
کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات 
شوراهای والیتی را اعالم کرد. قرار بود این نتایج 
سه روز پیش اعالم شود، اما کمیسیون انتخابات 
روز  سه  با  نتایج  بیشتر،  دقت  دلیل  به  می گوید 

تاخیر اعالم شد.
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  امرخیل،  ضیاالحق 
مستقل انتخابات روز سه شنبه )30 ثور/ 20 می( 
والیتی گفت:  انتخابات شوراهای  نتایج  اعالم  با 
»به خاطر بهبود یا به خاطر دقت یا به خاطر ضایع 
شوراهای  ابتدایی  نتایج  )نامزدان(،  حق  نشدن 
زیاد  امیدواری  افتاد.  تعویق  به  روز  سه  والیتی 
اعالم  جوزا   17 تاریخ  به  نهایی  نتایج  که  است 

شود.«
نتایج شوراهای والیتی در صفحه انترنتی کمیسیون 
برنده گان  لیست  و  شده  اعالم  انتخابات  مستقل 
انترنتی این کمیسیون قابل  هر والیت در صفحه 

دریافت است.
افزایش محالت رای دهی در دور دوم انتخابات

افغانستان 4000 محل جدید  انتخابات  کمیسیون 
رای دهی را در در دور دوم انتخابات در سراسر 
این کشور ایجاد می کند. مشکل کمبود اوراق رای 
دهی در دور اول این کمیسیون را وادار کرده تا 
در دور دوم محالت بیشتری برای رای دهنده گان 
در نظر گیرد....                       ادامه صفحه 6
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در روزگار ما، سرنوشِت آدمي در سياست تحقق يافته است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دربـارۀ چهارهـزار مـحل جـدید
 توضیح بـدهیـد!

ولسمرش کرزي چین ته د خپل سفر په لړ کې پر چیني 

ولسمرش رسبېره له خپل رويس سیال رسه هم تېره ورځ 

له والدیمیر پوتین  ولیدل. د ولسمرش ویاند ویيل، چې 

رسه د ولسمش کرزي لیده کاته خورا مهم ول او په ډېرو 

سیمه ییزو مسایلو یې خربې اترې کړي دي.

ورځنی  څلور  ته  چین  مهال  داسې  په  کرزي  ولسمرش 

پای  موده  واک  د  یې  یوې خوا  له  کړی، چې  پیل  سفر 

ته رسېدونکې ده او له بلې خوا هېواد له خورا حساسو 

شېبو څخه تېرېږي....                          ادامه صفحه 6

اعالم  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  سخنگوی 
برای  دیگر  تا 24 ساعت  کاندیداهای شوراهای والیتی  که  کرد 

ثبت شکایت فرصت دارند.  
شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  سخنگوی  محسنی،  نادر 
که  کرد  اعالم  خبری  نشست  یک  در  شنبه  سه  روز  انتخاباتی 
ساعت   24 تا  را  خود  شکایت های  والیتی  شورای  کاندیداهای 

دیگر می توانند در این کمیسیون ثبت کنند.
وی تاکید کرد که کاندیداهای شوراهای والیتی افغانستان تا ظهر 
چهارشنبه فرصت دارند که شکایت های خود را در این کمیسیون 

ثبت کنند.

در انتخابات افغانستان که...                           ادامه صفحه 6

که  می گویند  افغانستان  مرکزی  بانک  مسووالن 
زیر  نیز  را  افغانستان  بانک های  باید  بیمه  شرکت های 

پوشش قرار دهند.
در  که  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس  دالوری  نوراهلل 
نشستی با مسووالن شرکت های بیمه صحبت می کرد، 
بانک های  باید  این  از  پس  بیمه  شرکت های  گفت: 

افغانستان را زیر پوشش خدمات خود قرار دهند.
پوشش  زیر  زمانی  افغانستان  بانک های  او،  گفته  به 
شرکت های بیمه قرار می گیرند که مطمین شوند، این 

شرکت ها توان پرداخت خطرات مالی را دارند.
ضرر  می تواند  بیمه  سیستم   « افزود:  دالوری  آقای 
بانک و ضرر مشتری را کاهش دهد. ما زمانی متعهد 

می شویم که اطمینان حاصل کنیم، شرکت های بیمه بر 
اساس قرار داد، زیان مالی ناشی از خطرات احتمالی را 

پرداخت خواهند کرد«.
بانک ها  سوی  از  که  قرضه هایی  کرد،  نشان  خاطر  او 
به مشتریان داده می شود؛ باید پس از این زیر پوشش 

بیمه قرار گیرند.
سوی  از  خدمات  ارایه  داشت:  بیان  دالوری،  آقای 
شرکت های بیمه به مشتریان بانک ها در تمامی کشورها 
رایج است؛ اما این خدمات تاهنوز در افغانستان ارایه 

نشده است.
در همین حال، مسوولین شرکت های بیمه در افغانستان 
به هدف توسعه خدمات بیمه در کشور وعده همکاری 

شان را با بانک مرکزی افغانستان اعالم کردند.
مالیه،  وزارت  بیمه  امور  رییس  حمید  محمدعارف 
گفت: شرکت های...                      ادامه صفحه 6

چین ته د ولسمرش کرزي 

سفر او اغېز يې

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی:

نامزدان شوراهای والیتی 24 ساعت 

برای ثبت شکایت فرصت دارند

نتایج شوراهای والیتی اعالم شد
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غیرحاضری های متداومِ شماری از اعضای 
نهاد  این  ادارِی  پارلمان، سروصدای هیأت 
که  آن چه  که  شده  باعث  و  کرده  بلند  را 
درز  بیرون  به  دارد،  وجود  ملت  خانۀ  در 
کند. بر اساس سخنان هیأت ادارِی مجلس 
نماینده گان، همه روزه به تعداد نزدیک به صد 
نفر از اعضای مجلس در نشست ها حضور 
ندارند و این مسأله سبب شده که بسیاری 
حالِت  به  مجلس،  در  مطروحه  مسایِل  از 
مسووالن،  این  گفتۀ  به  گیرد.  قرار  تعلیق 
برخی از کمیسیون های مجلس هفته هاست 
که به دلیل غیابت اعضای آن، هیچ نشستی 
نداشته اند. صورت حاضری هایی را که این 
داده اند،  قرار  رسانه ها  اختیار  در  مسووالن 
از اعضای مجلس  نشان می دهد که برخی 
به صورت دوام دار از شرکت در نشست ها 

اجتناب ورزیده اند. 
که  نماینده گان  مجلس  اعضای  وقتی 
وضعیِت  چنین  در  کشوراند،  قانون گذاران 
اسفناکی قرار داشته باشند، از دیگر نهادها 
چه انتظاری می توان داشت؟ آیا آنانی که به 
هزار مشکل توانسته اند خود را یا به وسیلۀ 
ابزارهای  از  استفاده  با  هم  یا  و  مردم  رای 
به  امروز  کنند،  مجلس  وارد  غیرقانونی 
مجلس  جای شان  که  رسیده اند  نتیجه  این 

نماینده گان نبوده است؟ 
سه  پایۀ  بر  که  دموکراسی  نظام های  در 
و  نقش  قوا  این  از  یک  هر  یافته،  بنا  قوه 
کارویژه های خود را در ساختارِ نظام بازی 
می کنند که دیگری فاقد آن است؛ ولی در 
اثرگذار  قوۀ دیگر  بر  قوه  یک  کارِ  مجموع 
ُکندی و شتاب بخشِی  است و می تواند در 
ساختار نظام نقش داشته باشد. هیچ یک از 
مردم  قدرِت  ممثل  به تنهایی  سه گانه  قوای 
بوده نمی تواند، ولی در کنار هم هر سه قوه 

قدرِت مردم را در نظام تمثیل می کنند. 
عدم حضور بخش بزرگی از اعضای مجلس 
در نشست های آن، می تواند بر دو قوۀ دیگر 
در  شاید  بگذارد.  به جا  منفی  اثرهای  نیز 
این  اثرهای  نتوان  قضیه،  به  سطحی  نگاه 
قوا را بر یک دیگر تشخیص داد؛ ولی وقتی 
قانون مطرح می شود، آن گاه  پای حاکمیت 
چه  قوه  یک  ُکندکاری  که  فهمید  خواهیم 

اثرهای منفی بر دیگر قوا می گذارد. به گونۀ 
مثال، قوۀ مجریه به داشتن قانون برای اجرا 
و نظارت نیاز دارد که از وظایف اصلی قوۀ 
مقننه یا پارلمان است و قوۀ قضاییه به مسایل 
حقوقی رسیده گی می کند که بازهم نیاز به 
سه گانه  قوای  دارد.  دیگر  قوۀ  دو  کارکردِ 
نظام های  در  قدرت  مهار  برای  عمدتًا  که 
نقش  شده اند،  گرفته  نظر  در  مردم ساالرانه 
ارگانیک دارند که یکی بدون دیگری عماًل 
به  چرا  می دهد.  دست  از  را  خود  کارایی 
این پیمانه از اعضای مجلس در نشست ها 
حضور به هم نمی رسانند؟ آیا هیأت اداری 
مجلس به گونۀ واقعی علل و انگیره های آن 

را جست وجو کرده است؟
 از سوی دیگر، وقتی اتفاقی به این بزرگی 
در مجلس نماینده گان به وقوع پیوسته، چرا 
هیأت اداری ماه ها و حتا سال هاست که در 
مورد آن سکوت اختیار کرده و از مجاری 
نکرده  اقدام  مسأله  پی گیری  به  قانونی 
اعضای  که  می شود  گفته  وقتی  آیا  است؟ 
پارلمان مصونیت دارند، به معنای این است 
که مصونیت قانونی نیز شامِل آن می شود که 

در برابر قانون نیز پاسخ گو نباشند؟ 
داخلی  وظایف  قانون  در  دیگر،  جانب  از 
و  رخصتی  روزهای  شمار  مجلس، 
غیرحاضری برای اعضای آن مشخص شده 
و عدول از این قانون باید برای قانون گذاراِن 
که  باشد  داشته  دنبال  به  پیامدهایی  کشور 
رییِس  و  مجلس  اداری  هیأت  متأسفانه 
انجام  نابخشودنی  غفلت  مورد  این  در  آن 

داده اند. 
است،  پی گرد  قابل  غیرقانونی  عمل  هر 
به وسیلۀ  قانون شکنی  که  وقتی  به خصوص 
قانون گذار  خود  که  گیرد  صورت  افرادی 
نظارت کننده.  قانون  اجرای  بر  و  باشند 
از  عده  این  غیابِت  مورد  در  که  موضوعی 
علت  و  انگیزه  دارد،  اهمیت  نماینده گان 
غیابت در نشست های مجلس است. شاید 
حتا خود این افراد هم متوجه نشده باشند 
که با عدم حضور خود در مجلس می توانند 
وجودی  فلسفۀ  از  نادرستی  برداشِت  چه 
قوۀ مقننه برای جامعه ارایه کنند و از طرفی 
هم آسیب هایی را که متوجه سالمت نظام 

این  آیا  باشند.  نکرده  محاسبه  می سازند، 
عضویت  برای  را  خود  که  زمانی  افراد، 
به اصطالح  و  بودند  کرده  نامزد  در مجلس 
با چنین  نیز  از هفت خوان رستم گذشتند 
شده  نماینده گان  مجلس  وارد  انگیزه یی 

بودند؟ 
قوۀ  کارکرد  از  آن ها  آن زمان  شک  بدون 
مقننه چیزی نمی فهمیدند و به اصطالح فکر 
اکنون  نان داری است و  می کردند که جای 
می کند  سنگینی  برای شان  مجلس  فضای 
کاری های  دنبال  به  که  می دانند  بهتر  و 
»اصلی«شان باشند. حاال در چنین وضعیتی 
قانون  کاستی های  به  به خوبی  می توان 
مجلس  در  نامزدی  شرایط  با  رابطه  در 

نماینده گان پی برد. 
مجلس  اعضای  برای  تحصیل  بحث  وقتی 
که  دلیل  این  به  را  آن  عده یی  شد،  مطرح  
ممکن است با گذاشتن چنین شرطی برخی 
اقوام و اقشار از داشتن نماینده در مجلس 
حاال  اما  نپذیرفتند،  را  آن  شوند،  بی بهره 
شرایط  در  سهل انگاری  که  می شود  معلوم 
نامزدی به مراتب زیان های بیشتری به حیثت 
شرایط  اگر  است.  کرده  وارد  ملت  خانۀ 
پارلمان کشور ساده نمی بود،  نامزدی برای 
پیدا  راه  نهاد  این  به  افرادی  شک  بدون 
قانونی،  و  حقوقی  مسایل  با  که  می کردند 
بر  مجلس  فضای  و  بهتری  داشتند  آشنایی 

آن ها سنگینی نمی کرد. 
آگاهی  عدم  دلیل  به  افراد  برخی  واقعًا 
حضور  نشست ها  در  قانونی  مسایل  از 
بسیاری  آن ها  حضور  با  چون  نمی یابند، 
رازها از پرده بیرون می افتد. حاال هم هیأت 
اداری مجلس وظیفه دارد تا در مورد افراد 
زیرا  کند؛  اجرا  را  قانونی  تدابیر  غیرحاضر 
وظایف  نگیرد،  صورت  اقدامی  چنین  اگر 
به حالت  افراد  این  به وسیلۀ  مجلس عماًل 
تعلیق درمی آید، چنان که در هفته های پسین 
شاهد هستیم که کارایی مجلس نماینده گان 
در  ضعف  است.  شده  کمرنگ  به شدت 
مجلِس نماینده گان به معنای ضعف در کِل 
نظام است و با چنین مسأله یی نباید برخورد 

سطحی صورت گیرد. 
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احمـد عمران

قانـون گذاراِن بی قانـون  

در  ریاست جمهوری  انتخابات  کارزارِ  نخسِت  روز  فردا، 
دورِ دوم است؛ دور جدید، شرایط جدید و رقبای جدید 
و کنش گراِن جدید!... در این دور تنها دو نامزد به مصاِف 
هم خواهند رفت، اما به احتمال قوی این بار تبلیغات بیش 
از این که به نصب و پخِش پوستر و کلیپ های رسانه یی 
منوط باشد، به دیدوبازدیدهای پشت پرده و دوستی ها و 

تعامالِت شتاب زده خالصه خواهد شد.
به نظر می رسد که این بار نامزدان تالش خواهند کرد که 
اندک پایگاه اجتماعی و  آنانی را که  به هر طریق ممکن، 
مردمی  دارند، به سمِت خود بکشانند حتا اگر با این افراد 
سابقۀ خصومت هم داشته باشند. به هر صورت، شرایط 
طوری آمده که نامزداِن انتخابات برای جلب وجذِب افراد 
و یارگیری های انتخاباتی، از هیچ تالشی دریغ نمی ورزند.

