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مقام های محلی در کنر می گویند که حمالت راکتی از خاک 
مردم  است.  گذاشته  جا  به  تلفات  کنر  والیت  بر  پاکستان 
محل می گویند که با وجود شکایت های شان، این حمالت 

هنوز ادامه دارند.
مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل، فرمانده امنیه والیت کنر 
به رسانه ها گفت که از صبح روز تا ظهر سه شنبه 65 راکت 
از خاک پاکستان بر والیت کنر شلیک شده است. او افزود 
که اصابت این راکت ها به مردم این والیت خسارات مالی 
و جانی وارد کرده است....                     ادامه صفحه 6

آگهی

دوره  پایان  »با  جوزا؛  اول  از  پس 
صالحيت های  ریيس جمهور،  كاری 
محدود  دولت  ریيس  عنوان  به  او 
حکومت  امور  نمی تواند  و  می شود 

داری را با دست باز انجام دهد«
»در این مقطع ریيس جمهور نمی تواند 
حالت اضطراری اعالم كند. معاهدات 
نمی تواند.  كرده  امضا  را  بين المللی 
نمی تواند اعالم جنگ یا ترک مخاصمه 
كند. در بخش صالحيت های سياسی 

و حقوقی نيز نمی تواند كاری كند.«
جمهور  ریيس  كاری  دوره  پایان  »با 
می  گرفته  او  از  نيز  صالحيت  این 
یا  عزل  را  كسی  تواند  نمی  و  شود 

نصب كند.«



هشدارهای ُممتمد از سوی ستادهای انتخاباتی 
نشانِی  به  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  و 
نوعی  بیان گِر  همه  انتخاباتی،  کمیسیون های 
نگرانی از عمل کردِ این کمیسیون ها در دور اوِل 
انتخاباِت ریاست جمهوری و دور دومِ آن است.
 16 در  ریاست جمهوری  اوِل  دور  انتخاباِت   
نحوۀ  از  عبرت آموز  درس هایی  حاوی  حمل، 
مدیریِت توام با اشکاِل انتخابات در کشور بود. 
این مسأله تنها از سوی یک تیم و نهاد مطرح 
انکار  گونه یی  به  را  آن  بتوان  که  است  نشده 
نهادهای  و  انتخاباتی  تیم های  همۀ  تقریبًا  کرد. 
ناظر بر انتخابات ـ چه ملی و چه بین المللی ـ 
انتخابات  از اشکاالِت عمدۀ مدیریتی در روند 
سخن گفته اند. هرچند کمیسیون های انتخاباتی 
را  آن ها  و  داده  پاسخ  انتقادها  این  به  پی هم 
که  کرد  انکار  نمی توان  ولی  نپذیرفته اند، 
مشکالِت  با  اول  دورِ  در  انتخابات  مدیریِت 
بدون  که  مشکالتی  است؛  بوده  همراه  جدی 
به جا  انتخابات  نتیجۀ  بر  را  خود  اثراِت  شک 
کرد.  بهت زده گی  دچار  را  جامعه  و  گذاشت 
این اشکاالت که اشکاالتی جدی هم است، اگر 
در دور دومِ انتخابات برطرف نشوند، نسبت به 
نتیجۀ انتخابات نمی توان زیاد امیدوار بود. زیرا 
مدیریِت  با  تنگاتنگ  رابطه یی  انتخابات،  نتیجۀ 
بر  که  نتیجه یی  دارد.  انتخاباتی  شفاِف  و  سالم 
نه  شود،  اعالم  آرا  مهندسِی  و  دست کاری  اثر 
تنها برای رای دهنده گان قابل قبول نخواهد بود، 
بل بیِم آن می رود که جامعه را با بحران جدی 

مواجه کند.
دوم  دور  برگزاری  زمینۀ  در  مسأله  چند   
سوی  از  باید  که  است  مهم  بسیار  انتخابات، 
آن ها  به  جدیت  با  انتخاباتی  کمیسیون های 

پرداخته شود.
اعضای  غیرجانب دارِی  مسأله،  نخستین   )1
کمیسیون های انتخاباتی است. در این که اعضای 
شهروندِی  حق  از  انتخاباتی،  کمیسیون های 
اند، هیچ جای  برخوردار  انتخابات  در  شرکت 
افغانستان،  اساسی  قانون  مطابِق  نیست.  شک 
انتخابات  در  دارند  همۀ شهرونداِن کشور حق 
می خواهند  که  نامزدی  هر  به  و  کنند  شرکت 
افراد)اعضای کمیسیون های  این  اما  رای دهند؛ 
انتخاباتی( از موقعیت و عالیق شخصِی خود در 
اعضای  کنند.  استفاده  نمی توانند  انتخابات  کارِ 
کاماًل  رای دهنده گان  آرای  مورد  در  کمیسیون 
ضمن  نباشد،  چنین  اگر  باشند.  بی طرف  باید 
می شود،  خدشه دار  انتخابات  سالمِت  این که 
مستقِل  نهادهای  به  نسبت  نیز  مردم  اعتماد 
انتخاباتی از بین می رود. به همین دلیل، در قانون 
بر اصل بی طرفِی کمیسیون ها تأکید شده و این 
استقالل  شده اند.  خوانده  مستقل  کمیسیون ها 
برابر  در  تنها  که  معناست  این  به  کمیسیون ها 
قانون مسوولیت دارند و هیچ فرد و نهادی حِق 
دخالت و نفوذ در فعالیت های آن ها را ندارد. اما 
کمیسیون های  بلندپایۀ  اعضای  از  شماری  اگر 
شوند،  متهم  جانب داری  عدم  به  انتخاباتی، 
روند  بر  ناگواری  اثراِت  می تواند  موضوع  این 

انتخابات بگذارد. 
اعضای  برخی  نشانی  به  تند  انتقادهای 
تیم های  سوی  از  انتخاباتی  کمیسیون های 
این  برانتخابات،  ناظر  نهادهای  و  انتخاباتی 
نگرانی را به وجود آورده است که افرادی در 
خود  کارِی  صالحیت های  از  کمیسیون ها  این 
از  به دقت  موضوع  این  می کنند.  سوءاستفاده 
و  شود  بررسی  باید  مسوول  نهادهای  سوی 
کمیسیون های انتخاباتی از وجود چنین افرادی 

پاک شوند.
است  مدعی  انتخابات  کمیسیوِن  هرچند   
به دلیل  را  خود  کارمنِد  سه هزار  از  بیش  که 
دخالت در مسایل انتخاباتی، از سمت های شان 
را  دیگر  پنج هزارِ  از  بیش  و  کرده  سبک دوش 
در فهرسِت سیاه قرار داده است، ولی این امر 
به  مردم  اعتماد  تا  نمی کند  کفایت  به تنهایی 
شود.  تأمین  انتخاباتی  کمیسیون های  کارکرد 
بلندپایه  افراد  از  نام هایی  باید  فهرست  این  در 
نیز شامل شود که در انتخابات 16 حمل، اصل 

بی طرفی را رعایت نکرده اند. 
2( مسالۀ دوم، دخالِت مقام های دولتی در کارِ 
انتخابات است. پس از نگرانی هایی که در مورد 
عدمِ بی طرفِی شماری از اعضای کمیسیون های 
انتخاباتی در روند انتخابات مطرح است، جایگاه 
دوم را مقام های دولتی به خود اختصاص داده اند. 

این افراد به دلیل نفوذ در حوزه های کارِی خود 
انتخابات دخالت  کارِ  به ساده گی می توانند در 
نهادهای  سوی  از  دخالت  هرگونه  ورزند. 
بی راهه  به  را  انتخابات  نتیجۀ  می تواند  دولتی، 
که  شد  مشخص  انتخابات  اوِل  دور  در  ببرد. 
هنوز برخی نهادها و مقام های دولتی در مرکز 
و والیات، نسبت به انتخابات بی طرف نیستند. 
کمیسیوِن انتخابات به تازه گی از رییس جمهوری 
کشور خواسته است که با صدور فرمانی به این 
افراد  برکنارِی  در  تا  دهد  کمیسیون صالحیت 
اما  ورزد؛  اقدام  انتخابات  در  تقلب  به  متهم 
بر  فراموش کرده است که  انتخابات  کمیسیوِن 
مورد  در  که  دارد  حق  انتخابات  قانون  اساس 
مقام ها و نهادهای دولتی یی که در کار انتخابات 
را  کشور  ریاست جمهوری  می ورزند،  دخالت 
در جریان قرار دهد و تقاضای برخورد قانونی 
داشته باشد. چنین صالحیتی برای کمیسیون به 
صورِت قانونی داده شده، ولی این که کمیسیون 
نکرده است، جای  استفاده  از چنین صالحیتی 

سوال دارد. 
و  مقام ها  عمل کرد  به  نسبت  کمیسیون  اگر 
این  و  دارد  مالحظاتی  مشخص،  نهادهایی 
مالحظات را با ریاست جمهوری شریک ساخته 
صورت  ریاست جمهوری  جانب  از  غفلت  و 
رسانه یی  با  می تواند  کمیسیون  آن گاه  گرفته، 
کردن مسایل، از خود رفِع مسوولیت کند. اکتفا 
نامه نگارِی محض که از ویژه گی های  کردن به 
تغییر  را  هیچ چیزی  است،  افغانستان  نهادهای 
نمی دهد و مسوولیِت کمیسیون را نیز رفع نمی 

سازد.
3( مسالۀ سوم، بی طرفِی نهاد ریاست جمهوری 
کشور در امِر انتحابات است. آوازه های زیادی 
مبنی بر دخالِت شخص رییس جمهور و برخی 
اطرافیاِن او در کارِ انتخابات به گوش می رسد و 
هر از گاهی نیز گزارش هایی در این مورد منتشر 
نهاد ریاست جمهوری در  این که  می شوند. در 
جای  نبوده،  بی طرف  حال  به  تا  انتخابات  کارِ 
تردید نیست. اما عدم بی طرفِی آن در دور دوم، 
بدون شک خطراِت جدی یی را متوجه سالمِت 

انتخابات می سازد. 
چندین  میاِن  رقابت  این بار  که  نکنیم  فراموش 
پنهان  دید  از  مسایل  برخی  که  نیست  نامزد 
زمینۀ  نامزد،  دو  با  انتخابات  برگزاری  بمانند. 
نظارت برآن را افزایش می بخشد و به ساده گی 
می توان دخالت های دیگران را در امِر انتخابات 
که  افغانستان  رییس جمهورِی  کرد.  برجسته 
سیزده ساله اش  مأموریِت  پایان  به  زیادی  زماِن 
باقی نمانده، بهتر است که این بار به آرای مردم 
مهندسِی  و  دخالت  فکر  به  و  بگذارد  احترام 
عمل کردِ  به  نسبت  مردم  زیرا  نباشد.  انتخابات 
و  کرد  خواهند  قضاوت  انتخابات  در  همه 
متوجِه  بیشتر  همه  از  بدون شک  قضاوت  این 

شخص رییس جمهوری خواهد بود.

2    سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو  هفت   y چهارشنبه  7  جوزا  / خرداد  y 1393 28 رجب المرجب  y 1435 28 می  2014 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

هشدارهاِی  
پیش از 

برگزارِی
دور دوِم 
انتخابات

فراموش نکنیم که این بار رقابت 
میاِن چندین نامزد نیست که برخی 

مسایل از دید پنهان بمانند. برگزاری 
انتخابات با دو نامزد، زمینۀ نظارت 

برآن را افزایش می بخشد و به ساده گی 
می توان دخالت های دیگران را در امِر 

انتخابات برجسته کرد. رییس جمهورِی 
افغانستان که زماِن زیادی به پایان 

مأموریِت سیزده ساله اش باقی نمانده، 
بهتر است که این بار به آرای مردم 
احترام بگذارد و به فکر دخالت و 

مهندسِی انتخابات نباشد. زیرا مردم 
نسبت به عمل کرِد همه در انتخابات 
قضاوت خواهند کرد و این قضاوت 

بدون شک از همه بیشتر متوجِه 
شخص رییس جمهوری خواهد بود

 

نزدیک به چهار ماه است که فضای کشور به صورت 
انتخاباتی شده است و  مطلق، سیاسی و به طور ویژه، 
دوام خواهد  این وضع  دیگر،  ماه  تا یک ونیِم  احتماالً 
اجتماعی،  اقتصادی،  نسبی  رکود  این که  بماند  کردـ 
پیکارهای  آغاز  از  قبل  حتا  و...  فرهنگی  بازرگانی، 
انتخاباتی آغاز شده بود و اینک به صورت قطع، همۀ 

فعالیت ها متوقف اند.
سیاسی  مهِم  پروسۀ  یک  عنوان  به  انتخابات  هرچند 
بر جریان  تا حدودی  راه می افتد،  در هر کشوری که 
زنده گی عادِی مردمِ همان کشور اخالل ایجاد می کند؛ 
اما این پروسه در کشورهای بی ثباتی چون افغانستان، 
تأثیِر به مراتب منفی تری را برجا می گذارد، طوری که 

همه چیز و همه کس از فعالیت باز می مانند.
زمینه  این  در  ماندگار  روزنامۀ  که  گزارش هایی  در 
از  مردم  که  است  روشن  به خوبی  آورده،  به دست 
پُرمایه  بازرگاِن  یک  از  اند.  شاکی  موجود  وضعیِت 
نکته  این  بر  همه  جاده،  کنارِ  کسبه کار  یک  تا  شروع 
را  آن ها  کاروبارِ  نظام  انتخابات،  که  دارند  نظر  اتفاِق 
مسالۀ  سِر  بر  تنها  البته حرف  است.  انداخته  رونق  از 
بودن  مبهم  به دلیل  سرمایه گذاران  که  نیست  اقتصادی 
نرخ  یا  و  کشیده اند  سرمایه گذاری  از  دست  اوضاع، 
امتعه باال رفته است. در زمینه های دیگر نیز، وضعیت 

بهتر از آن نیست.
نهادهای  تمامِ  تقریبًا  فعالیِت  می شود،  دیده  چنان که 
گونۀ  به  است.  متوقف  روز  و  شب  این  در  فرهنگی 
فیس بوک  اجتماعِی  شبکۀ  در  نقاشان  از  یکی  نمونه، 
شکایِت خود را چنین نوشته است که از چندی قبل 
تصمیم داشته نمایشگاه نقاشی اش را پس از انتخابات 
به دورِ  انتخابات  اینک که  اما  بیاندازد،  به راه  کابل  در 

