثرشان  اما  می شوند،  فارغ  افغانستان 
می شوند. مقامات می گویند اگر حاال برای این مشکل راه حلی پیدا 

نشود، چند سال بعد به بحران تبدیل می شود.
به گزارش دویچه وله، بی کاری مفرط و فقر مزمن الاقل در قرن 
بوده و هنوز  افغانستان  گیر جامعه  دامن  از مشکالت  یکی  معاصر 
پس از سیزده سال کمک های میلیاردی جامعه جهانی، بی کاری و 
عدم اشتغال مردم، به خصوص جوانان تحصیل کرده این کشور را 

تهدید می کند.
محمد نعیم مهندس زاده، فارغ تحصیل از رشته برق در انستیتوت 
تکنالوژی افغان می گوید که چندین ماه است فارغ شده، اما تا کنون 

کاری نتوانسته است پیدا کند.
دارد  که  به سطح تحصیالتی  توجه  با  آینده شغلی اش  مورد  در  او 
ولی  توانیم،  می  کرده  کار  پایین  های  بخش  در  »ما  است:  نگران 
کارهای درست  و  دیزاینر  کننده،  نظارت  باال چون  در بخش های 
کار کرده نمی توانیم. سطح بیکاری در افغانستان بسیار زیاد است 
ها  در وزارت خانه  و  است  است. جذب خیلی کم  زیاد  تقاضا  و 
نیز یک سیستم درست وجود ندارد که به فارغ تحصیالن اولویت 

استخدام داده شود«.
او از منابع مسوول می خواهد که در صورتی که شغلی مناسبی فراهم 
نمی گردد، زمینه های ادامه تحصیل در سطوح باالتر را فراهم سازند.
لینا یک دختر تحصیل کردۀ مقیم کابل که سند فراغت از یکی از 
دانشگاه های دولتی افغانستان دارد می گوید که همچنان بیکار است. 
وی شاکی است که ماه ها است که دنبال کار است، اما تا کنون هیج 

منبعی به درخواست های کاریابی او پاسخی نداده است.
وی می افزاید: »من هنوز کار ندارم. از دولت می خواهم وقتی که 
این همه محصل را فارغ می کنند، زمینه کار برای شان فراهم کند تا 

بتوانیم به خود و کشور خود خدمت کنیم«.

افغانستان  تجارت  های  اطاق  عامل  هیات  رییس  حقجو،  قربان 
در  آفرینی  کار  برای  وسیعی  های  فرصت  افغانستان  که  می گوید 
اختیار دارد، اما این فرصت های باید درست شناسایی شده و عملی 

شوند.
وی می افزاید که افغانستان دارای زمین، ساختار نظام سیاسی اقتصاد 
محور، نیروی بشری وافر ولی غیر ماهر است، تنها آنچه در این میان 
کم است سرمایه است که می شود این خالء را تا حدودی با کمک 

های جهانی پر ساخت.
از  است،  نگرانی  بی کاری  افزایش  از  که  حالی  در  حقجو  آقای 
موجودیت صدها کارگر خارجی در کشور نیز ناراضی به نظر می 
رسد: »دلیل این که امروز بیش از 1۲۰ هزار نیروی کار خارجی در 
کشور ما در بخش های بسیار پیش پا افتاده و غیر مسلکی کار می 
کنند این است که ما نیروی مسلکی فعال نداریم، بنا به ارقام احصاییه 
مرکزی 3۵ تا ۴۰ درصد بی کاری در افغانستان، افراد بی کاری اند 

که مسلکی را نمی دانند«.
می  را  چیزی  که  مسلکی  و  کرده  تحصیل  افراد  حقجو،  گفته  به 
دانند در افغانستان بی کار نیستند؛ بلکه بی کار کسانی اند که هیج 
مهارتی ندارند. وی می گوید که اطاق های تجارت به همکاری سایر 
نهادهای همکار با حکومت افغانستان در تماس است تا یک صندوق 

