
حضار نهایت محترم و گرامی!
بسیار  لحظات  در  ما  امروزی  گفتمان  یا  و  کنفرانس 
حساس تاریخ کشور ما برگزار می گردد. داستان انتخابات 
خسته کننده  افغانستان  مردم  برای  و  دنباله دار  افغانستان 

شده است.
آجندای ملی با تبیین اوضاع سیزده سال گذشته به این 
نتجیه رسیده که قوم گرایی در کشور تقویت گردیده؛ بر  

به  کاری  ملت سازی  دولت-  روند  تقویت  برای  عکس 
نهادهای  اقوام قوی تر و  نتیجه رؤسای  نیامده؛ در  عمل 

دولتی ضعیف تر شده اند.
قانون  سازد؛  حاکم  کشور  در  را  قانون  نتوانست  دولت 
باالی زورمندان تطبیق نشد و نهادها تحت فشار بیشتر 
نشد؛  داده  رشد  قصداً  سیاسی  احزاب  گرفتند.  قرار 
دموکراسی بدون...                           ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دستور شورای وزیران:

صحت وسقم صدای منسوب به خلیلی بررسی شود

رییس ستاد مشترک ارتش انگلیس همزمان با صدمین 
سالروز جنگ جهانی اول گفت: مشارکت 10 ساله لندن 
در جنگ افغانستان »نسل جنگجویی« از سربازان را به 
وجود آورده که آماده اند تا در کانون های ناآرامی جهان 

مستقر شوند.
پیتر وال،  تلگراف، جنرال سر  نوشته روزنامه دیلی  به 
با  همزمان  گفت:  انگلیس  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
خروج نهایی نیروهای مسلح از افغانستان، اگر مجدداٌ 
تروریست ها به این...                       ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
از  برخی  آن  که  از  پس  می گوید  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
پیشنهادهای آن ها در روند تفتیش آرا از سوی ملل متحد پذیرفته 

شد، وارد این پروسه شده اند.
که گفت وگوهای  یک عضو ستاد اصالحات و همگرایی گفت 
آنان با دفتر یوناما در کابل برای گنجانیدن برخی شروط دیگر تا 

یک هفته ادامه می یابد.
تیم اصالحات و همگرایی می گوید: تمامی شروطی را که آنان 
پاک  آرای  از  تقلبی  آرای  منظور جداسازی  به  پیشنهاد کرده اند، 

می باشد. 
احمد بهزاد عضو ستاد انتخاباتی...                    ادامه صفحه 6

اختالف  دلیل  به  که  انتخابات  آرای  تفتیش  روند 
نظرهای نامزدان متوقف شده بود، روز دوشنبه دوباره 
شروع شد. این چندمین بار است که روند تفتیش به 
دلیل اختالف نظر بین ناظران دو نامزد، متوقف می شود.
نامزد و مشاهدین  ناظران هردو  با حضور  آرا  تفتیش 
ملی و بین المللی صبح روز دوشنبه )13 اسد/ 4 آگست( 
آغاز شد. کمیسیون انتخابات می گوید بیشترین تالش 

را برای تسریع روند تفتیش انجام می دهد.
روز  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی  نور،  محمد  نور 
گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته 
»کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که به خاطر 
سرعت روند و به خاطر شفافیت روند میکانیزم هایی را 

که نهایی شده جداً رعایت کند و همه چیز در حضور 
داشت نماینده های دو نامزد صورت بگیرد.«

معیارهای  نامزد،  دو  ناظران  اختالف  دالیل  از  یکی 
مشکالت  آرا  تفتیش  جریان  در  زیرا  بود  آرا  ابطال 
اولین  در  مثاًل  است.  شده  پدیدار  نشده یی  تعریف 
ورقه هایی  به  ناظران  شنبه،  دو  روز  تفتیش  ساعات 
رای دهِی برخوردند که تیک مارک نخورده بودند، ولی 
این آرا در ورق نتایج حساب شده بود. ناظران گفتند 
آرا  ابطال  معیارهای  براساس  ورقه هایی  چنین  با  که 

برخورد می شود.
ابطال آرا در حال حاضر براساس میکانیزمی صورت 
نامزد،  دو  توافق  با  و  متحد  ملل  توسط  که  می گیرد 

ترتیب شده است.
سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که قرار است در 
روزهای آینده تیم های تفتیش به 300 تیم برسد. این 
در حالی ست که...                         ادامه صفحه 6

انگلیس:

ممکن دوباره به کابل نیرو بفرستیم
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 کنار گذاشته می شود

عبدالحمید مبارز در نشست تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان:

حکومت وحدت ملی حکومِت عبور از بحران است

عــدالت 
قربانِی 
مصلـحت

 افشـای سنـد 
2تا به کـی؟

4

7

5

از خالفِت 
راشد تا 

خالفِت داعش

زعفران طالی 

کشاورزی در 

افغانستان

در برگ ها

بهای فقر
روان شناسی 
و چرخۀ نياز

کمیسیون انتخابات: 

پـروسـۀ تفـتیش سـریـع مـی شـود

صفحه 6



تیِم  سوی  از  دیگر  اسنادی  افشای  بازهم 
تقلب های  بر  مبنی  همگرایی  و  اصالحات 
این بار  دوم!...  دور  انتخاباِت  در  سازمان یافته 
اما پای یکی از مقام های ارشِد دولتی در میان 

است. 
در فایِل شنیداری یی که روز یک شنبه از سوی 
کریم  شد،  نشر  همگرایی  و  اصالحات  ستاد 
در  ریاست جمهوری کشور  دومِ  معاون  خلیلی 
انتخابات  مورد  در  حاضران  از  جمعی  میاِن 
می دهد  اطمینان  آن ها  به  و  می کند  صحبت 
مورد  تیم  و  است  مراد  وفِق  بر  همه چیز  که 
حمایت شان به هر نحو ممکن ـ حتا با عدول 
پیروزی  به  ـ  انتخاباتی  روش های  و  اصول  از 

