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نتیجه  اعالم  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  ريیس 
شمارش 10 درصدآرای اين انتخابات، عبداهلل عبداهلل 
يکی از نامزدان رياست جمهوری اين کشور را با 

کسب دويست هزار و 312 رای ، پیشتاز خواند.
محمد يوسف نورستانی روز يکشنبه)24 حمل( در 
کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران داخلی و خارجی 
در کابل گفت: اشرف غنی احمدزی نیز با کسب 

190 هزارو 51 رای در جای دوم قرار دارد.
نورستانی گفت: زلمی رسول با کسب 49 هزارو 621 
رای و عبدالرب رسول سیاف با کسب 25 هزارو 679 

رای بترتیب در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند.
 13536 باکسب  هالل  قطب الدين  آنها  از  پس 
رای و محمد شفیق گل آغا شیرزی نیز با کسب 
و  پنجم  رتبه های  در  به ترتیب  رای  11هزارو 132 
ششم و داود سلطان زوی و هدايت امین ارسال نیز 

درمکان های هفتم و هشتم قرار دارند.
وی گفت: 10 درصد آراء شمارش شده مربوط به 
26 واليت افغانستان در شمال، جنوب، شرق، غرب 

و مرکز است.
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به دنبال آنچه خشونت های گسترده علیه خبرنگاران در 
افغانستان خوانده شده، اتحاديه ملی ژونالیستان افغانستان از 
تمامی خبرنگاران خواسته است که در اين مورد واکنش 

نشان دهند.
به نقل از خبرگزاری بخدی، اتحاديه ملی ژورنالیستان 
افغانستان در اعالمیه منتشر شده از تمامی خبرنگاران افغان 
خواسته که برای محکومیت خشونت علیه خبرنگاران 

صدای شان را بلند کنند.
فهیم دشتی، ريیس اجرايی اين اتحاديه می گويد که بیش 
از اين خبرنگاران نبايد اجازه دهند تا هم مسلکان شان در 

معرض خشونت قرار گیرند.
اين فراخوان به دنبال لت و کوب دو خبرنگار در واليت های 

خوست و پکتیا منتشر شده است.
اتحاديه ملی ژورنالیستان افغانستان با نشر اعالمیه ای گفته 
است، لمر نیازی و زمری کامران، دو خبرنگار محلی در 
واليت های پکتیا و خوست از سوی مردان مسلح مورد لت 

و کوب قرار گرفته اند.

اين دو خبرنگار می گويند که در پیوند با نشر گزارش از 
چگونگی برگزاری انتخابات از سوی مردان مسلح مورد 

ضرب و شتم قرار گرفته اند.
نیازاهلل اصیل زازی، مسوول دفتر اتحاديه ملی ژورنالیستان 
افغانستان در واليت پکتیا می گويد که زمری کامران يک 
روز قبل از برگزاری انتخابات، به دستور کفتان اخالص، 
ولسوال زرمت واليت پکتیا مورد لت و کوب قرار گرفته 

است.
آقای زازی می گويد که ماموران پولیس به دستور کفتان 
اخالص به اين خبرنگار حمله کرده و به شدت او را مورد 

ضرب و شتم قرار دادند.
او گفت: »ما به خواست مردم محل و به اين سبب که روند 
برگزاری انتخابات در زرمت مختل نشود، اين موضوع را 

در همان وقت رسانه ای نکرديم.
در همین حال، لمر نیازی نیز روز شنبه)23حمل( از سوی 
مردان مسلح ناشناس در واليت خوست مورد لت و کوب 

قرار گرفته است.
اين دو خبرنگار، از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان 
ناظران انتخاباتی درواليت های پکتیا و خوست برگزيده 

شده بودند.
در گزارش که اين دو خبرنگار به دفاتر کار شان فرستاده 
نوشته اند که تالش آنها برای ارايه گزارش دهی دقیق و 
شفاف از روند برگزاری انتخابات سبب لت و کوب آنها 

شده است.
لمر نیازی با مرکز رسانه ها و زمری کامران با راديو ژوند در 

واليت پکتیا کار می کنند.
اتحاديه ملی ژورنالیستان افغانستان از تمامی خبرنگاران 
افغان خواسته که برای محکومیت خشونت علیه خبرنگاران 
صدای شان را بلند کنند اتحاديه ملی ژورنالیستان افغانستان 
از تمامی خبرنگاران افغان خواسته که برای محکومیت 

خشونت علیه خبرنگاران صدای شان را بلند کنند.
اين  به  واکنش  در  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحاديه 
رويداد ها، از نهادهای عدلی و امنیتی خواسته است که 
عامالن اين خشونت ها را در کم ترين زمان ممکن و جديت 

مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
صديق صديقی، سخنگوی اين وزارت به آقای دشتی 
وعده داده است که قضايايی خشونت علیه خبرنگاران در 
واليت های تخار، بغالن، غور، خوست و پکتیا را دنبال 

می کند.
روز  ده  در  کرده،  نشر  اتحاديه  اين  که  امار  براساس 
اخیر) يک روز قبل از انتخابات تا 24 حمل( خشونت علیه 
خبرنگاران در خوست و پکتیا پنجمین مورد خشونت و 

تهديد علیه خبرنگاران افغانستان است.
در کمتر از يک ماه گذشته، دو خبرنگار خارجی و يک 

خبرنگار افغان در افغانستان کشته شدند.

نجیب ا...  نوانديش شهردار کابل و  يونس  محمد 
برای  افغانستان،  معصومی ريیس آبرسانی شهری 
پاسخ گويی به سواالت سناتوران مبنی بر مشکالت 
روز  جلسه  به  کابل،  در  بندی  کانال  و  شهری 
گذشته)24حمل( مجلس بزرگان فرا خوانده شدند.

بی کیفیت بودن کار خیابان های داخل شهر، نبود 
سیستم درست آب روهای دوطرف خیابان، ساخت 
بلندمنزل های غیرقانونی و آلودگی هوای کابل از 

سواالتی بود که از سوی سناتوران مطرح شد.
داکتر صمیم، عضو مجلس سنا خطاب به شهردار 
بیش تر  قانونی ها در شهر کابل  »بی  کابل گفت: 
شده است؛ آب چهارراهی های کابل نسبت نبود 

کاناالزيسیون، با تانکر انتقال می شود«.
محمدالدين همدرد سناتور ديگر نیز خاطر نشان 
کرد: » اگر وضعیت همین طور ادامه يابد تا يک 
سال ديگر آب های زيرزمینی کابل قابل استفاده 

نخواهد بود«.
آقای همدرد در مورد کار بی کیفیت در ساخت 
خیابان های شهر کابل يادآور شد: خیابان هايی که 
در زمان ظاهرشاه و حکومت های کمونیستی در 
کابل ساخته شده تا هنوز ثابت اند؛ اما خیابان هايی 
حاال  همین  شده  ساخته  گذشته  سال   5 در  که 

غیرقابل استفاده شده اند.
به گفته ی سناتوران، آلودگی هوا در کابل روز بروز 
در حال افزايش است و اين مساله مشکالت جدی 
برای شهريان کابل به بار آورده و امراض تنفسی به 

ويژه در میان کودکان را تشديد کرده است.
شهردار کابل، بیش تر مشکالت موجود در شهر 
غیرپالنی  صورت  به  خانه ها  ساخت  به  را  کابل 
نسبت داد و گفت که شهرداری کابل، به صورت 
فوری وهمه جانبه به اين مشکالت رسیدگی کرده 

نمی تواند.
درصد   70« افزود:  نوانديش،  محمديونس 
دفعتاً  ما  و  است  غیرپالنی  کابل  شهر  خانه های 
همه چیز را تغییر داده نمی توانیم، اما کار تدريجی 

روی ايجاد تغییرات در کابل ادامه دارد«.
نوانديش، در مورد ساخت خیابان های شهر کابل 
خاطر نشان کرد: » کار سرک های دشت پدوله، 
سرک تانک تیل لوگر تا چهل دختران و برخی از 

آغاز  بزودی  ديگر  سرک های 
می شود«.