قرضه برای خورده متشبثان فراهم گردد.
شدن  فارغ  با  سال  هر  می دهد.  نشان  را  دیگری  چیز  واقعیت  اما 
هزاران جوان تحصیل کرده از دانشگاه های مختلف در افغانستان، 
تنها شمار اندکی از آنان به کار گماشته می شوند و شمار تحصیل 

کرده های بی کار در این کشور هر سال افزایش می یابد.
قشر دیگری هم که از خارج کشور و مهاجرت برمی گردند نیز بر 
اندازی دوره  با راه  باور کارشناسان  به  افزوده می شوند.  افراد  این 
های آموزش حرفه و فن حکومت افغانستان می تواند از طریق هر 

فرد مسلکی در این کشور ۴ تا 1۰ جای کار ایجاد کند.

در نظرسنجی یک نشریه اسپانیایی محبوب ترین گزینه 
مارتینو  گرفتن جای خراردو  برای  بارسلونا  هواداران 

روی نیمکت آبی واناری پوشان مشخص شد.
یک  نتایج  به  استناد  با  مادرید  چاپ  مارکا  نشریه 
یورگن  خود،  اینترنتی  سایت  کاربران  از  نظرسنجی 
به  را  آلمان  دورتموند  بورسیا  تیم  سرمربی  کلوپ، 
در  بارسلونا  هدایت  برای  گزینه  محبوب ترین  عنوان 

فصل آینده معرفی کرد.
ناکامی های پی درپی بارسلونا در سال ۲۰1۴ که دست 
این تیم را از همه جام های این فصل کوتاه کرده است، 
مارتینو،  خرارد  برکناری  برای  را  معکوس  شمارش 
سرمربی آرژانتینی آبی واناری پوشان کاتالونیا آغاز کرده 
دو  که  کلوپ  مارکا،  نشریه  نظرسنجی  طبق  و  است 
و   ۲۰11 )سال های  بوندس لیگا  در  پی درپی  قهرمانی 
۲۰1۲( را برای بورسیا دورتموند به ارمغان آورد و این 
تیم را فصل گذشته به فینال لیگ قهرمانان اروپا رساند،  

بهترین گزینه برای گرفتن جای مارتینو است.
درصد   31.3 سوی  از  کلوپ  مارکا،  نظرسنجی  در 
هدایت  گزینه  بهترین  عنوان  به  مارکا  سایت  کاربران 
بارسا در فصل آینده انتخاب شده است. این در حالی 
پپ  بودند،  معتقد  کاربران  از  درصد   ۲1.۴ که  است 
گواردیوال، سرمربی پیشین کاتاالن ها که اکنون هدایت 
بایرن مونیخ را بر عهده دارد باید به نیوکمپ برگردد. 
با 16   B بارسلونا  تیم  پیشین  انریکه، سرمربی  لوئیس 
درصد آرای شرکت کنندگان در این نظرسنجی سومین 
گزینه است و در کمال تعجب 13.۴ درصد کاربران هم 

خواهان ماندن تاتا مارتینو در بارسلونا بودند.
محبوب ترین گزینه  برای هدایت بارسلونا

در این نظرسنجی گزینه های دیگری هم وجود داشتند 
که این افراد به ترتیب ارنستو والورده، سرمربی والنسیا 
با 6 درصد، میشل الدروپ )سرمربی اسپانیایی پیشین 
)سرمربی  دی بوئر  فرانک  درصد،   ۴.8 با  سوانزی( 
مارتینس  روبرتو  و  درصد   3.6 با  آژاکس(  هلندی 
آرای  درصد   3.۵ با  اورتون(  اسپانیایی  )سرمربی 
کاربران به عنوان بهترین گزینه ها برای هدایت بارسلونا 

در فصل آینده معرفی شده اند.
صرفنظر از پپ گواردیوال، یورگن کلوپ در میان سایر 
گزینه ها تجربه بیشتری برای هدایت بارسلونا دارد. او 
فصل پیش یکی از گزینه های اصلی رئال مادرید برای 
نهایت کارلو  اما در  پر کردن جای ژوزه مورینیو بود 
انتخاب شد.  عنوان سرمربی کهکشانی ها  به  آنچلوتی 
قرارداد  دورتموند  با   ۲۰16 سال  ژوئن  ماه  تا  کلوپ 

دارد.