می رسد. 
در این فایل شنیدارِی منسوب به آقای خلیلی، 
جامعۀ  و  رییس جمهوری  که  می شود  گفته 

جهانی نیز از تیِم مورد نظر حمایت می کنند. 
و  اصالحات  تیِم  که  نبود  اول  بارِ  این  البته 
همگرایی دست به چنین افشاگری هایی می زد. 
این تیم در گذشته نیز با نشِر یک رشته فایل های 
شنیداری از مقام های ارشد کمیسیون انتخابات، 
انجام  بر  مبنی  خود  ادعای  که  کرد  تالش 
را  دوم  دور  انتخاباِت  در  گسترده  تقلب های 
ثابت کند. مواردی که هر چند همواره از سوی 
تیم تحول و تداوم و افراد متهم رد شده، ولی 
دست کم در گذشته سبب شدند که وزیر خارجۀ 
امریکا و نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل پای شان به 
مسالۀ انتخاباِت افغانستان کشیده شود. سرانجام 
انتخابات  بن بسِت  افراد،  این  پادرمیانِی  اثر  در 
فنی  و  سیاسی  توافق  به  نامزد  دو  شکسته شد 

برای حل معضِل انتخابات دست یافتند. 
بر مبنای توافق فنی، قرار شد بازرسِی آرا به گونۀ 
صددرصدی زیر نظر ناظراِن ملی و بین المللی 
صورت گیرد و در نتیجۀ این بازرسی، نامزدی 

که آرای بیشتری را از آِن خود کند، به عنوان 
مبنای  بر  ولی  شود؛  شناخته  انتخابات  برندۀ 
توافق سیاسی پس ازاعالم نتیجۀ انتخابات، هر 
دو نامزد باید به تشکیل حکومِت وحدِت ملی 
انتخاباتی مبادرت ورزند  با شرکِت هر دو تیم 
اجراییه  رییس  عنوان  به  انتخابات  دومِ  فرد  و 
در حکومِت وحدِت ملی در راس قوۀ مجریه 

قرار گیرد. 
در ضمن گفته می شود بر اساِس سند توافق شده، 
رییس جمهورِ آینده وظیفه دارد پس از دو سال 
با فرا خواندن نشسِت کالن و تعدیل در قانون 
اساسی، شکل نظام را از ریاستِی متمرکِز فعلی 

به پارلمانی تغییر دهد. 
نتیجۀ دو روز پادرمیانی و  این توافق ها که در 
وزیر  کری  جان  ممتِد  و  فشرده  گفت وگوهای 
ویژۀ  نمایندۀ  کوبیش  یان  و  امریکا  خارجۀ 

دبیرکل سازمان ملل متحد با نامزدهای انتخابات 
به دست آمد، پس از گذشِت چند روز به دلیِل 
اختالف نظرها در جزییات مسایل، یک بار دیگر 
سبب بروزِ مشکالِت تازه در روند شمارش و 
طی  دست کم  که  گونه یی  به  شد.  آرا  بازرسِی 
بازرسِی آرا متوقف  بار روند  این مدت، چهار 
انتخاباتی  ستاد  هم  مورد  تازه ترین  در  و  شده 
و  افشاگری  به  دست  همگرایی،  و  اصالحات 

نشر فایل صوتی زده است. 
و  انتخاباتی  بن بسِت  مورد  در  مسأله  چند 
سیاسی مورد توجه می نماید که یک به یک نیاز 

به واکاوی دارد.
یکم: به دنبال دخالِت امریکا و سازمان ملِل متحد 
انتخابات،  در  آمده  به وجود  بحراِن  رفع  برای 
داد  نشان  واکنش  ناگهان  کرزی  رییس جمهور 
و به نوعی تالش ورزید که موقعیِت بر باد رفتۀ 
کند.  اعاده  را  انتخاباتی  کمیسیون های  و  خود 
ریاست جمهوری،  ارِگ  مبلغان  دلیل،  همین  به 

بحث دخالِت امریکا و سازمان ملل در موضوِع 
انتخابات را به گونۀ وارونه وارد فضای رسانه یِی 

کشور کردند. 
کرزی  آقای  اگر  که  این جاست  اساسی  مسالۀ 
انتخابات  بود،  مسالۀ  در  غیرجانب دار  فردی 
می بایست از آغاز نمی گذاشت موضوع انتخابات 
جنجال هایی  هم  اگر  و  شود  کشیده  بحران  به 
بروز کرده بود، باید این جنجال ها به وساطِت 
خودش حل وفصل پیدا می کرد. ولی دیدیم که 
آقای کرزی از آغاز تا به آخِر بحران انتخابات، 
به عنوان ناظر عمل کرد. انتظار برده می شد که 
زعیم  و  رییس جمهوری  عنوان  به  کرزی  آقای 
ملِی کشور در برهۀ حساسی که افغانستان قرار 
انتخابات  داشت، از ایجاد شکاف و بحران در 
جلوگیری می کرد و کاری را که بیگانه گان انجام 
دادند، خودش قیادِت آن را به دست می گرفت. 
نتیجۀ  به  نسبت  جانب داری  با  کرزی  آقای 
به  که  آن چه  به  نسبت  بی تفاوتی  و  انتخابات 
زعامِت  لیاقِت  که  داد  نشان  بود،  آمده  وجود 
افتضاِح  گردِ  است.  داده  دست  از  را  کشور 
کمیسیون های  دامِن  به  که  همان قدر  انتخابات 
همان  به  نشسته،  معین  اشخاِص  و  انتخاباتی 
میزان باعِث خدشه دار شدِن حیثیِت آقای کرزی 
به عنوان رییس جمهورِی کشور هم شد. کسی 
را  بین المللی  همکارِ  چند  نبود  حاضر  حتا  که 
در ساختارهای انتخاباِت افغانستان برای تأمین 
سرانجام  بپذیرد،  انتخابات  سالمِت  و  شفافیت 
به  را  انتخابات  سکاِن  تمام  که  شد  مجبور 