در  کیفیت  نبود  کابل،  شهردار 
ساخت جاده های ساخته شده را 
پذيرفت و ياد آور شد که بسیاری 
از پروژه های راه سازی مسترد شد 

و دوباره ساخته شده است.
که  ورزيد  تأکید  او، 
کیفیت  از  کابل  شهرداری 
و  نظارت  جدی  جاده ها  کار 

مراقبت کرده است.
در  هوا  آلودگی  نوانديش، 
از سوخت  ناشی  را  شهر کابل 
بی کیفیت در موترها و ازدحام 
و  دانست  کابل  در  ترافیک 
تصريح کرد که آلودگی ناشی 
از ذرات معلق گرد و خاک در 

هوای کابل از 300 به 150 مايکرو گرم در هر متر 
مکعب، پايین آمده است.

او در مورد بر آمدن آب باران در چهار راهی های 
به  آب  برآمدن  مشکل  بیش ترين  گفت:  شهر، 
بر می گردد که کانال های  ساحه وزيرآباد کابل 

تخلیه در اين ساحه زير کار است.
به گفته ی وی؛ تمام خیابان های ساخته شده آب 
رو دارند؛ اما نسبت نبود کاناالزيسیون آب آنها 

رد نمی شوند.
شهردار کابل بیان داشت که پروژه ساخت سیستم 
کانالزسیون نیز روی کار است و قرار است بانک 

جهانی اين پروژه را تمويل کند.
نو انديش، در مورد ساخت بلند منزل ها در شهر 
کابل بیان داشت: بلندمنزل هايی را که شهرداری 

به آن جواز داده معیاری ساخته شده اند.
و  آبرسانی  ريیس  معصومی،  نجیب ا... 
کاناالزيسیون شهری افغانستان نیز گفت که اين 
رياست برای تنظیم سیستم آبرسانی هیچ بودجه ای 

برای  هم  آن  با  و  نکرده  دريافت  دولت  از  را 
52 هزار خانه در کابل نل آب توزيع شده و اين 

روند در حال توسعه است.
معصومی خاطرنشان کرد که آب های زير زمینی 
کابل به دلیل حفر چاه های عمیق از 47 کیلومتر 

مکعب به 37 کاهش يافته است.
آقای معصومی، افزود: عدم سیستم آب رسانی در 
شهرها باعث شده که در عرصه سیستم فاضل آب 

يا کاناالزيسیون نیز کاری صورت نگیرد.
مشکالت شهری کابل در حالی در مجلس سنا 
اين کمیسیون مواصالت  از  پیش  مطرح شد که 
و  جعل  به  را  کابل  شهردار  نمايندگان،  مجلس 
تقلب به ويژه در زمینه عقد قراردادهای راه سازی 

متهم کرده است.

در نشست روز گذشته ی سنا با شهردار کابل بررسی شد:
مشکالت پایتختی که 70 درصد آن بدون پالن ساخته شده است!

فراخوان اعتراض 
خبرنگاری درافغانستان

سخنگوی کمیسیون شکايت های انتخاباتی اعالم کرد که رسیدگی به شکايت های انتخاباتی به صورت علنی انجام می شود و حضور در نشست های اين کمیسیون آزاد است.

نادر محسنی يکشنبه )24حمل( به خبرنگاران در کابل گفت: در مرحله ی اول 870 مورد شکايت وجود دارد که می تواند بر آراء نامزدهای رياست جمهوری افغانستان اثرگذار باشد.
سخنگوی کمیسیون شکايت های انتخاباتی افزود: بیش ترين شکايت ها علیه نامزدهای رياست جمهوری؛ در واليت بلخ، هرات، تخار و بدخشان صورت گرفته است.

وی افزود: يک هزار و 17 مورد شکايت علیه کارمندان کمیسیون ثبت شده و 538 مورد نیز از انتخابات شوراهای واليتي درج شده است.
محسنی گفت: تاکنون به 75 مورد شکايت ها رسیدگی شده، کار رسیدگی به شکايت های باقی مانده ادامه دارد و ما مصمم هستیم در زمان تعیین شده به کار رسیدگی به 

شکايت ها پايان دهیم و نتايج از سوی کمیسیون انتخابات اعالم شود.
محسنی به مردم افغانستان اطمینان داد که به تمام شکايت ها به صورت شفاف رسیدگی خواهد شد و ما هرگز اجازه نخواهیم داد که حضور گسترده ی مردم در انتخابات 

تحت تاثیر برخی تقلب ها قرار گیرد.

کمیسیون شکايت های انتخاباتی:
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی علنی است

تحصیالت عالی 
نیازمند ظرفیت سازي

محسنی از مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی کشور خواست از گمانه زنی درباره نتايج انتخابات رياست جمهوری افغانستان قبل از بررسی شکايت ها در کمیسیون 
شکايت های انتخاباتی خودداری کنند.

با اعالم نتايج 10 درصد آرا،

  عبداهلل   پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری



برگزاری  حساس  مرحله ی  از  عبور  با  افغانستان 
انتخابات موفقانه، پرشور و بی نظیر در تاريخ سیاسی 
خود، اينک وارد مرحله ی تازه از فاز سیاسی اين 
به  رسیدگی  آرا،  شمارش  است.  شده  انتخابات 
شکايات انتخاباتی و دست اندازی ها و دخالت های 

ارباب زر و زور و قدرت، مهم ترين  غیرمسئوالنه 
حتی  که  است  انتخابات  با  ناسازگار  مولفه های 

براعالم نتايج قسمی آن نیز تاثیرگذاشته است.
لذا به نظر می رسد که مديريت سیاسی پشت پرده ی 
بحث  جدی ترين  به  حاضر  حال  در  انتخابات 
ذهن  اساسا  است؛  شده  تبديل  کشور  در  سیاسی 
ناخودآگاه  سو  و  سمت  اين  به  افغانی  جامعه ی 
چانه زنی های  فرايندهای  در  که  می شود  هدايت 

اين  از  استفاده  با سوء  نیز  نامزدان  نموده و  را طی 
فرصت و همچنین داده های موثق و ناموثق از درون 
اعالم  را  معتبری  غیر  نتايج  انتخاباتی،  سايت های 

نموده و بنوعی اذهان جامعه را مشوش می سازند.
شک نبايد کرد که ادامه اين روند به دموکراتیزه 
شدن دولت اينده و جامعه مردم ساالر ضربه خواهد 
زد؛ اعتماد مردم را سلب نموده و از تقويت پروسه 

مشارکت ملی فرومی کاهد. 

ريیس جمهوری  برسر چوکی  ومعامالت  سیاسی 
آينده، چه دستانی از داخل و خارج کشور در اين 
کار وزارهای سیاسی نقش بازی می کنند و کی ها 
با بی اعتنايی به آرای مردم، انتخابات را مديريت و 

مهندسی می کنند؟!

