
سرتاج  اظهارات  مورد  در  افغانستان  خارجه  وزارت 
از  پاکستان  وزیر  نخست  ملی  امنیت  مشاور  عزیز 
داد. سرتاج عزیز گفته است که طالبان  خود واکنش 
سهم  باید  می آید،  کار  روی  جدیداً  که  حکومتی  در 

داشته باشند.
وزارت خارجه افغانستان این اظهارات سرتاج عزیز را 
»بیهوده« خواند و تاکید کرد که هیچ کشوری نمی تواند 

در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
خارجۀ  وزارت  سخنگوی  مستغنی  شکیب  احمد 
کنفرانس  یک  در   1393 ثور   29 دوشنبه  روز  کشور 
خبری در کابل گفت: »تصمیم در قبال مسایل داخلی 
افغانستان صرف مربوط به حکومت و مردم افغانستان 
می شود. هیچ کسی از بیرون از افغانستان حق ابراز نظر 
در مورد تصمیم گیری حکومت در باره مسایل داخلی 
را ندارد. اگر چنین اظهاراتی صورت می گیرد ما آن را 

بیهوده می دانیم.«

این در حالیست که حکومت افغانستان تالش دارد از 
طریق مذاکرات، طالبان را به صلح وادار کند. رئیس 
جمهور کرزی از چند سال بدین سو کوشیده است تا 
را  طالبان  گروه  سران  پاکستان  حکومت  همکاری  با 
که در کویته به سر می برند، به مذاکرات صلح راضی 
کند ولی این تالش ها در عمل نتیجه ای نداده است.
فرستادن افغان ها به...                     ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

نظامیان انگلیسی بیست و سه زندانی افغانی را به دولت 
افغانستان تحویل دادند.

زندانیان  بازرسی  هیات  عضو  دادرس  عبدالشکور 
نظامیان خارجی روز دوشنبه اعالم کرد: هفده زندانی 
انگلیسی در والیت های هلمند و  نظامیان  بازداشت  از 

قندهار آزاد و به دولت افغانستان سپرده شدند.
وی افزود: هیات حقیقت یاب دولت افغانستان ، شش 
بازداشتگاه نظامیان خارجی را در والیت های هلمند و 

قندهار شناسایی کرده بود.

رییس جمهور کرزی در دومین روز سفرش به چین، در مصاحبه یی 
آیندۀ  بین المللی چین گفت: حکومت  رادیوی  پشتوی  با بخش 
داد،  ادامه خواهد  را  با چین  کنونی اش  تنها روابط  نه  افغانستان 

بل که آن را گسترش خواهد بخشید.
بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، رییس جمهور کرزی افزود: »روابط میان 
افغانستان و چین از اهمیت زیادی برای آینده برخوردار بوده و 

منفعت افغانستان در تحکیم بیشتر آن، نهفته است.«
حامد کرزی خاطر نشان کرد: چین همواره برای افغانستان یک 
کشور دوست بوده است و چینی ها هیچگاهی کاری و روشی را 
اختیار نکرده اند که در آن خیر و منفعت افغانستان نباشد. مردم 
افغانستان از دوستی...                                  ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
انتخابات با گرفتن پول، نامزدان  افرادی در کمیسیون 

شوراهای والیتی را کامیاب و ناکام می  سازند.
مطلب  این  بیان  با  ملی  شورای  اعضای  از  شماری 
می گویند که تأخیر در اعالم نتایج انتخابات شوراهای 

والیتی، بر این شک وگمان ها افزوده است.
انتخابات  نتایج  بود  قرار  انتخاباتی،  تقویم  براساس 
اما  شود؛  اعالم  ثور   27 تاریخ  به  والیتی  شوراهای 
سرنوشت  از  خبری  هیچ  است،  ثور   30 که  امروز  تا 

انتخابات شوراهای والیتی در دست نیست.
همچنان  مدنی  جامعۀ  نهادهای  و  مجلس  نماینده گان 
تحت  والیتی  شوراهای  انتخابات  نباید  که  می گویند 

شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گیرد.
نامزد شورای  ایزدیار معاون مجلس سنا و  محمدعلم 
شایعاتی  گفت،  ماندگار  روزنامۀ  به  پنجشیر  والیتی 

مردم  آرای  در  انتخابات  در کمیسیون  که  دارد  وجود 
دستبردهایی صورت گرفته است؛ وعده و وعیدهایی 

داده شده است تا رأی ها پایین و باال گردد.
در  تا  می خواهد  انتخابات  کمیسیون  از  ایزدیار  آقای 
زمینۀ اعالم نتایج شوراهای والیتی به زودی اقدام کند. 
و  نشود  بازی گرفته  به  باید  مردم  »رأی  می افزاید:  او 
آنچه مردم رأی داده اند به گونۀ شفاف و عادالنه باید 

نشر گردد.«
نمایندگان  در عین حال، فرهاد عظیمی عضو مجلس 
می گوید، روزهای نخستی که نتایج به کابل آمد، زمانی 
که ناظریِن شماری زیادی از نامزدان شوراهای والیتی 
برای شان اطالع دادند که رأی الزم را به دست نیاورده 

اند به کابل سرازیر شدند.
این عضو مجلس می افزاید: »حتا تا بیست و سی هزار 
دالر در کمیسیون ها تا و باال می شوند به خاطر این که 

شماری از نامزدان شوراهای والیتی از کابل رأی خود 
را تنظیم کنند.«

آقای عظیمی خاطر نشان کرد که آنان این نگرانی ها را 
بارها با کمیسیون های انتخاباتی در میان گذاشته شده 

اند و آنان برای شان اطمینان داده بودند.
اما این عضو مجلس...                     ادامه صفحه 6
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صفحه 2

کی هادرانتخابات بی طرف نیستند؟



دومِ  دور  برگزاری  برای  آماده گی ها  ظاهراً 
انتخابات در حال انجام شدن است و کمیسیون 
تالش  امنیتی  نهادهای  و  نامزدان  انتخابات، 
انتخابات  استقباِل  به  دیگر  بارِ  یک  می کنند 
بروند؛ انتخاباتی که این بار بدون شک سرنوشت 
سیاسِی کشور را رقم خواهد زدـ ولی نمی توان 
نسبت به برخی مسایل و نگرانی هایی که وجود 

دارد، بی تفاوت عمل کرد. 
مهم ترین مسأله در دور دومِ انتخابات این است 
که دخالت های حکومتی در این مورد به حداقل 
کامل  به طور  که  معنا  این  به  حداقل  برسد. 
روند  در  حکومتی  نهادهای  دست  کردِن  قطع 
غیرممکن  حتا  و  دشوار  امری  شاید  انتخابات، 
توجه  قابل  نکته  دو  مورد  این  در  ولی  باشد؛  
افراد  است  ممکن  گاهی  این که  یکی  است: 
اقدام ها  رشته  یک  به  دست  پایین  سطوح  در 

نمی تواند  که  بزنند  نامزد  آن  یا  و  این  نفِع  به 
جای نگرانی زیاد داشته باشد؛ اما مسالۀ دوم که 
می تواند نگرانی به بار آورد، دخالت مسووالِن 
انتخابات  روند  در  نظامی  و  حکومتی  بلندپایۀ 

است. 
مهم ترین نگرانی در این رابطه، بیشتر از ناحیۀ 
شخص رییس جمهوری می تواند متصور باشد. 
آقای کرزی از همۀ نهادهای امنیتی و حکومتی 
خواسته است که در دور دومِ انتخابات بی طرفی 
خود را حفظ کنند. اما این گفته بیشتر به یک 
نگرانی  دارد، چون عمده ترین  شوخی شباهت 
در مورد دخالت در مسالۀ انتخابات، از جانب 
فردی متصور است که از دیگران می خواهد در 
آقای  درخواسِت  آیا  نکنند.  دخالت  انتخابات 
بر  مبنی  امنیتی  و  حکومتی  نهادهای  از  کرزی 
بی طرف ماندن در انتخابات، شامل خودش هم 

می شود؟ 
از  کرزی  آقای  و  نبود  چنین  که  اول  دور  در 
دوم،  دور  به  انتخابات  رفتن  زمان  تا  آغاز 
به خوبی توانست نفوذ خود را در امر انتخابات 
ارگ  در  انتخاباتی  کمپاین های  از  دهد.  نشان 
با  پی هم  تا جلسه های  ریاست جمهوری گرفته 
نامزداِن پیشتاز و بردن انتخابات به دور دوم، از 
فراهم شد.  برکت دخالت های رییس جمهوری 
حاال هم بعید است که آقای کرزی با توجه به 
خواست هایش از نتیجۀ انتخابات، بتواند در این 

کارزار بی طرفِی خود را حفظ کند. 
شکایاِت  کمیسیون  پیشیِن  عضو  اخیر  سخنان 
این  در  طوالنی  تجربه یی  خود  که  انتخاباتی 
می تواند  دارد،  گذشته  انتخاباِت  از  خصوص 
بی طرفِی  عدم  بر  مبنی  هشداری  عنوان  به 
رفعت  احمدضیا  رود.  به شمار  رییس جمهوری 
در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  پیشین  عضو 
که  است  گفته  روزنامه  همین  با  گفت وگویی 
دومِ  دور  در  تا  است  تالش  در  کرزی  آقای 
را  پیشتاز  نامزد  دو  میان  رای   فاصلۀ  انتخابات 
به اندازه یی به هم نزدیک سازد تا نتیجه برای 
نباشد و کشمکش های  قبول  قابل  بازنده  نامزد 
که  است  مشخص  البته  شود.  ایجاد  انتخاباتی 
نتیجۀ  بر سر  ایجاد بحران و کشمکش  از  پس 
خواهد  کسی  چه  را  سود  بیشترین  انتخابات، 

برد. 
به  اشاره  با  غربی  روزنامۀ  یک  هم  به تازه گی 
کنار  در  کرزی  آقای  ساخِت  حال  در  ویالی 
ارِگ ریاست جمهوری که باید از آن به ارِگ دوم 
تعبیر شود، نوشته است که این نشانۀ روشنی از 
این طرح بوده می تواند که آقای کرزی هم چنان 
افغانستاِن  سیاسِی  قدرت  قلب  در  خود  برای 
پس  است.  گرفته  نظر  در  را  جایگاهی  آینده 
مسالۀ  در  رییس جمهوری  بی طرفِی  به  نسبت 
این گونه  ولی  بود،  مطمین  نمی توان  انتخابات 
هم نیست که همه چیز به خواست آقای کرزی 

اتفاق بیفتد.
 می گویند »مرغ زیرک در دو دام گرفتار است«. 
از  بسیاری  که  داد  نشان  اول  دور  انتخابات 
ارگ  در  همکارانش  و  کرزی  آقای  معادالِت 
انتخابات، به دلیل  با  ریاست جمهوری در رابطه 

بیـداری مردم نقش بر آب شد. اگر آن چه را که 
نتیجه  به  در تالش  و  آقای کرزی می خواست 
شک  بدون  می افتاد،  اتفاق  بود،  آن  رساندن 
دیگری  چیز  کشور  در  انتخابات  مسالۀ  حاال 
بود. پس این بار هم می توان به بیـداری مردم 
چنین  جلِو  که  بست  امید  رای دهنده گان  و 
که  کرد  نباید  فراموش  بگیرند.  را  حرکت هایی 
نشان  حمل   16 انتخاباِت  در  افغانستان  مردم 
انتخابات  از  اصلی شان  خواست  که  دادند 
نمی شود  تردید  بدون  نکته  این  با  و  چیست 

شوخی کرد. 
نگرانی دیگر در مورد دور دومِ انتخابات با توجه 
کمیسیون های  نقش  اول،  دور  درس های  به 
مسوولیت  که  کمیسیون هایی  است؛  انتخاباتی 
را  ملی  بزرِگ  امر  این  بر  نظارت  و  برگزاری 
نتوانستند  متأسفانه  اول  دور  در  ولی  دارند، 
و  انتخابات  کمیسیون  هم  کنند.  عمل  به خوبی 
هم کمیسیون شکایات انتخاباتی به خانه تکانِی 
جامعۀ  چشم  از  که  چیزی  دارند؛  نیاز  جدی 
مدنی و نهادهای ناظر بر انتخابات هم پوشیده 
بر  ناظر  نهاد های  خواست  در  است.  نمانده 
انتخابات برای برکناری کارمنداِن متهم به تقلب 
و افرادی که در کمیسیون ها ظِن آن می رود که 
در کار خود اصل بی طرفی را رعایت نکرده اند، 
نشان از آن دارد که این نهادها به دریافت هایی 
در دور اوِل انتخابات رسیده اند مبنی بر این که 
که مدیریت انتخابات دچار مشکل بوده است. 
دست کم کمیسیون انتخابات اعتراف کرده است 
که بیش از سه هزار کارمند آن در تقلب دست 
داشته اند. این رقم، رقم بسیار باالیی است و اگر 
تصمیم دقیق و به جا برای جایگزینی این افراد 
گرفته نشود، بدون شک دور دومِ انتخابات هم 

از این بابت بهتر از دور اوِل آن نخواهد بود.
 اما بحث تنها بر سر کارمندان موقِت کمیسیون 
همۀ  به اصطالح  می خواهند  حاال  که  نیست 
در  بشکانند.  آن ها  سر  بر  را  کوزه ها«  »کاسه 
نفع  به  تقلب های سازمان یافته  و  دست کاری ها 
در  افرادی  شک  بدون  مشخص،  نامزدهای 
رده های باالی این کمیسیون ها عمل کرده اند که 
واجباِت  از  آن ها  صالحیِت  سلب  و  شناسایی 
می تواند.  بوده  انتخابات  دوم  دور  برگزارِی 

برگزاری  انتظار  افرادی،  چنین  موجودیت  در 
مورد  آن  نتیجۀ  که  شفاف  و  سالم  انتخاباِت 
قناعِت نامزدها و رای دهنده گان باشد، یک توقِع 

بی مورد خواهد بود!
نیازمند  بیشتر  از همه  انتخاباتی   کمیسیون های 
رییس جمهوری  و شخص  اند  تغییر  و  اصالح 
اگر خواهان انتخاباتی شفاف و عادالنه در کشور 
است، نسبت به این موضوع نباید سکوت اختیار 
بی طرفِی  یعنی رعایت  این دو مسأله  اگر  کند. 
همه جانبۀ رییس جمهوری و نهادهای حکومتی 
و خانه تکانِی اساسی در کمیسیون های انتخاباتی 
در دور دوم انجام شود، می توان نسبت به نتیجۀ 
مسأله  دو  این  اگر  ولی  بود.  مطمین  انتخابات 
هم چنان حل ناشده باقی بمانند، از حاال باید در 

مورد نتیجۀ آن جداً نگران بود!
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آقای کرزی از همۀ نهادهای امنیتی 
و حکومتی خواسته است که در 
دور دوِم انتخابات بی طرفی خود 

