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پایان ناخوش 
انتخابات، 

ناکامی همگانی

از من فلسفی دکارت 
تا من های ادبی امروز؟

اراده  انتخابات؛  نتیجه 
سیاسی؟ سازش  یا  ملی 

آنچه از »شکسپیر« 
نمی دانستید

کمیسیون مستقل انتخابات:

نتایج قسمی انتخابات به زودی اعالم می شود

در  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
قسمی  نتایج  آینده  روز  دو  یا  یک  ظرف 

انتخابات اعالم خواهد شد.
کمیسیون،  این  سخنگوی  نور،  محمد  نور 
روز گذشته در یک نشست خبری گفت که 
تاکنون 92 درصد برگه های نتایج انتخابات به 

مرکز جمع بندی آرا در کابل رسیده است.
او می گوید که آرای 28 والیت کشور شامل 
این رقم است و متباقی برگه های نتایج نیز به 
انتخابات  کمیسیون  مرکزی  دفتر  به  زودی 

خواهد رسید.
هفتاد  ثبت  و  بررسی  که  می گوید  نور  آقای 
آنها  دست  به  که  نتایجی  برگه های  درصد 

رسیده، آغاز شده است.

مقامات محلی دروالیت خوست در جنوب شرق 
خانواده  هزار  ده  از  بیش  که  می گویند  کشور 
کشورشان  در  خشونت  از  فرار  برای  پاکستانی 

وارد  مرزی  منطقه  از  عبور  با 
خوست شده اند.

سخنگوی  زدران،  محمد  مبازر 
خبرگزاری  به  خوست  والی 
کنون  تا  است:  گفته  بخدی 
مهاجر  خانواده  هزار  ده  حدود 
نفر  هزار  چهل  تا  سی  که 
خوست  والیت  وارد  می شوند 

شده اند.
براساس آمارهای ارایه شده  در 
هر یک دقیقه حدود سه خانواده 
افغانستان  وارد  پاکستان  از 
آنها  میان  در  که  می شوند 
سال های  که  هستند  افغان هایی 

گذشته به وزیرستان شمالی مهاجرت کرده بودند.
مرکز  در  آوارگان  این  که  می گوید  زدران  آقای 
والیت خوست و چندین ولسوالی این والیت جابجا 

شده اند.
ارتش پاکستان در 15 ماه جاری عملیات گسترده 

افراطی در  را علیه مواضع شورشیان و جنگجویان 
وزیرستان شمالی آغاز کرده است.

براساس هدایت  مبازر محمد زدران می گوید که 

عاجل  های  کمک  افغانستان٬  حکومت  مقامات 
اختیار  در  خوراکی  مواد  و  کمپل  خیمه٬  قبیل  از 

آوارگان قرار گرفته است.
برای  تالش ها  افزود  خوست  والی  سخنگوی 
شده  آغاز  آوارگان  برای  صحی  رسانی  خدمات 

به  عامه  ریاست صحت  از سوی  تیم  و یک  است 
محل سفر کرده و بیش از 5500 کودک را در برابر 

بیماری فلج واکسین کرده است.
با  است:   گفته  بخدی  خبرگزاری  به  زدران 
شده  هماهنگ  ملل٬  سازمان  عالی  کمیشنری 
محموله کمکی این دفتر شامل گندم٬ برنج٬ روغن٬ 
به  خانواده   500 حداقل  برای  نمک  و  دال  لوبیا٬ 
خوست رسیده است که در چند روز دیگر توزیع 

آن شروع می شود.
او می گوید که گرمای بیش از حد در منطقه مشکل 
بیماری های مختلف را در  افزایش  بیم  ساز شده و 

میان آوارگان افزایش داده است.
از  اینکه  برای  که  گوید  می  زدران  محمد  مبازر 
ورود شورشیان به خاک افغانستان جلوگیری شود٬ 
تمامی آوارگان هنگام ورود از سوی کمیسیونی که 
چند نهاد امنیتی عضو آن است٬ مورد بازرسی قرار 

می گیرند.
خوست 95 کیلومتر با پاکستان مرز مشترک دارد و 
این والیت از بخش های ناامن افغانستان به حساب 
می آید خوست 95 کیلومتر با پاکستان مرز مشترک 
افغانستان به  ناامن  دارد و این والیت از بخش های 

حساب می آید.

ن اول سخ
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جدال انتخاباتی راه حل دارد٬ نگران نباشیدحامدکرزی: 

سیل آوارگان پاکستانی در والیت خوست 

دولت روسیه اعالم کرده است که با راه اندازی یک 
برنامه جدید٬ قصد دارد افغانستان را در زمینه مبارزه 

با مواد مخدر کمک کند.
ویکتور ایوانوف٬ رییس اداره فدرال کنترول مواد 
مخدر روسیه می گوید٬ برای موفقیت این برنامه و 
مبارزه موثر رضایت دولت افغانستان شرط اساسی 

است.
براساس آخرین گزارش حکومت افغانستان و اداره 
با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل٬ حجم  مبارزه 
به 209 هزار هکتار  کشت کوکنار در سال 2013 
رسیده این رقم 3۶ درصد افزایش را نسبت به سال 

قبل نشان می دهد.
در این گزارش گفته شده که تولید تریاک نیز نسبت 
و  داشته  افزایش  درصد  میالدی 49  سال 2012  به 
درآمد حاصل از فروش مواد مخدر افغانستان٬ بالغ 

بر ۷1۷ میلیون دالر اعالم شده است.
برنامه جدید٬  در  که  است  گفته  ایوانوف  ویکتور 
را  افغانستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  نیروهای  روسیه 

آموزش خواهند داد.
ایجاد شفاخانه برای تداوی معتادان، درمان بیماران 
ناشی از مواد مخدر و تربیت سگ هایی که بتوانند 
مواد مخدر را جستجوکنند جزیی این برنامه خوانده 

شده است.
دولت  همکاری  با  امیدوارند  روسیه  مقامات 
دهند  انجام  موفقانه  را  برنامه  این  بتوانند  افغانستان 
تا در کاهش تولید مواد مخدر افغانستان تاثیرگذار 

باشد.
پیش تر٬ روسیه از مبارزه نیروهای ناتو با مواد مخدر 
انتقاد کرده و گفته بود که ناتو توانایی کنترول و 

کاهش کشتزارهای کوکنار در افغانستان را ندارد.
نهادهای ناظر امریکایی نیز گفتند که برنامه مبارزه 
امریکا با مواد مخدر در افغانستان شکست خورده و 

میلیاردها دالر در این راه ضایع شده است.
طی سال های گذشته علی رغم تالش های دولت 
افغانستان، آمریکا و کشورهای عضو ناتو، کشت و 
قاچاق مواد مخدر در افغانستان کاهشی نداشته است.

گفته می شود در والیات شمالی و جنوبی افغانستان و 
همچنین والیت قندوز بیش ترین خشخاش افغانستان 
کشت می شود که بخشی محصوالت این کشتزارها 
توسط قاچاقچیان به کشورهای آسیای میانه قاچاق 

می شود.
براساس آماری که اداره فدرال کنترول مواد مخدر 
زمین  هکتار  هزار   250 در  کرده٬  منتشر  روسیه 

افغانستان، کوکنار کشت می شود.

کرده  اعالم  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت 
افغانستان  در  کارگر  کودک   9 هر  از  که 
سرنوشت  و  می کنند  گدایی  آنها  تن   3

آنهاست. انتظار  در  تاریکی 
به  وزارت  این  سخنگوی  افتخاری٬  علی 
دو  حدود  است:  گفته  بخدی  خبرگزاری 
افغانستان وجود  در  میلیون کودک کارگر 
کار  وزارت  آمارهای  براساس  که  دارند 
سه  کودک،   9 هر  از  اجتماعی  امور  و 
رقم  یک  این  و  می کنند  گدایی  کودک 

باال است.

اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  سخنگوی 
در  تکدی گری  متاسفانه  که  می گوید 
به  و  می شود  حرفه  به  تبدیل  افغانستان 
فعال تر  نیز  تکدی گری  باندهای  او  گفته ی 

شده اند.
گدایی  به  کودکان  آوردن  روی  دلیل  او 
و  کار  بازار  کمبود  اقتصادی٬  فقر  را 
امتیازات  و  حقوق  مورد  در  آگاهی  عدم 

افغانستان خواند. در  کودکان 
کار  توقف  درخصوص  افتخاری 
گفته  پدیده  این  با  مبارزه  کمیسیون های 
کمیسیون ها  این  کار  دلیل  دو  به  است:  
بود  مالی  تامین  مشکل  یکی  شد٬  متوقف 
این  کار  برسر  قانونی  دوم، مشکل  مساله  و 

بود. کمیسیون ها 
عمل  افغانستان  قانون  در  او٬  گفته ی  به 
کسی  صورتی که  در  و  نیست  جرم  گدایی 
را  او  نهادی  هیچ  نشود٬  مرتکب  را  جرم 
او در  مانع حضور  نمی تواند  یا  و  بازداشت 

شود. جامعه 
امور  و  کار  وزارت  که  افزود  افتخاری 
برای  را  مشخصی  طرزالعمل  اجتماعی 
عدلیه  وزارت  به  گداها  جمع آوری 
طرز  این  تصویب  با  که  است  فرستاده 
العمل مانع قانونی برسر جمع آوری گداها 

از سطح شهر برداشته می شود.
علی افتخاری می گوید که در سال گذشته 
4300 گدا از شهر کابل جمع آوری شدند 
که 3800 تن آنها کداهای حرفه ای شناخته 

شدند.
دارد  نظر  در  اجتماعی  امور  و  وزارت کار 
طریق  از  را  دهی  آگاهی  برنامه های  که 
اندازی  راه  مساجد  مالامامان  و  رسانه ها 
عوض  در  را  شان  پول  مردم  که  کند 
به  بدهند٬  شهر  سطح  گداهایی  به  اینکه 

بیندازند. خیریه  صندوق   های 

همکاری روسیه با افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر 

وزارت کار: 
از هر ۹ کودک 

کارگر٬ سه تن آنها 
گدایی می کنند

به دنبال افزایش تنش ها میان تیم انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل و کمیسیون انتخابات٬ حامد کرزی رییس جمهور گفته است که این 
جدال ها عادی است و راه حل دارد.

به نقل از بخدی، آقای کرزی که روز گذشته پس از نماز جمعه در ارگ ریاست جمهوری با شماری از علما صحبت می  کرد گفت 
که حکومت برای حل مسله ایجاد شده دو راه حل پیشنهادمی کند.

کرزی گفت: دو راه حل وجود دارد٬ یکی اینکه معاونان ریاست جمهوری با تیم های انتخاباتی دو نامزد صحبت کنند و راه حل دومی  
این است که سازمان ملل میانجی گری کند و موضوع را حل کند.

رییس جمهور٬ افزود هر گزینه ای را که داکتر عبداهلل عبداهلل می پذیرد او موافق است و مشکل ایجاد شده باید حل شود. حامد کرزی 
در خصوص مسأله رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفت که موضوع اختالفی از طریق کمیسیون انتخابات و براساس 
قانون حل شود. درحالی که افکارعمومی به شدت از وضعیت کنونی هراس دارند، رییس جمهورکرزی اما گفت: در مطبوعات این 
کپ ها زده می شود خیر و خیریت است٬ نتایج انتخابات دیر یا زود مشخص می شود و کار به خوبی پایان می یابد. او گفت: انتخابات رقابت است٬ در رقابت احساسات٬ خوشی و غم٬ قهر 
و تشنج وجود دارد و این روند عادی در انتخابات تمام جهان است. کرزی گفت: در روز پنجم عید رمضان در سالم خانه ارگ٬ مراسم تحلیف رییس جمهوری جدید برگزار خواهد 

شد٬ من بعد از انجام این مراسم٬ در پشت رییس جمهوری جدید دو دست در سینه خواهم ایستاد.
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شده  ایجاد  جدید  چالش های  و  موجود  تنش های 
تمامی  که  می دهد  نشان  کشور  انتخابات  فراروی 
تالش ها براین امر منسجم شده است، که انتخابات 
افغانستان با تمام شور و هیجان ایجاد شده و توصیف 
و تعریف صورت گرفته از آن که با استقبال ملی و 

بین المللی مواجه شد، پایان خوشی نداشته باشد. 
این درحالی است که انتظار می رفت دست کم اصول 
اساسی انتخابات که موارد ذیل را شامل می شود، در 

انتخابات سال جاری تحقق یابد:
1- اصل استقالل: مدیریت انتخابات باید از هرگونه 
به  و  باشد  احزاب و دولت وقت جدا  به  وابستگی 
شکل مستقل در این روند مهم کارشان را به پیش 

ببرند و از تأثیرگذاری جریانات در امان باشند.

اراده  انتخابات؛  نتیجه 
سیاسی؟ سازش  یا  ملی 

نتیجه   روی  جدید  اختالف های  شدن  رونما 
نهادهای  از  برخی  درمیانی  پا  و  دوم  دور  انتخابات 
موجود  سیاسی  معضل  حل  برای  بین المللی  و  ملی 
کمیسیون  و  همگرایی  و  اصالحات  تیم  میان 
را  همیشگی  گمانه ی  دیگر  بار  انتخابات  مستقل 
این  ساخت.  زنده  کشور  انتخابات  پروسه ی  در 
روی  سیاسی  رایزنی های  که  بود  این  همانا  گمانه 
به  آن  نتیجه گیری  و  انتخابات  مدیریت  چگونگی 
زیرا  مردم.  رای  که  است  تأثیرگزار  اندازه  همان 
گفته می شد که رای مردم ظاهر قضیه است و تعیین 
در  که  است  دسیسه هایی  و  دست ها  اصلی  کننده ی 
می زنند  رقم  را  کشور  انتخابات  مسایل  پرده  پشت 

می نویسند.  را  آن  سناریوی  و 
متأثر  گفتمان های  و  منطقی  تحلیل های  هرچند 
شیوع  با  مخالف  انتخابات  دموکراتیک  مفهوم  از 
جامعه  واقعیت  ولی  بود،  تفکر  طرز  این  ترویج  و 
که  برتر  قدرت های  حضور  و  نفوذ  و  افغانستان 
مختلف  راه های  از  موقعیت های حساس  در  همواره 
فشار  سیاسی کشور  بر گروه های  و  وارد عمل شده 

بود. واقعیت  این  گویای  نیز  می کنند  وارد 
شبهه های  با  انتخابات  نتیجه ی  که  اما  اکنون 
اظهارنظرهای  و  شده  مواجه  انکاری  غیرقابل 
در  پیشتاز  نامزدان  از  یکی  و  انتخاباتی  نهادهای 
می رسد  نظر  به  است،  گرفته  قرار  کامل  رویارویی 
واقعی  گفتمان  برحسب  آنکه  از  بیش  فرایند  این 
دموکراسی  چون  مفاهیمی  از  برگرفته  که  انتخابات 
براساس  برود،  پیش  به  است،  مردم ساالری  و 
به  و  شده  کشیده  تصویر  به  سیاسی  سازش های 