انتخابات ریاست  اتفاقًا در آستانۀ آغاز تبلیغاِت دور دومِ 
مصداق  می تواند  که  آمد  میان  به  رویدادی  جمهوری، 
سخِن ما باشد. یکی دو روز قبل، اشرف غنی احمدزی در 
یک مهمانی، از جمعه خان همدرد والی پیشیِن جوزجان 
و جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اولش دعوت کرد تا 
از کینه های گذشته  آیند و  انتخابات گرد هم  به مناسبِت 
چشم بپوشند. این رفتار شاید به نظر یک حرکِت انسانی 
جلوه کند اما در حقیقت، چیزی جز یک معاملۀ سیاسی 
نیست که بدون در نظرداشِت جوانِب کار انجام می پذیرد.

حکِم   1385 سال  در  که  بود  کسی  همدرد  جمعه خان 
تیرباراِن شماری از جواناِن ازبک را صادر کرد. دادخواهی 
به  نظر  از  همواره  فاسد  حکومِت  یُمن  به  جنایت،  آن 
اما اینک طی یک معاملۀ سیاسی، آقای  دور داشته شده؛ 
قرار  دوستم  جنرال  کنار  در  دوباره  همدرد  جمعه خان 

می گیرد.
با خلق آن  گفته می شود که جمعه خان همدرد، در واقع 
حادثه، انتقام طالبانی را گرفته که گویا در دورۀ مقاومت از 
سوی جنرال دوستم کشته شده بودند و چون تمامِ آن ها از 
قوم پشتون بودند، به این گونه جمعه خان همدرد آن قضیه 

را تالفی کرده است.
اکنون گفته می شود که اشرف غنی احمدزی آگاهانه همدرد 
انتخاباِت  در  آن که  برعالوۀ  تا  نشانده  دوستم  کنار  در  را 
دور دوم رای جمع کند، برتری قومِ خودش  را نیز ثابت 
زیر  افغانستان  سیاسِت  سال،  سال های  که  چیزی  نماید؛ 
که  باورند  این  به  آگاهان  است.  بوده  آن  سنگیِن  سایۀ 
دشت  رویداد  از  دوستم،  جنرال  یک طرفۀ  پوزش خواهی 
لیلی نیز در پی همین منظور به وسیلۀ اشرف غنی احمدزی 

تدارک دیده شده بوده است.
از یادآوری این نکات آن بود که  در هر صورت، هدف 
می تواند  حتا  انتخاباتی  معامالِت  و  سیاسی  چانه زنی های 
فردی چون جمعه خاِن همدرد را به روی صحنه بکشاند. 
با آن که او هیچ پایگاه اجتماعی ندارد و از نیروی مردمی  
برخوردار نیست، اما طی یک حرکِت حساب شده پایش 
به معامله باز شده و بی هیچ مؤاخذه یی، قرار است نقش 

مهمی  را در انتخابات دورِ دوم ایفا کند.
منوال  همین  به  وضعیت  اگر  که  است  این  پرسش  حاال 
ادامه یابد و نامزدان محترمِ انتخابات دور دوم، افراد بدنام 
و مشکوک را گرد خود جمع کنند، سرنوشِت انتخابات به 

کجا خواهد کشید؟
درست است که رای آوردن و تبلیغ و چانه زنِی سیاسی در 

انتخابات یک امِر مشروع است، اما به چه قیمتی؟
کسب  به  فقط  انتخابات  نامزداِن  گذشته،  تجارب  بر  بنا 
بسیار  نیز  راه  این  در  و  می اندیشند  مختلف  طرِق  از  آرا 
کمپاین های  در  حتا  چنان که  می کنند؛  عمل  شتاب زده 
تبلیغاتی شان با افتخار از رهایی زندانیاِن طالب به عنوان 
یک کارِ مثبت یاد می کنند تا به این روش حتا آرای طالبان 
با  نباید  اما هیچ گاه توجه نکرده اند که  را به دست آورند. 
گردآوردِن دشمناِن مردم افغانستان در تکت انتخاباتی شان، 

سرنوشِت کشور را به باد دهند.
بنابراین، تنها مردم است که می توانند سرنوشِت خود را 
یقین که آن ها هرگز حاضر نخواهند شد  به  کنند.  تعیین 
کسی را که با دشمنان شان مراوده دارد، بر سکوی پیروزی 

بنشانند!

آغاز کمپایِن دور دوِم انتخابات 
و آغاز تعامالِت شتاب زدۀ سیاسی
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حزب ملی گرای هند روز سه شنبه تشکیل دولت جدید را با تفویض 
پست نخست وزیری به نارندا مودی که در انتخابات ملی این کشور 

یک پیروزی بزرگ به دست آورده بود، آغاز کرد.
وزیر  نخست  مودی،  نارندا  آسوشتیدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
جدید هند روز سه شنبه با پراناب موخرجی، رییس جمهوری این 

کشور دیدار کرد.
نشست  در  شرکت  برای  هند  پارلمان  به  ورود  از  پیش  مودی 
قانون گذاران جدید این نهاد به نشانی احترام پله های این ساختمان 

را بوسید.
عنوان  به  مودی  انتخاب  هند  پارلمان  قانون گذاران  آن  از  پس 
نخست وزیر این کشور را تایید کردند در همین راستا راجنات سینگ، 
نخست وزیر  عنوان  به  مودی  انتخاب  جاناتا  بهاراتیا  حزب  رییس 
این کشور را به دلیل پیروزی گسترده یک حزب اپوزیسیون، حادثه 

تاریخی خواند.
حزب بهاراتیا جاناتا نتیجه فراتر از پیش بینی ها کسب کرده و موفق 
شد 282 کرسی از پارلمان هند که دارای 543 کرسی است را از آن 

خود کنند.
مودی 63 ساله عالوه بر مبارزه با اتهامات موجود مبنی بر عدم مقابله 
او با تظاهراتی که در سال 2002 به مرگ هزار تن منجر شد تالش های 
زیادی کرد تا خود را به عنوان تنها رهبری که می تواند این کشور 2 / 

1 میلیارد نفری را از سقوط اقتصادی نجات دهد معرفی کند.
حدود 13 میلیون از جوانان هندی هر ساله به بازار کار این کشور 
وارد می شوند اما شغل کافی برای آن ها وجود ندارد و رشد اقتصادی 

هند نیز در دو سال اخیر نیز پنج درصد کاهش یافته است.

جنگ اطالعاتی پکن و واشنگتن
در شرایطی که امریکا افسران ارتش چین را به جاسوسی 
اقتصادی متهم کرده است، دولت پکن به ایاالت متحده 
فشارهای  به  واشنگتن  که  صورتی  در  که  داده  هشدار 
خود برای متهم کردن پنج افسر ارتش چین به اتهام هک 
اقدام  به  پکن  دولت  دهد،  ادامه  امریکایی  کمپانی های 

تالفی جویانه دست خواهد زد.
جانب  از  هشدار  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
پکن  دولت  اینترنتی  اطالعات  دفتر  سخنگویان  از  یکی 

که  گرفت  صورت  آن  از  پس  ساعت  چند 
ایاالت متحده پنج افسر ارتش چین را به هک 
کمپانی های خورشیدی، فلزات و اتمی امریکا 

متهم کرد.
ایاالت  که  است  هک  جرایم  اتهام  اولین  این 
ارائه کرده  متحده علیه مقام های ویژه خارجی 
و باعث افزایش تقابل میان دو کشور شده که 

انتقاداتی را به همراه داشته است.
این اقدام از جانب دولت امریکا باعث تزلزل 
آتی روابط میان پکن و ایاالت متحده می شود. 
در کنار جاسوسی سایبری و هک های اینترنتی 
دیگری  مختلف  موارد  در  پکن  و  واشنگتن 
می توان  آن  جلمه  که  هستند  اختالف  دچار 
افزایش  و  تجاری  مناقشات  بشر،  حقوق  به 
جنوبی  چین  دریای  در  چین  نظامی  اقدامات 
و شرقی با همسایگان این کشور آسیایی اشاره 

کرد.
به  چین  اینترنتی  اطالعات  دفتر  سخنگوی 
چین  خلق  روزنامه  و  شینهوا  خبرگزاری 
فشارهای  اعمال  بر  متحده  ایاالت  اگر  گفت: 
ارتش  افسر  پنج  این  کردن  متهم  برای  خود 
اقدامی  کامال  پکن  دولت  ورزد،  اصرار  چین 
متحده  ایاالت  زد.  تالفی جویانه دست خواهد 

به دولت، موسسات،  متعلق  اینترنتی چین  به شبکه های 
نهادها، دانشگاه ها و شبکه های گسترده ارتباطاتی حمله و 
رخنه کرده است. این فعالیت ها مقام ها و رهبران چینی، 
شهروندان و هر کس را که از تلفن همراه استفاده می کند، 
واشنگتن  از  مکررا  پکن  دولت  است.  داده  قرار  هدف 

خواسته تا این اقدامات را متوقف کند.
تالفی جویانه  اقدامات  بر  پکن  دولت  مسئول  مقام  این 
مشخص  هم  هنوز  و  نکرد  اشاره ای  کشور  این  دولت 
چین  دولت  تا  می شود  باعث  مساله  این  آیا  که  نیست 
اقدامات تالفی جویانه اقتصادی علیه امریکا برقرار کند یا 
خیر چرا که دولت پکن بزرگترین تامین کننده مالی برای 

امریکا محسوب می شود.
این  علیه  اتهامات  سریعا  نیز  امور خارجه چین  وزارت 

پنج افسر ارتش چین را رد کرد و گفت که این اتهامات 
ساختگی است و باعث مخدوش شدن روابط و اعتماد 
بیانیه ای  در  وزارتخانه  این  می شود.  کشور  دو  میان 
با  فعالیت های خود  شدیداللحن اعالم کرد: دولت پکن 
گروه فعال امریکایی - چینی را درباره مسائل سایبری به 

حالت تعلیق در می آورد.
اتهام افسران چینی

به  را  چین  ارتش  افسر  پنج  رسما  اوباما  باراک  دولت 

جاسوسی سایبری علیه شرکت های امریکایی متهم کرده 
است، اما چین این اتهام را رد کرده است. اریک هولدر، 
وزیر دادگستری امریکا این مطلب را روز دوشنبه در یک 

کنفرانس خبری در واشنگتن اعالم کرد.
شش  علیه  سایبر،  عرصه  در  هکرها  این  که  گفت  وی 

شرکت به »جاسوسی اقتصادی« دست زده اند.
دولت چین در واکنش این اقدام را محکوم کرد و گفت 
»هرگز در سرقت سایبری دست نداشته یا در آن شرکت 

نکرده است.«
و  متحده  ایاالت  فوالد  وستینگوهاوس،  های  شرکت 
آلکوا )بزرگترین شرکت تولید آلومینیوم امریکا( از جمله 
توسط  می گوید  امریکا  دولت  که  هستد  شرکت هایی 

هکرهای ارتش چین هدف قرار گرفته اند.

این نخستین بار است که دولت امریکا مقام های وابسته به 
یک دولت خارجی را به جاسوسی سایبری متهم کرده و 
در دادگاه فدرال ایالت پنسیلوانیا علیه آنها پرونده تشکیل 

داده است.
مقام های امریکایی می گویند که متهمان از اعضای واحد 
613۹8 ارتش آزاد خلق چین هستند. این مرکز نظامی در 

شانگهای مستقر است.
حداقل  منشا  چین  که  می کنند  برآورد  ناظران  از  برخی 
باشد.  امریکا  علیه  ۹0 درصد حمالت سایبری 
ترغیب  را  واشنگتن  اما  چین  خارجه  وزارت 
کند«  را اصالح  اشتباهش  »فورا  که  است  کرده 

و اتهامات را پس بگیرد.
به  خارجه  وزارت  سخنگوی  گانگ،  کین 
خبرگزاری شینهوا گفت که این اتهامات »کامال 

بی پایه است و اهدافی فراتر را دنبال می کند.«
است  گرفته  تصمیم  چین  که  گفت  وی 
فعالیت های گروه کاری سایبری چین و امریکا 
تشکیل  آوریل  ماه  در  گروه  این  کند.  معلق  را 
شده بود. کین گفت: »با توجه به فقدان صداقت 
به  مربوط  مسایل  حل  برای  امریکا  سوی  از 
امنیت سایبری از طریق گفتگو و همکاری، چین 
تصمیم گرفته است که فعالیت های گروه کاری 

سایبری چین-امریکا را معلق کند.«
چین همواره اصرار ورزیده است که خود قربانی 
فعالیت های  و  سمع  استراق  سایبری،  سرقت 
که چین  داد  کین هشدار  امریکاست.  تجسسی 
دست به اقدامات دیگری خواهد زد اما جزئیاتی 

ارائه نکرد.
پنتاگون سال گذشته در گزارشی به کاخ سفید و 
کنگره صراحتا گفته بود که دولت و ارتش چین 
سایبری  از حمالت  برخی  در  مستقیم  طور  به 

دست داشته اند.
اعالم کردند که  امریکایی  ماه مه گذشته، رسانه های  در 
هکرهای چینی به طرح تعدادی از سیستم های تسلیحاتی 
و  کشتی ها،  هواپیماهای جنگنده،  از جمله طرح  امریکا 
موشک های دفاعی دست پیدا کرده اند. این در حالیست 
علیه  امریکا  سایبری  فعالیت های  از  بارها  نیز  چین  که 
اهداف نظامی و اقتصادی چین ابراز نگرانی کرده است.

ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی امریکا 
طور  به  سازمان  این  که  بود  گفته  پیشتر  )ان.اس .ای( 
های  شرکت  و  سیاستمداران  دولتی،  نهادهای  گسترده 
داده  قرار  را هدف  به ویژه شرکت های مخابراتی  چینی 

است.
انتصاب رسمی نارندا مودی
 به عنوان نخست وزیر هند

تأکید رهبران چین و روسیه 
بر لزوم آغاز مذاکرات 

اوکراین

پاکستان:ارتش تایلند برای »برقراری نظم« کودتا کرد!