دوم رفته، نمی داند چه کار کند!
فعالیِت  و  کار  انتخابات،  تِب  این  که  می رسد  نظر  به 
گرما  بدون  نیز  را  دولتی  وزارت خانه های  و  نهادها 
فعالیِت  است،  نمایان  که  آن گونه  است.  نگذاشته 
کمرنگ  دولتی  نهادهای  و  وزارت خانه ها  از  بسیاری 
این که  از  جدای  کمرنگی،  این  دلیل  است.  شده 
دولتی  بلندرتبۀ  اراکیِن  از  بسیاری  درگیرِی  می تواند 
در کارزارهای انتخاباتی باشد؛ مسالۀ ابهامِ دولِت پس 
سنت  طبق  افغانستان  در  زیرا  است.  نیز  انتخابات  از 
و  عناصر  تمام  می آید،  نو  که  حکومتی  هر  گذشته، 
به دور می ریزد. همان گونه  را  قبلی  اعضای حکومِت 
که کابینۀ جدید تشکیل می شود، اعضا و کارمنداِن تمام 
نهادها نیز جدید می شوند. بنابراین، کمتر کسی دل به 
کار می بنـدد و بیشتر به این تصور اند که آیا پس از 
آمدن حکومت جدید، آن ها در پست و مقام شان باقی 
می مانند یا خیر. به این ترتیب، چنین ابهام و هراسی، 
روی فعالیت و کارِ آن ها نیز تأثیر می گذارد و در نتیجه، 
و  کمر نگ  مختلف،  سطوح  در  نهادها  فعالیت  تمام 

کمرنگ تر می گردد.
حاال اگر قیاس را بر نمونۀ باال بگیریم، می توان تصور 
کرد که چه قدر فضای انتخابات، سایۀ سنگیِن خود را 
بر تمام شووِن زنده گی مردمِ افغانستان گسترده است و 
به همین منوال، ادامۀ این وضع، چه اندازۀ دیگر جریان 

عادِی زنده گی را در کشور لطمه می زند!
در پایان باید افزود که بی تردید تاواِن این همه اختالل 
در نظم و نسِق زنده گی و کار در کشور را اگر نهادهای 
سرمایۀ  خود  که  ـ  می پردازند  خود  بودجۀ  از  دولتی 
ملت است ـ، به همان اندازه و در مقیاس دیگر، مردمِ 
فقیر نیز این تاوان را از جیب شخصِی خود می پردازند 

که این ستمی ست بزرگ و نابخشودنی.

سـایۀوانتخاباتیراکِدفضـای
سنگیِنآنبرزندهگِیمردم
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در  اوکراین می گویند،  ریاست جمهوری  انتخابات  ناظران خارجی 
این انتخابات فقط 700 مورد تخلف صورت گرفته و از نظر آنها این 

انتخابات »سالم« ارزیابی می شود.
به گزارش شبکه خبری یورونیوز، ناظران خارجی، انتخابات ریاست 
جمهوری اوکراین را که در آن »پترو پوروشنکو« پیروز اعالم شد، 
»انتخاباتی آزاد و سالم« توصیف کرده و اعالم کردند فقط 700 مورد 
تخلف انتخاباتی گزارش شده که بیشتر آن ها مربوط به شرق کشور 
نیز برای نظارت از نزدیک به این  است. چندین سناتور آمریکایی 

انتخابات وارد اوکراین شده بودند.
همکاری  و  تجارت  سازمان  ویژه  کننده  هماهنگ  سوارس،  جواو 
اروپا در این باره اعالم کرده که: »در شهر دونتسک یک مرکز رای 
گیری هم باز نبود و این مشکل بزرگی است اما مشروعیت انتخابات 
انتخابات  از  بیشتر  خیلی  مشارکت  چراکه  برد.  نمی  سوال  زیر  را 

پارلمان اروپا بود.«
روز  انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان  کی یف  غربگرای  دولت 
جمهور  رییس  است.  کرده  اعالم  درصد   60 را  اوکراین  یکشنبه 
امریکا، جزو نخستین کسانی بود که از این انتخابات و نتایج حاصل 

از آن استقبال کرد. 
برساس آمارهای غیر رسمی،  پترو پروشنکو، تاجر میلیاردر اوکراینی 
با کسب بیشترین آراء پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده است 
اما یورونیوز اعالم کرد که  »نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری 
تحلیف  مراسم  آینده  روز  در سی  و  شد.  خواهد  اعالم  اول جون 
ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و پس از آن پترو پوروشنکو، 
رئیس جمهوری برای کنترل دوباره دولت بر شرق اوکراین از مناطق 

دونتسک و لوهانسک دیدار خواهد کرد.«
روسیه نیز از برگزاری این انتخابات استقبال کرده است.

امریکابایدبهکمکاروپاروسیهرامهارکند
یک روسیه قوی تر می تواند نقش موثرتری در کره و بر 
ایفا کند. پس  هم زدن توازن قدرت بین چین و جاپان 
حتی در پاسبفیک نیز امریکا منافعی در مدیریت اهداف 
روسیه دارد- منافعی که هم اکنون نیازمند برقراری توازن 
به  بیشتر  توجه  و  امریکا  خارجی  سیاست  در  دوباره 

اروپاست.
کم  دست  الحاق  در  پوتین  والدیمیر  متجاوزانه  نقش 
مدار مسکو، چیزی  به  اوکراین  مناطق شرقی  از  بخشی 
فراتر از ایمان او به تهدید و دروغ پراکنی را آشکار کرد. 
این روند پنجره یی به سوی آشفتگی خطرناک بین چهار 
قدرت  محتوای  پیرامون  جهان  یی  منطقه  قدرت  کانون 

استراتژیک در سال 2014 گشود.
در حالی که روسیه از خصومت خود با استفاده از تهدید 
های نظامی و متحدان ستون پنجم دفاع می کند،  متحدان 
اروپای غربی منزجر از جنگ به منافع تجاری خود چنگ 

بتواند  اقتصادی  های  هویج  امیدوارنند  و  زنند  می 
که  متحده  ایاالت  بیاورد.  عقل  سر  را  پوتین  آقای 
مدت ها در نقش پلیس جهانی ظاهر شده اما از این 
نقش به ستوه آمده است، می کوشد آقای پوتین را با 
چماق های اقتصادی به راه بیاورد، هرچند که محور 
امریکا به سوی آسیا در حال چرخش است. در آنجا 
چین با توسعه اقصادی سرسام آور خود یک ریسک 
نظامی جدید برای متحدان امریکا و شرکای تجاری 

اش به شمار می رود.
به بیان دیگر، برداشت هر یک از کانون های قدرت 
 - المللی   بین  استراتژی  ابزارهای  و  اهداف  از 
یکدیگر  با  اقتصادی-  وابستگی  با  قدرت  سیاست 
تفاوت دارد. این امر موجب می شود که حل مناقشه 
ها چشم انداز نامطئنی داشته باشد و این یک خطر 

است.  
آیا روسیه می تواند بدون اینکه جنگ شهری به راه 
بیاندازد، اوکراین را رها کند؟ آیا واشینگتن می تواند 
تحریم های را به اندازه ای سنگین طراحی کند که 
آقای پوتین را تحت فشار قرار دهد و در عین حال 
اروپا را با روکود مواجه نکند؟ آیا بانکداران آلمانی 
و کشتی سازان فرانسوی تحریم ها را از درجه اعتبار 
ساقط می کنند و به روسیه اجازه می دهند مرزهای 
خود را فراتر از آن چیزی ببرد که در دوران جماهیر 

شوروی سابق وجود داشت؟ آیا چین با مشاهده سیاست 
های نرم تر امریکا در اروپا ، برای سلطه بر جزایری در 
واکنش  داد؟  بیشتری خواهد  مانور  دریای چین  جنوب 

ژاپن، کره جنوبی و دیگران چه خواهد بود؟
را ورای  تجاری خود  منافع  اروپا  است:  امر مسلم  یک 
منافع امنیتی اش تعریف کرده و این با سیاست امریکا در 
تضاد است. پافشاری فرانسه برای تحویل دو ناو جنگی 
به روسیه نمایانگر  لبه تیغ تیزی است که پوتین آن را بین 

متحدان غربی می کشد.
امریکایی ها مدت هاست که از سستی اروپا در مواجه با 
تهدید های امنیتی گله می کنند- امریکایی ها اغلب بیش 
این  دهند.  می  اهمیت  امنیت  موضوع  به  ها  اروپایی  از 
اروپایی ها در مقایسه  در حالی است که اوکراین برای 
با امریکایی ها مساله مهم تری به شمار می رود و رابطه 
تجاری آنها 10 برابر با روسیه قوی تر است و به همین 

دلیل می توانند از این اهرم برای فشار بر پوتین استفاده 
کنند.

اما اروپا به رهبری آلمان ترجیح می دهد در خصوص 
آینده اوکراین منفعل باقی بماند. اروپا از این نگران است 
که روسیه منابع انرژی مورد نیاز آنها را به خطر بیاندازد 
و یا از بازار سرمایه گذاری و صادرات اروپا خارج شود.
اروپا منافع تجاری خود را ورای منافع امنیتی اش تعریف 
پافشاری  امریکا در تضاد است.  با سیاست  این  کرده و 
نمایانگر   روسیه  به  جنگی  ناو  دو  تحویل  برای  فرانسه 
غربی  متحدان  بین  را  آن  پوتین  که  است  تیزی  تیغ  لبه 

می کشد.
اروپا  دلپذیر  رفتار  امریکا  استراتژی  حال،  همین  در 
بزرگ  استراتژی  اگر مساله  کند.  تشدید می  را  -روسیه 
آسیا  به  باید  امریکا  این است که  باشد  امریکایی مطرح 
تولید  سوم  دو   ،2015 سال  تا  تواند  می  که  کند  نگاه 

رودهام  هیالری  دهد.  تشکسل  را  جهانی  ناخالص 
خارجه  وزارت  در  وزیر  عنوان  به  که  زمانی  کلینتون، 
جایی  پاسیفیک   آسیا  منطقه  که  گفت  بود  فعال  امریکا 
است که در آن آینده سیاست ها تصمیم گذاری خواهد 
شد. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا نیز با سفر به آسیا 
در حالی که هنوز بحران اوکراین حل نشده باقی مانده 

بود، نشان داد که اهمیت این پیام را درک کرده است.
تجاری  روابط  مبنای  بر  چندان  اروپا  با  امریکا  اتحاد 
مستحکم بنا نشده است. این دو با هم پیوندهای تاریخی 
های  تهدید  برابر  در  مشترک  هایی  جبهه  و  فرهنگی  و 
امنیتی دارند. با این وجود امریکا با حرکت به سوی آسیا 
نشان می دهد که اکنون منافع اقتصادی نیز اهمیت زیادی 

پیدا کرده اند.
این  به  بزرگ  استراتژی  به  پوتین  آقای  روشن،  طور  به 
شیوه نمی نگرد.  در مقابل دستپاچگی امریکا، او تمایل 

قربانی سیاست ورزی سنتی  اقتصادی را  منافع  دارد که 
کند- جایی که سرزمین ها تصرف می شوند و همواره 
گذاتشه  نمایش  به  قدرت  و  نفوذ  مانور  برای  فضایی 
می شود. یک منطق در اینجا وجود دارد. جنگ سرد با 
سرافکندگی روسیه، فروپاشی اقتصادی و کاهش رویکرد 
به  تواند  نمی  پویتن  بود.  همراه  روسیه  مآبانه  امپراطور 
شاید  اما  کند  ارایه  اروپایی  در سطح  کامیابی  اش  مردم 
هراسند،  می  همچنان  که  ملتی  عنوان  به  آنها  به  بتواند 

غرور و افتخار هدیه بدهد.
چین نیز به نظر می رسد که محاسبه های اقتصادی را تا 
حدودی کنار گذاشته است. تحرک های هژمونیک شاید 
به نرخ رشد باالی این کشور ضربه بزند. اما چین مدت 
هاست که روی اقتصاد متمرکز بوده و شاید اکنون زمان 
باشد که در استراتژی خود تجدید نظر کند.  آن رسیده 
امریکا  سیاست  بر  تغییرات  این  باشد،  چه  هر  آن  دلیل 
نیز تاثیر می گذارد. استراتژی که در آن قطب نمای 

امریکا اهداف اقتصادی در آسیا را نمایش می دهد.
به بیان دیگر، بسیاری از مشکالت امریکا با روسیه 
و چین از ناموزونی و ناهنجاری موجود بین تمایل 
امریکا برای سکان داری اقتصاد در سیاست خارجی 
به  ها  کشور  این  تمایل  با  مواجه  به  امریکا  نیاز  و 
پیروی از سیاست ورزی سنتی نشات می گیرد. در 
امریکا در اروپاست که  این منافع رو به زوال  واقع 
روسیه را بر آن داشته که به فکر فرافکنی در متحدان 

آتالنتیک بیفتد.
در چنین شرایطی، این نکته قابل درک است که اروپا 
می خواهد پیوند تکنولوژیکی و تولیدی خود را با 
کند.  حفظ  روسیه  گازی  و  نفتی  مالی،  های  بخش 
اروپا از اینکه پوتین به سرزمین هایی که زمانی تحت 
سلطه سزارها بود دست درازی کند، خرسند نیستند. 
اما در حال حاضر آینده اوکریان به آن اندازه اروپایی 
نگاه  بخواهند  روسیه  از  که  کند  نمی  نگران  را  ها 

استراتژیک خود را تغییر دهد.
می  ایجاد  نگرانی  برای  دلیلی  که  است  چیزی  این 
یک  عنوان  به  اوکراین  به  امروز  امریکا  شاید  کند. 
دارزی  دست  که  زمانی  اما  نکند  نگاه  ملی  منفعت 
آنگاه  شود،  پنهان  ها  اروپای  رضایت  پشت  روسیه 
یک چالش برای منافع مرزی امریکا در اروپای صلح 
آمیز ایجاد می شود. و این در حالی است که امریکا تنها 

می تواند با کمک اروپا، روسیه را مهار کند.
به  کامل  به طور  امریکا  که محور  نیست  آن  زمان  اکنن 
از  ها  اروپایی  این صورت  در  زیرا  بچرخد  آسیا  سوی 
دنبال کردن نقش رهبری امریکا در مواجه با چالش هایی 
حامیان  کرد.  خواهند  پرهیز  آورد،  می  پدید  پوتین  که 
نکته  این  به  باید  امریکا  برای  آسیا  به  نگاه  استراتژی 
هفته  که  است  آسیایی  قدرت  یک  روسیه  کنند:  توجه 
به  قراردادی 30 ساله می خواهد  داد طی  نشان  گذشته 
چین نفت بفروشد. یک روسیه قوی تر می تواند نقش 
موثرتری در کره و بر هم زدن توازن قدرت بین چین و 
ژاپن ایفا کند. پس حتی در پاسبفیک نیز امریکا منافعی 
اکنون  که هم  منافعی  دارد-  اهداف روسیه  مدیریت  در 
نیازمند برقراری توازن دوباره در سیاست خارجی امریکا 

و توجه بیشتر به اروپاست.

