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از خاک  راکتی  امنیتی کشور می گویند حمالت  ارشد  مسووالن 
پاکستان به والیت کنر افزایش یافته و در آخرین مورد روز شنبه 

هلیکوپترهای پاکستان بر این والیت حمله کرده اند.
نواز  با  تلیفونی  گفت وگوی  یک  در  اخیراً  کرزی  رییس جمهور 
شریف نخست وزیر پاکستان از او خواست تا حمالت راکتی بر 

والیات سرحدی افغانستان متوقف شوند.
دفاع،  وزیر  محمدی  بسم اهلل  گذشته  روز  نماینده گان  مجلس 
حسام الدین  جنرال  و  داخله  وزیر  معاون  سالنگی  محمدایوب 
موشک پرانی ها  این  توضیح  برای  را  ملی  امنیت  ادارۀ  معاون 

فراخواند.
مجلس  عمومی  جلسۀ  در  کشور  دفاع  وزیر  محمدی،  اهلل  بسم 
نماینده گان گفت، رییس جمهور کرزی پس از این تماس تلیفونی 
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حالی  در  انتخابات  مستقِل  کمیسیون 
صحبت از آماده گی ها و تالش هایش برای 
برگزاری دور دومِ انتخاباِت بهتر و دقیق تر 
از دور اول دارد، که هنوز نه دو رقیبی که 
مردم،  نه  و  بپردازند  رقابت  به  است  قرار 
هیچ کدام از کارکرد کمسیون های انتخاباتی 
ده ها  هم  هنوز  و  نبوده  خشنود  و  راضی 
رأی دهی  ابهام در مورد مکانیزمِ  پرسش و 
وجود  انتخاباتی  شکایاِت  و  آرا  بررسی  و 

دارد.
قناعت بخِش  و  شفاف  نه چندان  کارکردِ   
اول،  دور  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بیشترین تأثیر را بر روی میزان اشتراِک مردم 
در دورِ دوم خواهد داشت. با یک نگاه به 
نتیجه  می توان  عامه،  افکار  و  عمومی  جِو 
گرفت که نوعی یأس و ناامیـدی در مردم 
نسبت به تأثیرگذار بودن یا نبودِن رأی شان 
قبول  با  که  شهروندانی  است.  شده  رونما 
پای  به  امنیتی  تهدیدهای  و  خطرات  همۀ 
صندوق های رأی رفتند و خواستند که خود 
سرنوشت سیاسِی خویش را رقم بزنند، بعد 
از انتخابات و حاشیه هایی که بر آن عارض 
مردم ساالری سر  از شعارِ  شد، دانستند که 
دادن تا اراده و خواستی قوی برای تحقِق 

آن پیدا کردن، بسیار فاصله وجود دارد.
آن چه این روزها دغدغه ساز شده و هم ستاد 
انتخاباتِی دو رقیب و هم مردم را حساس تر 
سایِت  صدها  از  صحبت  است،  ساخته 
برگزارِی  برای  است  قرار  که  تازه یی ست 
ایجاد  دوم  دور  در  انتخابات  بهتِر  هرچه 
این سایت ها در کجا خواهند بود؟  شوند. 
با چه مکانیزم و بر اساِس کدام اولویت ها 
برای  و  ایجاد خواهند شد؟  و ضرورت ها 
این ایجاد شدن، چه کسانی طرِف مشورت 
قرار خواهند گرفت؟ تا چه میزان و پیمانه، 
این نیازسنجی ها بر اساِس چشم داشت ها و 
حاضر  فعلِی  رقبای  که  بوده  گزارش هایی 
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  تیم  یعنی  ـ  میدان  در 
و  خألها  از  ـ  زی  احمد  اشرف غنی  و 
داشته،  وجود  اول  دور  در  که  کمبودهایی 

ارایه کرده اند؟ 
این پرسش ها و ده ها پرسِش سرنوشت ساز 
و  باقی ست  خود  قوِت  به  هنوز  دیگر، 
برگزاری  تا  زیادی  فرصِت  که  حالی  در 
روز  هر  نمانده،  باقی  دوم  دور  انتخاباِت 
گمانه زنی ها و تیوری های جدیدی در میان 

افکار عمومی، ایجاد، خلق و یا حتا تزریق 
انتخابات  نفِع  به  شک  بدون  که  می شود 
باعث  و  بود،  نخواهد  مردمی  حضور  و 
زمینه سازِ  و  سم پاشی ها  این  همۀ  بانِی  و 
و  شفافیت  به  نسبت  سوء ظن ها  این  همۀ 
بی طرفی کمسیون انتخابات که یگانه مرجع 
برگزاری  و  مدیریت  امر  در  باصالحیت 
و  کمسیون  این  خود  است،  انتخابات 

مسووالِن آن بوده اند. 
خواستند،  شفافیت  مردم  که  باری  هر 
پاسخ های ناکافی و مبهم دریافت کردند و 
هر بار که دل به بی طرفی آن ها بسته شد، 
به نوعی جانب دارانه عمل کردِن آن ها رونما 
فعلی،  رقبای  هم  و  مردم  هم  این بار،  شد. 
ارادۀ  یک  فقدان  نگرانی شان،  بزرگترین 
قوی و همه گیر در کمیسیون انتخابات مبنی 
بر بی طرفانه، شفاف و عادالنه برگزار کردِن 
و  روشن  برنامۀ  یک  اگر  است.  انتخابات 
یک مدیریِت اصولی در رابطه با برگزاری 
نخواهیم  هرگز  نیاید،  میان  به  انتخابات 
سایت ها،  کاهش  یا  و  افزایش  با  توانست 
اول را جبران  نواقص و کم کاری های دورِ 
دورِ  در  انتخابات  بهبود  به  امیدی  و  کرده 
سایتی  هر  برای  باید  باشیم.  داشته  دوم 
و  والیت  و  منطقه  هر  در  می خواهند  که 
دلیلی  و  توضیح  کنند،  ایجاد  روستایی 
قناعت بخش ارایه شود؛ چرا که بدون شک 
بدون  رأی دهی  سایت های  کردِن  اضافه 
ارایۀ مبنای منطقی این تصمیم، هیچ سودی 
بیشتر  زمینه سازی  به جز  انتخابات  حاِل  به 

برای تقلب نخواهد داشت. 
جزییاِت  تمام  از  که  دارند  حق  مردم 
مطلع  انتخاباتی  کمیسیون های  تصمیم های 
روزها  و  شب  این  در  رسانه ها  و  شوند، 
رسالتی خطیرتر و سنگین تر بر عهده دارند 
پوشش  و  گزارش  با  مرحله  به  مرحله  که 
صد  و  مردم محوری  و  کنجکاوی  خبری، 
و  مسایل  بی طرفی،  و  توازن  با حفظ  البته 
شریک  مردم  با  را  انتخاباتی  رویدادهای 
بسازند تا مردم هرچه بیشتر احساس کنند 
که در عرصۀ انتخابات و مسایل مربوط به 

آن دخیل و سهیم اند.
و  دل سردی  از  درجه  این  برای  باید 
روزِ  رسیدن  فرا  از  پیش  مردم،  ناباوری 
این بار  مردم  اگر  کرد.  فکری  انتخابات 
این که  یا  نروند  رأی  صندوق های  پای  به 

حضورشان کم رنگ یا بی رنگ باشد، بدون 
شک صدمه و لطمۀ بزرگی به دموکراسی و 
بنیاِن آن وارد خواهد آمد؛ و حکومتی که 
از بطِن این ناامیدی و این دل سردی و عدم 
حمایِت مردمی بیرون بیاید، به قطع نخواهد 
توانست مشروعیت و دوام و قوامی را که 
مقتدر  حکومت  یک  شاخصه های  جزِو 
این  در  کند.  خود  آِن  از  است،  مردمی  و 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  نقش  میان، 
آن،  موضع گیری های  و  کارکرد  عمل کرد، 
به  دیگر  ارگاِن  و  نهاد  هر  از  برجسته تر 
تصمیم گیری  نهایی  مرجع  می آید.  چشم 
باید  هستند؛  آن ها  اگر  انتخابات  مورد  در 
این بار و در این دور، نهایت کوشِش خود 
نسبت  را  مردم  باور  که  دهند  خرج  به  را 
به سرنوشت ساز بودن رأی شان، خدشه دار 
و  توضیح  و  وضاحت بخشی  با  و  نساخته 
مورد  در  شفاف  و  منطقی  و  جامع  تحلیِل 
برای  عملی شان  برنامه های  و  تصمیم ها 
افکار  به  انتخابات،  دوم  دور  برگزاری 
عمومی کمک کنند تا یک بارِ دیگر دلیل و 
امیدی برای رفتن به پای صندوق های رأی 
در خود بیابند. در غیر این صورت، مردمی 
و  سواالت  به  و  بمانند  باقی  ابهام  در  که 
دغدغه های شان احترام نشود، هرگز حاضر 
به قیمت جاِن  دیگر  بارِ  بود یک  نخواهند 
خود هم که شده در بازی نافرجامی اشتراک 
کنند که نتیجه نه از دل صندوق های رأی، 
که از پشت پرده های هزارتوی سیاست و 
زدوبندهای سیاسی و مافیایی بیرون خواهد 
آمد. این تفکِر خطرناکی ست که اگر به یک 
باور عمومی مبدل شود، هیچ انتخاباتی در 
این دیار موفق نخواهد بود و هیچ حکومت 
متولد  شرایطی  یک چنین  تحت  انتخابی 

نخواهد شد! 
باقی مانده  رقیب  دو  از  هم  مردم  توقِع 
و  سودجویی ها  که  است  این  میـدان  در 
نفع محوری ها را کنار گذاشته و با صداقت 
انتخابات  کمیسیوِن  خودشان،  شفافیِت  و 
در  تأثیرگذار  یا  و  نهادهای دخیل  دیگر  و 
انتخابات را وادار کنند که حتا خیاِل استفاده 
از ابزار تقلب و رأی سازی را برای حتا بُرد 
از مبارزه یی  خودشان، به سر راه ندهند و 
شرافت مندانه حمایت کنند که به پیـروزی 

ارادۀ مردم منتهی می گردد. 

2    سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو نو y یک شنبه  11  جوزا  / خرداد  y 1393 2 شعبان المعظم  y 1435 1جون  2014 www.mandegardaily.com

حلیمه حسینی

افزایشیاکاهـِشسـایتهایرایدهی؛
مکانیزمیبرایمهندسِیانتخابات؟

 

دوستی به من گفت که اگر آن چه را نامزدهای ریاست جمهوری به 
مردم وعده کرده اند، در صورت پیروزی انجام دهند، افغانستان هیچ 
مشکلی نخواهد داشت. پرسیدم چه گونه به این نتیجه رسیدی. گفت: 
بسیار ساده است، اگر یک بار به سخنرانی های نامزدهای دور دومِ 
بسیاری  نیِک  وعده های  آن ها  که  درمی یابی  دهی،  انتخابات گوش 
را به مردم سپرده اند. به گونۀ مثال، یکی از نامزدهای دورِ دوم که 
اول  دور  در  که  آن چه  بر  می کرد، عالوه  هرات سخنرانی  در شهر 
وعده داده بود، چیزهای دیگری را هم ضمیمۀ وعده های پیشین کرد 
تازه، شنونده ها را به حیرت واداشت؛ چون  برنامه های  با  این بار  و 
اگر انتخابات هم چنان ادامه پیدا کند، بدون شک میزاِن وعده ها هم 
افزایش خواهند یافت، آن گاه است که می بینی با کوهی از وعده ها 
روبه رو شده ای. گفتم: وعده که چیز بدی نیست، مگر در سیزده سال 
گذشته مردم کم وعده شنیدند که عملی نشد؛ شاید آن ها به گوش 
دادن به این گونه وعده ها عادت کرده باشند. اما دوستم به نکتۀ مهمی 
اشاره کرد که مرا هم به تأمل واداشـت. او گفت: وعده خیلی چیِز 
میان  را  رابطه  نوعی  می تواند  اخالقی  نظر  از  است، حداقل  خوبی 
آن ها  از  یکی  شک  بدون  که  انتخاباتی  تیم های  و  رای دهنده گان 
میوۀ پیروزی را خواهد چشید، برقرار کند؛ ولی این امر می تواند از 
میزان اعتماد مردم به سیاست ها بکاهد و در نتیجه، ما به وضعیتی 
دچار شویم که دیگر کسی به وعده های نامزدان باور نداشته باشد 

و ارزش های مردم ساالرانه را نوعی فریب کارِی مدرن تلقی کنند.
به  عمری  و  بوده  مطرح  همواره  سیاسی  اندیشۀ  در  مسأله  این   
او  شاگرد  روایت  به  سقراط  از  دارد.  جهان  دموکراسی های  اندازۀ 
تردید  همیشه  اکثرت  حکومِت  به  نسبت  که  شنیده ایم  افالطون 
کشورهایی  از  بسیاری  در  نیز  امرزه  برنمی تافت.  را  آن  و  داشت 
جامعه  نخبه گاِن  دارند،  را  دموکراتیک  نظام های  طوالنِی  تجربۀ  که 
در  هلد  دیوید  می دهند.  هشدار  سیاسی  بهره برداری های  به  نسبت 
»دموکراسی، حکومت  می گوید:  دموکراسی« خود  »مدل های  کتاب 
سیاست مداران است«. ولی چه بسا که برخی دیگر از صاحب نظران 
است.  فریب کاران  نظام  دموکراسی  که  شوریده اند  هلد  دیدگاه  بر 
این   بسیاری  متوجه   آفات ِ  معتقدند که  خطرها و  ناقدان دموکراسی 
نوع  رژیم ِ سیاسی  است  و نمی  توان  آن  را نظامی  فاقد عیب  به  حساب  