پایین ترین بودجۀ دفاعی را 
در منطقه داریم

ارتش تایلند صبح روز سه شنبه و در یک اقدام غیرمنتظره با هدف 
»ثبات در کشور« در پی شش ماه ناآرامی و خشونت های سیاسی، 
در  کودتا  یک  وقوع  ارتش  اگرچه  کرد.  اعالم  نظامی  حکومت 

کشور را رد کرده است.
ارتش  مقام های  از  یکی  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
این حکومت  اعالم کرد:  نشود،  فاش  نامش  تایلند که خواست 
برای  امنیت  تامین  باعث  تنها  و  نیست  کودتا  معنای  به  نظامی 
را  عادی خود  زندگی  همچنان  می توانند  آن ها  و  می شود  مردم 

از سربگیرند.
رییس ارتش تایلند نیز با اشاره به بحران سیاسی کشورش تاکید 
کرد که گروه های سیاسی باید هر چه سریعتر گفت وگو کنند و 
تا زمانی که صلح و نظم در کشور برقرار  این حکومت نظامی 

نشود، پا بر جا خواهد بود.
دست  به  مساله  نیز  تایلند  ارتش  تلویزیونی  ایستگاه  پنج  کانال 
گرفتن زمام امور کشور توسط ارتش را رد کرد و از پلیس این 

کشور خواست تا باعث ایجاد رعب و وحشت نشود.
جدیدترین دور ناآرامی ها در تایلند نوامبر گذشته میالدی و پس 
از آن صورت گرفت که معترضان ضد دولتی به خیابان ها آمده و 
تالش کردند تا یینگالک شیناواترا، نخست وزیر وقت این کشور 

را برکنار کنند.
تایلند  ارتش  فرمانده  اوچا،  پرایوس چان  از جانب  ارتش  بیانیه 
تصمیماتش  اجرای  برای  ارتش همچنین  است.  امضا رسیده  به 

اختیارات گسترده ای به خود داده است.
با این  ابتدا در سال 2006 قدرت را به دست گرفت  ارتش که 

اقدامش کنترل امنیت در سراسر کشور را در اختیار می گیرد.
مشاور ارشد امنیتی نخست وزیر موقت گفت که دولت از قبل 

از تصمیم ارتش آگاه نشده و مورد مشورت قرار نگرفته بود.
حاال  فقط  است  عادی  چیز  »همه  گفت:  پاتاناتابات  پارادورن 

ارتش مسئول کلیه امور امنیتی است.«
پیشتر در ماه جاری دادگاهی دستور داد که یینگالک شیناواترا، 

نخست وزیر و چند عضو کابینه باید کناره گیری کنند.
سربازان  که  حاکیست  اجتماعی  رسانه های  در  گزارش ها 

ایستگاه های تلویزیونی را اشغال کرده اند.
که  شد  پخش  اعالمیه ای  ارتش  توسط  تلویزیون  کنترل  از  پس 
می گفت حکومت نظامی »برای بازگرداندن نظم و آرامش برای 

مردم از هر گروهی، برقرار شده است.«
در این اعالمیه آمده است: »الزم نیست مردم وحشت کنند بلکه 

همچنان می توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.«
وظیفه  با  موقت  دولت  یک  به  قدرت  انتقال  خواستار  مخالفان 

بازنویسی قانون اساسی هستند.
یک  به  که  بود  کرده  امضا  چان-اوچا  پرایوت  را  ارتش  بیانیه 
قانون سال 1۹14 که امکان دخالت ارتش در دوره های بحرانی را 

می دهد، استناد می کند.
در این بیانیه آمده است که برقراری حکومت نظامی به این دلیل 
است که تظاهرات گسترده رقبای سیاسی »می تواند بر امنیت و 

ایمنی جان و اموال عمومی اثر بگذارد.«
نیواتهامرانگ بونسونگفایسان، کفیل نخست وزیری روز دوشنبه، 
علیرغم فشار تظاهرکنندگان ضددولتی، اصرار ورزید که دولتش 

استعفا نخواهد کرد.
خبرنگاران می گویند که بن بست در دومین اقتصاد بزرگ جنوب 
پارلمان  سفلی  مجلس  شیناواترا  خانم  که  زمانی  از  آسیا  شرقی 
دستور  مه  ماه  در  پیشتر  دادگاه  و  کرد  منحل  دسامبر  ماه  در  را 
از قدرت  به خاطر سوءاستفاده  را  کابینه  او و ۹ وزیر  برکناری 

داد بدتر شده است.
خبرنگاران می گویند که اعمال حکومت نظامی می تواند هواداران 

دولت را خشمگین کند، به خصوص اگر یک کودتا تعبیر شود.

 11 در سال 1۹32 حداقل  مطلقه  پایان سلطنت  زمان  از  ارتش 
کودتا انجام داده است.

بر  تاکید  با  مشترکی  بیانیه  در  روسیه  و  چین  جمهوری  روسای 
اینکه پکن و مسکو مداخله در امور داخلی سایر کشورها و اعمال 
طرف  دو  گفتند:  می دانند،  قبول  غیرقابل  را  یک جانبه  تحریم های 
خواستار توقف تامین مالی یا حمایت از این نوع فعالیت ها با هدف 

تغییر در دستورات قانون اساسی در سایر کشورها هستند.
روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  روسیه،  صدای  گزارش  به 
ما  آورده اند:  بیانیه ای مشترک  در  و شی جینپینگ، همتای چینی اش 
بر ضرورت احترام به میراث تاریخی کشورها، سنت های فرهنگی، 
و  ارزش ها  سیستم  اجتماعی،  و  سیاسی  سیستم  در  آزادانه  انتخاب 
داخلی  امور  مداخله  برابر  در  استقامت  و  تحول  و  توسعه  داده های 
سازمان های  گسترش  یک جانبه  تحریم های  توقف  کشورها،  سایر 
کمک رسان توقف تامین مالی یا ترغیب این نوع فعالیت ها با هدف 
تغییر دستورات قانون اساسی در سایر کشورها یا دخالت در انجمن ها 

یا اتحادیه های چند حزبی تاکید داریم.
روابط  در  ثبات  برقراری  خواستار  روسیه  و  چین  جمهور  روسای 
بین الملل، صلح و امنیت در سطح منطقه ای و جهانی شد و بر سازش 
در بحران ها و مناقشات، مقابله با تروریسم و جرایم برون مرزی تاکید 

کرده و بر منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی اصرار ورزیدند.
بر  شدت  به  مردم  و  کشورها  که  کردند  توافق  همچنین  طرف  دو 
اختالفات  برداشتن  میان  از  هدف  با  و  مدرن  جهان  در  یکدیگر 

اقتصادی و فرهنگی وابسته هستند.
اقشار  جمله  از  اوکراین  در  درگیر  طرف های  تمام  از  همچنین  آنها 
و  کنند  آغاز  را  مذاکرات  تا  کردند  درخواست  اجتماعی  و  سیاسی 
روسیه  و  چین  رهبران  کنند.  تضمین  کامال  را  شهروندان  حقوق 
نگرانی  ابراز  اوکراین  در  داخلی  سیاسی  بحران  به  نسبت  همچنین 

کردند.
پکن و مسکو خواهان حل بحران اوکراین و خویشتنداری طرف ها 
و دستیابی به راه حل های سیاسی مسالمت آمیز برای حل مشکالت 

شدند.

وزارت دفاع پاکستان به کمیته دفاع سنا اطالع داد که اسالم 
آباد با وجود آنکه در زمینه افزایش تهدیدهای امنیتی در منطقه 
کشورهای  مقابل  در  دفاعی اش  بودجه  اما  شده  واقع  قرمز 

منطقه کمتر است.
به نوشته روزنامه داون، ارشد قدوس، یکی از افسران ارشد 
دفاعی  بودجه  گزارش  برای  که  پاکستان  هوایی  نیروهای 
فراخوانده شده بود در نشست این کمیته گفت: بودجه دفاعی 
پاکستان برابر با 7 / 5 میلیارد دالر در مقایسه با بودجه دفاعی 
افزایش یافته 256 / 37 میلیارد دالراست که در مقابل چین با 
115 میلیارد دالر و هند با 1 / 1۹ میلیارد دالر کمترین بودجه 

دفاعی منطقه محسوب می شود.
داخلی  ناخالص  تولید  میزان  ملل،  داده های سازمان  براساس 
پاکستان در سال 2012 میالدی 215 میلیارد دالر بوده است. در 
مقابل میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه 788 میلیارد دالر، هند 
875 / 1 میلیارد دالر و چین 358 / 8 میلیارد دالر بوده است.

وی افشا کرد، تمامی سازمان های دفاعی و تولید دفاعی بودجه 
خود را از بودجه دفاعی تعیین شده از سوی دولت فدرال و 

تصویب شده از سوی پارلمان دریافت می کنند.
این افسر ارشد نیروی هوایی افزود: ارتش پاکستان 48 درصد 
نیروی هوایی  را دریافت می کند در حالی که  بودجه  از کل 
تنها 20 درصد و نیروی دریایی 10 درصد را دریافت می کنند. 
همین  از  را  خود  بودجه  نیز  داخلی  اطالعات  سرویس های 

بودجه دفاعی اختصاص یافته دریافت می کنند.
پاکستان  داخلی  اطالعات  بودجه سرویس های  اعالم  از  وی 
رژیم  و  موساد  بودجه های  گفت:  و  کرده  خودداری 
 »RAM« صهیونیستی و گروه تجزیه و تحلیل هند موسوم به

نیز محرمانه است.
مناسب  دفاعی  بودجه  تعیین  در  داد:  ادامه  دفاعی  مقام  این 

شفافیت کامل و مکانیسم حسابداری دقیقی وجود دارد.
در  گفت،  سنا  دفاعی  کمیته  رییس  حسین،  مشاهد  سناتور 
تاریخ پارلمان نخستین بار است که وزارت دفاع به رسانه ها و 

این کمیته  در خصوص بودجه دفاعی اعتماد می کند.
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چــرا بایـد انـگلـیسی
 یاد بگـیریم؟

زنده گِی شما  کیفیِت  ارتقای  در  گام  مهم ترین  انگلیسی،  زبان  یادگیری  شاید 
باشد.

بی بهره اند،  آن  از  اطالعاتی که دیگران  به  آیا هیچ فکر کرده اید که دسترسی 
دیگران  که  جالبی  افراد  با  کردن  صحبت  یا  باشد؟  جالب  می تواند  چه قدر 
نمی توانند با آن ها ارتباط برقرار کنند؟ یا تحت تأثیر قرار دادن اطرافیان تان هر 
موقع که دهان تان را باز می کنید؟ و یا پشت سر گذاشتِن دیگران با جهش های 

بزرگی که در شغل تان برمی دارید؟
دسترسی به اطالعات

سالمتی؟  کمپیوتر؟  موسیقی؟  علوم؟  هستید؟  عالقه مند  چیزی  چه  به  شما 
مطبوعات،  و  تلویزیون  انترنت،  قبیل  از  امروز  رسانه های  ورزش؟  تجارت؟ 
دست  رسی تقریبًا نامحدودی را به اطالعات پیرامون موضوعاِت مورد عالقۀتان 

فراهم کرده است. فراموش نکنید که ما در عصر اطالعات زنده گی می کنیم.
تنها یک مشکل وجود دارد: بیشتر این اطالعات به زبان انگلیسی است.

در این جا چند مثال از اطالعاتی که اگر انگلیسی بلد باشید می توانید از آن ها 
استفاده کنید، بیان می شود:

صفحات وب
بیش از یک میلیارد )1.000.000.000( صفحه اطالعات در انترنت وجود دارد! 
از  عظیمی  خیل  به  زبان،  یک  گرفتن  یاد  با  تنها  که  است  شگفت انگیز  این 

اطالعات در پهنۀ انترنت دسترسی پیدا می کنید.
کتاب ها در هر موضوعی، از سرتاسر جهان

 شما می توانید کتاب هایی با نویسنده گان امریکایی یا بریتانیایی بخوانید و نیز 
کتاب های ترجمه شده از زبان های دیگر. به هر موضوعی که عالقه مند باشید، 

می توانید چیزی به انگلیسی دربارۀ آن پیدا کنید.
مطبوعات

انگلیسی زبان هستند که به راحتی در هر کجای  فقط مجله ها و روزنامه های 
جهان یافت می شوند. شما برای پیدا کردن مجله هایی مانند تایم یا نیوزویک 

مجبور نیستید خیلی وقت صرف کنید.
علوم

 زبان انگلیسی کلیـد دنیـای علم و فن آوری است. حـدود %۹5 مقـاالت علمی 
انگلیسی است کـه تنها حدود %50 از آن ها مربوط بـه  منتشر شده، به زبان 

کشورهای انگلیسی زبان )مانند امریکا و انگلستان( می باشد.
گزارش های خبری

 شبکه های تلویزیونی بین المللی از جمله BBC و CNN را در نظر بگیرید. آن ها 
خبرها را بسیار سریع تر و حرفه یی تر منتشر می کنند. در هر کجای دنیا شما 

می توانید به آن ها دسترسی داشته باشید.

گفت وگو با دیگران
به نظر می رسد همۀ  نامید. چرا؟ چون  انگلیسی را می توان »زبان گفت وگو« 
مردم جهان پذیرفته اند که برای گفت وگو و ارتباط با یک دیگر از زبان انگلیسی 

استفاده کنند.
حدود یک ونیم میلیارد )1.500.000.000( نفر در جهان می توانند به انگلیسی 

صحبت کنند. یک میلیارد نفر دیگر هم مشغول فراگیرِی آن هستند.
تقریبًا همۀ کنفرانس ها و مسابقات بین المللی به زبان انگلیسی برگزار می شود. 

به عنوان مثال، رقابت های المپیک یا جام جهانی فوتبال را در نظر بگیرید.
با  ارتباط  برقراری  برای  انگلیسی  زبان  از  مختلف  کشورهای  سیاست مداران 
یک دیگر استفاده می کنند. انگلیسی، زبـان اصلی سازمان هایی از قبیـل سازمـان 

ملل متـحد )UN(، نـاتـو )NATO( و... می باشد.