را حفظ کنند. اما این گفته بیشتر 
به یک شوخی شباهت دارد، چون 
عمده ترین نگرانی در مورد دخالت 

در مسالۀ انتخابات، از جانب 
فردی متصور است که از دیگران 

می خواهد در انتخابات دخالت 
نکنند. آیا درخواسِت آقای کرزی از 
نهادهای حکومتی و امنیتی مبنی بر 
بی طرف ماندن در انتخابات، شامل 

خودش هم می شود؟

 

به  ظاهراً  که  انتخابات  مستقِل  کمیسیون  اقدام  دو  اخیراً 
هدِف ایجاد اصالحات در دور دومِ انتخابات و جلوگیری 
از تکرارِ اشتباهات دور اوِل انتخابات صورت گرفته، شک 

و گمان های زیادی را به وجود آورده است.
یکی از این اقدام ها این است که کمیسیون مستقل انتخابات، 
چهار هزار محل رای دهی را در دور دومِ انتخابات به شمارِ 
محالِت رای دهی اضافه می کند تا زمینۀ برگزاری انتخاباِت 
چهار  این  که  است  این  استدالل  سازد.  مساعد  را  شفاف 
هزار محل در مناطقی ایجاد می شود که در دورِ قبل مردم 

نتوانسته بودند رای شان را در آن مناطق به کار بنـدند.
اما پرسش این است که این چهار هزار محِل رای دهی در 
کجا موقعیت خواهد داشت و از طرف دیگر، چه اهدافی 

در پشِت ایجاد آن ها می تواند وجود داشته باشد؟ 
در  مرکز،  هزار  چهار  این  رسمی،  غیر  یافته های  بنیاد  بر 
ساحات جنوب و  شرِق کشور ایجاد می شوند؛ جایی که 
انتخابات در آن  اوِل  تقلب ها در دور  بیشتر  گفته می شود 
از  نامزداِن مشخص صورت گرفته است.  نفع  به  ساحات 
سوی دیگر، معلوم نیست که امنیِت ساحاتی که چهار هزار 
و  است  چه گونه  می شود،  افراز  آن ها  در  رای دهی  محل 
در  زیرا  یا خیر!  دارد  امنیت وجود  آن ساحات،  در  اصاًل 
می آید  ذهن  به  مسأله  این  موضوع،  این  به  نگاه  نخستین 
که ایجاد مراکز بیشتر در برخی از ساحاتی که در دور اول 
امکان تقلب زیاد وجود داشت، به معنای زمینه سازی برای 
انجامِ تقلِب بیشتر است. از جانب دیگر، برای ساحاتی که 
اصاًل امکان تقلب در آن ها وجود نداشت و مردم در دور 
اول نتوانستند به دلیل کمبود برگه های رای دهی رای شان را 
استفاده کنند، هیچ مرکِز جدیدی در نظر گرفته نشده است؛ 
پروان، بدخشان و چند  مثاًل در والیت های هرات، کابل، 

والیت دیگر. 
اطالعات غیررسمی نشان می دهد که این چهار هزار محل 
نظر گرفته شده است که  مناطقی در  رای دهی، عمدتًا در 
در  می توان  فقط  و  ندارد  آن ها وجود  امنیِت  تأمین  امکان 
این محالت تقلب های سازمان یافته را سامان داد. زیرا در 
محل های ناامن، نه ناظر داخلی می تواند حضور داشته باشد 
و نه هم ناظر خارجی. با این حساب، امکان هر نوع تقلب 
اگر  و سوءاستفاده در چنان محالتی وجود دارد. چنان که 
هفتاد درصِد آرای این چهار هزار محل، به نفع یک نامزد 
به کار انداخته شود، بدون شک تأثیر قابل توجهی در نتیجۀ 

انتخاباِت دور دوم خواهد داشت.
مستقِل  کمیسیون  که  است  این  دیگر  توجه  قابل  نکتۀ 
انتخابات می گوید سه هزار نفر را که در تقلباِت انتخاباتِی 
دور اول دست داشته اند، برکنار کرده است؛ اما از آن جایی 
که اسناد و شواهد الزم در دست ندارند، آن ها را به نهادهای 
عدلی و قضایی معرفی نمی کنند. این گفته نشان می دهد که 
برکناری سه هزار نفر، فقط یک خبر برای اغفال اذهاِن عامه 
است. اما مسلمًا تا زمانی که مردم ندانند و نبینند چه کسانی 
به نفِع چه نامزدی تقلب کرده اند و چه برخوردی با آن ها 
صورت گرفته است، به ُحسن نیت و صداقِت کمیسیون ها 

و حکومت اعتماد کرده نمی توانند.
 باورِ ما این است؛ کسانی که به تقلب های سازمان یافته در 
هم اکنون  که  افرادی  اند  زده اند،  دست  اول  دورِ  انتخاباِت 
در  و  زده اند  تکیه  انتخاباتی  کمیسیون   مهِم  در سمت های 
سطح بسیار بلند از آن ها حمایت می شود. و نگرانِی ما نیز 
این است که کمیسیون مستقل انتخابات، به جای تنبیِه افراد 
تقلب کار و فاسد، آنانی را برکنار کرده باشد که سبب برمال 

شدِن تقلب ها و فساد شده اند!
دو  هر  در  انتخابات  کمیسیون  که  می کند  ایجاب  بنابراین 
ارایه دهد. زیرا  به مردم  مورد معلوماِت الزم و شفاف را 
پس از این همه اتفاق ها، مردم نسبت به عمل کرد مسووالِن 
هرچه  آن ها  که  دارند  انتظار  و  شده اند  بدگمان  انتخاباتی 
زودتر به اصالحاتی دست بزنند که سبب کاهش در تقلب 
مبادرت  اقداماتی  به  آن که  نه  شود،  انتخابات  مهندسِی  و 

ورزند که سبب خلِق مشکالت بیشتر می شود!

اقداماِت پرسش برانگيِز 
کميسيوِن انتخابات
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فاجعۀ معدن ترکيه؛ سردرد ديگری برای اردوغان
آخرین جنازه قربانیان معدن سوما روز شنبه بیرون کشیده 
شد، دولت شمار قربانیان را 301 نفر اعالم کرد، عملیات 
نجات را خاتمه داد و درب معدن با دیوار بسته شد. اما 
علیه  قربانیان و مخالفان  از خانواده های  بسیاری  خشم 
برخی  و  سوما  در  است.  نکرده  فروکش  هنوز  دولت 
انقره  و  استانبول  ازمیر،  جمله  از  ترکیه  دیگر  شهرهای 
پولیس با برگزاری هر گونه اعتراضات برخورد می کند.

خصوصی  شرکتی  توسط  و  نیست  دولتی  سوما  معدن 
اداره می شود. اما سوال اینجا است که چرا بسیاری دولت 
اسالمگرای رجب طیب اردوغان را مسئول مستقیم این 

حادثه می دانند؟
حوادث  مرگبارترین  از  یکی  خبر  اعالم  از  پس 
ایام  در  که  بودند  امیدوار  بسیاری  ترکیه،  صنعتی 
فاجعه ملی، گروه ها و دسته های سیاسی مختلف 
کشور اختالفات را برای التیام دردها کنار بگذارند 

و در کنار هم بایستند.
اما چنین نشد. بسیاری از گروه های سیاسی تالش 
کردند از حادثه معدن سوما برای فشار بر دولت 
معدن  و شرکت صاحب  دولت  اما  کنند.  استفاده 
سوما نیز با عدم پذیرش مسئولیت، کمکی به فرو 

کش کردن تنش نکردند.
آتیال کارت نماینده حزب جمهوری خلق می گوید 
اتفاق می افتاد  اگر در کشوری غربی  حادثه سوما 
احتماال برخی از مقام های بلند پایه دولتی برکنار 
»یک  می گوید:  او  می دادند.  استعفا  یا  می شدند 
سیاسی  غرور  و  وجدان  کمی  اگر  دولت  وزیر 
داشت و احساس مسئولیت می کرد، می بایستی 

فورا استعفا می داد، اما چنین نشد.«
›ایمنی فدای سود می شود‹

مخالفین دولت آقای اردوغان را متهم می کنند که بسیاری 
از معادنی را که پیشتر دولتی بودند، به بازرگانانی واگذار 
منتقدان  نزدیکند.  او  به  لحاظ سیاسی  از  که  کرده است 
را  ایمنی  مسائل  معادن  این  جدید  صاحبان  می گویند 
بیشتر  قربانی صرفه جویی در هزینه ها و کسب منفعت 
کرده اند. اما دولت اتهامات را رد می کند و می گوید در 
ماموران  توسط  بار   11 سوما  معدن  گذشته  سال  پنج 
دولت بازدید شده است و قوانین نظارتی به درستی اجرا 

شده اند.
می گوید  زمان  انگلیسی  روزنامه  سردبیر  کنیش  بلنت 
قوانین ایمنی خوبی در کشور وجود دارد، اما شرکت  های 
معدن  شرکت  صاحب  نمی کنند،  اجرا  را  آن  خصوصی 
سوما به کارگران روزی 2.۵ تا 3 دالر حقوق می داد، ابتدا 

دستمزدشان را دزدید، حال زندگیشان را.«
پس از حادثه معدن سوما، آقای اردوغان برنامه ها و سفر 
خارجی اش را لغو کرد و به سوما رفت و سه روز عزای 

عمومی اعالم کرد.

اما حضور او در سوما بر تنش های موجود افزود. هنگام 
ورود نخست وزیر به سوما، برخی از معترضین و خانواده 
نخست  حامل  اتومبیل  به  و  کردند  هو  را  او  معدنچیان 
وزیر حمله کردند. نیروهای امنیتی و برخی از همراهان 

نخست وزیر با تعدادی از معترضین درگیر شدند.
نخست  مشاوران  از  یکی  یرکل،  یوسف  که  یی  لحظه 
زمین  روی  بر  که  معترضین  از  یکی  به  لگد  با  وزیر 
در  و  شد  شکار  عکاسی  توسط  کرد  حمله  بود  افتاده 
مطبوعات ترکیه و بین المللی منتشر شد. آقای یرکل بعدا 
عذرخواهی کرد، اما تصویر او بسیاری از اهالی ترکیه را 

خشمگین کرد.

›هو کنی سیلی می خوری‹
چند روز بعد، تصاویر ویدئویی در فضای مجازی منتشر 
شد که نشان می داد آقای اردوغان به یکی از معترضین 
در مورد حادثه سوما می گوید: »اتفاقه، اتفاقیه که افتاده، 
را هو کنی،  تو نخست وزیر کشور  اگر  کار خداست... 

سیلی می خوری.«
نشر این ویدئو از آقای اردوغان انتقادات زیادی را علیه او 
بر انگیخت. آقای اردوغان در مصاحبه اش با خبرنگاران 
از حادثه های مرگبار قرن 19  مثالهایی  ارائه  با  در سوما 
متحده  ایاالت  بیستم  قرن  و  بریتانیا  معادن  در  میالدی 
چنین  است،  خطرناکی  شغل  معدن  »کار  گفت،  آمریکا 
بسیاری  است.«  حرفه  این  خطرات  از  بخشی  حوادثی 

صحبتهای او را غیر مسئوالنه خواندند.
حدود سه ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بر 
گزار خواهد شد. احتمال می رود که آقای اردوغان خود 
را نامزد پست ریاست جمهوری کند. در چند روز گذشته 
بسیاری از تحلیلگران ترکیه این سوال را مطرح کرده اند، 

آیا او شایسته پست ریاست جمهوری ترکیه است؟ آیا 
با فاجعه ای  او خواهد توانست در روزهایی که کشور 
ملی از این دست روبرو است، رهبری برای التیام دردها 

و نزدیک کردن مردم به هم باشد؟
اوزگور اوزل یکی از نمایندگان حزب مخالف جمهوری 
گزارش هایی  دریافت  از  پس  می گوید  منطقه  در  خلق 
معادن  در  حوادث  افزایش  و  معدنچیان  مرگ  بر  مبنی 
ترکیه، در اواخر ماه آوریل با حمایت حزب ناسیونالیست 
ام اچ پ و حزب ب  د  پ، که طرفدار کردها است، طرح 
پیشنهادی برای بررسی ایمنی در معادن ترکیه به مجلس 
داده بودند. اما حزب حاکم با این پیشنهاد مخالفت کرد.

منتقدان دولت آقای اردوغان را مسئول حوادث 
در معادن ترکیه می دانند. مصطفی اکیول یکی 
فاجعه  قبال  در  گوید  می  ترکیه  تحلیلگران  از 
سوما دولت می بایستی یک لحن عذرخواهانه 
را پیش می گرفت، »از زمانی که حزب عدالت 
صنایع  گرفته،  دست  به  را  قدرت  توسعه  و 
استانداردهای  اما  کرده،  زیادی  رشد  ترکیه 
ایمنی فراموش شده. در یک دهه گذشته مرگ 
کارگران به اتفاقی روزمره مبدل شده است. در 
همواره  منتقدین  جواب  در  دولت  سالها  این 
صنعت  این  خطرات  از  بخشی  حوادث  گفته 

است، نباید نگران بود.«
حوادث  دنبال  به  غربی  کشورهای  از  بسیاری 
مرگبار در معادنشان، قوانین ایمنی شان را تغییر 
 1992 سال  فاجعه  از  پس  کانادا  مثال  دادند. 
شدند،  کشته  معدنچی   26 که  وستری  معدن 
قوانین ایمنی سفت و سختی وضع کرد. دستگاه 
را  معادن  ایمنی  وضعیت  مرتبا  نظارتی  های 
نظارت می کنند و شرکت های بیمه از بیمه شرکتهایی که 

استاندارد ایمنی پایینی دارند خود داری می کنند.
در سال 2010 در سن خوزی شیلی 32 معدنچی برای دو 
ماه در زیر زمین گیر کردند. عملیان نجات آنها بیش از دو 
ماه طول کشید، اما معدنچیان سالم بیرون آمدند. رییس 
جمهوری شیلی اکثر مسئوالن دولتی دستگاه نظارت بر 
ایمنی معادن را اخراج کرد. دادگاهی متهمان حادثه معدن 

شیلی همچنان ادامه دارد.
گفته می شود که ترکیه رتبه سوم را میان کشورهایی دارد 
که باالترین آمار مرگ کارگران در محیط کار را دارند. 
در هفت دهه گذشته سه هزار کارگر در ترکیه کشته شده 
صاحب  شرکت  ارشد  مدیران  از  تعدادی  دیروز  است. 
سوما دستگیر شدند و تحقیقات در باره علت این حادثه 
ادامه دارد. اما مخالفین و فعاالن کارگری می گویند دولت 
بهبود  برای  و  بپذیرد  را  حادثه  این  مسئولیت  بایستی 
وضع  سخت تری  قوانین  کارگران  ایمنی  و  کار  شرایط 

کند.