از  بیش تر  آرای  شمارش  عدم  که  اگرچند 
اعالم  در  تاخیر  انگیزه های  از  کشور  20 واليت 
نتايج قسمی انتخابات تذکر يافته اما آنچه شواهد و 
نشانه ها می رساند اين است که هنوز اربابان قدرت 
در  دخیل  بیرونی  قدرت های  و  کشور  داخل  در 
رئیس  برای  مطلوب  نتیجه  به  افغانستان،  قضايای 
جمهور آينده و تشکیل تیم اندرونی قدرت، دست 
کندی  روند  آرا  شمارش  پروسه  لذا  و  اند  نیافته 

واقعا  نهادهای  انتخاباتی،  نهادهای  اگر  بنابراين، 
مستقل اند و دست نشانده نیستند؛ اوال، بايد از نفوذ 
حلقه های سیاسی و راهزنان آرای مردم جلوگیری 
نمايند و ثانیا، اجازه ندهند که افغانستان بارديگر به 

میدان منازعه قدرت های بیرونی تبديل گردد.
امروزه تحلیل ها و برداشت ها از اليه های مختلف 
جامعه نشان از آن دارد که جدا از دست اندازی های 
صاحبان نفوذ در داخل کشور، قدرت های شرق و 
به  نیز  همسايه  کشورهای  برخی  همچنین  و  غرب 
رتق و فتق امور انتخاباتی پرداخته و تالش می کنند 
هرکدام نامزد مورد نظر خود را به چوکی رياست 

جمهوری افغانستان برسانند. 
مسأله ی  سر  بر  روسیه  با  ناتو  و  امريکا  رقابت 
افغانستان از جمله مواردی است که نمی توان ازآن 
در حال  اکنون  هم  قدرت ها  اين  چشم پوشی کرد 
منازعه در سوريه و حادتر از او در حال حاضر برسر 
حمايت های  شک  بدون  است.  اوکراين  مسأله ی 
همین کشورها و دست درازی های آنان باعث شده 
است که کشورهای میدان رقابت،) اوکراين، سوريه 
جنگ های  و  تجزيه  داخلی،  بحران  آتش  در  و..( 
خانمان سوز بسوزند و شاهد نابودی تاريخ، فرهنگ، 
تمدن، زيربناها و مهم تر از همه فرزندان خود باشند 
ويرانی  نظاره گر  تنها  رقیب  و  حامی  کشورهای  و 
کشورهای مورد منازعه باشند، بی آنکه کاری برای 
نجات سرزمین های سوخته و جنگ زده انجام دهند.

ترس مردم افغانستان نیز ازآن است که با ابزار گرفتن 
کانديداها، افغانستان بارديگر به سمت و سويی نرود 
که بارها با قرار گرفتن در همان سويه ها، در دام آتش 
نفاق و دشمنی باهم، افتاده و داشته ها و دارايی هايش 
اين  نابود کرده است.  برده و  بین  از  اين راه  را در 
هراس، مسوولیت نهادهای انتخاباتی را بیش از پیش 
خطیرتر و دشوارتر می سازد و نبايد اين دو نهاد مهم 
انتخاباتی کاری کنند که تجربه های مرگ بار، سهم 
دوباره ی مردمان اين سرزمین قرار گرفته وآرامش و 

ثبات نسبی خود را از دست بدهند.
مجموعه ی اين ترس ها و نگرانی ها باعث آن شده 
است که ارج و ارزش مديريت سیاسی انتخابات را 
اگر  زيرا  است؛  داده  افزايش  و  باالبرده  فوق العاده 
مستقالنه  نتايج،  اعالم  و  آرا  شمارش  فرآيندهای 
نگیرد،  صورت  مردم  انتخاب  چارچوب  در  و 
مردمی  و  مستقل  حکومت  آينده،  يقیناحکومت 
نخواهد بود و حکومتی که بدون تمثیل اراده ی ملی 
و آرای مردم روی کار بیايد، غیرملی عمل نموده و 

ابزاری برای دخالت های بیرونی، بیش نخواهدبود.
بنابر اين، انتظار می رود که به آرای مردم دهن کجی 
سیاسی،  سالم  مديريت  با  و  نگرفته  صورت 
ريیس  آرا،  نتايج  اعالم  و  شمارش  فرآيندهای 
جمهور آينده، ريیس جمهور منتخب و برآمده از 

آرای مردم باشد.
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انتخاباتی  نهادهای 
و مرحله ی حساس 

انتخابات
حاصل  که  انتخابات  قسمی  نتیجه ی  اعالم  نشر 
را در  نامزد  دو  آرا می باشد،  ده درصد  شمارش 
صدر فهرست قرار داده و در مقابل، نقد و انتقاد 
پی  در  نیز  را  ديگر  برخی  شکايت  و  شکوه  و 

است. داشته 
باخت  و  برد  روندی که  در  وضعیت  اين  هرچند 
را در پی دارد، معمول بوده و قابل انتظار است، 
در  تنش زا  جنجال  هرگونه  از  پیش گیری  ولی 
آور  زيان  تنازع  هرگونه  زمینه ی  کشوری که 
نیز به دنبال  بعید از تصور نیست، نگرانی هايی را 

است.  داشته 
بخصوص  انتخاباتی  نهادهای  میان  اين  در 
وجودی که  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
هرگونه جعل، تقلب و تخلف را در شمارش آرا 
خصوص  در  پیش داوری  هرگونه  و  نموده  رد 
همگان  از  و  دانسته  مردود  را  نهايی  نتیجه ی 
باره  اين  در  نظری  اظهار  هرگونه  از  تا  خواسته 
که  است  نموده  اذعان  مسأله  براين  بپرهیزند، 
است.  تصور  قابل  نهايی  نتیجه ی  در  تغییر  امکان 
امکان جنجال ديگر  بدان معناست که  اين سخن 

به نظر می رسد.  در صورت تغییر ممکن 
اينکه  بر  مبنی  گمانه هايی  که  است  درحالی  اين 
مصلحت های  قربانی  مردمی  آرای  است  ممکن 
تشويش  دچار  را  افکارعمومی  گردد،  ساختاری 
ساخته و نگرانی را از اينکه مشارکت مردمی در 
بیش تر  نباشد،  کننده  تعیین  ملی  زعیم  گزينش 
زمانی  ظرفیت  دلیل  همین  به  است.  ساخته 
به  نتیجه  اعالم  و  دهی  رای  روز  میان  موجود 
انتخابات  پروسه ی  در  حساس  مراحل  از  يکی 

تبديل شده است. 
جمهوری  رياست  نامزدان  وضعیتی،  چنین  در 
انتخابات  برنده ی  نهايت چه کسی  تا در  منتظرند 
يک  از  پس  شان  تیم  سرنوشت  و  بود  خواهد 
همین  به  شد.  خواهد  چه  نفس گیر  کاروزار 
منوال، مردم نیز چشم انتظار اين مسأله هستند که 
مشارکت  ثمره ی  و  آنان چه شده  آرای  نتیجه ی 
چه  مردمی  مختلف  اقشار  گسترده ی  و  پرشور 
و  کارآمد  ساختار  ايجاد  راستای  در  را  حاصلی 