ناظرانخارجی،انتخاباتریاستجمهوری

اوکراینرا»سالم«ارزیابیکردند

چينازبانکهاخواست
تاازسرورهايشرکتآمریکایي

IBMاستفادهنکنند

»صحبتدربارهنشستميانپيروزادامۀسریالحوادثریلیمرگباردرهند
انتخاباتاوکراینوپوتينزوداست«

در تازه ترین حادثه ریلی در هندوستان دست کم 40 تن کشته 
و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند.

این حادثه دومین حادثه ریلی شدید در هندوستان طی ماه های 
اخیر است که در آن ده ها تن جان خود را از دست می دهند. 
فقیری  کشاورزان  و  روستاییان  را  حادثه  این  قربانیان  اکثر 

تشکیل می دهند که در حال بازگشت به خانه هایشان بودند.
باال در حرکت  با سرعت  این قطار سریع السیر  در حالی که 
با مشاهده یک قطار دیگر در مسیر خود در  بود، راننده آن 
نتیجه  ناگهان ترمز کرد و در  ایستگاه »اوتارپرادش«  نزدیکی 
شش واگن آن از ریل خارج شدند. تاکنون مرگ 40 تن بر اثر 
این حادثه تایید شده اما به دلیل اینکه قطارهای هند معموال 
درستی  به  هنوز  می کنند  سوار  مسافر  خود  ظرفیت  از  بیش 
مشخص نیست چند نفر در قطار بوده اند. پس از این حادثه 
افرادی بودند که به محل حادثه  روستائیان اطراف، نخستین 

سرازیر شده و به نجات حادثه دیدگان شتافتند.
ضمیر احمد از مقامات پولیس محلی گفت: این قطار مسافران 
را از شهر »حصار« به مقصد »گوراخپور« سوار کرده بود که در 

46 کیلومتری از مقصد اصلی خود دچار حادثه شد.
دلیل  به  افزود:  احمد  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نجات  عملیات  سریع  شروع  حادثه،  محل  بودن  دورافتاده 
دشوار بود اما ماموران پولیس و کارشناسان راه آهن به موقع 
منتقل  بیمارستان  به  را  مجروحان  و  رسیدند  حادثه  محل  به 
جراحات  شدت  اثر  بر  گذشته  روز  نیز  قطار  راننده  کردند. 
قطاری  ایستگاه  رئیس  همچنین  باخت.  جان  بیمارستان  در 

این حال  با  است.  متواری شده  داد،  رخ  آنجا  در  حادثه  که 
کارشناسان می گویند که هنوز برای اعالم دقیق علت حادثه 

زود است.
اینکه روزانه حدود 20 میلیون  خط آهن هندوستان به دلیل 
نفر را با استفاده از 11 هزار قطار جابه جا می کند، پرحادثه ترین 
به  حوادث  این  اکثر  می شود.  محسوب  جهان  ریلی  خطوط 
دلیل خطای انسانی و مدیریت ضعیف رخ می دهند. اوایل ماه 
جاری نیز یک قطار با یک دستگاه خودروی جیپ برخورد 
کرد و 13 سرنشین آن را که از مراسم عروسی بازمی گشتند 
نیز یک قطار دیگر در  به کام مرگ کشاند. چهار روز پیش 
جنوب بمبئی )مومبای( از ریل خارج شد و دست کم 19 تن 
جان خود را از دست دادند. در حادثه دیگری که ماه گذشته 
ریل  از  هند  »آسام«  ایالت  شرقی  شمال  در  قطاری  داد  رخ 

خارج شد که در این حادثه نیز 19 تن مجروح شدند.

در پی باال گرفتن اتهامات جاسوسی سایبری بین چین و امریکا 
، دولت چین روز سه شنبه از بانک های این کشور خواست 
آالت  ماشین  شرکت  سوی  از  شده  ارائه  سرورهای  از  دیگر 
بین المللی کسب و کار )آی.بی.ام( که یک شرکت امریکایی 
مارک  یک  از  آن  جای  به  و  نکنند  استفاده  است،  چندملیتی 

محلی استفاده کنند.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از افراد نزدیک به این پرونده اعالم 
آن هستند  دنبال  به  دارایی چین  بانک مرکزی و وزارت  کرد 
که ببینند آیا وابستگی بانک های تجاری کشور به سرورهای 

آی.بی.ام امنیت مالی کشور را به خطر می اندازد یا خیر.
شرکت آی.بی.ام ، یک شرکت امریکایی چند ملیتی است که 
در زمینه های سخت افزار ، نرم افزار و آی.تی فعالیت دارد و 

خدماتی از قبیل زیرساخت و میزبانی وب ارائه می کند.
های  جاسوسی  درباره  جدیدی  گزارش  گذشته  روز  پکن 
حالی  در  این  کرد.  منتشر  مجازی  فضای  در  امریکا  گسترده 
به  امریکا  در  چینی  نظامی  چند  پیش  هفته  یک  که  است 

جاسوسی سایبری متهم شناخته شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از پکن ، هیچ یک از مسئوالن 
شرکت آی.بی.ام در دسترس نبودند تا در این خصوص اظهار 

نظر کنند.

که  کرد  اعالم  روسیه  جمهوری  رییس  مطبوعاتی  دبیر 
پیروز  میان  نشست  خصوص  در  صحبت  برای  هنوز 
انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین و والدیمیر پوتین 

بسیار زود است.
دیمیتری  این  از  پیش  روسیه،  رادیو صدای  گزارش  به 
پسکف، دبیر مطبوعاتی رییس جمهوری روسیه گفته بود 
که والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه علنا موضع 

خود در قبال انتخابات اوکراین را اعالم کرده است.
که  است  کرده  تاکید  همچنین  روسیه  جمهوری  رییس 
این کشور به انتخاب مردم اوکراین احترام می گذارد و با 

مقامات دولت جدید همکاری خواهد کرد.
از  پس  که  بود  کرده  امیدواری  ابراز  همچنین  پوتین 
و  شود  متوقف  اوکراین  شرق  در  درگیری ها  انتخابات 

دولت جدید اوکراین مذاکره با ملت را آغاز کند.
پسکف در پاسخ به سوالی در خصوص نشست احتمالی 
میان پوتین و پروشنکو گفت: هنوز برای صحبت در این 

خصوص بسیار زود است.
وی افزود که هنوز مشخص نیست آیا پوتین قصد دارد 
به رییس جمهوری منتخب اوکراین تبریک بگوید یا خیر 

.
پسکف افزود: پیش از این رییس جمهور موضع خود را 
علنا بیان کرده و گفته بود که کدام سناریو از نقطه نظر 
وی بهترین است. با وجود این انتخابات به همان شکل 
که قرار بود برگزار شد و موضع پوتین تغییر نکرده است.

                                                                                                                                               ولی نصر - نيويورک تايمز
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بخش دوم و پایانی

باید کنجکاوی کودکان مان را 
پخته کنیـم!

داكتر پيمان هاشميان

برای این که کنجکاوی اطفال را در یک قالب علمی پیاده کنیم، باید این قانون را 
از دو ساله گی طی شش مرحله به او بگوییم.

مرحلۀ اول: فرزند باید آماده باشد تا با والدین خود ارتباط برقرار کرده و قانون 
را درک کند.

مرحلۀ دوم: باید اسم قانون را به او بگوییم. برای مثال، قانون عبور از خیابان.
مرحلۀ سوم: قانون را به صورت جزیی بیان کنیم. برای مثال برای توضیح قانون 
کرده،  نگاه  را  چپ  سمت  ابتدا  حال  بده،  من  به  را  خود  دست  می گوییم،  باال 
حرکت می کنیم و بعد سمت راست را نگاه می کنیم، اگر موتری ندیدیم، آهسته به 
آن طرف خیابان می رویم. بنابراین او می فهمد با اجرای قانون می تواند از خیابان 

عبور کند.
مرحلۀ چهارم: اگر کودک به آن چه گفته شد عمل کرد، به او امتیاز می دهیم.

مرحلۀ پنجم: اگر قانون را اجرا نکرد، او را تنبیه می کنیم. اگر آن مورد پرخطر بود، 
از تنبیه هایی مانند محروم کردن و یا زمان سکوت استفاده می کنیم. اما اگر رفتار 
بدش از مواردی بود که کودک قصد داشته صرفًا مورد توجه قرار گیرد و عمدی 
در کار نبوده، می توان از تنبیه های سبکی مانند جبران کردن آن خطا و گرفتن امتیاز 

استفاده کرد.
مرحلۀ ششم: وقتی ما مراحل اجرای قوانین مربوط به کنجکاوی را در هر زمینه یی 
برای کودکان توضیح دهیم، او یاد می گیرد که می تواند انتخاب کند اما صرفًا طبق 

قوانینی که والدین برایش در نظر گرفته اند.

آیا رشد کنجکاوی باعث رشد و پرورش خالقیت نیز خواهد شد؟
شد.  خواهد  نوجوان  و  کودک  در  بعدی  خالقیت  زمینه ساز  ویژه گی،  این  رشد 
هم چنین باعث می شود او بتواند کارهایی انجام دهد که یادگیری های بعدی خود 
را نیز بهتر کند. در واقع وقتی کودک در حال کنجکاوی است، سعی می کند چیزی 

را یاد بگیرد و همین یاد گرفتن، زمینه ساز آموزش های بعدی است.
برای رشد خالقیت، باید کنجکاوی اطفال را پخته کنیم. یعنی کاری کنیم که وقتی 
فرزندمان به چیزی دست می زند، تفکر او فعال شود. مثال وقتی دست خود را 
در درون رودخانه فرو می برد، از او بپرسیم دنبال چه می گردی؟ چه چیزی حس 

می کنی؟ االن زیر دست تو چه چیزی عبور می کند، سرد است یا گرم؟
بعضی از والدین به محض امتحان کردن کودک، او را رها می کنند. یعنی کنجکاوی 
او در مرحلۀ اول متوقف می شود و به یادگیری عمیق نمی رسد. بنابراین با توجه 
بپرسید،  او  از  با موضوع کنجکاوی  ارتباط  به سن کودک خود، پرسش هایی در 
یعنی بگذارید وقتی با یک موضوع برخورد می کند، از طریق »تکنیک پرسش«، با 
طرح سوال هایی  که با کلمات چرا، چه گونه، چه طور و ... شروع می شوند، وادار 

به پاسخ دهی شوند.
ایجاد  آن ها  در  که  است  رفتاری  یادگیری های  کنجکاوی،  دیگر  ویژه گی های  از 
می کنیم  سعی  وقتی  کنند.  عمل  چه گونه  که  می آموزند  آن ها  واقع  در  می شود. 
آن  کودک  کنیم،  پخته  هیجانی  و  فکری  نظر  از  را  کودک  کنجکاوی  تکنیک  با 
صورت  هم  رفتاری  رشد  شد،  تبدیل  عمل  به  وقتی  می کند.  تبدیل  عمل  به  را 
می گیرد. هم چنین نوجوان و کودِک ما در درون خانه آرام تر می شود و لجبازی و 

پرخاشگری او نیز کمتر می شود.

مجلة موفقیت

زهره روحی 

آن چه  در  گفتیم،  هم  پیشتر  که  همان گونه 
که ریف کین می گوید، کوچک ترین شکی 
اوضاع  وجود  با  خصوصًا  ندارد  وجود 
وخیِم بی کاری و تورم اقتصادی در جهان 
نیست،  درک  قابل  که  آن چه  اما  حاضر؛ 
نحوۀ برخورد وی با »تغییر ساختار« است. 
او طوری از آن یاد می کند که گویی بالیی 
زلزله یی  یا  و  سیل  همانند  است!  طبیعی 
تهدید  به  زمین  اعماق  یا  و  آسمان  از  که 
باشد!  برآمده  انسان ها  میلیون ها  زنده گی 
به اصطالح  تغییِر  این  هم  این که  از  غافل 
جدیدی  کمپیوترهای  آن  هم  و  ساختاری 
که به گفتۀ خود ریف کین، موجب بی کاری 
شده اند،  سفید  و  یقه آبی  کارگر  میلیونها 

که  دارند؛  اجتماعی  کاماًل  ماهیتی  دو   هر 
قابل  نیولیبرالیسم  مختصات  و  ویژه گی  با 
و  انعطاف پذیر  است:  بررسی  و  شناسایی 
شغلی،  موقعیت های  و  کار  کردن  بی ثبات 
اتحادیه ها  کردن  کم توان  یا  و  انحالل 
به کارگیری  ترجیح  شغلی،  اصناف  و 
در  و  انسانی  نیروی  به جای  تکنولوژی 
نتیجه، ایجاد و پذیرش اقتصادهای دوگانۀ 
ناشی از بی کاری، و غیره؛ اما چرا ریف کین 
آن را می پوشاند!؟ چرا سعی در مخدوش و 
مبهم کردن جایگاهِ خاستگاهی آن دارد!؟ به 
عنوان نمونه از مثالی دیگر استفاده می کنیم، 
وی می گوید: »دولت فدرال با سرمشق از 
بخش خصوصی، کارمندان تمام وقت خود 
به  که  است  کرده  تعویض  افرادی  با  را 
صورت موقت کار می کنند تا در هزینه های 
کند.«  خود صرفه جویی  عملیاتی  و  سربار 

)ص295(
نکتۀ جالب این جاست که ریف کین کاماًل 
فراموش می کند تا بگوید این دولت، دولتی 
نیولیبرالیستی ست و از این رو اجازه دارد تا 
از این گونه سرمشق ها استفاده  کند! وانگهی، 
فراموش  غفلت  سر  از  بازهم  احتماالً 