پوتین:

 مناسبات چین و روسیه
 در باالترین حد خود قرار دارد

سیسی:
 اخوانی ها اسناد مهمی را به قطر بردند 

اینکه مردم مصر نمی پذیرند  با بیان  عبدالفتاح سیسی 
کسی آن ها را به بازی بگیرند، اظهار کرد که اخوانی ها 

اسناد مهمی را به قطر برده اند.
نامزد  و  مصر  سابق  دفاع  وزیر  سیسی،  عبدالفتاح 
مصاحبه  در  کشور  این  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اظهار  دریم  و  النهار  الحیاۀ،  شبکه های  با  تلویزیونی 
جمهوری  ریاست  پست  تصدی  در صورت  که  کرد 
برای  با طرح داخلی و خارجی  مردم مصر می توانند 
و  کنند  مقابله  کشور  این  نظام  کشاندن  شکست  به 
بازی  به  را  آن ها  کسی  پذیرفت  نخواهند  مصری ها 

بگیرد.
این سخنان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر در 
واکنش به سخنان حمد بن جاسم، نخست وزیر سابق 
قطر مطرح شد که گفته بود همانند آنچه که در مورد 
نظام های حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر و محمد 
رخ  کشور  این  شده  برکنار  جمهور  رییس  مرسی، 
می توان  انتخابات  در  پیروزی سیسی  در صورت  داد 

مصری ها را برای براندازی وی به خیابان کشاند.
سیسی با درخواست از رسانه ها برای برخورد با این 
تالش ها تاکید کرد که رسانه  نقش محوری و تاریخی 

را در شرایط کنونی ایفا می کند.
المسلمین  اخوان  اعضای  که  کرد  خاطرنشان  وی 
تعدادی از اسناد مهم مربوط به امنیت ملی مصر را به 
قطر برده اند که این امر تهدیدی علیه امنیت مصر به 

شمار می آید.
سیسی گفت که به محمد مرسی احترام نظامی گذاشته 
است چرا که به ضوابط نهاد نظامی مصر پایبند بوده 

است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر اظهار کرد که 
به مرسی گفته است ارتش تنها متعلق به یک نفر نبوده 

و نخواهد بود.
وی در ادامه افزود: اخوانی ها در تنگنای بحران بسیار 
به  رسیدن  برای  را  که خود  داشتند چرا  قرار  بزرگی 
آماده  امر  این  برای  اما  بودند  کرده  آماده  حکومت 

نبودند.
با  که  کشور  خارج  مقیم  مصری های  تمام  از  سیسی 
اخالص در انتخابات شرکت کرده اند قدردانی کرده و 
گفت: جهانیان اصرار مصری ها را برای مشارکت در 
انتخابات دنبال می کنند و مصری ها در داخل از کشور 
انتخابات  در  مشارکت  برای  را  خود  تمایل  باید  نیز 
آن ها  موضع  که  بگویند  جهانیان  به  تا  دهند  نشان 

چگونه است.
ریاضت  که  داد  مصری ها  به  را  اطیمنان  این  وی 
و  یافته  سازمان  صورت  به  کشور  این  در  اقتصادی 
منطقی خواهد بود و این اقدامات در راستای اصالح 

الگوی مصرف صورت می گیرد.
زمان  در  اروپا  اوضاع  به  را  مصر  کنونی  اوضاع  وی 
»طرح مارشال« پس از جنگ جهانی دوم تشبیه کرده 
با این مساله مخالف است که کمک های  و گفت که 

عربی به مصر به عنوان گدایی تلقی شود.

سیسی با بیان اینکه این توصیفات شایسته و قابل قبول 
نبوده، اظهار کرد: به کارگیری این کلمه در خصوص 
روابط میان کشورهای دوست و برادر درست نیست. 
هیچ کس طرح مارشال را به گدایی توصیف نمی کرد 
بلکه این طرح برای نجات اقتصاد اروپا و به نفع امنیت 

ملی اروپا بود.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر با بیان اینکه در 
فعالیت خواهد  راستای گسترش دموکراسی در مصر 
برآورده  برای  دموکراسی  تحقق  داشت:  اظهار  کرد، 
کردن اراده مصری هاست که ظرف سه سال علیه دو 

نظام انقالب کردند.
در  اندیشه  آزادی  و  بیان  آزادی  با  اینکه  بیان  با  وی 
چارچوب قانون اساسی موافق است، تصریح کرد که 

وظیفه وی تشکیل یک نظام قانونمدار است.
وزیر دفاع سابق مصر در این مصاحبه اعالم کرد: ما 
پیشنهادهایی را به محمد مرسی رییس جمهور برکنار 
شده مصر برای حل بحران دادیم اما با سخنرانی وی 
در 26 / 6 غافلگیر شدیم من انتظار داشتم آنچه را که 
با مرسی جهت برون رفت از بحران بر سر آن توافق 

کرده بودیم بشنوم اما کاماًل غافلگیر شدم.
و  واقعی  دموکراسی  نیازمند  مصر  اینکه  بیان  با  وی 
تمام  و  ندارم  دشمنی  هیچ  من  گفت:  است،  ثبات 

مصری ها دوستان من هستند.

سیسی گفت: زمانی که درخصوص دموکراسی صحبت 
می کنیم باید منافع ملی را مدنظر قرار دهیم و در آینده 

نیز هیچ بازداشت هایی صورت نخواهد گرفت.
نمی خواهیم  ما  کرد:  اظهار  مصر  سابق  دفاع  وزیر 
نظامیان در پست های غیرنظامی در دولت را  حضور 

پررنگ تر کنیم.

رییس جمهوری روسیه در یک مصاحبه عنوان کرد که روابط 
مسکو و پکن در باالترین حد خود در تاریخ قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری 
روسیه در خصوص سفر پیش روی خود به چین برای شرکت 
آسیا«  در  اعتمادسازی  و  متقابل  روابط  کنفرانس  »نشست  در 
عنوان کرد که همیشه از سفر به این همسایه شرقی خوشحال 
تغییر  حال  در  کشور  یک  از  بارزی  نمونه  چین  زیرا  می شود 

است.
پوتین همچنین اظهار داشت که ایجاد روابط نزدیک تر با چین 
شرط  و  بی قید  اولویت  روسیه،  دوست  کشور  یک  عنوان  به 

سیاست خارجی مسکو است.
پوتین در ادامه گفت که روابط روسیه و چین در حال حاضر 
به مرحله جدیدی از همکاری گسترده و ارتباط راهبردی وارد 
شده است و به نوعی می توان گفت که به باالترین میزان خود 

در طول قرن ها تاریخش رسیده است.
رییس  جینپینگ،  شی  با  سفر  این  در  که  داشت  اظهار  وی 
به  عمل  درخصوص  و  کرد  خواهد  دیدار  چین  جمهوری 

توافقات پیشین و تعیین اهداف آینده گفت وگو خواهند کرد.
پوتین تصریح کرد که نتایج این نشست و طرح های آینده در 
به  نیز  اسناد  از  بیانیه ای مشترک اعالم خواهند شد و بسته ای 

امضا خواهند رسید.
همکاری  کشورش  که  کرد  عنوان  روسیه  جمهوری  رییس 
امنیتی جدید و ساختار  فعاالنه ای با چین دارد تا یک شرایط 
پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه ایجاد کند و نشست مذکور 

نیز در این راستا عمل می کند.
چین  و  روسیه  بودن  جهت  هم  درخصوص  پوتین  والدیمیر 
داشت  اظهار  اساسی  تغییرات  ایجاد  و  شدن  قدرتمند  برای 
که  ندارند  یکدیگر  با  سیاسی  مشکل  هیچ  کشور  دو  این  که 
اینکه از  از پیشرفت همکاری گسترده آن ها جلوگیری کند و 
طریق تالش های مشترک یک الگوی همکاری را ایجاد کرده اند 

که می تواند نمونه ای برای قدرت های بزرگ جهانی باشد.
پوتین ضمن بیان اینکه موضع چین و روسیه در قبال موضوعات 
منطقه ای و جهانی شبیه به یکدیگر است، گفت که همکاری 
اقتصادی این دو کشور در شرایطی که همچنان اقتصاد جهانی 
ضعیف است نه تنها می تواند به پیشرفت هر دو کشور کمک 
کند بلکه مولفه ای مهم در ایجاد ثبات در کل بازار جهانی است.
پوتین عنوان کرد که میزان تجارت دو جانبه چین و روسیه در 
سال 2013 به 90 میلیارد دالر رسیده بود و اینکه این دو کشور 
قصد دارند این میزان را تا 201۵ به 100 میلیارد دالر و تا 2020 

به 200 میلیارد دالر برسانند.
همچنین وی گفت که برنامه ریزی ها برای صادرات گاز طبیعی 

روسیه به چین نیز تقریبا نهایی شده اند.

از  لیستی  حاضر  حال  در  کشور  دو  که  کرد  عنوان  پوتین 
که  کرده اند  تهیه  را  مهم  زمینه   40 در  مشترک  پروژه های 

سرمایه گذاری در آن حدود 20 میلیارد دالر خواهد بود.
سیبری  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  اینکه  بیان  ضمن  پوتین 
کشور  این   21 قرن  اولویت های  از  یکی  روسیه  دور  و شرق 
است، گفت: ما بدون شک از همکاری با تجار چینی در این 
زمینه استفاده می کنیم زیرا این همکاری می تواند به نفع هر دو 

کشور باشد.
آینده  سال  که  کرد  عنوان  همچنین  روسیه  جمهوری  رییس 
میالدی این دو کشور هفتادمین سالگرد پیروزی بر فاشیسم را 
جشن خواهند گرفت در حالی که تالش هایی برای بازگشت 

این ایده به صحنه جهانی در دست اجراست.
رخ  اوکراین  در  حاضر  حال  در  که  حوادثی  کرد:  عنوان  وی 
می دهد یک نشانه بارز برای اثبات این موضوع است و اینکه 

پیامدهای چنین اقداماتی بسیار شدید خواهند بود.

                                                                                                                  بی بی سی
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بخش سوم و پایانی

10 راه برای برجسته بودن 
در مـحل  کار

7. یک کتاب خانه داشته باشید.
نشانۀ هوش است. داشتن چند کتاب خوب،  داشتن کتاب در محل  کار، 
مخصوصًا در زمینۀ کاری تان، این تصور را در ذهن دیگران ایجاد می کند 
کنید،  پیدا  ترفیع  می خواهید  اگر  دارید.   کاری خود  ارتقای  در  که سعی 
برای  کنید.  ایجاد  رییس تان  در ذهن  باید  که  است  پیامی  دقیقًا همان  این 
شروع مکالمه هم خوب است، چون ممکن است دیگران برای چیز دیگری 
سراغ تان بیایند و و در این مورد هم سوال کنند و از آن جا که مطمینًا دوست 
ندارید کل روزتان را به حرف زدن های بیهوده بگذرانید، کتاب می تواند راه 
خوبی برای ایجاد رابطه با دیگران باشد. اگر در اتاق کارتان جا دارید، یک 
قفسه نصب کرده و آن را تبدیل به یک کتاب خانۀ کوچک کنید. اگر هم جا 

ندارید، گذاشتن چند کتاب روی میز کارتان می تواند شروع خوبی باشد. 

8. درمورد اعضای خانوادة همکاران تان اطالعات پیدا کنید.
بگذارید یک آزمایش کوچک انجام دهیم: چه کسی برای تان اهمیت بیشتری 
دارد، همکاران تان یا عزیزان تان؟ در مورد کسانی که با آن ها کار می کنید 
اهمیت  که  دارند  عزیزانی  خانه  در  هم  همکاران تان  است:  همین طور  هم 
برای  که  کسانی  مورد  در  کمی  کنید  سعی  دارند.  برای شان  فوق العاده یی 
همکاران تان عزیز هستند اطالعات پیدا کنید. دانستن نام ها و سن تقریبی 
اعضای خانوادۀشان، شروع خوبی است. البته این کار باید هوشمندانه انجام 
شود. این کار شما نباید فضولی در زنده گی خصوصی دیگران به نظر برسد.
دانستن این اطالعات در مورد خانوادۀ رییس تان هم خوب است، اما فقط 
ارایۀ این اطالعات داوطلب شود: پرسیدن  به این شرط که خودش برای 
سواالت خصوصی از رییس تان ممکن است نتیجۀ عکس برای تان به دنبال 

داشته باشد.

9. سازنده باشید نه مخرب.
همۀ ما با افرادی کار کرده ایم که تنها مشارکتی که در جلسات و پروژه ها 
کنند.  خراب  را  بقیه  کار  و  ذهن  انتقادهای شان،  با  که  است  این  دارند 
منظورمان این نیست که عنوان کردن مشکالت ایرادی دارد، اما باید بتوانید 
برای انتقادات تان راه حل هم پیشنهاد بدهید. پیدا کردن مشکالت کار چندان 
و  گرفته  کار  به  بیشتری  تالش  که  هستند  کمی  افراد  اما  نیست،  سختی 
پیدا  انجام شود. فقط  باید  اقداماتی  پیشنهاد دهند که برای آن مشکل چه 
کردن ایرادها، کاری ساده است و هیچ اعتبار و ارزشی هم برای تان درست 

نمی کند.
پس به جای این که فقط به عنوان منتقد و منفی گرا در چشم دیگران ظاهر 
شوید، حداکثر تالش تان را به کار گیرید که مشارکت تان سازنده باشد نه 
مخرب. اگر ایراد و اشکالی را در کار مشاهده کردید، کاری در مورد آن 

بکنید و دقت کنید که مشارکت کلی تان در آن رابطه مثبت باشد.

10. گروه خدمات و پشتیبان را بشناسید.
با خدمۀ اداره و شرکت تان مهربان باشید. آن ها افرادی زحمت کش هستند و 
باید از زحمات شان قدردانی کنید. یادتان باشد خیلی از آن ها سال هاست که 
در آن کار هستند. مهربان بودن هیچ وقت به کسی صدمه نمی زند اما خیلی ها 
به دلیل پایین بودن طبقۀ شغلی این افراد، گاهی با آن ها بدرفتاری می کنند. 

هیچ گاه با کسی طوری برخورد نکنید که گویا پایین تر از شما قرار دارد.

منبـــع: مردمان

نویسنده: پال دی میلر
برگردان به فارسی: عماد عابدی

 
به حضور  کودتا،  از  جلوگیری  سوم  ابزار 
امنیتی  نهادهای  در  بین المللی  نماینده گان 
ربط می گیرد. حضور نیروهای کشورهایی 
ارتش  بر  غیر نظامیان  کنترل  به  متعهد  که 
را در فضای  بیشتری  اطمینان  استند، عدم 
)آیا  می آورد  وجود  به  امنیتی  و  سیاسی 
خواهند  دفاع  رژیم  از  خارجی  نیروهای 
کرد؟( و پیش بینی آینده را برای آنانی که به 
فکر کودتا استند مشکل می سازد. کمک های 
مالی خارجی به ارتش یک دولت، همچنین 
به کمک کننده گان بین المللی قدرت نظارت 

به کارکردهای ارتش را می دهد.
حضور بازیگران و کمک های مالی خارجی، 
در  جنوبی  ویتنام  در  کودتا  که  طوری  که 
تضمین کنندۀ  است،  آن  گواه   1963 سال 
ثبات نیست، اما یک مانع اضافی بر سر راه 
مورد،  این  در  بود.   کودتا خواهد  عامالِن 
افغانستان در یک موقعیت خوب قرار دارد. 