آورد. 
استبداد  بروز  امکان   دموکراسی،  مبانی   و  ماهیت   بودنِ   مبهم  
خطا  امکان   آن،  نفوذپذیری   و  عمومی   افکار  فریبِ   خطر  اکثریت، 
صوری   سیاسی،  تصمیم  گیری های   در  اکثریت   صالحیتِ   عدم   و 
دموکراسی   به   وصول   روش های   تعارض   قوا،  تفکیک   اصل   بودنِ  
ارادۀ همه گانی  و آزادی های  فردی،  بین   مبانی  دموکراسی، تضاد  با 
محدودیت ، موانع  و دشواری  مشارکت  سیاسی  واقعی، تردید دربارۀ  
اصل  نماینده گی، برتری  منافع  محلی  بر منافع  ملی، حکم رانی  عوام، 
بی  ثباتی  حکومت، و... از جمله معایِب دموکراسی می توانند باشند. 
اما به راستی رای  مردم  و نتیجۀ انتخابات  تا چه  اندازه  منعکس  کنندۀ 

 ارادۀ واقعی  مردم  است؟
نفوذ،  و  فریب   خطر  از  رای  دهنده گان   نبودنِ   امان   در  و  تبلیغات  
عضویت  در ماشین های  بزرگ  سیاسی  ـ اصطالحی  که  ماکس  وبر در 
مورد احزاب  سیاسی  به کار برد ـ و حق  انتخابِ  محدود بین  چند 
حزب، تا چه  حد به  فرد امکان  می دهد خواست  واقعیِ  خود را از 
طریق  رای  منعکس  کند؟... این  سو الی ست  که  هنوز پاسخ  قطعی  بدان  
الیت های  )نخبه گان( سازمان  یافته   داده  نشده  است. هم چنین  وجود 
مشارکت   راه   سر  بر  موانعی   امروز،  دموکراسی های   در  نیرومند  و 
واقعیِ  عمومی  در زنده گی  سیاسی  به وجود آورده، تا جایی  که  برخی  
نظریه  پردازانِ  معاصر همانند رابرت  دال، دموکراسی  را اصوالً  چیزی  
بیش  از تعدد و رقابت ِ نخبه گان  به  شمار نمی  آورند. از این جاست که 
اندیشه پردازاِن سیاسی همواره هشدار می دهند که نسبت به سالمِت 

دموکراسی محتاط باشید. 
انتخابات بدون شک نامزدها برنامه های خود را عمدتًا از نقاط  در 
ضعِف حکومِت بر سِر قدرت و رقبای خود بیرون می کشند؛ چنین 
امری بالمانع است، ولی نسبت به این مسأله باید به اندازه یی محتاط 
بود که رای دهنده گان را به توهم وا ندارد. بر سر رقابت با دیگران 
نباید آن قدر مصرف کرد که اگر بر مسند قدرت قرار گرفتیم، ندانیم 
این  کند.  پیدا  ادامه  باطل  دور  به اصطالح  و  کنیم  آغاز  کجا  از  که 
موضوع به خصوص برای کشوری مثل افغانستان بسیار مهم است که 
تازه الفبای مبارزاِت مسالمت آمیز را تجربه می کند و از راه های مدنی 

تالش می ورزد که سیاست را در خدمِت جامعه قرار دهد. 
دموکراتیک،  مناسبات  به  غیردموکراتیک  مناسباِت  از  گذار  مرحلۀ 
بدون شک با افت وخیزهایی همراه است که هر جامعه یی تاواِن آن 
را پس می دهد. ولی تجربۀ کشورهای دیگر می تواند کمِک بزرگی 
برای قشر سیاسِی کشور ما باشد؛ تجربه یی که محصول زمین خوردن 

و برخاستن های زیاد در درازنای زمان است.
وعده های انتخاباتی باید به گونه یی طراحی شوند که ضمن تحریِک 
افکار عمومی، قابل اجرا نیز باشند. پرهیز از وعده هایی که نمی توانند 
و  مردم ساالرانه  ارزش های  به  را  مردم  باور  بگیرند،  عملی  جنبۀ 
انتخابات افزایش می بخشد. این بُعد از مردم ساالری، اهمیِت فراوان 

دارد و نباید قربانی هدِف رسیدن به قدرت سیاسی شود. 
دوستم راست می گفت که اگر وضع به این صورت ادامه پیدا کند، 
وعده ها نیز بدون تردید زیاد می شوند و آن گاه مردم به این بیت شعر 

متوسل خواهند شد که »هزار وعده خوبان یکی وفا نکند«.

هـزاروعدهخوبانیـکی
وفانکنـد!
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کــری:

سیاستدیکچینیحملهکردنوجنگغلطراآغازکردنبود
وزیر امور خارجه امریکا درباره سوریه، اوکراین، نیجریه 
و سیاست خارجی رییس جمهوری امریکا سخن گفت و 

از سیاست های باراک اوباما دفاع کرد.
جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در مصاحبه با پی  بی  
اس )PBS( در خصوص وعده گودالک جاناتان، رییس 
بوکوحرام  با  عیار  تمام  مبارزه  برای  نیجریه   جمهوری 
گفت: آنچه وی در تالش است انجام دهد در واقع کمک 
از حقوق مردم  آنهاست و آن ها می خواهند که  به خود 
کشورشان و تمامیت ارضی خود دفاع کنند. ما نیروهایی 
و  حقوقی  نظامی،  مشاوران  شامل  که  کرده ایم  اعزام 
اطالعاتی می شود و نقش امریکا در نجات جان دختران 

ربوده شده واضح است.
کری همچنین درباره اظهارات اخیرش در رابطه با ادوارد 
اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی امریکا و اینکه 
گفته بود وی باید وسایلش را جمع کند و به امریکا بیاید 
نمی خواهم  مواجه شود، گفت: من  با عواقب کارش  تا 
ابراز  نیز  او  اینکه  شوم.  مساله  این  حقوقی  روند  وارد 
در  مذاکراتی  آیا  اینکه  و  بازگردد  که  است  کرده   تمایل 
هر سطح در این باره انجام شده است، همگی به وزارت 
او  سفید.  کاخ  به  خصوصا  و  دارد  ارتباط  دادگستری 
باید احترام خودش را به این سیستم نشان دهد. او باید 
عواقب سرپیچی از سیستم مدنی را بپذیرد. اینکه او به 
دنبال پناهندگی در روسیه، کوبا و یا هر جای دیگریست، 
نشان می دهد که او از عواقب اقدامات خود فرار می کند.

اوباما،  باراک  اقدامات  تحسین  با  همچنین  وی 
رییس جمهوری امریکا گفت: اگر شما نگاهی به تحوالت 
اوکراین بیندازید متوجه می شوید که باراک اوباما رهبری 
تالش ها برای متحد نگاه داشتن اروپا را با امریکا به عهده 
اروپا  گذاشت.  میز  روی  مختلفی  تحریم های  و  داشت 
می گوییم  این  به  کرد.  همکاری  اما  نبود  مشتاق  چندان 
رهبری. او این توانایی را داشت که تاثیرگذار باشد و به 
همراه اروپایی ها درباره گزینه هایی که مرتبط با والدیمیر 

پوتین، رییس جمهوری روسیه بود، تصمیم گیری کند.
درباره سوریه  امریکا همچنین  دیپلماسی  رییس دستگاه 
گفت: اوباما درباره سوریه به وضوح تصمیم گرفت که به 
سوریه حمله کند و در اقدامی مناسب تصمیم خود را به 
کنگره اعالم کرد. کنگره نمی خواست اقدامی انجام دهد 
اما ما راه حل دیگری پیدا کردیم و آن این بود که تمام 
تسلیحات شیمیایی را به جای حمله ای یک روزه یا دو 
روزه از این کشور خارج کنیم. اوباما اکنون موفق شده 
است که 92 درصد از آن تسلیحات را به خارج سوریه 
منتقل کند. تنها یک انتقال دیگر باقی مانده است تا این 
روند به صورت 100 درصد کامل شود که گمان می کنم 

انجام خواهد شد.

در  اوباما  برنامه های  خصوص  در  همچنین  کری  جان 
نیرو گفت:  هزار   10 زیر  به  نیروها  کاهش  و  افغانستان 
ما 13 سال در جنگ بودیم و گمان نمی کنم که تصمیم 
به کاهش نیروها چندان با عجله اتخاذ شده باشد. اوباما 
خصوص  در  منسجم  استراتژی  اولین   2009 سال  در 
و  استعداد  نیروها،  آنکه  از  پیش  داد.  ارایه  را  افغانستان 
پول ارتش امریکا به عراق برود، افغانستان دچار انحطاط 
شده بود و اوباما این مساله را درک کرد و نیروها را به 
طور چشمگیری افزایش داد. ما در برهه ای از زمان 160 
افغانستان داشتیم و همیشه مساله  نیرو در  تا 180 هزار 
اختیار  در  برای  افغان ها  آماده سازی  و  تجهیز  آموزش، 

گرفتن مسئولیت ها را در نظر داشتیم.
سابق  معاون  چنی،  دیک  اظهارات  به  پاسخ  در  کری 
زمانی  جدول  بود  گفته  که  امریکا  رییس جمهوری 
خروج نیروها از افغانستان »احمقانه و نابخردانه« است، 
نکردم.  تعجب  چنی  دیک  شنیدن سخنان  از  من  گفت: 
او کاماًل درباره عراق اشتباه فکر می کرد و ما هنوز هم 
درباره  وی  گروه  و  چنی  دیک  تصیمات  چالش های  با 
سیاست  هستیم.  گریبان  به  دست  درست،  سیاست های 
را  به دالیل غلط  کنند و جنگ  بود که حمله  این  آن ها 
آغاز کنند. آن ها بدون توجه به شیعه و سنی و روابط در 
آنجا، کل منطقه را زیر و رو کردند و این نشان می دهند 
که آن ها کاماًل کاماًل سیاست های غلطی را دنبال می کردند 

و هرگونه نصیحت وی برای من هیچ معنایی ندارد.
جان کری در پاسخ به این پرسش که آیا مبادله تسلیحات 

یک  این  گفت:  خیر  یا  داشت  ارزش  سوریه  شیمیایی 
مبادله نبود. ما تسلیحات شیمیایی را با بقای اسد تبادل 
نکردیم. ما فقط تصمیم گرفتیم که تسلیحات شیمیایی را 
خارج کنیم و به حمایت خود از اپوزیسیون میانه رو ادامه 
می دهیم. هیچ راهی وجود ندارد که اسد بتواند در آینده 
تدارک  در  آن ها  کند.  سوریه حکمفرمانی  در  چیزی  بر 
برگزاری انتخابات هستند اما این اقدام ساختگی و جعلی 
است و تنها حربه ای است که به اسد مشروعیت بدهد و 
هیچ کس در جامعه جهانی به آن احترام نخواهد گذاشت. 
سازمان ملل به آن احترام نمی گذارد؛ کشورهایی هم که از 
مخالفان حمایت می کنند نیز آن را به رسمیت نمی شناسند 

پس این انتخابات شما را به جایی نمی رساند.
وی در ادامه درباره تحوالت اوکراین، برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور را با حضور گسترده مردم 
ستود و گفت که تحریم های جامعه جهانی علیه روسیه 
چنانچه  که  بداند  باید  مسکو  و  است  بوده  اثرگذار 
نکند،  پیدا  ثمر  مثمر  به شریک  تبدیل شدن  برای  راهی 

هزینه های بیشتری باید پرداخت کند.
وی همچنین در خصوص روند صلح خاورمیانه گفت: 
انرژی  من  که  مذاکرات  این  که  متاسف شدم  واقعا  من 
زیادی بر روی آن گذاشتم، نتوانست وارد مرحله بعدی 
شود. اما گمان نمی کنم که در خاورمیانه هیچ طرفی بتواند 
به آسانی وضعیت موجود را حفظ کند و نمی شود راهی 
جز بازگشت به مذاکرات و مشارکت در روند آن متصور 

شد تا بدین ترتیب صلح و ثبات در منطقه برقرار شود.

مککین:

امریکااعتبارخودرا
ازدستدادهاست

اوباما:

هیالری کلینتون، رییس جمهور بسیار موثری خواهد بود
پاکستان در ردۀ سوم جهان

 به خاطـر انفجار بمب قـرار گـرفت
کلینتون  هیالری  اگر  امریکا گفت،   رییس  جمهوری 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  مشارکت  به  تصمیم 
سال 2016 میالدی بگیرد، رییس جمهور بسیار موثر 

و کارآمدی خواهد بود.
رییس  اوباما،  باراک  میل،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
جمهوری امریکا در جریان مصاحبه ای در کاخ سفید، 
را  خود  پیشین  خارجه  امور  وزیر  کلینتون  هیالری 

مورد تحسین و تمجید قرار داد.
اوباما در این مصاحبه گفت: من و هیالری دوستان 
بسیار خوبی هستیم چرا که در طوالنی ترین رقابت 
با  ما  کارمندان  و  داشتیم  شرکت  انتخابات  از  پیش 
یکدیگر چالش های سیاسی داشتند و این را می توان 
گرفتن  بدست  با  همزمان  که  کرد  تعبیر  گونه  این 
وزارت امور خارجه توسط هیالری کلینتون ما یک 

روح در دو بدن بودیم.
به  را تحسین کردم.  افزود: من همیشه هیالری  وی 
محض آنکه او سمت وزیر امور خارجه را به عهده 
گرفت همواره موثرترین، کارآمدترین و وفادارترین 
فرد بود و ما واقعا به دوستان حقیقی و بسیار خوبی 

تبدیل شدیم.
این مراسم صرف ناهار که به صورت تصادفی توسط 
یکی از سردبیران مجله »people« افشا شد، حاکی از 
کلینتون  تصمیم  وجود  با  مقام  دو  این  که  است  آن 
برای کناره گیری از سمت وزیر امور خارجه در ژوئن 
نزدیکی  و  دوستان صمیمی  همچنان  میالدی   2013

هستند.
جمهوری  رییس  معاون  بایدن،  جو  آنکه  وجود  با 
امریکا در این مصاحبه یا حتی در کاخ سفید حضور 
انتخابات  در  نیز  وی  از  که  گفت  اوباما  اما  نداشت 

ریاست جمهوری سال 2016 میالدی حمایت خواهد 
کرد.