خارجی ها بسپارد. 
از  دم  همگرایی  و  اصالحات  تیم  وقتی  دوم: 
مطمین  و  می زند  انتخابات  در  تقلب  و  جعل 
اسناد و شواهِد کافی و محکمه پسند  است که 
توافق  و  مصلحت  به  تن  دارد، چرا  اختیار  در 
ارزشمند  زمانی  توافق  و  مصلحت  می دهد؟... 
بتوان عدالت را به کرسی  نتیجۀ آن  اند که در 
نشاند و نه این که عدالت را قربانی مصلحت و 
انتخاباتی کرد. آقای عبداهلل یک بار  توافق های 
در ساِل 2009 تن به مصلحت داد و نتیجۀ آن 
را هم مشاهده کرد، این بار نیاز نبود که بازهم 

مصلحت را بر عدالت ترجیح دهد. 
برای تحقِق عدالت در انتخابات، تیم اصالحات 
و همگرایی از آغاز باید به دنباِل اثباِت سندهای 
دست داشته می بود و تا زمانی که بحِث تقلب به 
فرجام نمی رسید و طرف های ذی دخل مشخص 
نمی شدند، به هیچ گونه توافقی تن نمی داد. حاال 
فراوان  اتهام های  مظاِن  در  را  خود  تیم  این 
قرار داده و از حامیان تا نهادهای بی طرف این 
تقلب های  آن همه  ادعای  که  دارند  را  پرسش 

سازمان یافته چه می شود؟
افشای  در  دیگر  اهمیِت  قابل  مسالۀ  سوم: 
سندهای صوتی این است که چنین سندهایی را 
نه ارایه کننده گاِن آن ها اهمیت می دهند و نه هم 
آن هایی که متهم می شوند و نه هم در افغانستان 
مرجع و نهادی وجود دارد که این گونه اتهام ها 
تا به حال  را بررسی کند. آن چه که می ماند و 
دست کم  است.  بوده  اتهام  برای  اتهام  مانده، 
تقلب،  اسناد  افشای  از  انتظار می رفت که پس 
آنانی که متهم اند تنها به رد آن ها اکتفا نمی کردند 
و به دادخواهی می پرداختند؛ زیرا رد اتهام از راه 

رسانه هرگز نمی تواند به رفِع آن کمک کند. 
نشانۀ رضایت است. شاید  می گویند خاموشی 
کسانی که از سوی تیم اصالحات و همگرایی 
به تقلب های سازمان یافته متهم شده اند، می دانند 
که تعقیِب این موضوع به نفِع آن ها نخواهد بود 
و به همین دلیل، به ردِ آن ها از طریق رسانه ها 

بسنده می کنند.
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بدون  تعویق،  بار  از چهار  بعد  آرا  تفتیِش  پروسۀ  سرانجام 
از سر گرفته  عبدالهی  داکتر  انتخاباتی  ناظراِن ستاد  حضور 
شد و یک روز پس از آن نیز دفتر سازمان ملل شرط های 
داکتر عبداهلل را قبول کرد و آن را با تعدیالتی وارد کارشیوۀ 
تنظیم  آرا  ابطاِل  روِش  هنوز هم  اگرچه  آرا ساخت.  ابطاِل 
اما  می گردد؛  آماده  مدتی  از  که پس  گفته می شود  و  نشده 
حاال چیزی که مهم است این که ستاد انتخاباتِی داکتر عبداهلل 
به روند تفتیِش آرا بازگشته است. با این همه، هنوز به این  
تفتیش،  یا  است  نمایش  آرا  تفتیِش  روند  واقعًا  که  پرسش 
نخواهد  کار  در  پروسه  این  در  تعویقی  دیگر  این که  یا  و 
بود؛ هیچ پاسِخ واضحی وجود ندارد. ولی چیزی که بسیار 
عنوان  هیچ  به  کرزی  آقای  که  است  این  می باشد  روشن 
اجازه نخواهد داد که روند تفتیِش آرا به شکل صادقانه و 
این  نیز  انتخابات  کمیسیون  و  گیرد  صورت  آن  بی طرفانۀ 

اجازه را نمی دهد.
هرچند تا این جای کار دیدیم که روند تفتیِش آرا مشابه بازِی 
موش وپشک است؛ اما حاال با پذیرفته شدِن پیشنهادهای تیِم 
ستاد اصالحات و همگرایی، این امیدواری وجود دارد که 

در این روند تغییراتی به میان بیاید.
و  ملی  ارادۀ  و  عزم  یک  ناپاک،  آرای  شدن  باطل  مسلمًا 
بین المللی می طلبد که به نظر می رسد که هنوز چنین عزمی 
در نهادهای داخلی و بین المللی به میان نیامده است. اما به 
هر رو، مسوولیِت نهادها و ناظراِن ملی و بین المللی است 
که از آرای پاِک مردمِ افغانستان دفاع کنند و نگذارند تفتیِش 

آرا سیاسی باشد.
و  تحول  و  همگرایی  و  اصالحات  تیِم  دو  که  روزهاست 
ناپاک  آرای  ابطاِل  معیارهای  روی  توافق  سِر  بر  تداوم 
هستند.  چانه زنی  و  جدال  مشغول  پاک،  آرای  از  تقلبی  و 
و  عبداهلل  )عبداهلل  تیم  دو  رییسان  که  است  حالی  در  این 
وزیر  کری  میانِی جان  در  پا  از  احمدزی( پس  اشرف غنی 
این  سِر  بر  کتبی  به صورِت  امریکا،  متحدۀ  ایاالت  خارجۀ 
در  توافق  این  نکتۀ  مهم ترین  بودند.  کرده  توافق  معیارها 
به رغم  اما  بود.  بین المللی  معیارهای  رعایِت  مورد،  این 
آن که معیارهای مروِج بین المللی در بررسی آرای انتخابات 
امری پیچیده و ناروشن نیست، چرا دو تیم رقیِب انتخاباِت 
ریاست جمهورِی افغانستان به جای امضای توافق نامه، بازی 