موافقت نامۀ  و  راهبردی سال 2012  پیمان 
امنیتی دوجانبۀ پیشنهادشده، حضور نظامی 
افغانستان ضمانت  در  را  پایدار  بین المللی 
افغانستان هنوز هم ممکن  می کند.  ارتش 
است دست به کودتا بزند، در صورتی که 
فکر کند واشنگتن تمایلی به متوقف کردن 
آن ندارد و یا این که سیاست گذاران ایاالت 
به این نتیجه برسند که چارۀ دیگر ندارند.  
که  بحران هایی  وقوع  از  باید  دولت ها 
بهانه  عنوان  به  به  آن ها  از  بتواند  ارتش 
استفاده  سیاسی  امور  در  مداخله  برای 
بحران ها  این  به  یا  کنند  جلوگیری  کند، 
به  دادن  پایان  یا  و  جلوگیری  دهند.  پایان 
معنای حل وفصل  به  افغانستان،  در  بحران 
شیوه یی  به  آن هم  است،  طالبان  با  جنگ 
رضایت بخش  کشور  پشتون های  برای  که 
مشروع  نگرانی های  پاسخ  گوی  اما  باشد، 
نیز  تاجک ها  جمله  از  غیر پشتون  اقوام 
برای  مسایل  مهم ترین  از  یکی  این  باشد. 
دولت افغانستان و همکاران بین المللی آن 
است. محتمل ترین حالتی که منجر به کودتا 
پشتون  افسران  که  است  این  شد  خواهد 
فکر کنند دولت در جریان جنگ با طالبان، 

پشتون ها را  سرکوب می کند - و یا افسران 
تاجک به این نتیجه برسند که دولت برای 
به  را  زیادی  امتیازهای  صلح  به  رسیدن 
که  قدری  هر  می دهد.  مسلح  مخالفان 
بکشد،  درازا  به  از سال 2014  جنگ پس 
دولت  به  وفاداری  بر  قومی  وفاداری های 
غالب خواهد شد. مذاکره برای پایان جنگ 
یک امر بدیهی است، اما حمایت تمام اقوام 
بقای  برای  روند  این  از  افغانستان  عمدۀ 

رژیم دموکراتیک حیاتی خواهد بود. 
می تواند  که  اقدامی  مهم ترین  نهایت،  در 
تقویت  برساند،  حداقل  به  را  کودتا  خطر 
زمانی  ارتش  است.  دولت  مشروعیت 
تمایل به راه اندازی یا حمایت از کودتا پیدا 
می کند که واقعًا احساس کند بقای کشور 
خبر  است.   خطر  در  آن  ارزش های  یا  و 
خوب این است که اگرچه مردم افغانستان 
اعتماد کمی به دولت دارند و نمی توانند به 
باشند،  داشته  اطمینان  مقامات  از  بسیاری 
حمایت  دموکراسی  ایدۀ  از  همچنان  آن ها 
از  برخی  هشدارهای  وجود  با  می کنند. 

منتقدان که می گویند بعید است دموکراسی 
افغانستانی ها  بگیرد،  ریشه  افغانستان  در 
نشان  خود  از  مالحظه یی  قابل  بردباری 
هم  هنوز  آن ها  از  بسیاری  و  داده اند. 
در  دموکراتیک  هنجارهای  که  امیدوارند 

این کشور نهادینه شوند.
از آن جایی که سیر نزولی مشروعیت دولِت 
آن  ضعیِف  عمل کرد  به  بیشتر  افغانستان 
برمی گردد تا ایدیولوژی دموکراتیک، جامعۀ 
جهانی می تواند برخی از آسیب ها را ترمیم 
کند. اگرچه بار  مسوولیت سرکوب فساد 
افغانستان  مقامات  دوش  به  پارتی بازی  و 
با  می تواند  بین المللی  جامعۀ  اما  است، 
مورد  تجهیزات  و  امکانات  کردن  فراهم 
دولت  باشد.  داشته  را  خود  نقش  نیاز، 
بیشتر  افغانستان،  قوی  ارتش  و  ضعیف 
جامعۀ  کمک های  الگوی  کنندۀ  منعکس 
 2001 سال  از  کشور   این  به  بین المللی 
کمک های  از  بسیاری  است.   کنون  تا 
و   امنیتی  شکل  افغانستان،  به  المللی  بین 
ارتش  آموزش   - است  داشته  اقتصادی 
بزرگ  پروژه های  راه اندازی  و  پولیس  و 
برای  کمک ها  کم  نسبتًا  مقدار  بازسازی. 

تقویِت دولت غیرنظامی به مصرف رسیده 
است، که باالترین مصارف را هم انتخابات 
داشته است. با این وجود، افغانستان برای 
دارد،  نیاز  پول  به  بوروکرات ها  آموزش 
در  را  تغییر  بزرگ ترین  است  ممکن  که 
ارمغان  به  آن  کابل و مشروعیت  حکومت 
متحدان  و  واشنگتن  که  حالی  در  بیاورد. 
آن حضور نظامی خود را کاهش می دهند، 
و  اصالحات  از  خود  حمایت  باید  آن ها 
در  بهبود  دهند.  افزایش  را  ظرفیت سازی 
مداخلۀ  برای  اصلی  بهانۀ  دولت،  عمل کرد 

نظامی در سیاست را از میان برمی دارد. 
خطر  موارد،  از  بسیاری  در  متحده  ایاالت 
در  را  نظامی  حکومت های  و  کودتاها 
گرفته  نادیده  همکار  و  دوست  کشورهای 
کوتاه مدت  در  این که  وجود  با  است. 
نظامی  حکومت های  با  روابط  برقراری 
ساده تر است، اما تقریبًا در تمام این موارد 
واشنگتن دریافته است که برقراری روابط 
دموکراتیک  حکومت های  با  دوجانبه 
فهرست  است.  بوده  عمیق تر  و  بنیادی تر 

با  آن ها  نظامِی  حاکمان  که  کشورهایی 
ایاالت  توسط  یا  و  بوده اند  متحد  امریکا 
متأسفانه  شده اند،  تمویل  و  تجهیز  متحده 
مصر،  دومینیکن،  است: جمهوری  طوالنی 
یونان، هائیتی، نیکاراگوا، پاکستان، کوریای 
با  ترکیه.  و  تایلند،  جنوبی،  ویتنام  جنوبی، 
گستردۀ  و  بزرگ  سرمایه گذاری  به  توجه 
از سال  افغانستان  ارتش  ایاالت متحده در 
واشنگتن  نسبی  غفلت  و  بدین سو،   2001
از دولت غیرنظامی این کشور، خطر بسیار 
نیز  افغانستان  نام  که  دارد  وجود  واقعی 
زمان  هنوز  شود.  اضافه  فهرست  این  به 
آن  جلو  می شود  و  است  نرفته  دست  از 
افغانستان  در  اگر  آن،  غیر  در  گرفت.  را 
کودتا صورت گیرد، هیچ سیاست گذاری - 
امریکایی، افغانستانی، و یا اروپایی - نباید 

شگفت زده شود.
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زهره روحی

 بخش نخست
شاید بتوان دربارۀ عصر حاضر چنین اظهار نظر کرد که 
تمایلی  می شوند،  پرداخته  و  ساخته  اندیشه ها  که  آن جا 
می شود.  دیده  مدرنیته  بنیان های  از  گسست  به  شگفت 
گویی برآن اند تا هرچه سریع تر حتا به قیمت رها کردِن 
واقعیات پیرامونی و عناصر ساخت دهندۀ آن، خود را از 
شر دانش تاریخی مدرنیته خالص کنند: اکنون دیگر هیچ 
پدیده یی پیامد منطقی شرایط تاریخی خاص به حساب 
نمی آید و اتفاق و اتفاقی بودن، جای قانون مندی وقایع 
را می گیرد. آن چه وجود دارد، گذرایی خودبنیاد و مستقل 
از هرگونه علتی بنیادی تر است: سبک و شناور در ورای 

قدرت جاذبۀ علیت.
گزارشی  باومن  پست مدرنیتۀ  اشارت های  کتاب  باری، 
است از حیطۀ فکری درـ آن جا. نقدی است بر مدرنیته 
که از نظر وی پروژه هایش با شکست مواجه شده است. 
اما در این جا چه؟ آیا در جایی که هنوز به تجربۀ مدرنیته 
دست نیافته، می توان از شکست مدرنیته و احیانًا اگرنه 
آن سخنی گفت؟! پس  تلخ کامی های  از  باومن  هم چون 
شاید برخی با این نظر موافق باشند که مایی که در این جا 
به سر می بریم و احیانًا هم با هزار بازاندیشی و وسواس 
هم چنان داعیه هایی از جنس مدرنیته در سر می پرورانیم، 
خوانشی  نیستیم  قادر  نخواهیم،  چه  و  بخواهیم  چه 
همسو با باومن داشته باشیم. حتا اگر به عقب مانده گی و 

واپس گرا بودن متهم شویم.
افقی که خوانش ما را می سازد، خواستش فراتر رفتن از 
مدرنیته  افسانۀ  به  پیوستن  و  محلی  روایت های  محبس 
است. گفتمانی که در آن فردیت نه قربانی اقتدار محلیت 
میشود و نه در جهان سیال، بی وزن و بی شکل و بدون 
آزاد  ”تماشاگر”  به  در گذر پست مدرنیته  تمامًا  و  قاعده 
چنین  با  پس  می یابد.  تنزل  بودریاری  مسوولیت  از 
رویکردی، به سراغ اشارت هایی می رویم که باومن آن ها 
را به پست مدرنیته یی نسبت می دهد که نه به مثابۀ پیامد 
شرایطی خاص و یا رخدادی فرهنگی، بلکه پیش از هر 
روابط  در  ذات  به  قائم  و  نوین  رخدادی  منزلۀ  به  چیز 

اجتماعی خودساز می بیند.

پست مدرنیته به عنوان نظام اجتماعی سرزنده 
بر  حاضر  عصر  متفکران  از  بسیاری  برخالف  باومن 
جوامع  در  امروزی  اجتماعی  نظام  که  است  باور  این 
به سر  سالمت  در  بلکه  بحران  در  نه  سرمایه داری 
می برد)ص118(. از این رو معتقد است نظام سرمایه داری، 
»آزادی  و  لذت«  »اصل  رساندن  سلطنت  به  با  امروز 
را  قدرت  سر  بر  مبارزه  از  ناشی  مفرط  فشار  مصرف« 
به مجراهای دور از ساختار مرکزی قدرت هدایت کرده 
است. به جایی که تنش ها را می توان تخلیه کرد. بی آن که 
نظر  از  آید)ص11۵(.  وارد  منابع قدرت  ادارۀ  به  آسیبی 
نیازها”  بر  “دیکتاتوری  به جای  کنونی  وی، سرمایه داری 
آزادی انتخاب و مصرف، و اغوا شده گی در برابر بازار 
ماالمال از تنوع فرهنگی را حمایت و تقویت می کند. چرا 
که “باز تولید نظام از طریق آزادی فردی )به بیان دقیق تر، 
نه سرکوب  و  می آید  به دست  آزادی مصرف(  قالب  در 

این آزادی )ص116(”.
به دلیل اهمیت مسأله الزم است “مصرف گرایی“ مورد نظر 
باومن را بیشتر توضیح دهیم. شاید بتوان این طور گفت 
که او آزادی در مصرف، انتخاب و اغوا شده گی را شرط 
و نشانۀ رهایی بخشی در عصر حاضر می داند. از نظر وی 
مادی،  ارضای حرص و شهوت  به  فقط  »مصرف گرایی 
پُر کردن شکم مربوط نمی شود، بلکه مسألۀ دست کاری 
در نمادها به مقاصد گوناگون مطرح است)ص368(«. اما 
این مقاصد چه هستند؟ برساختن هویت، ضمیر نفس و 
رابطه با دیگران؛ حفظ موجودیت مستمر نهادها، گروه ها 
و ساختارها؛ و باالخره تضمین کنندۀ بازتولید شرایط الزم 

برای تمامی این مقاصد )همان جا(”.
در  باومن  می شود  دیده  که  همان گونه  بنابراین 
ـ  ارتباطی  جهان  ساخت  از  نحوه یی  مصرف گرایی، 
آزادی  طریق  از  آزاد  مصرف کنندْه  می بیند.  اجتماعی 
تنها  نه  است  قادر  دارد،  که  مصرفی  آزادِی  و  انتخاب 
به  بلکه  کند،  توزیع  و  تولید  نمادین  کاالهای  از  جهانی 
اجتماعی  جهان  این  ساخت  در  دخالت  و  دست کاری 
نیز می پردازد. شاید به همین دلیل است که باومن نظریۀ 

“ساخت یابی گیدنز را مورد تأیید قرار می دهد)صص122 
در  هم  و  وی  مصرفی  اجتماع  در  هم  که  چرا  و123(. 
در  فعال  و  مستقیم  به طور  گیدنز کنش گر،  ساخت یابی 
به  خود  او  دارد:  مؤثر  نقشی  جامعه  بازتولید  و  تولید 
انتخاب هایش، مسوول وضعیِت خویش  دلیل آزادی در 
با  را  مضمون  همین  دقیقًا  باومنی  مصرف کنندۀ  است. 
بین  تمایزی  و  مرز  مسأله  همین  و  می کند.  حمل  خود 
مفهوم مصرف گرایِی مورد نظر وی و مصرف گرایی مورد 
همان گونه  او  می کند.  ایجاد  سرمایه داری  منتقدان  نظر 
مصرف  در  انتخاب  آزادی  وضعیت  این  شد،  گفته  که 
شهروندان  در  رضایت  ایجاد  ابزار  نوعی  دیدۀ  به  را 
مبتنی  نه در سرمایه داری کالسیک  می بیند. وضعیتی که 
)زهد(  نیازها  انداختِن  تعویق  به  و  کار  ـ  سرمایه  بر 
نظام های  در  نه  و   ،)293 و  می شد)صص114  لحاظ 
از  نیازها(  بر  )دیکتاتوری  کمونیستی  ـ  ایدیولوژیکی 
انتخاب،  آزادی  بود)ص290(”.  برخوردار  مشروعیت 
مصرف و فرایند شکل گیری اصل لذِت حاصل از این دو 
در تز باومن چنان اهمیت محوری می یابند که  رودرروی  
اگر  حتا  می گیرند.  قرار  مدرنیته  در  “برنامه ریزی”  اصل 
این اصل در ساختار کارآمد دولتی رفاهی چون سویدن 
باشد  : “در سفر اخیرم به سویدن چند تن از روشن فکرانی 
گفتند  من  به  بودند،  مرفه تر   .  .  . و  نظر خوراک  از  که 
وجود  با  دموکراسی  سوسیال  دولت  بوروکراسی  با  که 
می کنند،  افتخار  آن  به  و  است  کارآمد  غایت  به  این که 