وی افزود: بسیار شاکرم که افرادی همچون جو بایدن 
و مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا 
که بسیار کارآمد و سخت کوش هستند در کنار من 

قرار دارند و من تا حد مرگ آن ها را دوست دارم.
برای  آیا  که  نکرده  اعالم  رسمی  طور  به  کلینتون 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میالدی نامزد 
خواهد شد یا خیر و اوباما نیز اعالم کرد که از تصمیم 
دقیق وی اطالعی ندارد اما اگر تصمیم به نامزدی در 
پیروز  و  مناسب  گزینه های  از  یکی  بگیرد  انتخابات 

خواهد بود.
مقابل  سیاسی  سمت  برای  ظاهرا  که  زنانی  از  یکی 
کلینتون قرار نخواهد گرفت، میشل اوباما، بانوی اول 

امریکا خواهد بود.
هیچ  همسرش  که  کرد  افشا  مصاحبه  این  در   اوباما 
افزود:  وی  ندارد.  انتخابات  در  نامزدی  به  تمایلی 
این  بدهم  شما  به  را  آن  قول  می توانم  که  مساله ای 

است که میشل هرگز نامزد انتخابات نخواهد شد.

از  شدید  انتقاد  ضمن  امریکایی  سرشناس  سناتور  یک 
اظهارات اخیر باراک اوباما در خصوص سیاست خارجه 
امریکا تصریح کرد: واشنگتن به دلیل برخورد نامناسب با 
برخی مسائل بین المللی اعتبار خود را از دست داده است.
جان مک کین، سناتور جمهوری خواه امریکایی در مصاحبه 
با شبکه خبری سی .ان .ان و در واکنش به سخنرانی اخیر 
باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا در خصوص سیاست 
خارجه دولتش گفت: واشنگتن به دلیل برخورد نامناسب 
با برخی مسایل بین المللی اعتماد و اطمینان جهانیان را به 

خود از دست داده است.
وی افزود: قلب من به دلیل کشتار سوری ها به درد می آید 
این در حالی است که واشنگتن موضع بی تفاوتی در پیش 
بار  عراق  حتی  و  است  حوادث  نظاره گر  فقط  و  گرفته 
القاعده  تروریستی  فعالیت های  برای  جایگاهی  به  دیگر 

تبدیل شده است.
از  که  ما  از  اوباما  انتقاد  با  من  کرد:  خاطرنشان  مک کین 
سال ها پیش برای امنیت ملی کشور خود تالش می کنیم 
تنها  امریکا  نادیده می گیرد و می گوید  را  ما  مخالفم وی 
در  نظامی  کامل  مداخله  باید  یا  دارد  رو  پیش  گزینه  دو 
درگیری هایی که واشنگتن با آن مواجه است، انتخاب کرد 
یا قطع روابط امریکا با مسائل بیرون از خاک این کشور 

را انتخاب کند.
وی اظهار داشت: من کسی را نمی شناسم که خواهان اعزام 
نیروهای امریکایی به کشوری دیگر باشد، اما معتقدم که 
اوباما باید از جنگ عراق و پیامدهای آن عبرت می گرفت 
که به وقوع جنگ هایی در مناطق دیگر و همچنین سیطره 
بغداد  در  االنبار  استان  و  فلوجه  از  مناطقی  بر  القاعده 

انجامیده است.
مک کین تاکید کرد: مدیر امنیت ملی امریکا می گوید که 
گروه  برای  مقری  به  سوریه  و  عراق  میان  مرزی  منطقه 
تروریستی القاعده تبدیل شده که برای حمله به امریکا نیز 
نقشه می کشند و این یعنی ما با شکست کاملی مواجهیم.

منطقه در تنش و آشوب به سر می برد و اوباما همان اشتباه 
را در افغانستان از طریق تعیین موعدی برای عقب نشینی 
به  پیامی  اقدام  این  و  شد  مرتکب  کشور  این  خاک  از 
جنبش طالبان است مبنی بر اینکه باید صبر و پایداری کند 
تا زمانی که نیروهای امریکایی از این کشور خارج شوند.
وی در خصوص دفاع جان کری، وزیر خارجه امریکا از 
اوباما گفت: کری از تنش هایی که در حال  سیاست های 
حاضر در عراق به وجود آمده است غافل است. همچنین 
ذلت  و  خواری  مایه  افغانستان  مردم  برای  من  عقیده  به 
به  این  البته  نباشند؛  خودشان  از  دفاع  خواهان  که  است 
تایید  را  مساله  این  من  نیست.  جنگ  ادامه  تایید  معنای 
نمی کنم اما معتقدم که می توانستیم پیروز باشیم و برخی 
از نیروهایمان را در این کشور ابقا کنیم همانطور که در 

ژاپن، آلمان و کره دست به چنین اقدامی زده ایم.
به خوبی  امریکایی خاطرنشان کرد: جهانیان  این سناتور 
این حال  با  اما  نیست  امریکا کشور ضعیفی  می دانند که 

معتقدند که نمی توان به آن اعتماد کرد.
سفید  کاخ  در  نشستی  در  اوباما  که  زمانی  گفت:  وی 
می گوید قصد حمله به سوریه را دارد و به مردم جهان 
از  سوریه  جمهوری  رئیس  اسد،  بشار  که  می کند  اعالم 
خطوط قرمز تجاوز کرده و پس از آن از انجام این حمله 
خودداری می کند واکنش های زیادی را در سراسر جهان 
حتی  دیگر  که  می دانند  همگی  ما  دشمنان  برمی انگیزد. 

دوستانمان به ما اعتماد ندارند.

بین سال های 2008 تا 2013، به صورت تخمینی 
منفجر شده که هر  پاکستان  در  بمب  هر روز دو 
یا زخمی  باعث کشته  میانگین  به صورت  انفجار 

شدن پنج تن شده است.
به گزارش پایگاه خبری INP، »یان اورتون«، مدیر 
سیاست گذاری مرکز اقدام علیه خشونت مسلحانه 
مستقر در لندن گفت: این حمالت شامل استفاده 
از بمب های کنترل از راه دور پاکستان را به یکی از 
خطرناک ترین کشورها در جهان تبدل کرده است.

گسترش  مشکالت  بزرگترین  از  یکی  افزود:  وی 
دیدگاه های افراطی است.

بمب های  کننده  تولید  سومین  اکنون  هم  پاکستان 
دست ساز است و نرخ عامالن انتحاری این کشور 

باالتر از افغانستان اعالم شده است.
اقدام  مرکز  سوی  از  شده  منتشر  گزارش  بنابر 
که  بمب  انفجار  قربانیان  مسلحانه،  علیه خشونت 
در مناطق پرجمعیت رخ می دهد، اکثرا غیرنظامی 
عامالن  توسط  استفاده  مورد  بمب های  هستند. 
انتحاری یا افراد بمب گذار تنوع و گوناگونی زیادی 
مغناطیسی،  بمب های  تا  زودپز  دیگ  از  و  دارند 
کمربندهای انفجاری و انتحاری و خودروهای پر 

از بمب را شامل می شود.
مخربی  تاثیر  بمب ها  این  می گویند  تحلیل گران 
بر پاکستان دارند و نه تنها باعث تضعیف روحیه 
می شوند  کشور  این  امنیتی  نیروهای  و  نگهبانان 
بر  را  زیادی  روانی  و  فیزیکی  هزینه های  بلکه 

قربانیان و خانواده هایشان تحمیل می کنند.



نویسـنده: حسین خنیفر
از  دسته  آن  مطالعات  بهترین  می گویند:  فن  ارباب 
را  خطوط  البه الی  می شود  قادر  فرد  که  فرصت هایی ست 
بفهمد؛ زیرا »فضای خالی« البه الی خطوط، قطع ها و وصل ها، 
همه  و  همه  ایهام  اجالل،  اجمال،  ایجاز،  مثل ها،  داستان ها، 
وسیلۀ  به  نویسنده  که  هستند  شگردهایی  و  فنون  و  حرف ها 

آن ها مرادش را بیان می کند.
یا  نقادانه  سخنرانی های  از  بعضی  مورد  در  امر خصوصًا  این 
کتاب های نقد و یا مقاالت جنجالی حایز اهمیت است. انسان 
باید قادر باشد فضای البه الی خطوط را بفهمد و اگر به چنین 

مرزی برسد، اصطالحًا »به مرز تحلیل رسیده« است.
طبق حیطه شناختی میگر، آدم ها هنگام درک مطالب یا مطالعه 
و در امر یادگیری، شش سطح را می گذرانند که هر سطحی در 
مقایسه با سطح قبلی، برتر و ارزش مندتر و در مقایسه با سطح 
بعدی، مقدمه و آغاز و فروتر است. هر چه فرد به سطوح باالتر 
برسد، میزان درک، فهم و برداشتش باالتر می رود. نمودار زیر 

این سطوح را می نمایاند.)5(
1. »دانش«)6(: ساده ترین و پایین ترین سطح شناخت است و 

به خاطر آوردن و بازشناسی مطالب را شامل می شود.
2. »درک مطلب)فهمیدن(«)7(: توانایی پی بردن به مفهوم یک 
مطلب و تبیین آن با جمالت جدید را درک مطلب می خوانند. 
را  فراتر می رود و جمالت  از سطح دانش  فرد  این سطح  در 
به کارگیری  و  تفسیر  ترجمه،  مانند  می سازد.  خود  درک  با 

اطالعات در گفتار و سخنرانی.
آموخته  مطالب  فراگیر  فرد  بستن)کاربرد()8(:  کار  »به   .3
یا  تیوری ها  مانند عقاید کلی، روش ها، قوانین، اصول و  شده 
دستورالعمل و مسایل فنی و نظری را در موقعیت های جدید و 

ملموس به کار می برد.
نسبتًا  سطحی  در  فراگیر  توانایی  تحلیل«)9(:  و  »تجزیه   .4
باالتر از مهارت های مربوط به فهمیدن و به کار بستن است و 

می تواند یک مطلب را به اجزی کوچک تر تشکیل دهنده اش تعمیم دهد و روابط 
بین اجزای آن را در یابد؛ یعنی می تواند با تحلیل عناصر تشکیل دهندۀ یک مطلب 

به معنای و مفاهیم درونی آن پی ببرد.
مرحلۀ  در  موجود  عوامل  می تواند  فراگیر  مرحله  این  در  »ترکیب«)10(:   .5
قبلی)تجزیه و تحلیل( را تفکیک کند و سپس آن ها را برای اتخاذ معنای جدید و 
تازه با هم تلفیق و ترکیب نماید؛ به عبارت دیگر، ترکیب مستلزم در آمیختن دوبارۀ 
قسمت هایی از تجارب گذشته با مطالب جدید و بازسازی آن به صورت یک کار 

تازه و نسبتًا انسجام یافته است.
6. »ارزش یابی«)11(: باالترین و عالی ترین و مهم ترین سطح یادگیری در حیطه 
این سطح،  در  یادگیری  و  فکری  انضباط  واقع  در  دارد.  نام  ارزش یابی  شناختی 

زمانی فعلیت پیدا می کند که فراگیر، تمام مراحل قبلی را طی کرده باشد.
ارزش یابی زمانی است که فرد به مشروعیت داوری و تشخیص دست پیدا کند. 
اغلب افرادی که البه الی خطوط یک نوشته را می فهمند، به این ساحت نزدیک 
می شوند. از برکات دیگر مطالعۀ منضبط، هدایت فرد به سمت یادداشت برداری 

است. معموالً افراد 50درصد باقی مانده نیز مشمول گسیخته گی زمان می شود.
را  آن  مطالعات خود  در  افراد  برخی  که  است  ارزنده یی  نعمت  یادداشت برداری 
دارد،  عادت  یادداشت برداری  به  که  آدمی  دارند.  تقید  آن  به  و  می دهند  انجام 
می گردد.  غنی تر  علمی اش  برداشت  میزان  و  می شود  برابر  چندین  یادگیری اش 
تحقیقات نشان می دهد انسان هایی که هنگام مطالعه به »نکته برداری« عادت دارند، 

میزان و سطح هوشیاری مغزشان باالتر است.
یادداشت برداری و گرایش به سمت یادداشت نویسی، آدمی را از تفرق ذهنی رها 
می سازد. وقتی دریک سخنرانی چند مطلب، عنوان، آمار و ارقام یا نکات عمده را 
یادداشت می کنیم، نه تنها آن مطالب بخشی از آرشیو ما می شود، بلکه به صورتی 
معجزه آسا مطالب بین آن ها نیز در فکر ما ثبت می گردد؛ یعنی سطح آگاهی عمومی 

ما از آن مطالب بیشتر خواهد شد.
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تیم مدیگان
برگردان: علی جداوی 

توضیح مترجم:
 )Tim Madigan( مدیگان  ج  تیموتی 
حاضر  حال  در   )1962 مارچ   27 )زادۀ 

در  فیشر  جان  قّدیس  فلسفه ”کالج  استاد 
سمینارهای  در  که  است  نیویارک  روچستر 
سطح  در  نیز  و  امریکا  سراسر  در  بسیاری 
از  یکی  او  است.  کرده  شرکت  بین المللی 
جوان ترین و در عین حال شناخته شده ترین 
شخصیت های جنبش انسان گرایی سیکوالر 
محسوب می  شود که در زمینه هایی هم چون 
بازرگانی،  اخالقیات  پزشکی،  اخالقیات 
اخالقیات رایانه، فلسفه و فرهنگ عامیانه و 
دارد و آثاری نیز در  فلسف» دین تخصص 

این زمینه ها پدید آورده است.
Nu�( نو  اتوپیای  افتخاری  عضو  نمدیگا 
جامعه یی  نو  اتوپیای  هست.  نیز   )topia