رسید.  خواهد  نتیجه 
که  است  این  سیاسی  حل  راه  در  اختالف  نقطه ی 
تیم  و  نموده  تأکید  افغانی  حل  راه  بر  حکومت 
ملل  سازمان  پادرمیانی  بر  همگرایی  و  اصالحات 
از  نهادهایی  نیست که حلقه ها و  اصرار دارد. شکی 
شده  کار  به  دست  نیز  بین المللی  و  ملی  طیف های 
اند تا نقطه ی پایان تنش به وجود آمده را بگذارند. 
و  رایزنی ها  این  تا  می رود  انتظار  هرحال،  به 
و  طیف  هر  جانب  از  میانجی گری  و  مذاکرات 
مستندات  شواهد،  براساس  باشد،  که  جریانی 
مصالح  نه  باشد  رأی  صندوق های  در  موجود 
در  موجود  طیف های  و  تیم ها  منافع  و  سیاسی 
این  قربانی  یگانه  دوم،  صورت  در  زیرا  کشور. 
پروسه مردم و مردم ساالری بوده و در آن صورت، 
در  که  بود  خواهد  محتوایی  بی  مفهوم  دموکراسی 
نظام سیاسی آینده، اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. 
نیز  آینده  چشم انداز  در  موضوع  این  اینکه  ضمن 
به  مردم  و  نبوده  برخوردار  قبولی  قابل  جایگاه  از 
ستایش  قابل  ظهور  و  حضور  به  حاضر  وجه  هیچ 
مشارکت  به  و  شد  نخواهند  سیاسی  صحنه های  در 

داشت. نخواهند  ایمانی  و  باور  سیاسی 
شود  گرفته  دست  روی  راهکاری  نباید  بنابراین، 
به  آسیب  دموکراسی،  به  ضربه  آن  حاصل  که 

باشد.  آینده  حکومت  تضعیف  و  مردم ساالری 
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ادامه از ص 4

ادامه از ص 1

در نهایت مشخص شد که امریکا می خواهد سفیر 
و همچنین  منصوب کند  قزاقستان  در  را  جدیدی 
»ویلیام  با  مالقات  خاطر  به  نظربایف«  »نورسلطان 
برس« معاون وزیر امور خارجه امریکا، سفر خود 
به مسکو را در اوایل ماه می سال جاری به تأخیر 

انداخت.
به نظر عده ای از کارشناسان، امریکا می خواهد از 
بحران  در چارچوب  ارتباطی  پل  عنوان  به  آستانه 

اوکراین استفاده کند.
با همتای روسی  همچنین رییس جمهور قزاقستان 
خود بحث های فشرده ای برای قانع کردن »پوتین« 
رویدادهای  به  نسبت  وی  تجدیدنظر  جهت  در 

اوکراین انجام داده است.
بیانگر هراس  اقدامات  این در حالی است که این 
که  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه   تشکیل  از  غرب 

امروزه 1۷0 میلیون نفر را متحد می سازد، است.
چنانچه فرض شود که واشنگتن خواسته تا قزاقستان 
اتحادیه   اساس  این  بر  و  کند  خود  طرفدار  را 
چنین  پس  ببرد  سؤال  زیر  را  اوراسیا  اقتصادی 
اقدامات فعالی به احتمال زیاد نسبت به »مینسک« 
با بررسی این نظریه ها  اما  انجام است  هم در حال 

می توان واقعیت دیگری را دریافت.
به  می خواهد  واشنتگن  که  نظریه  این  من  نظر  به 
بحران  تنظیم  در  را  میانجی گری  نقش  قزاقستان 
اوکراین بدهد، خیلی قانع کننده به نظر نمی رسد و 
باید فهمید که دولت آستانه آن قدر در سطح جهان 
قوی نیست تا از پس میانجی گری که در توان تمام 

اتحادیه  اروپا و امریکا نبوده، برآید و معلوم است 
که رسیدن به چنین هدفی امر آسانی نیست.

فعالیت  تاکنون  که  است  حالی  در  مسأله  این 
موفقیت آمیزی از سوی قزاقستان در جهت مدیریت 

بحران در اوکراین مشاهده نشده است.
همچنین نمی شود تأثیر رئیس جمهور قزاقستان بر 
روسیه را اغراق آمیز عنوان کرد و مهم ترین مسأله 
این است که باید بر روی دولت جدید »کیف« تأثیر 

خود را گذاشت.
آیا این کشور می تواند مشکالت زیاد اوکراین را با 

تأمین قرضه حل کند؟
واضح است که آستانه نمی تواند این تأثیر را داشته 
این  توانایی  واشنگتن  که  است  واضح  و  باشد 

تأثیرگذاری را دارد.
حال آنکه رفتار سیاست مداران اوکراین به امریکا 
روند  در  مسأله  این  که  همان طور  است،  وابسته 
دیده  گاز  مسأله   پیرامون  مذاکرات  برگزاری 

می شود.
آنها  تا  می دهند  دستور  کیف  به  سفید  کاخ  از 
موضع سخت و سازش ناپذیری را بگیرند که حتی 
نمایندگان اتحادیه  اروپا با آن موافق نیستند و کیف 
از این دستور اطاعت می کند و متعصبانه مذاکرات 
نظریه  ای  چنین  خاطر  همین  به  و  می زند  برهم  را 
امکان پذیر  قزاقستان  میانجگری  نقش  درباره  

نمی باشد.
اقتصادی  اتحادیه   با  امریکا  که  است  این  حقیقت 
اوراسیا مقابله می کند چراکه امریکایی ها پیوسته از 

نشان دادن اهداف خود به طور علنی دریغ نمی کنند 
و با هر اتحادیه  هم گرایی در اوراسیا که روسیه و 

چین در آن حضور داشته باشند، مبارزه می کنند.
در این رابطه حرف های »هیالری کلینتون« که در 
ماه دسامبر سال 2012 اظهار داشته بود، بیانگر این 

مطالب است.
وی گفته بود: »امریکا تالش دارد تا بازسازی اتحاد 
و  نیابد  تحقق  اقتصادی  همگرایی  توسط  شوروی 
حال آنکه هم اکنون تالش می شود تا منطقه  را در 
راه برگشت به مدیریت شوروی قرار بدهند، ولی 
این بازسازی با نام دیگر اتحادیه  گمرکی، اتحادیه  
اوراسیا و یا چیز دیگر در حال پیشروی است اما ما 
اقدامات را  این  فریب نمی خوریم و هدف واقعی 
از  انداختن و جلوگیری  به تأخیر  می دانیم و برای 

تحقق آن به دنبال ابزارهای مؤثر هستیم.«
به نظر من، این درخواستی مستقیم برای جلوگیری 
از تشکیل اتحادیه  اقتصادی اوراسیا بوده است و از 
آن زمان یک سال و نیم گذشته و در جهان اتفاقات 
برنامه های  که  نمی کنم  فکر  اما  داده  رخ  زیادی 

امریکا تغییر کرده باشد.
هر چقدر اقدامات موفقیت آمیز در تشکیل اتحادیه  
اقتصادی اوراسیا بیش تر باشد، مقابله  واشنگتن با آن 

همراه با امیدواری کم تری خواهد بود.
به  را  مردم  گروهی  قزاقستان  در  حاضر  حال  در 
با  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه   پروژه   ارتباط  وجود 
تحریمات غربی ضد روسیه ترسانده و ادعا می کنند 
که نزدیک شدن به مسکو به این معنا خواهد بود 

که قزاقستان دچار همین تحریمات می شود و حال 
آنکه امریکا در این امر دخالت مالی دارد.

با این وجود، امریکایی ها فقط بر روی این اقدامات 
همیشه  آنها  سیاست  و  نمی کنند  حساب  محلی 
داشتن  به  آنها  اینکه  ضمن  است  بوده  چندجانبه 
دیپلماسی  با  که  باال  سطوح  در  خود  طرفداران 

قزاقستان سازگاری دارد، نیاز دارند.
عالوه بر این، نورسلطان نظربایف همیشه سعی دارد 
یک جهت سیاست خارجی خود را با جهت دیگر 

آن در تعادل نگه دارد.
با این حال، امریکا نمی تواند از پیوستن قزاقستان به 
اتحادیه  اقتصادی اوراسیا جلوگیری کند چون این 
امر برای واشنگتن غیرممکن است و آستانه درباره  
کرده  اتخاذ  محکمی  موضع  خود  اولویت های 
است اما امریکایی ها می توانند سعی کنند قزاقستان 
و  قرقیزستان  پیوستن  آنها  تا  نمایند  متقاعد  را 
تاجیکستان به اتحادیه  گمرکی را به تأخیر بیاندازند.