دكتور احمدسیر مهجور- استاد 
جامعه شناسی در فرانسه

در  جهان  برلین،  دیوار  فروپاشی  از  پس 
در  و  گرفت  قرار  ایدیولوژی ها  بحراِن 
قد  هویت  بحراِن  بن بست،  این  بحبوحۀ 
برافراشت و انسان ها را با یک بحراِن دیگر 
در  جدید  محافظه کاراِن  ساخت.  روبه رو 
بر  تسلط  برای  را  جدیدی  طرح  امریکا 
منابع انرژی در جهان برای تداوم حاکمیِت 
جریان های  گرفتند.  دست  روی  خویش 
و  اشکال  به  مختلف  جوامِع  در  افراطی 
سطوِح مختلف رشد و یا تبلور پیدا کردند 

و  اندیشه ها  و  عقاید  متوِن  از  برداشت  و 
تفسیر محیط، عمل کرد یک تعداد از افراد را 
اکثریت جامعه  مقابل روند حرکِت  که در 
از  یک  هر  بخشید.  جهت  داشتند،  قرار 
این ها تالش کردند که برای نفی رقیب و 
نموده،  اندام  هویِت خویش عرض  تثبیِت 

قدرت نمایی کنند.
اتحاد جماهیر  فروپاشی  پایان جنگ سرد، 
شوروی و شکست کمونیزم، تحول بزرگی 
در تعریِف هویت و تبعاِت نامیموِن سیاسی 
میراث گذاشت.  به  برای جوامع بشری  را 
که  بیست  قرن  دومِ  نیمۀ  ایدیولوژی های 

در جهان نقش اساسی را بازی می کردند و 
افکار عامه را به دنبال خود کشانیده بودند، 
با بحران  مصداقیِت خود را از دست داده 
عوامل  یک طرف  از  زیرا  شدند.  روبه رو 
منتفی  ایدیولوژی ها  این  تداومِ  و  ظهور 
گردید و از طرف دیگر، این ایدیولوژی ها 
قرن  انسان  خواسته های  به  پاسخ  ارایۀ  از 
جامعۀ  مقتضیاِت  و  چالش ها  بیست ویک، 
نوین متکی بر مدرنیته و دستاوردهای آن 

عاجز ماندند.
سیاسی،  نظریۀ  یک  عنوان  به  دموکراسی 
رژیم های  مقابل  در  را  خود  جایگاه 
خودکامه و استبدادی در زمان اوِج جنگ 
متحدۀ  ایاالت  و  می رساند  اثبات  به  سرد 
فلسفۀ  دموکراسی،  شعار  به وسیلۀ  امریکا 
مغلوب  را  کمونیزم  لیبرالیزم،  و  کاپیتالیزم 
شوروی،  فروپاشی  از  پس  می سازد. 
نظام  واحد  نمونۀ  عنوان  به  دموکراسی 
سیاسی، خود را در مقابل همۀ انواع رژیم ها 
از جمله طرف داران نظام اسالمی مطرح و 

تحمیل می کند.
کشورهای  به  رسیدن  با  دموکراسی   
را  خود  اسالم،  جهان  و  سابق  کمونیستی 
قباًل  که  دید  بزرگ  چالِش  یک  مقابل  در 

شده  مواجه  چالشی  همچو  با  کمونیزم 
بود مگر از عهدۀ آن برنیامد و نهایتًا خود 
با  جوامعی  در  آمده  به میان  چالِش  قربانی 
متفاوت  معتقداِت  و  سنت ها  فرهنگ ها، 

گردید.
مکتب های  و  ادیان  همۀ  دیدگاه  از  انسان 
فکری از جمله اسالم و دموکراسی، نقش 
محوری را در این هستی بازی می کند. در 
مجموع نمی توان از مشکالت میان دین با 
دموکراسی و دموکراسی با دین چشم پوشی 
کرد که حل آن برای کسانی که از هر دو 
شناخت درست دارند، کار آسانی نیست. به 

همین جهت فلسفۀ سیاسی و جامعه شناسی 
سنت های  جزِو  را  دین  غرب،  در  سیاسی 

جامعه می دانند. 
اما در برخی از ادیان چون اسالم، معیارها 
امکان  که  دارد  وجود  مشترکی  مفاهیِم  و 
همزیستی با دموکراسی را فراهم می سازد، 
البته بدون این که هر کدام همۀ ارزش های 
یک دیگر را به شکل مطلق بپذیرند. با این 
با  اسالمی  دولت های  و  جوامع  تضادها، 
یک بحران هویت و انتخاب مواجه شده اند 
که باعث تنش میان گروه ها با اندیشه ها و 
گرایش های مختلف در کشورهای اسالمی 
با  کدام  هر  که  نحوی  به  است،  گردیده 
اسالم و  از  تفسیر خاِص خود  برداشت و 
نفع خود و جلب  به  از وضع  دموکراسی، 
افکار عامه به سوی تصورات و شعارهای 
خویش استفاده می کنند که یکی از عوامل 
اساسی عدم ثبات و استقرار در این کشور 

ها به شمار می رود. 
این تحول، احزاب اسالمی را با یک چالش 
بزرگ تاریخی روبه رو ساخت که قدرت و 
توان مندی اش را در پاسخ گویی به نیازهای 
قرار  آزمایش  محک  در  بیست ویکم  قرن 
داد و به جای یک بحث متمدن و تالش در 
جهت تقویِت ارزش های مشترک و متعالی 
در سایۀ یک دولت مدنی، احزاب اسالمی 
به یک کشمکش ویران گر و منفی دچار شد 
که مصداقیِت آن ها را در امر پاسخ گویی به 
نیازهای جامعۀ نو و نسل جدید زیر سوال 

برد. 
هویت  بحران  ایدیولوژی ها،  بحران  با  
یک  به  و  شد  جامعه  شهرونداِن  دامن گیر 
همۀ  در  که  گردید  مبدل  جهانی  پدیدۀ 
مختلف  میزان  و  اشکال  به  البته  جوامع 
امریکا  و  اروپا  در  است.  مالحظه  قابل 
رشد  چشم گیری  به طور  افراط گرایی  نیز 
نموده و گروه های سیاسی، شعارهای خود 
در  تا  می دهند  ملی  یا  و  دینی  پوشش  را 
این مرحله از بحران هویت به نفع خویش 

استفاده کنند.
زمینه های  متعدد و شرایط جدید،   عوامل 
شکست مطلِق تعداد زیادی از ایدیولوژی ها 
یک  در  را  پیروان شان  و  کرده  فراهم  را 
و  بی سرنوشتی  سردرگمی،  مخمصه، 
بحراِن هویت قرار داده اند. آن ها مفاهیم را 
مغالطه نموده و برای خویش یک معجون 
از ارزش ها را خلق کرده اند که  نامتجانس 
پیامدهای منفی آن به درجه های مختلف در 

جامعه مشهود است. 
نسبت  افغانستان  چون  سنتی یی  جوامع 
بحران  این  قربانی  بیشتر  مدرن،  به جوامع 
کشمکش ِ  محل  افغانستان  زیرا  شدند؛ 
بود  وارداتی یی  مدل های  و  ایدیولوژی ها 
سازگاری  مردم  هویتِی  ارزش های  با  که 
و  سیاسی  رهبران  بنابراین،  نداشت. 
را  بحران  این  این که  به جای  دولت مردان 
مشترِک  ارزش های  و  کنند  مهار  به نحوی 
بحراِن  با  مقابله  در  را  ملی  منافع  و  ملی 
تواِن  این که  برعالوۀ  کنند،  مطرح  هویت 
از  نداشتند،  را  هویت  بحران  سالِم  حل 
نموده،  استفاده  مردم  نابه هنجارِ  وضعیت 
به  قدرت طلبی شان  غریزۀ  اشباع  به خاطر 
چنگ  مذهب  و  سمت  زبان،  قوم،  عنصر 
زدند و موجب عروِج قوم گرایی شدند که 
خود یک بحران دیگر برای افغانستان است 
که حِل آن توسط یک دولِت ضعیف ممکن 

به نظر نمی رسد.

بحراِن ایدیولوژی ها و عروِج 
قـوم گـرایی

بخش نخست



زهره روحی
بخش دوم و پایانی

با جدایی بین کار ـ سرمایه  باومن بر این نظر است که 
و رهایی دولت از دغدغۀ مشروعیت  سازِی ناشی از این 
جدایی، حیطۀ فرهنگی که سابق بر این به منزلۀ یکی از 
ابزارهای مهِم بازتولیدی این مشروعیت سازی برای دولت 
جدید  قدرت  جذب  به  و  آزاد  می آمد،  شمار  به  مدرن 
چنان  باومن  اعتقاد  به  که  بازاری  درمی شود؛  بازار  یعنی 
قدرت مند است که روشن فکران، قدرت مصاف با آن را 
ندارند)ص65(، هرچند که حیطۀ فرهنگی را قلمرو برحق 
خود می دانند و امیدوارند تا پس از عقب نشینی دولت از 
تنوعات و  بازارِ  برند )ص64(. فرهنگ در مدار  نفع  آن 
تکثرپذیرِی  ناهمگونی و  به واسطۀ  “اکنون  گوناگونی ها، 
رخت  با  و  است )ص117(”  سهیم  نظام  بقای  در  خود 
بربستن مکانیسم های سیاسی از قلمرو فرهنگ به واسطۀ 
اقتدارهای فرهنگی، خود  بازار، “همۀ  وجود فرهنگ در 
با  که  کاالهایی  به  بدل  می شوند،  بازار  نیروهای  به  بدل 
از  را  خود  ارزش های  و  می کنند  رقابت  دیگر  کاالهای 

طریق میزان فروش خود مشروع می سازند)ص117(”.
پیشرفته،  سرمایه داری  جوامع  در  باومن،  برای  بنابراین 
فرهنگ آزاد شده از استعمار دولِت برنامه ریز مدرن، توسط 
مصرف گرایی، به این معناست که فرایندی شکل گرفته تا 
موجبات بحران مشروعیت از میان برداشته شود. شاید در 
آن چه که باومن ارایه می دهد با لحاظ کردن برخی شرایط 
معنی  بدین  این  اما  باشد،  داشته  واقعیاتی وجود  خاص، 
نوع  از  مشروعیت  بحران  با  جوامع  این گونه  که  نیست 
مدرنیته به کلی وداع کرده باشند. به عبارتی فقط می توان 
گفت قلمرو بحران در برخی موارد دچار جابه جایی شده 
است. آن هم از طریق فضای آزاد شدۀ فرهنگی که به گفتۀ 
باومن از سلطۀ دولت برنامه ریِز باغبان وار بیرون آمده و 
جذب بازار آزاد شده است. با اطمینان می توان گفت که 
در عصر حاضر یکی از بزرگ ترین بحران هایی که جهان 
و خصوصًا جوامع پیشرفتۀ سرمایه داری را تهدید می کند،  
مسألۀ تروریسم است. تروریسمی که اگرهم در ابتدای امر 
با بنیادهای فرهنگی ـ اعتقادی هدایت و رهبری نشود و 
با مقاصد دیگری عملی شود، حداقل با برخی از تعصبات 
از  یکی  هم چون  و  است  خورده  گره  ُخرده فرهنگ ها 
اقالم فرهنگی در میان سایر اقالم گوناگون و متنوع بازار 
حضور می یابد و به رقابت می پردازد. اندیشۀ این که آن را 
نه فرهنگ بلکه ضد فرهنگی بدانیم که می باید با آن مقابله 
کرد، در گفتمان نظری پست مدرنیته به دلیل نسبی گرایی 
ذاتی اش، عماًل جایی ندارد. چرا که هم به لحاظ نظریۀ 
معیارهای  کردن  رها  لحاظ  به  هم  و  آزاد  کنندۀ  مصرف 
دنبال  با  مدرنیته  که  ارزشی  ضد  و  ارزش  کنندۀ  تعیین 
کردن آن به مثابۀ هدف قادر بود با تمامی نیروهای فکری 
در  امکان وجود  از  اینک  کند،  مبارزه  بنیادگرایی  نوع  از 
بازار جهت عرضه و مصرف برخوردار گشته اند.  میزان 
صرف  پیشرفته،  سرمایه داری  جوامع  در  که  بودجه یی 
مقابله با “مسألۀ تروریسم”ِ جهانی می شود، خود گویای 
این واقعیت است که حوادث ناگواری از نوع 11سپتمبر 
و حمله به افغانستان و یا عراق دارندۀ سالح هسته یی)؟( 
تا چه اندازه تهدیدی برای مشروعیت نظام و یا توجیه آن 

حایز اهمیت است.
از این رو می توان گفت برخالف تصور باومن، دولت های 
نیازمند   هم چنان  پیشرفته،  سرمایه داری  جوامع  جدید 
مشروعیت هستند. چرا که مسوولیت پاسخ گویی در قبال 
ناامنی هنوز بر دوش شان است. وانگهی آیا واقعًا صرف 
آن  در وجود  که  اغوا شده”  “مصرف کنندۀ  پدیدۀ  وجود 
غیبت  معضالت  می تواند  نیست،  شبهه یی  و  شک  هیچ 
تولید کننده را حل وفصل و یا از صحنۀ مسایل اجتماعی 
نظام  ساختار  در  آیا  عبارتی،  به  کند؟!  خارج  سیاسی  ـ 
سرمایه داری جدید، عاملیت تعیین کننده گِی “کار” در مقام 
به  سیستمی،  و  اجتماعی  شخصی،  سطوح  اتصال  حلقۀ 
عنوان چیزی زاید به حاشیه رانده شده است؟! اگر چنین 
فرانسه  در  اخیر  دانشجویی  جنبش  باید  چه گونه  است 
صورت  استخدامی  جدید  قانون  با  مخالفت  به  که  را 
با  تمامی  به  را  دولت  که  جنبشی  کرد.  تفسیر  گرفت، 
بحران مشروعیت مواجه ساخت و در نهایت پیروزمندانه 
این جنبش گواه خوبی  وادار کرد.  به عقب نشینی  را  آن 
از  کار”  شدن  “حاشیه یی  نظریۀ  کردن  باطل  در  است 
از  ناشی  تنش های  بود  قرار  که  اغوایی  و  طریق مصرف 

قلمرو سیاسی دور  از  را  منابع و قدرت  توزیع  نابرابری 
کند. اما می بینیم این رخداد بزرگ در فرانسه که به گفتۀ 
بسیاری از مفسران، پس از جنبش دانشجویی سال 1۹68، 
به شمار  آن کشور  ـ سیاسی  اجتماعی  رویداد  مهم ترین 
می آید، نه تنها تا سطح درخواست استعفای نخست وزیر 
پیش می رود، بلکه هم چنان محوری بودِن “کار” در نظام 
آشوب  در  حتا  می دهد.  نشان  را  مصرفی  سرمایه   داری 
داد،  رخ  گذشته  سال  که  فرانسه  مهاجر    نشین  جوانان 
مصرف و اغوا نتوانستند تنش را به مجراهای اصل لذت 

اندازند!
به عنوان نتیجه گیری، ادعایی بی مورد نیست اگر بگوییم 
جدید  نظام  در  مصرف گرایی  سیال  و  آزاد  ساختار 
شیوۀ  به  مشروعیت  بحران  مسألۀ  تنها  نه  سرمایه داری، 
مدرنیته را از دولت نزدوده است، بلکه با تصرف فرهنگ 
بر مصرف گرایی،  مبتنی  آزاد  بازار  حیطۀ  به  آن  انتقال  و 
بحران جدیدی از ناامنی در شکل پدیدۀ تروریسم، را به 
بحران های سیاسی ـ اجتماعی دولت ها اضافه کرده است.