موش و گربه به راه انداخته اند؟
از گفت وگوها و مباحِث سخنگویان و نماینده گاِن تیم های 
مذکور در رسانه ها برمی آید که تیم تحول و تدوام به ریاسِت 
اشرف غنی احمدزی، از امضای این توافق طفره می رود و 
نماینده گان شان برداشت های متفاوت و نامتقارنی از شمارِش 

مجددِ آرا و معیارهای ابطاِل آرای ناپاک ارایه می کنند. 
صرف نظر از این که تیم تحول و تداوم چه اهدافی را از این 
شمارش  می کند،  دنبال  ماللت انگیز  چانه زنِی  و  طفره روی 
مجددِ صد در صِد آرا و جداسازی آرای ناپاک و تقلبی از 
آرای پاک با نظارت هر دو تیم و ناظرین بین المللی، یگانه راه 
عبور از این بن بست و بحران است. راه رسیدن به تشکیل 
توافقاِت  اصلِی  بخِش  دو  از  یکی  که  ملی  وحدِت  دولِت 
طرفین پس از میانجی گری وزیر خارجۀ امریکا بود نیز از 

همین گذرگاه عبور می کند. 
به نظر نمی رسد که هر دو تیم ِ رقیِب انتخابات به خصوص 
احمدزی  غنی  اشرف  داکتر  ویژه  به  و  تیم،  دو  رییسان 
رییس تیم تحول و تداوم، در صدد بازگشت به نقطۀ قبل 
ورزند.  امتناع  توافق ها  آن  اجرای  از  و  باشند  توافقات  از 
توافقات  این  زیِر  وادار می کند  را  آقای غنی  که  اما چیزی 
اجازه  کرزی  آقای  است.  کرزی  آقای  وسوسه های  بزند، 
نداده است که اشرف غنی احمدزی پای آن توافق ها را امضا 
کند و یا هم از عملی شدِن آن ها حرف بزند. از این روست 
که می بینیم هرچه از آن زمان می گذرد، فاصله میاِن دو تیِم 
کریم  به  منسوب  صدای  نشر  و  می شود  بیشتر  انتخاباتی 
این  اوِج  نیز  همگرایی  و  اصالحات  تیم  جانب  از  خلیلی 
فاصله  را نشان می دهد. اما تأکید ما این است که هر دو تیم 
باید نسبت به توافقاِت سیاسِی صورت گرفته پابند باشند و 
از این، بر  بیندیشند و بیش  به تشکیل دولِت وحدِت ملی 

مواضع کمپاینِی خویش اتکا نکنند.

توافِق سیاسی را جدی بگیرید
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باراک اوباما در پاسخ به نامه یی از سوی اخوان المسلمین مصر اعالم 
کرد که محمد مرسی ثابت کرد که قادر به اداره مصر به نحوی که 

تمام گروه های سیاسی را در نظر داشته باشد، نبود.
سوی  از  نامه ای  به  پاسخ  در  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
اخوان المسلمین که از سوی مرکز روابط مصری امریکایی، یکی از 
سازمان حامی اخوان المسلمین در واشنگتن فاش شد، اعالم کرد: 
محمد مرسی، رییس جمهور مخلوع مصر ناتوانی خود را برای اداره 
باشد،  داشته  نظر  در  را  سیاسی  گروه های  تمام  که  نحوی  به  مصر 

ثابت کرد.
وی عنوان داشت: این در حالی است که دولت انتقالی که جایگزین 
عمل  جامه  مصری  میلیون ها  خواسته های  به  توانست  شد،  مرسی 
بپوشاند که اعتقاد داشتند انقالب در مسیر نادرستی حرکت می کند.

و  تونس  در  مسالمت آمیز  تغییرات  روند  که  زمانی  گفت:  اوباما 
از کسانی که  امریکا گزینه حمایت  مصر در سال 2011 آغاز شد، 
خواهان تغییر بودند را انتخاب کرد و ما دست به این کار زدیم و 
ما می دانستیم که روند تغییرات دموکراتیک دشوار خواهد بود، اما 
جوامعی که مبتنی بر اصول دموکراسی هستند، قطعا دارای ثبات و 

آرامش بیشتری خواهند بود.
رییس جمهور امریکا افزود: عبدالفتاح سیسی، رییس جمهور جدید 
مصر تعهد داد که به آزادی های اساسی برای مصری ها احترام بگذارد 
و به گونه ای کشور را اداره کند که تمامی گروه های سیاسی را در 
نظر داشته باشد و این مساله ای است که امریکا از آن استقبال کرده 
است. واشنگتن تالش کرد تا از هیچ گروهی در مصر حمایت نکند 
و تالش واشنگتن بر این امر بود که هر دولتی را که متجلی اراده 
ملت مصر باشد و دموکراسی واقعی را به رسمیت بشناسد، ترغیب 

و تشویق کند.
اوباما عنوان داشت: امریکا برقراری روابط سازنده خود را با دولت 
جدید مصر که از منافع اصلی همچون مبارزه با تروریسم و اجرای 
معاهده صلح میان مصر و اسرائیل حمایت می کند، حفظ خواهد کرد 
و ما کامال از پیشرفتی که مصر در عرصه حمایت از روند دموکراسی 

به دست آورده است، حمایت خواهیم کرد.