ورزش

پاکستان راتلونکي ولسمرش...

)) زه په دې باور یم چې دا ډول غوښتنو او غږونو 

استخبارات  ډول  ځانګړي  په  او  حکومت  به  ته 

به هېڅکله هم  دا ډول غوښتنې  نیيس،  ونه  غوږ 

ای  له  واک  اصيل  ځکه  نيش،  پلې  کې  عمل  په 

اېس ای رسه دی. هغوی نه غواړي. دا غوښتنې 

به په راتلونکې د پارملان له لوري نورې هم ډېرې 

يش، هغه ډول چې موږ په خپل پارملان کې چغې 

وهو چې له امریکا رسه دې امنیتي تړون السلیک 

يش، ښې اړیکې دې وررسه جوړې يش؛ خو نه 

جوړېږي.((

په همدې حال کې د سیايس چارو شننونکي او 

د کابل پوهنتون استاد محمداسحاق امتر ماندګار 

ورځپاڼې ته په مرکه کې ویل، چې له وسله والو 

ډلو د پاکستان د الس اخیستو په اړه د پاکستانیو 

سناتورانو خربې تر  ډېره د افغانستان په راتلونکي 

ولسمرش او د پاکستاين او افغاين طالبانو د خپل 

منځیو اختالفونو پورې اړه لري.

ده وویل، په دې وروستیو کې د پاکستانیو، افغاين 

طالبانو او حقاين شبکې ترمنځ ډېرې ستونزې را 

منځ ته شوي، چې د حکیم الله مسعود او رساج 

الدین حقاين وژنه هم د دې اختالفاتو له امله وه.

لېواله  لحاظ  اداري  په  پاکستان  کړه،  زیاته  هغه 

دی، چې یوشمېر ترهګرې او وسله والې ډلې په 

خپل کنټرول کې ولري، خو په دې وروستیو کې 

یوشمېر وسله والې ډلې دومره پیاوړې شوي دي، 

چې د ای اېس ای له اطاعته رس غړوي.

د استاد امتر په وینا، د ترهګرو ډلو دومره پیاوړي 

ځینې   (( دي:  هم  زیان  په  پاکستان  د  خپله  کول 

ډلې اوس ډېرې پیاوړې شوي دي، چې د ای اېس 

طالبان  افغاين  لکه  وي.  غړو  رس  اطاعته  له  ای 

لېواله  ته  خربو  رسه  حکومت  افغان  له  یوشمېر 

دي، بله ډله یې له خربو رسه مخالفت کوي، بله 

ډله یې دفرت غواړي او ځینې نور یې بیا په جګړې 

زور راوړي.((

د سیايس چارو دغه شننونکي زیاتوي، د پاکستانیو 

همدې  له  ډېره  تر  غوښتنې  ډول  دغه  سناتورانو 

افغاين  چې  غواړي  او  دي  تړيل  رسه  مخالفتونو 

پاکستان  يش  کېدای   (( کړي:  کمزوري  طالبان 

اوس درک کړې هم وي، چې د افغانستان امنیت 

د  امني  نا  افغانستان  د  او  دی  امنیت  پاکستان  د 

د  اوس  هم  پاکستان  خپله  ده.  امني  نا  پاکستان 

ترهګرۍ قرباين دی، چې خلک یې ترې په تنګ 

شوي دي.((

پیاوړي  دومره  طالبانو  افغاين  د  وايي،  نوموړی 

کېدل اوس خپله د پاکستان او افغانستان لپاره هم 

زیان دی او کله چې د پاکستان د الس ابزار دومره 

پياوړي يش چې خپله پاکستان ته هم ګواښ پېښ 

کړي؛ نو بیا د دغه ډول ابزارو ژوندي پاتې کېدل 

ورته مهم نه دي.