باومن و جهان بودریاری   
  زیگمونت باومن در یکی از جستارهای کتابش، بخشی 

را به بودریار اختصاص داده است تا جهان از چشم وی را 
به تفسیر درآورد. متفکری که به گفتۀ باومن، گزارش های 
پست مدرن از دنیایی پست مدرن ارایه می دهد. اما چه گونه 
گزارشی؟ اگر به گفتۀ باومن پست مدرن ”به معنای سرعت 
تغییر جهان اطراف ما و آمد و شِد پی در پِی حاالت و 
اوضاع مختلفی است که هیچ کدام فرصتی برای ماندن و 
بی تردید  گزارش  این  پس  ندارند)ص7(”،  شدن  سخت 
اما آن چه که بودریار را  می باید دربارۀ ویران گری باشد. 
بیش از هرچیز برای باومن جذاب می کند، تفسیر وی از 
امر تغییر در جهان پست مدرن است: “تغییری که بودریار 
از آن سخن می گوید، تغییری عادی نیست؛ بلکه تغییری 
اما  تغییرات خاتمه می دهد)ص260(”.  به همۀ  که  است 
چیز  همه  که  جهانی  در  تغییرات،  ختم  از  گفتن  سخن 
این  آیا  دارد.  معنایی  تغییر است چه  با سرعت در حال 
منفی است. چرا  باومن  پاسخ  نیست؟  تناقض آمیز  سخن 
وانمودی  جهان  و  وانمود  از  بودریار  وی،  تعبیر  به  که 
درآن  که  جهانی  دارد.  اشاره  تغییر  ختم  به  که  می گوید 
واقعیت و بازنمایی از یک دیگر قابل تمیز نیستند و تقابِل 
بین چیزها اهمیت خود را از دست داده است: “ما دیگر 
ابزار یا راه روشی برای آزمودن تظاهر با محک واقعیت 
نداریم، یا حتا نمی دانیم که کدام، کدام است )ص262(” 
به عادت دیرین  ما هنوز  این در حالی است که زبان  و 
خود، بر تمایز، تفکیک و تقابل متکی است و یا به گفتۀ 
باومن “زبان ما، بیان گر چیزهایی است که آن جا حاضرند 
لمس  را  آن  بتوان  که  اشیاست  از  تصویری  خواهان  و 
از  مهم تر  و  گرفت  اندازه  و  کرد  بررسی  برداشت،  کرد، 
از  جدا  است  خواهان  ما  زبان  که  چیزهایی  این که  همه 
یک دیگرند و هر کدام مکانی مختص به خود در فضا و 
در گذر زمان اشغال می کند )ص 261( ”. بنابراین می شود 

از وانمودن  زبان هنگامی که  این  تعبیر کرد که  این گونه 
می گوید، از آن جا که بر تقابل ها متکی است قادر نیست 
از واقعیتی گذر کند که وانمودن به عنوان نیرنگ و دروغ 
در ازای آن برپا شده است: “اما وانمودِن مورد نظر نیرنگی 
است مضاعف )ص262(”. چرا که به چیزی اشاره می کند 
که دیگر نیست. در جهانی که معیارِ خوب و بد، زشت و 
زیبا و تمامی تقابالت از دست رفته است، طبعًا تمایزات 
امر  بودریار  از دید  این دلیل  به  نابود شده اند. و  محو و 
وانمودی به تظاهری مضاعف می رسد که جهان با غیبت 
وجود  صرف  به  که  غیبتی  روبه روست.  تمایز  و  معیار 

پست مدرنیته رخ داده است.
تمامی  غیبت  از  است  گزارشی  بودریار،  گزارش  پس 
واقعیت  و  حقیقت  نام  با  روزگاری  که  چیزهایی  آن 
سمت وسویی پایدار و قابل اتکا برای ما در زنده گی ایجاد 
حقیقت  و  بی آرمان  جهان  از  است  گزارشی  می کردند. 
که به اعتقاد باومن در آن هر تالشی برای جست وجوی 
دن  عملی  به  بازنمایی  از  واقعیت  تمیز  برای  معیاری 
کیشوت وار می ماند)ص۹(. نکتۀ جالب در این است که 
باومن برای پیشبرد تفسیر اشارت های پست مدرنیتۀ خود 

و  می خواهد  را  بودریار  گزارش  قسمت  همین  تا  فقط 
غیبت  از کشف  بودریار پس  با  ادامۀ همراهی  بیشتر.  نه 
تمامی  با  انسان  که  جایی  می رسد،  ویران گر  ویرانی  به 
امتیازات ذهنی و کنش گری اش به ورطۀ تماشاگر سقوط 
می کند: “بودریار به عنوان جانشینی برای خیال مدرن باغ 
منظم بشریت تصویری از محل آشوب زده یی ارایه می کند 
که به بخش های بسیار کوچکی تقسیم شده است که هر 
یک ُخرده نظم خاص خود را دارد. برای تماشای تمامی 
گذر  به  یا  داریم.  نیاز  پُرسرعتی  ماشین  به  تصویر  این 
اجمالی  نگاه  این  تلویزیون.  روی صفحۀ  تصاویر  سریع 
از  آزادی  وانمودن.  بی پایان  بازی  است...  سرگرم کننده 
جهانی  بودن...  جدی  به  نیاز  از  آزادی  مسوولیت.  قید 
که  است  دنیایی  شبیه  بیشتر  می کشد،  تصویر  به  او  که 
شخصی تماشایش می     کند که به صفحۀ تلویزیون ُزل زده 

است)صص267و268(”.
حال آن که باومن مایل است ویران گرِی ناشی از غیبت را 
حقیقِت  “ویران گری،  گرداند:  مبدل  سازنده”  “ویرانِی  به 
وجود  نفس  در  که  حقیقتی  می سازد،  عیان  را  حقیقت 
سکنا می گزیند نه در خشونتی که نثارش می کنند. حقیقتی 
است  خیانت شده  آن  به  قانون گذار  سلطۀ خرد  زیر  که 
به  حقیقتی  نشاندن  خواهان  مدرنیته،  پست  )ص11(”... 
به جای معیاری  جای حقیقتی دیگر، فالن معیار زیبایی 
دیگری  آرمان  جای  به  زنده گی  آرمان  فالن  یا  دیگر 
معیارهای  و  حقیقت  پست مدرنیته  عوض،  در  نیست... 
زیبایی و آرمان های زنده گی را به چیزهای ازهم گسیخته 

یا در حال گسیخته گی تبدیل می کند)ص10(”.
که  قانون گذاری  مدرِن  خردِ  زدن  پس  با  باومن  بنابراین 
به ساختن جعلِی واقعیت و نظم جهان شمول می پردازد، 
اکنون  می کند.  و حقیقت  معیار  غیبت  رویاروی  را  خود 

از چیزهای  بر وی می نمایاند، جهانی  آن چه که خود را 
بدون  و  تصادفی  گونه یی  به  که  است  ازهم گسیخته یی 
این  معتقد است  باومن  از سویی  آمده اند.  قاعده گردهم 
تصادفی بودن و بی قاعده گی، همان یگانه حقیقت بکری 
است که با خودنمایی های مدرن، معیوب و تحریف شده 
است. به همین دلیل  برای وی “غیبت” یگانه راه برون 
شد از توهمات مدرنیته به نظر می رسد. چرا که در فقدان 
مدرنیته،  دست ساز  جهان شموِل  معیارِ  و  حقیقت  نظم، 
تمامی موقعیت های محلی از اعتباری هم سطح برخوردار 
می شوند. در همین جاست که باومن ضمن فاصله گیری از 
بودریار  برخالف وی این غیبت را به فال نیک می گیرد، 
جهت  بنیادی  عنصری  عنوان  به  نهایت  در  را  آن  زیرا 
تسامح و مدارا ارزیابی می کند )صص 2۹ـ30(. اما برای 
دست یابی به تسامح و مدارای مورد نظرش ناگزیر است 
تا نخست جدایی بین غیبت و تماشاگر بودریارِی “بی قید 
با  )البته  را  غیبت  سپس  و  اندازد  مسوولیت”  از  آزاد  و 
کسر و جداسازی امر وانمودی از آن که دیگر به کارش 
نمی آید(، دوباره با مسایل واقعی از نوع دغدغۀ نان شب 
و یا گفتمان های مربوط به حقوق بشر که نیاز به تسامح 
و مدارا دارند، درآمیزد. از این رو برای آن که فاصله گذاری 
بین خود و بودریار را مشخص سازد، اعالم می کند: “آدمی 
به بودریار، پس  ادای احترام  با  البته  احساس می کند که 
از تلویزیون و فراسوی تلویزیون هم زنده گی وجود دارد. 
نزد بسیاری از مردم، بسیاری از چیزهای زنده گی هرچه 
باشد، وانمودن نیست. نزد بسیاری واقعیت هم چنان همان 
دشوار.  و  پایدار  استوار،  بوده: سخت،  همیشه  که  است 
آن ها پیش از این که خود را تسلیم نشخوار کردن تصاویر 
کنند، نیاز به این دارند که دندان های شان را در نانی واقعی 

فرو برند)ص26۹(”.
نیاز  واقعیِت  که  مسایلی  تمامی  که  معناست  بدین  این 
قلمداد  واقعی  به  مشروط  می دهند،  پوشش  را  نان  به 
در  این  از  پیش  باومن  آن که  حال  آن هاست.  کردن 
بالهت  “چه  بود:  گفته  پست مدرنیته  جهان  مفسر  مقام 
بازنمایی  در  تحریف  و  دروغ  که  است  دن کیشوت واری 
واقعیت را افشاء کنیم، وقتی هیچ واقعیتی ادعا ندارد که 

واقعی تر از بازنمایی است )ص۹(”.
نظر  از آن جا که تسامح و مدارای مورد  از سوی دیگر، 
به  باشد  “فراخوانی  که  است  این  بر  تأکیدش  باومن 
معرفت  مولد  گفتمان های  برابری  و  هم ترازی  پذیرش 
تماشاگر  مقابل  در  باومن  سنگربندی  تمامی  )ص30(”، 
بودریاری به دلیل عزل معیاری که پیش فرِض هم ترازی و 
برابری گفتمان های معرفتی است، فرو می ریزد و متأسفانه 
سروکلۀ تماشاگر به دلیل درهم آمیزی بازنمایی و واقعیت 
و جهاِن وانمودِی متعلق به معزول شدن معیار از نو پیدا 
می شود... و بدین ترتیب مسایلی چون دغدغۀ نان، تسامح 
آن هاست،  دانستن  واقعی  پیش شرط شان  که  مدارایی  و 
چارچوب واقعی بودن شان را که مسلمًا مغایر و در تقابل 
از هم می گسلد و  به کلی  بازنمایی و وانمودی است  با 
لفاظی  حیطۀ  به  واقعیت،  بر  مبتنی  گفتمانِی  موقعیت  از 

سقوط می کند.
پس همان گونه که دیده شد، متأسفانه کوشش باومن در 
بیرون کشیدن غنیمِت غیبت از چنگ تماشاگِر بودریاری 
وی  تالش  بی فرجامی  می شود.  مواجه  با شکست  کاماًل 
به  نسبت  شبهه  و  شک  ایجاد  در  باشد  آموزه یی  شاید 
به  پست مدرن،  دیدگاه  از  برگرفته  راه حل های  و  پاسخ 
طرح های هم چنان پایدار و محوری مدرنیستی؛ نخبه گان 
را  خود  تکلیف  بودریار  هم چون  پست مدرنی یی  فکرِی 
برای معضالت جهان کنونی اصاًل  ما روشن کرده اند:  با 
اعتقادی به پاسخ دهی ندارند، و فقط به گزارش پدیده هایی 
دل مشغول می شوند که جهان حاضر با خود حمل می کند. 
بی آن که مایل به ارایۀ راه حل باشند: گزارشی ویران گرانه 

از جهانی ویران گر.
اما متفکرانی هم چون باومن که ضمن ویران سازی مدرنیته 
با رویکردی پست مدرن، به تألیف طرح هایی می پردازند 
که اس و اساسی مدرن دارند، به طور ناخواسته پدیدآوران 
تشتت و آشفته گی ذهنی در جهان معاصر هستند. با این 
ترجمۀ  که  نیست  معنا  بدین  به هیچ وجه  امر  این  وجود 
چنین آثاری کاری است زاید و بی ارج، بلکه به عکس به 
ما یاری می رسانند تا تأمل را پیشۀ خود سازیم و دیدی 
حساس تر و درکی همه جانبه تر نسبت به رخداد مدرنیته و 

نقادی های آن داشته باشیم.
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چین ته د ولسمرش کرزي...
ټاکل شوې چې د غربګويل په ۲۴ مه نېټه په هېواد کې 

همدارنګه  يش.  تررسه  ټاکنې  پړاو  دویم  ولسمرشۍ  د 

په راکېټي  له لوري  پاکستان  د  د هېواد رسحدي سیمې 

بریدونو تر اور الندې نیول شوي او وسله والو مخالفانو 

هم ورو ورو خپل تحرکات پيل کړي دي.

له دې ور هاخوا ولسمرش کرزي په دې وروستیو کې د 

یا هم هغو هېوادونو  او  امریکا مقابلو سیالیو هېوادونو 

ته چې د افغانستان نېږدې کېدل لوېدیځ او په ځانګړي 

کړي  سفرونه  وي،  نه  پورې  زړه  په  ډېر  ته  امریکا  ډول 

دي. دا چین ته د هغه دویم سفر دی چې په یوه کال کې 

تررسه کېږي.