 1973 آوریل  در  که  تخیلی  و  مجازی  است 
پایه گذاری  اونو  یوکو  و  لنون  جان  توسط 
جامعه یی،  چنین  بنیان گذاری  دلیل  و  شد 
ایاالت  تابعیت  کسب  در  لنون  مشکالت 
نو  اتوپیای  در  زنده گی  بود.  متحده ”امریکا 
آهنگ   ،)Imagine( کن”  “تصور  اساس  بر 
معروف لنون، است؛ کشوری که نه سرزمین 
دارد نه مرز و نه پاسپورت، بلکه تنها دارای 
آن،  بر  حاکم  قانون  یگانه  است،  شهروندان 
نو  اتوپیای  همه ”مردم  است،  کیهانی  قانون 
این که  باالخره  و  هستند  کشور  این  سفرای 

پرچم آن تنها دارای رنگ سفید است.
یا  که  شد  خواهند  شاد  زمانی  »مّلت ها 

فیلسوفان شاه شوند یا شاهان فیلسوف.«
اثر  اتوپیا”  در”  مورتون  کاردینال  قول  نقل 

توماس مور )1516(
سویتس  دیوید  دوستم  گذشته،  سال 
در  فلسفه  گروه  مدیر   ،)David Suits(

موسسه ”تکنالوژی روچستر، این فرصت را 
دوره ”آموزشی  یک  تدریس  به  تا  داد  من  به 
بپردازم.  آرمان شهرها  و  زمینه ”فلسفه  در 
تا  بود  تجربه ”مهمی  برایم  فرصتی  چنین 
عدن،  باغ  هم چون  دیرینه پایی  جاهای 
شهر  افالطون،  جمهوری  طالیی،  دوران 
آفتاب، ال دورادو و آتالنتیس نو را بررسی 
و  فیلسوفان  توسط  همه ”آن ها  که  کنم 
نمونه هایی  عنوان  به  برجسته،  الهی دان های 
البته  شدند.  گرفته  کار  به  کامل  جوامع  از 
اثر  “اتوپیا”،  جاها  همه ”این  بزرگ  نیای 
این  در  است.   )1516( مور  توماس  کالسیک 
انتخاب  را  رهبران شان  شهروندان  سرزمین 
کار  روز  در  ساعت  شش  از  بیش  می کنند، 
روز  طول  در  زیادی  زمان  )که  نمی کنند 

دارای  می ماند(،  باقی  فلسفی  بحث  برای 
به  حق  )که  هستند  همه گانی  درمانی  نظام 
داشتن  )با  می شود(،  شامل  نیز  را  مرگی 
دینی  هماهنگی  دارای  مرد(  و  زن  کشیشان 
می دانند  ننگ  را  جنگ  به  ورود  هستند، 
اجیر  را  دیگران  جنگ ها  آغاز  هنگام  )و 

دارای  کنند(،  مبارزه  برای شان  تا  می کنند 
هستند)زوج های  عاشقانه ”بلندمّدت  روابط 
از  پیش  که  دارند  را  فرصت  این  احتمالی 
ببینند  برهنه  صورت  به  را  همدیگر  ازدواج 
و طالق ـ هرچند تشویق نمی شود ـ حداقل 
مجاز است( و شاید بهتر از همه ”این ها، هیچ 

حقوق دانی در آن نیست.
صرفًا  را  مور  اثر  خواننده گان  از  بسیاری      
ما  که  می دانند  جامعه  نوع  یک  از  طرحی 
اما  می کردیم،  زنده گی  آن  در  می بایست 
خرج  به  احتیاط  باره  این  در  که  است  الزم 
برجسته  بذله گویی  مور  باشد،  هرچه  دهیم. 
و  ـ  بود  قوی  بسیار  قریحه ”طنزپردازی  با 
بعید  بنابراین  بود.  دان  حقوق  هم  خودش 
است که از همه ”موقعیت های فوق حمایت 
یک  عنوان  به  او  حقیقت،  در  باشد.  کرده 
کاتولیک متعهد، احساس می کرده است که 
برهنه گی  مرگی،  به  هم چون  فعالیت هایی 
پیش از ازدواج، پرهیز از وظایف نظامی و ـ 
مهم تر از همه ـ طالق بر خالف نص صریح 
کتاب مقدس است. بیان این نکته مهم است 
داستان  راز  از  پرده  که  شخصیتی  نام  که 
هیتلودی  واژه ”یونانی  می گشاید،  اتوپیا 
شبیه »وّراج  چیزی  به  که  است   )Hythloday(

واژه ”»اتوپیا«  و  می شود  ترجمه  چرندیات« 
»ناکجا  معنی  به  تحت اللفظی  لحاظ  از  نیز 

آباد« است.
از  دیگر  بسیاری  همانند  مور،  ظاهراً   

جهانی  توصیف  برای  سنتی  تالش های 
جامعه ”موجودی  نقد  خواستار  »کامل«، 

نه  و  می کنیم  زنده گی  آن  در  ما  که  بود 
نخستین  در  زمین.  روی  بر  بهشتی  ایجاد 
باره  این  در  هیتلودی  و  او  “اتوپیا”،  کتاب 
پرهیزکار  شخص  یک  آیا  که  می کنند  بحث 
در  موضوع  این  شود.  سیاست  درگیر  باید 
که   زمانی  یعنی  ـ  رنسانس  دوران  طول 
فرمانروایاِن بیشتر قلمروها به درست کاری، 
دلسوزی و پاک زیستن شهره نبودندـ بسیار 
جوانی  دوران  در  مور  خود  داشت.  رواج 
آیا  که  بود  گرفته  قرار  دوراهی  این  سر  بر 
را  حقوقی  حرفه یی  پدرش،  از  تبعیت  با 
انتخاب کند یا با پیروی از تمایالت روحانی 
در  پادو  سمت  در  مور  شود.  کشیش  خود 
 Thomas( مورتون  کاردینال  توماس  دادگاه 
مجلس  رییس  هم  که   ،)Cardinal Morton

بود،  کانتربری  اعظم  اسقف  هم  و  اعیان 

شاید  که  می دانست  بنابراین  کرد.  خدمت 
باشد.  ممکن  برایش  هدف  دو  هر  پی گیری 
محیط های  از  مور  نزدیک  مشاهدات  اما 
دریابد  شد  باعث  زمانش  سیاسی  و  اخالقی 
خالی از  که هیچ کدام از این دو راه احتماالً 
بسیاری  از  “اتوپیا”  نیست.  اخالقی  سازش 
جهات، گفت وگوی درونی خود مور است 
درباره- این موضوع که آیا از سیاست ـ هم 
نوع سیکوالر و هم دینی آن ـ خارج شود یا 
نفس  عزت  حفظ  پی  در  و  دهد  ادامه  را  آن 
خود بکوشد. هیتلودی می گوید تنها در یک 
خود  که  اتوپیا،  جزیره ”  مانند  جامعه ”کامل 
در  شاید  یا  کرده،  دیدن  آن  از  است  مدعی 
دارای  فیلسوفان  که  ـ  افالطون  جمهوری 
به  نیازی  بنابراین  و  هستند  مطلق  قدرت 
هیچ سازش اخالقی نیست ـ یک مرد خوب 

می تواند از نظر سیاسی رشد کند.
   مور ـ انسان گرای بزرگ به همه ”معانی این 
واژه ـ با اثر خودش مخالف بود و استدالل 
جامعه ”بشری  برای  امید  یگانه  که  می کرد 
باال  آستین  خوب  مردان  که  است  این  دقیقًا 
بزنند و در جهان واقعی، با همه ”اشتباهات و 
سازش هایش، غرق و به بهترین نحو ممکن 
با آن سازگار شوند. مور خود سیاست مداری 
هنری  پادشاه  طرف  از  نهایتًا  و  شد  مشهور 
در  قباًل  که  حقوقی  مقام  باالترین  به  هشتم، 
مجلس  ریاست  یعنی  بود،  مورتون  اختیار 
سطرهای  خواندن  رسید.  انگلستان،  اعیان 
آن جا  در  است؛  تأثرانگیز  “اتوپیا”  آغازین 
می ستاید،  را  جدید  پادشاه  فضایل  نویسنده 
فرمان  بعد )در 1535( به  سال  نمی داند 19  اما 
حکم  با  مخالفت  دلیل  به  و  پادشاه  همان 
طالق او، سر از تنش جدا می شود. شاید بهتر 
بود که مور به پند هیتلودی گوش می کرد و 

سرانجام از دادگاه سلطنتی دوری می گزید.
دالیلی  به  حال،  و  گذشته  در  فیلسوفان     

را  کامل  اندیشه ”جهانی  بسیارگوناگون، 
بررسی کرده اند، خواه به عنوان امکانی قابل 
برای  آینه یی  هم چون  خواه  و  دست رس 
واقعی  جهان  بدی های  و  خوبی ها  آزمودن 
خوش اقبال  من  می کنیم.  زنده گی  آن  در  که 
در  که  داشتم  زیادی  دوستان  چون  بوده ام، 
این زمینه برای صنف فلسفه و اتوپیای من، و 
هم چنین برای بزرگ داشت ویژه ”»اتوپیا« در 
جشنواره ”روز جهانی فلسفه در کالج قدیس 
جان فیشر گزارش ارایه کردند. )ضمنًا فیشر 
پادشاه  طالق  حکم  با  مخالفت  دلیل  به  نیز 

هنری هشتم، سر از تنش جدا شد.(
منبع:
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بخش دوم و پایانی
برگردان: عاصفه صادقی اسفهالنی

صیادانی  روش،  ژان  )1957ـ1964(  شیر«  »شکار 
سونگهایی را دنبال می کند که در حال تعقیب و شکار 
گروهی از شیرهای خطرناک هستند، اما تنها به تیر و 
پرشاخ  منطقه یی  با  را  تماشاگر  فلم  مسلح اند.  کمان 
افریقا روبه رو می کند که به  و درخت و وحشی در 
نظر محیطی خطرناک برای انسان می آید. سپس چنین 
صیادانی  شدۀ  زراعت  زمین های  کنار  در  را  مکانی 
و  شناخته شده اند     Gowگو نام  به  که  می دهد  قرار 
زیر مجموعه یی از سونگهایی ها به شمار می روند. این 
به  که  باشند  شیری  صید  پی  در  می بایست  صیادان 
و  می کند  حمله     Fulanفوالن مردم  اهلی  حیوانات 
می کشدشان. شیر قربانیانش را نمی خورد و در نتیجه، 
این شیر همانی ست که همۀ  شکارچیان می دانند که 
از  را  بسیاری  فلم جزییات  اوست.  پای  به  کشتارها 
اما کانون توجه اش آدابی ست  شکار عرضه می کند، 
اجرا درمی آید. هفت  به  که در جریان ردگیری شیر 
سال طول کشید تا »روش« این فلم را تکمیل کرد، 
از آغاز آن به سال 1957 تا اتمامِ آن در سال 1964. 
تأخیرهایی که در شکار پیش آمد، »روش«  دلیل  به 
افریقا  به  این دوره  در  متعددی  مجبور شد سفرهای 
مربوطه اش  آیین های  و  شکار  مختلف  ابعاد  تا  کند 
نظیر ساختن زهر برای تیرها و کشتار شیرهایی که در 
تله های آهنی نگه دارندۀ پا به دام می افتند را به تصویر 
تله  به  را  جوانی  شیر  شکارچیان  ابتدا  در  بکشد. 
انداخته و با تیرهای زهرآگین خود می کشند. فردایش 
ماده شیری را به چنگ می آورند، اما او قادر به رها 
کردِن خود می گردد و پیش از آن که توسط یکی از 
صیادان کشته شود، به رمه داری حمله می کند. نکتۀ 
جالب آن است که »روش« موفق نشد کل ماجرا را 
فلم برداری کند، اما صدابردارش این حادثۀ هراسناک 
ضمنی  حادثۀ  این  ترتیب،  این  به  و  کرد  ضبط  را 
موفقیتی  فلم  ارایه شده ست.  فلم  در  کامل  طور  به 
ونیز  جشنوارۀ  طالیی  شیر  نشان  و  بود  انتقادبرانگیز 
شاهکار  عنوان  به  را  آن  منتقدین  کرد.  تصاحب  را 
»روش« ستودند و اظهار کردند که این اثر، »روش« را 

به جایگاه فلم سازان نخبۀ فرانسوی ارتقا داده است.
موفقیت،  با  فلم  که  می کند  استدالل   )1992( ستالر 
مردم  روزمرۀ  و  دنیایی  زنده گی  جدانشدنی  اتحاد 
به  را  روحانی شان  و  مقدس  باورهای  از  سونگهای 
نمایش درمی آورد. عالوه بر این، ستالر تشریح می کند 
به  دیالکتیک وار  را  مردم نگاری  و  سینما  »روش«  که 
هم پیوند داده، اما در عین حال بحث می کند که در 
این کار، مرز میان واقعیت و روایت تخیلی را زیر پا 

گذاشته است.
سیاه«  یک  »من؛  روش،  ژان  غیرداستانی  فلم  اولین 
)1957( مستند و تخیل را با هم ترکیب می کند. این 
فلم نسبتًا عینی در یکی از محله های پُرجمعیت و آلودۀ 
زنده گی  و  شده  عاج  ضبط  ساحل  در   )3( آبیجان 
 Oumarou Gandaگاندا نام عمرو  به  باراندازی  روزانۀ 
 Edward.G.Robinson که خود را ادوارد.ج.رابینسون  /
می کند.  دنبال  را،  دوستانش  از  تن  دو  و  می نامد   /
شده،  ضبط  فلم  روی  راوی  عنوان  به  گاندا  صدای 
و  آالم  با  را  16میلی متری  فلم  زمینۀ  که  حالی  در 
امیدهایش پر می کند. بعدها گاندا تبدیل به شخصیتی 
در  کارگردانی  عنوان  به  افریقا  فلم سازی  در  پیشتاز 
نیجر می گردد. فلم توسط دولت ساحل عاج ممنوع 
شد. منتقدین سینما وریته استدالل می کنند که حرکت 
سینما  که  می کند  آشکار  داستانی  سینمای  سوی  به 
دوربین های  که  فلم سازی ست  روش  نوعی  وریته 
طبیعی  نورپردازی  و  میلی متری   16 دست  روی 
قراردادهای پذیرفته شده اش می باشند، همان گونه که 
زیبا،  صحنه های  و  خوش ساخت  محصوالت  ارزش 
عرف سینمای روایی کالسیک  قلمداد می شوند. ژان 
کارش  در سال 1959  انسانی  مخروط  فلم  با  روش 
را دنبال می کند. در این فلم از داستانی تخیلی بهره 
و  سفید  دانش آموز  نوجوانان  میان  تعامل  تا  می برد 
رنگین پوست در مدرسه یی در آبیجان به نام دبیرستان 
به صورت  فلم  بکاود.  را    Lycee d’Abidjan آبیجان  
صامت فلم برداری شد و »روش« تالش کرد تا صدای 
دانش آموزان را به صورت تفسیر فلم روی فلم بگذارد. 
اما این ابتکار چندان خوب از کار درنیامد، چرا که 
دانش آموزان نتوانستند گفت وگوهای خودانگیزشان را 
پس از فلم برداری دوباره زنده کنند. به هر صورت، 
می کنند  قلمداد  مهمی  متن  را  آن  فلم  طرف داران 
به صورتی  را  تفرقه  و  نژادپرستی  می کند  که تالش 