آن ها  از  آمد...  کنار  می توان  قبل  از  دشوارتر  روز  هر 
را  پزشکی  انتخاب،  داشتن حق  در صورت  آیا  پرسیدم 
که از طرف وزارت بهداشت برای شان تعیین شده عوض 
خواهند کرد یا مکتب دیگری برای فرزندان شان انتخاب 
خواهند کرد. پاسخ آن ها منفی بود... هر دو بسیار عالی 
هستند... کاماًل واضح بود که قضیه به کیفیت پزشک و 
یا... مربوط نمی شد، بلکه مسألۀ احساس رضایت بخِش 
ابراز وجود مطرح است که در عمل انتخاب مصرفی بروز 

می کند)صص291و292(”.
وهلۀ  در  را  باومن  آن چه  که  دید  می توان  بهتر  اکنون 
از  بیش  می دهد،  قرار  مدرنیته  با  مخالفت  به  نخست 
هرچیز مسأله یی فلسفی و یا متأثر از فلسفه است. آن هم 
فلسفۀ وجودی که از قضا ماکس وبر جامعه شناس بزرگ 
دورۀ کالسیک مدرنیته، از آن جا که به خوبی آن را درک 
بود:  آشکار ساخته  را  مدرنیته  بودن  پهلو  دو  بود،  کرده 
ضرورت بوروکراسی )نیاز به برنامه ریزی برای همه چیز 
و همه کس به قصد عقالنی کردن جامعه ( از یک سو و 
فردی  یا  و  برنامه ریزی  برای  موضوعی  به  شدن  تبدیل 
به  وبر  که  پارادوکسی  دیگر.  از سویی  نشان”  و  ”بی نام 
از  گرداندن  روی  جای  به  مدرنش  تمامًا  خصلت  دلیل 
آن به استقبالش می رود و آن را پیامد آزادی متافیزیکِی 
این  گفتن  با  وبر  عبارتی  به  می داند.  مدرنیته  از  برآمده 
عبارت به طور ضمنی کلیت دستگاه بوروکراتیک مدرنیته 
را با تمامی ضرورت تاریخی آن به دلیل رخداد آزادی 

متافیزیکی، به یک “انتخاب” تبدیل می کند و نه جبریّت 
تاریخی؛ اما متأسفانه بی توجهی باومن به الیه های فلسفۀ 
وجودی در نظریات وبر، باعث می شود که وی به عنوان 
بوروکراسی  و  سویدن  دموکراسی  سوسیال  دولت  مثال 
که  انتخابی  نبیند.  انتخاب  یک  منزلۀ  به  را  آن  به  متعلق 
روشن فکران سویدنی یی که وی با آن ها مالقات داشته، 
مسوولیتش را نپذیرفته اند و مایل به دیدن پارادوکسی که 

در همه حال متوجه جوامع مدرن است، نباشند.
در  مدرنیستی  کاماًل  پارادوکس  از  می توان  بنابراین 
و  حفظ  بر  تأکید  که  رسید  استنتاج  این  به  وبر  دیدگاه 
نگه داشت تنش وجودِی برخاسته از رویارویی فردیت و 
نظام بروکراتیک در جوامعی هم چون سویدن، نه تنها از 
استحالۀ فرد در ساختار اجتماعی جلوگیری می کند، بلکه 
اساسًا موجب شکل گیری نگرش انتقادی به عنوان ضلع 
در  دیگر،  بیان  به  می شود.  اجتماعی  ساختار  در  اصلی 
جوامعی از این دست، منابع اجتماعی قدرت که توزیع، 
مدیریت  به  از سوی شهروندان  آن  بر  نظارت  و  کنترل 
دولتی سپرده می شود، همواره نیازمند مشروعیت  سازی 
از جانب فردیِت شهروندانی است که آزادی در انتخاب به 
شیوۀ مصرف گرایِی باومنی را قربانی دستگاه بروکراتیک 
و برنامه ریِز سوسیال دموکراسی خود کرده اند. حال آن که 
نظر  مورد  سرمایه دارِی  جامعه  آزاد  مصرف کنندۀ  برای 
دستگاه  و  دولت  سرمایه داری  خصلت  دلیل  به  باومن 
بروکراتیک آن، این حق به طور واقعی در ذات عقالنیت 

سرمایه دارانۀ آن نهادینه نشده است.
به  عالقه یی  پست مدرنیستی اش  دیدگاه  به  بنا  که  باومن 
بررسی حقوق کاذب شهروندی نسبت به توزیع قدرت 
و منابع در نظام های سرمایه داری امروزی ندارد، عرصۀ 
جوامع  حقوقِی  و  سیاسی  اجتماعی،  منابع  بر  سلطه 
فرو  مدرن  دولت  سیاست  به  را  پیشرفته  سرمایه داری 
جاه طلبی های  و  منابع  رفتن  تحلیل  با  “همراه  می کاهد: 
زمینۀ  در  ادعایی(  صرفًا  یا  )واقعی  مسوولیت  دولت، 
سیاست از دوش دولت می افتد یا به طور فعال به ابتکار 
این حال، هیچ عامل  با  نهاده می شود.  کنار  خود دولت 
دیگری هم آن را به دوش نمی گیرد. مسوولیت پخش و 
پراکنده می شود و بین شمار زیادی از سیاست های محلی 

و بخشی تقسیم می  گردد... )ص331(”.
دست  به  قدرت  و  منابع  بر  سلطه  که  نظامی  در  گویی 
سیاست های  لغو  با  است،  سرمایه دارانه  راهبردهای 
رخ  معجزه یی  خود  به  خود  دولت،  سوی  از  همه گانی 
منابع و قدرت صورت می گیرد.  می دهد و عمل توزیع 
اما باومن که خود از چنین توهمی به خوبی آگاه است 
و از یک سو می داند  تز مصرف گرایی، اغوا و اصل لذت 
وابسته و در گروی وجود روش های نوین سرمایه داری 
است، و از سویی دیگر بنیاد سرمایه داری مغایر با توزیع 
نشانه یی  هیچ  واقع  »در  می گوید:  است،  منابع  و  قدرت 
وجود ندارد که وضعیت پست مدرن بر اساس آن بشارت 
را  مجدد(  توزیع  تضادهای  بنابراین  )و  نابرابری ها  رفع 

بدهد که در جامعۀ مدرن تکثیر شده اند)ص332(«.
آن چه برای باومن اهمیت دارد به اصطالح خودش “آزاد 
روزگار  در  که  ماهیتی  است،  انسانی  عاملیت  ساختن 
پنهان  مجدد  توزیع  به  مربوط  نبردهای  پس  در  مدرن 
مانده است)ص333(”. اما مطلب وقتی جالب تر می شود 
که متوجه شویم، این آزادسازی عاملیت انسانی مورد نظر 
منشوری  نیست.  بشر  از اصول حقوق  بیش  وی چیزی 
که واالترین دستاورد مدرنیته است با این تفاوت که این 
خود  گفتۀ  به  پست مدرن  وضعیت  سوی  از  دادخواهی 
باومن تنها متوجه خودمختاری و آزادی انتخاب عامالن 
انسانی است و نه توزیع مجدد قدرت)صص332 و333(. 
اما مسأله این جاست که بدون خواست توزیع قدرت و 
انگیزه های“همۀ  از  می توان  چه گونه  اجتماعی  منابع 
ستم دیده،  قومی  اقلیت های  رهایی بخش  نهضت های 

نهضت سیاهان و...)ص333(”، سخنی بر زبان راند.
و  که خودمختاری  دریافت  می توان  به خوبی  این رو  از 
آزادی انتخاِب عامالن انسانِی مورد نظر باومن، مترادف 
می تواند  فقط  که  است  آزادی  مصرف کنندۀ  همان  با 
نظام  “برای  باشد:  سرمایه داری  نوین  نظام  محصول 
مصرفی، وجود مصرف کننده یی شاد و اهل خرج کردن 
کردن  خرج  مصرف کننده،  فرد  برای  دارد؛  ضرورت 
نوعی وظیفه است... واقعیت، به نحوی که مصرف کننده 
حسِی  لذت  است...  لذت  تعقیب  می کند،  تجربه  را  آن 
بی واسطه یی مثل خوراک لذیذ، رایحۀ مطبوع، نوشیدنی 
شدن  احاطه  لذت  یا  آرامش بخش،  راننده گی  سکرآور، 
با چنین  و چشم گیر.  عالی  برق،  و  زرق  پُر  با چیزهای 
وظایف و مشغله هایی دیگر چه نیازی به حق و حقوق 

است)تأکید از من است، صص114 و11۵(”.
می کند،  تصور  باومن  که  آن گونه  به راستی  آیا  اما 
به  نیازی  مصرفی،  نظام  شدۀ  اغوا  و  شاد  مصرف کنندۀ 
سرمایه داری  نظام  در  حقیقتًا  آیا  ندارد،  حقوق  و  حق 
قدرت  و  منابع  نابرابر  توزیع  از  ناشی  تنش  مصرفی 
وجود ندارد و طبق تصور باومن، ساختار مدیریتی نظام 
اجتماعی سرمایه داری نوین، نه تنها با بحران مشروعیت 
زوال  جدیِد  وضعیِت  در  عکس  به  بلکه  نیست،  مواجه 

مشروعیت به سر می برد )ص108(.          
چنین  به  باومن  اساسی  چه  بر  ببینیم  می خواهیم  اکنون 
واقعیات  به  توجه  با  سپس  و  است  رسیده  استنتاجاتی 
عینی جهان حاضر آن را بیازماییم. باومن معتقد است که 
مدرن خود  دوران  سراسر  برخالف  کنونی  سرمایه داری 
که بر مدار تولید یعنی کار ـ سرمایه به گردش درمی آمد، 
ـ  سرمایه  بیانی  به  می گردد،  مصرف  محور  بر  امروزه 
مصرف کننده؛ به بیانی اگر در دوران مدرن حلقۀ اتصال 
بین سطوح “فردی، اجتماعی و سیستمی” از طریق کار 
تعیین و مشخص می شد، اکنون از طریق مصرف صورت 
انتخاب  آزادی  و  مصرف  آزادی  )ص113(.  می گیرد 
برنامه ریز  دولت  نه  آورنده اش  وجود  به  که  مصرف  در 
مدرن، بلکه بازار آزادی است که پرورش دهندۀ انواع و 
اقسام کاالهای مصرفی با تنوع فرهنگی است )ص116( 
، سبب به حاشیه رانده شدِن کار می شود. و بدین ترتیب 
نیاز  با  که  می گردد  کاری  بازار  بازار مصرف، جایگزین 
بود : “جدا شدن  به مشروعیت سازی دولت عجین شده 
مشروعیت  ضرورت  از  دولت  رهایی  کار،  از  سرمایه 
آن که  به جای  ”سرمایه،  می سازد)ص202(”...  ممکن  را 
را  آن  سازد،  تولیدکننده گی  نقش  درگیر  را  جامعه  بقیۀ 
بدان  خود  این  و  می دهد  قرار  مصرف کننده  نقش  در 
معناست که وظیفۀ بازتولید جامعۀ سرمایه ساالر هم چون 
گذشته متشکل از »تنظیم مجدد کار« نیست و غیر تولید 
کننده گان امروز »سپاه ذخیرۀ کارگران« نیستند که مایل و 

محکوم به بازگشتن به بازار کار باشند)ص204(.«
منتقدان  از  بسیاری  گفتۀ  به  مدرنیته  دولت  ابزار  اگر 
مراقبِت  و  نظارت  کنترل،  شکل  در  سرکوب  مدرنیته، 
اصلی  ابزار  است،  هم شکل سازی  و  شده  برنامه ریزی 
شده  مصرف کننده  به  مبدل  که  جامعه یی  برای  بازار 
به  فقط  سرکوب  و  )ص184(،  است  اغوا  همانا  است، 
مثابه بدیل متضادی در برابر اغوا به کار گرفته می شود. 
آن هم تنها در شرایطی که از اغوا روی گردانی شود )ص 
119(. اما همین سرکوب در جامعۀ پست مدرنیته به علت 
وجود ابزار اغواگری، نارضایتی حاصل از آن را به جای 
انتقال  تفریحات  و  کاالها  حیطۀ  به  سیاسی،  مبارزات 

می دهد )ص20۵(.”
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پست مـدرنيته اشارت های  به  اشـاره يی 
ترجمۀ حسن چاوشیان( باومن،  زیگمونت  اثر  اشارت های پست مدرنیته؛  کتاب  بررسی  و  )نقد 
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پيش شرط های انتخاباِت دوِر دوم بايد 
مشخص گردند

منوچهر
ریاست جمهوری  دومِ  دورِ  انتخاباِت  قانون،  بنیـاد  بر 
باید 24 خردادماه یا جوزای ساِل جاری برگزار گردد؛ 
نارضایتی هایی  آن،  برگزاری  سِر  بر  هنوز  که  انتخاباتی 
وجود دارد اما هیچ یک از گروه های درگیر و نیز مردمِ 
و  نزده  باز  سر  انتخابات  کمیسیوِن  حکم  از  افغانستان 
دورِ  انتخابات  در  اشتراک  آمادۀ  که همه  کرده اند  تأکید 

دوم اند.
با این همه، هنوز دالیلی که باعث شد انتخابات به دور 
دوم برود، اقناِع مردم را فراهم نساخته؛ ادعاهای نامزداِن 
پیشتازِ انتخابات بر کمیسیون های انتخاباتی پاسِخ درست 
قال  دقیقاً  که  میلیون رای  نشده؛ و سرنوشِت یک  داده 
انتخابات را در دور اول می کند، معلوم نگردیده  قضیۀ 
دوم  دور  به  انتخابات  که  حاال  صورت،  هر  به  است. 
نارضایتی ها  این  تکرارِ  از  جلوگیری  برای  آیا  می رود، 

پیش شرط و راه چاره یی وجود دارد؟
به یقین که دارد و می توان این پیش شرط ها را به طور 

زیر فهرست کرد.
عزل برخی از کمشنرها و مسووالِن بلندرتبۀ کمیسیون ها، 
یکی از این پیش شرط ها می تواند باشد. به این دلیل که 
چند چهرۀ مشخص و معلوم الحال از جمله کسانی اند 
که مطابِق ادعاهای برخی از نامزدان، در انتخابات قومی 
 عمل کرده و یک پروسۀ ملی را به بن بست کشانیده اند. 
این افراد تا کنون هیچ پاسخی در این زمینه نداشته اند 
و به یقین که اگر انتخابات این بار نیز با همین کمشنرها 
اول  دورِ  از  بهتر  وضع  برود،  دوم  دور  به  مسووالن  و 