پرسشی از جهان:

 آیا من به اندازۀ کافی انسان نیستم؟!
و  انگلیسی  ادبیات  التحصیل  فارغ  ابومور«،  »میسم 
در  غزه،  اسالمی  دانشگاه  در  سیاسی  علوم  دانشجوی 
مقاله یی تحت عنوان »پرسشی از جهان: آیا من به اندازه 
در  انسانی خود  رنج های  و  دردها  نیستم؟«  انسان  کافی 
جهان محصور سرزمینش را از قلب غزه روایت می کند 
اندازه  به  و  کافی  اندازه  به  آیا  که  می پرسد  جهان  از  و 

سایرین مستحق زنگی نیست؟
الجزیره  اینترنتی  پایگاه  برای  یادداشتی که  این خانم در 

انگلیسی نوشته، عنوان داشته است: 
به یاد دارم زمانی که در یک کارگاه آموزشی سه روزه 
درباره قوانین بین الملل و حقوق بشر که توسط صلیب 
سرخ جهانی در غزه برگزار شده بود، شرکت کردم. یکی 
از شرکت کنندگان از مربی پرسید: من چه کاری انجام 
مربی  بشر شوم؟  این حقوق  به  تا شایسته رسیدن  دهم 
بدون زمان زیادی فکر کردن پاسخ داد: هیچ باید انسان 

باشی فقط همین.
اکنون سوال این است، من باید چه کاری انجام دهم تا 
تا جایی که می توانم بگویم،  انسان بودم باشم؟  شایسته 
دوست  می کنم.  زندگی  معمولی  انسان های  همانند  من 
اشتباه  می خندم،  می کنم،  گریه  می شوم.  متنفر  می دارم، 
می کنم، رویا می بینم، آسیب می بینم، آسیب می زنم، پیتزا 
جوک های  اوقات  گاهی  می شوم،  مریض  دارم،  دوست 
و  می خنداند  را  خودم  فقط  که  می کنم  تعریف  بی مزه 
آخرین باری که خودم را در آیینه دیدم کامال شبیه انسان 

بودم.
تنها تفاوت این است که یک دولت اشغالگر از هیچ کجا 
کرد؛  را  من  سرزمین  انحصاری  تصاحب  ادعای  و  آمد 
آن  در  من  نیاکان  از  بی پایان  سلسله  یک  که  سرزمینی 
به نسل کشی مردم  این دولت اشغالی شروع  زیسته اند. 
سرزمین من کرد. تنها گناه من ایستادگی و جنگیدن برای 

سرزمین از دست رفته و تمامی چیزهای عزیزم است.
جهان من را تروریست می خواند چرا که از کشته شدن 
هم  حیوان  یک  حتی  اما  زدم.  سرباز  حیوان  یک  مانند 
برای زندگیش می جنگد. من از پیشنهاد مقامات آمریکا 
استقبال کردم و به انتخابات رفتم. به حزبی رای دادم که 
تمرین  علت  به  بعدها  اما  داشت.  همخوانی  توقعاتم  با 
دموکراسی که خودشان به من یاد دادند، تنبیه شدم، من 
به  دادن  رای  دموکراسی،  مدرن  تعریف  که  نمی دانستم 
حزب مطبوع آمریکاست نه حزبی که اکثر رای دهندگان 

خواهان آن هستند!
سیستماتیک  قحطی  و  شدید  محاصره  تحت  نتیجه،  در 
محبوس  سرزمینم  از  کوچک  قسمتی  در  و  گرفتم  قرار 

آن دوره من  در  برای سال ها جدا شدم.  دنیا  تمام  از  و 
امتحاناتم  برای  که  حالی  در  کردم  تمام  را  دانشگاهم 
دست  با  را  تحقیقاتم  تمام  و  می خواندم  درس  شمع  با 
پول  بدون  را  مدرسه  طوالنی  روزهای  بارها  می نوشتم. 
مهندس، چیزی  پدرم، یک  که  برای غذا سر کردم چرا 

برای ساختن نداشت.
طی چهار سال سخت، با رویاهای بزرگ فارغ التحصیل 
شدم؛ متاسفانه رویاهایم از واقعیت بزرگتر بودند. من با 

وجود استعدادهای بسیار بزرگم بیکار ماندم.
اولیه من  که گمان می کردم حقوق  به خاطر چیزی  من 
را  آن  دنیا  تمام  که  اتفاقاتی  جنگیدم،  و  ایستادم  است 
بسیار  بودن  قرنطینه  فقر و  از  تروریسم خواند. غزه من 
خسته است. غزه من از سه جنگ مرگ بار طی کمتر از 
یک دهه توسط اسرائیل اشغالگر که نیروهایش تا دندان 
است.  خسته  است  جمعی  کشتار  سالح های  به  مسلح 
آمریکایی  دهندگان  مالیات  را  آن  هزینه  که  سالح هایی 
تامین می کنند و جهان دوباره من را به خاطر پاسخ دادن 
انسانی و دست  با سالح های خنده دار،  این حمالت  به 
نیازهای  از مردم من در راه  ساز متهم می کند. ده ها تن 
کودکی  که  می بینم  من  و  می شوند  کشته  روزانه شان 
همچنان  و  می شود  تباه  بدبختی  و  درد  در  جوانی ام  و 

که  چرا  تروریستم،  یک  من  می گیرم.  لقب  تروریست 
برای حقوق ابتدایی خود می جنگم؛ حقوقی که هر کس 
دیگری بدون ریخته شدن یک قطره خون و بدون اینکه 

از خصائص انسانی محروم شود از آن بهره مند است.
27 روز از زندگی کوتاهم که قرار بود زیباترین سال های 
در  را  روزها  این  من  است.  شده  ربوده  باشد،  زندگیم 
حالی گذراندم که می دیدم کسانی که دوستشان دارم به 
خاطر اینکه در نگاه جهانیان به اندازه کافی انسان نبودند، 
از  رهایی  برای  را  بیشتری  سال های  من  و  شدند  کشته 
زخم جنگ از دست خواهم داد به جای اینکه زندگیم را 
بسازم. اگر در این جنگ زنده نماندم، دوست دارم مردم 
جهان بدانند که من هیچ وقت یک راکت یا سالحی در 
به  من  از  که  باشند  مطمئن  نیز  دیگران  ندیده ام.  خانه ام 