روش هایی  چنین  پایه گذار  بگوید،  می کند 
علیه  ریف کین،  خود  گواهی  طبق  )که 
عمل  کارمندان  و  کارگران  کاری  حقوق 
انقالبِی  تصمیم   و    80 دهۀ  به  می کند( 
دولت  مدیریت  ساختار«  »تغییر  در  ریگان 
بنابراین، هم سرمشق دولت و  برمی گردد! 
از شناس نامه یی  دو  تغییر ساختار، هر  هم 
نیولیبرالیستی برخوردارند. و به همین دلیل 
هم هست که طبق گزارش خود ریف کین، 
به  تهدید  با  پیش  از  بیش  »کارفرمایان 
به  و  استخدام  را  موقت  کارگراِن  این که 
مبارزه  در  می آورند،  روی  خارجی  منابع 
دست مزدها  کاهش  برای  اتحادیه ها  با 
به  )ص296(.  می شوند«  پیروز  مزایا  و 
به  توجه  بدون  ریف کین  کتاب  حال  هر 
شناسایِی ماهیت ساختارهای نیولیبرالیستی 
شناسایِی  و  تحلیل  هرگونه  بدون  )یعنی 

جهان  اجتماعِی  پدیدارهای  از  بنیادی 
تکنولوژِی  به  روی آورنده  پسافوردیسِم 
می کند  بسنده  تنها  انسانی،(  نیروی  حذف 
به ذکر مداوم »تکنولوژی« به عنوان عامل 
اقتصادی  و  اجتماعی  فالکت های  اصلی 
از  )اعم  جهان  سراسر  در  انسان  میلیون ها 
یا  و  عقب مانده  یا  و  رشدیافته  کشورهای 

در حال رشد(.
»پایان  کتاب  مسأله،  این  از  صرف نظر 
نکات  حاوی   »... کار  نیروی  زوال  کار: 
آن ها  خواندن  که  است  زیادی  برجستۀ 
مثال،  عنوان  به  نیست.  لطف  از  عاری 
ریف کین ضمن آن که توجه نسبتًا خوبی به 
نوظهوری  اقتصادِی  ـ  اجتماعی  گروه های 
می کند،  دانش«  »کارگران  عنوان  تحت 
کارگر  طبقۀ  جانشین  را  جدید  قشر  این 
او  دیگر،  از سوی  می داند.  صنعتی  دوراِن 
به شکاِف رو به رشدی اشاره دارد که بین 
»دستمزدها و مزایای مدیران رده باال و بقیۀ 
با  این رو  از  ایجاد شده است.  نیروی کار« 
)که  امریکا  قطبِی  دو  جامعۀ  از  مثال  ذکر 
تکنولوژی  انقالب  مستقیم  دستاورد  را  آن 
نیمی  از  کمتر  »اینک  می گوید:  می داند( 

قدرت  امریکا،  جمعیت  از  درصد  یک  از 
تحمیل  امریکا  اقتصاد  بر  را  بی سابقه یی 
امریکایی  میلیون   250 زنده گی  بر  و  کرده 
از  او  بیانی،  به  هستند«)ص266(.  چیره 
یاد می کند  گانه« یی  »اقتصادهای دو  پدیدۀ 
که نه فقط در امریکا، بلکه کاًل جهان حاضر 

به شدت با آن دست به گریبان است.
ریف کین معتقد است در عصری که برآمد 
فوق العاده  قشر  تکنولوژیکی ست،  انقالب 
جایگزین  مالی،  نخبه گاِن  ثروت مند 
شده اند؛  صنعتی  عصر  سرمایه گذاران 
دانش  کارگران  که  صورت  همان  به 
طراحی،  مهندسان  پژوهش گران،  )شامل 
تحلیل گران نرم افزار، وکال، مشاوران مالی و 
مالیاتی، بانک دارهای سرمایه گذار، ناشران، 
و...(،  هنری،  کارگردانان  نویسنده گان، 
عصر  )یدی(  صنعتی  کارگران  جایگزین 
نفوذ  »اینک  وی:  گفته  به  شده اند.  گذشته 
سیاسی طبقۀ کارگر به نحو فاحشی کاهش 
یافته است و کارگران بخش دانش به گروه 
مهم تری در معادلۀ اقتصادی تبدیل شده اند« 
در  ریف کین  دیدگاه  پایۀ  بر  )ص268(. 
از   پایین تر  ردۀ  در  تکنولوژی،  فوِق  عصر 
وابسته  اشرافیت  ثروتمند،  فوق العاده  قشر 
با  طبقاتی  تضاد  در  که  دارد  قرار  آن  به 
»نخبه گان  به سر می برند:  کارگران خدماتی 
جدید کارگران بخش دانش با مهارت های 
آنان  به  که  کرده اند  ظهور  تعیین کننده یی 
داده  مرکزی  نقشی  جهانی  اقتصاد  در 
جدید  اشرافیتی  به  به سرعت  آنان  است. 
تبدیل می شوند ]...[  به تدریج ماشین آالت 
مشاغل  از  فزاینده یی  شمار  جایگزین 
طبقۀ  از سوی  اینک  که  می شوند  خدماتی 
کارگر انجام می شود. این روند کارگران را 
بیش از پیش به زیر طبقات شهرِی در حال 

رشد می راند.« )صص 268 و 269(
وانگهی ریف کین معتقد است که با حذف 
نیاز به کار آدمی، نقش و اهمیت دولت نیز 
»رابطۀ  می شود.  غیرضروری  بحراِن  دچار 
از  بیش  بازرگانی  و  دولت  تغییر  حال  در 
بین المللی  پیش در ظهور توافقات تجارِی 
که  می شود  نمایان  همه جانبه یی  و  جدید 
دولت  از  را  سیاسی  قدرت  موثر  به نحوی 
جهانی  شرکت های  به  و  گرفته  ملت ها  ـ 
باور  به  اما   .)353 )ص  می دهد«  انتقال 
می کشد،  تصویر  به  ریف کین  آن چه  من، 
دهه  یک  گذشت  از  )پس  هنوز  حداقل 
است.  واقعیت  از  دور  کتاب(،  انتشار  از 
»ملت «ها  بی اعتمادی  تمامی  علی رغم  و 
تنها  نه  هنوز  دولت ها  دولت های خود،  به 
داخلی  مسایل  نهایی  تصمیم گیرنده گان 
نقش  آفرینی  بلکه  هستند،  خود  کشورهای 
بین الملی  مجامع  در  هم  باالیی  بسیار 
دارند.  اقتصادی  و  مالی  سیاسی،  از  اعم 
که  هستند  دولت ها  این  هنوز  آن که  ضمن 
»دیگری«  اند:  به  نگاه  ماهیت  سازنده گان 
فی المثل این که کسی را که رنگ پوست و 
یا مذهب و آیین و یا اعتقادات و تفکراتش 
مثابۀ  به  ببینم؛  را چه گونه  نیست  »ما«  مثل 
چیزی کریه، چندش آور، دشمن و تهدید!؟ 
و یا فردی متفاوت و خاص که از حقوقی 
است!؟  برخوردار  »ما«  با  برابر  شهروندِی 
نگاه  دو  این  من، چارچوب  باور  به  آری، 
را هنوز دولت ها هستند که می سازند؛ زیرا 
اطالعاتی،  منابع  بزرگ ترین  یا   هم چنان 
تبلیغاتی  تکنولوژیکی،  نظامی،  سیاسی، 
یا  و  دارند  خود  اختیار  در  را  رسانه یی  و 
حامی  صورت  )به  مشترک  منافع  دلیل  به 
با  قدرت مند(  اقتصادی  و  مالی  جریانات 
این که،  باالخره  و  می کنند.  همکاری  آنان 
به دست  آموزشی  نظام  ساختارهای  هنوز 

دولت ها پی ریزی می شوند.

نیولیبرالیسمدرپستکنولوژِیکارُربا
بخش دوم



آرمان شهركی 

جماهیر  اتحاد  در  سینما  و  ادبیات  تحوالت  به  نگاهی 
شوروی پس از انقالب اکتوبر اول

در خالل دهۀ 1920 و اوایل دهۀ 1930، جناح استالینیست 
در حزب کمونیست حاکمیت خویش را تحکیم بخشید و 
تصمیم گرفت تا اتحاد شوروی را هم به لحاظ اقتصادی و 
هم فرهنگی متحول سازد. اقتصاد از سیستم NEP که مبتنی 
بر بازار بود، به سوی یک نظام برنامه ریزی متمرکز حرکت 
کرد. رهبری جدید، اجرای یک »انقالب فرهنگی« را اعالم 
داشت؛ انقالبی که در قالب آن، حزب، کنترل سفت وسختی 
بر امور فرهنگی از جمله آثار هنری اعمال خواهد داشت. 
تقدیر چنین رقم خورد تا سینما که در تقاطع هنر و اقتصاد 
النه گزیده بود، طی این اپیزود از تحول اقتصادی و فرهنگی، 

سازمان دهی مجدد شود.
در راستای اجرای برنامه ریزی متمرکز در سینما، بنیاد اداری 
جدیدی با نام سویوزکینو )Soyuzkino( در سال 1930 تأسیس 
شد. تمامی استودیوهای مستقل و شبکه های توزیعی که تا 
کنون در قالب بازار NEP عمل کرده و بالیده بودند، ملزم شدند 
تا فعالیت های خویش را با این آژانس برنامه ریزی هماهنگ 
ملی  استودیوهای  به  هم چنین  سویوزکینو  حاکمیت  نمایند. 
استقالل  از   1920 دهۀ  در  که   VUFKU هم چون  عمومی  و 
سویوزکینو  کرد.  پیدا  تسری  نیز  بودند  برخوردار  بیشتری 
مشتمل بر یک دیوان ساالری وسیع از برنامه ریزان اقتصادی و 
سیاست گزارانی بود که موظف شده بودند تا برای استودیوها 
بر توزیع و  تولید ساالنه طراحی کرده و سپس  برنامۀ  یک 

اکران فلم های ساخته شده نظارت کنند.
با پیاده شدِن این برنامه ریزی متمرکز، حاکمیت تمرکزیافته 
فلم نامه  بردن  پیش  یافت.  شدت  بسیار  تصمیم گیری ها  بر 
در این سیستم، به فرایندی طوالنی و شکنجه آور بدل شد، 
سانسور  جهت  را  دست نوشته ها  که  کمیته هایی  بر  مشتمل 
که  سال  هر   1930 دهۀ  در  می کردند.  بازخوانی  اصالح  و 
که  نحوی  به  می شد  سخت گیرانه تر  سانسور  می گذشت؛ 
همراهی  استالین  رژیم  توسط  فرهنگی  فزایندۀ  سرکوب  با 
می کرد. پروژه های ساخت فلم های بلند، ماه ها یا سال ها طول 
می کشید و ممکن بود در هر مرحله یی از تولید متوقف شود.
ُکندی  دچار  را  تولید  فرایند  بی ثمری،  نظارت های  چنین 
کرده و از بروز خالقیت ها جلوگیری نمود. اگر چه تصور بر 
این بود که برنامه ریزی متمرکز بهره وری صنعت فلم سازی 
طی  مستمر  به طور  تولید  سطح  اما  داد،  خواهد  افزایش  را 
دهۀ 1930 افت پیدا کرد. صنعتی که قادر بود تا پایان دورۀ 
سیاست NEP ، سالیانه تا 100 فلم بلند سینمایی تولید کند؛ با 
آغاز سال 1932 تولیدش به هفتاد فلم و تا سال 1934 به 55 
فلم نزول پیدا کرد. در سال های باقی مانده از دوران حکمرانی 
پیدا  دست  نیز  رقم ها  همین  به  هرگز  فلم  تولید  استالین، 
ننمود. تحت چنین کنترل بروکراتیکی، کارگردانان کهنه کار 
در  شدند؛  روبه رو  خویش  حرفۀ  در  چشم گیری  نزول  با 
حالی که آیزنشتاین قادر بود تا طی سال های 1924 تا 1929، 
چهار فلم بلند کار کند؛ در کل دهۀ 1930 تنها توانست یک 
فلم بسازد )Alexander Nevsky، 1938(. اقتباس مد نظر او از 
-1937 ،Bezhin lug Bezhin Meadow( داستان ایوان تورگنیف

1935 ( در خالل تولید دچار وقفه شد و رسمًا با ممنوعیت 

مواجه شد و این تنها یکی از بسیار پروژه های فلم سازی بود 
که قربانی سیستم سخت گیر سانسور می شد.

