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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

چرا انتخاباتبه دوِر دوم رفت؟

انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  از  کرزی  رییس جمهور 
ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، 

استقبال کرد.
ابراز آماده گی  از  براساس خبرنامۀ ارگ، آقای کرزی 
داکتر عبداهلل عبداهلل...                        ادامه صفحه 6

نیروهای  به  پاکستانی  مرزبانان  حملۀ  مبنی  کابل  اتهام  پاکستان  ارتش 
بی اساس  را  مرزی  نیروهای  از  تن  و کشته شدن یک  افغانستان  مرزی 

خواند و آن را رد کرد.
به نقل از اطالعیۀ روز گذشتۀ ستاد فرماندهی ارتش پاکستان، مرزبانان 
افغانستان روز و شب گذشته مناطق مرزی پاکستان در بخش لویی بوند 
در منطقه قلعۀ سیف اهللِ ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور را 

هدف آتشباری قرار داده اند.
بیانیه آمده است: نیروهای مرزی پاکستان متقابل به تیراندازی  در این 
مرزبانان افغانستان پاسخ دادند، ولی تاکنون هیچ گزارشی درخصوص 

تلفات این حادثه منتشر نشده است.
پست های  ساز  و  درباره ساخت  کابل  ادعای  پاکستان همچنین  ارتش 
امنیتی توسط نیروهای پاکستانی در خاک افغانستان را نیز رد کرده است.
پیش از این منابع خبری...                                   ادامه صفحه 6

کرزی به مسووالن حکومتی:

از مداخله در انتخابات 
خودداری کنید

اسالم آباد به کابل:

به حمالت شما پاسخ دادیم!
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نامزدان پیش تاز: 

 مردم در دور دوم انتخابات 
به صورت گسترده شرکت کنند!

45%31.6%



دورِ  در  که  کرد  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
اول انتخابات هیچ یک از نامزدان نتوانستند 
و  بیاورند  به دست  را  رای مطلوب 1+50 
بنابراین، انتخابات به دور دوم رفت. در دور 
دوم انتخابات، داکتر عبداهلل عبداهلل و اشرف 
غنی احمدزی به مصاف هم خواهند رفت 
و مطابق قانون، 24 جوزای سال جاری این 

انتخابات برگزار خواهد شد.
دوم  دور  به  شرایطی  در  انتخابات  اما  و 
می رود که ده ها مورد تقلب و دست کاری از 
سوی عناصر مخرب در داخل کمیسیون های 
انتخاباتی، بی سرنوشت مانده است. تا کنون 
هیچ یک از کمیسیون ها حاضر نشده اند که به 
درخواست های مکرر مردم و نامزدان، پاسِخ 
درست ارایه کنند. در چنین وضعی، وقتی 
نتایج ابتدایی اعالم شد، همۀ مردم به ویژه 
تیم پیشتاز این انتخابات، تیم اصالحات و 
هم گرایی، اعتراض کردند که انتخابات را با 
زور تقلب به دور دوم بردند. به همین  گونه، 
تیم اصالحات و هم گرایی ده ها مورد تقلب 
را  انتخاباتی  کمیسیون های  دست کاری  و 
مستند ساخته و طی یک نشست خبری به 

رسانه ها نشان دادند. طبق گفته های مقامات 
این تیم انتخاباتی، آنان اسناد و شواهِد دال 
بر تقلب را به کمیسیون شکایات انتخاباتی 
بازهم مورد توجه واقع  اما  اند  ارجاع داده 

نشده است.
تیم  سوی  از  ارایه شده  آمار  که  البته 
نبود.  آمار ساده یی  و هم گرایی،  اصالحات 
تقلب به حدی بود که سرنوشت  این آمارِ 
به  و  می کرد  مشخص  را  رای  میلیون  یک 
با  اما  را؛  اول  انتخابات دور  نتیجۀ  تبع آن، 
این همه تیم اصالحات و هم گرایی نتیجۀ پر 
از تقلب دور اول را پذیرفت و اعالم کرد 
که آماده است تا به دور دوم انتخابات برود؛ 

چرا و روی چه دالیلی؟
به نظر می رسد که تیم اصالحات و هم گرایی 
زیر فشار قانون و پابندی بی حد و حصرش 
سعی  می پذیرد.  را  انتخابات  نتیجۀ  آن،  به 
مشروعیت  که  است  آن  بر  تیم  این  افرادِ 
یک  طی  که  آن  رغم  به   - را  انتخابات 
 - می آید  دست  به  ناقص  بسیار  میکانیسم 
از مجرای کمیسیون های انتخاباتی به دست 
بیاورند؛ اما سوگ مندانه که در کمیسیون های 
انتخاباتی افرادی جابه جا شده اند که از این 
کمیسیون های  می کنند.  سوء  استفادۀ  وضع 
که  مسأله  این  درک  به  توجه  با  انتخاباتی 
کار  به  پابندی شدید  انتخابات،  پیشتاز  تیم 
و کردار آن کمیسیون ها دارد، تالش می کنند 
رای  در  دست کاری  و  تقلب  اعمال  با  تا 

نقطۀ  از  این سرزمین،  میلیون شهروند  پنج 
کار  و  کنند  استفاده  تیم  این  آسیب پذیری 

خودشان را انجام بدهند.
زیرا اکثراً تیم اصالحات و هم گرایی را، تیم 
مجاهدین و به تبع از ادبیات امریکایی های 
قانون  ناقِض  و  جنگ ساالر  تیم  لیبرال، 
بسیار  هرچند  روش  این  می کنند.  خطاب 
میان  به  سیاسی  بازی  یک  و طی  نادرست 
جدی یی  بسیار  آسیب  آن هم  با  اما  آمده، 
در موضع گیری تیم اصالحات و هم گرایی 
وارد آورده است. چندان که این تیم حتا با 
توجه به اهمیتی که به ثبات کشور می دهد، حق 

مشروعش قربانی می شود. 
 1388 سال  انتخابات  در  دقیقًا  آسیب  این 
هم بر داکتر عبداهلل و تیم آن زمانش فرود 
آمد. در آن زمان رییس جمهور کرزی از این 
زیاد،  فشار  اعمال  با  و  کرد  استفاده  ترفند 
دور  انتخابات  به  رفتن  از  را  عبداهلل  داکتر 
انصاف  از شرط  اگر  اال،  و  بازداشت.  دوم 
با  تیم  این  اسناد غیر رسمی،  نگذریم طبق 
انتخابات  برندۀ  رای،   %56 آوردن  دست 

بین  از  با  و  به جبر  اما  است  نخست  دور 
بردن بیشتر از یک میلیون رای شان، آنان را 

به انتخابات دور دوم می کشانند.
دارد،  وجود  میانه  این  در  که  دیگری  نقد 
و  اصالحات  تیم  موضع گیری  همین  بر 
چند  تا  می دهد  اجازه  که  است  هم گرایی 
نفر، با استفادۀ سوء از قانون و قانون پذیری، 
تیم  بکشند.  چالش  به  را  ملی  پروسۀ  یک 
داشته  یاد  به  باید  هم گرایی  و  اصالحات 
یا  آنان، موضع شخصی و  باشد که موضع 
مردم  موضع  بل  نیست،  خودشان  گروهی 
است. اگر مردم به آنان رای داده است، آنان 
نیز مکلف و مجبور به پاسداشِت رای مردم 
این گونه  نباید  هم گرایی  و  اصالحات  اند. 
دست زیر چانه نشسته و از ترس تهمت و 

بدنامی  هیچ کاری را انجام ندهد.
اصالحات  تیم  که  دیگری  دلیل  احتماالً 
را  اول  دور  انتخاباِت  نتیجۀ  هم گرایی  و 
آرای  به  توجه  با  که  است  این  پذیرفت، 
باالیی که در آن انتخابات به دست آورده اند 
و نیز این که شماری از تیم های قوی دیگر 
به آنان پیوسته اند، گمان می برند که در دور 
دست  به  را  باالتری  رای  مراتب  به  دوم 
و  رقیب  تیم  این گونه،  به  و  آورد  خواهند 
کمیسیون های  در  آنان  سیاسی  شریکان 
آن که  حال  می دهند.  شکست  را  انتخاباتی 
هیچ تضمینی نیست که سرنوشت انتخابات 
دور دوم نیز با دست کاری ها و تقلب ها به 

بن نست کشیده نشود.
و  نیست  بینانه  خوش  خیلی  بنابراین، 
و  اصالحات  تیم  که  نیست  واقع بینانه 
هم گرایی به همین ساده گی نتیجۀ انتخابات 
را  پذیرفت. دسِت کم توقع می رفت که این 
استیناف طلب  اول  دور  انتخابات  در  تیم، 
بررسی  برای  انتخاباتی  محکمۀ  و  می شد 
دست کاری ها  و  تقلب ها  شواهد  و  اسناد 

برگزار می گردید.
کمیسیون های  اگر  که  این  پایان  در 
را  کارشان  منوال  همین  به  نیز  انتخاباتی 
ادامه بدهند، بی تردید که گپ به جاهای 
همیشه  چون  کشید،  خواهد  باریکی 
آرای  با  برنده  تیم  یک  که  نمی شود 
زیر  قانون،  پاس داشتن  برای  میلیونی، 
بار رفتار تبعیض آمیز چند نفری برود که 
می کنند.  تنظیم  و  ترتیب  را  قانون  ظاهراً 
تحمل  بار  یک  فقط  می تواند  کسی  هر 
عمِل خراب کارانه و غیرقانونی را داشته 

باشد!
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نتایج نهایی با یک روز تأخیر، انتخاباِت ریاست جمهوری 
را به دورِ دوم گذار داد. اما از همان آغاز پیدا بود که این 
انتخابات به دور دوم کشانده می شود، زیرا کمیسیون ها قبل 
از این که از نتیجه بخشِی انتخابات در دورِ اول صحبت کنند، 
همه بر دورِ دوم تأکید داشتند. واضح است که انتخابات 
انتخابات  بل  نشد،  کشانده  دوم  دور  به  طبیعی  به صورت 
را به دور دوم کشاندند. دست کاری در نتایج انتخابات و 
آرای مردم، بزرگ ترین و ناجوان مردانه ترین جفایی بود که 
ارگ ریاست جمهوری و کمیسیون های انتخاباتی آن را در 

حِق مردمِ افغانستان انجام دادند.
هم  و  ریاست جمهوری  هم  انتخابات،  برگزاری  از  قبل 
کمیسیون های انتخاباتی می گفتند که انتخابات به دورِ دوم 
می رود و این نشان می دهد که از همان آغاز قصد مهندسِی 

انتخابات در این راستا وجود داشته است.
از طرف دیگر، با توجه به عمل کرد کمیسیوِن شکایت های 
که  دیده می شود  انتخابات،  انتخاباتی و کمیسیون مستقِل 
این کمیسیون ها در کارشان بی طرف باقی نمانده اند. دوگانه 
عمل کردِن کمیسیون های انتخاباتی در مورد نامزدان و آرای 
مربوط به دو نامزد پیشتاز، نشان داد که هر دو کمیسیون 
را  انتخابات سیاسی عمل کرده اند و عدالت  اوِل  در دور 
قربانی نگرش ها و سلیقه های سیاسِی خود ساخته اند. البته 
بردن انتخابات به دور دوم، بدون شک به اشاره و مشوره و 
مهندسِی شخِص آقای کرزی صورت گرفته و مسووالن و 
دست اندرکاراِن کمیسیون های انتخاباتی، بدون اشارۀ ارگ 

جرأت دست کاری در آرای مردم را نداشته و ندارند.
را  نامزدان  تیم های  ترکیب  آقای کرزی  ابتدا  که  از همان 
خود  را  معاونین شان  و  آن ها  از  بسیاری  و  کرد  مهندسی 
گزینش نمود، کاماًل واضح بود که ارگ بازی قدرت را در 
محور منافِع خود مدیریت می کند. با توجه به شکایت های 
دست بردهای  از  حتا  ـ  تقلبات  و  دست بردها  از  گسترده 
نهایی  نتایج  اعالم  ـ،  انتخابات  کمیسیون  اعضای  خود 
کمیسیون  تأکید  و  ابتدایی  آمار  در  تغییر  بدون  انتخابات 
مبنی بر عدم مداخلۀ دولت در دور دوم، دانسته می شود 
بازی ها دخیل  این  به شدت در  ارگ ریاست جمهوری  که 

است.
تالش  ارگ  که  داد  نشان  دوم  دور  به  انتخابات  رفتن 
می ورزد که با توسل به بازی های چندپهلو و استفاده از هر 
وسیلۀ ممکن، روند انتخابات را چنان مدیریت نماید که در 
نهایت حکومِت برآمده از انتخابات، فاقد کارآیی الزم باشد 

و برای دوامِ خود به ارگ نشیناِن کنونی تکیه کند. 
اقتدار  تداوم  می خواهد،  ارگ  که  را  آن چه  تردید،  بدون 
سیاسی و اشراف بر معادالِت سیاسِی کشور است که این 
خواسته را حتا به قیمت گسترش ناامنی و بیچاره گی مردم، 

ادامه می دهد و به چیزی کمتر از آن راضی نمی شود.
اساس  بر  اول  همان  از  انتخاباتی  کمیسیون های  ترکیب 
خواسِت رییس جمهور و توافِق همکارانش و نیز بر اساس 
در  بتوانند  آن ها  تا  رقم خورد  ارگ نشینان  کلِی  استراتژِی 
یک بازی چندپهلو با روند انتخابات، شرایط الزم را برای 
تداوم اقتدار سیاسِی خودی ها فراهم سازند. اکنون در این 
شانۀ  بر  بزرگ  بسیار  مسوولیت  تاریخی،  حساس  مقطع 
دونامزد پیشتاز و تیم های انتخاباتِی هر دو طرف نهاده شده 
است تا با درک عمیق از اوضاع کشور و بازی های پشت 
پردۀ ارگ، بتوانند با ایجاد فضای رقابِت مثبت میان خود و 
به ثمر نشاندن انتخابات، از این مرحلۀ خطیر موفقانه گذار 

کنند و مردم افغانستان را از نگرانی ها بیرون  آورند. 
کار  در  که  دست کاری هایی  و  کوتاهی ها  همۀ  با  حاال 
انتخاباِت  پیشتازِ  نامزداِن  داشت،  وجود  انتخابات 
ریاست جمهوری نتایج نهایی را پذیرفته اند و ناگزیر مردم 
دوم  دور  به  رفتن  اما  کرده اند.  قبول  را  آن  هم  افغانستان 
بتوان  تا  است  اصالحات  یک سلسله  مستلزم  انتخابات، 
آن را به خوبی مدیریت و کنترل کرد. مهم ترین اصالحی 
که باید در این مرحله صورت بگیرد، این است که ارگ 
ریاست جمهوری از این پس از مداخله در روند انتخابات 
با آرای مردم تعیین  تا باشد که سرنوشت کشور  بپرهیزد 
شود. در غیر آن، مداخله و مهندسِی ارگ در روند انتخاباِت 
دور دوم، افغانستان را به تباهی خواهد کشاند و مسوولیت 

آن هم به دوش آقای کرزی خواهد بود!