په  چې  دا  وویل،  امتر  محمداسحق  ښاغلی 

افغانستان کې نوی تحول رامنځته کېدونکی دی 

او اوسنی ولسمرش به د نوي ولسمرش لپاره خپل 

پاکستان  د  به  ولسمرش  نوی  چې  پرېږدې،  ځای 

پر وړاندې نوې سرتاتېژي او پالیيس غوره کړي.

د هغه په خربه، د دې لپاره چې نوی ولسمرش له 

یو  غواړي  پاکستان  نو  راځي؛  رسه  پالیسۍ  نوې 

زرغون څراغ ورکړي، هم نړۍ والو او هم افغان 

ترهګرۍ ضد دي؛ خو  د  ته چې دوی  حکومت 

کار  ضد  ترهګرۍ  د  به  دا  چې  دی  باور  دې  په 

نوې  پاکستان  د  وړاندې  پر  افغانستان  د  بلکې  نه 

پالیيس وي.

مارتینو:

مسی از بارسلونا جدا نمی شود

وزیر تحصیالت عالی فرا....

این مشکالت شد.

سنگین افزود: برخی از دانشجویان که در آزمون 

نیمه  موسسات  در  آورده اند  خوبی  رتبه  کنکور 

قرار  افغانستان  ناامن  مناطق  در  که  دولتی  عالی 

دارند، جذب شده اند و توانایی ادامه تحصیل در 

این مناطق را ندارند.

انجام  را  این روند  این عضو مجلس مناینده گان 

نوعی ظلم به حق این دانشجویان تلقی کرد.

عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های  از  وی 

پایان  مشکل  این  به  زودتر  چه  هر  تا  خواست 

دهند و دانشجویان را بر اساس توانایی آن ها در 

دانشگاه ها جذب کنند.

عبدالودود پیامن عضو دیگر مجلس مناینده گان 

گفت  دانشجو،  پذیرش  روند  این  از  انتقاد  با  نیز 

افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های  که 

وظایف خود را بدرستی انجام منی دهند و از آن 

شانه خالی می کنند.

پیش  روز  چند  افغانستان  کنکور  آزمون  نتایج 

عالی  تحصیالت  وزارت  سوی  از  رسمی  به طور 

کشور اعالم شد.

در این آزمون بیش از 220 هزار داوطلب رشکت 

و  عالی  دانشگاه های  به  نفر  هزار   120 که  کردند 

مابقی  اما  یافتند  راه  افغانستان  دولتی  عالی  نیمه 

داوطلبان بی نتیجه باقی ماندند.

مناینده گان  مجلس  دیگر  عضو  ذکی  نظیفه 

وارد  تازه  دانشجویان  مشکالت  بررسی  ضمن 

وزیر  فراخوان  خواستار  کشور،  دانشگاه های  به 

تحصیالت عالی افغانستان به مجلس شد.

از هیأت  این عضو مجلس مناینده گان همچنین 

اداری این مجلس خواست تا هر چه زودتر قانون 

تحصیالت عالی این کشور را تصویب کند.



Year 6 y  NO 1280 y Sunday 20 April 2014

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : مجتبی امیری

گروه نويسنده گان:   حلیمه حسیني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجیه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com 0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - ۱۰۰۰ افغانی سه ماهه - ۱۲۵۰ افغانی

شش ماهه - ۲۰۰۰ افغانی شش ماهه - ۲۵۰۰ افغانی

نه مـاهه - ۳۰۰۰ افغانی نه مـاهه - ۳7۵۰ افغانی

یک ساله - ۴۰۰۰ افغانی یک ساله - ۵۰۰۰ افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - ۱۰۰  دالرسه ماهه - ۱۰۰۰ افغانی
شش ماهه - ۲۰۰ دالرشش ماهه - ۲۰۰۰ افغانی
نه ماهـه - ۳۰۰ دالرنه مـاهه - ۳۰۰۰ افغانی
یک ساله - ۴۰۰ دالریک ساله - ۴۰۰۰ افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