مبدعانه و با روشی جذابف مورد بررسی قرار دهد.
فلم های  بیشتر  میالدی،  دهۀ شصت  اوایل  از  قبل  تا 
روایت  موسیقی،  با  همراه  به صورت صامت  مستند 

و سایر افکت های صدا که به فلِم تولید شده اضافه 
اثر  در  موقعیت  این  می شدند.  ساخته  می گشت، 
بود  آمده  وجود  به  صدابرداری یی  تجهیزات  فقدان 
تا کارکرد موثری  باشند  قابل حمل  به قدرکافی  که 
تجهیزات  ورود  با  باشند.  داشته  میدانی  شرایط  در 
حمل  قابل  اعتمادِ  قابل  و  سبک وزن  صدابرداری 
همراه با دوربین های 16 میلی متری، هم زمانی صدا و 
تصویر به طور گسترده یی در اواخر دهۀ پنجاه میالدی 
بودن چنین تجهیزاتی،  امکان پذیرگشت. در دسترس 
انقالبی در ساخت فلم مستند به پا کرد. این تغییرات 
اساسی مخصوصًا در فرانسه ایجاد شد، جایی که ژان 
تکنولوژی  از  استفاده کردن  با  را  انقالب  این  روش 
در  »روش«  کرد.  راهبری  وریته  سینما  در  جدید 
گسترش سینما وریته، نقشی محوری داشت و از آن 
در سبک و شکل فلم هایش بحث برانگیزانه  بهره برد. 
در »روایت یک  تابستان«ش )1960(، ژان روش و 
ادگار مورن فرهنِگ فرانسوی را درست پس از جنگ 
کاوش  مورد  پاریس  خیابان های  منظر  از  الجزیره 
قرار دادند. ژان روش از همان روشی که در ساخت 
کرد.  استفاده  بود،  برده  بهره  افریقایی اش  مستندهای 
او  که  منتقدینی ست  به  پاسخ  اندازه یی  تا  فلم  این 
بیگانه و مرموز  تنها در مکان های  را متهم می کردند 
فلم سازی می کند و نیز اولین فلم اوست که آگاهانه 
شده  ساخته  حقیقت  سینما  استندردهای[  اساس  ]بر 
ست. این فلم محصول کم نظیری ست از آن جهت که 
بعضی از واکنش های مصاحبه شده گان به فلم شان را 
در خود جا داده و در نتیجه، بعضی از اصول »فاصلۀ 
است.  انگاشته  نادیده  را  مستندسازی  در  عینی« 
استفاده از دوربین روی دست و صدای طبیعی داخل 
نشان دهندۀ  عینی،  راوی  شمردن  بی ارزش  و  صحنه 
روی گرداندِن ژان روش از سبک اولیۀ مستندسازی 
بر  و عرف های سینمای روایِی کالسیک است. تکیه 
یک شیوۀ سینمایی کالسیک، که بر صحنه های زیبا و 
تالیِف داستان های ِ به اجبار متقاعدکننده و سرهم شده 
تأکید می کرد، کنار گذاشته شد؛ چرا که مانعی در راه 
آشکار شدِن حقیقت سینمایی تلقی گشت. از توجه 
کانون  وریته  سینما  مستند،  کردن  متحول  به  اولیه 
توجه اش را بر گسترش شیوه های مبدعانۀ فلم روایی 
گیشه  در  تابستان«  وقایع  »تاریخچۀ  نمود.  متمرکز 
موفق نبود، اما ژان روش همین شیوه را در »مجازات« 
در  و  زیادی  سرعت  با  فلم  که  هرچند  کرد.  دنبال 
سبک مبدعانۀ سینما حقیقت فلم برداری شد، به خاطر 
بازیگران بدون تمرین و صحنه های فی البداهه دربارۀ 
به مکتب فرستاده می شود و  از خانه  زن جوانی که 

روز را در پی انجام کاری، ترجیحًا به همراه یک مرد، 
سپری می کند، به دلیل بیش از اندازه بی هدف بودن 
مورد انتقاد قرار گرفت. هرچند که جنبش سینما وریته 
بر روی فلم سازان موج نِو فرانسه تأثیرگذار بود، اما 
مطرح  که  مساله یی  دلیل  به  روش  ژان  فلِم  دو  این 
می کنند، بسیار قابل توجه اند؛ چرا که نسبت میان فلم 
و واقعیت را پیش می کشند به جای آن که صرفا فلم 

را سندی بر تأیید سبکی موفق بیانگارند.
ژان  پیشرفِت  نمایان گر   ]])1967( )Jaguar( یوزپلنگ 
روش در پیوند میان مستند و تخیل است. بعضی از 
 ethnofiction محققین از اصطالح مردم نگاری داستانی
می کنند.  استفاده  فلم سازی  گونۀ  این  توصیف  برای 
متکی  داستانی  مردم نگاری  داستانی،  مستند  برخالف 
زنده گی  فلم  است.  مردم نگارانه  فلم سازِی  اصول  بر 
در  که  می کند  دنبال  را  سونگهایی  جوان  مرد  سه 
به  خود،  قبیلۀ  کاشانه های  از  تجربه  و  اکتشاف  پی 
به  و  افریقای غربی مهاجرت می کنند  ساحل طالیی 
نوشتار  می گردند.  باز  متحول شده یی  مرداِن  شکل 
این  تاریخ  باب،  این  در  روش  ژان  مردم نگارانۀ 
مهاجرت و اهمیت فرهنگی آن را مورد بررسی قرار 
می دهد. این فلم حرکِت ژان روش از تمرکز اولیه اش 
روی جهان جادویی و آیینی سونگهای رمزآلوده را 
نشان گذاری می کند که به سمت متمرکز شدن بر ابعاد 
اجتماعی یا دنیوی زنده گی این سه مرد و دالیل آنان 
در  می رود.  پیش  مهاجرت،  در  برای شرکت جستن 
نتیجه، عنوان فلم دربارۀ حیوان جگوار نیست؛ برای 
این مردان جگوار بودن به معنی آن است که موفق اند 
با  آنان  پایان  در  است.  جذاب  رفتارشان  و  ظاهر  و 
باز می گردند  به خانه  مادی شان  داستان ها وکاالهای 
ایدۀ  آغاز گردد.  باران  موسمی  آن که فصل  از  قبل 
در  فلم  خود  شد.  پرورانده   1954 سال  در  جگوار 
ابتدا به صورت صامت در سال 1957 فلم برداری شد. 
بعد، ژان روش از این سه مرد خواست در حالی که 
فلم را تماشا می کنند، تفسیر خود را به عنوان صدای 
راوی روی فلم ضبط کنند. در نتیجه، بدیهه گویی شان 
توسط تصاویر قفل شده در فلم هدایت می شود. کل 
در  استدیوی صدایی  در  روز  یک  عرض  در  تفسیر 
غنا ضبط شد. فلم قبل از انتشار نهایی اش در 1967، 
چندین دفعه به نمایش درآمد. در فلم ما همین مردان 
را می بینیم که با پای پیاده از میان مراتع و کوه ها در 
حال سفر اند. در این مناطق آنان با سومبا، »دیگران 
را  مذکرشان  اعضای  که  می کنند  برخورد  ابتدایی«، 
که  زمانی  پوشانیده اند.  قضیب شان  بر  با غالفی  تنها 
حالی  در  می شوند.  جدا  هم  از  می رسند  ساحل  به 

که هرکدام زنده گی روزانه اش را سامان داده و کار 
می کند، فلم از یکی به سراغ دیگری رفته و هر یک 
را قطعه قطعه به تصویر می کشد. هر سه مرد موفق 
موقعیت  بیاورند؛  به دست  را  جگوار  مقام  می شوند 
مصمم  نهایتًا  اما  را،  »جذاب«  و  با«  بودن  »همراه 
زنده گی  و  کاشانه  به  بازگشت  زمان  که  می گردند 
تمام  برمی گردند  که  زمانی  رسیده.  فرا  قدیمی شان 
دارایی های مادی یی که با خود آورده اند را می بخشند 
در  و  شده  مستقر  پیشین شان  زنده گی  در  دوباره  و 
 )1993( ستالر  می یابند.  سامان  سابق شان  نقش های 
متد  فلم مردم نگارانۀ داستانی،  این  اظهار می کند که 
»چرا که نه؟«ِی ژان روش را در تحقیق و فلم سازی 
از  حسی  فلم  به  و  می دهد  نشان  شکل  بهترین  به 
باورند که  این  بر  از منتقدین  تیاتر می بخشد. بعضی 
این فلم بیان نامۀ ضد استعماری ژان روش است و 
مشکالت متعددی که مردم افریقای غربی به واسطۀ 

مدرنازیسیون با آن مواجه شدند را آشکار می کند.
بسیاری  مردم شناسانۀ  مقاالت  و  ژان روش، کتاب ها 
نوشت که با توصیفاِت انبوهش و عکس هایی از مردمِ 
سونگهای و محصوالت روحانی شان غنی شده بودند. 
آثار نوشتاری او به نسبت فلم هایش، دارای جزییات 
مردم شناسانۀ بیشتری ست. متد چرا که نه؟ِی فلم سازی 
ژان روش، پاسخ چندانی به پرسش هایی که فلم هایش 
دیدگاه  از  عمدتًا  فلم هایش  نمی دهد.  برمی انگیزند، 
بصری بیگانه نما، مرموز، تحریک آمیز و چالش برانگیز 
نتیجه، موجب شوکه شدن و عالقه مند  هستند و در 
گشتِن بیننده گان می شوند، اما آنان را دربارۀ زمینه و 

توضیحات متن سردرگم رها می کنند. 
ژان روش در 18 فبروری 2004 در تصادمِ موتر در 
نیجر کشته شد. او بار دیگر به افریقا بازگشته بود تا 

در جشنوارۀ فلمی شرکت کند.
 

پانوشت مترجم:
در  پیشااستعماری  دولت  سونگهای  امپراتوری  1ـ 
افریقا بود که در شرق کشور مالی کنونی قرار داشت 
و از اوایل قرن 15 میالدی تا اواخر 16 میالدی یکی 
بزرگ ترین  بود.  افریقایی  دولت های  بزرگ ترین  از 
گروه قومی این امپراتوری، قوم سونگهای نام داشت 

و پایتخت شان شهر گو بود.
2ـ نیجر کشوری ست در غرب افریقا که پایتخِت آن 

نیامی نام دارد.
پایتخت پیشیِن کشور  3ـ آبیجان بزرگ ترین شهر و 

ساحل عاج می باشد.
برای مطالعۀ بیشتر:
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ژان روش

مقاالت  و  کتاب ها  روش،  ژان 
با  که  نوشت  بسیاری  مردم شناسانۀ 
عکس هایی  و  انبوهش  توصیفاِت 
محصوالت  و  سونگهای  مردِم  از 
آثار  بودند.  شده  غنی  روحانی شان 
نوشتاری او به نسبت فلم هایش، دارای 
جزییات مردم شناسانۀ بیشتری ست. متد 
چرا که نه؟ِی فلم سازی ژان روش، پاسخ 
فلم هایش  که  پرسش هایی  به  چندانی 
فلم هایش  نمی دهد.  برمی انگیزند، 
بیگانه نما،  بصری  دیدگاه  از  عمدتًا 
چالش برانگیز  و  تحریک آمیز  مرموز، 
هستند و در نتیجه، موجب شوکه شدن 
و عالقه مند گشتِن بیننده گان می شوند، 
توضیحات  و  زمینه  دربارۀ  را  آنان  اما 

متن سردرگم رها می کنند



    سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو نو y یک  شنبه  11  جوزا  / خرداد  y 1393 2 شعبان المعظم  y 1435 1جون  62014

محمداكرام اندیشمند
دکتور اشرف غنی احمدزی در مقایسه با داکتر عبداهلل 
عبداهلل که هر دو برای احرازِ مقام ریاست جمهوری در 
دور دومِ انتخابات به رقابت می پردازند، ده نکته ضعف 
را در این رقابت با خود حمل می کند؛ در حالی که 

رقیِب او، از این نکاِت ضعف مبرا است:

بیماری
دکتور اشرف غنی احمدزی به بیماری معده دچار است 
و گفته می شود که به صورِت مداوم از ادویه استفاده 
می کند. اما رقیِب او داکتر عبداهلل از صحت مندِی کامل 

برخوردار است.

کهولت سن
باالست؛  سِن  دارای  احمدزی  اشرف غنی  دکتور 
می باشد.  جوان تر  او  از  عبداهلل  داکتر  که  حالی  در 
ظرفیت کاری و توانایِی اشرف غنی احمدزی، با سِن 
باال و ضعف جسمِی ناشی از بیماری و کبر سن در 
کرسی ریاست جمهوری، بسیار کمتر از داکتر عبداهلل 
خواهد بود. مهم ترین نشانۀ ناتوانی دکتور اشرف غنی 
احمدزی در مبارزات دور نخسِت انتخابات در هرات 
به چشم خورد. او دچار ضعِف شدید و بیهوشی شد 

و یک روز در حالت وخیِم صحی به سر برد.