ملی در پی خواهد داشت؟
انتخاباتی بخصوص  نهادهای  نقش  اين وجود،  با 
شفافیت سازی  در  انتخاباتی  شکايات  کمیسیون 
اين پروسه ی سرنوشت ساز ملی از اهمیت خاص 
دولت  اعتبار  زيرا  است.  برخوردار  فوق العاده  و 
شد  خواهد  تشکیل  که  سیاسی  نظام  و  آينده 
اين  هرگاه  و  بوده  نهادها  اين  تصمیم  به  وابسته 
اجرايی  و  عملی  آن  شفاف  صورت  به  پروسه 
نهادهای  با  آينده  سیاسی  نظام  اعتبار  نگردد، 
چشم انداز  و  رفته  سوال  زير  يک جا  انتخاباتی 

با تزلزل مواجه خواهد شد. نیز  مشارکت ملی 
اعالم  که  فاصله ای  هر  با  نهايی  نتیجه ی  بنابراين، 
مستدل  و  روشن  شفاف،  صورت  به  بايد  گردد، 
شبهه ی  هرگونه  از  عاری  و  پذيرفته  صورت  آن 
صورت،  آن  غیر  در  باشد.  تخلف  و  تقلب 
ترديدهايی  و  ابهام ها  با  آينده  سیاسی  ساختار 
اعتبار  و  ملی  اعتماد  که  بود  خواهد  مواجه 
و  کارآمدی  مشروعیت،  و  نداشته  را  بین المللی 

يافت.  مقبولیت آن کاهش خواهد 

سخن جديد

ادامه از ص 4

ادامه از ص 1

اکنون و در شرايطی که عرصه برای روسیه با موضوع 
اوکراين و سوريه در حال تنگ تر شدن است، اين 
از  غرب  مقابل  در  قاطعانه تری  واکنش های  کشور 
خود به نمايش بگذارد. ايستادگی در موضع سوريه، 
و جداکردن شبه جزيره کريمه از اوکراين نمونه های 

قاطعیت روسیه در مواجه با قدرت های غربی است. 
با اين حال گمان نمی رود که روسیه خواهان رويارويی 
و رقابت جدی و سنگینی با غرب باشد. سیاست های 
روسیه نشان می دهد که اين کشور بیشتر از آن که 
به تقسیم جهان به قطب های مختلف و پیرامون آنها 
يک  عنوان  به  شدن  پذيرفته  باشد،  داشته  رضايت 
قدرت تاثیرگذار در معادالت جهان را سرلوحه ی کار 
خود قرار داده است. با اين وجود روسیه تا زمانی که 
اعتماد و تضمین های کافی از غرب و ساير کشورهای 
قدرتمند جهان جهت به رسمیت شناختن جايگاه خود 
دريافت ننمايد، قطعا به حفظ حوزه ی نفوذ سنتی خود 
در مناطق مختلف جهان پرداخته و اجازه نخواهد داد 

که با به يک کشور محدود تبديل شود.
يک  که  روسیه  بین المللی  راهبردهای  به  نگاهی  با 
معیارهای  همچنین  و  می کند  نفی  را  جانبه گرايی 
تاثیرگذار بر روابط خارجی اين کشور، در خواهیم 
يافت که روسیه به شکلی از نظم جهانی می انديشد که 
حضور روسیه را به عنوان يک قدرت همکار بپذيرد و 

نه صرفا يک هژمونی جديد و رقابت کننده. 
روسیه عالقه مند است تا اقدامات امريکا در امور جهانی 
مبتنی بر اصول و هنجارهای حقوق بین الملل و منشور 
سازمان ملل متحد باشد. اين کشور در سند استراتژی 
امنیت ملی خود تا سال 2020 که در سال 2009 منتشر 
مهم  تهديدات  از  يکی  را  نیزيکجانبه گرايی  شد، 
برای امنیت ملی کشور ها می داند و بر آمادگی برای 
همکاری استراتژيک و برابر با امريکا برای جلوگیری 
از گسترش تسلیحات هسته ای، تروريسم و مناقشات 
منطقه ای و رسیدن به توافقات استراتژيک هسته ای و 
کنترول تسلیحات تاکید دارد. در مقابل، در راهبرد 

به تصويب  امريکا که در 27 می 2010  ملی  امنیت 
باشد،  طرفدار صلح  روسیه  که  شده  توصیه  رسید، 
قوانین بین المللی را محترم بشمارد، همانند شريک 
مسوول در اروپا و آسیا رفتار کند. همچنین  در اين سند 
راهبردی  بر تعامل بیشتر با روسیه در امور جهانی تأ کید 

شده است.
روسیه در سیاست خارجی خود جايگاه کشورها را 
با توجه به تاثیر مثبت يا منفی آن ها بر امنیت ملی اين 
کشور تعريف می کند.  از طرفت ديگر روس ها در 
روابط بین المللی خود از اين ديدگاه پیروی می کنند 
که يک موضوع خارجی تا چه اندازه بر روند رشد 
و توسعه اقتصادی روسیه تاثیر مثبت يا منفی دارد. در 
اين میان اما جايگاه بین المللی روسیه مهمترين مساله 
است و اينکه يک موضوع به چه شکلی بر جايگاه 
بین المللی اين کشور تاثیر گذار می باشد. بنابر همین 
سه معیار است که سیاست خارجی روسیه بر معیارهای 
متغیری استوار گرديده و باعث شده تا اين کشور در 

روابط بین المللی خود از وجهه ای که بتواند اعتماد و 
اطمینان کافی کشورها را ببار آورد، برخوردار نیست.  
با  پوتین  سیاست خارجی والديمیر  نمونه  عنوان  به 
سیاست خارجی بوريس يلتسین متفاوت بوده است. 
از اين دو ريیس جمهور اين سه معیار را  هر کدام 
ولی  می کردند،  لحاظ  خود  خارجی  سیاست  در 
چگونگی تعريف آن و اينکه چه مالک هايی را در 
سیاست خارجی در نظر می گیرند موجب تفاوت اين 
دو از يکديگر شده است. اينکه هر کدام از کشورها به 
چه میزان برای روسیه تهديد به حساب می آيند، اينکه 
تهديد درجه يک يا دو هستند، اينکه در زمره دوستان 
شريک  اينکه  و  خیر  يا  می شوند  محسوب  روسیه 
استراتژيک هستند يا همکار اقتصادی، هر کدام از 
اين ها ممکن است در ديد هرکدام از سیاستمدارهای 
روس متفاوت باشد. به همین دلیل روس ها ازجلب 
حمايت بسیاری از کشورها و جوامع حتی در حوزه ی 

نفوذ سنتی خود باز مانده اند. 

ن اولسخن اول سخ

روابط بین المللی روسیه در ...

  عبداهلل   پیشتاز ...

علی بنیادی

که  کرد  تاکید  حال  درعین  انتخاباتی  مقام  اين 
رتبه بندی نتیجه شمارش آرای انتخابات رياست 

جمهوری افغانستان قابل تغییر است.
نورستانی گفت: 85 درصد کل آراء مردم از 34 
انتقال  و  رسیده  کمیسیون  اين  مرکز  به  واليت 

بقیه صندوق ها نیز ادامه دارد.
ما  که  کرد  تاکید  انتخابات  کمیسیون  ريیس 
مصمم هستیم تا آرای تقلبی را از آرای درست 
اختیار  در  شفاف  به طور  را  نتايج  و  کنیم  جدا 

مردم قرار دهیم.