این  امریکایی ها دوست ندارند در  در هر صورت 
زمینه بازنده باشند و این در حالی است که  آنها قبل 
از جدی ترین شکست های خود، اقدامات رادیکال 
را در پیش می گیرند و این واقعیت در دوره  اتمام 
جنگ در ویتنام اتفاق افتاد چراکه شکست امریکا 
برای همه واضح بود اما واشنگتن قبل از پایان جنگ 

دستور شدیدترین بمباران در ویتنام را صادر کرد.
نویسنده: آژدر کورتوف« تحلیلگر علوم سیاسی و 
پژوهشگر ارشد مؤسسه  مطالعات استراتژیک روسیه

منبع: فارس با تلخیص

ن اولسخن اول سخ

هراس غرب از تشکیل اتحادیه ...

رعایت  با  انتخابات  مدیریت  بی طرفی:  اصل   -2
هرگونه  به  خاصی  امتیاز  دادن  بدون  و  انصاف 
گرایش های سیاسی به نامزدان با همه به یک شکل 

برخورد نمایند.
انتخابات  مدیران  قانون:  به  احترام  اصل   -3
بایستی  واقعی  اعتبار  نمودن  پیدا  و  تثبیت  جهت 
مقررات  و  قانون  روشنایی  در  را  تصمیمات شان 

مربوط بگیرند.
که  است  معنی  این  به  شفافیت  شفافیت:  اصل   -4
و  عمومی  امنیت  تضمین بخش  که  باز  رویه ی 
تصمیم های عاقالنه و منطقی نهاد مدیریت انتخابات 
باشد. این امر موجب افزایش فهم عمومی از رویه های 
مدیریت  نهاد  عملکرد  مشروعیت  و  انتخاباتی 

به  سلیقه های مردم به قدری مبهم بود که نمی توان 
راحتی  آن را مورد ارزیابی قرار داد. با این وجود، 
به نظر می رسد ادامه ی تنش میان طیف های سیاسی به 

سود سیاست های قدرت طلبانه ی بیرونی باشد. 
با این حال، رفتن انتخابات به دور دوم قدر از ابهامات 
را روی این پروسه بیش تر ساخت و روشن نیست که 
چه دست هایی در این ابهام زایی دخیل اند. اما یک 
مسأله روشن است و آن اینکه اگر امروز می بینیم که 
تضعیف  مختلفی  فرآیندهای  تاثیر  تحت  انتخابات 
می شود و از فراگیری و شفافیت برخوردار نیست، 
کاری  کم  و  اندازی ها  دست  در  باید  را  آن  علت 
کسانی جستجو نماییم که حاضر نیستند از منافع خود 

کوچک ترین عقب نشینی داشته باشند.
حالت  با  کنونی  انتخابات  هرگاه  ترتیب،  این  به 
ابهام آمیز کنونی پیش رفته و روایت های شبهه آمیز 
این  نیست که  درآمیزد، شکی  انتخابات  نتیجه ی  با 
تصویر بیانگر ناکامی دولت کنونی و جامعه جهانی 
نیز خواهد بود. زیرا سوء مدیریت و عدم واکنش ها 
در برابر تنش های موجود و ایجاد میکانیزم مطلوب و 
منطقی جهت حل اختالفات منجر به امری شده است، 
که رای مردم و خواست آنان قربانی شده و شفافیت 

الزم از حاصل انتخابات به تصویر کشیده نشود. 
که  انتخابات حاضر  که  است  آن  معنای  به  امر  این 
می تواند به نحوی بینی خمیری برای حکومت و جامعه 
جهانی باشد و حاصل خوب کارنامه ی سیزده ساله ی 
به سمت دیگری  به حساب آید،  افغانستان  آنان در 

هدایت شده و این دستاورد کمایی نشده است.
لذا امید می رود تا در شرایط حاضر نیز سازوکاری به 
میان آید که اصول اساسی انتخابات سالم از میان نرود. 
دست کم سعی و تالش ها براین محور باشد تا اصول 
اساسی فوق تحقق یافته و مردم قربانی سیاست های 
سودجویانه نگردد. زیرا هرگاه چنین نشود، روی کار 
است،  بردار  شبهه  آن  مشروعیت  که  نظامی  آمدن 
نخواهد توانست پروسه ی ملت سازی را به پیش برده 

و اراده ی همگانی از آن به دست آید. 

پایان ناخوش انتخابات، 
ناکامی همگانی

مصطفی رسولی

مستقل  کمیسیون  مرکزی  دفتر  در  آرا  ثبت  روند 
عبداهلل  عبداهلل  که  دارد  جریان  حالی  در  انتخابات 
اعالم  انتخابات ریاست جمهوری  نامزدان  از  یکی 
کرد که نتیجه کار این کمیسیون را نخواهد پذیرفت.

اما آقای نور می گوید که نامزدان ریاست جمهوری 
باید بر اساس اصولنامه ای که آن را امضا کرده اند، 

با کمیسیون انتخابات همکاری کنند.
تا  بردیم و  »از زمانی که روند را پیش  وی گفت: 
اینجا رسیدیم تمام کارها زیر نظر ناظران بین المللی 
صورت گرفته و کمیسیون تاکنون کج روی نکرده 

است.«
او تاکید کرد که کار کمیسیون با نظارت ناظران 
بر  انتخابات  نتایج  یافت و  ادامه خواهد  بین المللی 
اعالم خواهد  شده  پیش بینی  زمانی  اساس جدول 

شد.
به  پاسخ دهی  برای  آنها  که  کرد  تاکید  نور  آقای 

سواالت همه در این روند آماده هستند.
از دو  عبداهلل، یکی  عبداهلل  است که  این درحالی 
نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دو روز 
دچار  سیاسی«  »بن بست  به  پیش گفت که کشور 
شده و مسئولیت این وضع بر عهده ی رئیس جمهور 

و کمیسیون های انتخاباتی است.
تیم  رابطه  تعلیق  اعالم  از  پس  روز  یک  او 
گفت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  با  انتخاباتی اش 
انتخاباتی  فعالیت  کمیسیون های  او  تیم  نظر  از  که 
افغانستان از این پس »غیرمشروع« است و آنها نتایج 
کارهای بعدی این کمیسیون  را قبول نخواهند کرد.

به تعلیق در آمدن کار ضیاءالحق امرخیل، رییس 

دبیرخانه کمیسیون انتخابات به دلیل آنچه که آقای 
عبداهلل دست داشتن او در »تقلب مشهود« می داند، 
روشن شدن میزان مشارکت مردم و ارائه توضیح 
در مورد میزان آرای ریخته شده به صندوق ها در 
از  عبداهلل  آقای  خواسته های  والیت ها  از  تعدادی 

کمیسیون انتخابات افغانستان است.
اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات روزگذشته 
گفت که آنها اطالعات در مورد چگونگی برآورد 
میزان مشارکت مردم را در نامه ای به آقای عبداهلل 

فرستاده اند.
برای  امرخیل  آقای  قضیه  که  گفت  همچنان  او 
به  رسیدگی  کمیسیون  به  بیشتر  بررسی های 

شکایت های انتخاباتی محول شده است.
در همین حال از دو روز پیش به این سو معترضان 

به نحوه ی کار کمیسیون های انتخاباتی با راه اندازی 
نهادهای  و  از حکومت  در کابل  گردهمایی هایی 
»تقلب  آنها  تا جلوی آنچه که  مسئول خواسته اند 

سازمان یافته« می خوانند را بگیرند.
به  رسیدگی  کمیسیون  رییس  صالحی،  برنا 
شکایت های انتخاباتی در والیت تخار روز گذشته 

از کارش کناره گیری کرد.
او »جانبدار بودن« کمیسیون انتخابات تخار به نفع 
یک نامزد مشخص و دخالت در امور کاری اش را 

دلیل این اقدام می خواند.
هواداران نهادی موسوم به ›روند سبز افغانستان‹ نیز در 
چند نقطه از شهر کابل خیمه زده اند و با نصب شعار 
»رای ما عزت ما است«، خواستار برخورد با کسانی 

شده اند که به گفته آنها در انتخابات تقلب کرده اند.