فرهاد سجودی
چهل درصد از واجدین شرایط رأی دهی در والیت پنجشیر 

در انتخابات اشتراک نکرده اند.
اشتراک  عدم  به  نسبت  این والیت،  والیتی  نامزداِن شورای 
گسترده مردم در انتخابات ) 16 حمل 1393( دالیل مختلفی 

را عنوان می کنند.
سید شریف سجاد عالمی، یکی از این نامزدان، معتقد است 
که مردم والیت پنجشیر به ویژه باشنده گان ولسوالی های دور 

دست، از پروسۀ انتخابات آگاهی درست نداشته اند.
واجدین  که  هستند  مناطقی  دره،  ولسوالی  در  افزود:  وی   

شرایط رای دهی کارت نداشتند.
محله  سه  در  نمونه  عنوان  به  کرد:  تصریح  عالمی  آقای   
از  مردم   )... و  َسخ  استوخی،  )پوژاوه،  »دره«  ولسوالی  در 
کارمنداِن  و  نداشتند  درست  آگاهی  دهی  رای  و  انتخابات 
کمیسیون مستقل انتخابات، به آن مناطق نرفته بودند. درحالی 
که آنها وظیفه داشتند دربارۀ اهمیت انتخابات به مردم آگاهی 

بدهند.
 فهیم فطرت، نامزد دیگری ست که اشتراک مردم این والیت 
را در انتخابات می ستاید و اما دلیل اشتراک کم رنگ مردم را 
در این انتخابات، دوری راه و عدم تبلیغات درسِت کمیسیون 
انتخابات به ویژه بخش آگاهی دهی این کمیسیون می پندارد.

 آقای فطرت تصریح کرد که اگر آگهی درست و همه جانبه 
از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صورت می گرفت، همۀ 
مردم ما با عالقۀ فراوان به پای صندوق های رأی می رفتند و 

رأی شان را استعمال می کردند.
والیت  والیتی  شورای  دیگر  نامزد  بهادری،  عبدالصمد  اما 
بیشتر  پیش  دوره های  به  نسبت  را  مردم  حضور  پنجشیر، 
اکثراً  زن  و  مرد  آبشار،  ولسوالی  »مردم  می گوید:  و  می داند 
در انتخابات اشتراک ورزیده بودند و تنها دوری راه و خرابی 
هوا، از چالش های فرا راه اشتراک مردم در روز انتخابات بود 

که مانع  اشتراک عدۀ از هم وطنان ما شد.«
که  دیگری ست  نامزد  عباسی،  عبدالکریم  مولوی  هم چنان، 
کاری  کم  به  را  پنجشیر  والیت  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

متهم می کند. 
اصاًل  پریان  ولسوالی  دوردست  مناطق  »مردم  می افزاید:  او 
منطقه  دو  ساکنان  جمله  از  و  اند  نگرفته  دهی  رای  کارت 
به نام های تُل و باال چمار، کارت ثبت نام به دست نیاورده 
خاطر  به  هم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارمندان  و  بودند 
نام  ثبت  مرکز  و  بودند  نرفته  ساحات  آن  به  مردم  نام  ثبت 

وجود نداشت.«
والیت  در  مدنی  جامعه  فعال  نیسان،  نازو  حال،  این  در   
پنجشیر، ضمن این که اشتراک مردم را در انتخابات می ستاید، 
حضور زن ها در برخی از ولسوالی ها به ویژه ولسوالی ُشتُل 
زمان  عین  در  اما  او  می خواند.  رنگ  پُر  را  پنجشیر  والیت 
نام می برد که مردم آن  از قریه های »ارزاوه« و »چیالنک« 
مناطق نه آگهی درست از انتخابات داشته اند و نه هم کارت 