دوِر دوم چرا و چه گونه؟



www.mandegardaily.com    سال ششم   y شمارة یکهزار دو صدو  نودو هشت   y شنبه  27 ثور / اردی  بهشت  y 1393 17 رجب المرجب  y 1435 17 می  32014

جنگ پنهان پنتاگون در 124 کشور جهان
نقش واشنگتن در اوکراین و حمایتش از نئونازی های این 

کشور، تبعات زیادی برای جهان در پی خواهد داشت.
دیگر  تهدید یک جنگ جهانی  است  چرا غرب حاضر 
دروغ ها،  که  می دهد  اجازه  غرب  چرا  کند؟  تحمل  را 

پینتر  هارولد  کنند؟  توجیه  را  خطرات 
حجم  که  می نویسد  خصوص  این  در 
عین  در  که  است  زیاد  آنقدر  تلقین ها 
وجود  هیچ گاه  انگار  واقعیت،  وجود 

نداشته است.
هر  امریکایی  تاریخ نگار  بلوم،  ویلیام 
سیاست  سابقه  از  خالصه یی  ساله 
که  می کند  منتشر  کشور  این  خارجی 
تاکنون  از 1945  واشنگتن  آن  براساس 
در  دولت   50 از  بیش  سرنگونی  برای 
با  آن ها  از  بسیاری  که  جهان  سرتاسر 
آمده  کار  سر  بر  دموکراتیک  انتخابات 
این  براساس  بودند، تالش کرده است. 
سوابق، واشنگتن همچنین در انتخابات 
30 کشور مداخله کرده، غیر نظامیان را 
در 30 کشور بمباران کرده، از تسلیحات 
و  کرده  استفاده  بیولوژیکی  و  شیمیایی 
تالش کرده است تا رهبران کشورهای 

دیگر را ترور کنند.
در بسیاری از این موارد انگلیس نیز با 

امریکا همکاری کرده است. با وجود اینکه پیشرفته ترین 
و آزادترین رسانه ها در غرب حضور دارند با این حال 

این جنایات انعکاس داده نمی شود.
حادثه 11 سپتمبر 2001 به سالحی برای اجرای سیاست 
خارجی انگلیس و امریکا تبدیل شد که خود پیامدهای 
خارجه  وزارت  مثال  برای  داشت.  پی  در  را  سنگینی 
امریکا در ماه آوریل در گزارشی اعالم کرد که به دنبال 
حمله ناتو به لیبی در سال 2011، این کشور به پناهگاهی 

ایمن برای تروریست ها تبدیل شده است.
به  کمونیسم  از  غرب«  »دشمن  نام  سال ها  این  طی 
دشمن  کسانی  کل  در  اما  است  یافته  تغییر  اسالم گرایی 
امریکا و غرب هستند که مستقل از آن ها باشند یا اینکه 
کشورشان از نظر منابع یا استراتژیک مفید باشد. رهبران 
این کشورها در مواردی با استفاده از خشونت سرنگون 
شده اند که برای مثال می توان به محمد مصدق در ایران، 
آربنزه در گوآتماال و سالوادور آلنده در شیلی اشاره کرد. 
در موارد دیگری نیز این رهبرها کشته شدند که می توان 
به پاتریس لومومبا در جمهوری دموکراتیک کنگو اشاره 

کرد.
رهبران  همچنین  و  رهبرها  این  که  است  حالی  در  این 
هوگو  کوبا،  سابق  رهبر  کاسترو،  فیدل  همچون  دیگری 

چاولز، رئیس جمهوری سابق ونزوئال و اکنون والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه دائمًا از سوی رسانه های 

غربی مورد تهمت و بی احترامی قرار گرفته اند.
جمهوری  ریاست  دوران  از  پس  بار  اولین  برای  اکنون 

واشنگتن  امریکا،  سابق  جمهوری  رئیس  ریگان،  رونالد 
جهان را به سمت جنگی تمام عیار می برد.

در حال حاضر اوکراین به عنوان مرز بین اروپا و روسیه، 
در دست نیروهای فاشیستی است که از سوی امریکا و 
اتحادیه اروپا حمایت می شوند و غرب نیز در کشوری که 
نازی های آن از آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی حمایت 

کردند، از نئونازی ها حمایت می کنند.
در  کی یف  کودتای  دولت  از  با حمایت خود  واشنگتن 
مقابل دولت منتخب این کشور قصد داشت تا آب های 
اما  درآورد  خود  تصرف  به  را  کریمه  در  روسیه  گرم 
روس ها همانند هر زمان دیگری که از سوی غرب مورد 

حمله قرار می گرفتند از خود دفاع کردند.
شرق  زبان های  روس  از  حمایت  به  پوتین  اگر  اکنون 
اوکراین ترغیب شود، چهره »منفور« او در غرب، جنگ 
چریکی ناتو که ممکن است به خود روسیه نیز کشیده 
با  پوتین  این در حالی است که  را توجیه می کند،  شود 
عقب کشیدن نیروهایش از مرز اوکراین و ترغیب روس 
زبان های شرق این کشور به تعویق برگزاری همه پرسی 
استقالل، به دنبال توافق با واشنگتن و اتحادیه اروپا است.
این روس زبان ها که یک سوم جمعیت اوکراین را تشکیل 
فدراسیون  یک  ایجاد  دنبال  به  که  مدت هاست  می دهند 

دموکراتیک هستند تا هم از کی یف مستقل شوند و هم 
آن ها آن گونه که رسانه های غربی  از  بسیاری  از مسکو. 
شورشی  نه  و  هستند  طلب  جدایی  نه  می شوند  مدعی 
خود  وطن  در  می خواهند  که  هستند  شهروندانی  بلکه 

زندگی کنند.

و  عراق  همچون  نیز  اوکراین  اکنون  اما 
سیا  سازمان  فعالیت  حوزه  به  افغانستان 
امریکا با مدیریت مستقیم جان برنان، رئیس 
از  بسیاری  است.  شده  تبدیل  سازمان  این 
آی  بی  اف  و  سیا  سازمان  ویژه  واحدهای 
بر  نظارت  برای  امنیتی  ساختار  یک  امریکا، 
حمالت خشونت بار علیه کسانی که با دولت 
تشکیل  می کنند،  مخالفت  کی یف  کودتای 

داده اند.
گزارشات  و  مربوطه  ویدیوهای  شما  اگر 
ببینید  اودسا  عام  قتل  از  را  عینی  شاهدان 
فاشیست  تندروهای  که  بود  خواهید  شاهد 
یک ساختمان بزرگ را به آتش کشیده و 41 
در صحنه  پلیس  که  در حالی  کشتند  را  نفر 

حضور داشت اما هیچ اقدامی اتخاذ نکرد.
یک دکتر که برای کمک به این افراد به محل 
حادثه رفته بود در این خصوص گفت: یکی 
از افراطیون حامی اوکراین من را با خشونت 
از آنجا دور کرده و گفت که تو و دیگر یهودی های اودسا 
نیز به همین سرنوشت دچار خواهید شد. اتفاقاتی که در 
توسط  کشور  این  اشغال  زمان  در  حتی  داد  رخ  اودسا 

نازی های آلمان نیز رخ نداده بود.
اوکراینی های روس زبان برای زنده ماندن خود در حال 
مبارزه اند. هنگامی که پوتین اعالم کرد نیروهای روس از 
وزیر  پاروبی،  آندری  می کنند،  عقب نشینی  اوکراین  مرز 
فاشیست  حزب  بنیانگذارهای  از  یکی  و  اوکراین  دفاع 
سوابودا اعالم کرد که حمالت علیه جدایی طلبان افزایش 
خواهند یافت. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس 
جمهوری امریکا درست پس از قتل عام اودسا مدعی شد 
که دولت کی یف »خویشتنداری قابل توجهی« را اتخاذ 
کرده است و حتی یک روزنامه آلمانی نیز نسبت به جنگ 

پنهانی روسیه هشدار داد.
 2011 سپتمبر   11 حادثه  از  پس  که  است  این  واقعیت 
افشاگر  السبرگ،  دنیل  گفته  به  اما  کرد،  تغییر  جهان 
معروف، یک کودتای پنهان در واشنگتن صورت گرفت 
که در پی آن جنگ طلبی افسار گسیخته به قدرت رسید. 
پنتاگون اکنون عملیات های ویژه و جنگ های مخفیانه ای 
سوال  اکنون  و  می دهد  انجام  جهان  کشور   124 در 

اینجاست که ما چرا چنین اقداماتی را تحمل می کنیم؟

حزب حاکم هندوستان 
شکست انتخاباتی را پذیرفت

امریکا معاهده تسلیحاتی یک سه روز عزای عمومی در ترکیه
میلیارد دالری با عراق امضا می کند

در اعتراض به حادثه مرگبار انفجار معدن در غرب ترکیه، 
اتحادیه های کارگری این کشور یک روز اعتصاب عمومی 
به  دست  مختلف  شهرهای  در  معترضان  و  کردند  اعالم 

تجمع و راهپیمایی زده اند.
شمار تلفات حادثه اخیر در معدن شهر سوما به 282 نفر 
رسیده و در ترکیه سه روز عزای عمومی اعالم شده است.
انفجار روز سه شنبه زمانی رخ داد که ۷8۷ معدنچی در 
 363 رسمی  آمار  بر  بنا  بودند.  کار  مشغول  معدن  داخل 
اما  از حادثه نجات داده شدند،  بعد  اولیه  نفر در ساعات 

از چهارشنبه صبح هیچ کس از معدن بیرون نیامده است.
عبداهلل گل، رئیس جمهور ترکیه روز پنج شنبه برای دیدار 
از محل حادثه به سوما سفر کرد و در سخنانی در جمع 

مردم خواهان حفظ وحدت و یکپارچگی شد.
در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و چند شهر دیگر ترکیه 
هم اعتراض هایی به شرایط کارگران معدن و شمار باالی 
خشونت  با  نقاط  بعضی  در  که  شده  برگزار  این  تلفات 

همراه شده است.
در ازمیر پلیس برای متفرق کردن معترضان از گار اشک آور 
و ماشین های آب پاش استفاده کرده است. حدود 5 هزار 
معترض گفته اند تا زمان آزاد شدن معترضان دستگیرشده 

به تجمع در مرکز شهر ادامه خواهند داد.
می گویند خصوصی سازی  کارگری  اتحادیه های  مقام های 

بخش معدن شرایط کار را خطرناک تر کرده است.
اخیرا  که  شده  متهم  ترکیه  دولت  بی.بی.سی،  گزارش  به 
پیشنهاد تحقیقات پارلمانی درباره حوادث معدن در منطقه 
محل حادثه را رد کرده است، هر چند که دولت می گوید 
معدن سوما مرتب مورد بازرسی قرار می گرفته که تازه ترین 

آن به حدود دو ماه پیش برمی گردد.

به  اما  است،  جریان  در  همچنان  نجات  و  امداد  عملیات 
دلیل ادامه آتش سوزی در زیر زمین این عملیات با مشکل 

روبروست و چند بار متوقف شده است.
روز چهارشنبه در جریان دیدار نخست وزیر ترکیه از محل 
او  استعفای  خواهان  و  کردند  هو  را  او  معترضان  حادثه 
شدند. دفتر محلی حزب حاکم عدالت و توسعه هم مورد 
حمله قرار گرفت و در مقطعی محافظانش برای جلوگیری 
از درگیری احتمالی او را به داخل یک فروشگاه هدایت 

کردند.
روز پنج شنبه تصاویری از یوسف یرکل، مشاور اردوغان 
منتشر شد که او را در حال زدن یکی از معترضان در سوما 
نشان می داد. این تصاویر به سرعت در شبکه های اجتماعی 
و رسانه ها پخش شد و واکنش های زیادی به دنبال داشت.
یک  در  اظهاراتش  دلیل  به  هم  اردوغان  طیب  رجب 
کنفرانس خبری در روز چهارشنبه به شدت در شبکه های 

اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفت.
با  ارتباط  در  ترکیه  دولت  عملکرد  از  دفاع  در  اردوغان 
از  جهان  سرتاسر  در  مختلف  سوانح  به  معدن،  حوادث 
جمله حادثه ای در قرن نوزدهم در انگلیس اشاره کرده بود.