در همان حال اتحاد جماهیر شوروی، تماس سینمایی خود 
با غرب را قطع نمود. چه بسیار  فلم های مهمی بودند که پس 
از 1931 به این بهانه که مخاطبین را در معرض ایدیولوژی 
سرمایه داری قرار می دهند، با ممنوعیت مواجه شدند. صنعت 
فلم سازی شوروی خود را از وابسته گی به فن آوری خارجی 
نیز رها ساخت. تالش و تقالهای صنعتی شدن در اوایل دهۀ 
1930 شروع شد؛ با ساخت سلسله یی از کارخانه  های حامی 

صنعت فلم سازی با منابع تکنالوژیکی خود ملت.
برای تضمین مستقل بودن از غرب، صاحبان صنایع مکلف 
دست  تکنولوژی های صدا  گسترش  و  به ساخت  تا  شدند 
یازند و خود را از نظارت سیستم های صدای غربی برهانند. 
)سنت  لنینگراد  در   )Alexander Shorin( ژورین  الکساندر 
پیطرزبورگ سابق( و پاول تاگر )Pavel Tager( در مسکو، در 
اواخر دهۀ 1920 دست به کار انجام تحقیقات مربوطه شدند 
و سیستم ها را با آغاز سال 1930 برای استفاده مهیا نمودند. 
سالون های  تعمیر  بر  مشتمل  که  کار  اجرایی  فرایندهای 
نمایش فلم می شد؛ هزینه های سرسام آوری به بار آورد، ولی 
اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1935 به استفاده از صدا و 

سینمای ناطق گذر نکرد.
فناوری  آمدن  فراهم  با  کارگردانان  از  تعدادی  این حال،  با 
الزم، استفادۀ نوآورانه یی از آن نمودند. ورتوف ) Vertov( در 
مستند خویش پیرامون کار در معادن ذغال سنگ و صنایع 
)اشتیاق،    Entuziazm: Simfoniya Donbassa عنوان  با  سنگین 
1931( با ظرافت تمام از مجموعه یی سروصداهای صنعتی به 
عنوان آهنگ فلم خویش بهره برد. پودوفکین )Pudovkin( در( 
Dezertir  بیابان گرد، 1933( با شکلی از »کونترپوآن صوتی« 

تنش های  و  کنایه آمیز  تنافرهای  از  و  زد  تجربه  به  دست 

موجود میان المنت های صوتی و قطعۀ )track( بصری، بهره 
برد. در الکساندر نوسکی، آیزنشتاین، با سرگئی پروکوفیف 
)Sergei Prokofiev( آهنگ ساز همکاری نمود و فلمی در سبک 
»اپرایی« ساخت که به شکل استادانه یی تصنیف موسیقایی و 

قطعۀ بصری را با هم همراه کرده بود.
با رسیدن اتحاد جماهیر شوروی به عصر صدا و برنامه ریزی 
متمرکز در اوایل دهۀ 1930،  دستور داده شد تا از یک سبک 
فلم سازی یک سان تبعیت شود؛ سبکی که اصطالحًا ریالیسم 
جامعۀ  حزب،  رهبری   ،1932 در  گرفت.  نام  سوسیالیستی 
ادبی را مکلف نمود تا از خط مشی های آوانگارد دهۀ 1920 
پرهیز نموده و ریالیسم سوسیالیستی را پذیرا گردد. سبکی 
مثاًل  ـ  فرانسه  نوزدهم  قرن  ریالیسم  به  عمل  در  که  ادبی 
م.-  می کرد،  بورژوازی  از  که  انتقاداتی  و  بالزاک  رمان های 
بسیار نزدیک بود. در دیگر شاخه های هنری، از جمله سینما، 
معادلی هنری برای ریالیسم سوسیالیستی ساختاربندی شد. 
 )legible( سبکی از فلم سازی که برای عامۀ مخاطبین، خوانا
غالب  سینمای  میان  دودسته گی  از  ترتیب  بدین  تا  باشد؛ 
داشت،  وجود   1920 دهۀ  در  که  آوانگارد  و   )mainstream(
پرهیز شود. مدیر سویوزکینو، و سیاست گزار مسوول صنعت 
-1938  ،Boris Shumiatsky  ( شومیاتسکی  بوریس  سینما، 
1886(، که از 1931 تا 1938 خدمت نمود؛ منتقد سرسخت 
 cinema( »مونتاژ زیباشناختی بود. او حامی »سینمای میلیونی
for the millions( بود؛ سینمایی که از روایتی  )narration( خطی 

و سرراست بهره برد. اگرچه فلم های امریکایی در دهۀ 1930 
 continuity( تداومی  تدوین  مدل  نمی شدند؛  وارد  کشور  به 
editing( هنوز موجود بود و در ذهن مخاطبین فلم های داخلی 

اثر خوبی از خود به جا گذاشته بود. ریالیسم سوسیالیستی بر 
 )storytelling( پایۀ چنین سبکی پی ریزی شد؛ تا داستان سرایی
سوسیالیستی  ریالیسم  آیین  به  کند.  تضمین  را  جمع وجور 

اصولی نیز ضمیمه شد؛ قهرمانان وجیه المنظری که در نقش 
الگو برای بیننده گان به ایفای نقش می پرداختند؛ درس هایی 
برای فراگرفتن در این باب که چه گونه یک شهروند خوب 
باشیم؛ و در نهایت حمایت از تصمیمات سیاسی قهرمانانۀ 

حزب کمونیست.
دستگاه سانسور خشن  از طریق  که  هنری  رویه های  چنین 
و  سطحی  فلم هایی  تولید  به  می شد؛  تحمیل  سویوزکینو 
تقویت یک«  در  قطعًا  این سیاست ها  اما  منجر شد.  مکتبی 
دهۀ  بودند.  موفق   )cinema of the masses( توده یی«  سینمای 
عامه پسند  سینمای  از  درخشان  نمونه هایی  شاهد   1930
را  دولتی  ستایش  هم  که  دهه  آن  فلم  موفق ترین  بود. 
اقبال چشم گیری در گیشه مواجه شد؛  با  برانگیخت و هم 
به  اکران شد؛  در سال 1934  که  بود    )Chapayev( چاپایف 
گریگوری  و   )1900-1959( سرگئی  مشترک  کارگردانی 
واسیلف)Sergei  and Grigori Vasiliev(. بر اساس زنده گی یک 
فرمانده شهید ارتش سرخ، فلم به عنوان مبلغ مدل ریالیسم 
می کرد  بازگو  را  پیروانش  و  روایت چاپایف  سوسیالیست، 
اما  فلم  می کردند.  مبارزه  انقالبی  آرمانی  برای  قهرمانانه  که 
ساخته  اصلی اش  برای شخصیت  انسانی  جلوه یی  هم چنین 
شخصی  نقطه ضعف های  واجد  را  او  و  می کرد  پرداخته  و 
افسون  و  افتخار  از  طعنه آمیز  حسی  از  مشحون  می نمود، 
برای  را  چاپایف  کیفیاتی،  چنین  دهقانی.  زنده گی  مشقت 
فلم در  اکران عمومی دل نشین می ساخت؛ گزارش شد که 
تماشاگران  توسط  بار  چندین   ،1934 در  اکران خود  اولین 
دیده شد. چاپایف برای نسل های متوالی از تماشاگران سینما 

به روی پرده رفت.
تا  گذاشت  وجود  عرصۀ  به  پا   1930 دهۀ  در  که  ژانری 
تحسین عامۀ مردم را کماکان قوام بخشد؛ کمدی موزیکال 
بود و استاد این ژانر کسی نبود جزء گریگوری الکساندروف 

مجموعه یی  در  او   .)  1903-1984  ،Grigori Aleksandrov(
زن  هنرپیشۀ  یک  همسرش،  با  دل نشین  موزیکال های  از 
لیبوف  شبانۀ  کلوب های  خوانندۀ  یک  هم چنین  و  معروف، 
خالقانه یی  همکاری   )1902-1975  ،Lyubov Orlova( ارلوا 
 )1938( Volga-Volga آن ها )pastoral( داشت. کمدی دهقانی
عنصر  افتاد.  عقب  چاپایف  از  تنها  گیشه،  رده بندی  در 
خیال گون فلم های آن ها، به همراه تعدادی از موزیکال های 
قیود  گاهی  بود؛  هنرمندانه  مونتاژ  یادآور  که  دوست داشتنی 
ژانر  اما  می گذاشت.  سر  پشت  را  سوسیالیست  ریالیسم 
کماکان می توانست تلویحًا به مناسبات معاصر ارجاع دهد. 
در موزیکال الکساندروف در 1940 به نام Svetlyi put‹ )مسیر 
درخشان(، اُرلوا نقش یک کلفت حقیر را بازی می کند که از 
خالل دسته بندی های رهبری صنعتی شوروی، پس از توسعۀ 
 )labor-saving( روش های کاری هوشمندانۀ متکی بر کارگران
از  آن که  می توانستند ضمن  مخاطبین  می بالد.  و  کرده  رشد 
بود،  سیندرال  داستان  یادآور  که  فلم  شوخ طبعانۀ  جنبه های 
کار  محل  در  داشتن  کارایی  ارزش  دربارۀ  نیز  ببرند؛  لذت 

چیزهایی فرا بگیرند.
دوم

نثر در دوران استالین
نیز  داستانی  ادبیات  بر  را  سوسیالیستی  ریالیسم  تأثیرات 
مکانیکی  نگرشی  زایش  نمود.  مشاهده  می توان  به وضوح 
کار و جنبه های  بر عنصر سخت،  تأکید  با  و سخت افزاری 
حتا  بلکه  ماهیت،  در  تنها  نه  انسانی  کنش های  فیزیکی 
نیکاالی  رمان  است.  مشهود  دوران  آن  داستان های  نام  در 
فوالد  چه گونه  نام«  به   )Nikolai Ostrovsky(آستروفسکی
بود، در  ارزش های کمونیستی  تمجید  آب دیده شد« که در 
تا سال ها خواندن آن در  میلیون ها نسخه به چاپ رسید و 
نام  با  نوشت  رمانی  چنکو  زوش  بود.  اجباری  دبیرستان ها 

پروژه های  خون بارترین  با  رابطه  در  مجدد«  »قالب ریزی 
استالین، حفر کانال بالتیک. لئونید لئونوف، پیشرو رمان نویسان 
با  رمانی  سوسیالیستی،  ریالیسم  سبک  نمایش نامه نویسان  و 
نام sot نوشت در رابطه با ساخت یک کارخانۀ کاغذسازی 
 )Boris Polevoi( در جنگل های شمال روسیه. بوریس پالووی
در سال 1939 رمانی منتشر می کند با نام »موتورخانه«، در 
رابطه با خواب و خیاالت حکومت استالین. یوری کریموف 
)Yuri Krimov( رمانی با نام »رانندۀ تانک« می نویسد در رابطه 
با این که چه گونه یک فعال کمونیست از چند شخص شلخته 

و غیرمنضبط، یک رانندۀ تانک ماهر می سازد.
خیل نویسنده گانی که با پیشینۀ مهندسی به عرصۀ ادبیات راه 
یافته و گاه روابط عاشقانه، احساسات میهن پرستی، وحدت 
رژیم  ارگان های  به  را  روسیه  تاریخی  دستاوردهای  و  ملی 
شوروی و وجوه تولیدی اش الصاق می کردند، با روی کار 
آمدن خروشچف و آغاز »دوران آب شدن یخ ها« )آب شدن 
یخ ها عنوان رمانی بود از ایلیال ارنبورگ(، دستگاه سانسور 
با رمان »یک  نیتسین  الکساندر سولژه  و  تعدیل شده  دچار 
اوج  به  را  دوران  این  دنیسوویچ«،  ایوان  زنده گی  در  روز 

خود می رساند.
سوم

وقایع نگاری دخالت دولت شوروی در صنعت سینما
انقالب اکتوبر: تشکیل هیأتی تحت عنوان »کمیساریای خلق 
و  نظارت  )نارکومپروس( جهت  پرورش«  و  آموزش  برای 

سامان دهی در سینما بالفاصله پس از انقالب اکتوبر.
که  می کند  درخواست  ابالغیه یی  طی  دولت   :1918 جون 
مواد خام موجود نزد شرکت های خصوصی باید نزد دولت 
ثبت شود. کمبود مواد خام و تجهیزات فلم سازی به شدت 

احساس می شود.
نام  به  تزیین شده  سیار  واحدهای  تشکیل   :1920 تا   1918
به روستاها  آن ها  اعزام  فلم و  نمایش  لنین جهت  والدیمیر 

طی آن سال ها.
آگست 1919: لنین صنعت فلم سازی را ملی اعالم می کند.

1920: ظهور جنبش »کنستراکتیویسم« با تأکید بر هنر متعهد 
و هنرمند به عنوان مهندس یا صنعت کار اجتماعی. از جملۀ 
این هنرمندان می توان به وسولد میرهولد و سرگئی آیزنشتاین 
اشاره نمود. آیزنشتاین ساخت یک اثرهنری را به ساخت پل 
تشبیه میکرد. او با ارایۀ » تدوین به مثابۀ تصادم« حتا رویای 

برگردان سرمایۀ مارکس به فلم را در سر می پروراند.
هدف  می شود.  آغاز   )NEP( نو  اقتصادی  سیاست   :1921
مالکیت  احیای  طریق  از  بحران  از  از خروج  است  عبارت 
خصوصی و تجارت به شیوۀ سرمایه داری، صنعت از رمق 

افتادۀ سینما کمی جان می گیرد.
اوایل 1922: »بیانیۀ تناسب لنین« صادر می شود. هدف تلفیق 
برای  سرگرمی و آموزش در فلم ها و دل نشین کردن آن ها 

انبوه جمعبت بی سواد روسیه است.
اواخر 1922: دولت شوروی سعی می کند با ایجاد انحصار 
رونق  را  سینما  کم رمق  صنعت  »گوسکینو«  نام  به  مرکزی 
کنترل  گوسکینو  توسط  فلم  واردات  و  صادرات  بخشد. 

می شود.
1922: معاهدۀ » راپانو« درهای سینمای شوروی را به سوی 
می گشاید.  آلمانی  به خصوص  غربی  فلم سازی  شرکت های 
طی این سال، 99 درصد فلم های توزیع شده در شوروی، 

خارجی هستند.
اوایل جنوری 1925: ناتوانی گوسکینو در سامان دهی صنعت 

سینما و تأسیس »سووکینو«.
فلم های  نمایش  به  باید  سووکینو  لنین.  مرگ   :1924
دهد.  ادامه  روستاییان  به  ارزان  قیمت  با  سیار  ایدیولوژیک 
از  بخشی  می شود.  تأمین  فلم  صادرات  از  سووکینو  درآمد 

این درآمد صرف واردات تجهیزات فلم سازی خواهد شد.
1927: آغاز انتقادات مقامات دولتی و مسوولین سینمایی از 
فلم سازان با این اتهام که فلم های شان بیش از حد برای فهم 
مخاطب عام، پیچیده بوده و بیش و پیش از ایدیولوژی به 
سبک و مخاطبین غربی توجه دارد. اتهام »فرمالیست بودن«.

کمونیست  کنفرانس حزب  نخستین  برگزاری   :1928 مارچ 
در زمینۀ مسایل سینما و آغاز برنامۀ پنج ساله. هدف عبارت 

است از کاهش واردات و صادرات فلم.
1929: کنترول سینما از دست نارکومپروس گرفته شد و به 

کمیتۀ سینمای اتحاد شوروی سپرده شد.
دهۀ 1930: آغاز دیکتاتوری های چپ و راست در کشورهایی 
هم چون شوروی، آلمان و ایتالیا. سینما باید با شدت هرچه 

تمام تر در خدمت تبلیغات عقیدتی و سرگرمی باشد.

   
منابع:

www. بخش اول این نوشته، ترجمۀ مطلبی است از سایت
filmreference.com

در بخش های دوم و سوم به ترتیب از کتاب های 1ـ تراس، 
ویکتور، تاریخ ادبیات روس، ترجمۀ علی بهبهانی، جلد دوم، 
بوردول،  2ـ  و  1384؛  تهران:  فرهنگی،  و  علمی  انتشارات 
روبرت  ترجمۀ  سینما،  تاریخ  تامسون،  کریستین  و  دیوید 

صافاریان، نشر مرکز، تهران:  1383 استفاده شده است.

    سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو  هفت   y چهارشنبه  7  جوزا  / خرداد  y 1393 28 رجب المرجب  y 1435 28 می  2014

گیبرده

هنری

تقاطع در

ایدیولوژی

وهنر

5 www.mandegardaily.com



    سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو  هفت   y چهارشنبه  7  جوزا  / خرداد  y 1393 28 رجب المرجب  y 1435 28 می  62014

گلولهبارانکنرازپاکستان...
سید خیل اضافه کرد که این راکت ها از آن طرف خط دیورند شلیک گردیده 
ولسوالی شیگل  در  بقیه  و  دانگام  ولسوالی  در  راکت  او، 46  گفته  به  اند. 

اصابت کرده اند.
 14 گرفت.  صورت  راکت  فیر   228 گذشته  »روز  کرد:  اضافه  خیل  سید 
نفر زخمی و یک نفر کشته داریم.« او -نظامیان پاکستان- را مسوول این 
چنین  همواره  پاکستان  حکومت  اما  دانست،  مسکونی  مناطق  بر  حمالت 

ادعایی را رد کرده است.
زخمیان این حمالت برای درمان به شفاخانه انتقال داده شده اند. سید خیل 
گفت که در اثر این حمالت شمار زیادی از منازل مردم ویران گردیده و 

شمار زیادی از مواشی نیز از بین رفته است.
فرمانده امنیه کنر اظهار داشت که در قبال این حمالت با کمیسیون نظامی 
کرده  صحبت  بار  چندین  تورخم  در  ناتو  و  افغانستان  پاکستان،  مشترک 
است، اما این مذاکرات تا حاال منجر به توقف این حمالت نشده است. او 
گفت که به وزارت امور داخله افغانستان نیز در این رابطه اطالع داده است.
طفلی که در ولسوالی شیگل در اثر اصابت این راکت ها مجروح شده است، 
می گوید: »ما در خانه خویشاوندان خود بودیم که گلوله به خانه شان خورد. 
همه ما از خانه برآمدیم که ببینم چه گپ شده است. در همین وقت یک 
راکت دیگر اصابت کرد. من دیگر نفهمیدم که چه گپ شد. دو نفر همراه 
من در همین شفاخانه اند. تقریبًا 12 نفر زخمی شدند. در خانه ما تنها یک 

نفر مجروح نشده است.«
داکتر فاروق، رییس شفاخانه مرکزی اسعد آباد مرکز والیت کنر گفت که از 
این منطقه شش تن مجروح به شفاخانه انتقال داده شدند که چهار تن شان 

بعد از تداوی دوباره رخصت شدند.
به گزارش دویچه وله، یک باشنده والیت کنر گفت: »وقت نماز صبح بود 
که فیر کردن از آن طرف سرحد شروع شد. این فیرها تمام قریه را هدف 
قرار داده اند و هنوز هم ادامه دارند. حکومت غم ما را نمی خورد. پاکستان 
ما را هدف قرار داده است. ما بسیار سر و صدا کردیم اما کسی نمی         شنود. 
ما مجبور هستیم در منطقه بمانیم. جای دیگر نداریم. در منطقه باال پنج قریه 
است که شماری از مردم قباًل به کنر خاص آمده بودند و بقیه هم فعاًل به 

اینجا می آیند.«
حکومت پاکستان دست داشتن در این حمالت را رد می کند. مناطق دو 
طرف سرحد افغانستان محل فعالیت شورشیان است و دقیقًا معلوم نیست 

که این حمالت از طرف چی کسی صورت می گیرد.
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اتحادیه حقوق دانان افغانستان می گوید زمان 
ریاست جمهوری حامد کرزی براساس قانون 
در  تاخیر  دلیل  به  و  رسیده  پایان  به  اساسی 
برگزاری انتخابات، افغانستان عماًل در خالی 

قدرت به سر می برد.
محمد اشرف رسولی، معاون اتحادیه 
حقوق دانان روز سه شنبه )6 جوزا/ 
خبری  کنفرانس  یک  در  می(   27
کمیسیون های  که  گفت  کابل  در 
را  اساسی  قانون  احکام  انتخابات 
رعایت نکردند. او افزود که کمیسیون 
در برگزاری انتخابات یک ماه تاخیر 
کرد و یک ماه دیگر نیز شمارش آراء 
طول می کشد که این تاخیر »مخالف 

با دستور قانون اساسی است.«
بدیلی  هیچ  می گوید  اتحادیه  این 
قدرت  کردن خالی  پر  برای  قانونی 

وجود ندارد و مقصر اصلی در به وجود 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  خالء  این  آمدن 

می باشد.
دوم  دور  که  است  گفته  انتخابات  کمیسیون 
انتخاباتی  نبودن مواد  آماده  به دلیل  انتخابات 
به تعویق افتاده و این کار عمدی نبوده است.

کاری  دوره  اساسی،  قانون  براساس 
رییس جمهور در اول جوزا به پایان می رسد، 
اما نتایج نهایی انتخابات به تاریخ 31 سرطان 
در  کرزی  رییس جمهور  شد.  خواهد  اعالم 
اوباما  بارک  با  اخیرش  تلفونی  گفت وگوی 

رییس جمهور ایاالت متحده امریکا گفته است 
به  جدید  جمهور  رییس  تحلیف  مراسم  که 

تاریخ 11 اسد برگزار خواهد شد.
قانون اساسی افغانستان هیچ حکمی در مورد 

خالی قدرت ندارد و مشخص نیست که در 
صورت تعویق انتخابات، خالیی که به وجود 
می آید چگونه پر شود. آقای رسولی که خود 
بوده،  اساسی  قانون  تدوین  کمیسیون  عضو 
می گوید عمدا چنین ماده یی در قانون اساسی 

افغانستان گنجانده نشده است.
آقای رسولی گفت: »وقتی که ما قانون اساسی 
نظر  در  را  موضوع  این  قطعا  می ساختیم،  را 
نگرفتیم، به خاطری که ما گفتیم جامعه ما از 
ستم و زورگویی رنج کشیده و اگر ما چنین 
ماده  یی را بگنجانیم، هر کسی که باشد از آن 

سوء استفاده می  کند.«
ندارد.  تازه گی  ما  کشور  در  مشکل  این  البته 
انتخابات سال 2009 نیز چند ماهی به تعویق 
کرد  فیصله  افغانستان  عالی  محکمه  و  افتاد 
تعیین  زمان  تا  کرزی  حامد  که 
کارش  به  جدید  جمهور  رئیس 

ادامه دهد.
پیامدهای خالی قدرت

پایان  با  می گویند  دانان  حقوق 
رییس جمهور،  کاری  دوره 
عنوان  به  او  صالحیت های 
رییس دولت محدود می شود و 
نمی تواند امور حکومت داری را 

با دست باز انجام دهد.
عین الدین بهادری، از مسووالن 
گفت:  دانان  حقوق  اتحادیه 
رییس جمهور  مقطع  این  »در 
اعالم  اضطراری  حالت  نمی تواند 
کرده  امضا  را  بین المللی  معاهدات  کند. 
ترک  یا  جنگ  اعالم  نمی تواند  نمی تواند. 
صالحیت های  بخش  در  کند.  مخاصمه 

سیاسی و حقوقی نیز نمی تواند کاری کند.«
رییس جمهور،  مهم  صالحیت های  از  یکی 
حکومت  مسووالن  و  مقام ها  نصب  و  عزل 
پایان  با  که  می گویند  دانان  حقوق  اما  است 
دوره کاری رییس جمهور این صالحیت نیز 
از او گرفته می شود و نمی تواند کسی را عزل 

یا نصب کند.

پرسـشهاییکهاوباماپاسخنـداد
دیپلماسی  تحریریه  ترجمه:   / پاليسی  فارن 

ایرانی
مشاوران و معاونین باراک اوباما رییس جمهور ایاالت 
متحده تأکید دارند که سفر از پیش اعالم نشده چند 
و  تنها  افغانستان  به  جمهور  رییس  آقای  پیش  روز 
تنها به منظور قدردانی از سربازان امریکایی فعال در 
این کشور بوده است و هیچ ارتباطی به عالم سیاست 
ندارد. اما این دیدار نخستین بازدید او از افغانستان 
در دو سال گذشته است و درست در زمانی صورت 
در  بحث  درگیر  شدت  به  ُکل  فرمانده  که  می گیرد 
خصوص آیندۀ جنگ در افغانستان است. اوباما  در 
گرگ و میش هوای صبح یکشنبه به کابل و پایگاه 
نظامی بگرام رسید. پس از ارایه توضیحاتی از سوی 
سفیر  و  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
از سربازان  با جمعیتی  اوباما  این کشور،  در  امریکا 
منتظر امریکایی دیدار کرد و از تالش های آنها و از 
خودگذشتگی های خود و خانواده های شان قدردانی 
در  امریکا  که  کرد  تأکید  سربازان  این  به  وی  کرد. 
تمام مدت به شما فکر می کند و نوید داد که برای 
بسیاری از آنها این روزها آخرین روزهای حضور در 

افغانستان خواهد بود.
که  نگفت  امریکایی  سربازان  به  اوباما  همه،  این  با 
چه تعداد از این 33 هزار نفری که در حال حاضر 
پایان  از  پس  هستند  کار  به  مشغول  افغانستان  در 
امریکا  االجل  ضرب  اتمام  و  میالدی   2014 سال 
در  البته وی  ماند؟  باقی خواهند  این کشور  در  هم 
بخش هایی از سخنان خود تایید کرد که طبق برنامه 
امریکایی بدون شک  از سربازان  او تعداد معدودی 
در  سفید   کاخ  ماند.  خواهند  باقی  افغانستان  در 
رییس جمهور  با  کننده یی  پایان و خسته  بی  جدال 
فعلی افغانستان حامد کرزی برای امضای پیمان نامه 
امنیتی در خصوص میزان و نحوه بقای سربازان خود 
در  اوباما  است.   2014 سال  از  پس  کشور  این  در 
به  مشترک  امنیتی  توافقنامه  با  گفت:  این خصوص 
فرض امضا شدن آن ، می توانیم خود را برای حضور 
کنیم.  مهیا  هم   2014 از  پس  افغانستان  در  محدود 
تعدادی از ما در افغانستان باقی خواهند ماند چرا که 
پس از تمام از خودگذشتگی هایی که در این سال ها 

انجام داده ایم درصدد حفظ موفقیت هایی هستیم که 
در این کشور به کمک شما به دست آمده است. ما 
باید مطمین شویم که افغانستان دیگر به محلی برای 
انجام عملیات تروریستی علیه ما تبدیل نخواهد شد.
اینکه منظور از حضور معدود دقیقًا چیست همچنان 
یا حداقل فعال یک راز باقی مانده است. کاخ سفید 
مداوم   زدن های  کله  و  سر  صرف  را  ماه  چندین 
آمیخته به تهدید با حامد کرزی برای امضای پیمان 
امنیتی دوجانبه میان واشنگتن - کابل کرد. بسیاری 
در داخل و خارج از حلقه دولت امیدوار بودند که 
نیروهایی که  اوباما به صراحت در خصوص تعداد 
و  کند  نظر  اظهار  ماند،  خواهند  باقی  افغانستان  در 
تن  امروز  به  تا  اوباما  که  بود  گامی  همان  این  البته 
به برداشتن آن نداده است. به نظر کاخ سفید بازده 
اعالم  برای  افغانستان  از  اوباما  دیروز  بازدید  زمانی 
این خبر چندان مناسب نبود چرا که رابطه میان حامد 
کرزی و باراک اوباما به شدت تیره و تار است و به 
جمهوری  ریاست  کاخ  در  همچنان  کرزی  هرحال 

افغانستان مشغول است.
این سوال که چه تعداد نیروی امریکایی پس از سال 
چالشی  به  ماند  خواهند  باقی  افغانستان  در   2014
جدی میان کاخ سفید و پنتاگون تبدیل شده است. 

فرماندهان  از  بسیاری 
خواهان  نظامی  ارشد 
نیرو  هزار   15 بقای 
ایما  با  البته  و  هستند 
متفاوت  اشاره های  و 
اند  کرده  اعالم  هم 
حداقل  حضور  به  که 
نیازمند  نفر  هزار   10
هستند. در سوی دیگر 
مقام های  میدان  این 
ایستاده  سفید  کاخ 
بقای  خواهان  که  اند 
کمتری  نیروهای 
 5 تا   3 میان  حداکثر 

هزار نفر هستند.
که سربازان  این سوال 
نیز  افغانستان چه موظفی هایی دارند  باقی مانده در 
بسیاری  است.  مهم  سربازان  این  تعداد  اندازه  به 
نیروهای  قدرت مند  بقای  خواهان  که  کسانی  از 
هم  هستند   2014 از  پس  افغانستان  در  امریکایی 
به  بیشتر  فرصت های  واگذاری  که  دارند  اعتقاد 
العاده یی  فوق  اهمیت  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
برخوردار است. نیروهای امریکایی که در افغانستان 
باقی بمانند باید در مسیر تعلیم و آموزش سربازان 
که  را  مهارت هایی  البته  و  گرفته  قرار  افغانستانی 
تاکنون به آنها  آموزش داده نشده را به آنها بیاموزند. 
یکی از مقام های سابق پنتاگون هفته گذشته در کمیته 
بقای  که  کرد  اعالم  امریکا  کنگره  سیاست خارجی 
رساندن  ثمر  به  برای  نیرو  هزار   10 حدود  چیزی 

اهداف امریکا در افغانستان کافی خواهد بود.
عالوه بر پرسش هایی در خصوص کمیت و کیفیت 
حضور نیروهای امریکایی در افغانستان ، اوباما باید 
کرزی  دولت  با  آمدن  کنار  یا  و  تعامل  برای  راهی 
در ماه های باقی مانده از ریاست جمهوری وی هم 
برای  تالشی  گونه  هیچ  کابل  و  واشنگتن  بیندیشد. 
اوباما   . مخفی کردن رابطه پرتنش دوجانبه نکردند 
روز یکشنبه در دیدار کوتاهی که از افغانستان داشت 
دعوت  هم  کرزی  و  نکرد  مالقات  کرزی  حامد  با 