رای دهی را به دست آورده اند.
والیت  مدنی  جامعه  مسوول  نوری،  آقا  شهید  هم چنان، 
انگاری  به سهل  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  نیز  پنجشیر، 

متهم می کند و می گوید: »این کمسیون بدون در نظر داشت 
عالقه مندی، نفوس، کوهستانی بودن و دوری راه و ... در این 
والیت، محل های راهی دهی را کم ساخته بود. او می گوید: 
این والیت  انتخابات دور گذشته، در منطقه پژغور  مثاًل در 
8 سایت راهی فعال وجود داشت که در این انتخابات به ۲ 
سایت تقلیل یافت و این سبب شد که اکثریت مردم این محل 
به خاطر دوری راه و مناسب نبودن آب و هوا، در انتخابات 

شرکت نکردند.«
  شماری از آگاهان، عالوه بر این، عوامل دیگری را هم فرا 

راه اشتراک گستردۀ مردم در این والیت می پندارند.
مستقل  کمیسیون  پیشین  رییس  حنفی،  احمد  نور  وکیل 
اکثراً  مردم  که  است  باور  این  به  پنجشیر،  والیت  انتخابات 
دلسرد  انتخابات،  کمیسیون  گذشتۀ  عمل کردهای  به  نسبت 
سهم  و  انتخابات  به  شان  بودن  عالقه  کم  دلیل  و  شده 
نگرفتن شان در پروسۀ رای دهی، همین بی باوری ها است.«

جاوید راحل، رییس دفتر مقام والیت پنجشیر، نیز می گوید 
مستقل  کمیسیون  و  انتخابات  پروسه  به  مردم  بی باوری  که 
انتخابات سبب شده که آنها به رأی دادن عالقه نداشته باشند.
او می گوید: کارکرد کمسیون مستقل انتخابات در دوره های 
پیش و تقلب گسترده در سطح کشور، باعث بی باوری مردم 
این پروسه  به  این والیت نسبت  به ویژه مردم  افغانستان و 

شده است.
او افزود: عدم برنامه های درست نامزدان ریاست جمهوری و 
شورای والیتی، عدم کمپاین درست و... باعث شده که مردم 

این والیت در انتخابات سهم گسترده نداشته باشند.
گروه های  از  عده  یک  فعالیت  که  است  معتقد  راحل  آقای 
دلیل  انتخابات،  مخالف  سازمان های  و  رسمی  غیر  سیاسی 
پروسه شده  این  بر سهم  نگرفتن برخی جوانان در  دیگری 

است.
در همین حال، سید امین اهلل فضلی، رییس کمیسیون مستقل 
نخست  دور  از  که  می گوید  پنجشیر،  والیت  در  انتخابات 
باشندۀ  تا حاال، در حدود ۲۵۰ هزار  انتخابات )سال138۲( 
پنجشیر ثبت نام کرده و کارت اخذ کردند و 3۵ هزار تن، در 

این انتخابات کارت رای دهی به دست آورده اند.
آقای فضلی می افزاید:...                         ادامه صفحه 6
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 در انتخابات اشتراک نکرده اند
آرای صدها صندوق رأی بازشماری 

و بازرسی می شود
انتخابات گفته که آرای حدود  کمیسیون مستقل 
۵۰۰ محل رای گیری انتخابات ریاست جمهوری 
بازشماری شده و آرای بیش از هزار محل دیگر 

در دست بازرسی است.
به  کمیسیون  این  سخنگوی  نور،  نورمحمد 
بازرسی  و  بازشماری  که  گفت  بی بی سی 
آرای  شفاف سازی  هدف  به  رای  صندوق های 

انتخابات شانزدهم حمل صورت می گیرد.
در هر محل یک صندوق رای انتخابات ریاست 
شورای  انتخابات  صندوق  یک  و  جمهوری 
والیتی بوده ولی شمار دقیق آرای این صندوق ها 
هر  در  نور،  آقای  گفته  به  اما  نیست،  مشخص 