نتایج قسمی انتخابات به ...

انتخابات و در نهایت نتایج انتخابات می شود.
یک  برگزاری  برای  بودن:  تخصصی  اصل   -5
انتخابات کارآمد، نیاز به افراد و نهادهای متخصص 
و  وظایف  محتوای  و  انتخابات  فرآیند  به  آشنا  و 

اختیارات است
اصلی  گزینه ی  که  می رسد  نظر  به  وجود  این  با 
خارجی  منظرهای  از  شده  ایجاد  راهبردهای  در 
بر شکل گیری  مبتنی  افغانستان  در  سلطه  عوامل  و 
ارایه  راهکارهای   اما  بود.  ضعیف  انتخابات  یک 
شده دیگر صرفا سیاست های دیکته شده را تایید و 
دنبال نمی کنند. انتظار می رود تا این دوره از انتخابات 
به نحوی پایان خوشی داشته باشد و تحت نظارت 
شفاف سازمان های ملی و بین المللی، در واقع حیثیتی 
ساخته شود که دولت سیزده ساله و جامعه جهانی 
پایانی  این شعر  با  را  ناکام خویش  بتوانند سیاست 

خوشاهنگ توجیه نمایند. 
اما از ظاهر امر چنین برمی آید که در وضعیت حاضر 
نوعی همدستی و تبانی هماهنگ شده وجود دارد. 
زیرا وجود تنش مانع روی کار آمدن نظام قوی شده 
و این امر بسترساز نفوذ سیاسی بیرونی خواهد شد. در 
گذشته نیز جامعه جهانی با در پیش گرفتن سیاست 
اقتدار  افغانستان دارای  نظام  تا  اند  دوگانه نخواسته 
الزم بوده و از استحکام، ثبات و توانمندی قابل قبولی 
برخوردار شوند. موضع غیرشفاف حکومت کنونی 
و عدم واکنش جامعه جهانی به شکل روشن و قاطع 
پیشتاز  نامزد  میان  آمده  پیش  چالش  در خصوص 
انتخابات )داکترعبداهلل عبداهلل( و کمیسیون مستقل 

انتخابات به نحوی می تواند موید این مسأله باشد.  
کنترل و تسلط بر روند انتخابات سال جاری قدری 
برای  بخصوص  امر  این  و  بود  پیش  از  سخت تر 
برعکس  می نمود.  دشوارتر  بیرونی  دست های 
افکار  خصوص  به  وضعیت  که  گذشته  انتخابات 
عمومی  به گونه ای رضایت بخش در جهت اهداف 
غرب پیش می رفت، در انتخابات سال جاری آرا و 
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سیدعلی اصغرموسوی

دين و
 انديشه

شهرام هما 

شکسپیر  حیات  زمان  از  قرن  چهار  از  بیش 
بارها  همچنان  او  شاهکارهای  اما  می گذرد، 
و بارها در دنیای هنرهای تصویری و نمایشی 
مورد اقتباس قرار می گیرند. بحث های جنجالی 
نویسنده ی  این  زندگی  محور  حول  بسیاری 
بزرگ رنسانسی وجود دارد. در ادامه نگاهی 
داریم به 10 نکته ی کم تر گفته شده از زندگی 
»شب  »هملت«،  چون  نمایشنامه هایی  خالق 

دوازدهم«، »مکبث« و »اتللو«
ما دو »شکسپیر« داشتیم

برادر ویلیام شکسپیر هم که شش  »ادموند«، 
عنوان  به  و  هم  بود  کوچک تر  وی  از  سال 
مثل  نتوانست  می کرد،  کار  لندن  در  بازیگر 
کند.  کسب  موفقیت  حرفه  این  در  برادرش 
ادموند در سن 2۷ سالگی درگذشت و مراسم 
»سن  کلیسای  در  وی  برای  پرهزینه ای  ختم 

ساویور« برگزار شد.
شکسپیر، شاعری ثروتمند

او که در حوزه های بازیگری، نمایشنامه نویسی 
بود،  فعال  تئاتر  کمپنی های  سرمایه داری  و 
پِلِیس«،  »نیو  مالک  سالگی   33 سن   در 
استراتفورد شد. طبق  بزرگ  دومین عمارت 
وصیت نامه  خالق »مکبث«، 300 پوند که تنها 
بخشی از سرمایه ی او بود به »جودیث« دختر 
دومش رسید. اگر این مبلغ را به پول امروزی 
می شود.  پوند  هزار   50 حدود  کنیم،  تبدیل 
این در حالی است که »توماس دکر« همکار 
به  را  عمرش  تمام  شکسپیر  نمایشنامه نویس 
خاطر بدهکاری در مسیر بین این زندان و آن 

زندان سرگردان بود.
 شکسپیر دست تنها نبود

ادبی  بزرگ  شخصیت  این  دورانی که  در 
نگارش  در  همکاری  می کرد،   زندگی 
تا  می شد،  تلقی  عادی  امری  نمایشنامه ها 
جایی که گاه سه یا چهار نویسنده در نگارش 
متن یک اثر همکاری داشتند. گرچه شکسپیر 
به انفرادی کار کردن عالقه داشت،  بخش هایی 

از آثار روی متعلق به نویسنده ای دیگر است.
او »تیمون آتِنی« را با »توماس میدلتون« نوشت 
و »هنری هشتم« حاصل همکاری شکسپیر و 
»جان فلچر« است. عالوه بر این، گفته می شود 
بخش هایی از نمایشنامه ماندگار »مکبث« که به 
دیالوگ های جادوگرها مربوط می شود را هم 

میدلتون به نگارش درآورده است.
شکسپیر، بنیانگذار انگلیسِی امروز

زبان  انگلیسی،  ادبیات  دانشجویان  این که  با 
بخش  می دانند،   شاعرانه   و  ثقیل  را  شکسپیر 
انگلیسی که در حال حاضر  زبان  از  وسیعی 
مورد استفاده قرار می گیرد را نویسنده ی »رام 
کردن زن سرکش« خلق کرده است. او اولین 
نویسنده ای بود که بعضی واژه ها را در زبان 
انگلیسی زبان ها کلماتی  ابداع کرد.  انگلیسی 
 radiance، bloodstained همچون 
و   ،eyeball ،assassination
هستند.  مدیون  شکسپیر  به  را   lackluster
»رسیدن  افتادن »،  سر  درد  »به  چون  عباراتی 
»شکستن  خوردن »،  »سرما  خوب »،  روزهای 
یخ« و... را نیز این شاعر و نمایشنامه نویس شهیر 

وارد زبان انگلیسی کرده است.
غزلیات شکسپیر ریشه در زندگی وی ندارند

اطالعات ما در این زمینه قطعیت 100 درصدی 
ندارد، اما می دانیم که سرودن مجموعه غزل 
در آن دوران بسیار مُد بوده است. »اسپنسر«، 
»سیدنی« و بسیاری از دیگر شعرای هم عصر 
دستی  شعر  این گونه  سرودن  در  شکسپیر 
داشتند. غزل در دوره رنسانس نوعی نمایش 
مهارت های تکنیکی محسوب می شد و شعرا 
جوان  است  ممکن  نبودند.  عاشق پیشه  لزوما 

زیبا و بانوی تاریک غزل های شکسپیر ریشه 
می رسد  نظر  به  اما  باشند،  داشته  واقعیت  در 
بیش تر بُعد دراماتیک شخصیت او خالق این 

شخصیت ها و ماجراها بوده است.
دختر شکسپیر بی سواد بود!