و  دولتی  نهادهای  و  کارشناسان  نورستانی، 
برحذر  داوری  پیش  هرگونه  از  را  غیر دولتی 
ناظران  حضور  در  آرا  شمارش  گفت:  و  داشت 

صورت می گیرد.
نورستان،  غور،  بدخشان،  آرای  گفت:  وی 

در  غزنی  و  وردک  پکتیکا،  دايکندی،  بغالن، 
آرای شمارش شده ملحوظ نشده اند.

رای  هزار   500 حدود  شمارش  از  نتايج  اين 
کشور  واليت   26 در  صندوق ها  به  شده  ريخته 

به دست آمده است.

امروزه تحلیل ها و برداشت ها از الیه های مختلف جامعه نشان از آن 
نفوذ در داخل کشور،  اندازی های صاحبان  از دست  دارد که جدا 
قدرت های شرق و غرب و همچنین برخی کشورهای همسایه نیز به 
نامزد  انتخاباتی پرداخته و تالش می کنند هرکدام  رتق و فتق امور 

مورد نظر خود را به چوکی ریاست جمهوری افغانستان برسانند
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اين مقال مجالی برای پرداختن به آن نیست. اما 
آنچه مهم به نظر می رسد چالش های موجود در 
نحوه ی برگزاری امتحان کانکور از سوی وزارت 
تحصیالت عالی کشور است. هر ساله در زمان 
برگزاری امتحان کانکور خبرهايی مبنی بر تقلب 
فروش  امتحانی،  سواالت  در  تفاوت  گسترده، 
سواالت امتحانی پیش از برگزاری کانکور و ... 
از رسانه ها به گوش می رسد. پس از اعالم نتايج 
نیز جنجال هايی مبنی بر حق تلفی، روشن نبودن 
شماره شناسايی کانکور و... رونما می شود که 

پیامدهاي نامطلوبی را در پی دارد. 

وجود اين گونه نارسايی ها و کاستی ها در وزارت 
استفاده  و  مجدد  بررسی  نیازمند  تحصیالت 
وضعیت  بهبود  برای  موجود  ظرفیت های  از 
به  توجه  با  می باشد.  افغانستان  در  تحصیالت 
وضعیت جوی و جغرافیايی کشور، بايد تغییر 
اساسی آن هم در تقويم آموزشی به وجود آمده 
تا در يک زمان معین و مشخص در تمام واليات 
کشور امتحان کانکور برگزار گردد. تا زمینه ی 
کانکور  داوطلبان  مساويانه  و  عادالنه  شرکت 

فراهم شود.
در ماده ی چهل وسوم قانون اساسی کشور آمده 
است: تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا 
به  دولتي  تعلیمي  مؤسسات  در  لیسانس  درجه 

صورت رايگان از طرف دولت تأمین مي گردد. 
بر اساس اين ماده ی قانون اساسی دولت مکلف 
را  اتباع  تمام  تحصیل  و  تعلیم  زمینه  ی  است 
بدون تبعیض فراهم نمايد. اين در صورتی میسر 
خواهد بود که وزارت تحصیالت عالی برنامه ها و 
تدابیر بسیار عمده ای را روی دست گرفته و فکر 

اساسی برای انجام بهتر پروسه کانکور نمايد. 
تعیین  مثابه ی  به  برای جوانان  از کانکور  عبور 
سرنوشت شان بوده و ادامه ی نقش اجتماعی و 
فردی آنان را مشخص می کند. بی نتیجه ماندن 
به جامعه ی  از جوانان ضربه ی بزرگی  بسیاری 

به  جوانان  اکثر  می  شود.  محسوب  ما  جوان 
در  می مانند،  بی نتیجه  رشته شان  انتخاب  دلیل 
اند.  نموده  اخذ  را  نمره  ترين  باال  صورتی که 
راهکاری که برای اين معضل پیشنهاد می گردد، 
روان شناسی  تحصیالت  با  مشاورين  استخدام 
مشوره  به  کشور  لیسه های  در  بايد  که  است 
متعلمین صنوف  با  رشته  انتخاب  و چگونگی 
دوازده صحبت نموده و آن ها را راهنمايی نمايند. 
به  و محرک  داشتن يک جامعه ی سالم  برای 
سوی پیشرفت نیازمنديم تا نهادهای تعلیمی و 
تحصیلی کشور توجه عمده بر معلمان و متعلمان 
و محصلین داشته باشند و برای بهبود و کیفیت 

تعلیم و تحصیل تالش نمايند. 
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لطفا مراقب خود باشید

سخن جديد

3
       

 جامعه 

)زنان بخوانند(
زنان گاهی در نقش های مختلف خود گم می شوند. هر 
يک از آنها قطعا در همه موقعیت های زندگی نقش های 

زير را ايفا می کنند:
همسر، مادر، خواهر، دوست، داوطلب، کارمند، دختر، 

همسايه، مراقب، و اين فهرست همچنان ادامه دارد.
آنان زمان و انرژی خود را در جهت براوردن نیازهای 
که  دارد  اهمیت  برای آنان  می کنند.  وقف  ديگران 
نیازهای اطرافیان شان به خوبی برآورده گردد. بسیار 
خواب  از  سال ها  گذشت  از  پس  که  می افتد  اتفاق 
اين  و  نمی شناسند.  را  خودشان  ديگر  و  برمی خیزند 

فاجعه بسیار ناراحت کننده است.
همه ی زنان نیاز به مراقبت و پرورش دارند. همه ی آنها 
تا حد امکان، نیاز به زمانی برای بازی کردن، اکتشاف، 
پرسش و هرآنچه به خودشان مربوط می شود دارند. پس 
بايد برای آنچه برای شان اهمیت دارد، وقت بگذارند. در 
واقع هرآنچه ديگران را به انجام آن ترغیب می کنند، بايد 

خودشان را نیز به انجام آنها ترغیب نمايند.
پیشنهاد می شود با خود قرار بگذاريد - تنهايی!

حتما می گويید: »اصال وقت ندارم«. من هم منتظر شنیدن 
همین جمله بودم. چراکه در اين صورت شما جزء افرادی 
هستید که بیش از ديگران نیاز داريد تا زمانی را به خود 

اختصاص دهید.
يا شايد می گويید: »پولش را ندارم«. بايد بگويم برای قرار 
گذاشتن با خود، حتما الزم نیست خود را به شام دعوت 
کنید. راه های بسیار مقرون به صرفه ی ديگری نیز برای 

اين کار وجود دارد.
1- به نیازهای خويش پاسخ دهید

نیازهای خود فکر کنید و آنها را در  به  از همین حاال 

اولويت برنامه های تان قرار دهید.
چنانچه فکر می کنید از لحاظ جسمی نیاز به شارژ داريد، 
سريعا جای يک صنف يا کلب ورزشی، يا ساعتی برای 
بايسکل سواری را در برنامه خويش باز کنید. اگر دوست 
داريد تنها باشید، شبی را با خود بگذرانید، نیم ساعت 
برای نوشیدن يک پیاله قهوه يا چای داغ خوش طعم در 

يک جای مطبوع به خود وقت بدهید.
اگر دوست داريد خودتان را تحويل بگیريد يا دل تان 
می خواهد خودتان را کمی ناز بدهید، به ناخن های تان 

برسید، به آرايشگاه مورد عالقه تان برويد و...
2-  اکتشاف کنید

زمانی را در طبیعت بگذرانید. زمانی را در يک مزرعه 
سپری کنید، يا در يک جای سرسبز به پیاده روی بپردازيد.