اوباما برای پیوستن به او در پایگاه نظامی بگرام را 
مصداق  خود  خودی  به  که  حرکتی  گرفت.  نادیده 
اعالم  کرزی  حامد  است.  دوجانبه  روابط  سردی 
آقای  از  افغانستان  کرد که حاضر است طبق رسوم 
اوباما استقبال کند اما هرگز برای دیدار با او به بگرام 
نخواهد رفت. با این همه اوباما هنگام ترک افغانستان 
با کرزی تماس تلفنی گرفته و از تالش های نیروهای 
افغانستان در بهبود شرایط قدردانی کرده و همچنین 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  اول  دور  برگزاری 
نتیجه  منتظر  سفید  کاخ  گفت.  تبریک  را  افغانستان 
در  جدید  دولتی  آمدن  کار  روی  و  انتخابات  این 
افغانستان است. با این همه انتخابات در دور نخست 
به پیروزی فرد خاصی منتهی نشد و دور دوم هم در 
ماه آتی میالدی برگزار خواهد شد. هر دو کاندیدا 
یعنی عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی موافقت 
خود را با امضای توافقنامه امنیتی دوجانبه با امریکا 

اعالم کرده اند.
اوباما در دیدار با سربازان امریکایی از فداکاری های 
البته اشاره یی هم به لیستی از  آنها قدردانی کرده و 
لیست  این  کرد.  افغانستان  در  امریکا  موفقیت های 
موفقیت در حوزه هایی مانند غلبه بر طالبان و افزایش 
بر می گرفت.  در  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توان 
در هر  امریکا  که  کرد  اعالم  در سخنان خود  اوباما 
برده  پایان  به  را  خود  ماموریت  حوزه ها  این  دو 
خود   سخنان  از  دیگری  بخش های  در  اوباما  است. 
گفت:  است  شده  ناپدید  القاعده  اینکه  به  اشاره  با 
از  را  القاعده  امن  بهشت  که  بودیم  کرده  اعالم  ما 
رهبری  به  تاکنون  زمان  آن  از  و  برد  خواهیم  میان 
القاعده در بسیاری از مناطق طایفه یی پایان داده ایم.
نیروهای ما در بگرام تالش فراوانی برای تحقق این 

هدف ما انجام دادند.
اوباما در سخنان خود تأکید کرد که تا پایان مبارزه 
زمان  همچنان  نظامی  شبه  گروه  این  علیه  جهانی 
روی  بر  القاعده  رهبری  شاید  است:  باقی  بسیاری 
سراشیبی قرار گرفته باشد اما در سایر مناطق جهان 
طرفداران القاعده در حال فعالیت هستند و تهدیدی 
جدی به حساب می آیند.  ما همچنان در این جبهه 

قوی و هوشیار باقی خواهیم ماند.

اتحادیهحقوقدانان:

افغانستاندرخالیقدرتبهسرمیبرد



کاخ سفید سهواً نام یک کارمند ارشد )سی آی ای( 
در افغانستان را افشا کرد. نام این فرد در یک لیست 
اوباما  بارک  با  مشاوره  جلسه  در  شرکت کننده گان 
خبرنگاران  میان  شنبه  یک  روز  که  بود  شده  نشر 

پخش شد.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، از این مقام »سی 
آی ای« به حیث »رییس دفتر« در کابل نام برده شده 
است. طبق این گزارش او در میان گروهی بوده که 
با بارک اوباما، رییس جمهور امریکا حین سفر او 

به کابل دیدار می کردند.
بارک  با  دیدار  در  کننده گان  شرکت  نام  فهرست 
گزارشگرانی  به  ایمیل  طریق  از  بگرام  در  اوباما 
فرستاده شد که رییس جمهور امریکا را حین دیدار 

اعالم نشده اش از افغانستان همراهی می کردند.
که  است  آمده  پست  واشنگتن  گزارش  ادامه  در 
کاخ سفید پس از این که متوجه اشتباه خود شد، 
فهرست  پاک کرده و  را  ای«  کارمند »سی آی  نام 

تصحیح شده را نشر کرد.
این روزنامه می نویسد که اسکات ویلسون، رییس 
داشت،  حضور  سفر  این  در  که  سفید  کاخ  دفتر 
مطبوعاتی  کارمندان  که  ایمیلی  از  اصلی  فهرست 
کاخ سفید در دسترس گذاشته بودند را کاپی کرد 
و آن را شامل یک گزارش ساخت و به یک لیست 
توزیع فرستاد که شامل ادرس های ای میل بیش از 

6 هزار تن می شود.
واشنگتن پست در ادامه می نویسد که ویلسون پس 
از این که متوجه ذکر نام کارمند »سی آی ای« شد، 
افغانستان  در  سفید  کاخ  مطبوعاتی  های  مقام  از 

پرسید که آیا آن ها این کار را دانسته انجام داده اند.
این  مطبوعاتی  دفتر  پست،  واشنگتن  گزارش  به 
این  به  ظاهرا  نکرد.  رد  آغاز  در  را  ویلسون  گفته 
دلیل که مقام های نظامی لیست را برای توزیع میان 
سازمان های جدید در دسترس قرار داده بودند. »اما 
مقام های ارشد کاخ سفید متوجه این اشتباه شده 
و به طور عاجل خواهان آن شدند که یک فهرست 
جدید و به روز شده بدون ذکر نام کارمند »سی آی 

ای« نشر شود«.
این روزنامه می نویسد که از افشای نام این شخص 
به تقاضای حکومت اوباما خودداری می کند. براین 
که  داده  هشدار  متحده  ایاالت  حکومت  اساس 
و  فرد  این  است جان  این صورت ممکن  غیر  در 

خانواده اش به خطر بیافتد.
ای«  آی  »سی  که  این  می نویسد،  پست  واشنگتن 
از  اش  بلندپایه  کارمند  این  برکناری  به  مجبور 
سفید  کاخ  نیست.  معلوم  هنوز  شود،  افغانستان 

هرگونه اظهار نظر دراین باره را رد کرده است.
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تمدید قرارداد 
راجرز با لیورپول

هدف  آرژانتین  ملی  تیم  سرمربی 
را   2014 جهانی  جام  در  تیم  این 
حضور در جمع چهار تیم پایانی این 

رقابت ها توصیف کرد.
ایران  همگروه های  از  یکی  آرژانتین 
در  که  است   2014 جهانی  جام  در 
رقابت ها  این  در  خود  دیدار  اولین 
با بوسنی و هرزگوین دیدار خواهد 

کرد.
ملی  تیم  سرمربی  سابیا  آلخاندرو 
آرژانتین درباره قول قهرمانی در جام 
قول  نمی توانم  گفت:   2014 جهانی 

کشور  به  قهرمانی  جام  با  که  بدهم 
اما می توانم قول بدهم که  بازگردیم 
بازی های زیبایی از خود نشان بدهیم 
و تمام تالش خود را در زمین مسابقه 
انجام دهیم. هدف ما این است که در 
بین چهار تیم پایانی جام قرار بگیریم 
تالش  رسیدیم  مرحله  آن  به  اگر  و 
در  بهتری  جایگاه  که  کرد  خواهیم 

جام جهانی بدست آوریم.
سابیا در ادامه گفت: بازی های قبلی 
بررسی  را  جهانی  جام  در  آرژانتین 
آن  در  که  اشتباه هایی  باید  و  کردیم 
بازی ها انجام دادیم را تکرار نکنیم تا 

بتوانیم به موفقیت برسیم.
درباره  پایان  در  آرژانتین  سرمربی 
تیم خود  لیونل مسی مهاجم  شرایط 
مسی  شرایط  بابت  نگرانی  گفت: 
فصل  او  که  است  درست  ندارم. 
نکرده  سپری  بارسلونا  با  را  خوبی 
ما محسوب می شود و  تیم  اما رهبر 

بهترین بازیکن تیم ما است.
در  خود  دیدار  اولین  در  آرژانتین 
بوسنی و  با  باید   2014 جهانی  جام 

هرزگوین دیدار کند.

دو  آلمان  در  فصل حضورش  اولین  در  گوآردیوال  پپ 
اروپا  در  عملکردش  از  شدیدی  انتقادهای  اما  برد  جام 

شده است
است  داده  انجام  مالی  مشاوره  شرکت  یک  که  تحقیقی 
نشان می دهد که بایرن مونیخ ارزشمندترین نام )برند( را 

در دنیای فوتبال دارد.
این تیم با امتیازی که در تاریخ باشگاه رکورد محسوب 
جام حذفی  و سپس  شد  لیگا  بوندس  قهرمان  می شود، 

آلمان را هم برد.
ارزش نام بایرن مونیخ در سال 2014 به 896 میلیون دالر 
رسیده است. این تیم سال گذشته با قهرمانی سه گانه در 
منچستر  جای  آلمان  حذفی  جام  و  لیگا  بوندس  اروپا، 

یونایتد را در صدر این جدول گرفت.
بایرن مونیخ امسال در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با 
شکستی دردناک در مقابل رئال مادرید حذف شد، اما در 

جدول تجاری از این تیم پیش است.
تجاری  ارزش  که  دارد  قرار  مادرید  رئال  دوم  رتبه  در 
نامش پس از دهمین قهرمانی در اروپا بیشتر شده و به 

768 میلیون دالر رسیده است.
در  را  نام  ارزشمندترین  پیش  سال  چند  مادرید  رئال 
میان باشگاه های فوتبال داشت، اما بحران اقتصادی اروپا 
باعث شد آنها جایگاه خود را به منچستر یونایتد واگذار 
تمام  از  فروش  نظر  از  مادریدی  باشگاه  چند  هر  کنند؛ 

باشگاه های فوتبال پیش است.
کارشناسانی که این بررسی را انجام داده اند معتقدند که 
اسپانیا کمک خواهد کرد که  اقتصادی در  بهبود اوضاع 
رئال مادرید به صدر جدول ارزش تجاری نام باشگاه های 

فوتبال برگردد.
رئال مادرید »با داشتن بازیکنی مثل رونالدو که احتماال 
بهترین بازیکن دنیاست« و کسب اولین قهرمانی اروپا از 

سال 2002، موقعیت خود را دوباره تحکیم کرده است.

لیورپول،  چلسی،  آرسنال،  سیتی،  منچستر  بارسلونا، 
دهم  تا  چهارم  رده های  در  پاری سن ژرمن  و  دورتموند 

ارزشمندترین نام های تجاری دنیای فوتبال قرار دارند.
در رتبه سوم، منچستر یونایتد قرار دارد که ارزش نامش 
پس از یک فصل فاجعه بار، با 98 میلیون دالر کاهش به 

739 میلیون دالر تنزل کرده است.
خال  فان  لویی  گرفتن  خدمت  به  با  سرخ  شیاطین 
امیدوارند چه در زمین و چه در بیرون زمین دوباره به 

جایگاه قبلی برگردند.
اد وودوارد، مدیر اجرایی منچستر یونایتد دو هفته پیش 
به سهامداران باشگاه گفته بود که عدم حضور در لیگ 
پوند  میلیون  آینده، حدود سی  فصل  در  اروپا  قهرمانان 

برای باشگاه ضرر اقتصادی داشته است.
مالی  »مدیریت  گزارش  این  اساس  بر  حال  این  با 
هوشمندانه« مانع از این شده که به نام منچستر یونایتد 

لطمه بیشتری وارد شود.
منچستر یونایتد فصل پیش با سرمربی گری دیوید مویز 
که جای سر الکس فرگوسن را گرفت، یکی از بدترین 
فصل ها را در 25 سال گذشته گذراند، برای اولین بار در 
تاریخ لیگ برتر در رتبه هفتم قرار گرفت و برای اولین 
اروپایی حضور  بار در 25 سال گذشته در هیچ رقابت 

نخواهد داشت.
از این رو لویی فان خال هدف اصلی خود را »بازگشت 
منچستر یونایتد به جایگاه اول فوتبال انگستان« و اینکه 
انگلستان  قهرمان  را  خود  »دوباره  تیم  این  طرفداران 

ببینند« عنوان کرده است.
با این حال منچستر یونایتد بر اساس گزارش مالی سه ماه 
گذشته خود، درآمدی 11 میلیون پوندی داشته در حالیکه 

این مبلغ سال گذشته 3.6 میلیون پوند بود.
درآمد باشگاه هم در سه ماهه گذشته به رقم بی سابقه 

115 میلیون پوند رسیده است.

ناریندرا مودی نخست وزیر هندوستان در نخستین مالقات 
کار،  آغاز رسمی  از  بین المللی پس  رهبران  با  دوجانبه اش 
با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان دیدار کرد. مودی 
روز دوشنبه به عنوان پانزدهمین نخست وزیر هند سوگند 

وفاداری یاد کرد.
ناریندرا مودی و حامد کرزی برای نیم ساعت باهم دیدار 
بین  همکاری  تقویت  مورد  در  آنها  کردند.  گفت وگو  و 
از  ناتو  پیمان  نیروهای جنگی  دو کشور در آستانه خروج 

افغانستان بحث کردند.
و  منطقه  کشورهای  رهبران  دیگر  کنار  در  کرزی  حامد 
جنوبی  آسیای  یی  منطقه  همکاری های  انجمن  اعضای 
)سارک( روز گذشته در مراسم تحلیف نخست وزیر جدید 

هند شرکت داشت.
با  هندوستان  جدید  وزیر  نخست  مهم  دیدارهای  از  یکی 
نواز شریف نخست وزیر پاکستان است. شریف گفته است 
که باید »ترس، بی اعتمادی و بدگمانی نسبت به یک دیگر 
را ازبین ببریم«. هر دو در مورد مناسبات دو دشمن دیرینه 

مسلح با سالح اتومی صحبت می کنند.
دوستانه  رابطه  گذشته  سال   12 در  افغانستان  حکومت 
کمک  از  یکی  جدید  دهلی  و  است  داشته  هندوستان  با 
کننده گان مهم افغانستان است. سفارت و قونسلگری های 
هند در افغانستان به تکرار هدف حمالت تروریستی قرار 
گرفته است. دو کشور در مبارزه با شورشگری نیز عالیق 
از شورشیان متهم  به حمایت  پاکستان را  مشترک دارند و 

می کنند.