عصبانیت و پرخاش گری
دکتور اشرف غنی احمدزی، آدمی عصبی، پرخاش گر 
غیرعادی،  و  غیرطبیعی  گونۀ  به  است.  احساساتی  و 
برافروخته و خشمگین می شود. نابردبار و انتقادناپذیر 
نشان  قهرآمیز  واکنِش  شدت  و  به سرعت  است. 
این  خود  رسمی  سخنرانی های  در  حتا  می دهد. 
عصبانیت، پرخاش گری و نابردباری را بروز می دهد. 
وی با چنین ویژه گی هایی در مسند ریاست جمهوری 
افغانستان به عنوان کشوری فرو رفته در بحران، خود 
داکتر  که  حالی  در  می شود.  تبدیل  بحران  عامِل  به 

عبداهلل شخصیتی آرام و متین دارد.

سخنرانی ناخوشایند و آزاردهنده
و  نامطبوع  به گونۀ  احمدزی  اشرف غنی  دکتور 
تخریش کننده سخنرانی می کند. او پس از دقایقی کوتاه 
از یاد می برد که سخنرانی اش از طریق بلندگو به آسانی 
هنگامِ  در  اشرف غنی  بلنِد  صدای  می شود.  شنیده 
سخنرانی، گوِش شنونده گان را می آزارد. حرکاِت او 
در جریان سخنرانی نیز ماللت آور و غیرطبیعی است. 
و عصبانیِت  بیماری  از  ناشی  این مشکل وی،  شاید 

او باشد. 
عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  او  رقیِب  موصوف،  به خالف 
سخنرانی ها و بیاناِت خود را آرام و به صورِت طبیعی 

و راحت ارایه می کند و موجب ماللت نمی شود.

تابعیت خارجی و همسرِ خارجی
دارد.  امریکایی  تابعیت  احمدزی  اشرف غنی  دکتور 
صرف نظر از این که او این تابعیت را پس از نامزدی 
افغانستان از دست داده باشد یا  به ریاست جمهوری 
نه، وی حدود سه دهه را در غرب سپری کرده است. 
ریاست جمهوری  مستحق  را  فردی  اساسی،  قانون 
می داند که تنها تابعیت افغانستان را داشته باشد. افزون 
بر آن، همسر او خارجی با پیشینۀ متفاوِت دینی است. 
با این  این در حالی است که داشتن همسر خارجی 
عامه  افکار  برای  فرهنگی  و  ذهنی  نظر  از  ویژه گی، 
به خالف  اما  می باشد.  پرسش برانگیز  افغانستان  در 
هیچ  تابعیِت  عبداهلل  عبداهلل  احمدزی،   اشرف غنی 
عمر  سال های  و  ندارد  را  افغانستان  از  غیر  کشوری 

خود را هم در افغانستان سپری کرده است.

عصبیت قومی
هرچند دکتور اشرف غنی احمدزی به صورت علنی در 
برنامۀ رسمی خود تعصِب قومی و زبانی را نگنجانیده 
است، اما نشانه های تعصب در رفتار و گفتارِ وی در 
طول مبارزات انتخاباتی اش به مشاهده رسیده است. 
میان  »در  که  وی  غیرعلمی  اظهارنظِر  از  نمونه   این 
اما  است  زیاد  احمق  عالمان شان  حتا  و  خارجی ها 
افغاِن احمق وجود ندارد«، از تمایالِت تعصب آمیِز او 

سرچشمه می گیرد.
یکی از نشانه ها و تمایالت تعصب آمیِز وی بر مبنای 
هویت قومی این است که او پیوسته از اتحاد فرزنداِن 
احمدشاه ابدالی و میروس خان هوتکی سخن می گوید 
در  می دهد.  هشدار  آن ها  فرزنداِن  میاِن  جدایی  از  و 
حالی که تمام اقوام  افغانستان بر مبنای قانون اساسی، 
تبلیغ  هرگونه  و  هستند  برخوردار  مساوی  حق  از 
پرسش برانگیز به نام فرزندان احمدشاه و میرویس خان 
نه تنها با یک پارچه گی و برابرِی حقوقِی اتباع افغانستان 
متناقض است، بلکه نوعی برتری جویی و برترانگاری 

در جامعۀ چندقومِی افغانستان به شمار می آید.
 اما داکتر عبداهلل رقیب انتخاباتِی او در تمام افغانستان، 
تأکید می کند و  بر وحدت ملی و حقوِق شهروندی 
هیچ گونه تعصب و تبعیِض قومی و زبانی در اندیشه و 

رفتارِ او مشاهده نمی شود.

مبالغه و خیال پردازی
تحصیالِت  علی رغم  احمدزی  دکتوراشرف غنی 
وعده های  غربی،  جامعۀ  در  زنده گی  و  اکادمیک 
خیال پردازی های  و  مبالغه  با  را  خود  انتخاباتِی 
غیرعملی و به دور از واقع گرایی ارایه می کند. به گونۀ 
مثال، او از اشتغال زایی برای میلیون ها بی کار و اعمار 
بیش از یک میلیون خانه در افغانستان سخن می گوید. 
کشورهای  پیشرفته ترین  در  جمهور  رؤسای  حتا 
چندمیلیونی  اشتغال آفرینی  نمی توانند  جهان  صنعتی 
در یک دور محدود حکومِت خویش ایجاد کنند. در 
نیازمندترین  و  فقیرترین  از  افغانستان یکی  که  حالی 
اشرف غنی  دیگر،  سوی  از  است.  دنیا  کشورهای 
در  را  شغل  چندمیلیون  او  که  نمی گوید  احمدزی 
افغانستان چه گونه و از کدامِ منابع و عواید و در کدام 

بخش های اجتماعی و اقتصادی ایجاد می کند؟
اما داکتر عبداهلل نامزد رقیِب او پیوسته بر واقع گرایی 
وعده های  سیاسِت  با  که  می گوید  و  می کند  تأکید 
مخالف  پوپولیستی،  روش  و  نامحتمل  و  غیرعملی 
است و آن چه را که بسیار نامحتمل و غیر عملی باشد، 

به مردم افغانستان وعده نمی دهد.

ضعف پذیرش اجتماعی
اجتماعی  گستردۀ  پذیرِش  از  احمدزی  اشرف غنی 
آیا  نیست.  برخوردار  افغانستان  اقوام  تمامِ  میاِن  در 
موصوف با این ضعف قادر خواهد شد وفاق ملی را 

افغانستان به میان آورد؟... از سوی  در جامعۀ متکثر 
دیگر، او جنرال عبدالرشید دوستم را به عنوان معاون 
اوِل خود در تکت انتخاباتی برگزید و با او در دور 
اول کمپاین انتخاباتی به والیات شمال افغانستان سفر 
کرد، اما جنرال مذکور را در سفر به والیات جنوب با 
خود نبرد و حتا از نمایش تصویرهای مشترِک خود با 
وی نیز اجتناب ورزید. کسب آرای قابل مالحظه برای 
جوزجان،  شمالی  والیات  در  احمدزی  اشرف غنی 
فاریاب، بدخشان و تخار در واقع رای به دوستم بود.

اما عبداهلل عبداهلل رقیب اشرف غنی احمدزی در تمامی 
والیات افغانستان و از میان جوامع مختلف قومی، رای 
قابل مالحظه به دست آورد. داکتر عبداهلل با داشتن مادر 
ظرفیت  قندهاری،  پشتون  پدر  و  پنچشیری  تاجیک 
و  وفاق  تحقق  در  را  مردم  اعتماد  کسب  فرصِت  و 

وحدِت ملی افغانستان بیشتر دارد.

ناسازگاری با سیاسِت مدنی و جامعۀ شهروندی
از  دهه  سه  آنکه  به رغم  احمدزی  اشرف غنی  دکتور 
ایاالت  به خصوص  غربی  جامعۀ  در  را  خود  عمر 
متحدۀ امریکا سپری و با کسب حِق شهروندی در آن 
جامعۀ مدرن تا سطح دکتورا تحصیل و تخصص یافته 
است، اما در سیاسِت افغانستان با شیوه های سنتی و 
می کند.  عمل  مدنی  و  شهروندی  قواعد  با  متعارض 
او در مبارزات دور اول انتخابات ریاست جمهوری، 
در  او  گفت.  شهروند سخن  واژۀ  با  خود  مشکِل  از 
نسخۀ  با  خویش،  انتخاباتی  مبارزات  و  برنامه ها 
جدید  مرحلۀ  در  و  شد  وارد  سیاست  قومی سازِی 
مبارزات انتخاباتی، به تعدیل قانون اساسی در جهت 
ایجاد معاونیِت سوم برای قومیت تاجک تأکید کرد. او 
با این کار، اندیشه و پیام قومی سازِی قدرت و سیاست 
را در افغانستان به جای ایجاد جامعۀ شهروندی و ملت 

ـ شهروند ارایه داشت.  

عدم حضور در افغانستان و میان مردم
دکتور اشرف غنی احمدزی بیشتر سال های عمر خود 
سه  در  افغانستان  تاریِخ  مقطع  در حساس ترین  ـ  را 
دهۀ اخیر سدۀ بیستمـ  در خارج از کشور سپری کرده 
بار  نه  است. او هرگز در سال های سخت و دشوار، 
مقاومت و مبارزه با تجاوز نظامی شوروی را به دوش 
کشید و نه بار مقاومت و مبارزه علیه تروریسِم القاعده 
انجام  پاکستان  دخالِت  و  حمایت  با  که  را  طالب  و 

یافت.
اما به خالف وی، دکتور عبداهلل تمامِ سال های دشوار 
را در داخل افغانستان و در سخت ترین شرایط سپری 
برای مردم یک کشور، زمام دار  کرد. مسلم است که 
شرایط  در  که  است  کشور  همان  تبعۀ  اعتماد،  قابل 
داخِل سرزمیِن  در  و  مردم  میاِن  در  ناگوار  و  سخت 

خود به سر برده باشد.
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آمادۀپاسخبهحمالت...
جمهور[  »]رییس  باشند:  متقابل  پاسخ گویی  آمادۀ  امنیتی 
بگیرید  را  تان  آماده گی های  داد گفت  برای من احضارات 
من با نخست وزیر پاکستان گپ زده ام. خودت هم با لوی 
درستیز ]پاکستان[ گپ زده یی. اگر ادامه پیدا کرد، آماده گی 
تان را بگیرید، من قومانده می دهم، عمل باالمثل و متقابل 

بکنید. ما از پنج روز به این سو آماده گی داریم«.
و  برد  نام  »دشمن«  عنوان  به  پاکستان  از  ملی  دفاع  وزیر 
به  که  داریم  امکاناتی  و  داریم  را  آماده  گی الزم  »ما  افزود: 
ارتش  که  این  کرد  تأکید  او  ولی  بدهیم.«  جواب  دشمن 
عماًل به مقابله بپردازد، از صالحیت او نیست، بلکه رهبران 

سیاسی باید در این مورد تصمیم بگیرند.
ارتش  ستاد  رییس  به  شخصًا  او  که  گفت  محمدی  آقای 
دولت  حوصله  موشک پرانی ها  این  با  که  گفته  پاکستان 
را  دو کشور  مناسبات  آن  ادامه  و  به سر رسیده  افغانستان 

خراب می کند.
بسم اهلل محمدی خطاب به نماینده  گان مجلس گفت: »هیچ 
نوع تغییری در استراتژی طرف مقابل نیامده است. شما اگر 
وزیر ]دفاع[ خود را زیر فشار قرار دهید و بگویید که چرا 
این  بدهم،  تغییر  که  نیست  من  وظیفه  این  نیامده،  ]تغییر[ 
چهل  که  است  دنیا  وظیفه  این  است.  ما  سیاسیون  وظیفه 
کشور این جا آمدند، خون دادند و هنوز به هدف مطلوب 

خود نرسیده اند.«
وزیر دفاع افزود: »ناتو هم در این جا تلفات داد. او می فهمید 
تعلیم  کجا  در  می شوند،  سازماندهی  کجا  در  ]طالبان[  که 
می بینند، به کجا فرستاده می شوند، برای قتل و کشتار مردم 
این طول و عرض و  با  امریکا  ناتو. مگر  ما و ضربه زدن 

امکاناتش نمی فهمد؟«
نفر  صد  چند  و  هزار  دو  »]امریکا[  گفت:  محمدی  آقای 
کشته داده. ]عامالن کشتار آنها[ از کجا آمدند؟ از آسمان که 
افغانستان تعلیم دیدند،  نیامدند. همین ها در آن طرف مرز 
نیروهای  و  تجاوز  برای  شدند  فرستاده  و  شدند  تجهیز 
افغانستان  ملت  و  را کشتند  ناتو و چهل کشور  امریکایی، 

را ضربه زدند.«
رییسان  اخیر  سه جانبه  اجالس  به  اشاره  با  محمدی  آقای 
در  ناتو  کل  فرمانده  و  پاکستان  و  افغانستان  ارتش  ستاد 
کابل، گفت که »حرف تشریفاتی فایده یی ندارد«. او تاکید 
کرد که هنوز هیچ گام عملی برداشته نشده و »کوچکترین 
نشانه ای دیده نمی شود که پاکستان در مورد آمدن صلح با 

ما همکاری کند«.
مقام های محلی در والیت کنر گفته اند که در یک هفته اخیر 
حدود 1000 راکت از خاک پاکستان به ولسوالی   های دانگام 

و شیگل این والیت شلیک شده است.
مقام های پاکستانی گفته اند که این راکت ها در نتیجه جنگ 
افغانستان  با شورشیان طالبان بعضًا به ولسوالی های مرزی 

اصابت می کنند.
از  مجلس  نماینده گان  تا  شده  سبب  حمالت  این  ادامه 
نهادهای امنیتی بخواهند تا در مورد دالیل حمالت راکتی 
پاکستان به خاک افغانستان پاسخ دهند. نماینده گان والیت 
افغانستان  دولت  که  اند  گفته  و  کرده  شکایت  بارها  کنر 
باید در مورد قطع حمالت راکتی از خاک پاکستان تصمیم 
اند که »خارجی ها« در برخی  نماینده گان گفته  این  بگیرد. 
از ولسوالی های کنر جای گرفته و نیروهای پاکستانی آن ها 
را هدف قرار می دهند. اما مقام های پاکستانی گفته اند که 
مناطق  در  را  پاکستان  اردوی  مخالف  شورشیان  افغانستان 
رد  افغانستان  سوی  از  که  ادعایی  اند.  داده  پناهگاه  مرزی 

شده است.
تغییر تاکتیک طالبان

تا  است  قرار  کند.  می  سپری  را  حساسی  سال  افغانستان 
آخر امسال نیروهای بین المللی این کشور را ترک کنند و 
سراسر  امنیت  تامین  مسوولیت  افغانستان  داخلی  نیروهای 

این کشور را به عهده گرفته بگیرند.
وزیر دفاع افغانستان می گوید طالبان امسال تاکتیک جنگ را 
تغییر داده و به صورت دسته جمعی و گروهی بر پوسته های 
دسته  »چنان  گفت:  محمدی  آقای  می کنند.  حمله  امنیتی 
با  ناتو  این است که دیگر  جمعی حمله می کنند و دلیلش 
بود، دیگر  ما  با  ما نیست و پوشش قوای هوایی آن ها که 
نیست. حاال این ها تاکتیک خودرا تغییر داده اند و تشکیالت 

خود را تغییر داده اند«.
زدن  برهم  در  که  آن  از  پس  طالبان  گفت  محمدی  آقای 
انتخابات دور اول ناکام ماندند، تشکیالت خود را در بیشتر 
مناطق افغانستان تغییر داده اند و تالش می کنند تا در دور 

دوم حمالت منسجم تری انجام دهند.