دېخوا  په  را  کال   ۲۰۱۱ او   ۲۰۱۰ له  کرزي  ولسمرش 

تل هڅه کړې، چې له خپلو لوېدیځو مالتړو رسه واټن 

ونیيس او ځان سیمه ییزو ځواکونو ته نېږدې کړي. دغه 

ښندلی  اغېز  وضعیت  پر  افغانستان  د  چې  بېشکه  کار 

دی.

د سفر اغېز:

له  ثابت سیاست د نشتون  افغان دولت تل د بهرين  پر 

امله نیوکه کېږي. حکومت د خپل بهرين ناسم سیاست 

او خنثی ديپلوماسۍ له امله نه دی توانېدلی چې خپل 

چې  هغې  له  وروسته  وپېژين.  دوښمن  او  دوست 

ولسمرش کرزی د ۲۰۰۹ کال په ټاکنو کې بریالی شو له 

امریکا او لوېدیځو مالتړ پر وړاندې یې چلن پخوانی نه 

و. له دې وړاندې امریکا او نور لوېدیځ هېوادونه چې 

واک ته د ولسمرش کرزي په رسېدو کې یې فعاله ونډه 

اخیستې وه، د افغانستان سرت مالتړي هېوادونه ول، خو 

ادعا  کرزي  ولسمرش  وروسته  ټاکنو  له  کال   ۲۰۰۹ د 

وکړه، چې بهرنیانو یې د مخې ډپ کولو هڅې وکړې. 

ښايي همدا المل به و، چې ولسمرش کرزي د لوېدیځ پر 

وړاندې خپله ژبه بدله کړه. پر هغوی یې توندې نیوکې 

کړل، چې  رامخته  یې  مسایل  او ځینې جنجايل  وکړې 

له امله یې د افغانستان او لوېدیځ په اړیکو کې خړپړتیا 

راغله.

ولسمرش کرزي په یو ډول نه یو ډول هڅه وکړه چې له 

لويدیځ رسه واټن واخيل. د امنیتي کمپنیو تړل، باګرام 

د  افغانستان  او  امریکا  د  مببارۍ  رسي  خپل  او  زندان 

اړیکو د خرابېدو اسايس عوامل ول. خو د دې ترڅنګ 

دفرت  د  لپاره  طالبانو  د  کې  قطر  په  او  پروسه  سولې  د 

پرانستل بله مساله وه چې دوه دوست هېوادونه یې رسه 

جال کړل. 

د دې اختالفونو له امله ولسمرش کرزي هڅه وکړه چې 

رسه  چین  او  روسیه  هند،  لکه  هېوادونو  ییزو  سیمه  له 

پاکستان  یې  ګټه  ډېره  خو  کړي.  جوړې  اړیکې  خپلې 

ترالسه کړه. پاکستان افغان حکومت نور هم له امریکا 

قطر  د  چې  دې  تر  حتی  وهڅاوه  ته   مخالفتونو  رسه 

کړه.  خنثی  الرې  له  حکومت  افغان  د  هم  یې  پروسه 

امریکا هغه مهال په دې باور وه، چې پاکستان له دوی 

رسه رښتینی نه دی، وسله وال مخالفان روزي او په کار 

ده چې د سولې خربې اترې له پاکستان لرې تررسه يش؛ 

خو پاکستان افغان دولت ترڅنګ ودراوه.

دا د افغان حکومت ناسم بهرنی سیاست و، چې ویې 

نشو کوالی له لوېدیځ رسه خپلې اړیکې پر خپل حال 

وسايت او یا یې ال پیاوړې کړي، بلکې له پاکستان رسه 

د  باندې  ژمنو  غیرعميل  او  دوستۍ  ورځنۍ  څو  د  یې 

امریکا او لوېدیځ باور او مالتړ له السه ورکړ.

اوس ولسمرش کرزی بیا هم هڅه کوي چې د امریکا او 

لوېدیځ په پرتله روسیې او چین ته ډېر اهمیت ورکړي. 

له دغو  په دې ورستیو کې یې  امله دی چې  له همدې 

هېوادونو رسه راشه درشه ډېره شوې ده. د دې اهمیت 

ښه بېلګه د افغانستان له لوري د رويس خاورې په توګه 

دا  چې  سیمې  کومې  په  يش.  پېژندل  سیمې  کریمیا  د 

مهال د روسیې او لوېدیځ شخړه روانه ده. افغانستان له 

محدودو هېوادونو څخه دی چې دا سیمه یې په رسمیت 

پېژندلې ده.

په دې کې شک نشته چې د ولسمرش کرزي په دې سفر 

توافقات  شوي  ترمنځ  روسیې  او  چین  هغه،  د  به  کې 

عميل جنبه خپله نه کړي؛ خو ولسمرش کرزی به روسیې 

او چین ته خپل نیت وښيي. مګر افغان دولت دا هېره 

کړې، چې ناټو او امریکا په افغانستان کې پوځي حضور 

لري، له افغانستان د امریکا او ناټو کېدونکې مرستې د 

دغسې  په  دي.  نه  پوره  وسې  له  هند  او  روسیې  چین، 

وضعیت کې چین ته د  ولسمرش سفر او له رويس سیال 

رسه لیده کاته به د افغانستان او لوېدیځ په اړیکو ناوړه 

اغېز وکړي. 

چین  ډول  ځانګړي  په  هېوادونه  دواړه  دا  خوا  بلې  له 

له  دوی  به  هېڅکله  لري  اړیکې  پاکستان رسه ښې   له 

اړیکو  له  افغانستان رسه  له  اړیکې  پاکستان رسه خپلې 

ځار نه کړي. خو پاکستان له لوېدیځ نه د افغان حکومت 

او  باور  امریکا مالتړ،  د  پورته کړي،  ګټه  اړونې  مخ  له 

په  ماتې کړي، چې  لور  په  نورې هم د ځان  به  مرستې 

ګامونه  ته  لور  کېدو  منزوي  د  افغانستان  به  کې  پایله 

واخيل.

ناجیه نوری  

دومِ  دور  مهندسی کردن  برای  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات در صددِ ایجاد مراکز خیالی در مناطق ناامن 

و کم جمعیت افغانستان است.
ستاد  و  مجلس  نماینده گان  مدنی،  جامعه  نهادهای 
مطلب  این  بیان  با  پیشتاز  نامزدان  از  یکی  انتخاباتی 
رای دهی  مرکز  هزار  از 4000  بیش  ایجاد  می گویند، 
در مناطق نا امن و کم جمعیت، نشان گر مهندسی دور 

دومِ انتخابات است.
به باور آنان، هرچند تا هنوز مشخص نیست که این 
مراکز در کدام مناطق ایجاد خواهد شد؛ اما عملکرد 
گذشتۀ کمیسیون انتخابات نشان می دهد که این بار نیز 

کمیسیون در صدد تقلب گستردۀ دیگری است.
این  که  می گویند  انتخابات  کمیسیون  مسووالن  اما 

مراکز مربوط به کل والیت های افغانستان است.
انتخاباتی  ستاد  سخنگوی  سانچارکی  فاضل  سید آقا 
از  بیشتر  انتخابات  کمیسیون  می گوید،  عبداهلل  داکتر 
چهار هزار مرکز رای دهی دیگر را درمناطق نا امن و 

مناطقی که نفوس کمتری دارند، ایجاد می کند.
به گفتۀ او، اما در مناطقی که امنیت است و جمعیت 
بیشتری دارد و در دور اول انتخابات همین مناطق با 
بود، مرکزی اضافه  برگه های رای دهی مواجه  کمبود 
نشده؛ بنابراین می توان گفت که این بار هم کمیسیون 

در صدد انجام تخلفات دیگری است.
سانچارکی تأکید کرد، کمیسیون باید لیست این 4000 
مرکز را اعالم کرده و با دو نامزد پیشتاز شریک سازند 
که این مرکز در کدام والیات ایجاد شده و این مناطق 

از لحاظ امنیتی چگونه اند.
سخنگوی ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل گفت، تیم ما و 
تیم داکتر اشرف غنی در این رابطه با رؤسای کمیسیون 
انتخابات  کمیسیون  از  و  داشتند  جلسه  انتخابات 
خواستند تا در مورد این 4000 مرکز معلومات ارایه 
کنند و آنان هم وعده سپردند؛ اما هنوز جزییاتی در 

این خصوص به ما داده نشده است.
او از پیشنهاداتی در مورد شفاف برگزارشدن انتخابات 
به کمیسیون انتخابات خبر داده گفت، ما یک سلسله 
برگزار کردن  بهتر  به کمیسیون جهت  را  پیشنهاداتی 

انتخابات ارایه کردیم.
وی تصریح کرد، ما پیشنهاد کردیم که یک کمیسیون 
پیشتاز و هر دو کمیسیون  نامزد  میان دو  از  مشترک 
آمدن  میان  به  صورت  در  تا  شود  ایجاد  انتخاباتی 

مشکالت احتمالی به آنان رسیده گی شود.
سانچارکی افزود، کار این کمیسیون بررسی سایت هایی 
برگۀ  کمبود  مشکالت  با  انتخابات  دوم  دور  در  که 
و  است  بودند،  مواجه  تخلف  و  تقلب  و  رای دهی 
همین طور سایت هایی که قرار است ایجاد شود و ما 

امیدوار استیم که این پیشنهاد ما پذیرفته شود.  
افغانستان می گوید،  عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی 
هرچند بحث هایی مبنی بر ایجاد بیش از 4000 مرکز 
رای دیگر از سوی کمسیون انتخابات وجود دارد؛ اما 
تا اکنون این مورد به طور رسمی با ما شریک ساخته 

نشده است.
انجام  صدد  در  انتخابات  کمیسیون  رفیعی،  باور  به 
تقلب و تخلف سازمان یافته است، زیرا در گذشته نیز 
تقلبات سازمان یافته یی را انجام داده؛ بنابراین می توان 
کم  و  امن  نا  مناطق  در  شاید  مراکز  این  که  گفت 

جمعیت جهت مهندسی کردن انتخابات ایجاد گردد.
پروسه  مهندسی  نگران  خیلی  ما  کرد،  تاکید  وی 
انتخابات توسط کمیسیون انتخابات استم، زیرا تجربه 
گذشته نشان می دهد که کمیسیون انتخابات مرتکب 

تخلف و تقلب بسیاری شده است.
انتخابات  کمیسیون  از  انتقاد  با  مدنی  جامعه  رییس 
بلندرتبۀ  اعضای  هم  انتخابات  اول  دور  در  گفت، 
دست  آن  عادی  کارمندان  هم  و  انتخابات  کمیسیون 
به تقلب و تخلفات بسیار گسترده زدند؛ اما هیچ کدام 

مورد بازپرس قرار نگرفتند.
که  کارمندانی  که  استیم  امیدوار  ما  کرد،  تصریح  او 

دست به تقلب و تخلف زده اند از کمیسیون برکنار 
به  هم  ارتباطی  و  اند  بی طرف  کسانیکه  نه  شوند، 

تقلبات سازمان یافته ندارند. 
مجلس  عضو  محسنی  عظیم  محمد  حال،  همین  در 
نیز  انتخابات  اول  دور  در  می گوید،  نماینده گان 
در  خیالی  مراکز  ایجاد  به  دست  انتخابات  کمیسیون 

شماری از والیات از جمله بغالن زده بود.
انتخابات در شماری از  وی تاکید کرد، در دور اول 
ولسوالی های نا امن بغالن که حتا 50 نفر رای دهنده 
ایجاد  رای دهی  مرکز  چهار  از  بیش  نداشت،  وجود 
کردند و صندوق ها به نفع نامزد مشخصی پر شد؛ اما 
برعکس رای های ولسوالی هایی که جمعیت بیشتری 

داشتند، به دالیل مختلف کم شد.
او افزود، با این حساب ممکن است که در این دور نیز 
کمیسیون انتخابات دست به ایجاد مراکز خیالی بزند و 
ما یکبار دیگر شاهد تخلفات و تقلبات سازمان یافته از 

سوی کمیسیون انتخابات باشیم.
این عضو مجلس نماینده گان تصریح کرد، در گذشته 
نیز مراکز خیالی برای انجام تخلفات و تقلبات گسترده 
ایجاد شده بود و بدون شک کمیسیون انتخابات برای 
مهندسی کردن پروسه انتخابات این بار نیز دست به 

ایجاد مراکز خیالی انتخاباتی خواهند زد.
این در حالی است که در دور اول انتخابات با وجود 
از  شماری  سوی  از  مدارک  و  شواهد  اسناد،  ارایه 
نامزدان مبنی بر ناپدیدشدن بیش از صدهزار رای یک 
نامزد و انجام تخلفات سازمان یافته توسط کارمندان 
نامزد مشخص، هیچ  نفع یک  به  انتخابات  کمیسیون 
یک از نامزدان نتوانستند آرای پنجاه جمع یک را به 

دست بیاورند و انتخابات به دور دو رفت.
 حاال قرار است انتخابات دور دوم ریاست جمهور با 
حضور دو نامزد پیشتاز، داکتر عبداهلل عبداهلل با آرای 
45 در صد و داکتر اشرف غنی احمدزی در حدود 31 

در صد رای در 27 جوزا برگزار شود.
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نتایج شوراهای والیتی...
مسئوالن کمیسیون انتخابات می  گویند محالت جدید 
به خاطری ایجاد شده تا مردم در دور دوم انتخابات از 
رای دادن محروم نشوند. در انتخابات 16 محل ده ها 
هزار رای دهنده به دلیل تمام شدن اوراق رای دهی از 

حق رای محروم شدند.
به  انتخابات در نشستی که  دبیرخانۀ کمیسیون  رییس 
کابل  در  انتخابات  مورد  در  عامه  آگاهی  آغاز  منظور 
برگزار شده بود، گفت: »در 34 والیت افغانستان برای 
زیاد کردن محل رای دهی بر سر یک فورمول مشخص 
این  والیت   34 در  همسان  صورت  به  و  کردیم  کار 

محالت زیاد شده است.«
کمیسیون انتخابات در دور دوم 15 میلیون ورق رای 
دهی را برای رای دهندگان در نظر گرفته است. این 
در  میلیون   7 حدود  اول  دور  در  که  است  حالی  در 
محالتی  در  گسترده  تقلب  کردند.  شرکت  انتخابات 
که جدیدا ایجاد شده و استفاده از ور  های رای دهی 