رییس جمهور افغانستان روز دوشنبه یک گروه جنگجوی 
مستقر در پاکستان را مسوول حمله بر قونسلگری هندوستان 
در والیت هرات در هفته گذشته عنوان کرد. کرزی گروه 
لشکر طیبه را مسئول حمله بر این قونسلگری خوانده است.
کرزی به تلویزیون هندوستانی »هیدالینز تودی« گفت: »بنا 
به اطالعاتی که یک منبع استخباراتی غربی در دسترس ما 

قرار داده است، طراح این حمله لشکر طیبه بوده است«.
کرزی که برای شرکت در مراسم آغاز کار ناریندرا مودی 
افغانستان  »مردم  گفت:  است،  کرده  سفر  جدید  دهلی  به 
این حادثه را مانند مردم هندوستان تقبیح کردند. این کاماًل 

روشن بود که حمله را تروریست ها انجام داده اند«.
با آن که از کارمندان قونسلگری هندوستان در هرات کسی 
آسیب ندید، دست کم دو پولیس افغانستان هنگامی زخمی 
به  نزدیک  خانه  یک  بر  مسلح  نهایت  مهاجمان  که  شدند 
قونسلگری هندوستان حمله کردند و پیش از آن که آفتاب 
آتش  هندوستان  قونسلگری  ساختمان  بر  جا  آن  از  بدمد، 
گشودند. بال فاصله نیروهای امنیتی این حمله را پس زدند.
مسلح  افراد  با   2008 سال  در  که  است  متهم  طیبه  لشکر 
حمله  به  دست  هندوستان  مومبئی  شهر  در  پاکستانی 
دهلی  میان  مناسبات  کامل  قطع  موجب  و  زد  تروریستی 

جدید و اسالم آباد شد.
برخی تحلیلگران حمله روز جمعه بر قونسلگری هندوستان 
را همچون تالش عناصر ضد هند در پاکستان ارزیابی کرده 
آزمون  به  را  مودی  ناریندرا  تصمیم  ترتیب  این  به  تا  اند 

بکشند که یک هندوی تندرو و ملی گرا است.

سال  تا  تیم  این  با  را  قراردادش  لیورپول  سرمربی 
2018 تمدید کرد.

تا  راجرز  برنارد  هدایت  با  فصل  این  لیورپول 
لیگ  در  قهرمانی  نخست  مدعی  پایانی  هفته های 
به  خود  از  خوبی  بازی های  توانست  و  بود  برتر 
نمایش بگذارد اما در نهایت نتوانست قهرمانی در 
باشگاه  مسئوالن  آورد.  دست  به  را  رقابت ها  این 
تا  را  راجرز سرمربی خود  برنارد  قرارداد  لیورپول 
سال 2018 تمدید کردند تا این مربی برای 4 سال 

دیگر در آنفیلد باقی بماند.
مسووالن باشگاه لیورپول همچنین به راجرز اعالم 
کردند بودجه کافی برای نقل و انتقاالت در اختیار 
خرید  بابت  نگرانی  او  و  گرفته  قرار  مربی  این 

بازیکن نخواهد داشت.

سابيا:
هدفمانحضوردربینچهارتیمپایانیجامجهانیاست

بایرنمونیخارزشمندتریننامتجاریدردنیایفوتبال

ورزش

که  اند  کرده  اعالم  فراه  والیت  در  مقام ها 
هرات  شاهراه  در  ترافیکی  حادثه  زخمی های 

- قندهار افزایش یافته است.
نفر  پنج  و  رویداد سی  این  در  آنان،  گفته  به 

زخمی شده اند.
فراه-   شاهراه   امنیه  فرمانده  خدایداد،  جنرال 
فراه رود به خبرگزاری بخدی گفت که حادثه 
ترافیکی دیروز ساعت شش صبح زمانی رخ 

داد که موتر نوع 303 با موتر باربری برخورد 
کرد.

این  زخمی های  میان  در  که  کرد  تأکید  او 
رویداد زنان و کودکان شامل هستند.

زخمی های این رویداد به شفاخانه انتقال داده 
و ضعیت برخی از آنان نا مناسب خوانده شده 

است.
حوزوی  بیمارستان  در  داکتران  از  شماری 
هرات می گویند، تا به حال هفت زخمی این 
حادثه به شفاخانه انتقال داده شده که وضعیت 

صحی سه تن از آنان وخیم است.
تا کنون علت اصلی بروز این حادثه مشخص 
نشده اما در بیشتر موارد بی احتیاطی رانندگان 

باعث بروز تصادف در افغانستان می شود.
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وروسته له هغې چې په هند کې نریندرا مودي 

د  هېوادونو  اتو  د  سیمې  د  ورسېد،  ته  واک 

له هغو  یو  افغان ولسمرش هم  ترڅنګ  مرشانو 

مراسمو  په  لوړې  د  مودي  د  چې  و،  کسانو 

کې يې ګډون وکړ. همدارنګه ولسمرش کرزی 

پیل  له  کار  د  هغه  د  چې  دی،  مرش  لومړی 

رسه یې، د هند له نوي لومړي وزیر رسه کتيل 

او  د هند  به  ته رسېدل  د مودي واک  دي. خو 

افغانستان په اړیکو څه اغېز وکړی؟ د سیايس 

چارو پوهانو دې پوښتنې ته ځواب ویلی دی.

پوهنتون  کابل  د  او  شننونکي  چارو  سیايس  د 

ته  ماندګار ورځپاڼې  الله ستانکزي  استاد نرص 

په مرکه کې وویل، هر هغه هېواد چې د پاکستان 

دښمن وي، د هند دوست دی.

سیاست  هند  د  رسه  پاکستان  له  وايي،  هغه 

سرتاتېژیک بعد لري، چې هېڅکله به دوستان 

د  ده.  مساله  کشمیر  د  هم  یې  المل  او  نيش 

تر هغې چې  استاد زیاتوي،  یاد  کابل پوهنتون 

د کشمیر مساله حل شوې نه وي، د پاکستان او 

هند اړیکې نيش ښې کېدالی.

هند  د  به  افغانستان رسه  له  خو  خربه،  په  ده  د 

دریو  له  او  يش  دوستان  هم  نورې  اړیکې 

اړیکې دوستانه  افغانستان  او  د هند  به  اړخونو 

وي: )) لومړی دا چې افغانستان له پاکستان د 

او  شته  اختالف  اړه  په  مسایلو  نورو  او  ډیورنډ 

بله  ګڼي.  دوست  خپل  دښمن  پاکستان  د  هند 

له  پلوه هم  له دودیز  افغانستان  او  دا چې هند 

دوستان  سرتاتېژیک  راهیسې  وختونو  پخوا 

پاتې شوي او درېیمه دا چې هند او افغانستان 

سرتاتېژیک تړون لري.((

د  پاکستان  د  ته  هند  وویل،  ستانکزي  ښاغيل 

بڼه  سمبولیکه  سفر  نوازرشیف  وزیر  لومړی 

لري؛ خو د افغان ولسمرش سفر بې ګټې او بې 

پایلې نه دی.

د نوموړي په اند، چې په هند کې د هندو مذهب 

افغانستان  او  هند  د  به  واکمنېدل  ګوند  پاله 

پاکستان  له  خو  کړي؛  ښې  هم  نورې  اړیکې 

رسه به یې ستونزې نورې هم ډېرې يش؛ ځکه 

د مودي ګوند د پاکستان له شتون رسه مخالف 

دی.

دی،  باور  دې  په  کارپوه  دغه  چارو  سیايس  د 

تېرو څو کلونو کې  په  په هغو مرستو کې چې 

له افغانستان رسه د هند له لوري شوي دي، د 

مودي په واکمنۍ کې به نورې هم زیاتې يش.

استاد  بل  پوهنتون  کابل  د  کې  حال  همدې  په 

کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  امین  فیصل 

او  هند  کې  اوږدو  په  تاریخ  د  چې  وویل، 

افغانستان ښې اړیکې درلودې او هغومره چې 

افغانستان له نورو هېوادونو زیان لیدلی، له هند 

څخه یې نه دی لیدلی.

په  چې  ته  پالیسو  هغو  ټولو  هند  وايي،  هغه 

لپاره  افغانستان  د  یې  یا  او  کې  افغانستان 

درلودې، ژمن او وفاداره و او هېڅکله د دواړو 

نه  استوارې  تردید  او  په شک  اړیکې  هېوادونو 

وې.

د ښاغيل فیصل په خربه، هند په خپلو سیاستونو 

او اوږدمهاله لیدلورو کې د افغانستان په اړه ښه 

نظر درلود او یو له هغو هېوادونو څخه و، چې 

د بن له کنفرانس وروسته یې له افغانستان رسه 

په هره برخه کې عميل مرسته کړې ده.

د ده په وینا، د هند او افغانستان اړیکې په دې 

پرېکړه  اړه  په  یې  نه دي، چې وګړي  کچه کې 

او سرتاتېژیو  پالیسو  د  اړیکې  دا  بلکې  وکړي، 

تل  یې  به  اړیکې  چې  ځي،  مخ  پر  مخې  له 

دوستانه وي: )) وګړي به که څه هم چې واک 

ته په رسېدو پر اړیکو اغېز ولري؛ خو دا اړیکې 

د هغو پالیسو او سرتاتېژیو له الرې مخ ته ځي 

چې شتون لري. دا اړیکې د دواړو هېوادونو د 

ګټو له امله رامنځته کېږي.((

هغه زیاتوي، د مودي په واک ته رسېدو رسه د 

يش؛  ښې  هم  نورې  اړیکې  هند  او  افغانستان 

چې پاکستان به یې د زغم توان ونه لري، ځکه 

خپله اراده یې له وړاندې نه د مودي په واک ته 

رسېدو رسه په هرات کې پر هندي قونسلګرۍ 

په برید رسه ښودلې ده. 

د مودي واکمني او د کابل ـ ډييل 

پر اړیکو یې اغېز

امراهلل صالح:

بهخاطرمبارزهبافسادوتبعیضازداکترعبداهللحمایتمیکنیم
امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی و رهبر سازمان روند سبز 
هواخواهانش  از  تن  صدها  حضور  با  نشستی  طی  افغانستان 
حمایت خود و سازمان اش را از تیم اصالحات و همگرایی 

اعالم کرد.
آقای صالح علت پیوستن اش به تیم اصالحات و همگرایی به 
رهبری داکتر عبداهلل عبداهلل را افغانستان شمول بودن و مردمی 

بودن این تیم خواند.
او خطاب به داکتر عبداهلل نامزد پیشتاز ریاست جمهوری گفت: 
در مدت 5 سال گذشته  که  مبارازت سیاسی  در طول  » شما 
از هر  بزرگتر  این کشور  ملی  منافع  ثابت ساختید که  داشتید؛ 

چیز دیگر برای تان است«.
رهبر سازمان روند سبز افزود: »امروز ایتالف بزرگ و افغانستان 
شمول که شما )داکتر عبداهلل( در راس آن قرار دارید، به مثابه 
کوچک ترین  بدون  تعالی  و  انشااهلل  که  است  خروشانی  موج 

برنده این انتخابات هستید«.
برای  شرطی  هیچ  »ما  نمود:  تأکید  صالح  آقای 
پیوستن به تیم اصالحات و همگرایی نداریم؛ مگر 
ما حکومت عاری از فساد و تبعیض می خواهیم و 
به  و همگرایی  اصالحات  افغانستان شمول  تیم  ما 
عنوان به عنوان تیم ناجی افغانستان از مشکالتی که 

وجود داشته انتخاب کرده ایم«.
نیز در این محفل یکبار دیگر  داکتر عبداهلل عبداهلل 
از  عاری  حکومتی  آوردن  به  نسبت  اش  تعهدات 

فساد و تبعض را اعالم کرد.
تیم اصالحات و همگرایی را  داکتر عبداهلل عبداهلل 
تیم مردم افغانستان خوانده و بیان داشت که آوردن 
حکومتی پاسخگو، مسوول، عاری از هرگونه فساد 

و تبعض و تامین منافع ملی از اولویت های این تیم است.
وی از حمایت قاطع نماینده گان مردم در شورای ملی از تیم 
اصالحات و همگرایی خبر داد و گفت که فاصله بین نامزد 1 
) داکتر عبداهلل عبداهلل( و نامزد 5 )داکتر اشرف غنی احمد زی( 

بسیار زیاد می باشد.
گفتنی است که امراهلل صالح رییس پیشین امنیت ملی و رهبر 
سازمان روند سبز در حالی حمایت خود و سازمان اش را از 
داکتر عبداهلل عبداهلل اعالم می کند که قبل از این زلمی رسول 
و گل آقا شیرزی دو نامزد دیگر انتخابات، محمود کرزی برادر 
عامل  هیات  رییس  حقجو  محمدقربان  کرزی،  جمهور  رییس 
نمایندگان مردم در شورای  از  اتاق تجارت و صنایع، جمعی 
نهادهای  و  احزاب سیاسی، سازمان ها  از  زیادی  ملی و شمار 
اجتماعی و مدنی و چهره های سیاسی و ملی حمایت شان را 

از تیم اصالحات و همگرایی اعالم کرده اند.

می گوید  ریاست جمهوری  نامزد  زی  احمد  غنی  اشرف  داکتر 
نیازمندی های  جواب گوی  افغانستان  عالی  تحصیالت  نظام  که 

امروزی نیست و نیازمند اصالحات جدی می باشد.
آقای احمدزی که در جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه در 
کابل سخن می گفت، بیان داشت که نظام تحصیالت عالی کشور 

فاقد یک برنامه مناسب و دقیق برای درازمدت است.

داکتر احمدزی اظهار داشت که هدف اساسی نظام تحصیالت 
اساس  بر  متخصص  افراد  نمودن  تقدیم  و  تربیت  باید  عالی 

نیازمندی های امروزی باشد.
وی همچنین خاطر نشان ساخت که در نظام تحصیالت عالی 

کشور، باید دانش تخنیکی با ارزش های اسالمی همگام باشد.
این نامزد ریاست جمهوری در ادامه افزود: » در 10 سال آینده، 
منطقه  در  حداقل  باید  کشور  های  پوهنتون  نامه های  شهادت 

داری اعتبار باشد«.
داکتر احمدزی تأکید نمود که در صورت پیروزی در انتخابات، 
برنامه های منظم کاریابی برای دانشجویان را روی دست گرفته 

و معضل بیکاری جوانان تحصیل کرده را از بین خواهد برد.
وی دانشگاه های دولتی و خصوصی را همکار برای آموزش نسل 
آینده خوانده و خاطرنشان ساخت که در آینده باید دانشگاه های 
دولتی نیز به حیث تصدی های دولتی بتوانند با ابتکار مسوولین 

شان بودجه زا ظاهر شوند.
این گفته ها در حالی مطرح می گردد که پیش از این نیز بسیاری از 
آگاهان امور، نظام تحصیلی در کشور را نسبت به نیازمندی های 

امروزی ناکارآمد خوانده بودند.
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