بهاراتیا  گرای  ملی  حزب  شد  گزارش  که  آن  از  پس 
جاناتا در انتخابات هندوستان پیشرو است، حزب حاکم 
نامزد  کرد.  اعتراف  خود  انتخاباتی  شکست  به  کانگرس 
نارندیرا  وزیری  نخست  مقام  برای  جاناتا  بهاراتیا  حزب 

مودی است.
نتایج قسمی انتخابات عمومی هندوستان روز جمعه )26 
ثور/ 16 می( نشان داد که حزب ملی گرای هندو، بهاراتیا 
جاناتا و متحدینش به اکثریت واضح دست یافته و 2۷2 
نیاز برای تشکیل حکومت را به دست می  کرسی مورد 
آورند. نتایج کل آرای انتخابات ناوقت روز جمعه اعالم 
می شود، اما نتایج قسمی نشان می دهد که حتی حزب 
تشکیل  به  قادر  نیز  ایتالفی  شریک  بدون  جاناتا  بهاراتیا 
مودی  نارندیرا  ترتیب،  این  به  بود.  خواهد  حکومت 

نخست وزیر بعدی هندوستان می شود.
حزب حاکم کانگرس که در اکثر مقاطع تاریخی هندوستان 
بعد از استقاللش از بریتانیای کبیر در مرکز سیاست این 
این  در  خود  شکست  به  جمعه  روز  داشته،  قرار  کشور 
این  سخنگوی  شوکال،  راجیف  کرد.  اعتراف  انتخابات 
حزب در دفتر مرکزی در دهلی جدید گفت: »ما شکست 
را می پذیریم. ما آماده ایم که در موقعیت اپوزیسیون قرار 
بگیریم«. او افزود که مودی »باغ سرخ و سبز« را به مردم 

وعده داده بود و مردم نیز به او رای دادند.
انتخابات عمومی هندوستان که به تاریخ هفتم اپریل  در 
شروع شد، حدود 500 میلیون تن رای دادند. این انتخابات 
بزرگترین انتخابات دموکراتیک در جهان شمرده می شود.
انتخابات شش هفته یی هندوستان حدود 66 درصد  در 
از 814 میلیون فرد واجد شرایط رای دهی در انتخابات 
شرکت کردند. در انتخابات قبلی در سال 2009 حدود 58 

درصد افراد واجد شرایط اشتراک کرده بودند.
نارندیرا مودی و حزب بهاراتیا جاناتا در جریان مبارزات 
انتخاباتی رشد اقتصادی را وعده داده و تالش کردند از 
بهره  کانگرس  حاکم  حزب  از  مردم  گسترده  نارضایتی 

ببرند.
تمویل  بهاراتیا جاناتا در کمپاین جذاب و خوب  حزب 
شده خود به مردم همچنان حکومتداری بهتر را وعده داده 
بود. اتحاد زیر رهبری حزب کانگرس در جریان حکومت 
و  بوده  مواجه  اداری  فساد  افتضاح  با چندین  اش  داری 
راهول گاندی، نامزد 43 ساله این حزب نتوانست اعتماد 

مردم را دوباره کسب کند.
در هندوستان یک حزب یا ایتالفی از احزاب نیاز به دست 
کم 2۷2 کرسی پارلمانی دارد تا بتواند حکومت تشکیل 
دهد. اگر حزب بهاراتیا جاناتا بتواند به تنهایی شمار مورد 
نیاز کرسی های پارلمانی را به دست بیاورد، این نخستین 
بار در 30 سال اخیر خواهد بود که یک حزب به تنهایی 

قادر به تشکیل حکومت می شود.
از  از زمان استقالل هندوستان  خانواده نهرو –گاندی که 
حاکمیت  کشور  این  در  همیشه  سال،  ده  جز  به  بریتانیا 
کرده است، در ده سال گذشته بزرگترین ضربه سیاسی را 
با گماشتن راهول گاندی  خورده است. حزب کانگرس 
کشور  اقتصاد  جوان،  رهبر  با  که  کرد  تالش  رهبری  در 
از  بیگانه  را  او  از هندی ها  اما بسیاری  بهبود بخشد؛  را 

واقعیت ها می دانند.

ایاالت متحده قصد دارد تا یک قرارداد تسلیحاتی شامل 
جنگنده ها، خودروهای زرهی و بالن های شناسایی را به 

ارزش یک میلیارد دالر با عراق امضا کند.
امریکا  دفاع  وزارت  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
)پنتاگون( اعالم کرد: این قرارداد تسلیحاتی شامل 24 
نظامی  هواپیمای  یک   ،2 تگزان   6C-AT جنگنده سبک 
پیشرفته  الکتروهواپیماهای  و   50 کالیبر  مسلسل  با 
ارزش  است.  رهگیر  بمب های  حمل  ظرفیت  دارای 
این هواپیماها و تجهیزات مرتبط با آن و سرویس های 

پشتیبانی ۷90 میلیون دالر است.
شنبه  سه  روز  پنتاگون  دفاعی  امنیتی  همکاری  آژانس 
به کنگره امریکا درباره فروش این تجهیزات مطالبی را 
ارایه کرد و گفت: اگر قانونگذاران این قرارداد را تایید 

نکنند، فروش این تجهیزات نظامی متوقف می شود.
این آژانس در بیانیه یی اعالم کرد: پیشنهاد فروش این 
توانایی  تقویت  با  آن  پشتیبانی  و  تجهیزات  هواپیماها، 
برقراری  برای  تالش ها  تداوم  در  عراقی  نیروهای 
ثبات در کشور و جلوگیری از نفوذ ناآرامی ها به سایر 

کشورهای همسایه مرتبط می شود.
این قرارداد تسلیحاتی جدیدترین در نوع خود محسوب 
می شود چرا که دولت بغداد به دنبال تقویت نیروهای 
مسلح عراق همزمان با افزایش خشونت های مرتبط با 

شبه نظامیان القاعده و درگیری های فرقه ای است.
از  را   16-F که 36 جت  بود  کرده  توافق  پیشتر  عراق 
 200 شامل  جدید  تسلیحاتی  قرارداد  بخرد.  امریکا 
ارزش  به  خودکار  مسلسل  به  مسلح  نظامی  خودروی 
آژانس  گزارش  بنابر  و  است  نیز  دالر  میلیون   101
به  خودروها  این  پنتاگون  دفاعی  امنیتی  همکاری 
زیرساخت های  از  دفاع  در  عراق  در  مسلح  نیروهای 
می کند.  کمک  تروریستی  حمالت  مقابل  در  نفتی 
همچنین فروش هفت بالن های گشت زنی و شناسایی 
به ارزش 90 میلیون دالر از دیگر تجهیزات نظامی در 

این قرارداد تسلیحاتی هستند.

گاردین
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یا  پرسش هاي بسته، پرسش هایي هستند که پاسخ شان یک کلمه یي 
یا  مي کني؟،  زنده گي  کجا  است؟  سالت  چند  مانند:  است،  کوتاه 

این که پاسخش بله/خیر است، مانند: دیروز سر کار رفتي؟

کاربرد پرسش هاي بسته
پرسش هاي کوتاه داراي این ویژه گي ها هستند:

ـ واقعیت ها را بیان مي کنند
ـ براي پاسخ دادن، ساده هستند

ـ پرسش کننده، کنترل گفت وگو را دارد
در موارد زیر استفاده از پرسش هاي بسته کاربرد دارد:

ـ در شروع یک گفت وگو، بهتر است از پرسش بسته استفاده شود؛ 
زیرا پاسخ آن راحت است و نیاز نیست که پرسش شونده، اطالعات 
زیادي را از خودشان بیان کند. مانند: هوا امروز بسیار خوب است، 

مگر نه؟؛ کجا زنده گي مي کني؟؛ ساعت چند است؟
بیان شده که معموالً  از مطالب  یا پرسش گر  فهِم مخاطب  ـ محک 
با پرسش هاي بله/خیر صورت مي گیرد. مانند: گفتي که هفتۀ آینده 

مي خواهي کوچ کشي کني. همین طور است؟
حالت  این  در  که  مخاطب  در  مثبت  ذهنیت  یک  ایجاد  براي  ـ 
پاسخ را مي دانیم و مي خواهیم براي مخاطب نیز تداعي شود. این 
جدیدت  کار  از  آیا  مانند:  هستند.  بله/خیر  پاسخ  داراي  پرسش ها 

راضي هستي؟؛ آیا هرچه مي خواستي را تهیه کردي؟
ـ براي خاتمه دادن به یک بحث. مانند: اگر فردا جنس را تحویلت 

دهم، آیا االن قرارداد را امضا خواهي کرد؟

پرسش هاي باز
پرسش باز، پرسشي است که داراي پاسخ طوالني می باشد. ویژه گي 

این پرسش ها عبارت اند از:

ـ باعث مي شود تا پاسخ دهنده، فکر کند یا واکنش نشان دهد
ـ عقاید و احساسات پاسخ دهنده را آشکار مي کند

ـ کنترل گفت وگو را به پاسخ دهنده مي دهد

کاربرد پرسش هاي باز
یا بر سِر حرف آوردن کسي که در یک جلسه  ـ براي توسعۀ یک گفت وگو و 
بیشتر یک شنونده است. مانند: در تعطیالت چه کارهایي کردي؟؛ چه گونه سر کار، 

تمرکزت را حفظ مي کني؟
ـ براي کسب اطالعات بیشتر دربارۀ یک فرد، مانند عالیق، مشکالت و مواردي از 
این قبیل. مانند: چرا این براي شما مهم است؟؛ انگیزۀ تو براي کار زیاد چیست؟

ـ براي متقاعد کردن مردم به مشکالت شان )که البته شما راه حل آن را مي دانید(. 
مانند: اگر شکایت مشتریان تان زیاد شود، چه خواهید کرد؟ تام قباًل خیلي بیشتر 

کار مي کرد. مي داني چه اتفاقي براي او افتاده؟
ـ براي این که مخاطب احساس خوبي از شما پیدا کند. در این حالت، سالمتي یا 
عواطِف او را مورد پرسش قرار دهید. مانند: بعد از عمل جراحي، حالت چه طور 

شده است؟ ناراحت به نظر مي رسي؛ چه شده است؟

پرسش هاي باز معموالً با کلمات: چه گونه، چرا و چه طور شروع مي شوند.
استفاده از این گونه پرسش ها مي تواند ترسناک هم باشد، زیرا کنترل گفت وگو را 
به مخاطب واگذار مي کند. البته اگر این گونه پرسش  در جاي مناسب مطرح شود، 

مي تواند با تحریک عالیق مخاطب باعث راهبرد بهتر گفت وگو شود.
ازای هر  به  بهتر است  تعادل در صحبت،  ایجاد  براي  آزاد،  در یک گفت وگوي 

پرسش باز، سه پرسش بسته مطرح شود.
به عنوان یک پرسش شونده، مي توانید از پرسش هاي باز به عنوان موقعیتي جهت 
طرح  به  پرسش گر  تشویق  براي  کنید.  استفاده  خود  نظرات  و  دیدگاه ها  بیان 

پرسش هاي باز، مطلب تان را نیمه تمام بگذارید.
منبع:

http://changingminds.org/techniques/questioning/open_closed_questions.
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نویسنده: پال دی میلر
برگردان به فارسی: عماد عابدی

ارتش افغانستان، در عین حال، رشد کرده 
موثر شده  نیرومند و  فزاینده یی  به طور  و 
است. ارتش از تابستان گذشته، مسوولیت 
به  است،  گرفته  عهده  به  را  کشور  امنیِت 
زمانی   ،2014 سال  پایان  تا  که  معنا  این 
افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  بیشتر  که 
رهبری  ماهۀ   18 تجربۀ  می شوند،  خارج 

جنگ را خواهد داشت.
امریکا  دفاع  وزارت  گذشته،  سال  اواخر   
)که  افغان  امنیتی  نیروهای  که  گفت 
شمارشان به 350 هزار رسیده است( تقریبًا 
تمام عملیات های جنگی را به طور مستقل 
طالبان  بر  تاکتیکی  دید  از  و  می برند  پیش 

پیشی گرفته اند.
توضیح  در  اغلب  افغانستان  امور  ناظران 
این که چرا نیروهای بین المللی نتوانسته اند 
افسانۀ  به  دهند،  شکست  را  شورشیان 
جنگ جویی افغان ها استناد می کنند. با این 
شامل  افسانه  همان  که  ندارد  دلیلی  حال 
به  نشود.  نیز  افغانستان  منظم  ارتش  حال 
مقاومت(،  شمال)جبهۀ  اتحاد  مثال،  عنوان 
در پنج سال جنگ متعارف شدید در دهۀ 
90، هرگز در برابِر طالبان تسلیم نشد. پس 
از  المللی،  بین  سرمایه گذاری  دهه  یک  از 
کمک های  دالر  میلیارد   60 حدود  جمله 
بهترین  توسط  آموزش  و  امریکا،  امنیتی 
ارتش  نیروهای نظامی حرفه یی در جهان، 
و  آموزش دیده تر   مراتب  به  افغانستان 
مجهز  تر از اتحاد شمال است. و مهم تر از 
ایاالت  هوایی  نیروهای  پشتیبانی  از  همه، 

متحده نیز برخوردار است.
عماًل  طالبان  واقعیت ها،  چنین  به  توجه  با 
نمی توانند ارتش افغانستان را در میدان نبرد 
کنند،  اشغال  را  کابل  یا  و  دهند،  شکست 
خود  نفِع  به  را  مردمی  شورش  یک  یا  و 
سازمان دهند. دوام طالبان، بیشتر از ضعف 
با  پاکستان  همدستی  و  افغانستان  دولت 
تنها  خودشان.  توان مندی  تا  است  آن ها 
شانسی که طالبان برای پیروزی دارند این 
جا  آن  متحدان  و  متحده  ایاالت  که  است 
ارتش  مالی  تأمین  و  بگذارند  روسیه  پای 
اتفاق  این  اگر  کنند.  متوقف  را  افغانستان 
قومی  خطوط  امتداد  در  ارتش  بیافتد، 
شکسته خواهد شد، طالبان فرصت خواهند 
کنترل  پشتون،  قطعات  با  اتحاد  با  یافت 

جنوب و شرق را به دست بگیرند و از این 
مناطق به عنوان تختۀ خیز برای اشغال تمام 
باراک  اما  کرد.  خواهند  استفاده  افغانستان 
اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده، پیش از 
این تعهد خود را به فراهم کردن حمایت 
بلندمدت نظامی و مالی به افغانستان ابراز 
تعهد  این  به  او  که  زمانی  تا  است.  کرده 
حمالت  طالبان  است  ممکن  کند،  عمل 
ادامه  کوچک  مقیاس  در  را  خود  پراکندۀ 

دهند، اما نمی توانند پیـروز شوند.
ساختار  یک کودتا

به  خطر  بزرگ ترین  دراز مدت  در 
بلکه  نه  طالبان  افغانستان،  دموکراسی 
می تواند  که  است  افغانستان  ارتش  خود 
را  کشور  این  ضعیِف  غیرنظامی  دولت 
رویداد  یک  نظامی  کودتای  کند.  سرنگون 
حکومت  نیست؛  افغانستان  در  غیرمعمول 
نظامی، باالخره، یکی از قدیمی ترین انواع 
چرا  اما  است.  بشر  سیاسی  سازمان های 
تمایل  پژوهش گران  می دهد؟  رخ  کودتا 
کودتا  به  منجر  که  رویدادهایی  بین  دارند 
مانند جاه طلبی های  می شود فرق بگذارند، 
بحران های  یا  و  نظامی  رهبران  شخصِی 
اساسی  ویژه گی های  و  خاص،  سیاسی 
ساختاری که کودتا را در وهلۀ اول ممکن 
غیرقابل  متغیرها  اول  مجموعۀ  می سازد. 
افسران  استند:  فراگیر  احتماالً  و  پیش بینی 
کشور  هر  افسران  مانند  می توانند  افغان 
داشته  را  خود  بلندپروازی های  دیگر، 
برای  بیشتری  دالیل  می توانند  حتا  باشند، 
باشند.  داشته  دیگران  به  نسبت  نارضایتی 
بحران هایی  کمبود  با  افغانستان  البته،  و 
دوم  مجموعۀ  نیست.  مواجه  سیاسی 
متغیرها کشورهایی را متمایز می کند که در 
برابر کودتا بیشتر آسیب پذیر استند. در این 
نگران  به ویژه  افغانستان  چشم انداز  عرصه 
آسیب شناسی  مدل  هر  تقریبًا  است:  کننده 
با خطر  افغانستان  که  می دهد  نشان  کودتا 
بسیار واقعی حکومت نظامی روبه رو است.