ویلیام شکسپیر و »آن هاتوی« سه فرزند داشتند 
و  »سوزانا«  نام های  به  دخترشان  دو  تنها  که 
می توانست  سوزانا  ماندند.  زنده  »جودیث« 

نامش را امضا کند، اما خواهر کوچک ترش 
کامال بی سواد بود. سوادآموزی در آن دوران 
مهارتی مفید در زمینه  تجارت و کسب وکار به 
حساب می آمد که عمدتا در انحصار مردان 
بود. شکسپیر مرد زمانه ی خود بود و در آن 

روزگار، تحصیالت ارزشی برای زنان به شمار 
نمی رفت.

شکسپیر به آیندگان اهمیت نمی داد

سخن جديد

آنچه از »شکسپیر« نمی دانستید

نمایشنامه هایش  نگه داری  مورد  در  حداقل 
می توان چنین گفت که او اهمیتی به حفظ و 
چاپ آن ها نمی داد. هفت سال از مرگ شکسپیر 
نمایشی  هنرهای  انجمن های  که  بود  گذشته 
منتشر  را  او  نمایشنامه های  چاپی  نسخه   اولین 
به  عالقه ای  حیاتش  زمان  در  کردند. شکسپیر 
جمع آوری و چاپ کارهایش نداشت و دلیل 
را  نمایشنامه هایش  وی  که  بود  این  شاید  آن 
»بن  که  زمانی  نمی دانست.  ادبی  ارزش  دارای 
رساند ،  چاپ  به  را  نمایشنامه هایش  جانسون« 
می توانی  چطور  گفتند:  و  خندیدند  مردم 

نمایشنامه هایی سطح پایین را آثارت بدانی؟
 دوصد سال انتقام از شکسپیر!

انقالب سال 1۶۶0 سالن های  از  زمانی که پس 
بالیی  هر  انگلیس ها  شدند،  بازگشایی  تئاتر 
خواستند بر سر آثار شکسپیر آوردند؛ نمایشنامه ها 
را به چند بخش تقسیم کردند ، آن ها را به آثار 
موزیکال و پانتومیم تبدیل کردند و حتی عناصر 
تراژیک آن ها را حذف و اثر را با پایان بندی شاد 
خاتمه دادند. در سال 1۶81 ناوم تیت - نویسنده 
- »شاه لیر« را با ازدواج »کوردلیا« و »ادگار« به 
پایان رساند. قرن نوزدهم بود که خیال هواداران 

شکسپیر دوباره به آسودگی رسید.
** شکسپیر و دشمنان رده باال

داستانی  آثارش  از  انتقاد  و  شکسپیر  از  تنفر 
و  »ولتر«  بدانید  است  جالب  اما  است،  کهنه 
درجه   دشمنان  از  تن  دو  شاو«  برنارد  »جورج 
درخشان  ادبی  چهره ی  این  کارهای  یک 
بودند. ولتر »هملت« را »کاری از یک وحشی 
مست« می دانست. پادشاه »جورج سوم« درباره 
میان  در  دردبخوری  به  اثر  اصال  گفت:  او 
به  یکی  تنها  دارد؟  وجود  شکسپیر  کارهای 
شاو،  برنارد  جورج  می گوید.  »نه«  سوال  این 
نقد  در  هم  ایرلندی  بزرگ  نمایشنامه نویس 
نوشت:  روزنامه  یک  در  شکسپیر  »سیمبلین« 
خیلی خیالم راحت می شد اگر او را نبش قبر 

می کردم و سنگسارش می کردم.

»رنه  اندیشه های  جمله  از  هستم«  پس  اندیشم  می  »من  جمله 
دکارت« در »رساله گفتار در روش« است. دکارت در این باره 
باید  می کنم پس ضرورتاً  من شک  اگر  که  می کرد  استدالل 
یک »من«ی باشد تا بتواند شک کند »شک می کنم پس هستم«، 
درغیراین صورت چگونه می تواند هرگونه شکی صورت پذیرد. 
از طرفی دکارت معتقد است که این »وجودداشتن« تنها زمانی 
یقینی است که من آگاه باشم لذا وی ضابطه »من می اندیشم پس 
هستم« را به عنوان نخستین اصل فلسفه خویش می داند. این دو 

جمله هر دو از دکارت است.
دکارت جذب این نکته شد که آیا راهی برای رسیدن به یقین 
وجود دارد یا نه؟ البته برای او روشن بود که صدق و یقین دو 
یقین  طریق  از  تنها  که  بود  معتقد  وی  اما  هستند  متفاوت  چیز 
پیدا  وجوی  جست  در  او  کرد.  پیدا  دسترسی  صدق  به  میتوان 
کردن روشی بود که عالوه بر نتایج مفید قادر به پاسخگویی به 

ایرادهای شکاکان باشد.
دکارت برای رسیدن به مقصود هر آنچه را که کم ترین شکی 
درباره اش داشت از دایره ی ذهنش بیرون ریخت. او می خواست 
پی به بنیاد علم و همچنین تحقیق ببرد تا بدین وسیله به کشف 
که  نماید  ثابت  می خواست  آید.  نایل  علمی  تحقیق  روش های 

شناخت علمی به واقع امکان پذیر است.

از من برتر سخن می گوید  اندیشه دارد  از  شک دکارت ردی 
خاص  بینی  جهان  و  علم  از  و  است  رسیده  معرفت  به  که 
برخورداراست سهم این من، به لحاظ جایگاه علمی و فلسفی، 
دربعد اندیشه ای انسان مشخص، از اهمیت بسیار برخورداراست.

این روزها درگستره هنر و  ادبیات تقلید از »من دکارتی » باب 
برای برجسته  نویسندگان فضای مجازی  .بیشتر  روز شده است 
دراینجا  از« من های شان« می نویسند  که  کردن عالقه خویش  
اعتراض  هستم،  پس  »می نویسم،  شود:  می  اشاره  تعدادی  به 
داستان  هستم،  پس  می کنم،  سکوت  هستم،  پس  می کنم، 
می نویسم، پس هستم، نقد می کنم، پس هستم، شعر می گویم، 

پس هستم، نقاشی می کنم، پس هستم.«
بیان نمی کنند  با داعیه طرفداران شان، دغدغه ای را  این من ها  
اغلب  ازجنس تقلید هستند. مهم ترین دلیل آن طرح این سوال 
اندیشه ای   دربعد   هستم«  »من  به  استناد  با  افراد  این  وزن  است 
چقدر است؟  .این من ها چه سهمی در دانش و فرهنگ بشری 

دارند؟
شبه  التحصیل،   متوسط  افراد  بیش تر  من ها  این  داران  داعیه 
نویسندگان،  زبان  بر  گاه  هستند.هیچ  متفکران  یا  روشنفکران 
رانده  این چنینی  بزرگ  و جدی جمالت  متفکران و شاعران 
نشده است هر وقت هم صحبتی به میان آورده اند به امانت  از 

دکارت نقل به مضمون کرده اند.
نتیجه این  که »من دکارت« درقیاس با من های رایج در فضای 
ویژگی  که  من ی    . است  برین  من  ادبیات یک  هنرو   امروز 
ها  شک  ازکانال   که  نابی  .اندیشه  است  اندیشه  اش،  برجسته 
گذر کرده به یک من بایسته  تبدیل شده و درباره جهان و انسان  

گفتمان دارد.
من های تقلیدی آن برجستگی گفتمانی را ندارند .اصال به عنوان 
گفتمان مطرح نیستند.لذا نمی توانند محرک و مقدمه ای برای 