اضافی، از نگرانی اصلی دور دوم انتخابات است.
همکاری نهادهای مدنی

در  تا  خواست  مدنی  نهادهای  از  انتخابات  کمیسیون 
دور دوم افغانستان با این کمیسیون همکاری کنند. این 
کمیسیون می گوید در دور اول نهادهای مدنی توانستند 
در آگاهی دهی مردم از روند انتخابات و ارزش رای، 

هفت میلیون تن را به پای صندوق های رای بیاورند.
را در شبکه  انتخابات جوانان طرح هایی  اول  در دور 
های اجتماعی دست به دست می کردند که در آن ها 
مردم به رای دادن و تعیین سرنوشت به صورت آزاد و 

دموکراتیک تشویق می شدند.
عبدالرحمان هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات 
نهادهای مدنی و جوانان خواست آن گونه که در  از 
دور اول انتخابات در آگاهی عامه سهم گرفته اند، در 
دور دوم نیز با این کمیسیون همکاری کنند: »رهبری 
کمیسیون انتخابات از تمام نهادهای جامعه مدنی تقاضا 
می نماید تا در بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد 
انتخابات، در رابطه به نظارت از انتخابات و در ارتباط 

آگاهی عامه با کمیسیون همکاری نمایند.«
مشارکت زنان

در همین حال شبکه زنان افغان نیز با برگزاری نشستی 
در کابل از زنان افغانستان خواستند تا در در دور دوم 
به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند و از حق 

رای شان استفاده نمایند.
نشست  این  در  افغان  زنان  شبکه  عضو  یفتلی،  زهرا 
باید برنامه های عملی شان را  نامزد پیشتاز  گفت دو 
تا  کنند  ارائه  زنان  بهبود وضعیت حقوق بشری  برای 

زنان براساس همین برنامه ها رای دهند.
خانم یفتلی گفت: »ما پالن و استراتژی واضح تری را 
از کاندیدان محترم می خواهیم که برنامه هایی را برای 
بیشتر  انتخابات  در  زنان  مشارکت  تا  کنند  ارائه  زنان 
شود. منظور ما زنان کابل نیست بلکه زنان در والیات 

و ولسوالی ها نیز باید مدنظر گرفته شوند.«
روز  در  خواست  نیز  امنیتی  نیروهای  از  شبکه  این 
را  انتخابات  در  زنان  گسترده  زمینه حضور  انتخابات 
فراهم کنند تا زنان هراسی از ناامنی و تهدیدهای امنیتی 

نداشته باشند.

بانـک هـای افغانـستان...
ارایه  خدمات  نوع   16 حاضر  حال  در  بیمه 

می کنند.
هم اکنون 170 نوع خدمات بیمه در بسیاری از 

کشورهای جهان ارایه می شود.
خدمات  مراجعین  روزانه   « افزود:  حمید  آقای 
بیمه، از 16 نوع این خدمات در افغانستان بهره 

می گیرند«.
در حال حاضر، یک شرکت دولتی و سه شرکت 

که  دارند  فعالیت  افغانستان  در  بیمه  خصوصی 
خدمات محدودی را ارایه می کنند.

مسووالن، عدم آگاهی عامه از ارایه خدمات بیمه 
در  خدمات  این  محدودیت  اصلی  دالیل  از  را، 

کشور عنوان کرده اند.

نامزدان شوراهای والیتی...
تمام  از  نفر  هزار 5۹1   2 برگزار شد؛   ۹3 16 حمل 

نقاط کشور برای شوراهای والیتی کاندید شدند.
کمیسیون  نور سخنگوی  محمد  نور  دیگر،  از سوی 
در  شنبه  سه  روز  نیز  افغانستان  انتخابات  مستقل 
بین 2 هزار 5۹1 کاندیدای  از  نشست خبری گفت: 
آن ها  نفر   2۹5 و  هزار   2 کشور،  والیتی  شوراهای 

به رقابت  باهم  نفر دیگر زن هستند که  مرد و 2۹6 
پرداختند.

کرسی   458 افغانستان،  والیت   34 در  نور،  گفتۀ  به 
اختصاص  نماینده گان شوراهای والیتی کشور  برای 
داده شده که از این بین ۹8 کرسی به زنان داده شده 

است.
به  نسبت  بتوانند  انتخابات  در  زنان  اگر  افزود:  وی 
سهم  از  بیش  آورند،  بدست  بیشتری  آرای  مردان، 

بدست  را  شوراها  کرسی های  می توانند  شده  تعیین 
آورند.

در حالی که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی همزمان برگزار شد و نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری در چند مرحله اعالم شد، اما نتایج انتخابات 
چند  مشکالت،  بدلیل  کشور  این  والیتی  شوراهای 

هفته و با تأخیر، روز گذشته اعالم شد.

دربـارۀ چهارهـزار مـحل جـدید
 توضیح بـدهیـد!
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مسی پُردرآمدترین بازیکن جهان شد

می گوید  منچستریونایتد  جدید  سرمربی 
شباهت های زیادی بین او و سر الکس فرگوسن 

وجود دارد.
فان خال را  لوئیس  منچستریونایتد شب دوشنبه 
به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرد تا این 
مربی هلندی اولین سرمربی غیر بریتانیایی تاریخ 

باشگاه منچستریونایتد باشد.
لوئیس فان خال پس از انتخاب به عنوان سرمربی 
انتخاب  این  از  گفت:  منچستریونایتد،  جدید 
خوشحالم. باید بگویم که من پس از جام جهانی 
63 ساله می شوم و همسرم از قبل به من گفته بود 
که بهتر است بازنشسته شوم، اما پس از این که 
کردم،  بررسی  را  منچستریونایتد  باشگاه  پیشنهاد 
ادامه دهم. هدفم در  را  تصمیم گرفتم مربیگری 
آن  و  است  روشن  کامال  منچستریونایتد  باشگاه 
خود  نخست  جایگاه  به  باشگاه  بازگرداندن  هم 
است. منچستر تحت هدایت سرآلکس فرگوسن 
به قهرمانی های زیادی دست یافت، اما در فصل 
باشد  داشته  خوبی  عملکرد  نتوانست  گذشته 
خود  اصلی  جایگاه  به  سریع تر  چه  هر  باید  و 
برگردد. برای رساندن باشگاه به قهرمانی نیاز به 
بازیکنان بزرگ و ستاره نیست. با بازیکنان جوان 
هم می شود قهرمان لیگ شد و من دوست دارم 

در منچستر به این افتخار مهم دست یابم.
که  می دانم  گفت:  ادامه  در  هلندی  سرمربی 
و  سخت  کار  چه  منچستریونایتد  در  مربیگری 
چالشی  حال  عین  در  اما  است،  فرسایی  طاقت 
زیبا محسوب می شود. منچستریونایتد بزرگ ترین 
باشگاه جهان است. چنین باشگاهی باید همیشه 

اهداف بزرگی داشته باشد.
سرمربی جدید منچستریونایتد درباره همکارانش 
در تیم های دیگر لیگ برتر، گفت: ژوزه مورینیو، 
اولین کسی بود که پیوستنم به منچستریونایتد را 

به من تبریک گفت. من با او در بایرن  مونیخ کار 
کرده ام. البته این را باید بگویم که مورینیو نسبت 
به تیم های بزرگی که من مربیگری کرده ام به من 

حسادت می کند.
لوئیس فان خال در پاسخ به رابطه اش با سرآلکس 
فرگوسن گفت: فکر می کنم هر از چند گاهی به 
بنشینیم.  و گفت  به گپ  با هم  و  بزنیم  هم سر 
من فرگوسن را به خوبی می شناسم. فکر می کنم 
می کنم  فکر  باشم.  داشته  شباهت  او  به  خیلی 
کرد.  پیش  فرگوسن 10 سال  که  کردم  را  کاری 
را  منچستریونایتد  می خواست  قبل  سال   10 او 
و  کرد  نظر  صرف  تصمیمش  از  اما  کند،  ترک 
توانست قهرمانی های زیادی به همراه این تیم به 
دست آورد. من نیز در این تیم راه او را رفته ام 
منچستریونایتد  در  را  مربیگری  می خواهم  و 
به  فرگوسن  که  نمی کند  فرقی  برایم  دهم.  ادامه 
ورزشگاه بیاید و بازی های تیم را از نزدیک ببیند. 

به همین خاطر مشکلی با او نخواهم داشت.
هدایت  ساله  سه  قراردادی  با  خال  فان  لوئیس 
حال  در  که  او  است.  پذیرفته  را  منچستریونایتد 
حاضر سرمربی تیم ملی هلند است، پس از جام 
تا  انگلیس خواهد رفت  به  جهانی 2014 برزیل 

هدایت این تیم را به دست گیرد.

یک مقام ارشد دولت امریکا گفته است که سازمان 
برنامه های  از  دیگر   - سیا   - اطالعات  مرکزی 
عملیات  برای  پوششی  عنوان  به  واکسیناسیون 

جاسوسی استفاده نخواهد کرد.
اعتراض  از  پس  را  تصمیم  این  امریکا  دولت 
پزشکان و سازمان های پزشکی امریکایی به استفاده 
برای  پاکستان  در  واکسیناسیون  برنامه های  از  سیا 
کشور  آن  در  الدن  بن  اسامه  اختفای  محل  یافتن 

گرفته است.
لیزا موناکو، مشاور عالی ضد تروریسم باراک اوباما، 
دانشگاه  سیزده  روسای  به  امریکا  رییس جمهوری 
کنار  برای  سیا  سازمان  که  است  گفته  پزشکی 
اطالعات  کسب  عملیات  در  روش  این  گذاشتن 

اعالم آمادگی کرده است.
نمونه  تا  کرد  تالش  سیا  سازمان   ،2011 سال  در 
دی ان ای کودکانی را که گمان می رفت با بن الدن 
واکسیناسیون  طرح  طریق  از  باشند  داشته  ارتباط 

هپاتیت در پاکستان به دست بیاورد.
به  سیا  واکسیناسیون  جعلی  طرح  که  آن  از  پس 

سال  در  الدن  بن  اسامه  اختفای  محل  شناسایی 
با  مخالفت هایی  پاکستان  در  شد،  منجر   2011

اجرای طرح های ایمن سازی ابراز شد.
علیه  پاکستان  طالبان  سو،  این  به  زمان  آن  از 
طرح های مربوط به واکسیناسیون کودکان پاکستانی 
برای جاسوسی  برنامه هایی  را  آن  و  گرفته   موضع 

می خواند.
تا کنون ده ها مامور طرح ریشه کنی فلج اطفال در 

پاکستان توسط طالبان پاکستان کشته شده اند.
چنین  کردن  متوقف  برای  طالبان  پیکارجویان 
دولتی  غیر  سازمان های  اعضای  برنامه هایی، 
به  را  آنها  و  ربوده  بارها  را  پاکستان  در  خارجی 

قتل رسانده اند.
پاکستانی متهم است  دکتر شکیل آفریدی، پزشک 
سابق  رهبر  الدن،  بن  اسامه  کردن  پیدا  برای  که 

القاعده، به امریکا کمک کرده است.
دکتر آفریدی در حال حاضر در زندانی در پیشاور 
مرکز ایالت خیبر پختونخواه پاکستان، زندانی است.

همزمان با خروج نیروهای بین المللی و در آستانۀ دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری، نگرانی های امنیتی رو به افزایش است و فعالیت های 

اقتصادی نیز در بسیاری مناطق افغانستان کاهش یافته است.
در پیش روی یک ساختمان 10 طبقه یی زیر کار در مرکز شهر کابل، 
کار  زیر  ده ها ساختمان  از  یکی  این  است.  ایستاده  محافظ  صرفًا یک 

است که حتی یک کارگر در داخل آنها دیده نمی شوند.
در  یی  طبقه   ۹ متروکه  ساختمان  یک  بازاریابی  مدیر  عمر،  اهلل  حمید 
چنین  در  گذاری  »سرمایه  می گوید:  کابل  خرید  بازار  اصلی  منطقه 

شرایطی دیوانگی خواهد بود.«
امنیتی  بدتر شدن وضعیت  از  ترس  دلیل  به  خارجی  کنندگان  تمویل 
افغانستان را ترک می کنند و به این ترتیب حکومت افغانستان که هنوز 
به کمک های خارجی وابسته است، باید به تنهایی بتواند وجوه مالی اش 

را تامین کند.
امریکا و  ایاالت متحده  افغانستان،  از کمک کنندگان بزرگ  دو کشور 
بریتانیا قباًل کمک های خود به افغانستان را به نصف کاهش داده اند. 
سازمان های امدادی بین المللی که برای کمک به افغانستانی ها فعالیت 
می کنند، می گویند که کمک ها به سرعت کاهش می یابند. یک سازمان 
غیرانتفاعی امریکایی که 13 مکتب دخترانه با سه هزار شاگرد را تمویل 
می کند، می گوید که بیشتر از یک سال است معاش معلمین را نپرداخته 

است.
در برخی موارد قیمت امالک تا 50 درصد و کرایه ها حتا تا 75 درصد 
کاهش یافته است. سرمایه گذاران از تمویل پروژه های بازسازی دست 
سال  اوایل  در  است.  یافته  کاهش  نیز  افغانی  پول  ارزش  اند.  کشیده 
2013 هر دالر امریکایی با 52 افغانی تبادله می شد و حاال این نرخ به 

57 افغانی رسیده است.
جان محمد زی، صاحب اداره امالک »نوی افغان درانی« می گوید: »خانه 
یی که سال گذشته به هشت هزار دالر امریکایی کرایه داده می شد، حاال 
به دو هزار دالر داده می شود.« او حتا به این نظر است که اگر موافقتنامه 

امنیتی امضا شود و انتخابات به صورت درست برگزار گردد، باز هم 
وضعیت بهتر نخواهد شد. خان افضل هیوادوال، معاون بانک مرکزی 
موقتی  صورت  به  اکثراً  گذاری  »سرمایه  گفت:  رویترز  به  افغانستان 

متوقف شده است.«
ناخالص  تولید  رشد  که  اند  کرده  بینی  پیش  المللی  بین  سازمان های 
در  درصد   3.5 به   2012 سال  در  درصد   14 از  افغانستان  داخلی 
بانک جهانی گفته است که حالت  سال جاری کاهش خواهد یافت. 
بالتکلیفی می تواند رشد اقتصادی افغانستان را در سال جاری صدمه 