دانشمند  فاینر،  ساموئل  مثال،  عنوان  به 
بهترین  می گوید  بریتانیایی  سیاسی  علوم 
هنگام  کودتا  یک  راه اندازی  برای  زمان 
یا وضعیت اضطرار ملی است -  جنگ و 
دقیقًا زمانی که دولت غیر نظامی وابسته به 
نظامیان و نظامیان محبوب مردم می باشند. 
را  خود  کودتاهای  همیشه  تقریبًا  ارتش ها 
با متهم کردِن کارفرمایان غیرنظامی پیشیِن 
خود به بی کفایتی، فساد، و یا جنایت کاری 

توجیه می کنند.  این ما را به یاد افغانستان 
جنگ  یک  درگیر  کشور  این  می اندازد؛ 
طوالنی است که دولت غیرنظامی را کاماًل 
طی  در  و  است،  ساخته  ارتش  به  وابسته 
این مدت دولت متهم به فساد و بی کفایتی 
گسترده بوده است. سال گذشته، افغانستان 
شفافیت  فهرست  در  را   1۷5 جایگاه 
دیگر  کشور  دو  فقط  ـ  داشت  بین المللی 
در رتبه های بدتر از افغانستان قرار داشند. 
تصور این بسیار ساده است که فرماندهان 
اطاعت  از  افغانستان  ارتش  مسووالن  و 
این  که  یا  و  بزنند  باز  سر  کابل  حکومت 
کنترل دولت بر امور مالی ارتش را تضعیف 

کنند.
سیاسی  علوم  دانشمندان   ،1983 سال  در 
پت  و  سالتر،  رابرت  جانسون،  توماس 
افریقایی  کودتاهای  روی  تحقیقی  مکگون 
نتیجه یی  انجام دادند.   نیمۀ قرن بیستم  در 
که به دست آمد، نشان داد که در کشورهای 
در  بیشتر  جنرال ها  بزرگ،  نسبتًا  ارتش  با 
وضعیت  با  این هم  بودند.  فعال  سیاست 
نظامی  بودجۀ  دارد.  همخوانی  افغانستان 
بیشتر  دولت  دیگر  مصارف  تمام  از  کابل 
درآمد  دالر  میلیارد   3،2 تنها  دولت  است. 
 1.5  ،2013 سال  در  واشنگتن  و  دارد 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  دالر  میلیارد 
چنان  افغانستان  دفاعی  بودجۀ  پرداخت. 
بزرگ است که در واقع معادل یک چهارم 
تولید ناخالص داخلی می شود که در حال 
با  بالغ می گردد.  دالر  میلیارد  به 22  حاضر 
این بودجه، ارتش افغانستان منابع بیشتری 

نسبت به تمام دولت در اختیار دارد.
به طور  منابع  تقسیم  در  تعادل  عدم  این 
بیشتری  سیاسی  نفوذ  ارتش  به  طبیعی 
استراتژی  دادن  در شکل  آن  از  تا  می دهد 
نهایت  در  و  دفاعی،  وضیعت  جنگی، 
ـ  کند  استفاده  افغانستان  خارجی  سیاست 
شکل گیری تکاملی کودتا. مقاومت رهبران 
بیشتر  را  بحران  وقوع  خطر  غیرنظامی، 
را  قدرت  آشکارا  ارتش  آن  در  که  می کند 

تصاحب خواهد کرد. 
تحت  سرباز  180هزار  حاضر،  حال  در 
در  و  است  افغانستان  دفاع  وزارت  فرمان 
از  بیش  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مجموع 
350 هزار نفر  است. این نیروها به راحتی 
می توانند پارلمان را تعطیل کنند، ارگ و مقر 
و حکومت  کنند،  اشغال  را  مهم  والی های 
نظامی را در کابل و قندهار برقرار بسازند.

ارتـش و سیاست در پنج سـاِل
آیندۀ افغانستان
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 Sir Charles Spencer “Charlie”( سر چارلز اسپنسر چاپلین
Chaplin( در 16 اپریل سال 1889 در لنـدن به دنیا آمد. 

و  تأثیرگذارترین شاگرد مک سنت  و  مهم ترین  چارلی 
فرزند یک نمایشگِر تاالرهای محلی موسیقِی انگلیسی 

به نام جرالدین چاپلین بود.
والدین چاپلین هر دو هنرمندانی در سالون بزرِگ شهر 
لندن بودند و هر دو بازیگر و آوازه خوان؛ اما پیش از 

آن که وی 3 ساله شود، از هم جدا شدند.
بعدها  آموخت.  مادرش  از  را  خواندن  آواز  چارلی 
مادرش دچار بیماری روانی می شود و در یک آسایشگاه 
در حوالی لندن بستری می  گردد. اما پدرش زمانی که 
چارلی 12 ساله بود، فوت شد. زمانی که مادرش در 
اجرا  سربازان  برای  که  تیاتر  زندۀ  اجراهای  از  یکی 
رفت  روی صحنه  ساله   5 چارلی  دید،  آسیب  می شد 
و تماشاچیان عصبانی را با خواندن آهنگی سرگرم و 

آرام کرد.
عمیق  رابطۀ  برادرش  و  چارلی  مادر،  شدن  بستری  با 
تری پیدا کردند و هر دو با استعداد باالیی که داشتند 
در همین سالون قدیمی که پدر و مادرشان در آن کار 

می کردند، مشغول به کار شدند.
برادرانش  با  امریکا رفت و  به  چاپلین در سال 1910 
 1928 سال  در  کردند.  تأسیس  را  چاپلین  استودیو 
انتقال  از  سال   ۷ که  زمانی  در  درست  چاپلین،  مادر 
وی توسط پسران به هالیوود می گذشت، از دنیا رفت. 
بعدها چارلی از وجود برادری ناتنی از سمت مادر آگاه 
 شد به نام ویلر دریدن که این برادر نیز به مابقی برادران 

در هالیوود و استودیو چاپلین  پیوست.
چاپلین یهودی زادۀ فقیری بود که دوران کودکی را در 
دشواری و تنگ دستی گذراند و در نخستین سال های 
و  خالقیت  بر  تکیه  با  امریکا،  در  سینما  شکوفایی 

استعداد خود به اوج شهرت رسید.
توجه  مورد  امریکا  در  چاپلین  بازی   1913 سال  در 
یکی از فلم سازان قرار می گیرد و از آن پس با شرکت 

فلم سازی کی استون همکاری می کند.
زنده گی  یک  ساختن  نام  با  را  فلمش  نخستین  وی 
این  آغاز کرد. در  بود، در سال 1914  فلم کمدی  که 
کمپانی و با این فلم چاپلین به شهرت رسید. به تدریج 
چاپلین به محبوب ترین هنرمند تاریخ سینما تبدیل شد 

و تهیه کننده گی آثارش را نیز بر عهده گرفت.

هفته  در  دالر   150 دستمزد  با  که  هنگامی   ،1913 در 
در کمپانی کی استون استخدام شد، یک بازیگر سیار 

نمایش های وودویل امریکایی بود.
 در نخستین فلمی که به نام در تالش معاش )1914( 
برای مک سنت بازی کرد، نقش یک شیک پوش تیپیک 
انگلیسی به او محول شد، اما با فلم دومش، مخمصه 
را  کوچولو  ولگرد  یک  کارکتر   ،1914 مبیل  غریب 
معرفی کرد؛ کارکتری که بعدها اورا شهرۀ آفاق ساخت 
در  عامی  فرد  یک  از  سینمایی  جهانی  نماد  یک  به  و 

دوران ما بدل کرد.
 6 و  کوتاه  فلم   34 در  استون  کی  کمپانی  در  چاپلین 
تیلی )1914(  ناکام  با عنوان رمانس  داستانی  حلقه یی 
به کارگردانی مک سنت بازی کرد و کاراکتر این دلقک 
ریزنقش محزون را به تدریج پرورش داد. شخصیتی با 
و  گشاد  شلواری  بودند،  بزرگ  برایش  که  کفش هایی 

کتی تنگ که کاله لبه دار دربی بر سر می گذاشت.
حرکات  با  همراه  او،  درخشان  شخصیت پردازی 
از  داشت،  آن  در  بی مانندی  تبحر  چارلی  که  پانتومیم 
پیرامون  جهان  با  که  ساخت  انسانی  کوچولو  ول گرد 

خود به کلی بیگانه است.
کمپانی  در  چاپلین  که  فلم هایی  مشهورترین  از جمله 
بانک، شبی  به ول گرد، شغل،  اسانی ساخت، می توان 
در نمایش اشاره کرد. این فلم ها در سال 1915 ساخته 

شدند.
این فلم ها چندان مورد استقبال قرار گرفتند که چارلی 
اضافۀ  به  دالر  هزار   10 هفته یی  درخواست  بعد  سال 
امضای  از  پس  دالری   150000 معادل  پیش پرداختی 
میو چوال  برای کمپانی  فلم  برای ساختن 12  قرارداد 

را کرد.
میوچوال  کمپانی  در  چاپلین  فلم های  معروف ترین 
عبارت اند از: بازرس فرودگاه 1916، مامور آتش نشانی 
 ،1916 ُسرُسره بازی   ،1916 صبح  یک  ساعت   ،1916
سمساری 1916، خیابان اوباش 191۷، مهاجر 191۷، 

ماجراجو 191۷.

چاپلین در سال 1919 به همراهی تعدادی از دوستان 
آن  کرد.  تأسیس  را  سینماگران  اتحادیۀ  سینمایی اش، 
از  پس  تا  بود  آمده  پدید  او  برای  فرصت  این  زمان 
سال ها، به دل مشغولی های خود بپردازد و فارغ از نظام 
مافیایی حاکم بر هالیوود، حرف دل خویش را به زبان 

تصویر بیان کند.
موفق  کمدین  یک  تنها  را  چاپلین  چارلی  بسیاری 
می دانند حال آن که او در طول زنده گانی خود در زمینۀ 
موسیقی نیز استعداد فراوانی از خود نشان داد. ساخت 
موسیقی فلم، کار عادی وی بود و توانست در مجموع 
موسیقی 23 فلم را به پایان برساند. موسیقی فلم الیم 
الیت ساختۀ چاپلین در سال 19۷2 برندۀ جایزه اسکار 

شد.
شخصیت چاپلین بیشتر به عنوان »آواره« شهرت یافت 
فردی  مانند  به  مفهومی  دنیا  مختلف  زبان های  در  که 
ول گرد با رفتارهای پیچیده اما بزرگ منشانه داشت. در 
سال 1915 چاپلین با یک کمپانی تازه قرارداد بست و 

مشغول ساخت فلم های بلندتری شد.
در سال 1916 کمپانی فلم موچوال مبلغ 6۷0 هزار دالر 
با چاپلین قرارداد بست و در مدت 18 ماه وی 12 فلم 

بلندمدت کمدی برای آن ها ساخت که در این نوع از 
ویژه گی ممتازی در تاریخ سینما برخوردار بودند. در 
واقع تمام فلم های که در این کمپانی ساخته شد، به یک 

اثر کالسیک سینمای کمدی تبدیل شدند.
در پایان این سال ها، امریکا وارد جنگ جهانی شد و 
با دوستانی  را  از سینمای خود  چاپلین دورۀ جدیدی 
خود  استودیوی  در  چاپلین   1918 سال  از  کرد.  آغاز 
مشغول به کار شد. تمام فلم های پیشین دوباره ویرایش 
و کات شدند و در سال های مختلف موسیقی و تدوین 

جدید صورت گرفت.
دیکتاتور بزرگ، نخستین فلم کاماًل ناطق چاپلین بود 
که در اوضاع نابه سامان جهانی در دهۀ 40، اثری ضد 
نازی بود. این فلم در مورد دیکتاتوری اروپایی و در 
واقع تاریخچۀ زنده گی آدنوید هینکل، دیکتاتور کشور 
خیالی تامانیا است که دست به کشتار یهودی ها می زند 

و اروپا را درگیر جنگ می کند.
برخی این فلم را نپسندیدند و برخی جنبۀ سیاسی آن 
به قدر کافی جدی نگرفتند.  را جدی و برخی آن را 
با این حال، این فلم از نظر تجاری محبوبیت فراوانی 
پیدا کرد و چاپلین را هم چنان به عنوان یک ستاره در 

اوج نگاه داشت.
سرانجام، سر چارلز اسپنسر چاپلین در 25 دسمبر سال 

19۷۷ در سن 88 ساله گی درگذشت.
 