عنوان سپر انسانی استفاده نشده است.
هنگامی که این مقاله را می نویسم، مادرم به پدرم گفت 
گاز نیز قطع شد در حالی که اکنون روزهاست آب و برق 

ما نیز قطع شده است.
مستحق  جرم  و  گناه  کدامین  به  که  نمی دانم  هنوز  من 
چنین بدبختی هستم. من در شگفتم که انسان بودن چه 

احساسی دارد.«

اوباما: 
مرسی قادر به اداره مصر نبود

احزاب مخالف پاکستان:

نواز شریف برکنار شود

اوباما:
 اقدامات پوتین در بلندمدت به روسیه آسیب می زند

آلمان یک قرارداد بزرگ تسلیحاتی
 با روسیه را لغو کرد

رییس جمهوری امریکا ملت روسیه را به عنوان »ملتی 
که هیچ دستاوردی نداشته« دانست و گفت: از آنجا 
که پکن در حال گسترش نقش خود در اقتصاد جهان 
است، غرب باید به دنبال برقراری همکاری  قوی تر 

با چین باشد.
با  مصاحبه   در  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک 
مجله اکونومیست نقش مسکو را در صحنه بین المللی 
کم اهمیت جلوه داد و از اینکه والدیمیر پوتین، همتای 
روسش هیچ کاری انجام نمی دهد ابراز ناامیدی کرد 
و گفت: به عقیده من داشتن آینده نگری در داشتن 

روابط با سایر کشورها اهمیت دارد.
جهان  در  مسکو  نقش  دانستن  اهمیت  کم  با  اوباما 
سیاسی  اهداف  برای  که  رهبری  عنوان  به  پوتین  از 
مشکالت کوتاه مدت درست می کند یاد کرد و وی 
متهم  دراز مدت  در  روسیه  به  رساندن  آسیب  به  را 
کرد و گفت: فکر می کنم مهم این است که از بیرون 
نگاه کنیم . روسیه چیزی نیست. هیچ مهاجری برای 
دستیابی به فرصت به مسکو نمی رود. امید به زندگی 
در میان مردان روسی 60 سال است و جمعیت این 

کشور رو به کاهش است.
وی درباره چالش های منطقه ای روسیه نیز گفت: باید 
ناگهان  نکنند و  تنش زایی  یابیم که روس ها  اطمینان 
مذاکرات  موضوع  به  هسته ای  سالح های  مساله 

سیاست خارجی بازنگردد.
رییس  جمهور امریکا با این حال گفت که از »ریست« 

reset”روابط با روسیه پشیمان نیست.
وی تصریح کرد: احساس ناامیدی نمی کنم.ما روابط 
داشتیم.  مدودف  رییس جمهور  با  سازنده ای  بسیار 

می شد.  انجام  باید  که  شد  انجام  زیادی  کارهای 
داخل  در  مدت  کوتاه  در  پوتین  والدیمیر  سیاست 

مورد حمایت است اما در خارج دردسرساز است.
مدیریت«  »قابل  را  چین  با  امریکا  تنش های  اوباما 
بگویم  باید  درباره چین  که  و گفت: چیزی  دانست 
و  محکم  آنها  با  حدودی  تا  ما  البته  که  است  این 
برخورد می کنیم چرا که چینی ها تا زمانیکه با مقاومت 
روبرو نشوند، با جدیت و قاطعیت برخورد می کنند. 
موضوعات  به  عالقه ای  و  نیستند  احساساتی  آنها 
انتزاعی ندارند. بنابراین به سادگی بگویم که توسل به 

معیارهای بین المللی در مورد آنها کافی نیست.
اوباما معتقد است که تنش های تجاری با چین کاهش 

پیدا خواهد کرد.

احزاب مخالف دولت پاکستان مدعی شدند که دولت نواز شریف، 
نخست وزیر این کشور باید در پایان ماه جاری میالدی برکنار شود.

به گزارش خبرگزاری پی.تی.آی، عمران خان، رهبر حزب مخالف 
تحریک انصاف پاکستان در جریان خطابه ای برای کارمندان حزب در 
الهور گفت: ما به سلطنت خانواده نواز شریف، نخست وزیر پاکستان 
در کشور از طریق راهپیمایی 14 اگست پایان می دهیم. اگر پولیس 
اعضای حزبم را شکنجه یا بازداشت کند، برادران شریف در پاکستان 
و حتی در ایالت پنجاب هم جایی نخواهند داشت. دموکراسی حقیقی 

در پاکستان وجود ندارد مگر سلطنتی تحت نخست وزیری شریف.
مسوول  کشور  رهبر  و  رییس  دموکرات،  کشور  یک  در  افزود:  وی 
از  حاصل  پول  و  دموکرات  سیستم  کشوری  چنین  در  است.  مردم 
نوع  چه  این  نمی گیرد.  قرار  استفاده  مورد  رهبران  توسط  مالیات 

دموکراسی است!
عوامی  تحریک  مخالف  حزب  رهبر  القدری،  طاهر  حال  همین  در 
پایان  شریف  نواز  رهبری  تحت  دولت  به  اوت  در  گفت:  پاکستان 

می دهیم. آن ها مسئول کشتار مردم بیگناه هستند.
وی با اشاره به درگیری های خشونت بار ژوئن 2013 در شهر »مدل« 
الهور گفت: حزب در 10 اگست2014 و برای پاسداشت کشته شدن 
14 تن از حامیان حزب توسط پلیس به فرمان شهباز شریف، سروزیر 
ایالت پنجاب راهپیمایی برگزار می کند. تاریخ های راهپیمایی انقالب 

نیز پس از این راهپیمایی در 10 اوت اعالم می شود.
شریف  نواز  دولت  خواندن  جعلی  با  خان  عمران  حال  همین  در 
زمان  افزود:  و  شد  پاکستان  در  مجدد  انتخابات  برگزاری  خواستار 
برای این دولت جعلی پایان یافته. ما تا زمان برگزاری انتخابات مجدد 

از پا نمی نشینیم.