نخواهد شد.
افراد در  این  نامزدان خواستار عزِل  از   هر چند برخی 
انتخابات دور دوم شده اند، اما عملی شدِن این خواسته ها 
باید  بنابراین،  از سوی حکومت کمی  دشوار می نماید. 
برای رسیدن به این پیش شرط، اندکی جدیت به خرج 
داده شود تا به جای مأموران قوم گرا و جانب دار، شماری 
از افراد دل سوز و خدمتکار در کمیسیون های انتخاباتی به 

کار گماشته شوند.
نکتۀ دیگر که بسیار مهم می نماید، برخی از کوتاهی های 
روز  در  است.  رای دهی  روز  در  انتخابات  کمیسیوِن 
رای دهی، کمبودهای زیادی در سایت های انتخاباتی دیده 

شد که اعتراض مردم را شدیداً برانگیخت؛ از جمله، نبود 
کافِی برگه های رای دهی و دخالِت برخی از افراد زورمند 
که مردم را به زور وادار به رای  دادن می کردند. اما در 
این میان، نقش کمبود برگه های رای دهی بسیار برجسته 
است؛ چندان که گفته می شود این مسأله آشکارا باعث 
نامزدان شده است. در دور  از  پایین آمدِن آرای برخی 
دومِ انتخابات، این موضوع باید به حیث پیش شرط عنوان 

شود و از سوی کمیسیون ها نیز تضمین اخذ گردد.
آرای  ارقامِ  درج  از  اطمینان  حصول  دیگر،  پیش شرط 
نامزدان از سوی مأموراِن کمیسیون ها در دیتابیس های این 
نهاد می تواند باشد. طبق شواهد، اکثراً تقلبات در دور اوِل 
انتخابات از همین طریق صورت گرفته است. مأموران 
در کمیسیون های انتخاباتی، ارقام اصلِی آرای نامزدان را 
نادرست درج کرده اند. البته این نادرستی بر اثر اشتباه 
تکنیکی نبوده، بل که طی یک برنامۀ منظم و از پیش طرح 
 شده، صورت گرفته است؛ به گونه یی که رای یک نامزد 
به نامزدی دیگر محاسبه شده و به این گونه نامزد برنده، 
تضعیف شده است. برنامه به حدی دقیق بوده که حتا 
ناظراِن نامزدها نیز نتوانسته اند چه گونه گِی درج آرا را 
از سوی مأموران کمیسیون انتخابات نظارت کنند. زیرا 
جایگاهی که برای ناظران نامزدها تعیین شده بوده است، 
از  نتوانسته اند  ناظران  اکثراً  و  بوده  از چشم  دور  بسیار 

جزییاِت کار مأموران کمیسیون ها سر در بیاورند.

بنابراین، مطمین شدن از چه گونه گِی درج ارقام درسِت 
آرا از سوی کمیسیون های انتخاباتی، باید به عنواِن یک 
انتخابات  البته که بر نامزدان  پیش شرط پذیرفته شود و 

است تا بر این نکته پافشاری ورزند.
کمیسیون شکایات  کارکرد  بحث  پیش شرط،  آخرین  و 
انتخاباتی است که اکنون شدیداً بر آن نقد وارد است. به 
گونۀ مثال، ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل چندی قبل 
نشر  به  از طریق رسانه ها  را  مجموعه  اسناد و شواهدی 
رساند که سرنوشت نیم میلیون رای را مشخص می کرد. 
این اسناد به کمیسیون شکایات انتخاباتی تسلیم داده شد، 
اما سوگ مندانه که از سوی این کمیسیون هیچ حرکتی در 
راستای پاسخ دهی به آن همه اسنادِ دال بر تقلب، صورت 
نگرفت. به عبارت دیگر، نوعی چشم پوشی و اغماض 
در برابر آن همه اسناد صورت گرفت. تصور می شود که 
اگر پیش شرط عزِل کمشنرهای جانب دار تطبیق گردد، 

این مشکل نیز به خودی خود حل می گردد. 
به نظر می رسد که مجموِع این نکات از سوی برخی از 
به  اگر  اما  است،  و گریخته مطرح شده  نامزدان جسته 
این پیش شرط ها تسلیِم  صورِت یک بستۀ مکمل، تمامِ 
حکومت شود و محتویاِت آن نیز به سمِع مردم رسانیده 
گیرد؛  پافشاری صورت  آن  تطبیِق  زمان  تا  نیز  و  شود 
انتخاباِت دور دوم تا اندازه یی از شِر تقلب و مهنـدسی 

در امان خواهد ماند.
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سـرتاج عزيز بی هوده...
جنگ سوریه وزارت خارجه افغانستان در مورد گزارش های 
مبنی بر فرستادن مهاجران افغان به جنگ سوریه نیز واکنش 

نشان داد. 
جریان  موضوع  این  برسر  تحقیقات  گفت  مستغنی  آقای 
باره  در  افغانستان  خارجه  »وزارت  کرد:  اضافه  او  دارد. 
گزارشاتی که به نشر رسیده در جریان قرار دارد اما کدام 
گزارش رسمی و یا اسناد موثق دیگری که صحت یا عدم 
به وزارت خارجه  تا حال  ثابت کند،  را  این مدعا  صحت 

نرسیده است.«
وظیفه  ایران  در  افغانستان  سفارت  به  که  افزود  مستغنی 
سپرده شده تا در این مورد تحقیق کند. سخنگوی وزارت 
درست  گزارش هایی  چنین  که  صورتی  در  گفت  خارجه 
باشد، افغانستان آن را محکوم می   کند: »در صورتی که چنین 
کاری صورت گرفته باشد، ما آن را یک نوع سوء استفاده 
از مجبوریت مهاجرین می پنداریم و وزارت خارجه آن را 
خالف و در تضاد با حقوق مهاجرین و کنوانسیون مربوط 

به مهاجرین و پناهجویان دانسته و آن را محکوم می کند.«

کاميابانی که ناکام و ناکامانی... 
تصریح می کند: »تأخیر در روند اعالم نتایج با وصف 
این که زمان کافی داشتند یکبار دیگر همان نگرانی ها 
کار  در  مهندسی یی  کدام  که حتمی  تازه می سازد  را 
گرایشات  اساس  بر  مهندسی  این  شاید  و  است 
سیاسی بوده باشد ولی زیادتر مسأله اقتصادی و پولی 

در این جا مطرح است.«
فرهاد عظیمی هم چنان می افزاید، کسانی در کمیسیون 
انتخابات هستند که با گرفتن پول می خواهند نامزدان 

ناکام را برنده سازند.
مدنی  جامعۀ  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  هم چنان، 
متأسفانه  انتخابات  کمیسیون  می گوید،  افغانستان 
نداشتن  دلیل  به  ندارد.  کاری  تخصص  و  توانایی 
ظرفیت این کمیسیون بر اساس تقویم انتخاباتی عمل 

نمی تواند.
آقای رفیعی اذعان داشت، تأخیر در اعالم نتایج برای 
باز  کسانی که در داخل کمیسیون نفوذ دارند دست 
می گذارد و آنها می توانند با استفاده از همین ُفرصت، 

نقشه های خود را عملی سازند.
کمیسیون  آنجایی که  از   « می افزاید:  مجما  رییس 
خودش هم اعتراف می کند که افراد آن ها افراد متقلبی 
زمینه سازی  نیز  آنجا  در  می توانند  بنابراین  بوده اند، 

کنند و وضعیت را دگرگون سازند.«
عزیز رفیعی معتقد است، این روند یک نوع بی اعتباری 

کمیسیون را نزد نامزدان و مردم باال خواهد برد.
رییس مجلس نمایندگان نیز اخیراً در نشست عمومی 
شوراهای  انتخابات  نتایج  اعالم  در  تأخیر  مجلس 
والیتی را نگران کننده خواند و افزود، کمیسیون های 

انتخاباتی باید در این مورد دالیل روشن ارایه کنند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان گفته 
انتخابات شوراهای  نتایج  اعالم  در  »تأخیر  که  است 
والیتی نگران کننده است. قرار بود دو روز پیش نتایج 

اعالم شود؛ اما این کار صورت نگرفت«.
همه  قبول  با  افغانستان  مردم  افزود:  ابراهیمی  آقای 
مشکالت به پای صندوق های رأی رفتند تا نماینده گان 
در  انتخابات  کمیسیون  اما  و  کنند  انتخاب  را  شان 

قسمت نشر نتایج این انتخابات بی توجهی می کند.

بود،  تعیین شده  این پیش  از   تقویمی که  بر اساس 
قرار بود نتایج انتخابات به تاریخ 27 ثور اعالم شود؛ 
اما مسووالن در کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند به 
ابتدایی  نتایج  بیشتر،  نتایج و دقت  دلیل شفافیت در 
شوراهای والیتی تا چند روز آینده اعالم خواهد شد.

روابط مان با چين ُگسترش...
با چین خوشحال اند و از آنان ممنون می باشند. این 
به  را  اقداماتی  و  یافت  بیشتر خواهد  تحکیم  روابط 
نیز روی دست خواهیم گرفت  آینده  این منظور در 
امنیتی،  سیاسی،  عرصه های  تمامی  در  ما  روابط  تا 
اقتصادی، فرهنگی و تجارتی بیشتر از پیش گسترش 

یابد.
رییس جمهور در رابطه به برگزاری چهارمین اجالس 
این  که  گفت  »سیکا«  همکاری های  سازمان  سران 
کنفرانس برای همکاری ها بخصوص در عرصه امنیت 
و توسعه اقتصادی کشور های آسیایی، یک کنفرانس 

بسیار با اهمیت است.
این  حیاتی  اهمیت  گفت:  کشور  جمهور  رییس 
کنفرانس که در شهر شانگ های برگزار می گردد، در 
این است که چین به عنوان یکی از بزرگترین کشور 

های  جهان می خواهد این کنفرانس را به وسیله یی 
موثری برای منفعت آسیا مبدل سازد تا از آن طریق 
نه تنها صلح در آسیا برقرار گردیده، بلکه امنیت نیز 
خطرات  از  منطقه  این  و  یافته  تحکیم  قاره  این  در 

مصون بماند.
کنفرانس  این  هدف  افزود:  کرزی  رییس جمهور 
برعالوۀ بحث روی تامین امنیت و مبازره با تروریزم، 
برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت اقتصادی 

در آسیا نیز می باشد.
به  پاسخ  در  مصاحبه  این  در  کرزی  جمهور  رییس 
از  ما  گفت:  ابریشم  راه  احیای  به  رابطه  در  سوالی 
پیشنهاد حکومت چین برای احیای راه ابریشم حمایت 
می کنیم. افغانستان در گذشته مرکز و بخش مهم این 
منفعت های  راه  این  از  افغانستان  است.  بوده  مسیر 
برای  راه  این  احیای  شد.  خواهد  نصیب  را  زیادی 
چین و تمامی منطقه و افغانستان موثر خواهد بود. ما 

نه تنها از این پیشنهاد استقبال می کنیم بلکه خواهان 
تجارت و ترانزیت از این مسیر نیز هستیم.  

مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  کرزی  جمهور  رییس 
روابط  خواهان  ما  گفت:  امریکا  و  افغانستان  روابط 
خوب با امریکا هستیم، روابطی که بر منافع افغانستان 
و امریکا بنا یافته باشد. ما با امریکا روابطی می خواهیم 
که افغانستان و مردم اش در آن مصون باشند، منافع 
و زنده گی شان در آن حفظ گردد و برای افغانستان 
یک  ما  نبینند.  آزار  آن  از  ما  مردم  و  نرساند  زیان 
رابطۀ روشن و شفاف می خواهیم، رابطه یی که باعث 
و  افغانستان  و  گردیده  افراطیت  و  تروریزم  نابودی 

منطقه در اثر آن به آرامش برسند.
با  که  گفت  تاکید  با  مصاحبه  این  در  کرزی  حامد 
امریکا،  و  افغانستان  میان  امنیتی  موافقتنامه  امضای 

منطقه باید احساس نا آرامی و خطر نکند.

تازۀ هند... نخست وزیر 
افغانستان  اختیار  در  و  خریداری  روسیه  از  را  افغانستان 
پاکستان  منفی  واکنش  برانگیختن  موجب  آنچه  دهد.  قرار 

شده است.
هند  تجربه  این  تکرار  از  جلوگیری  برای  چنین  هم  هند 
در بیش از یک دهه گذشته مناسبات مستحکمی با دولت 

افغانستان به رهبری حامد کرزی ایجاد کرد.
پاکستان  علیه  سنتی  صورت  به  جاناتا  بهارتیا  حزب 
این  اعضای  از  شماری  و  دارد  جدی تری  موضع گیری 
صورت  هیچ  به  آنها  حکومت  که  داده اند  هشدار  حزب 
حمله شبیه آنچه در سال 2009 در بمبی رخ داد، را تحمل 
نخواهند کرد. تحقیقات مشخص کرد که این حمله از سوی 

گروه های تندرو در پاکستان طراحی شده بود.
به همین دلیل تصور می شود که حکومت نارندرا مودی نه 
تنها کمک ها به افغانستان را ادامه خواهد داد بلکه احتمال 
افزایش کمک های توسعه ای و نظامی به افغانستان از جانب 

حکومت او نیز وجود دارد.
آینده  بعد رهبری حکومت  ماه  نیست چند  معلوم  آنکه  با 
از  اما  گرفت  خواهد  قرار  کسی  چه  دست  در  افغانستان 
میان عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست 
جمهوری که قراراست در دور دوم با هم رقابت کنند، هردو 

از اهمیت ادامه مناسبات مستحکم با هند آگاهند.
نگرانی های پاکستان

در حالیکه پاکستان بارها متهم شده که سعی دارد کنترل بر 
مسایل داخلی افغانستان را بیشتر کند، شاید هند تالش کند 
این هدف شود. گفته می شود که  به  پاکستان  مانع رسیدن 
را  افغانستان  1990در  دهه  دراواسط  پاکستان  دخالت  هند 
نادیده گرفت و در نتیجه پاکستان از افغانستان برای آموزش 
دولت  علیه  هند  کنترل  در کشمیر تحت  که  نظامیانی  شبه 
همواره  پاکستان  هرچند  کرد.  استفاده  می جنگند  آنکشور 
چنین اتهاماتی را رد کرده است و برعکس هند را متهم کرده 
بلوچ  طلبان  جدایی  تحریک  برای  افغانستان  خاک  از  که 

استفاده می  کند.
پاکستانی ها روابط افغانستان و هند را با دقت زیر نظر دارند 
و معتقد اند که در یک دهه گذشته نفوذ هند در افغانستان 

به صورت بی سابقه ای افزایش یافته است.
وزیر  نخست  ارشد  مشاور  عزیز  سرتاج  حال  این  با 
به  پاسخ  در  بریتانیا  تلگراف  روزنامه  به  اخیرا  نوازشریف 
پروژه های  در  هند  نقش  از  گفته که کشورش  نگرانی  این 
بازسازی افغانستان نگران نیست اما هرگاه »هند سعی کند 
با حمایت ازیک جناح یا جناحی دیگر دست به دخالت در 
افغانستان بزند در آن صورت مسایل برای سیاست گذاران 

ما پیچیده خواهد شد«.
آقای عزیز گفته است که« سیاست پاکستان برای مناسبات 
بهتر با هند و افغانستان بر بیناد فرصت های بزرگ اقتصادی 
پیشرو استوار است. فرصت های برای پیوند منطقه با آسیای 
میانه و غرب آسیا و مناسبات بازرگانی.« این ها فرصت های 
اند که به گفته آقای عزیز کشورش نمی تواند آنرا از دست 

بدهد.
افغانستان شکی  با در نظرداشت منافع استراتژیک هند در 
نیست که حکومت جدید این کشور به  رهبری نارندرا مودی 
هند  پیشین  حکومت های  مثل  نیز  جناتا  بهارتیا  حزب  از 
سیاست حمایت از دولت افغانستان برای تداوم دموکراسی 
این کشور در دست عناصر  از سقوط مجدد  و جلوگیری 

افراطی را دنبال خواهد کرد.
بی بی سی
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ماسکرانو: 

دوران بارسلونا به سرآمده است
زین الدین زیدان معتقد است آلمان آماده ترین تیم جام 

جهانی 2014 خواهد بود.
 2014 جهانی  جام  در  خود  دیدار  اولین  در  فرانسه 

برزیل برابر هندوراس قرار خواهد گرفت.
زین الدین زیدان، بازیکن سابق تیم ملی فرانسه معتقد 
است این تیم می تواند با درخشش بازیکنانی همچون 

فرانک ریبری و کریم بنزما عملکرد درخشانی در جام 
جهانی 2014 برزیل داشته باشد.