تأثیرگذارترین  و  خالق ترین  از  به راستی  »چاپلین« 
هم زمان  که  بود  صامت  فلم های  عصر  شخصیت های 
تهیه کننده گی و  بازیگری در فلم هایش، کارگردانی،  با 

ساخت موسیقی آن ها را نیز برعهده داشت.
و  سینما  وقف  را  ساله اش   88 عمر  از  سال   65 وی 
دنیای سرگرمی کرد که شروع آن از سالون ویکتوریای 
تا  آغاز شد و  پنج ساله  به عنوان پسربچه یی  انگلستان 

سن 88 ساله گی ادامه یافت. 
او در سن 24 ساله گی در دومین فلمش با نام »مسابقات 
اتومبیل رانی کودکان« بازی کرد. سبک خاص راه رفتن 

بعدی اش  فلم  هم چنین  و  فلم  این  در  او  سنگیِن 
تماشاگران  موردتوجه  سخت  میبل«  غریب  »مخمصۀ  

قرار گرفت و محبوبیت ویژه یی پیدا کرد.
تکنیک های خاص فلم سازی »چارلی چاپلین« تا زمان 
حیات او برای همه ناشناخته باقی ماند و هرگز دربارۀ 
آن ها صحبتی نمی کرد. در سال 1983، شش سال بعد 
نام  با  انگلیسی  مستند  یک  که  بود  چاپلین  مرگ  از 
هنر  و  دقیق سکانس ها  بررسی  به  ناشناخته«  »چاپلین 

فلم سازی چاپلین پرداخت.
بازیگران  این که  در  »چاپلین«  زیاد  بسیار  وسواس 
فلم هایش حتمًا آن چه او درنظر دارد را بازی کنند، از 
دالیلی بود که وی در مقایسه با دیگر رقبایش، مدت 

طوالنی تری را وقف ساخت فلم هایش می کرد.
در این سال ها، چاپلین برخی از آثار ماندگارش چون 
»دوش فنگ«  و   )1923( »زایر«   ،)1920( »پسربچه« 
)1918( را ساخت. وی به واسطۀ مشغله کاری زیاد که 
هم زمان برای استودیوی شخصی اش و دیگر استودیوها 
فلم می ساخت، کم تر فرصت پیدا می کرد تا خودش نیز 
پاریسی« )1923(، »جوینده گان  بازی کند. »زن  نقشی 
طال« )1925( و »سیرک« )1928( از جمله فلم های دهۀ 

30 بودند که چاپلین نقش کوتاهی در آن بازی کرد.
پیش از ورود به عصر فلم های ناطق، »چاپلین« در سال 
1931 »روشنایی های شهر« و در سال 1936 نیز »عصر 
جدید« را ساخت که به راستی از ماندگارترین آثار او 

هستند.
چاپلین«  »چارلی  دیالوگ  همراه  با  و  ناطق  فلم های   
با شاهکار معروفش، »دیکتاتور بزرگ« در سال 1940 
را  چاپلین  صدای  که  اولین باری  هرچند  شد.  آغاز 
»عصر  فلم  پایانی  سکانس  در  شنیدند،  تماشاگران 
جدید« بود که آواز نامفهومی از چاپلین شنیده می شد.

دهه 30،  در  ناطق  فلم های  دوران  با وجود شکوفایی 
چاپلین هم چنان سینما را یک هنر پانتومیک می دانست 
و  کلمات  از  بیشتر  بسیار  بازی  که  داشت  عقیده  و 

دیالوگ ها از سوی تماشاگر درک می شود.
اسکار  جایزۀ   19۷2 سال  در  »الیم الیت«  فلم  با  وی 
بعد  را کسب کرد، هرچند چند دهه  بهترین موسیقی 
در  ساله   30 حدودا  تأخیر  با  که  بود  آن  ساخت  از 

الس آنجلس اکران شد.
بازیگر  بهترین  »چاپلین« در سال 1929 در دو بخش 
نامزد  »سیرک«  فلم  برای  کمدی  کارگردان  بهترین  و 
جوایز اسکار بود، اما برگزارکننده گان جوایز اسکار با 
خارج کردن نام او از فهرست نامزدها، تصمیم گرفتند 

تنها یک اسکار افتخاری به وی اعطا کنند.
دومین   19۷2 سال  در  سال،   42 بزرگ  کمدین  این 
اولین بار  برای  و  گرفت  را  اسکار  افتخاری  جایزۀ 
اسکار،  برگزاری  تاریخ  در  یافت.  حضور  مراسم  در 
ازسوی  تشویق  مدت  طوالنی ترین  رکوردار  »چاپلین« 

حضار است که 5 دقیقه به طول انجامید.
لندن ساخت؛  در  را  آخرش  فلم  دو  چاپلین«  »چارلی 
از  »کونتسی  و   195۷ سال  در  نیویارک«  در  »سلطانی 
نگارش  کارگردانی،  که   196۷ سال  در  هنگ کنگ« 
فلم نامه و تهیه کننده گی آن ها بر عهدۀ خود چاپلین بود. 
فلم »کونتسی از هنگ کنگ« با بازی »مارلون براندو« و 
»سوفیا لورن«، آخرین حضور چاپلین در عرصه سینما 

بود.
»چاپلین« پس از خداحافظی از بازیگری، بین سال های 
1969 تا 19۷6، موسیقی فلم های صامتش را می ساخت 
و آن ها را دوباره عرضه می کرد. وی روز چهارم مارس 
19۷5 به جهت سال ها خدمت هنری به جامعه انگلستان 
از سوی ملکۀ الیزابت دوم به مقام شوالیه رسید و لقب 

»سر« را دریافت کرد.
پایان ساخت  از  تقریبًا پس  سالمت جسمانی چاپلین 
فلم »کونتسی از هنگ کنگ« و به طور شدیدتر پس از 
وخامت  به  رو   19۷2 سال  در  اسکار  جایزۀ  دریافت 
»ویلچر«  روی  بر  او  که  بود   19۷۷ سال  از  گذاشت. 
در سن  روز 25 دسمبر 19۷۷  و سرانجام  می نشست 

88 ساله گی درگذشت.
کسب  به  موفق  سینمایی،  فعالیت  دهه  چند  طی  وی 
موسیقی  بهترین  اسکار  جایزۀ  چون  متعددی  جوایز 
برای »الیم الیت« در سال 19۷3، جایزه اسکار افتخاری 
سال  در  فلم نامه  بهترین  اسکار  نامزد   ،19۷2 سال  در 
1948 برای »آقای وردو«، نامزد اسکار بهترین بازیگر 
برای »دیکتاتور  فلم نامه در سال 1941  بهترین  مرد و 
برای   1929 سال  در  افتخاری  اسکار  جایزۀ  بزرگ«، 
کارگردانان  انجمن  از  افتخاری  جایزۀ  »سیرک«،  فلم 
از  خارجی  فلم  بهترین  نقره یی  ربان  جایزۀ  امریکا، 
برای  در سال 1953  ایتالیا  فلم  روزنامه نگاران  انجمن 
در سال  ونیز  افتخاری  »الیم الیت«، جایزۀ شیر طالی 

19۷2شد.
از مهم ترین آثار کارنامۀ فلم سازی چارلی چاپلین می توان 
آتش نشانی«،  »مامور  »بانک«،  »شغل«،  »ول گرد«،   از 
»خیابان آرام«، »زنده گی سگی«، »دوش فنگ«، »پسربچه«، 
»سیرک«،  طال«،  »جوینده گان  پاریسی«،  »زن  »زائر«، 
»روشنایی های شهر«، »عصر جدید«، »دیکتاتور بزرگ«، 
نیویارک«،  در  »سلطانی  »الیم الیت«،  وردو«،  »موسیو 
و  »پروفیسور«  »خانه به دوش«،  هنگ کنگ«،  از  »کنتسی 

»طبقۀ مرفه« نام برد.
در رونمایی از آرشیو خانواده گی »چارلی چاپلین«، یک 
نشانۀ  که  شد  کشف  دست نویس  صفحه یی   50 متن 
اولین تالش های این چهرۀ نامدار سینما برای ورود به 
دنیای فلم های دیالوگ دار است. این متن دست نوشته 
سفر  از  برگرفته  که  است  کولونیزم  دربارۀ  طنز  اثری 
»چاپلین« به جزیرۀ بالی اندونزی در سال 1932 است.

در  که  بسازد  »بالی«  نام  با  فلمی  داشت  قصد  وی 
صورت تحقق، اولین فلم او می بود که همراه با دیالوگ 
بود، اما سرنوشت این گونه رقم خورد که فلم »دیکتاتور 
بزرگ« در سال 1940 که از شاهکارهای چاپلین است، 

این عنوان را در اختیار بگیرد.

منبــــع: مد و مه 
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نهایی داکتر عبداهلل عبداهلل 45 درصد  نتایج  براساس 
و داکتر اشرف غنی احمدزی 31.6 درصد آرا را به 
باهم  دوم  دور  در  نامزد  دو  این  است.  آورده  دست 
در  می گوید  انتخابات  قانون  کرد.  خواهند  رقابت 
نامزد در دور اول 50+1 درصد آرا  صورتی که یک 

کسب را نکند، انتخابات برنده ندارد.
افغانستان  مردم  از  انتخابات  رییس کمیسیون مستقل 
پای  به  حمل   16 در  که  آن گونه  تا  خواست 
صندوق های راَی حاضر شدند، در روز 24 جوزا نیز 
به پای صندوق های راَی بروند و به نامزد مورد نظر 

شان رای دهند.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف 
روز پنجشنبه 25 ثور در یک کنفرانس خبری گفت: 
کسب  را  درصد   50 از  بیشتر  که  نتوانستند  »نامزدان 
نمایند. بنا براین مشخص گردید که باید انتخابات دور 

دوم برگزار گردد.«
براساس نتایج نهایی داکتر زلمی رسول 11.4 درصد، 
عبدالرب رسول سیاف ۷.3 درصد، قطب الدین هالل 
2.8 درصد، گل آغا شیرزی 1.6 درصد، داوود سلطان 
زوی 0.5 درصد و هدایت امین ارسال 0.2 درصد آرا 

را به دست آورده اند.
 16 انتخابات  در  که  کرد  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات شرکت  میلیون تن در  از هفت  حمل بیش 
 20561 مجموع  در  گفت  نورستانی  آقای  اند.  کرده 
محل رای دهی برای انتخابات 16 حمل در نظر گرفته 
باز  انتخابات  این میان ۷۷۷ محل در روز  از  شد که 
به  افغانستان در 19۷84 محل دیگر  نشد؛ ولی مردم 

پای صندوق های رای رفتند و رای دادند.
کرد  باطل  را  راَی  هزار   234 از  بیش  کمیسیون  این 
نیز،  انتخاباتی  و در نتیجه رسیده  گی به شکایت های 
آرای 331 محل رای دهی باطل شده است. کمیسیون 
کنندگان  اشتراک  درصد   64 که  می گوید  انتخابات 

انتخابات را مردان و 36 درصد دیگر را زنان تشکیل 
داده اند.

تاخیر در برگزاری دور دوم انتخابات
کمیسیون انتخابات افغانستان گفت آماده است که دور 
دوم انتخابات را برگزار کند اما این کمیسیون می گوید 
به دالیل مختلف نمی  تواند انتخابات دور دوم را سر 
وقت برگزار کند. براساس قانون، دور دوم انتخابات 
برگزارشود  نهایی  نتایج  اعالم  از  پس  هفته  دو  باید 
اما کمیسیون انتخابات گفت که دور دوم انتخابات به 

تاریخ 24 جوزا راه اندازی خواهد شد.
کمیسیون انتخابات در مورد دالیل تَاخیر در برگزاری 
دور دوم انتخابات گفت: پیش از انتخابات طالبان بر 
نتیجه آتش گرفتن  این کمیسیون حمله کردند و در 
یکی از ذخیره گاه ها، حدود 80 درصد مواد انتخاباتی 

دور دوم از بین رفت.
دلیل دیگر این کمیسیون اینست که مواد انتخاباتی در 
58 ولسوالی افغانستان از طریق هوا انتقال داده می شود 
کمیسیون  این  است.  گیر  وقت  مواد  این  رساندن  و 
و  ها  تقلب  در  کمیسیون  کارمند   3000 گوید  می 
برکنار  کار  از  و  داشته  دست  انتخاباتی  های  تخطی 
می شوند. آقای نورستانی گفت استخدام و آموزش 
کارمندان جدید نیز دلیل دیگری است که سبب تَاخیر 

در برگزاری انتخابات دور دوم می شود.
نیز  را  دوم  دور  انتخاباتی  تقویم  انتخابات  کمیسیون 
در اختیار رسانه ها قرار داد. مقام ها در این کمیسیون 
می گویند از اول تا 21 جوزا دو نامزد پیشتاز کمپاین 

های انتخاباتی را به پیش می برند.
به تاریخ 24 جوزا انتخابات دور دوم برگزار می شود 
و از تاریخ 25 تا 30 جوزا نتایج از والیات به کابل 
می رسند. نوستانی گفت از تاریخ 14 تا 24 سرطان به 
شکایات رسیدگی خواهد شد و به تاریخ 31 سرطان 

نتایج نهایی اعالم خواهد شد.

واکنش داکتر عبداهلل و داکتر احمدزی
اشرف غنی احمدزی اعالم کرد که نتایج انتخابات را 

با تمام مشکالتی که داشته می پذیرد.
او چند ساعت بعد از اعالم نتایج نهایی در یک نشست 
خبری در کابل گفت:«به داکتر صاحب عبداهلل تبریک 

می گویم که او نیز به دور دوم راه یافته.«
آقای احمدزی گفت که هرکس دست به تقلب بزند از 
نظر او و تیمش منفور است و از رقیبش عبداهلل عبداهلل 
خواست تا او نیز افرادی را که تقلب می کنند، از خود 
کمیسیون های  و  حکومت  مقام های  از  او  کند.  دور 
به  را  خود  متقلب  کارمندان  تا  خواست  انتخاباتی 

مراجع قانونی و عدلی معرفی کنند.
عبداهلل عبداهلل، که براساس نتایج اعالم شده، بیشترین 
کنفرانس  در یک  نیز  است  کرده  آن خود  از  را  آراء 
خبری، نتیجه اعالم شده را پذیرفت و آماده گی خود 

برای رفتن به دور دوم را اعالم کرد.
مردم  از  اول،  دور  در  انتخابات  رقابت های  پیشتاز 
به صورت  انتخابات،  افغانستان خواست در دور دوم 

گسترده شرکت کنند.
اول  دور  در  که  رسول  زلمی  اخیر،  روزهای  در 
از  شد،  سوم  آراء  درصد  یازده  کسپ  با  انتخابات 

عبداهلل عبداهلل اعالم حمایت کرد.
آقای عبداهلل با اشاره به حمایت آقای رسول و نیز گل 
آقا شیرزی از دیگر نامزدان دور اول انتخابات ریاست 
جمهوری، گفت، حمایت این نامزدان پیروزی او در 

دور بعدی را ضمانت کرده است.
عملکرد  از  احمدزی،  آقای  مانند  نیز  عبداهلل  آقای 
کمیسیون های انتخابات و بررسی شکایت ها، ناراضی 
بود اما گفت انتقادات خود در فرصت دیگری مطرح 

خواهد کرد.
انجام اصالحاتی در کمیسیون  نامزد خواستار  در دو 

انتخابات قبل از برگزاری انتخابات شدند.
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به حمالت شما پاسخ...
والیت  پولیس  فرمانده  سخنگوی  درانی  ضیا  احمد  از  نقل  به 
مرزی  نیروهای  میان  درگیری  که  بودند  داده  گزارش  قندهار 
پاکستان و افغانستان در منطقه مرزی قندهار منجر به کشتن شدن 

یک نیروی افغان شد.
وی افزود: این درگیری زمانی صورت گرفت که مرزبان افغانستان 
قصد جلوگیری از اقدام نیروهای پاکستانی در ساخت پست های 

امنیتی در داخل خاک افغانستان را داشتند.
پاکستان و افغانستان حدود دو هزار و 500 کیلومتر مرز مشترک 
داشته و دو کشور به معمول یکدیگر را متهم به انجام حمالت در 

نواز مرزی مشترک می کنند.
پاکستان،  و  افغانستان  نیروهای  میان  مرزی  اخیر  های  آتشباری 

تنش میان دو کشور را افزایش داده است.
از  پس  پاکستان  طالبان  نیروهای  گوید:  می  آباد  اسالم  دولت 
آغاز عملیات گسترده نظامی از سوی ارتش این کشور به خاک 
کشور،  این  خاک  در  هایی  پایگاه  ایجاد  با  و  گریخته  افغانستان 
نقاط مرزی پاکستان و روستاهای مجاور در این منطقه را هدف 

حمالت خود قرار می دهند.