آلمان  دولت  آلمانی،  روزنامه  یک  گزارش  به 
به  را  روسیه  با  تسلیحاتی  بزرگ  قرارداد  یک 

دلیل بحران جاری اوکراین لغو کرد.
روزنامه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
زوددویچه تسایتونگ در گزارش خود آورده 
با  قراردادی  آلمان  دولت  مقامات  که  است 
آموزشی  اردوگاه  یک  ساخت  برای  روسیه 
را  روسی  نیروهای  برای  نظامی  مجهز  کامال 

لغو کرده است.
وزیر  گابریل،  زیگمار  روزنامه  این  گفته  به 
دارایی آلمان مجوز ساخت این اردوگاه را که 
در دولت پیشین آلمان تضمین شده بود، باطل 

کرد.
»مدارک  کرده  ادعا  همچنین  روزنامه  این 
مکتوبی« را شامل تصمیم به قطع این پروژه به 
ارزش 134 میلیون دالر را مشاهده کرده است.
گابریل پیش از این در ماه مارس در واکنش به 
الحاق کریمه به روسیه این قرارداد را به حالت 

تعلیق درآورده بود.
تصمیم  به  را  آلمان  روسیه،  جریان  این  در 
تعلیق  و  کرد  متهم  آمریکا  فشار  تحت  گیری 

این قرارداد را »غیر مفید« دانست.
اردوگاه  این  می گویند،  آلمانی  رسانه های 
هر  در  برپایی  صورت  در  نظامی  آموزش 
از  استفاده  با  را  از 30 هزار سرباز  بیش  سال 

پیشرفته ترین ابزار آموزش می داد.
اعالم  از  پس  هفته  یک  تقریبا  گزارش  این 
تحریم های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه 

روسیه ارائه شده است.
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بخش نخست

چه گونه هر روز بهتر از دیروز 

بـــاشـید؟

هر روز 1440 دقیقه است. این یعنی ما در هر روز، 1440 بار فرصت داریم 
که یک تأثیر مثبت بگذاریم. متأسفانه بسیاری از ما به راحتی این فرصت ها 
از بین رفتن شان نمی شویم. چرا؟! چون  را از کف می دهیم و حتا متوجه 
درگیِر روزمرگی شده ایم و این یک نواختی باعث می شود از کنار هر چیز 
به ساده گی بگذریم و پیش از این که بفهمیم چه بر سرمان آمده، این دقیقه ها 
شده اند روز، و روزها شده اند ماه، و ماه ها شده اند سال های سال فرصت های 
از دست رفته. من اسمش را می گذارم »نفرین سال های دل خوشی!« شبیه 
زنده گی  روزمرگی های  همان  واقع  در  اما  است،  ترس ناک  فلم های  عنواِن 
واقعی است که انسان ها را از رسیدن به کمال دور نگه می دارد. خوش بختانه 
راه حل هایی وجود دارد که هر روزتان را به تازه گی، اشتیاق و اراده مزین 

 کند.
زنده گی تان  در  که  روزی«  بهترین»اولین  به  و  بگذارید  زمان  لحظه  چند 
داشته اید، فکر کنید. اولین روزِ یک کار جدید، مکتب جدید، یا ... . با کشِف 
بدن  در  را  آدرنالین  هجومِ  انگار  جدید،  اتفاقات  و  فرصت ها  از  یک  هر 
احساس می کردید و از هر ثانیۀ جادویی اش لذت می بردید. دوست داشتید 
بهترین و برجسته ترین باشید. تمام تالش تان را کردید که جزء به جزء وقایع 
را به خاطرتان بسپرید، اما متأسفانه ممکن است با گذشِت زمان بعضی از آن 
اشتیاق های پیشین را از دست داده باشید و دیگر آن ذوق و تمایِل روزهای 
اول را نداشته باشید. به مرور، کسلی جای انرژی را گرفت، درهم ریخته گی 
جای ایده های نو، و روزمرگی های یک نواخت جای خالقیت را. از آن آدمِ 
زنده دل و پُرتحرک تبدیل شدید به آدمِ بی حوصله یی که حتا حالش را ندارد 

از رخت خواب بیرون بیاید.
برانگیزیم  دوباره  را  اول«  »روز  هیجاِن  و  شور  آن  می توانیم  چه طور  پس 
این  کنیم؟  حفظ  طوالنی  سال های  برای  را  درونی مان  اشتیاِق  و  تمرکز  و 

راه حل ها شاید مفید باشند:

فراموش نکنید که هر روز هدیه یی تازه است
بهترین هدیه ها آن هایی هستند که در کنار عالقه و ذوقی که نسبت به آن ها 
از فرصت های  پُر  بکنیم. هر روز هدیه یی است  نیز  استفاده  ازشان  داریم، 

نشکفته برای غلبه بر ترس، خودکم بینی و میان مایه گی.
سعی کنید برای هر روزتان هدِف مشخصی بگذارید و تمام تالش تان را 
نزدیک تر  موفقیت  به  قدم  یک  تا  بکنید  انتظارات تان  کردِن  برآورده  برای 
شوید. از قدرت هایی که دارید استفاده کنید: هر کدام از ما با قدرت های 
مشخصی به دنیا آمده ایم که فقط خاِص خودمان است. رمز موفقیت، کشف 
کردِن این قدرت های ذاتی و به کار گرفتِن آن ها در زنده گِی روزمره است. 
کنیم و سختی های پیش  استفاده  از قدرت های مان  باشیم چه طور  بلد  باید 

روی مان را به چالش بکشیم.
منتظر نمانید تا دیگران در را برای تان باز کنند. مردمی بوده اند که در حادترین 
داشته اند،  که  خالقیتی  با  و  کنند  پیدا  را  مسیر  بهترین  توانسته اند  شرایط 
باز  شغلی شان  موفقیِت  و  تحصیالت  آزادی،  روی  به  را  جدیدی  درهای 
کرده اند. تمام هوش و حواس تان را به کار گیرید و آن قدرِت نهفته را پیدا و 
از آن برای تشدید و برانگیختِن اشتیاق تان استفاده کنید. بدون شک می توانید 

آن عظمت و کمال را دروِن خودتان پیدا کنید.