زیدان درباره تیم فعلی فرانسه گفت: فرانسه در دوره 
قبل عملکرد ضعیفی در جام جهانی از خود به نمایش 
گذاشت. آنها باید در برزیل این نتیجه  را جبران کنند. 
اسپانیا همگروه  تیم  با  تیم فرانسه در مرحله مقدماتی 
خیلی  گروه  آن  در  شدن  اول  که  بود  طبیعی  و  بود 
سخت بود، اما توانست در پلی آف نتیجه  الزم را بگیرد 

و به جام جهانی راه یابد.
زیدان در ادامه گفت: بسیار مشتاقم که کار تیمی فرانک 
ریبری و کریم بنزما را در تیم ملی فرانسه ببینم.آنها این 
فصل در تیم های باشگاهی شان عملکرد خوبی از خود 
به نمایش گذاشتند و به نظر من زوج ریبری و بنزما 
زوج های جام جهانی  از خطرناک ترین  یکی  می تواند 

باشد.
توصیه  فرانسه  ملی  تیم  بازیکنان  به  ادامه  در  »زیزو« 
کرد در جام جهانی هیچ حریفی را دست کم نگیرند. 
او ادامه داد: همه 32 تیم حاضر در جام جهانی 2014 
که  این  تصور  هستند.  قابلی  و  تیم های خوب  برزیل 
فرانسه در گروه آسانی قرار گرفته است، ممکن است 
برای  هندوراس  با  اول  بازی  شود.  تمام  ما  ضرر  به 
برای  زیادی  انگیزه  آنها  که  چرا  است،  مهم  بسیار  ما 
خیلی  تیم  نیز  سوئیس  دارند.  فرانسه  برابر  موفقیت 
خوبی است و می تواند به حریفی سخت برای فرانسه 
تیمی فیزیکی است که  اکوادور  تبدیل شود. همچنین 
مانند سایر تیم های آمریکای جنوبی فوتبال قدرتی را 

به نمایش می گذارد.
در   1998 جهانی  جام  فینال  در  فرانسه  گل  دو  زننده 
پایان درباره ارزیابی اش از تیم های مدعی قهرمانی در 
تیمی  چه  نمی دانم  گفت:  برزیل،   2014 جهانی  جام 
به  بتواند  اروپایی  تیم  یک  شاید  شد،  خواهد  قهرمان 
هلند  ایتالیا،  اسپانیا،  آلمان،  برسد.  رقابت ها  این  فینال 
تیم هایی هستند که شانس رسیدن  پرتغال و فرانسه   ،
به فینال را دارند. اما به نظرم آلمان آماده ترین تیم جام 

جهانی 2014 برزیل خواهد بود.

بازی های چلنج  در  امروز  ناوقت  افغانستان  ملی  تیم 
کپ آسیا در برابر فلپین قرار می گیرد. 

تیم های فوتبال افغانستان و فیلیپین پیش از این یک بار 
رقابت های چلنج کاپ  مقدماتی  نیز در مرحله  دیگر 
آسیا در سال 2006 با هم روبرو شدند که دو تیم به 

نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند.
در این مرحله از رقابت های چلنج کاپ که از 19 تا 
30 ماه می ادامه خواهد داشت، کشورهای افغانستان، 
فیلیپین،  فلسطین،  قرقیزستان،  الئوس،  مالدیو، 

ترکمنستان و میانمار حضور دارند.
هرکدام از این تیم ها اگر به قهرمانی دست یابند،  راهی 

جام ملت های آسیا خواهند شد.
تیم افغانستان درحالی با بازیکنان آماده اش راهی این 
قرار  مسابقات  این  در گروه مرگ  که  مسابقات شده 

گرفته است. 
این  در  افغانستان  حریف  بزگترین  ترکمنستان  تیم 

بازی ها محسوب می شود.

پسر  یک  آزادی  از  پروان  امنیتی والیت  مسووالن 
جوان که توسط چهار اختطافگران ربوده شده بود؛ 

خبر می دهند.
محمد معصوم فرزی فرمانده پولیس ولسوالی بگرام 
گفت:  به خبرگزاری جمهور  دیروز  پروان  والیت 
نام وحیداهلل که  به  » شب گذشته یک پسر جوان 
توسط چهار تن از رباینده گان از ساحات ولسوالی 
قره باغ والیت کابل ربوده شده بود؛ توسط نیروهای 
نیروهای  با  همکاری  در  بگرام  ولسوالی  پولیس 
امنیتی ولسوالی قره باغ از منطقه قلعه خواجه رباط 
ولسوالی بگرام آزاد شد و کروالی رباینده گان به 

دست نیروهای پولیس افتاد«.
به گفته آقای فرزی، وحیداهلل با دو تن از دوستانش 
که از والیت قندوز به کابل در حرکت بودند؛ در 
قرار  گان  رباینده  تعقیب  مورد  بگرام  سه  دروازه 
شده  مساعد  شان  برای  زمینه  که  زمانی  و  گرفته 
بود؛ در منطقه حوت خیل قره باغ کابل این شخص 

ربوده شد.
تعقیب  ما  آنها توسط  » زمانی که  او تصریح کرد: 
گان  رباینده  سوی  از  پولیس  نیروهای  شدند؛  می 
اما بخاطر نجاد  مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. 
جان این پسر از سوی نیروهای پولیس فیر صورت 
را  وحیداهلل  گان  رباینده  خاطر  همین  به  نگرفت. 

رها کرده با استفاده از تاریکی شب از ساحه فرار 
کردند«.

پسر  این  اختطاف  از  هدف  که  داد  احتمال  فرزی 
باج گیری و یا عمل نامشروع بوده که اختطاف گران 

به هدف خود نایل نشدند.
باشنده اصلی ولسوالی  در عین حال، وحیداهلل که 
حصه اول والیت پنجشیر است با اظهار تشکر از 
نیروهای پولیس گفت که در والیت قندوز زندگی 
می  کابل  به  ضرورت  یک  رفع  بخاطر  و  می کند 
رفت که در مسیر شاهراه پروان ــ کابل به چنگ 

رباینده گان افتاد. 
پولیس  نیروهای  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
از نجات چند  والیت پروان در سال های گذشته 

تن از قید ربایندگان در این والیت خبر داده بود.
ماهایتر محمد، نخست وزیر پیشین مالزی اعالم کرد که اطالعات 
مربوط به هواپیمای MH370 خطوط هوایی مالزی مفقود شده 
و جستجو برای یافتن ردی از این هواپیما تحت رهبری استرالیا 

در ساحل غربی این کشور هدر دادن وقت و هزینه است.
ماهایتر محمد، نخست وزیر پیشین مالزی در وبالگ خود نوشت: 
ناپدید شدن این هواپیما در هشتم مارچ 2014 به نظر یک سقوط 
معمولی پس از اتمام سوخت نیست. این هواپیما احتماالً بدون 
عالمت ها و نشانه های خطوط هوایی مالزی در جایی است. جمع 
کردن آثار باقی مانده و یا لکه های نفتی یا گوش دادن به صداهای 

ضبط شده از جعبه سیاه هدر دادن وقت و هزینه است.
 22 مدت  به   1981 سال  از  که  ساله   88 محمد  ماهاتیر  دکتر 
که  نوشته  در وبالگ شخصی اش  بود،  مالزی  نخست وزیر  سال 
آمده  فرود  پرتالطم  دریاهای  در  خلبان ها  کند  تصور  نمی تواند 
را  باشند. کسی چیزی  پیاده شده  هواپیما  از  آرامی  به  و سپس 
پنهان می کند. عادالنه نیست که خطوط هوایی مالزی و دولت را 
مقصر این رویداد بدانیم. آژانس اطالعات مرکزی امریکا )سیا( 
بر ناپدید شدن این هواپیما با 239 سرنشین اذعان داشته اما این 

اطالعات را با مالزی به اشتراک نمی گذارد.
و  مذکور(  هواپیمای  )سازنده  بوئینگ  گفت:  همچنین  وی 
آژانس های مشخص دولتی قادرند تا از راه دور به کنترل خطوط 

هوایی تجاری نظیر این بوئینگ مفقود شده 777 بپردازند.
به دالیلی، رسانه ها هیچ چیز را که مرتبط با بوئینگ یا سیا باشد، 

منتشر نمی کنند.

مطلب  یک  در  محمد  ماهاتیر  دکتر 
منتشر  میالدی  گذشته  ماه  که  دیگر 
برد که  زیر سوال  را  این مساله  کرد، 
اقیانوس  جنوب  در  هواپیما  این  آیا 
هند سقوط کرده و بوئینگ مقصر این 

رویداد است یا خیر.
ماهاتیر محمد در دوران نخست وزیری 
خود کشورهای غربی نظیر امریکا را 
اغلب مورد انتقاد قرار می داد و حتی 
زمانی به بیان این مساله پرداخت که 
جهانی  تجارت  مرکز  علیه  حمالت 
به   2001 سپتمبر   11 در  نیویورک 
افزایش حمالت  برای  بهانه ای  عنوان 
شده  دیده  تدارک  اسالم  جهان  علیه 

بود.
هواپیمای  درباره  وی  اظهارنظرهای 
مفقود شده اخیر بازتاب تردید و سوء ظن شدید در مالزی درباره 
دخالت خارجی در ناپدید شدن این هواپیماست. با وجود آنکه 
نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی اعالم کرده که هیچ کس نمی داند 
چه اتفاقی افتاده است یا اینکه پس از دو ماه از مفقود شدن این 

هواپیما دقیقا کجاست.
به گزارش سیدنی مورنینگ هرالد، نجیب رزاق اعالم کرده که 
کارشناسان مشخص کرده اند که خط سیر این هواپیما در جنوب 
اقیانوس هند پایان یافته؛ محلی که جستجوها در آن جا متمرکز 
که  آورده  وبالگش  در  پست  این  در  محمد  ماهاتیر  اما  است. 
که سیستم های  نمی شوند چرا  ناپدید  هواپیماها  امروزه  ویژه  به 
پیشرفته  دوربین های  و  ماهواره ای  ردیابی  و  رادیویی  ارتباطاتی 
که به صورت نامحدود کار می کنند و دارای ظرفیت های باالی 
ذخیره هستند، مورد استفاده است. آیا مفقود شدن این هواپیما به 
این دلیل نیست که خلبان های آن کنترل هواپیما را زمانی از دست 
دادند که شخصی به صورت مستقیم یا از راه دور تجهیزاتی را 

برای به دست گرفتن کنترل هواپیمای مذکور فعال کرده است؟
که  مدعی اند  هواپیما  این  خدمه  از  تن   12 خانواده  ضمن،  در 
از  پس  کرده  رها  خود  حال  به  را  آن ها  مالزی  هوایی  خطوط 
برای  امریکایی  دفتر حقوقی  با یک  افراد  این  متوجه شده  آنکه 
ماه  در  مالزی  هوایی  خطوط  هستند.  ارتباط  در  کمک  دریافت 
جاری میالدی کمک به این خانواده ها را متوقف کرده و مراکز 

کمک رسان در پکن را نیز تعطیل کرد.

مردم والیت غور از مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات 
خواسته اند تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 

نگذارند تا تقلبی صورت بگیرد.
 آنان می گویند، موجودیت افراد فاسد و متقلب در این 
اداره باعث شده تا رنجش های زیادی در میان مردم به 
وجود بیایید و یا حتا از اشتیاق آنان برای شرکت در 

انتخابات کاسته شود.
غالم ربانی هدف مند، یکی از فعاالن مدنی غور، طی یک 
همایشی که با حضور مردم در شهر »فیروزکوه« مرکز این 
والیت برگزار شده بود گفت: حضور وسیع و مجدد 
مردم در پای صندوق های رای در 24 جوزا، مستلزم 
ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در امور کمیسیون مستقل 

انتخابات است.
وی از مسووالن این کمیسیون خواست تا برای جلب 
رضایت مردم، از طریق رسانه ها برنامه های روشن سازی 
برای شرکت در  امیدواری ها  را روی دست گرفته و 

انتخابات را فراهم آورند.
این فعال مدنی در غور همچنین تاکید کرد که انتخابات 
24 جوزا از هر لحاظ برای مردم افغانستان حیاتی است 

و نیاز است بیش از گذشته حس وطن دوستی از سوی 
مردم و مسووالن کمیسیون انتخابات در نظر گرفته شود.

در عین حال، شماری از مردم و دانشجویان والیت غور 
ضمن تاکید بر این گفته ها اضافه می کنند: بدون شک 
انتخابات پیش رو در سرنوشت و آینده ی افغانستان مهم 
است و این می طلبد تا مردم با حضور گسترده تری وارد 

مراکز رای دهی شوند.
به گفته ی آنان، شرکت مردم در انتخابات از دیدگاه 
اسالمی یک وجیبه شمرده می شود و تقلب در آن، گناه و 

خیانتی ملی به حساب می رود.
گزارش  آخرین  در  که  است  حالی  در  گفته ها  این 
انتخابات افغانستان، آورده شده که  کمیسیون مستقل 
حدود 1۵ میلیون ورق رای دهی برای انتخابات 24 جوزا 

فراهم شده است.
بر این عالوه؛ صدها تن از کارمندان این کمیسیون به جرم 
تخطی و ارتکاب اشتباه از فعالیت های شان سبک دوش 

شده اند.
دستگاه های امنیتی افغانستان هم از آمادگی های ویژه یی 

برای حفظ آرامش 24 جوزا خبر داده اند.