رسیدن به آن »من برین« باشند .
نتیجه آنکه درباز گفتن من دکارتی  بایستی احتیاط کرد چرا که 
جایگاه افراد به لحاظ سهم علمی و اندیشه ای  اهمیت و وزن آن 

را معین می کند .
منابع :

1-کریم مجتهدی، دکارت و فلسفه او، انتشارات امیرکبیر
خواب  از  کانت/بیداری  فلسفه  زاده،  نقیب  میرعبدالحسین   -2

دگماتیسم، انتشارات آگاه
3-    محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا به عالوه رساله ی 

گفتار در روش دکارت )ملحق به پایان کتاب(

از من فلسفی دکارت 
تا من های ادبی امروز؟

شورم، شرار شهرت شیدایی خودم
 طورم، طنین تندر سینایی خودم

 آهم، که تنگنای گلویم نشیمن است

 ماهم، که مهِر گنبد مینایی خودم

 اشکم، که بی امان دل من شور می زند

 آهنگ ساز خلوت تنهایی خودم

 خوابم بدون فرصت تعبیر پیر شد

 حسرت نشین کودک رویایی خودم

 آیینه ام که رنگ نگاهم اثیری است

 بیگانه با درنگ تماشایی خودم

 حقم که جلوه در رخ آیینه کرده ام!

 مستور و مست و واله ی پیدایی خودم

 فارغ ز هر چه عنصر و اکسیر، چون صدا!

 من صورت عجیب معمایی خودم

 با ِکلک من کلیم غزل زنده می شود

 اکسیر دست های مسیحایی خودم

 با من شبیه لحن خودت، گفتگو مکن

 خورشیدم از تبار اهورایی خودم!

حماسه ی خودی
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ت
گلگش

حافظ

سالح  تولید  کارخانه  یک  بر  داعش  تسلط  از  عراقی  منابع 
شیمیایی رژیم سابق در شمال غرب بغداد و اعزام نیروهایی از 
سوی استرالیا برای حمایت از سفارت این کشور در عراق خبر 

دادند.
امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  بساکی،  جنیفر 
گروه  دریافتی  اطالعات  اساس  بر  کرد:  اعالم 
موسوم به دولت اسالمی عراق و شام یک کارخانه 
شمال  در  را  صدام  رژیم  شیمیایی  سالح  ساخت 

غرب بغداد اشغال کرده است.
وی افزود: بعید است که آنها بتوانند سالح شیمیایی 
هستند  کارخانه  در  موادی که  زیرا  کنند،  تولید 
قدیمی اند. امریکا نگران تسلط داعش بر این مرکز 
نظامی  ابزار  نمی رسد که  نظر  به  اما  است،  نظامی 
با ارزشی برای تولید سالح شیمیایی وجود داشته 
آنها  که  است  غیرممکن  و  دشوار  بسیار  و  باشند 

بتوانند این ابزار را به شکل امن منتقل کنند.
آرامش  از  بعقوبه  در شمال شرق  در جلوالء  امنیتی  منبع  یک 

اوضاع در این منطقه خبر داد.

از سوی دیگر وزارت دفاع استرالیا از اعزام واحد نظامی کوچک 
به بغداد برای حفاظت از سفارت خود در عراق خبر داد.

داعش  سران  میان  اختالف ها  می شود  گفته  حال،  همین  در 

برسر اموال به سرقت رفته افزایش یافته و از جانب دیگر مسعود 
بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق نیز برای مبارزه با داعش 

اعالم آمادگی نموده است.

تسلط داعش بر کارخانه سالح شیمیایی

گر از آن آدمیـانی که بهشتت هوس است
عیش با آدمی ای چنــــد پـری زاده کنـی

              تکیــــه بر جای بزرگان نتوان زد به گـزاف
             مگر اسباب بزرگـی همه آماده کنی...

بخش چهارم
سر آغاز هر حرکت اقتصادی، سیاست اقتصادی  و انکشاف، 
مشخص شدن معنی و هدف زندگی است و پاسخ قطعی دادن 
به این سوال فلسفی که تأمین نیازهای حیات مادی انسان که 
رابطه  این  معنوی در  با توسعه صورت می گیرد، سهم حیات 
ارزش هایی که  و  اصول  بین  منطقی  موازنه  ایجاد  چیست؟ 
نیازهای معنوی او را تضمین می نماید، مهمترین بُعد تعیین خط 
مشی کلی اقتصاد ملی و انکشاف است. درین میان فرهنگ ملی 
و مسایل اقلیمی و شرایط کلی جامعه نیز سهم خود را می طلبد. 
این سهم به نوبه خود طرف سوم این موازنه است که معموالً 
در خواسته ها و مطالبات نسل جدید متجلی می گردد، نسلی که 
احیاناً به مسایل ویژه خود در حد یک اصل در برابر خواسته 
های مادی و معنوی می اندیشد و به رغم آنکه این مطالبات، 
خود بخشی از خواسته های مادی ومعنوی انسان به شمار می آید 
لیکن ویژگیهای انسان معاصر او را در حوزه مطالبات خاص 
نیاز  بر دونوع  خود چنان مشغول می  کند که گویا آنرا مقدم 
قهری و طبعی انسان می شمارد و نسل جدید به جای اینکه خود 
را در چهره انسان بیابد، سعی می کند انسان را در چهره ی خود 

ببیند و تفسیر کند.
ازین رو نا گزیر باید در تحلیل وتفسیر نیاز های مادی و معنوی 
انسان دو اصل زمان و مکان را درنظر گرفت و بر اساس شرایط 

آن دو به تعیین نیازها همت گمارد.
مبحث چهارم: اقتصاد وابسته به سلطه و جنگ

نوع دیگری از اقتصاد وابسته را می توان در سیاست سلطه مورد 
مطالعه قرار داد، سیاستی که بازسازی و انکشاف اقتصادی را از 
طریق راه اندازی و استفاده از جنگ ها دنبال می کند. تجربه ی 
جنگ جهانی دوم نشان داد که کشورهایی که به دالیل مختلف 
و از آن جمله شرایط اقلیمی از آسیب های جنگ به دور مانده 
اند با استفاده از شرایط بوجود آمده با پوشش بازسازی اقتصاد 
کشورهای آسیب دیده از جنگ به کمک آنها شتافته و از این 

رهگذر به نوسازی و انکشاف اقتصاد خود پرداخته اند.
تحت  و  همکاری  و  کمک  عنوان  با  ظاهر  به  را  شیوه  این 
شعارهای بشردوستانه پیش برده اند، درحالی که ماهیت عمل، 
تخریبی  آثار  از  بهره وری  نهایی،  و هدف  بوده  سلطه جویانه 

جنگ بوده است.
بعضی از کشورها بویژه امریکا درین سیاست به دو لحاظ سود 
بردند و اقتصاد ملی خودرا نوسازی کردند و توسعه بخشیدند، 
نخست: به لحاظ صنایع نظامی در حال جنگ که جنگ را اداره 
می کردند و دوم: بازسازی اقتصاد کشورهای آسیب دیده پس 

از جنگ که ظاهر بشر دوستانه داشت.
به این ترتیب این کشور ها و امریکا در هر دو بخش از شرایط 
پیش آمده در جنگ جهانی استفاده نمودند و به اقتصاد برتر 
دست یافتند و هر بار که نیازی به نوسازی و توسعه اقتصادی 
و  محلی  باجنگهای  و  بردند  بهره  شیوه  ازین  کردند  احساس 
منطقه ای زمینه را برای فعال کردن صنایع نظامی از یک سو 
و مشارکت در سازندگی و بازسازی کشور های آسیب دیده 
در  را  انسانی  غیر  سیاست  این  نمونه  نمودند.  آماده  از جنگ 
اکثر کشورهای جنگ زده مانند عراق، فلسطین و حتی کشور 

خودمان افغانستان می توان دید.
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اقتصاد وابسته و مستقل

جدیدی  روش  لندن،  کینگ  کالج  در  محققان 
تحریک  دندان ها  آن،  طی  که  اند  کرده  ابداع  را 

می شوند تا خودشان را ترمیم کنند.
از سایت  نقل  به  پایگاه خبری »سالمانه«  به گزارش 
»دیلی میل«، محققان تکنیکی ابداع کرده اند که در 
آن نه نیازی به آمپول زدن است و نه احتیاجی به پر 
تا  شود  می  تشویق  دندان  خود  بلکه  دندان،  کردن 

خودش را ترمیم کند.