هزينه اندکی را برای خود تعیین کنید؛ ماموريت شما آن 
است که زمانی را در بازار جهت خريد يک چیز جالب و 

جديد برای خود با هزينه مقرر سپری کنید.
3- ياد بگیريد، به ديگران ياد بدهید و رشد کنید

در يک صنف يا آموزشگاه ثبت نام کنید و با ذهن باز 
در آن شرکت نمايید. به ديدن فیلم های مورد عالقه خود 

بپردازيد.
4- به آرزوهای قديمی و جديد خود جامه عمل بپوشانید

را  بوده ايد  آن، کنجکاو  به  نسبت  همیشه  سرگرمی که 
يکبار هم که شده امتحان کنید؛ مثال بافندگی، گلدوزی، 

نقاشی مبلمان، قايق رانی، اسب سواری.
از منطقه امن خود خارج شويد و خود را به چالش بکشید. 
خالقیت داشته باشید. جزء صدها نفری باشید که ايده های 
خالق دارند. يک کارت هنری برای خود درست کنید. 

يا عکس های خالقانه و هنرمندانه بیندازيد.
بوديد را  نیمه کاره رها کرده  کاری که مدت ها پیش 
دوباره شروع کنید و ببینید چه احساسی داريد. آيا دوباره 
به هیجان می آيید يا زمان آن رسیده که به کلی اين کار 

را کنار بگذاريد؟
5- کودکی کنید

يا  افکار  نگران  آنکه  بدون  را  روز  يک  کنید.  بازی 
قضاوت ديگران باشید سپری کنید.

به گونه ای کودکانه و خنده دار لباس بپوشید. پوقانه باد 
کنید، تاب بازی کنید و از درخت باال برويد.

زير  بگذاريد  کنید،  بازی  خاک  برويد،  راه  سرزانو  با 
ناخن های تان کثیف شود، آب بازی کنید، اشکال ندارد 

مرطوب شويد.
دراز بکشید و به آسمان نگاه کنید.
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دين و
 انديشه

سرانجام بعد از سپری شدن يک ماه از سال 
از سوی  نتايج کانکور روزانه  نو تحصیلی، 
وزارت تحصیالت اعالن گرديد. بر اساس 
و  يک صد  هزارو   261 شده  اعالن  نتايج 
 228 مجموع  از  و  نموده  نام  ثبت  تن  نه 
امتحان  کننده  شرکت  تن   908 هزار 
و  عالی  تحصیالت  به  تن  هزار   55 کانکور 
راه  عالی  نیمه  تحصیالت  به  تن  هزار   55
و  رايگان  صورت  به  نیز  تعدادی  يافته اند. 
به موسسات  با تخفیف معین  تعدادی ديگر 
تحصیالت عالی خصوصی معرفی شده اند. 

از اين میان 91 هزار تن ناکام اعالم شده اند.
تحصیالت  وزارت  استراتژيک  پالن  طبق 
و  يک صد   1393 سال  در  کشور  عالی 
و  عالی  تحصیالت  جذب  محصل  ده هزار 
نیمه عالی شده اند. گرچه رسیدن به اين رقم 
ريزی  برنامه  قبل  از  که  است  موفقیتی  نوعی 
تحصیالت  وزارت  عملکرد  ولی  شده است، 
ضعف  نشان دهنده ی  اخیر  سال  چند  طی 

مديريت در اين نهاد می باشد. 
لیسه  دوره  جوانان  از  زيادی  تعداد  ساله  همه 
به تحصیالت  اتمام رسانده و برای ورود  به  را 
عالی آمادگی می گیرند. میزان کیفیت تعلیم و 
نیز جای بحث دارد که در  تربیت در مکاتب 

یا مهدوی
محمدض

تمام  در  عالی  تحصیالت  اهمیت  به  توجه  با 
توسعه  محرک  موتور  عنوان  به  که  کشورها 
صنعت،  عرصه های  تمام  در  پیشرفت  و 
فرهنگ، سیاست، صحت و ... به شمار می آيد. 
تحصیلی  کیفت  بردن  باال  و  ظرفیت سازی 
نظر  به  واجب  و  امری ضروری  دانشگاه ها  در 
می رسد. در کنار ظرفیت سازی بايد به تقاضای 
عرصه های  برای  و  شده  توجه  نیز  کار  بازار 

مختلف کاری متخصص تربیت گردد. 
گسترش  دلیل  به  ما  کشور  در  همچنان 
نقش  اداری  و  اخالقی  فساد  و  ناامنی ها 

عرصه  اين  در  سرمايه گذاری  و  تحصیالت 
نیز  و  کشور  امنیت  و  ثبات  به  می تواند 

کاهش فساد کمک بزرگی نمايد. 
کاری  زمینه ی  بايد  دولت  ديگر  سوی  از 
فراهم  را  کرده  تحصیل  جوانان  شغلی  و 
از  از محصلین  انبوهی  تعدادی  سازد. ساالنه 
گرديده  فارغ التحصیل  کشور  دانشگاه های 
و جويای کارند. وقتی زمینه ی شغلی وجود 
مأيوس  کرده  تحصیل  جوانان  باشد،  نداشته 
کرد  خواهند  سرخوردگی  احساس  و  شده 
اجتماعی  آسیب  يک  می تواند  امر  اين  که 
بزرگی را در جامعه پديد آورده و  چالش ها 

را در گسترش دهد. 

تحصیالت عالی 
نیازمند ظرفیت سازي

نوشیدن يک پیاله چاي داغ پس از يک روز 
پرمشغله مي تواند خستگي را از تن درآورد. 
آرام  و  داغ  نوشیدني  اين  از  که  قرن هاست 
بخش، براي آرام کردن ذهن و بدن استفاده 

مي شود.
به گزارش سايت »MSN«، مردم در سراسر 
جهان اين نوشیدني را به طور روزانه مصرف 
و  مي نوشند  پررنگ  چاي  برخي  مي کنند. 
چاي  در  موجود  کافئین  رنگ؛  کم  برخي 
عصبي  سیستم  و  عضالت  آرامش  باعث 
مي شود.اما بايد دانست که مصرف زياد اين 
روزانه ی  مصرف  دارد.  مضراتي  نوشیدني 
علت  مي دهد.  افزايش  را  بدن  سموم  چاي، 
برگ هاي  در  آلومینیوم  وجود  آن  ريشه اي 

بعضي از انواع چاي است.
به علت اگزاالت موجود در آن، اين نوشیدني 

مصرف  مي شود.  گرده  سنگ  ايجاد  باعث 
تاثیر  گرده ها  سالمت  روي  اگزاالت  زياد 

مي گذارد.
اين نوشیدني سرشار از تانن است و مصرف 

در  آن  منظم 
هاضمه  سیستم 
ايجاد  اختالل 
مي کند و منجر به 
ناراحتي هايي مانند 
و  يبوست  اسهال، 

... مي شود.
باالي  مصرف 
حاوي  که  چاي 
است،  آلومینیوم 
از  يکي  مي تواند 
بروز  علت هاي 

آلزايمر باشد.
فلورايد  دفع  از  مانع  چاي،  زياد  مصرف 
افزايش  سوء  تاثیرات  از  يکي  مي شود. 
است.  استخوان  شکستگي  افزايش  فلورايد، 

فلورين باعث ضعیف شدن استخوان مي شود 
و در نتیجه احتمال شکستگي استخوان در فرد 

افزايش مي يابد.
لکه هاي  بروز  چاي،  مضرات  از  ديگر  يکي 
لثه  ديدگي  آسیب  و  دندان  روي  قهوه اي 

است.
مضرات  ديگر  از  ادراري  سیستم  در  اختالل 
مصرف زياد چاي است. در اين شرايط مثانه 
نیاز به تخلیه ی  سنگین مي شود و فرد مرتب 

مثانه پیدا مي کند.
اين  جانبي  عوارض  مهم ترين  از  يکي 

نوشیدني، کندي در لخته شدن خون است.
زياد  مصرف  با  مري  سرطان  بروز  خطر 
را  معده  کانالي که  مي يابد.  افزايش  چاي 
دما  ناگهاني  تغییر  به  مي دهد  ربط  دهان  به 

حساس است.