از مداخله در انتخابات...
انتخابات  پیشتاز  نامزدان  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر  و 
ریاست جمهوری برای رفتن به دور دوم انتخابات استقبال 
کرد و آن را نمایانگر تقویت دموکراسی و مردم ساالری 

در کشور دانست.
تا  خواست  افغانستان  مردم  تمام  از  کرزی  حامد 
همانطوری که در دور اول انتخابات با شور و شوق به پای 
صندوق های رای رفتند و اراده ملی خود را تمثیل کردند، 
در دور دوم انتخابات نیز به طور گسترده اشتراک نمایند و 

مردم ساالری را هر چه بیشتر در کشور تحکیم ببخشند.
در  را  مردم  وسیع  مشارکت  اینکه  ضمن  کرزی  حامد 
انتخابات بزرگترین تضمین ثبات و تداوم نظام جمهوری 
افغانستان دانست، یکبار دیگر به تمام مسوولین  اسالمی 
هرگونه  از  تا  می دهد  دستور  حکومت  نظامی  و  ملکی 
مداخله در جریان انتخابات و یا استفاده از امکانات دولتی 

به سود و یا زیان کاندیدان، اجتناب ورزند.

نامزدان پیش تاز: 

 مردم در دور دوم انتخابات به صورت گسترده شرکت کنند!

احمـد عمران

انتخابات ریاست جمهورِی افغانستان در حالی به دور دوم 
رسیده گی  مورد  در  زیادی  پرسش های  که  شد  کشانده 
بسیاری  ذهن های  در  هم چنان  انتخاباتی  شکایاِت  به 
شدند  گذاشته  بی پاسخ  که  پرسش هایی  می کند؛  خلجان 
که  پرسش هایی  گذشتند؛  آن ها  کنار  از  به ساده گی  یا  و 
اول  دور  در  حتا  را  اتتخابات  سرنوشِت  می توانست 
مشخص کند و از بار هزینه های گزاف بر شانه های مردمی 

که از ضعف اقتصادی رنج می برند، بکاهد. 
انتخابات در حالی وارد دور دوم شد که تغییر چندانی در 
نتایج نهایی رونما نشده و این خود می تواند پرسش برانگیز 
نقش  که  است  این  می رسد  ذهن  به  که  سوالی  باشد. 
کمیسیون شکایاِت انتخاباتی در این میان چه بوده است؟ 
کمیسیوِن  کارکردهای  بر  کمیسیون  این  که  قرار  بود  اگر 
انتخابات صحه بگذارد، پس فلسفۀ وجودی آن چه بوده 

است؟ 
بررسی های  مورد  در  که  از عمده ترین سوال هایی  بخشی 
اعالم  از  قبل  روز  یک  باشند،  مطرح  می توانند  انتخاباتی 
پیشتاز  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  سوی  از  نهایی،  نتایج 
انتخاباِت سال روان، به نشانی کمیسیون شکایات انتخاباتی 
ارایه شدند. آقای عبداهلل در نشستی خبری به این مناسبت، 
به مواردی اشاره کرد و اسناد آن را در اختیار رسانه ها قرار 
داد که باید از سوی کمیسیون شکایاِت انتخاباتی پیش از 
می گرفت.  رسیده گی صورت  آن ها  به  نهایی  نتایج  اعالم 
به مواردی هم چون  داکتر عبداهلل در نشست خبری خود 
به  رسیده گی  روند  در  تأخیر  انتخابات،  قانون  در  تعدیل 
عدم  رای دهی،  محل   444 نتایِج  بودن  نامعلوم  شکایات، 
و  ناظر  امضای  عدم  آرا،  شمارش  نتایج  به موقِع  اسکِن 
عدم  نیز  و  رای  برگۀ   1433 در  رای دهی  مراکز  رییس 
رای دهی،  اوراق  و  در سایت  به ثبت رسیده  نتایج  تناسب 
اشاره کرد. این موارد مثل بسیاری از موارد دیگر که باید از 
سوی کمیسیون شکایات پی گیری می شدند، با بی اعتنایی 
می تواند  که  بی اعتنایی یی  شدند؛  روبه رو  پرسش برانگیز 
کمیسیون های  کار  به  نسبت  را  زیادی  گمان های  و  شک 

انتخاباتی در اذهان عمومی به وجود آورد.

 کمیسیون شکایات انتخاباتی چند مسوولیِت بزرگ در مورد 
از آن ها می تواند  به هر یک  انتخابات دارد که بی توجهی 
در  کمیسیون  بگذارد.  انتخابات  روند  بر  ناگواری  اثرات 
وهلۀ نخست باید به تمام شکایاِت ارایه شده رسیده گی کند 
و به قناعِت طرف ها بپردازد. این یک اصِل مهم در هنگام 
نمی تواند  کمیسیون  است.  انتخاباتی  شکایت های  بررسِی 
بدون این که طرف های ذی دخل را قانع کند، مطمین باشد 
که به مسوولیت های خود در حوزۀ کاری به درستی عمل 
کرده است. وظیفۀ دیگِر کمیسیون شکایات این است که 
در مواردی که خود حس می کند تقلب و تخلفی در روند 
مورد  آن  در  اگر شکایتی  حتا  و  گرفته  انتخابات صورت 
کمیسیون  کند.  رسیده گی  موارد  این گونه  به  نشده،  درج 
شکایات حِق قانونی دارد که خود علیه دیگران و نهادها 
اقامۀ دعوا کند. اما چه قدر کمیسیون شکایاِت انتخاباتی به 

این گونه موارد رسیده گی کرده است؟ 
در  کمیسیون  این  رییس  از سخنان  که  آن چه  بدون شک 
تعلل های  کمیسیون  می شد،  معلوم  رسانه ها  با  گفت وگو 
داشته  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی  امر  در  جدی 
می کرد  ادعا  کمیسیون خود  وقتی  دیگر،  جانب  از  است. 
که بررسی های آن حتمًا تغییراِت جدی در نتایج انتخابات 
چرا  شدند؟  کجا  تغییرات جدی  این  کرد،  خواهد  رونما 
کمیسیون نتوانست به وعده اش وفا کند و تغییرات جدی 
که  است  آن  معنای  به  این  آیا  آورد؟  به وجود  نتایج  در 
نداشته  مشکلی  هیچ  خود  کار  در  انتخابات  کمیسیون 
است؟ اگر چنین است، پس چرا بیشتر شکایات انتخاباتی 
مورد حتا  این  در  بوده است؟  کارمنداِن کمیسیون  متوجه 
رقمی  از  و  دارند  اذعان  نیز  کمیسیون  بلندپایۀ  مسووالِن 
نزدیک به سه هزار تن سخن می گویند که در وظایِف خود 
جانب داری  مشخص  نامزداِن  سود  به  یا  و  سهل انگاری 
کرده اند و کمیسیون قول داده است که این افراد را از روند 

انتخابات بیرون می سازد. 
اگر سه هزار نفر در کار انتخابات تخلف ورزی کرده باشند، 
تمام می شد،  اثرگذار  باید  انتخابات  نتیجۀ  در  بدون شک 
ولی اثرگذاری آن در نتیجۀ نهایی مشخص نشد. در سالیان 
و  بود  مشخص  کاماًل  شکایات  کمیسیون  کار  گذشته، 
اثرگذاری آن را در نتیجۀ انتخابات می شد به روشنی دید، 

ولی امسال چنین نشد و تنها کاری که کمیسیون شکایات 
انجام داد، با برگزاری جلسه های علنی و تصمیم گیری های 
انتخابات را بیشتر از چیزی که بود جنجالی  سری، روند 
ساخت. کمیسیون کاری را که باید در خفا انجام می داد، 
علنی کرد و کاری را که باید علنی می ساخت، مخفی نگه 
دوره های  در  کمیسیون  این  کارِی  روال  خالف  داشت؛ 
شفافیت  حفظ  برای  آن  فیصله های  و  تصمیم  که  گذشته 
انتخابات برای همه اعالم می شد. این بار کمیسیون چنین 
نکرد و به همین دلیل، ظن و گمان های زیادی را نسبت 
دسته گی هایی  دو  حتا  آورد.  وجود  به  خود  عمل کرد  به 
آمد،  وجود  به  آن  اعضای  میان  در  کمیسیون  کار  در  که 
فنی و عملیاتی در درون  دلیل روشِن مشکالت  می تواند 
شاهد  رسانه ها  طریق  از  ما  بارها  باشد.  کمیسیون  این 
اتهام زنی های مختلف از سوی اعضای کمیسیون شکایات 
انتخاباتی  شکایت های  بررسی  روند  حتا  و  یکدیگر  بر 

بودیم. 
اعالم شد و  به گونۀ رسمی  انتخابات  نتیجه  به هر حال، 
پذیرفتند.  را  نتیجه  این  اگر  و  اما  با  نیز  پیشتاز  نامزدهای 
است  ضروری  انتخابات،  دوم  دور  برگزاری  از  پیش  اما 
که به درس های دورِ اول توجه صورت گیرد و اصالحاِت 
اگر  چون  شود.  رونما  انتخاباتی  کمیسیون های  در  الزم 
اصالحاِت الزم در نحوۀ فعالیت و اعضای کمیسیون های 
انتخاباتی به وجود نیاید، می تواند اثراِت بسیار مخربی بر 

روند برگزاری دور دومِ انتخابات بگذارد. 
ویژه  اهمیتی  از  افغانستان  برای  انتخابات  دومِ  دور 
سالم  برگزاری  در  باید  دلیل  همین  به  و  است  برخوردار 
افغانستان  مردم  فراهم شود.  تمهیدات الزم  آن،  و شفاف 
در انتظار انتخابات عاری از تقلب و جعل کاری اند و هیچ 
نمی توانند  فردی  و  نهاد  هیچ  سوی  از  را  دست کاری یی 
این بار  است  خوب  افغانستان  رییس جمهوری  بپذیرند. 
انتخابات  به  نسبت  را  خود  بی طرفِی  گذشته  خالف 
کمپاین  محِل  به  را  ریاست جمهوری  ارگ  و  کند  ثابت 
مهمی  بخش  چون  نکند؛  تبدیل  انتخاباتی  معامله های  و 
روند  در  ارگ  مداخالِت  از  ناشی  امروز،  مشکالت  از 

انتخابات و پس از آن است.   

میزان محبوبیت پوتین به باالترین 
حد در 6 سال گذشته رسید

میزان  نظرسنجی یک مرکز روسی مشخص کرد که  نتایج 
محبوبیت رئیس جمهوری روسیه در شش سال گذشته به 

حداکثر خود رسیده است.
به گزارش صدای روسیه، در این نظرسنجی که 10 و 11 
می سال جاری میالدی برگزار شد، 1600 تن از 130 شهر 

و روستای روسیه شرکت کردند.
در اوایل ماه جاری میالدی میزان محبوبیت والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه با ۷ / 3 درصد افزایش نسبت به 
میزان  حالیکه  در  یافت  افزایش  درصد   85  /  9 به  آوریل 

محبوبیت وی در جنوری 6 / 60 درصد بود.
این میزان محبوبیت همانند شش سال گذشته و در اپریل 
سال 2008 است که میزان محبوبیت پوتین 4 / 8۷ درصد 

بود.
کارشناسان اجتماعی این میزان محبوبیت برای پوتین را با 
پرداختن و رسیدگی مناسب وی به امور اوکراین و مراسم 

روز پیروزی 9 مه سال جاری میالدی مرتبط می دانند.
میزان محبوبیت حزب حاکم "روسیه متحد" نیز به نسبت در 
پنج ماه گذشته 4 / 60 درصد در ماه مه گزارش شده در 
حالیکه در جنوری ۷ / 41 درصد بود. این میزان که در 5 
/ 2 سال گذشته به صورت میانگین 5 / 46 درصد بود و 
در شش سال گذشته به باالترین میزان خود در سال جاری 

میالدی رسیده است.
مرکز نظرسنجی لوادا نیز در نظرسنجی خود آورده که 81 
درصد از مردم روسیه اعالم کرده اند اگر پوتین همین امروز 
رای  وی  به  شود  نامزد  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 

می دهند.