بیشتر بزند.
گزارشی  در  هفته گذشته  بحران«  المللی  بین  »گروه  تحقیقی  سازمان 
نیروهای  خروج  برنامه  شروع  از  شورشیان  حمالت  شمار  که  گفت 
بین المللی افزایش یافته است. این سازمان پیش بینی کرده است که 
اگر کمک های خارجی افزایش نیابد، افغانستان آینده خونینی خواهد 

داشت.
خروج  موعد  به  افغانستان  که  می شود  ناشی  اینجا  از  اصلی  نگرانی 
نیروهای بین المللی در پایان امسال نزدیک می شود و موافقتنامه امنیتی 
دوجانبه میان کابل و واشنگتن که زمینه حضور شمار کمی از سربازان 
امریکایی را برای بعد از 2014 فراهم می سازد، هنوز به امضا نرسیده 

است.
عمر می گوید: »بالتکلیفی در مورد سرنوشت موافقتنامه امنیتی و دور 
دوم انتخابات به همه کسب و کارها خسارت وارد کرده است. تنها در 
کار ما این گونه نیست، بلکه مردم در سراسر کشور در چنین بالتکلیفی 

به سر می برند.«
افغانستان، داکتر عبداهلل عبداهلل و  انتخابات  نامزد دور دوم  هرچند دو 
داکتر اشرف غنی احمدزی گفته اند که در صورت پیروزی در انتخابات 
موافقتنامه امنیتی با واشنگتن را به امضا می رسانند، اما تا نهایی شدن 

انتخابات افغانستان وقت زیادی باقی است.
محمد اسماعیل افضل، مدیر شرکت ساختمانی »ضیا شجاع« می گوید 
درصد   80 حاال  تا  روان  سال  شروع  از  شرکت  این  فعالیت های  که 
کاهش یافته است. او می افزاید: »بسیاری تاجران قباًل پول های خود 
را از افغانستان خارج کرده اند و تاجران باقی مانده نیز چنین خواهند 
کرد.« اتاق صنایع و تجارت افغانستان گفته است که سرمایه گذاری در 

مجموع نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است.
خارجی ها محتاط اند

معاون بانک مرکزی افغانستان می گوید که گفتگو با چهار بانک غربی 
که مایل به سرمایه گذاری در بازارهای افغانستان بودند، متوقف شده 
است. او افزود: »آنها مایل اند که اینجا بیایند، اما برای هر سرمایه گذار 
این مهم است که ببیند چه اتفاق می افتد.« بیشتر کسانی از این وضعیت 
آسیب می بینند که به کمک های خارجی وابسته بودند. حدود نصف 

جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.
براساس آمار سازمان ملل متحد، کمک ها از 8۹4 میلیون در سال 2011 
به 508 میلیون در سال 2013 کاهش یافت و کمتر از یک پنجم 406 
میلیون دالر کمک های بشری سازمان ملل متحد در سال جاری تا حاال 

تهیه شده است.
دویچه وله

راکت   27 اصابت  از  کنر  والیت  امنیتی  مقام های 
خبر  والیت  این  به  پاکستان  خاک  از  شده  شلیک 

دادند.
روز  کنر  پولیس  فرمانده  سیدخیل،  عبدالحبیب 
گذشته  ساعت   24 طی  گفت:  رسانه  ها  به  گذشته 
به مناطق  پاکستان  27 راکت شلیک شده از خاک 
و  کرد  اصابت  کنر  سرکانوی  شهرستان  مسکونی 

خساراتی را بر جای گذاشت.
که  پرانی  راکت  این  اثر  بر  گفت  خیل  سید 
واحد   4 نداشت  پی  در  جانی  تلفات  خوشبختانه 

مسکونی به کلی ویران شد.
فرمانده پولیس کنر گفت از آغاز سال ۹3 تا کنون 
بیش از 200 راکت شلیک شده از خاک پاکستان به 

مناطقی از والیت کنر اصابت کرده است.
راکت پرانی از خاک پاکستان به افغانستان از جمله 
موضوعات تنش آمیز در روابط کابل و اسالم آباد 

بوده است.
حمالت  ادامه  باره  در  بارها  افغانستان  مقامهای 

راکتی از خاک پاکستان هشدار داده اند.
راکت پرانی به افغانستان در حالی صورت گرفت 
جانبه  سه  نشست  شاهد  کابل  دوشنبه  روز  که 

ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کریمی  شیرمحمد 
افغانستان، راحیل شریف رییس ستاد مشترک ارتش 
پاکستان و جوزف دانفورد فرمانده نظامیان خارجی 

مستقر در افغانستان بود.
این  در  افغانستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
نشست به لزوم قطع راکت پرانی از خاک پاکستان 
انتخابات  امنیت  تامین  در  آباد  اسالم  همکاری  و 

ریاست جمهوری کشورش تاکید کرد.
ستاد  رئیسان  نشست  هفتمین  و  سی  نشست  این 
می  شمار  به  پاکستان  و  افغانستان  ارتش  مشترک 

رود.

با  را  قراردادش  مسی  لیونل 
به  تا  کرد  تمدید  کاتاالنی  تیم 
پردرآمدترین بازیکن فوتبال جهان 

تبدیل شود.
قرارداد  تمدید  از  بارسلونا  باشگاه 
لیونل مسی، ستاره آرژانتینی خود 

تا سال 2018 خبر داد.
تا 22  بین 20  لیونل مسی سالیانه 
دریافت  بارسلونا  از  یورو  میلیون 
این  می شود  باعث  و  کرد  خواهد 
بازیکن باالتر از کریستیانو رونالدو 
پردرآمدترین بازیکن فوتبال جهان 

باشد.
مهاجم آرژانتینی بارسلونا همچنین 
فوتبالش  دارد  دوست  کرد  تاکید 
پایان  به  بارسلونا  در  اروپا  در  را 
که  هست  این  امکان  اما  برساند، 

از فوتبال خداحافظی  در آرژانتین 
مساله  این  درباره ی  مسی  کند. 
گفت: در فوتبال اروپا در باشگاهی 
نخواهم  بازی  بارسلونا  از  غیر 
در  من  تیم  آخرین  بارسلونا  کرد. 
فوتبال اروپا خواهد بود. اما امکان 
رد  را  کشورم  لیگ  به  بازگشت 
نمی کنم. دوست دارم در سال های 
لیگ  در  بازیگری ام  دوران  پایانی 

کشورم بازی کنم.
از  سالگی   13 در  مسی  لیونل 
بارسلونا  به  سنترال  روساریو 
باشگاه  این  آکادمی  در  و  پیوست 
مشغول به بازی شد. او بارها اعالم 
کرده است که دوست دارد روزی 
در  و  کند  بازی  روساریو  تیم  در 

این تیم کفش هایش را بیاویزد.

مربی تازۀ یونایتد: 
مـورینیوبهمـنحسـادتمـیکـند

امریکا:
از برنامه های واکسیناسیون برای جاسوسی استفاده نخواهیم کرد

فرمانده پولیس کنر:

شلیک بر کنر از جانب پاکستان ادامه دارد

ورزش
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شماری از اعضای مجلس سنا در جلسۀ عمومی روز سه شنبۀ 
این مجلس، از شورای امنیت سازمان ملل متحد و حکومت 
افغانستان خواستند تا جلو حمالت راکتی از آن سوی خط 

دیورند به سرحدات افغانستان را بگیرند.
کشور  نظامی  نیروهای  راکتی  حمالت  سناتوران،  گفتۀ  به 

پاکستان در خاک افغانستان تجاوز آشکار در کشور است.
»مجلس  گفت:  سنا  مجلس  اول  معاون  ایزدیار،  علم  محمد 
سنای افغانستان با صدور اعالمیه یی از شورای امنیت سازمان 
به  اقدامات جدی  که  می خواهد  افغانستان  و حکومت  ملل 
خط  سوی  آن  از  راکتی  ادامه حمالت  از  جلوگیری  هدف 

دیورند گرفته شود.«
او تاکید کرد که تداوم جنگ در افغانستان به نفع هر دو کشور 
نیست و تامین صلح در افغانستان می تواند ایجاد صلح در 

پاکستان را نیز تضمین کند.
افغانستان  از  هایی  بخش  بر  پاکستان  پراکنی های  راکت 
همواره باعث تیرگی روابط افغانستان و پاکستان شده است.

مقام های حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواسته است 
تا حمالت راکتی خود بر افغانستان را متوقف کند اما پاکستان 

همواره از خاک خود بر افغانستان راکت پرتاب می کند.
افغانستان  شرقی  والیات  بر  پاکستان  راکتی  حمالت  تداوم 

خشم اعضای مجلس سنا را برانگیخت.
آباد،  انتقاد تند از سیاست های اسالم  با  آنان 
را  افغانستان  بر  کشور  این  راکتی  حمالت 

تجاوز آشکار خواندند.
سنای  مجلس  عضو  جمشیدی،  اکبر  علی 
های  پراکنی  راکت  که  می گوید  کشور 
پاکستان دخالت آشکار نظامی این کشور در 

افغانستان است.
او گفت: »راکت پراکنی های پاکستان زنده گی 
باشنده گان والیت های شرق و جنوب شرقی 

کشور را با مشکل مواجه کرده است.«
این سناتوران، از حکومت افغانستان خواستند 
از  و  بگیرند  موقف جدی  راستا  این  در  که 
شورای امنیت سازمان ملل متحد بخواهند که 

به حمالت راکتی پاکستان نقطه پایان بگذارد.
مجلس سنای کشور در حالی به این موضوع واکنش نشان 
جانبه  سه  نشست  هفتمین  و  سی  دوشنبه،  روز  که  داند 
افغانستان، پاکستان و ناتو به منظور همکاری های دو جانبه 

و مبارزه با تروریزم در کابل برگزار شد.
شیر محمد کریمی رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان در 
این نشست سه جانبه در بخشی از اظهارات خود از همتای 
پاکستانی اش خواست تا حمالت راکتی بر خاک افغانستان 

را متوقف سازد.
کشور،  شرق  در  کنر  والیت  امنیتی  های  مقام  گفته  به  اما 
همزمان با این نشست، نظامیان پاکستان بیست و هفت راکت 

را به ولسوالی سرکانی این والیت پرتاب کردند.
در نتیجه این حمالت، چهار منزل مسکونی در کنر تخریب 

شد.
والیت کنر در شرق کشور از جمله والیت هایی است که با 

کشور پاکستان مرزهای مشترک دارد.
به گفته مقام های کنر، هر از گاهی بخش هایی از این والیت 

از سوی نظامیان پاکستانی مورد حمله راکتی قرار می گیرد.

مجلس سنا به سازمان ملل:

جلو پاکستان را بگیرید
والی غزنی:

آزادشده به صفوف طالبان پیوسته اند زندانیان 
که  مسلحی  مخالفان  می گوید  غزنی  والی 
کرزی  رییس جمهور  فرمان  اساس  بر  اخیراً 
از زندان آزاد شده بودند، دوباره به صفوف 

طالبان برگشته اند.
کرزی،  آقای  فرمان  اساس  بر  پیش  چندی 
به مناسب پیروزی مجاهدین، ۹1 زندانی از 
آزاد شد که 50 مخالف مسلح  زندان غزنی 

نیز شامل آنان بودند..
به گزارش خبرگزاری جمهور، محمد موسی  
اکبرزاده والی غزنی از پیوستن دوباره طالبان 

آزاد شده به صفوف جنگ نگرانی کرد.
والی غزنی گفته است که برخی زندانیان آزاد 
اند؛  برگشته  جنگ  خط  به  گذشته  در  شده 
اما جنگ در کشور، از سوی بیرونی ها اداره 
می شود و نفع آن به جیب کشورهای خارجی 

می ریزد.
آقای اکبرزاده از طالبان خواست که در پروسه 
صلح بپیوندند و از راه مذاکره، خواسته های 

شان را دنبال کنند.
والی غزنی گفت: در صورتی که طالبان زمینه 
کنند؛  فراهم  را  خارجی  کشورهای  مداخله 
با  افغان در حفظ سرحدات کشور  نیروهای 

مشکل مواجه خواهند شد.
گفتنی است که در 8 ثور سال جاری، رییس 
پیروزی  سالروز  مناسبت  به  کرزی  جمهور 
وقت؛  کمونیستی  حکومت  بر  مجاهدین 
در  را  زندانیان  از  تن  صدها  آزادی  دستور 
سراسر کشور صادر کرد که گفته می شود در 
بین آنها، تعداد زیادی از مخالفین دولت نیز 

حضور دارند .

این  انفعال  به  نسبت  امریکا  خارجۀ  امور  وزیر 
و  عراق  در  گذشته اش  مداخلۀ  دلیل  به  کشور 
افغانستان که به انزواگرایی انجامیده است، هشدار 

داد.
جان کری، وزیر امور خارجۀ امریکا گفت که این 
تلخ عراق و  تا تجارب  اجازه بدهد  نباید  کشور 
افغانستان به انزواگرایی در دهۀ حاضر منجر شود.
کری گفت: امریکا که در حال حاضر با بحران های 
سوریه و اوکراین و همچنین تغییرات جهانی آب 
جنگ  عرصه  از  نمی تواند  است  روبرو  هوا  و 

عقب نشینی کند.
جهان  که  کرد  تاکید  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
تا  است  نگران  امریکا  غیبت  به  نسبت  بیشتر 

حضورش.
براساس یک نظرسنجی که اخیرا توسط موسسه 
پیو صورت گرفت حدود 52 درصد از امریکایی ها 
معتقدند این کشور به امور داخلی خود پرداخته و 

در امور سایر نقاط جهان مداخله نکند.
این در حالی است که این میزان در سال 2002، 

30 درصد و در سال 1۹64، 20 درصد بود.
اذعان  می دهند  نشان  نظرسنجی ها  این  بر  عالوه 

در  کشور  این  نظامی  مداخله  با  امریکا  عمومی 
سوریه و اوکراین مخالف هستند در همین راستا 
حزب  خواهان  آزادی  جناح  به  اشاره  با  کری 
اعضای  از  برخی  که  داد  هشدار  جمهوری خواه 

کنگره امریکا به انزواگرایی روی آورده اند.
کری همچنین خواستار عدم پذیرش این موضوع 
شد که دوره رهبری امریکا در جهان به سر رسیده 

است.

هشدار کری نسبت به پیامدهای جنگ عراق و افغانستان:

جـهان نگـران غیبـت امریکـاست
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