ضررهاي مصرف زیاد چاي سیاه
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ت
گلگش

دانشمندان موفق به ساخت کمره ای به اندازه يک 
اين کمره ی  پیل کام شدند؛  نام  به  بذر کوکنار 
مینیاتوری را بیمار مانند تابلت قورت می دهد و 
کمره قادر به نشان دادن تصاويری از شريان ها به 

صورت سه بعدی است.

میکروسکوپی  کمره  از  اولیه  نمونه  يک  اين 
»اف.  توسط  که  است  میلی متر  نیم  و   1 قطر  به 
لووان دگرتیکین« و تیم وی با استفاده از فناوری 
تصويربرداری اولتراسوند و سونوگرافی و با همان 

شیوه کار ساخته شده است.
زمان  همان  در  بعدی  سه  تصوير  ايجاد  برای 
دستگاه روی يک شبکه میکرو سنسور زير يک 
غشای بسیار ريز مستقر می شود، لرزش ها ايجاد 
سنسور  توسط  سپس  می کنند  صوتی  امواج 
از  آمده  بدست  سیگنال های  می شوند،  شناسايی 
طريق کابل های نازک روی يک صفحه نمايش 
خارجی منتقل می شوند و کمره  می تواند 60 فريم 

در ثانیه ذخیره و بسیار دقیق تفسیر کند.
اين میکرو کمره می تواند در دستگاه های جراحی 
استفاده شود به صورتی که روی چاقوی جراحی 
برش،  انجام  برای  می تواند  جراح  و  شده  نصب 

بافت ها را مشاهده کند.

ي
صاد

دازاقت
شم ان

چ

سعدی 

مصطفي رسولي 

روابط بین المللی روسیه در گرو معیارهای متغیر

فودينی يک چاپگر سه بعدی غذاست که قابلیت چاپ 
وعده های غذايی شیرين و خوش نمک را داراست و 
قادر به تغییر طعم غذا است؛ اين دستگاه به شکل يک 
مايکروفر با طراحی براق، برای خانه، رستورانت ها و 
کارهای حرفه ای توسط شرکت »ماشین آالت طبیعی« 

طراحی شده است.

يا  پیتزا  از  غذايی  نوع  هر  می تواند  دستگاه  اين 
ساندويچ ها و دسرهای مختلف را چاپ کند؛ برای اين 
کار چاپگر سه بعدی غذا همراه با 5 عدد کپسول خالی 
که کاربر بايد با مواد تازه پر کند و قبل از ترکیب شدن 
در کپسول کافی است طرح و نوع غذا را انتخاب کند.

دستورالعمل های  به  دسترسی  تسهیل  برای  فودينی 
موجود در سايت ها به اينترنت متصل می شود و حتی 
کاربران می توانند تجربه های خود را از اين طريق به 

اشتراک بگذارند.
اين دستگاه در اوايل سال آينده به بازار ارايه می شود.

ظاهرا با اين وسیله کسی آرزو به دل نخواهد ماند که 
طعم غذاهای مختلف از سراسر جهان را بچشد، البته به 
شرطی که ترکیب مواد غذايی موجود با طعم طبیعی هر 

نوع غذا همخوانی داشته باشد. 

نتوانست وضعیت کشورهای  هرچند  عربی  انقالب های 
انتظار می رفت تغییر داده و بهبود  عربی را آن گونه که 
ببخشد، اما برخی معادالت بین المللی را با شتاب مضاعفی 
روبرو ساخت. حرکت جهان به سمت چند قطبی شدن 
مهمترين مساله ای بود که اين انقالب ها باعث تحريک و 
تشديد آن شد و امروز به خوبی شاهد رقابت و رويارويی 

قدرت ها در مناطق مختلف جهان هستیم. 
لیبی  در چهارچوب اين روند، زمانی که اردوگاه غرب 
را که به عنوان يکی از ذخیره گاه های مهم انرژی جهان 
به شمار می رود، از چنگال روس ها و حتی چینی ها خارج 
کردند، خشم روسیه و چین به خوبی مشهود بود. اما سرايت 
انقالب ها به سوريه ديگر همپیمان نزديک روسیه زنگ خطر 
جدی را برای اين کشور به صدا درآورد. از منظر روسیه 
امريکا و متحدين غربی اين کشور به صورت خزنده ای در 
حال فتح شرکای سنتی روسیه در آسیای مرکزی، عراق، 
بديهی است که  قفقاز و سوريه است و  اوکراين،  لیبی، 

کمره مینیاتوری

پخت غذا
 با چاپگر سه بعدی 

ضمن  امريکا  اسبق  جمهوری  ريیس 
ايران  به  هرگز  واشنگتن  اينکه  اعالم 
که  کرد  اذعان  کرد،  نخواهد  حمله 
رژيم صهیونیستی بیش از 300 کالهک 

هسته ای در اختیار دارد.

جیمی کارتر ريیس جمهور اسبق امريکا 
 MSNBC در گفتگو با شبکه امريکايی
سالح  به  ايران  اگر  حتی  کرد:  اعالم 
اين  به  امريکا  نیز  يابد  دست  هسته ای 

کشور حمله نخواهد کرد.
افزود: من هرگز  اين مطلب  بیان  با  وی 
اسرايیل  نظامی  توان  نمی کنم  احساس 
و  باشد  بیش تر  يا  مايل   200 و  هزار 
هدف  را  ايران  بتوانند  جنگنده هايش 

قرار دهد و سپس به اسرايیل بازگردند.
در  کشوری  تنها  امريکا  گفت:  کارتر 
ايران را هدف  جهان است که می تواند 
قرار دهد، اما من اعتقاد ندارم که واشنگتن 
به خاطر اين قضیه )برنامه هسته ای ايران( 

به اين کشور حمله کند.
اسبق  جمهور  ريیس 
اين  به  پاسخ  در  امريکا 
وی  موضع  که  پرسش 
هسته ای  سالح  قبال  در 
گفت:  چیست،  ايران 
چیزی  هرگز  مساله  اين 
زيرا  نمی دهد،  تغییر  را 
 300 از  بیش  اسرايیل 
دارد  اختیار  در  هسته ای  کالهک 
را  آنها  تعداد  دقیق  طور  به  کسی  و 

نمی داند.
خوبی  به  ايرانی ها  تمام  گفت:  وی 
کشورشان  صورتی که  در  می دانند 
نابود  دهد،  انجام  هسته ای  آزمايش 
مساله  اين  است  بعید  و  شد  خواهند 
رخ دهد، زيرا ايرانی ها کاری را که به 

ضررشان باشد، انجام نمی دهند.