تراشیده  دندان ها  خراب  بخش  فعلی،  روش  در 
می شود و سپس با موادی نظیر آمالگام یا کامپوزیت 
پر می شود. اما در روش جدید، با سرعت بخشیدن 
آسیب  بخش  سمت  به  فسفات  و  کلسیم  حرکت 
دیده، تالش می شود دندان به طور طبیعی خودش را 

ترمیم کند.
محققان معتقدند این روش نه تنها می تواند با خراب 
شدن دندان بجنگد که در سفید کردن دندان ها نیز 
کاربرد دارد. احتمال داده می شود این تکنیک تا 3 

سال دیگر برای عموم قابل اجرا باشد.

   روش جدید 
برای ترمیم دندان

 Spreadtrum همکاری  با  موزیال  شرکت 
ارزان ترین گوشی هوشمند دنیا را عرضه کرد.

 Spreadtrum شرکت موزیال با کمک شرکت
که در زمینه ساخت تراشه فعالیت می کند گوشی 
هوشمندی تولید کرده اند که فقط 25 دالر قیمت 

دارد.
این گوشی که از سیستم عامل فایرفاکس پشتیبانی 
می کند، در طول ماه های آینده راهی بازار خواهد 

شد.
عرضه  خبر  سال جاری  اوایل  موزیال  شرکت 
ارزان ترین گوشی دنیا را داده بود. این شرکت قصد 
دارد گوشی های هوشمندی ارزان تر از آندرویید و 
iOS بسازد تا همگان امکان استفاده از آن را داشته 

باشند.

موزیال با هدف دسترسی سریع و آسان با قیمت کم، 
قصد دارد گوشی های بیشتری از این دست راهی 

بازار کند.
این گوشی با صفحه نمایش 3/5 اینچی، اتصاالت 
Wi-Fi، بلوتوث، رادیو FM و دوربین ساخته شده 

و برنامه نرم افزاری آن مبتنی بر HTML5 است.
در این میان تنها شرکت موزیال نیست که گوشی های 
ارزان قیمت می سازد، بلکه از زمانی که مایکروسافت 
عرضه  برای  برنامه ریزی  حال  در  که  کرده  اعالم 
گوشی های ویندوزفونی ارزان است، تولیدکنندگان 
هندی همچون Karbonn و Xolo همکاری خود 

را برای ساخت چنین گوشی های اعالم کرده اند.
موزیال همچنین اعالم کرده که دو گوشی دیگر با 
همکاری شرکت های ZTE و آلکاتل راهی بازار 

خواهد کرد.
بر اساس گزارش شرکت اریکسون، هند با افزایش 
ابتدایی  28 میلیون کاربر جدید در طول سه ماهه 
سالجاری میالدی بزرگ ترین بازار دنیا به لحاظ رشد 

تعداد مشترک موبایل به شمار می رود.

ارزان ترین گوشی 
هوشمند 

روز جمعه)30 جوزا(  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیشنری 
اعالم کرد که بیش از 50 میلیون نفر در سراسر جهان در اواخر 
سال گذشته بناچار بی خانمان شدند که این باالترین رقم بعد از 

جنگ جهانی دوم است.
در  مزبور  کمیشنری  ژنو،  از  رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
این تعداد، کودکان  از  نیمی  گزارش ساالنه خود خبر داد که 

هستند که بسیاری از آنها گرفتار نبردها یا مشقاتی شده اند که 
قدرتهای جهانی از جلوگیری از آن یا پایان دادن به آن عاجز 

بوده اند.
آنتونیو گوترس، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
در این خصوص گفت: با یک جهش بزرگ و افزایش چشمگیر 

آوارگی اجباری در سراسر جهان مواجه هستیم.
بی  هزار   200 و  میلیون   51 کلی  آمار  گزارش،  این  براساس 

یافته  افزایش  قبل  با  مقایسه  در  نفر  میلیون   ۶ میزان  به  خانمان 
است. این تعداد شامل 1۶ میلیون و ۷00 هزار آواره، 33 میلیون و 
300 هزار بی خانمان در سرزمین های خود و یک میلیون و 200 
هزار پناهجویی است که هنوز پاسخ مشخصی برای درخواست 

پناهندگی شان دریافت نکرده اند.
که  کرد  اعالم  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیشنری 
خود  کشور  در  درگیری  از  سوری هایی که 
گریخته اند، بخش اعظم رقم دو میلیون و 500 

هزار آواره سال گذشته را تشکیل می دهند.
در کل، حدود سه میلیون سوری به کشورهای 
لبنان، ترکیه، عراق و اردن نقل مکان کرده اند 
و حال آنکه شش میلیون و 500 هزار نفر دیگر 

در مرزهای سوری آواره مانده اند.
گوترس در ادامه سخنان خود اظهار داشت که 
درگیریهای سال جاری در جمهوری آفریقای 
مرکزی، اوکراین و عراق باعث شده است تا 
خانواده های بیش تری خانه های خود را ترک کنند، ضمن اینکه 

نگرانی از آوارگی عظیم مردم عراق نیز رو به افزایش است.
اتباع افغانستان، سوریه و سومالی 53 درصد از 11 میلیون و ۷00 
برعهده  را تشکیل می دهند که مسوولیت شان  ای  هزار آواره 
پنج  همچنین  است.  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیشنری 
میلیون فلسطینی نیز تحت مراقبت نهاد دیگری موسوم به آژانس 

کار و امداد سازمان ملل )آنروا( هستند.

سازمان ملل اعالم کرد: 
بیش از 50 میلیون بی خانمان در سراسر جهان 

هراس غرب از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سفارت  مطبوعاتی  رایزن  گامبل؛  چیپ  دوید 
»فاطمه  سفر  از  قبل  چندی  »آستانه«  در  امریکا 
سومار« معاون دستیار وزیر امور خارجه امریکا به 

قزاقستان خبر داد.
دستیار  بازدید  هدف  داشت:  اظهار  چیپ گامبل 
وزیر امور خارجه امریکا از قزاقستان شرکت در 
سوس«  کانسین  »آلماتی  عنوان  تحت  کنفرانسی 

می باشد.
کار  از  بخشی  فعالیت ها  این  شد:  اعالم  همچنین 
بین المللی  روابط  توسعه   برای  امریکا  نمایندگی 
است ضمن اینکه تعدادی از مالقات ها با حضور 
مرکزی  آسیای  کشورهای  در  امریکا  سفرای 

برگزار می شود.
مقامات  بازدید  شده،  اعالم  اهداف  از  غیر  البته 
عملی  هدف  سابق  شوروی  کشورهای  از  غربی 
دوره   این  پویایی  و  می کند  دنبال  نیز  را  دیگری 
به  نسبت  امریکایی  مقامات  که  می دهد  نشان 

قزاقستان فعالیت بی سابقه ای پیدا کرده اند.
بار  چندین  امریکایی  مقامات  کوتاه  مدتی  در 
»نیشا  اخیر  بازدید  که  کرده اند  سفر  قزاقستان  به 
از آستانه  امریکا  نماینده  وزارت خارجه  بیسوال« 

نیز بیانگر این مطلب است.