معتقد  بارسلونا  آرژانتینی  مدافع 
آمده  به سر  تیم  این  است دوران 

است.
آتلتیکو  برابر  توقف  با  بارسلونا 
به  رسیدن  حسرت  در  مادرید 
ماند  اسپانیا  لیگ  در  قهرمانی 
خراردو  هدایت  با  فصل  این  تا 
گذشته  افتخارات  نتواند  مارتینو 

خود را تکرار کند.
بارسلونا  مدافع  ماسکرانو  خاویر 
انتقاد از شرایط این تیم گفت:  با 
چه بخواهیم، چه نخواهیم دوران 
است.  آمده  سر  به  بارسلونا 
بارسلونا باید از نو ساخته شود و 
با  ابتدا  باید  کار  این  انجام  برای 
حقایق کنار بیاییم. تیم باید دچار 
شرایط  تا  شود  تحول  و  تغییر 
بدست  را  خود  گذشته  خوب 
آورد. امیدوارم با تغییر و تحوالتی 
که در تیم ایجاد می شود، بتوانیم 
تیم قدرتمندی داشته  آینده  فصل 

باشیم.
مدافع آرژانتینی بارسلونا در ادامه 
گفت: هر تیمی دوران افت دارد. 

سال  شش   – پنج  برای  بارسلونا 
به  توانست  و  بود  دنیا  برتر  تیم 
اما  یابد.  دست  زیادی  افتخارات 
ما شروع شده  افت  دوران  اکنون 
است و باید هر چه سریع تر تیم 
بسازیم.  آینده  فصل  برای  خوبی 
ما این فصل تیم خوبی نبودیم و 
باید قبول کنیم که آتلتیکو بهتر از 
ما کار کرد و شایسته قهرمانی بود. 
فصل  برای  تمرکزمان  باید  اکنون 
در  قدرتمند  حضوری  و  آینده 

بازی هایمان باشد.
خاویر ماسکرانو یکی از بازیکنان 
دعوت شده آلخاندرو سابیا به تیم 
جهانی  جام  برای  آرژانتین  ملی 

2014 است.

زیدان:

 آلمان آماده ترين تيم جام جهانی است
افغانستان در برابر فلپين

نجات يک جوان از قيد رباينده گان در پروان

جوانان والیت غور:

در اين انتخابات تقلب نکنيد!

ورزش
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دېموکراتیک  ټولنو کې  دېموکراتیکو  په 

ارزښتونه تر هر څه مهم وي او له دې 

ارزښتونو پرته دېموکرايس مانا نه لري. 

په  لپاره  ځل  لومړي  د  چې  افغانستان 

دېموکراتیک ډول واک له یوه ولسمرشه 

بل ولسمرش ته لېږدوي، د دېموکراسۍ 

لومړي  د  ټاکنو  د  باید   لپاره  پياوړتیا  د 

یو  هم  ټاکنې  پړاو  دویم  څېر  په  پړاو 

فرصت وګڼل يش.

د  او  بقا  د  دېموکراسۍ  د  په هېواد کې 

پرته  ساتنې  له  ارزښتونو  دېموکراتیکو 

بله هېڅ الره نشته، چې افغانستان پرې 

ناورین  اوسني  له  رسه  اخیستو  ګام  له 

ته  او یوې روښانه راتلونکې  نه ووځي 

ناخوالو  اوسنیو  د  او  ثبات  تلپاتی  راتلونکی،  روښانه  ورسېږي. 

پای ته رسېدل د افغانانو تر ټولو سرته غوښتنه ده، چې د سیايس 

واک په یوه بریايل سوله ییز لېږد رسه تامینېدای يش. په دې مانا 

په  فرصت  یوه  د  نه  ټاکنو  پړاو  دویم  له  کې  هېواد  په  چېرې  که 

توګه ګټه واخیستل يش، ټول سیاستوال، ملت او د دې پروسې 

ګډون کوونکي دا یو فرصت وګڼي، کېدای يش دا پروسه نوره هم 

بریالۍ کړي. په داسې حال کې چې همدا اوس یې په کور دننه 

او د باندې یوشمېر کړیو او خلکو له لوري د دویم پړاو  ټاکنو د 

مختل کېدو، ننګولو او بدنامولو هڅې روانې دي.

له دې ور هاخوا افغانان چې په دېموکراتیکو ارزښتونو او پروسو 

باور لري، تل یې په کې برخه اخیستې او دا د خپل برخلیک ټاکلو 

یوازینۍ غوره الره بويل؛ چې ښه بېلګه یې د وري په شپاړسمه 

نېټه په ټاکنو کې د طالبانو له ګواښونو رسه رسه میلیوين ګډون 

و. خو ځینې هغه چې د ولس له دې پاکې ارادې ناوړه ګټه پورته 

کوي، په دې هڅه کې دي، چې د خپلو ګټو د ترالسه کولو لپاره 

دا پروسه هم زیامننه او د ولس پر وړاندې یې بدنامه کړي.

يش؛  زیامنن  ارزښتونه  دېموکراتیک  چې  کوي،  هڅې  دا  ځینې 

څو دوی خپلې ناوړې موخې ترالسه او د هوس غدې یې خړوب 

يش. خو ټاکنې وليس او دېموکراتیکه پروسه ده، دا باید یوازې او 

یوازې د ملت د ارادې متثیل وي. د یوه داسې پياوړي  ملت چې 

اوس یې ځینې کړۍ د وېشلو او پاشلو هڅې کوي. ځینې د دې 

لوی الس غواړي  په  ترالسه کړي،  امتیازونه  لپاره چې شخيص 

ټاکنې قومي کړي، هغه چې د ملت له ارادې رسه په تضاد کې 

دی.

منځته  را  په  تعصبونو  قومي  د  دا هڅې کوي، چې  ځینې کړۍ 

کولو او د خلکو د احساساتو په پارولو رسه د ټاکنو پروسه زیامننه 

کړي، په دې مانا چې تر ډېره پام قومي مسایلو ته وکړي. په داسې 

حال کې چې ټاکنې یوه ميل پروسه ده، ټول افغان ملت په کې 

برخه اخيل، ټاکنو ته والړ نوماندان له ټول ملت نه د رایو اخیستلو 

رایې  هم  نه  هېواد  ټول  له  یې  کې  پړاو  لومړي  په  او  لري  هیلې 

واخیستې.

ناوړې  یوې  دغسې  د  کې  پړاو  دویم  په  غواړي  څوک  که  اوس 

هڅې لپاره ګام واخيل، دا به پرته له دې چې خپل مخ تور کړي، 

نيش  قومونو  په  هېڅکله  ملت  دا  ځکه  کړي.  ونه  ګټه  هېڅ  بله 

پاشل کېدای. دې ملت په هر غم او درد کې یو بل ته الس ورکړی 

دی، هېڅکله یې قومي او ژبني مسایل مخې ته نه دي راوړي، 

د  افغانستان  د  او  بهره  له  چې  کسانو،  شامر  په  ګوتو  څو  مګر 

دښمنانو له لوري اکاملېږي، په رسنیو کله کله دغه ډول ډنډورې 

غږوي، چې اوس يې په موخو هر افغان پوه شوی دی.

د دې ګنډيل ملت غوره بېلګه د بدخشان ناوړه پېښه وه. چې په 

بلخ ځوانانو  د  که  یو شان ودرېدل.  افغانان  ټول  یې  او غم  درد 

ټغر  په  ویر  د  هم  ځوانانو  هلمندي  نو  ودانګل؛  ته  مرستې  یې 

کېناستل، که د فاریاب، تخار او جوزجان غیورو خلکو له خپل 

غم رسه رسه د بدخشان غم وژاړه؛ خو د ننګرهار، خوست، کونړ 

او لغامن رشیفو خلکو هم پرې اوښکې تویې کړې. که د کابل 

وګرځېدل،  لپاره  ټولولو  مرستو  د  ورته  کوڅه  په  کوڅه  ځوانان 

خو د هرات، نیمروز، غور او فراه وګړو هم ورته د سوال ځولۍ 

وغوړلې، خالصه دا چې په هر کيل او کوڅه کې د بدخشان ویر 

او  په کوم قوم، سیمې  دا  نه ویل چې  انګازې کولې. هیچا هم 

ژبې پورې اړه لري. دې پېښې یو ځل بیا د قومي ټېکه دارانو مخ 

ور تور کړ.

هغوی چې په دې ملت کې د تفرقې  اچولو هڅې کوي، باید دا 

دا هڅې هېڅکله  یې  به  افغانستان کې  په  ومني، چې  زغرده  په 

یوه  ټاکنې  کړي.  قومي  ټاکنې  به  نه  او  رسېږي  ونه  ته  بریا  هم 

ميل پروسه ده او په کار ده چې ټول افغانان په ګډه په کې برخه 

ارزښتونه وي،  یوازې دېموکراتیک  او  یوازې  باید  واخيل، معیار 

هغه چې نه قوم، ژبه او مذهب پېژين او نه هم سیمه او سمت. 

هر هغه څوک چې په دې هېواد کې د ولسمرشۍ د مقام وړ و، 

خلک به پرته له دې چې د دې قومي ټېکه دارانو او د افغان ملت 

د دښمنانو توطیو ته وګوري په خپله  خوښه رایه ورکړي.

باید  هم  پلویان  هغوی  د  او  نوماند  مخکښ  دوه  ولسمرشۍ  د 

ټاکنې د یوه ارزښت او فرصت په توګه درک کړي، د دې پر ځای 

چې قومي او ژبنیو مسایلو ته ملن ووهي، په کار ده چې د بیان 

د  ته  واک  خامخا  ټاکنې  باید  هغوی  وکړي،  درنښت  ته  ازادۍ 

ځان رسولو لپاره وسیله ونه ګڼي، بلکې ټاکنې دې د یوه روښانه 

راتلونکې لپاره د افغان ملت د ارادې د متثیل وسیله وګڼي او ورته 

دې احرتام وکړي. هغوی باید د دویم پړاو ټاکنو په کمپاین کې تر 

ډېره له قومي پولو پورته خپلې موخې ترشیح کړي او اجازه ورنه 

کړي، چې د افغانستان دښمنان له دې فرصت نه په ګټنې رسه په 

افغانستان کې تفرقو ته ملن ووهي.

ټاکنې دې د ملت د ارادې د متثیل 
وسیله وي

نخست وزیر تازۀ هند و چشم انداز 
روابط دهلی - کابل

در  جاناتا  بهاراتیا  ملی گرای  حزب  پیروزی  با 
مناسبات  به  چشم ها  اکنون  هند،  انتخابات 
به رهبری  کشور  این  آینده  حکومت  منطقه یی 
شده  دوخته  جدید  وزیر  نخست  مودی  نارندرا 

است.
پاکستان درمنطقه کشورهای هستند  افغانستان و 
که به چگونگی مناسبات شان با حکومت آینده 
به  تحلیلگران  هستند.  قایل  خاصی  اهمیت  هند 
این باورند که نحوۀ مناسبات آینده هند با کشور 
عوامل  به  وابسته  تنها  نه  پاکستان  همسایه اش 
داخلی است بلکه همچنین مرتبط به شکل گیری 
حوادث منطقه در سال 201۵ خواهد بود. سالی که 
قرار است افغانستان نیروهای بین المللی دیگر در 

افغانستان حضور نداشته باشند.
سال  در  افغانستان  به  لشکرکشی  از  پس  امریکا 
2001 برای با ثبات سازی مناسبات هند و پاکستان 
نگرانی  کرد  سعی  و  داد  بخرچ  فراوانی  تالش 
اما  برساند.  به حداقل  از جانب هند  را  پاکستان 

باخروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان 
امسال شاید این وضعیت دگرگون شود.

در این شکی نیست که افغانستان همواره برای هند 
و پاکستان از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده 
و بخشی ازعوامل اثرگذار بر ادامه خشونت های 
که از بیشتر از سه دهه گریبانگیر افغانستان است، 
است.  پاکستان  و  هند  میان  اختالفات  از  ناشی 
اکنون نیز برخی از تحلیلگران پیش بینی می کنند 
که شاید با خروج نیروهای خارجی ازافغانستان، 
در  شان  استراتژیک  نفوذ  برای  پاکستان  و  هند 

افغانستان با دست بازتری رقابت کنند.
کمک کنندۀ بزرگ

بعد از سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 
گسترش  حال  در  کابل  و  دهلی  میان  روابط 
افغانستان صدها  بعد،  به  زمان  آن  از  بوده است. 
کرده  دریافت  هند  از  توسعه ای  کمک  میلیون 

است.
هند در امر آموزش پلیس افغانستان و دیپلماتهای 
و  بیمارستانها  جاده ها،  ساختن  کشور،  این 
حمایت از تجارت افغانستان سهم دارد و تالش 
این  جنگ زده  اقتصاد  بازسازی  به  تا  کرده است 

کشور کمک کند.
با این حال، مهمتر از اینها، هند افغانستان را یک 
همکار استراتژیک خود در ثبات منطقه می داند و 

هردو کشور موافقتنامه استراژیک امضا کرده اند.
هند همچنین در تالش است تا تسلیحات سنگین 
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وزارت امور داخله گفته که در پیوند با این رویداد 
فرد یا گروهی بازداشت نشده اما تحقیقات پولیس 

پیرامون قضیه آغاز شده است
این وزارت دیروز )دوشنبه( در خبرنامه یی گفته 
حوزه  مربوطات  از  مخدر  مواد  مقدار  این  است 
سوم امنیتی شهر قندهار، مرکز این والیت کشف 

شده است.
در خبرنامه وزارت آمده است که 207 کیلوگرام 
مواد مخدر در موتر باربزی جاسازی شده بود که 

توسط پولیس کشف و ضبط شده است.
وزارت امور داخله گفته که در پیوند با این رویداد 
فرد یا گروهی بازداشت نشده اما تحقیقات پولیس 

پیرامون قضیه آغاز شده است.
با تالش های سیزده ساله جامعه جهانی، افغانستان 
مواد  کننده  تولید  کشورهای  صدر  در  هم  هنوز 

مخدر قرار دارد.
بیشتر در والیت های جنوبی کشور  مواد مخدر 

که  شود  می  قاچاق  و  کشت  هستند  امن  نا  که 
دست  به  هنگفتی  پول  راه  این  از  نیز  شورشیان 

می آورند.
تالشهای  که  گفته  داخله  وزارت  حال  این  با 
مواد  قاچاق  و  کشت  از  جلوگیری  برای  پولیس 

مخدر در کشور تشدید یافته است.

کشف بيش از200 کيلوگرام مواد مخدر در جنوب کشور