چرا انتخاباتبه دوِر دوم رفت؟



اکثریت زنان افغانستان از حق دسترسی 
به میراث محروم هستند
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سید علی کاظمی- بی بی سی
تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت در 
مسابقات چلنج کپ آسیا، وارد مالدیو شده 

است.
تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات 

چلنج کاپ روز سه شنبه، 30 ثور به مصاف فلیپین می رود.
بازی  چهار  تاکنون  مسابقات  این  در  برای شرکت  تیم  این 
بازی دوستانه حضور  انجام داده است. در کنار  دوستانه را 
اریک روته مولر مربی آلمانی این تیم در کنار محمد یوسف 
کارگر انگیزه بازیکنان را برای رویارویی با سایر رقبای این 

تیم باال برده است.
در بازیهای دوستانه تیم افغانستان در نخستین دیدار تدارکاتی 
در شهر دبی و در ورزشگاه الشباب به مصاف تیم قرغیزستان 
رفت، در این بازی افغانستان نتیجه یی بهتر از تساوی صفر 

بر صفر بدست نیاورد.
بازیکنان  کنار  در  ملی  تیم  سابق  بازیکنان  دیدار  این  در 
جدید  بازیکنان  از  تعدادی  و  خوردند  خوبی  محک  جدید 
مانند فیصل شایسته، ضمیر داوودی و مصطفی سدید برای 

افغانستان بازی کردند.
دلیل  به  افغانستان  بازیکنان  و  نزد  دل  به  چنگی  بازی  این 
ناهماهنگ بودن، بازی خوبی را از خود به نمایش نگذاشتند.
تیم  مصاف  به  دوشنبه  شهر  در  تدارکاتی،  دوم  بازی  در 

تاجکستان حریف همیشگی خود رفت.
سکان  بار  نخستین  برای  مولر  روته  اریک  دیدار،  این  در 
رهبری تیم ملی افغانستان را به عهده گرفت و حتی سیستم 
 1-3-2-4 سیستم  به  را  افغانستان  همیشگی   2-4-4 بازی 
به  صفر  بر  یک  نتیجه  با  افغانستان  را  بازی  این  داد.  تغیر 
را  تیم  این  نتواند  گذشته  همانند  تا  کرد  واگذار  تاجکستان 
ناپذیر  افغانستان شکست  برای  تاجکستان  و  دهد  شکست 

باقی ماند.
در این دیدار بازیکنان افغانستان ضعیف ظاهر شدند و بازی 

این تیم باعث شد تا مردم از راه یابی این تیم به جام ملتهای 
آسیا و قهرمانی در مسابقات چلنج کاپ نا امید شوند و حتی 
تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی به انتقاد از این تیم 

پرداختند.
به  دوستانه،  برگشت  بازی  در  تدارکاتی  دیدار  سومین  در 
مصاف تیم قرغیزستان رفت. اریک روته مولر تا قبل از این 
بازی یک هفته فقط تمام بازیکنان تیم ملی افغانستان را در 

اختیار داشت.
پخش  زنده  بصورت  افغانستان  رسانه یی  هیچ  از  بازی  این 
نشد و عالقه مندان به فوتبال افغانستان این بازی را از طریق 

اینترنت دنبال کردند.
در این بازی، بازیکنان افغانستان نسبت به بازی با تاجکستان 
به سیستم جدید آشنایی پیدا کردند و بازی نسبتا خوبی را از 

خود به نمایش گذاشتند و با تنها گل دقیقه 6 یوسف مشرقی 
توانستد تیم قرغیزستان را در کویت شکست دهند.

تمام انتظار مردم و عالقه مندان به فوتبال به بازی حساس 
افغانستان و کویت دوخته شده بود.  دوستانه میان تیم ملی 
این بازی به دلیل اینکه افغانستان بعد از سالها در برابر یکی 

از تیم های طراز اول آسیا قرار گیرد اهمیت باالیی داشت.
این  مصاف  به  کویت  در  گذشته  چهارشنبه  شام  افغانستان 
چلنج  مسابقات  عازم  خوب  روحیه  با  بتوانند  تا  رفت  تیم 

کاپ شوند.
بازیکنان افغانستان در ابتدا، تحت تاثیر نام کویت و بازیکنان 
این تیم قرار داشتند، در حالی که بازی روان و زیبایی را از 
خود به نمایش گذاشتند اما نتوانستند فشاری زیاد و تهدید 

آنچنانی روی دروازه کویت ایجاد کند.

افغانستان نیمه نخست را با دریافت 
به  صفر  بر  دو  شکست  و  گل  دو 
نیز  دوم  نیمه  آغاز  رساند.  پایان 
کم  و  اشتباه  روی  توانست  کویت 
تجربه بودن فرزاد عطایی به گل سوم خود دست یابد و این 
بازیکن نیز به دلیل خطا روی مهاجم کویت، دومین کارت 

زرد خود را دریافت نمود و از بازی اخراج شد.
افغانستان بازی روان و زیبایی اوایل بازی  از این گل،  بعد 
نیز  مولر  روته  آقای  تعویض  دو  و  گرفتند  دست  روی  را 
با دو  توانست  ادامه  افغانستان در  تیم شد و  این  کارگشای 
گل اسالم الدین امیری و فیصل شایسته فاصله اش با گلهای 

خورده را به حداقل برساند.
این بازی زیبا در نهایت با نتیجه سه بر دو به سود تیم ملی 

کویت به پایان رسید.
درسهای آموخته شده از بازی مقابل کویت

و  است  تجربه یی  با  مربی  داد  نشان  مولر  روته  اریک   -1
می تواند در کنار محمد یوسف کارگر وزنه سنگینی برای تیم 

ملی فوتبال افغانستان باشد.
2- بازیکنان با سیستم جدید 4-2-3-1 آشنایی پیدا کردند و 
می تواند از این سیستم در بازیهای چلنج کاپ استفاده کنند.

3- اعتماد از دست رفته مردم افغانستان بعد از بازی ضعیف 
مقابل تاجکستان، دوباره احیاشد و مردم را به قهرمانی این 

تیم در چلنج کاپ امیدوار کرد.
4- بازیکنان جدید نشان دادند که در حد و اندازه تیم ملی 

فوتبال افغانستان هستند.
5- اعتماد را میان بازیکنان افغانستان باالتر برد زیرا بازیکنان 
این تیم در گذشته وقتی با شکست روبرو می شدند تا آخر، 

بازی احساساتی را از خود به نمایش می گذاشتند.
6- این بازی نشان داد که تیم ملی فوتبال افغانستان می تواند 

از این به بعد با تیم های طراز اول آسیا بازی کند.

ناجیه نوری
تیم دادخواهی شبکۀ زنان افغانستان هفتتۀ گذشته نشست مشورتی یی 
را با کمیته های دادخواهی در والسوالی های کلکان، شکردره و گلدرۀ 
والیت کابل برگزار کرد. در این نشست که با حضور متنفذین قومی، 
بود،  برگزار شده  والسوالی ها  این  قریه های  اداری  کارمندان  و  پولیس 
در مورد مشکالت حقوقی زنان این ولسوالی ها بحث و گفت وگو شد.

خشونت های  میراث،  حق  طلب  موضوعات  روی  نشست  این  در 
خانوده گی، قانون منع خشونت علیه زنان و چه گونگی  تطبیق قانون منع 
خشونت علیه زنان در این ولسوالی ها بحث و گفت وگو صورت گرفت. 
بزرگان این ولسوالی ها در این نشست گفتند، هر چند تطبیق قانون منع 
خشونت در والیت کابل به دلیل نبود قضایای خشونت الزمی نیست؛ 
اما در صورت نیاز بدون شک که در استناد به آن دعواها را حل وفصل 

خواهیم کرد .
موارد  ولسوالی ها  این  در  گفتند،  قریه ها  این  ملک های  از  شماری 
خشونت کمتر دیده می شود و تا اندازه زیاد مشکالت خانواده گی این 

ولسوالی ها حل می باشد.
آنان، دلیل نبود قضایای خشونت علیه زنان در این ولسوالی ها را با سواد 
بودن مردان عنوان کرده گفتند، اکثریت مردان این ولسوالی ها با سواد 
دلیل خشونت علیه  بنابرهمین  دارند؛  آگاهی  زنان  از حقوق  هستند و 

زنان دراین ولسوالی ها بسیار کم است.
این متنفذین تصریح کردند، ولی در بعضی موارد قضایای چون طلب 
حق میراث رخ می دهد که از سوی مسوولین این ولسوالی ها به جرگه 

ها رجعت داده می شود.
مواردی  از  یکی  میراث  مساله طلب حق  کردند،  اضافه  همچنان  آنان 
است که باید در مورد آن آگاهی های الزم هم برای زنان و هم برای 

مردان داده شود تا زنان بتوانند به حق میراث، که حق شرعی 
آنان است، دسترسی پیدا کنند.

در همین حال، ذکیه سنگین نماینده مردم پروان در مجلس 
افغانستان  زنان  ترین مشکالت  نماینده گان می گوید، عمده 
و به ویژه والیت پروان عدم دسترسی زنان به میراث است.

دلیل  به  میراث  به  دسترسی  حق  قضایای  کرد،  تاکید  وی 
مردساالر بودن جامعه چندان مورد توجه نیست و اکثریت 

زنان از حق دسترسی به میراث محروم اند.
او همچنان اضافه کرد، زمانی که یک زن برای طلب میراث به 
محاکم مراجع می کند، متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد و 
در حال حاضر من شخصًا روی سه قضیۀ میراث کار می کنم؛ 

اما متاسفانه تا اکنون موفق نشدم تا این مساله حل کنم.
دفاتر حقوقی گفت،  و  محاکم  از  انتقاد  بانو سنگین ضمن 
مشکل دیگر این است که متاسفانه صدای زنان به دلیل زن 
بودن در محاکمه شنیدن نمی شود و کمتر قاضی یا محاکمی 
خصوص  به  و  زنان  حقوقی  مشکالت  به  که  دارد  وجود 
مساله میراث توجه کرده و فصیله را به نفع زن خاتمه دهند.
 وی در مورد مشکالت زنان والیت پروان گفت، اکثریت 
و  ولسوالی ها  از  حقوقی  دفاتر  بودن  دور  دلیل  به  پروان  والیت  زنان 
قریه های شان نمی توانند مشکالت حقوقی شان را حل کنند و از طرف 
دیگر عدم آگاهی زنان از حقوق شان چالشی دیگر است که شماری از 

زنان والیت پروان با آن رو به رو اند.
این عضو مجلس یکی دیگر از عوامل عدم دسترسی زنان والیت پروان 
به حقوق شان را مشکالت امنیتی عنوان کرده گفت، زنان ولسوالی هایی 
که از لحاظ امنیتی مشکالت دارند، به حقوق شان دسترسی ندارند و با 

مشکالتی جدی مواجه اند.
با  از زنان والیت پروان  بانو سنگین، ولی چون شمار زیادی  به گفتۀ 
سواد اند؛ بنابراین از مسایل حقوقی آگاهی دارند و همین مساله سبب 
شده تا مشکالت زنان پروان نسبت به سال های گذشته تا اندازۀ کاهش 

یابد.
پس از سقوط طالبان و روی کار آمدن حکومت جدید، زنان توانستند به 
شماری از حقوق خود دست پیدا کنند و در حال حاضر بیش از 40 در 
صد دختران به مکتب می روند، شماری زیادی از دختران موفق شدند 

تا به دانشگاه های دولتی و خصوصی راه پیدا کنند.
بیش از 40 درصد اعضای مجلس نماینده گان را زنان تشکیل می دهد و 
در  25 درصد ادارات دولتی زنان حضور دارند و مقام ارشد سه وزارت 
خانه در اختیار زنان قرار دارد؛ اما با آن هم زنان افغانستان با چالش های 

فراوانی مواجه اند.
افزایش روز افزون خشونت در برابر زنان، عدم دسترسی زنان روستا ها 
و والیات نا امن به حقوق شان، عدم آگاهی زنان و مردان از حقوق 
زنان، عدم دسترسی اکثریت زنان به حق میراث از جمله عمده ترین 

چالش های زنان افغانستان است.

کرزی هیچ جا نمی...
موضع گیری  گونه ای  به  کرزی  می گوید:  کابل  در 

کرده که در بازی سیاست باقی بماند.
راتیگ ادامه می دهد: کرزی به صورت موفقیت آمیزی 
از طریق متحدان مختلف و برای موفقیت خود و 
پویایی انتخاباتی آن ها همکاری کرده است. بنابراین 
نفوذ و  این  میزان  او همچنان فردی موثر است و 

تاثیر به روابط شخصی او بستگی دارد.
عبداهلل و غنی هر دو به کرزی پیشنهاد کرده اند که 
تیم دولتی شان برعهده بگیرد.  سمت مشاور را در 
ایمل فیضی می گوید: کرزی پیشنهاد القاب رسمی 
رد  را  ریاست جمهوری  کاخ  در  دفتری  داشتن  و 

کرده است.
او  می گوید:  غنی  اشرف  سخنگوی  رفعت،  آزیتا 
اولویت هایی دارد و ما خواستار مشاوره دادن کرزی 
در امور کشوری هستیم اما این در امور اجرایی به 
این معنا نیست که ما از راه و روش کرزی تبعیت 

کنیم.
کرزی در انتخابات ریاست جمهوری 2009 عبداهلل 
را شکست داد و علی رغم این مساله انتظار می رود 
که رییس جمهوری در حال کناره گیری افغانستان 
با  تا  با دولت عبداهلل داشته باشد  نزدیکی بیشتری 

اشرف غنی.
وزیر  رسول،  زلمی  حمایت  عبداهلل  یکشنبه،  روز 
دور  در  که  را  افغانستان  سابق  خارجه  امور  سابق 
دریافت  گرفت،  قرار  سوم  مقام  در  انتخابات  اول 
کرد؛ کسی که حمایت طایفه قدرتمند کرزی را در 

اختیار دارد.
عبداهلل  سخنگوی  سانگچارکی،  فاضل  سیدحسین 
بعدی  دولت  در  ویژه یی  جایگاه  کرزی  می گوید: 
افغانستان خواهد داشت و رییس جمهور جدید به 
دنبال مشورت گرفتن از او در سیاست های داخلی، 

سیاست خارجی و مذاکرات صلح خواهد بود.

عبداهلل آرای قریب به یک میلیون از رأی دهنده گان 
این  نخست  دور  در  غنی  اشرف  با  مقایسه  در  را 
انتخابات که ماه گذشته میالدی برگزار شد به دست 

آورده و احتمال پیروزی او در دوم بیشتر است.
با  کرزی  که  می کنند  گمان  شدت  به  رسانه ها 
همانند  جمهوری  ریاست  سمت   از  کناره گیری 
والدیمیر پوتین، همتای روسی اش عمل می کند و 
هنرنمایی  به  صحنه  پشت  در  می خواهد  همچنان 
خود در عرصه سیاست در کالبد دولتی جدید ادامه 

دهد.
ریاست  سمت  از  دوره  دو  از  پس  نیز  پوتین 
به  بازگشت  از  پیش  و  کرد  کناره گیری  جمهوری 
مردم  از  تعدادی  انتخاباتی که خشم  با  این سمت 
روسیه را به همراه داشت، یک دوره نخست وزیر 

بود.
راتیگ این ایده را که کرزی همان روش را در پیش 
گرفته، رد کرد و گفت: قانون اساسی افغانستان تنها 
جمهور  رییس  تا  می دهد  اجازه  فرد  به  دوره  دو 
شود. این یک تفسیر بسیار ابداعی خواهد بود اگر 
بگوییم پس از وقفه یی شما می توانید برای سومین 

بار هم به عنوان رییس جمهور انتخاب شوید.
اگرچه کرزی در مارچ 2014 به پارلمان افغانستان 
گفته بود که تمام قانون اساسی باید مورد بررسی 

مجدد قرار بگیرد.
عبدالرووف اِنامی، عضو کمیته ضد فساد و اصالح 
قضایی در مجلس عوام می گوید: کرزی مایل است 
سیستم ریاست جمهوری به سبک و روش امریکا 

را به نفع یک سیستم پارلمانی کنار بگذارد.
می گوید:  کابل  از  پارلمان  نماینده  مهدوی،  جعفر 
در چنین سیستمی قدرت در دست نخست وزیر 
است و او مسوول پارلمانی می شود. چنین سیستم 
سیاسی جدیدی آغازی نوین به دست کهنه کاران 

را نوید می دهد.