مرکزی  آفريقای  ناآرامی های 
در  و  دارد  ادامه  همچنان 
 14 آن،  تحوالت  جديدترين 
به  بودا  شهر  در  مسلمان  هزار 
مسیحی  شورشیان  محاصره 

درآمده اند.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
مسیحی  شورشیان  اقدامات 
موسوم به جنبش آنتی باالکا علیه 
مرکزی  آفريقای  در  مسلمانان 
همچنان ادامه دارد به طوری  که 
روستاها  اغلب  مسلمان  ساکنان 
مجبور  کشور  اين  شهرهای  و 

مهاجرت  و  به ترک خانه های خود 
در  تا  شده  امر سبب  همین  شده اند. 
شهر بودا نزديک به 14 هزار مسلمان 
اين کشور گردهم  نقاط مختلف  از 
در  که  مسیحی  اما شورشیان  بیايند، 
پی آنها هستند اقدام به محاصره اين 

افراد کرده اند.
مرکزی  آفريقای  در  وضعیت  اين 
امنیت  شورای  که  است  حالی  در 
با  گذشته  هفته  در  ملل  سازمان 

استقرار نیروهای بیشتر در اين کشور 
آفريقايی موافقت کرده است.

گونه ای  به  بودا  شهر  در  وضعیت 
است که تهیه غذا برای افراد حاضر 
در اين شهر به دشواری امکان پذير 
افراد  زندگی  امر  همین  و  است 
سالمند و کودکان کم سن و سال را 

با خطر جدی مواجه کرده است.
البته اين فقط شهر بودا نیست که با 
پیشتر  است.  روبرو  وضعیتی  چنین 
خطر  اينکه  به  اشاره  با  ملل  سازمان 

جانی 19 هزار مسلمان در جمهوری 
تهديد می کند،  را  آفريقای مرکزی 
از تالش برای کمک به آنها خبر داد.

سخنگوی  کابا«  لوژون  »فاتوماتا 
ملل  سازمان  عالی  کمیساريای 
در  آوارگان  امور  در  متحد 
ضمن  درجنوا  خبری  کنفرانس 
ما  آنچه  گفت:  خبر،  اين  اعالم 
در  که  است  اين  نمی خواهیم 
را  بايستیم و کشتار مردم  گوشه ای 

باشیم. نظاره گر 

جیمی کارتر:
امریکا، هرگز به ایران حمله نمی کند

سخن  نیجريايی،  اقتصاد دان  الوکو،  سم 
فقیر  که:  مضمون  اين  با  دارد  معروفی 
و  است  گرسنه  چراکه  بخوابد،  نمی تواند 
فقیر  که  چرا  بخوابد،  نمی تواند  ثروتمند 
همه ی   .)1999( است  گرسنه  و  بیدار 
میزان  در  عمیق  نابرابری های  از  متاثر  ما 
توجه  با  که  چرا  هستیم؛  درآمد  و  ثروت 
به مالحظاتی که سیستم سیاسی و اقتصادی 
در رابطه با رفاه اجتماعی در نظر می گیرد، 
نمی تواند به ثروتمند ساختن عده ای خاص 
سمت  به  ديگران  درحالی که  دهد،  ادامه 

فقر سوق داده می شوند.
اما نابرابری در اقتصادهای نوظهور، جايی که 
شرايط  است،  يافته  شهرنشینی سرعت  رشد 
بحرانی تری را به وجود می آورد. برآورد شده 
است که تا سال 2030، نزديک به 2/7 میلیارد 
نفر به شهرها مهاجرت خواهند کرد که تقريبا 
در حال  به کشورهای  مربوط  رقم  اين  تمام 
توسعه است. بسیاری از اين مهاجرين، به جای 

شغل مناسب و زندگی بهتری که انتظار آن را 
داشتند، با سرخوردگی و محرومیت روبه رو 

خواهند شد.
کالن شهرهايی مثل بمبئی، نايروبی و کینشازا، 
به  که  هستند  کوچکی  شهرهای  واقع  در 
وسیله ی تعداد زيادی از محله های فقیرنشین 
در  ثروت  از  پر  جیب هايی  اند؛  شده  احاطه 
دريايی از ناامیدی. اين شهرها هیچ شباهتی با 
توکیو، نیويارک و لندن ندارند؛ شهرهايی که با 
وجود داشتن مناطق محروم، به توزيع عادالنه تر 

ثروت نیز توجه دارند.
چنین نابرابری هايی در سطح ملی نیز پديدار 
کشورهای  بعضی  در  ويژه  به  می شوند؛ 
آفريقايی که از منابع غنی برخوردارند. همچنان 
که جهان به طور کلی به لحاظ سرمايه، غنی تر 
می شود، مزايا و امتیازها نیز به سمت عده ای 

خاص گسیل پیدا می کند.
در نتیجه، تالش ها برای ترويج رشد و توسعه ای 
فراگیر، نه تنها بنا به داليل اخالقی، بلکه به 

جهت بقای سیستم اقتصاد جهانی، به مساله 
بسیار مهمی تبديل شده است. اين مقوله بسیار 
پیچیده تر از يک توزيع ثروت ساده است. در 
واقع اين مساله به معنای مشارکت دادن مردم، 
يا نمايندگان مذاهب يا قومیت های خاص يا 
تصمیم گیری های  در  منطقه ای،  گروه های 
سیاسی است. همچنین اين مساله به معنای ايجاد 
مشاغلی واقعی است تا کارگران بتوانند جلوتر 
از اقتصاد غیررسمی حرکت بکنند و در نتیجه 
از حمايت های محل اشتغالشان بهره مند شوند 

)و مالیات بپردازند(.  
بر اساس آخرين مذاکرات مجمع جهانی اقتصاد 
در رابطه با بهترين شیوه توزيع ثروت، دو شکل 
مهم از سیاست وجود دارد که تقريبا در تمامی 
از  اولین شکل  به کار گرفته می شود.  موارد 
سیاست، به دنبال اطمینان حاصل کردن از اين 
مساله است که کودکان فقیر بتوانند به شرايط 
آموزشی مناسبی دسترسی داشته باشند تا فقر 
بین نسلی کاهش يابد. دومین شکل از سیاست، 

که به طور خاص، مربوط به کشورهای دارای 
به  تضمین  دادن  هدفش  است،  غنی  منابع 
شهروندان و به ويژه فقرا است، مبنی بر اينکه 
ملی  دارايی های  از  از درآمد حاصله  سهمی 
به آنها خواهد رسید. مشخص شده است که 
چنین سیاست هايی در کشورهايی مانند برزيل 
 Bolsa « کارآمد است، کشوری که سیاست
Familia « يا همان کمک هزينه خانواده اش، 
امکان انتقال پول به سمت خانواده های فقیر را 
اين  به شرط آنکه، فرزندان  فراهم می سازد، 
تغذيه  از  کنند،  توجه  تحصیل  به  خانواده ها 
مناسبی برخوردار شوند و باالخره اينکه، تمامی 
ضوابط به اجرا درآيد تا شرايط زندگی بهبود 
يابد. برنامه »فرصت« مکزيک نیز، عملکردی 
مشابه با برزيل دارد. آالسکای غنی از نفت نیز 
سود سهام حاصل از درآمدهای نفتی خود را به 
همه شهروندان می پردازد؛ اين مساله به مدلی 
تبديل شده است که تعدادی از کشورهای در 

حال توسعه به دنبال تقلید از آن هستند.

مسلمانان آفریقای مرکزی در محاصره مخالفان
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