مرگومیرمادرانباردار...
تنظیم خانواده و ایجاد فاصله بین والدت ها نیز یکی 
دیگر از دالیل کاهش مرگ و میر مادران در کشور 
است که بر اساس آمار 20 درصد زوج ها از یکی از 

روش های آن استفاده می کنند.
گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  دلیل  ثریا 
عرصه های  در  عامه  صحت  وزارت  که  وجودی  با 
بودجه  کمبود  و  ناامنی  اما  کرده  پیشرفت  مختلف 

بزرگترین مشکل این وزارتخانه محسوب می شود.

رهبری  و  مدیریت  که  کرد  تصریح  ادامه  در  وی 
افغان ها در بخش بهداشت بهتر از هر زمانی در این 
کشور صورت می گیرد تا جایی که در این اواخر این 
وزارتخانه جایزه جهانی »عزم و اراده« را از سازمان 

جهانی بهداشت در سویس به دست آورده است.

ضعفهـایاشـرفغـنیاحـمدزی

وبرتریهایعبـداهللعبداهلل
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گفت و گو كننده: هارون مجیدی

آقای جمیل کرزی با سپاس از این که برای گفت وگو 
با روزنامۀ ماندگار وقت گذاشتید. به عنوان نخستین 
پرسش، برداشت هایی تان را از دور اول انتخابات )16 

حمل( برای مان بگویید؟
بود  خوب  بسیار  ریاست جمهوری  اول  دور  انتخابات 
و در یک زمان مناسب برگزار گردید. در این انتخابات 
به  به وجه احسن آن شرکت کردند و  افغانستان  مردم 
افغانستان  مردم  ما  که  کردند  وانمود  را  این  جهانیان 
هر  و  هستیم  خود  کشور  در  ثبات  و  صلح  خواستار 
پروسه یی  که یک روند دموکراتیک و معتدل برای کشور 
باشد، آن را حمایت می کنیم و در همان راه قدم می زنیم.
را  ریاست جمهوری  انتخابات  نخست  دور  برگزاری   
انتخابات   نباید فراموش کرد که  بسیار موفق می دانم و 
دیگر  کشورهای  در  که  افغانستان  در  تنها  نه  همیشه 
هم  حمل   16 انتخابات  و  دارد  را  خود  مشکالت  نیز 
مشکالتی داشت که آن قدر گسترده نبود تا این پروسه 

را زیِر پرسش ببرد.
در نتایجی که اعالم گردید دیده شد که انتخابات به دور 
دوم رفت و از چند هفته بدین سو کاروزارهای انتخاباتی 
گردیده  آغاز  ریاست جمهوری  پیشتاز  دونامزد  میان 
است؛ به نظر شما چه چالش هایی فرا راه انتخابات در 

دور دوم خواهد بود؟
تیم حزبی ما )حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان( 
ما پیش از این نیز به این نظر بودند که انتخابات به دور 
اول  دور  در  نامزدان  شمار  که  به خاطری  می رود  دوم 

زیاد بود.
حاال که انتخابات به دور دوم رفته است، یگانه چالشی 
که موجود است مسایل امنیتی است؛ شخصًا هراس دارم 
که مبادا دشمنان صلح و ثبات افغانستان از خالی گاهی که 
امنیتی  نیروهای  هرچند  نکنند.  استفاده  می شود،  ایجاد 
درحال برنامه ریزی برای پر کردن این خالیگاه ها هستند.
در کنار این، در تیم طرف مقابل ما، یک مشکلی جدی 
قومی  مسایل  تا  کردند  کوشش  بسیار  آنها  می بینیم؛  را 
که  است  بوده  کالن  چالش های  از  این  و  شود  ساخته 
تیم  گونه یی که  به  موارد  این  که  نگذاشتیم  ما  الحمداهلل 
خاطر  به  و  شود  عملی  می خواهد،  تداوم  و  تحول 
خاطر  به  و  افغانستان  مردم  بودن  یکجا  ملی،  وحدت 

آیندۀ فرزندان کشور ما در تیم خود تالش می کنیم.
چگونه  را  همگرایی  و  اصالحات  تکت  ترکیب  شما 

می بینید؟
افغانستان  ملی  شخصیت  یک  عبداهلل  صاحب  داکتر 
هستند؛ شخصی هستند که از روز تولدشان تا حاال در 

بیرون از کشور زندگی نکرده و همواره در خدمت مردم 
کرده  مبارزه  مردم  حقوق  و  حق  خاطر  به  است.  بوده 
اند و به خاطر استقالل و وحدت ملی کشور سال های 

درازی را با هم رزمان دیگر خود ررزمیده اند.
را  ترکیبی مشکالت خود  واضح است که هر تکت و 
دارد به همین اساس تیم ما و حزب ما خواست که با 
تیم اصالحات و همگرایی بپیوندد تا ما توانسته باشیم 
و  دهیم  نشان  مردم  برای  را  ملی  وحدت  از  تصویری 
تصویری را ارایه کنیم که داکتر صاحب عبداهلل عبداهلل 
تنها نیستند و اقوام و احزاب ملی افغانستان با تیم آنها 
یکجا هستند و به خاطر یک حکومتی که پایه های وسیع 
پیش  به  باشد،  داشته  را  ملی  وحدت  بنیاد  و  مردمی 

می رویم.
- چقدر باورمند هستید که تیم اصالحات و همگرایی 

در دور دوم پیروز می شود؟
ما  اینکه  براساس  می دانیم؛  پیروز  را  خود  ما  انشااهلل، 
محبت، اخالص و پذیرایی مردم را می بینیم خود را در 

دور دوم انتخابات پیروز می دانیم.
زمانی که ما به والیات مختلف سفر داشتیم دیدیم که 
باال  تیم  این  باالی  را  اعتماد خود  واقعًا درصدی  مردم 
برده اند و می خواهند که به تیم اصالحات و همگرایی 
بپیوندند و به این تیم رأی دهند، عنقریب هم شماری 
و  ملی  و  مردمی  چهره های  ریش سفیدان،  از  زیادی 

همچنان علمای کشور نیز به این تیم خواهند پیوست.
چگونه  می شود،  تشکیل  آینده  در  که  حکومتی 

حکومتی خواهد بود؟
حکومت آینده با پایه های وسیع مردمی و با اشتراک همه 

اقوام افغانستان تشکیل خواهد شد.
اقوام  از  متشکل  که  ما  کشور  ساختار  نوع  به  توجه  با 
تا  دارند  توقع  آنها  و هویت های مختلف است و همۀ 
نماینده هایی خود را در حکومت به وجه احسن ببینند، 
حکومت آینده نیز این موارد را در نظر خواهد گرفت و 
ما یک حکومت برخاسته از وحدت همه اقوام در کشور 

را خواهیم داشت.
تیم  متحدان  از  یکی  حزبِ تان  و  شما  که  حاال 
نگرانی  است،  دوم  دور  در  همگرایی  و  اصالحات 

شما در این دور انتخابات چیست؟
امنی در  نا  تنها  تیم قراری که پیشتر هم گفتم،  نگرانی 
و  قومی  موضوعات  به  زدن  دامن  دوم  و  است  کشور 

زبانی از طرف تیم تحول و تداوم است.
نگرانی دیگری که عماًل وجود دارد و در دور نخست 
بعضی  دخالت  داشت،  وجود  حدی  تا  هم  انتخابات 
صاحبان،  والی  وزا،  به سطح  دولت  بلندپایه  اراکین  از 
ولسواالن که به نفع تیم تحول و تداوم کار می کنند که 

شماری از وزرا با تمام امکانات مادی و معنوی کمپاین 
می کنند و این نگرانی تیم حزبی ما و تیم اصالحات و 
را شریک  آن  مسووالن  با  بارها  ما  که  است  همگرایی 

ساخته ایم.
 اگر اندکی در پیوند به حزب تان برای خواننده گان 

روزنامۀ ماندگار معلومات بدهید؟
حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان در سال 1377 
این  از  بعد  تأسیس شد؛  مهاجرت  دیار  در  خورشیدی 
از  ما  شد، حزب  ساخته  افغانستان  در  موقت  ادارۀ  که 
اولین احزابی بود که در افغانستان دفتر خود را باز کرد 
و آهسته آهسته فقط به خاطر آرامی، آبادی، استقالل و 

وحدت ملی در این راستا کارهای داشته ایم.
برای نخستین بار هم در وزارت عدالیه حزب همبستگی 
ما  است؛  شده  راجستر  و  ثبت  افغانستان  جوانان  ملی 
والیتی  شوراهای  در  و  افغانستان  مختلف  والیات  در 

اعضای خود را داشته ایم.
تا سطح معین، شهرداران و روسا در ارگان های مختلف 

اعضای این حزب فعالیت دارند. 
حزب  کشور  نافذۀ  قوانین  بنیاد  بر  هم  دوم  بار  برای 
وزارت  در  را  خود  افغانستان  جوانان  ملی  همبستگی 
خود  فعالیت  به  و  است  کرده  ثبت  افغانستان  عدلیه 
ادامه می دهد؛ این حزب عماًل در بیست والیت کشور 

نماینده گی دارد و بر همین اساس وزارت محترم عدلیه 
داده  نیز  را  انتخابات  پروسۀ  از  نظارت  اجازۀ  ما  برای 
است، از میان پنجاه یا شصت حزبی که در وزارت عدلیه 
از  نظارت  اجازۀ  حزب  نه  و  بیست  تنها  دارد  فعالیت 

پروسۀ انتخابات را دارد.
-در دور اول انتخابات حزب همبستگی ملی جوانان 

افغانستان چه موقفی را اختیار کرده بود؟
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری تا یک زمانی ما 
تنها نظاره گر بودیم و مطالعه می کردیم که نامزدان محترم 
چه برنامه هایی را برای افغانستان دارند و در دور اول با 
کمال افتخار می توانم بگویم که از تیم اعتدال، برابری و 
سازندگی به رهبری داکتر زلمی رسول حمایت کردیم.

در دور دوم هم از تیم اصالحات و همگرایی به رهبری 
داکتر عبداهلل عبداهلل حمایت می کنیم.

چرا از تیم اصالحات و همگرایی حمایت کردید؟
و  عبداهلل  داکتر صاحب  که  برنامه هایی  اساس  بر  فقط 
در  را  ملی  وحدت  که  هستند  متعهد  و  دارند  تیم شان 
کشور تأمین کنند و اختالفات سمتی و قومی را از میان 
بردارند؛ ما این گام را برداشتیم و خواستیم به جهانیان 
نشان دهیم که همیشه مردم افغانستان در مواقع حساس 
و  می شوند  یکجا  افغانستان  نجات  به خاطر  تاریخ شان 

کوشش می کنند.