ورزش

کشورهای جهان دربارۀ...
یک  نشست  این  بزنیم،  حرف  مجموع  در  »اگر 
ادامۀ  تا  است  جهانی  جامعۀ  برای  خوب  فرصت 
او  بدهد«.  وعده  را  افغانستان  به  خود  کمک های 
همچنان گفت: »سربازان بین المللی در پایان سال 
آنها  شوند.  می  بیرون  افغانستان  از  میالدی  روان 
مسوولیت  خود  بعد  به  آینده  سال  از  )افغان ها( 
حفظ امنیت عامۀ کشور خود را به عهده میگیرند، 
باقی  خود  جای  در  آنجا  در  داخلی  مشکالت  و 

است«.
دموکراسی  که  گفت  ادامه  در  جاپانی  مقام  این 
جوان افغانستان »با چالش های زیادی روبرو است، 
مثل تطبیق قانون ضد پول شویی و یا ساختن یک 
و  منابع  از  برداری  بهره  برای  قانونی  چارچوب 

معادن کشور«.

کنفرانس توکیو پیرامون افغانستان در حالی برگزار 
انتخابات ریاست جمهوری 2۷  از  میشود که پس 
آیندۀ  برای  سیاسی  رهبری  هنوز  تا  امسال  حمل 

کشور معلوم نشده است. 
کرزی  حامد  افغانستان  اساسی  قانون  از  تأسی  به 
ریاست  مقام  برای  سوم  بار  برای  نداشت  اجازه 
جمهوری خود را نامزد کند. دور اول انتخابات، با 
وجود تهدیدهای جدی از سوی طالبان، موفقانه به 
پایان رسید و در آن تقریبًا هفت میلیون افغان واجد 
شرایط رأیدهی برای انتخاب زعیم جدید سیاسی 
اشتراک  رفتند.  رأی  های  صندوق  پای  به  شان 
گستردۀ زنان در این انتخابات، به ویژه در مناطقی 
داشت،  وجود  بیشتر  طالبان  حمالت  از  ترس  که 
افغانستان  پیشرفت  مخالفان  بر  ای  کوبنده  ضربۀ 

بود.

آیا افغانستان برای قهرمانی چلنج کاپ آماده است؟
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رویترز- ایسنا

در مرکز کابل پس از چند دقیقه پیاده روی از دفتر پرزرق و برق 
آخرین  تکمیل  حال  در  کارگران  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
کارهای محل اقامت جدید و ساختمان  یک دفتر هستند که می شود 

محل سکونت رییس جمهور در حال کناره گیری افغانستان.
برای  بسیاری  تاسف  »با  عنوان  با  در گزارشی  رویترز  خبرگزاری 
امریکا، حامد کرزی، رییس جمهور در حال کناره گیری افغانستان 
استعاره  یک  شد  ذکر  که  مطالبی  است:  آورده  نمی رود!«  هیچ جا 
کناره  سیاست  کار  از  رسمًا  است  ممکن  کرزی  حامد  گویاست. 
 گیری کند اما تاثیرش بر رهبر جدید این کشور کاماًل واضح خواهد 

بود.
منزل یا به عبارتی محل سکونت جدید کرزی در حاشیه زمین های 
بزرگ کاخ - ارگ ریاست جمهوری- با دیوارهای امنیتی گسترده، 
سیم های خاردار، برج های دیده بانی و سربازان  مسلح به کالشنیکف 
محافظت می شود. این نوع حفاظت غیرقابل وصف و درک است و 
باعث می شود که یاد دو تن از روسای جمهوری پیشین افغانستان 
قبل از ظهور طالبان به ذهن خطور کند که با وجود این تدابیر امنیتی 
شدید یکی)استاد ربانی( توسط عامل انتحاری ترور شد و دیگری 

را)داکتر نجیب اهلل( به دار آویختند.
باشد.  برده  به در  از ترورهایی جان سالم  نیز ممکن است  کرزی 
اگرچه تعداد کمی معتقدند کرزی تندخود که مخالفتش با »قدرت 
استعماری امریکا« در سال های اخیر افزایش داشته، به آرامی قدرت 

را ترک گفته و دوران بازنشستگی را آغاز کند.
و  دارد  را  خود  سیاسی  اولویت  همچنان  او  سالگی،   56 سن  در 
دست  افغانستان  منافع  درباره  گفتن  سخن  از  نمی تواند  می گوید 
بردارد. او به رییس جمهوری جدید کمک خواهد کرد و برایش 

یک گوش شنوا می شود.
ایمل فیضی، سخنگوی کرزی در پاسخ به سواالتی درباره برنامه های 
بازنشستگی رییس جمهوری افغانستان می گوید: اگر از او بخواهند 
تا مشاوره دهد، او آماده کمک است. او در خدمت مردمش است. 
رییس جمهوری پیشتر پیشنهادهای معتبر بین المللی را نپذیرفته و 

ترجیح می دهد تا در افغانستان بماند.
یکی از مقام های ارشد دولت افغانستان می گوید: مذاکرات بلندپایه 
درباره تشکیل یک شورای موسوم به شورای نخبه گان به ریاست 
کرزی برای بررسی اوضاع صورت گرفته است. کرزی در جریان 
مراوده  غربی  کشور   40 از  بیش  با  جمهوری اش  ریاست  دوران 

داشته و الفبای سیاست هر یک را می داند به ویژه امریکا.
کرزی آدم ناتوانی نیست

دو فردی که قرار است جایگزین کرزی شوند عبداهلل عبداهلل، وزیر 

سابق امور خارجه افغانستان و اشرف غنی، اقتصاددان سابق بانک 
جهانی می گویند که می خواهند کرزی در تیمشان باشد.

و  است  کناره گیری  به  ملزم  افغانستان  اساسی  قانون  بنابر  کرزی 
انتخاب شدن به عنوان رییس  این روند پس از 13 سال و دوبار 

جمهوری افغانستان انجام می شود.
امریکایی که در سال های اخیر به صورت غیرمعمول و  مقام های 
علنی ناامیدی خود را از کرزی اعالم کرده اند، به صورت خصوصی 

می گویند که به دنبال همکاری بیشتر با کرزی نیستند.
در ضمن، کناره گیری حامد کرزی راه را برای امضای توافق امنیتی 
دو جانبه که مدت هاست در انتظار تایید شدن قرار دارد، باز می کند 
و به امریکا اجازه می دهد تا تعداد کمی از سربازان خود را پس از 
پایان ضرب االجل اعالم شده برای خروج تمام سربازان خارجی از 

افغانستان در این کشور باقی بگذارد.
انتخابات  دوم  دور  در  میالدی  آتی  ماه  اوایل  که  غنی  و  عبداهلل 
این  که  گفته اند  می کنند،  شرکت  افغانستان  جمهوری  ریاست 
معاهده امنیتی دو جانبه را برای استقرار 10 هزار سرباز امریکایی 
در افغانستان با هدف مقابله با شبه نظامی گری و اهداف آموزشی 

امضا می کنند.
کرزی تاکنون این توافقنامه را امضا نکرده و علی رغم تایید پارلمان 
در  خودش  علیه  خیانت  به  را  امریکا   ، جرگه  لویه  و  افغانستان 

گذشته متهم می کند.
تصمیم وی باعث نمی شود که کرزی را یک رییس جمهوری ناتوان 

بدانند بلکه او یک رییس جمهور ملی گراست.
کرزی شخصیتی به عنوان »پدر موسس« افغانستان نوین برای خود 
ترسیم کرده اما با پذیرش امضای معاهده امنیتی او می تواند عالوه 

بر تامین منافع ملی افغانستان، راه را برای جانشینش هموار کند.
روابط کرزی با دولت باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا با اوایل 
تفاوت شگرفی دارد؛ زمانی که  افغانستان  به قدرت رسیدنش در 
جورج بوش، رییس جمهور سابق امریکا، کرزی را به عنوان یک 

دوست بزرگ مورد ستایش قرار می داد.
واشنگتن  در  منتقدانش  به  هشداری  در  افغانستان  جمهور  رییس 
اعالم کرده که به دنبال خستگی درکردن و کناره گیری از سیاست 

نیست.
کرزی اخیراً گفته که آغاز دوران بازنشستگی به وی آزادی بیشتری 
که  آنچه  از  بیش  بازیابد  را  خود  بیان  آزادی  می تواند  و  می دهد 

امروز دارد.
کرزی همانند پوتین عمل می کند؟

شبکه  تحقیقاتی  مستقل  سازمان  مدیران  از  یکی  راتیگ،  توماس 
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ایران:  افغانستان در  رایزن فرهنگی  افرس رهبین 

عظمت فردوسی، زبان پارسی 

را ماندگار کرد

کشورهای جهان دربارۀ آیندۀ 
افغانستان در توکیو بحث کردند

محمدافسر رهبین شامگاه پنجشنبه در حاشیه اختتامیه 
روز  در  ملل  دوستی  و  نیاسر  گردشگری  همایش 
خبرنگاران  به  فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  بزرگداشت 
با  است  توانسته  شاهنامه  سرودن  با  فردوسی  افزود: 
گذشت هزار سال، همچنان جایگاه ثابت و بی همتای 

زبان پارسی را در دنیا حفظ کند.
و  اشاره  افغانستان  در  خوانی  شاهنامه  رواج  به  وی 
تصریح کرد: در گوشه و کنار این کشور پارسی زبان، 
شاهنامه به عنوان یک اثر بی بدیل شناخته می شود که 

تنها افرادی خاص شگرد خواندن آن را دارند.
نامدار  شاعران  گفت:  افغانستان  نویسنده  و  شاعر  این 
و  سعدی  حافظ،  موالنا،  مانند  پارسی گوی  بزرگ  و 
ایران کهن را  پارسی دری  پیکره اصلی زبان  فردوسی 

تشکیل می دهند.
وی با اشاره به شاعران بزرگ خطه کاشان اظهار داشت: 
این شهر هنرخیز از شاعران بزرگی چون کلیم کاشانی، 
محتشم و سهراب سپهری بهره می برد که هر کدام از 
آنها با داشتن ویژگی های خاص شعر خود، توانسته اند 

در زمره شاعران تاثیرگذار و به نام ایران قرار گیرند.
به گفته رهبین، سهراب سپهری یگانه شاعری در میان 
شاعران بزرگ پارسی گو است که توانسته با استفاده از 
با شعر  ذوق و هنرش، عرفان طبیعی مکتب هندی را 

پارسی پیوند دهد.

نماینده گان و هیأت های کشورهای مختلف جهان روز 
آیندۀ  مورد  در  تا  اند  آمده  گردهم  توکیو  در  پنجشنبه 
صورت  حالی  در  نشست  این  کنند.  بحث  افغانستان 
می گیرد که جامعۀ بین المللی تا پایان سال روان میالدی 

نیروهای رزمی خود را از افغانستان بیرون میکشد.
گروه بین المللی تماس افغانستان و پاکستان، که شامل 
جهانی  های  سازمان  و  کشور   50 تقریبًا  نماینده گان 
است، روز پنجشنبه در توکیو پایتخت جاپان در مورد 
هیأت  ریاست  کردند.  گفت وگو  و  بحث  افغانستان 
افغانی در این اجالس را ارشاد احمدی معین وزارت 
نیروهای  بیرون رفتن  افغانستان به عهده دارد.  خارجۀ 
بین المللی در پایان سال روان میالدی شمار زیادی از 

افغان ها را نگران آیندۀ کشور شان ساخته است.
»مهم  گفت:  کنفرانس  افتتاح  مراسم  در  احمدی  آقای 

این است که جنگ تا هنوز پایان نیافته است«. احمدی 
همچنان یاد آور شد: »برای به دست آوردن موفقیت های 
همیشگی در این دورۀ حساس، به تداوم حمایت جامعۀ 

بین المللی نیاز میرود.«
پیش از آغاز این کنفرانس یک مقام حکومت جاپان به 
روز چهارشنبه )14 می 2014 / 24 ثور 1393( گفت 
جهان  کشورهای  که  نیست  این  برای  نشست  این  که 
مقام  این  بدهند.  وعده  افغانستان  به  مالی  کمک های 
واضح  را  اش  هویت  فرانس  خبرگزاری  که  جاپانی، 
نکرده است، گفت:...                      ادامه صفحه 7

کمک های  ادامۀ  به  مسعود  شهید  بنیاد 
انسان دوستانه اش به قربانیان و متضررین حوادث 
مواد  از  مقداری  کشور،  شمال  در  طبیعی  اخیر 
اولیه و کمک های اساسی را به مردم این والیت ها 

توزیع کرد. 
یک کاروان کمک های انسانی برای 312 خانوادۀ 
آسیب دیده در منطقه شیره و ماندره و اشکمش در 
شمال شرق کشور به بزرگان محلی و مسوولین 
آسیب دیده  مردم  به  تا  شد  داده  تسلیم  حکومتی 

توزیع گردد.
بنیاد  طریق  از  فراخوان  یک  توسط  کمک ها  این 
شهید مسعود و حمایت اشخاص کمک کننده -که 

قباًل لیست آنان به چاپ رسید- توزیع گردید.

پیش از این بنیاد شهید مسعود، کمک هایی را به 
قربانیان حادثۀ طبیعی ولسوالی ارگوی بدخشان به 

این منطقه فرستاده بود.  

کمـک های بـنیاد شـهید مسـعود
 به متضررین سیالب های اخیر

کرزی هیچ جا نمی رود!