صندوق حدود ششصد برگه رای وجود دارد.
والیت   31 به  مربوط  شده  بازشماری  آرای 
می شود و آرایی که بازرسی می شوند، مربوط همه 
3۴ والیت است، اما مسئوالن کمیسیون انتخابات 
نمی گویند که تا حال در نتیجه این بازشماری و 

بازرسی چه تعداد آرا ابطال شده است.
والیت  از  بی بی سی  خبرنگار  حال،  همین  در 
مرکز   99 آرای  که  داده  گزارش  قندهار  جنوبی 

رای گیری در این والیت قرنطینه شده است.
پیشتر کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت های 
شکایت های  بررسی  با  که  بود  گفته  انتخاباتی 
ریاست  انتخابات  مشکوک  آرای  انتخاباتی، 

جمهوری قرنطینه می شود.
صندوق آرای انتخابات هر والیت در مرکز همان 
به  انتخابات  نتایج  برگه های  اما  است،  والیت 
دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل 

فرستاده می شود.
نتایج ۵9۷۲ مرکز رای گیری  نور گفت که  آقای 
 ۷۰ از  بیش  نتایج  جمله  آن  از  و  شده  دریافت 

درصد آرا در بانک اطالعات ذخیره شده است.
سخنگوی کمیسیون انتخابات تاکید کرد که روند 
انتخابات در حضور  آرای  بازرسی  و  بازشماری 

ناظران انتخاباتی صورت می گیرد.
قرار است نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری 
نهایی  نتایج  و  شود  اعالم  ثور  چهارم  روز  در 

بیست روز بعد اعالم خواهد شد.
روند  انتخابات،  نتایج  شمارش  با  همزمان 
از سوی  هم  انتخاباتی  به شکایت های  رسیدگی 
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به پیش 

برده می شود.
مسووالن این کمیسیون گفته اند که صدها شکایتی 
دریافت کرده اند که اگر اثبات شوند، می توانند بر 

وضعیت آرا اثر بگذارند.

نزدیکی  در  بانوان  ویژه  اسالمی  علوم  مدرسه  یک 
کتابخانه  را  خود  کتابخانه  نام  پاکستان  پایتخت 

»شهید اسامه بن الدن« گذاشت!
موالنا  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
عبدالعزیز، مدیر این مدرسه علوم اسالمی خواهران 
این  کتابخانه   نامگذاری  از  هدف  که  است  گفته 
مدرسه به نام اسامه بن الدن، گرامی نگاه داشتن یاد 
اوست که در ماه می ۲۰11 در حمله نیروهای ویژه 

امریکایی جان خود را از دست داد.
پاکستان  در  کتابخانه  این  نامگذاری  اینکه  رغم  به 
اما در سال های اخیر دیگر  مورد توجه قرار گرفته 

نام بن الدن در پاکستان اعتبار گذشته را ندارد.
مردم پاکستان مدت هاست که از بابت خشونت های 
طالبان در این کشور خشمگین هستند و بن الدن نیز 

همواره قهرمانی برای گروه طالبان بوده است.
با این وجود بسیاری از مدارس مذهبی در پاکستان 
قهرمان  را  او  نیز  دارند  گرانه  افراط  اعتقادات  که 

می دانند.

دستگیری  عملیات  پاکستان  مقامات  که  زمانی  از 
اعضا و مقامات القاعده و خویشاوندان بن الدن را 
آغاز کرده اند مردم این کشور از نشان دادن تصویر 

وی می ترسند.
اقدام موالنا عبدالعزیز در نامگذاری کتابخانه مدرسه 
تحت مدیریت خود به نام بن الدن، نخستین اقدام 
در گرامی داشتن نام بن الدن پس از مدتی طوالنی 
است و توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است.

افتتاح کتابخانه یی در پاکستان به نام بن الدن