از  امریکایی  نیروهای  خروج  گفت  امریکایی  کارشناس 
افغانستان به کاهش خشونت و ناامنی ها در این کشور منجر 

نخواهد شد.
فیلیس بنیس کارشناس مرکز مطالعات سیاسی در واشنگتن در 
مصاحبه با شبکه تلویزیونی رییِل نیوز گفت خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان به پایان خشونت ها در افغانستان منجر 
نخواهد شد زیرا زمانی که اوباما درباره خروج نیروهای امریکا 
از این افغانستان صحبت می کند این بدان معنا است که خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان وارد مرحله جدیدی می شود 
ایجاد  افغانستان  مردم  در وضع  تغییری  هیچ  طرح  این  ولی 

افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  از خروج  بعد  نخواهد کرد. 
خشونت ها در این کشور ادامه خواهد یافت و مردم غیرنظامی 

همچنان با درگیری ها و کشتار مواجه خواهند بود.
جمهور  رییس  اوباما  باراک  گفت  امریکایی  کارشناس  این 
خروج  نحوه  درباره  خود  طرح  تشریح  هنگام  در  امریکا 
شمار  ابقای  و  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  از  شماری 
حضور  ادامه  از  هدف  گفت  کشور  این  در  آنها  از  دیگری 
محافظت  افغانستان صرفًا  در  امریکایی  نیروهای  از  شماری 
این  و  است  افغانستان  در  امریکا  منافع  و  مراکز  از سفارت، 
افغانستان  نیروهای هیچ نقشی در دفاع و محافظت از مردم 

ایفا نخواهند کرد. 
فیلیس بنیس کارشناس امریکایی گفت منظور رهبران امریکا 
از مقابله با تروریسم و اقدامات مسلحانه در افغانستان نابودی 
و  افراد  را  آنها  امریکا  مقامات  که  است  گروه هایی  و  افراد 
این چارچوب حمالت  در  اند.  داده  بد تشخیص  گروه های 
در  ترورها  همچنین  و  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
افغان  نیروهای  آموزش  یافت. حتی  ادامه خواهند  افغانستان 
توسط نیروهای امریکایی هم در چارچوب این اهداف امریکا 
خواهد بود. بنابراین نمی توان امیدوار بود که خروج نیروهای 
امریکایی یا ابقای آنها در افغانستان به توقف کشتار مردم این 

کشور کمک بکند.
فیلیس بنیس در ادامه گفت در طرح اوباما درخصوص خروج 
نیروهای امریکایی درباره خروج پیمانکاران نظامی امریکا از 
این  در  ناتو  طرح  درباره  همچنین  نشد.  صحبت  افغانستان 
معنا است  بدان  این  خصوص هم هیچ صحبتی نشده است 
که حدود سه الی پنج هزار نیروی ناتو احتماالً در افغانستان 
باقی خواهند ماند. در عراق شاهد بودیم زمانی که میان بغداد 
نهایت  در  شد  امضا  امنیتی  همکاری  توافقنامه  واشنگتن  و 
عراق  در  امریکا  نظامی  نیروی  هیچ  ندادند  اجازه  عراقی ها 
باقی بماند. عراق اعالم کرد به هیچ وجه به نظامیان امریکایی 
مصونیت قضایی نخواهد داد. اما با توجه به آن که در طرح 
پیمانکاران  خروج  به  عراق  از  خروج  خصوص  در  امریکا 
نظامی اشاره نشده بود اکنون شمار زیادی از این پیمانکاران 
با تغییر قراردادهای خود از پنتاگون به وزارت خارجه امریکا 

نمی دانیم  هنوز  می دهند.  ادامه  خود  فعالیت های  به  همچنان 
رییس  با  امریکا  که  امنیتی  همکاری  توافقنامه  محتوای  که 
مواردی  چه  شامل  می کند  امضا  افغانستان  آینده  جمهور 
به  توافقنامه  این  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  بود.  خواهد 
پیمانکاران امریکایی اجازه خواهد داد که به فعالیت های خود 
در افغانستان ادامه دهند یا خیر؟ همچنین مشخص نیست آیا 
این توافقنامه به نظامیان امریکایی که در افغانستان می مانند 

مصونیت قضایی خواهد داد یا خیر؟
رفتن  بین  از  احتمال  درباره  امریکایی  کارشناس  این 
نظامیان  خروج  از  بعد  افغانستان  در  امنیتی  دستاوردهای 
امریکایی گفت بنظر من در هنگام صحبت درباره دستاوردهای 
امنیتی در افغانستان باید بسیار محتاط باشیم. هنوز ناامنی ها و 
خشونت های گسترده یی در این کشور وجود دارد. همانگونه 
امریکا هم گفت بحران  نماینده گان کنگره  از  یکی  اخیراً  که 
افغانستان به هیچ وجه راهکار نظامی ندارد. خروج زودهنگام 
به  کمکی  افغانستان  از  امریکا  نظامی  نیروهای  دیرهنگام  یا 
کرد.  نخواهد  کشور  این  های  ناامنی  و  خشونت  کاهش 
حل  به  افغانستان  و  عراق  جنگ های  که  است  این  واقعیت 
اند.  نکرده  کمک  خاورمیانه  در  تروریسم  گسترده  معضل 
تروریسم تاکتیکی است که برخی افراد فاقد امکانات انتخاب 
کرده اند و با جنگ نمی توان در برابر این تاکتیک پیروز شد. 
با تروریسم یافته شود. نمی  باید راهکار بهتری برای مقابله 
رفت.  کشورها  همه  به جنگ  تروریسم  با  مقابله  برای  توان 
اقدامات  که  کرد  حمله  افغانستان  به  توجیه  این  با  امریکا 
شده  انجام  امریکا  علیه  افغانستان  در  گسترده یی  تروریستی 
بود اما این اقدامات توسط مردم افغانستان انجام نشده بود، 
بلکه توسط کسانی انجام شده بود که شهروندان کشورهای 
افراد  این  از  برخی  بودند.  سعودی  عربستان  جمله  از  دیگر 
تحصیلکرده امریکا بودند. بنابراین در حمله به افغانستان هم 

تروریست ها کشته نشدند.

جمیل کرزی:

تیمتحولوتداومبهقومگراییدامنمیزند

کارشناس امریکایي:

خـروجامـریکابهکاهـشخـشونتدرافغانستانمنجرنميشود
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د کونړ امنیتي چارواکي وايي، چې د پاکستاين چورلکو 

کې  ولسوالۍ  دانګام  په  والیت  دې  د  کې  بریدونو  په 

دي.  شوي  ټپيان  نور  تنه  لس  او  شوي  وژل  تنه  پنځه 

هغوی وايي، دغه راز د راکېټي بریدونو له امله له سیمې 

څخه څه باندې درې سوه کورنۍ خپلو مېنو پرېښودو 

ته اړ ایستي دي.

سېدخېل  عبدالحبیب  جرنال  قوماندان  امنیه  کونړ  د 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې تېره ورځ 

ډیورنډ  د  چورلکې  دوه  پاکستان  د  بجې  اته  څه  سهار 

له کرښې را واوښتې او د بېرته تګ پر مهال یې ډیورنډ 

کې  سیمه  ګوریګه  واړه  او  لوی  په  نېږدې  ته  کرښې 

مبباري وکړي.

هغه وايي، د دې مببارۍ له امله پینځه تنه شهیدان او 

لس تنه نور ټپيان شول. 

سیمه  هغه  وایي،  جالله  امللک  شجاع  وايل  کونړ   د 

چې مببار پرې شوی غرنیزه او په ځنګلونو پوښل شوې 

سیمه ده، چې د ټپيانو لېږدول ترې هم ستونزمن دي.

د کونړ امنیه قوماند هغه راپورونه رد کړل، چې ګویا د 

بلکې  شوې،  جګړه  ترمنځ  رستېرو  پاکستاين  او  افغان 

زیاته یې کړه دوی له خپلو خلکو او خپلې خاورې نه 

د دفاع بشپړ چمتووالی لري؛ خو په دې اړه د مرکز امر 

ته په مته دي.

دوه  په  مساله  دا  چې  ده  کار  په  خربه،  په  نوموړي  د 

له  دولت  مرکزي  د  کې  غونډو  اړخیزو  درې  اړخیزو، 

لوري له پاکستان رسه حل يش، ځکه که دوی په مقابل 

به هم  ډیورنډ کرښې هاخوا  د  پورې کړي،  عمل الس 

ملکي او بېګناه وګړي ووژل يش.

امر  امنیتي ځواکونه د مرکز  اند،  په  د ښاغيل سیدخېل 

ته انتظار بايس، که چېرې امر ويش امنیتي ځواکونه او 

پورې  ورته عمل الس  په  پاکستان  پر  به  کونړ خلک  د 

کړي.

کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  ده 

چې له دغه ډول بریدونو پاکستان 

له  ډیورنډ  د  وویل،  غواړي؟  څه 

کرښې هاخوا درې کیلومټره لرې 

پاکستانیو  له  پوځیان  پاکستاين 

طالبانو او لشکرطیبه ډلې رسه په 

پاکستاين  چې  دي،  کې  شخړه 

پوځيان پرې راکېټي بریدونه کوي 

پر  له کرښې دېخوا  بریدونه  دا  او 

بېګناه افغانانو لګېږي.

د  چې  ده  کار  په  زیاتوي،  هغه 

ترې  ځای  پر  بریدونو  راکېټي 

پاکستان د طالبانو او نورو وسله والو په مخنيوي مرسته 

وګړو  بېګناه  په  خالف  اصولو  د  چې  دا  نه  وغواړي، 

مبباري او راکېټي بریدونه وکړي.

د کونړ امنیه قوماندان وویل، چې د دې بریدونو له امله 

تر اوسه درې سوه پينځه ویشت کورنۍ له خپلو سیمو 

بې ځایه شوي دي.

خربي  یوې  په  جالله  امللک  شجاع  وايل  کونړ  د  خو 

غونډه کې له ديپلوماتیکو الرو چارو د دې ستونزې د 

حل غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه، دوی به هېڅکله هم 

نه کړي، چې د ډيورنډ  په ورته عمل ځکه الس پورې 

کرښې هاخوا به هم ملکي او بېګناه وګړي ووژل يش.

ده وویل، دې بریدونو د دانګام او ځينو نورو ولسوالیو 

اړويل  هم  زیانونه  مايل  تلفاتو ګڼ  ملکي  پر  ته  خلکو 

د  کې  اونۍ  یوه  تېره  په  چې  ویيل،  وايل  کونړ  دي. 

پاکستان له لوري پر کونړ زر توغندي را توغول شوي 

دي. 

له تېرو دریو کلونو راهیسې د پاکستان له لوري راکېټي 

په  کله هم  کله  او  نورستان  ننګرهار،  کونړ،  پر  بریدونه 

له  افغانستان  خوست را توغول کېږي، چې هر کال د 

توند غربګون رسه مخ کېږي. خو په بنسټيز ډول ال هم د 

دې بریدونو د درېدو او بندېدو په اړه اقدام نه دی شوی.

د دې بریدونو په تړاو بیا د بهرنیو چارو وزارت په کابل 

کې د پاکستان سفیر احضار کړی و، د دې بریدونو په 

جدي  افغانستان  د  او  ول  غوښتي  توضحیات  یې  اړه 

اعرتاض یې ورته کړی و.

امنیتي  اړه  په  بندېدو  د  راکېټونو  د  شنبې  د  هم  وليس 

چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ور غوښتي ول او د 

دې بریدونو په اړه یې ترې وضاحت غوښتی و.

پاکستانیو چورلکو  په کونړ کې پنځلس 

تنو ته مرګ ژوبله واړوله

وزیر صحت عامه:
مرگومیرمادران

باردارکاهشیافتهاست

فرمانده سابق فرماندهی مرکزی امریکا:

چراامریکاعرصهرابرای
دشمنمهیاکند؟ اشاره  با  کشور  عامۀ  صحت  وزیر 

اظهار  باردار،  مادران  میر  و  مرگ  به 
داشت که این نوع مرگ در دو سال 
داشته  توجهی  قابل  کاهش  گذشته 

است.
روز  عامه  وزیر صحت  دلیل،  ثریا    
شنبه در نشست خبری اعالم کرد که 
مرگ و میر مادران باردار در دو سال 
داشته  توجهی  قابل  کاهش  گذشته 

است.
مادران  میر  و  میزان مرگ  افزود:  وی 
دو  هر  در  هم اکنون  زایمان،  هنگام 
که  حالی  در  است  مادر  یک  ساعت 
دقیقه  در 12 سال گذشته در هر 27 
یک مادر جان خود را از دست می داد.

دالیل  از  یکی  عامه  صحت  وزیر 
مادران در کشور  میر  و  کاهش مرگ 
را ارتقای وضعیت بهداشتی از جمله 
وجود پزشکان و کادرهای متخصص، 
و  زایمان  هنگام  در  خون  تزریق 
مرکز  در  حرفه یی  قابله های  استخدام 

والیت های افغانستان دانست.
به گفته وی،...          ادامه صفحه 6

برنامه های  از  انتقاد  با  امریکا  مرکزی  فرماندهی  سابق  رییس 
رییس جمهوری امریکا درباره باقی ماندن نزدیک به 10 هزار 
سرباز این کشور در افغانستان در پایان 2014 و خروج کامل 
آن ها در پایان 2016، گفت: این برنامه تنها باعث قوت گرفتن 

مجدد طالبان در افغانستان می شود.
سابق  فرمانده  ماتیس،  جیمز  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
سربازان  کاهش  خبر  اعالم  گفت:  امریکا  مرکزی  فرماندهی 
افغانستان  از  سربازان  خروج  برای  تاریخ  تعیین  و  امریکایی 
اینکه  بر  مبنی  است  متحده  ایاالت  متحدان  به  واضح  پیامی 
واشنگتن به صورت کامل به تعهداتش در مقابله با طالبان عمل 
نکرده است. چرا امریکا باید عرصه را برای دشمن مهیا کند؟

به  دستیابی  برای  را  دشمن  امید  می خواهیم  ما  افزود:  وی 
پیروزی از طریق خشونت از میان ببریم. اما هم اکنون با برنامه 
زمان بندی خروج نیروها از افغانستان امید پیروزی به دشمن 

داده ایم.
این نخستین باری نیست که جنرال ماتیس در مقابل ایده اعالم 
علنی برنامه خروج سربازان امریکایی از افغانستان می ایستد و 

مخالفت خود را اعالم می کند.
که  گفت   Aspen امنیتی  نشست  در  وی  نیز   2013 درجوالی 
هیچ گاه به دشمنان نگویید که می خواهید چه کاری را انجام 

دهید.
پس از پایان عملیات گسترده نظامی امریکا در پایان 2014 در 
افغانستان، حضور امریکا در افغانستان تنها به چند پایگاه اصلی 
خالصه خواهد شد که از جمله آن پایگاه ها می توان به پایگاه 

هوایی بگرام اشاره کرد که در قندهار قرار دارد.

اعـــالنداوطلــبی
شورای انکشافی قریه دیپ دیا اعمار پروژه برق كوچک آبی خویش را كه از طریق 
برنامه هم بستگی ملی تمویل می گردد به داوطلبی می سپارد آن عده از شركت 
های ساختمانی كه می خواهند در داوطلبی مذكور شركت نمایند می توانند آفر های 
خویش را از شورای انکشافی قریه دیپ دیا- ولسوالی ُرخه پنجشیر بدست آورند.

در صورت نیاز به این شماره به تماس شوند:

0772361976 