نویسنده: جوهانس هاشوفر
برگردان به فارسی: عماد عابدی

فقر یک پدیدۀ نیرومند است. کسانی که به 
و  زیر  هستی شان  همۀ  می افتند،  آن  چنِگ 
رو می شود. مصرِف افرادی که فقیر متولد 
می شوند، از کسانی که غنی به دنیا می آیند 
و  آموزش  به  آن ها  دسترسی  است.  کم تر 
محدودتر  درمان  و  بهداشت  پرورش، 
اخاذی  فساد،  معرِض  در  بیشتر  و  است 
در  که  انسانی  می گیرند.  قرار  خشونت  و 
جایی مثل کشورهای جنوب افریقا به دنیا 
بسیار  جهانی  در  متوسط  طور  به  می آید، 

متفاوت از یک امریکایی زنده گی می کند.
عمِل  و  ذهنیت  احساس،  بر   فقر  آیا  اما 
مردم نیز تأثیر می گذارد؟... به نظر می رسد 
این یک پرسش واضح است، و در واقع، نه 
تازه است و نه هم از من: در طول سده ها، 
نویسنده گان  و  سیاست گذاران  دانشمندان، 
فقر  آیا  که  اند  بوده  این  دانستِن  دنبال  به 
خیر.   یا  دارد  رفتاری  و  روانی  پیامدهای 
با این حال، پرداختن به این پرسش برای 
با  اغلب  این که  دلیل  به  زیادی،  سال های 
کاستی ها  با  فقر  نسبت  یا  و  فقرا  سرزنش 
به اشتباه گرفته می شد، مشکل بوده است. 
گزارشی  آن  برجستۀ  نمونه های  از  یکی 
است که در سال 196۵ توسط دانیل پاتریک 
موینهان ـ که در آن زمان معاون وزیر کار 
امریکا بودـ  زیر عنوان “خانوادۀ سیاه: مورد 
حقوقی برای اقدام ملی” به نشر رسید. در 
که  می کند  استدالل  موینهان  پژوهش،  این 
سیاه پوست  فقیر  خانواده های  از  بسیاری 
“آسیب شناسی  گرفتار  متحده  ایاالت  در 
درهم برهم “  ـ ترکیبی از نبود پدر و مادر، 
سطح پایین آموزش، بی کاری و بزهکاری 
ـ  شده اند و از واشنگتن درخواست می کند 
که پا پیش بگذارد. اگرچه هدف موینهان، 
فقر  از  فرار  که  خارجی  شرایط  توصیف 
ذاتی  کمبود  نه  بود،  می ساخت  دشوار  را 
موجود در خانواده های فقیر؛ اما پژوهِش او 
به طور گسترده به عنوان سرزنش قربانیان 
کمتر  او  تحلیل های  نتیجه،  در  شد.  تلقی 

مورد توجه قرار گرفت.
در سال های اخیر، دانشمندان و مردم تمایل 
بیشتری به بررسی تفاوت های ظریف بین 

فقر و روان پیدا کرده اند. یکی از دالیل آن، 
مطالعات  این  به  پرداختن  روش  در  تغییر 
است.  موینهان در دهۀ 1960 در مورد نژاد 
می نوشت، دانشمندان امروز در مورد فقر، 
که از لحاظ اجتماعی کمتر حساسیت برانگیز 
حال،  همین  در  می کنند.   پژوهش  است، 
بررسی  امکان  رفتاری  اقتصاد  ظهور 
سیستماتیِک تفاوت میان تصمیم گیری های 
اقتصادی امروزی را با  مدل رفتار اقتصادی 
نیوکالسیک معیاری فراهم کرده است. این 
تحقیقات، دانشگاهیان و سیاست گذاران را 
که  است  کشانده  ایده  این  به سوی  بیشتر 
عوامل خارجی، که فقر یکی از آن ها  است، 
دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  رفتار  می توانند 
توسط  که  بزرگ  نظرسنجی های  باالخره، 
نهادهای معتبر مانند سازمان ارزش جهانی 
و نظرسنجی مؤسسۀ گالوپ و  آزمایش های 
پیچیده به رهبری نهادهایی مانند جمیل فقر 
اکشن مربوط به دانشگاه فنی ماساچوست 
بررسی  امکان  است،  گرفته  صورت 
و  بیشتر  داده های  با  را  اجتماعی  مسایل 
سخت گیری بی سابقه به میان آورده است.  
در نتیجه، مطالعۀ عواقب روانی و رفتاری 
اشتباه  فقر  قربانیان  سرزنش  با  دیگر  فقر، 
حِل  برای  نخست  گام  بلکه  نشده،  گرفته 

این مشکل پنداشته می شود.
پس ما با این آزادی تازه به دست آمده چه 
روانی  پیامدهای  فقر  نخست،  آموخته ایم؟ 
به  فقر  آن که  ویژه،  به  می آورد.  بار  به  را 
استرس و احساساِت منفی مثل غم و خشم 
خود  به خودی  که  این ها  می شود.   منجر 
پدیده های بدی استند، از عوامل مشکالت 
استرس  نیز محسوب می شوند.   اقتصادی 
دارد،  افسرده گی  با  نزدیکی  بسیار  رابطۀ 
زیان بار  کار  نیروی  از  بهره وری  برای  که 
است. تخمین های قابل اعتماد فعلی نشان 
می دهند که افسرده گی برای اروپا و ایاالت 
متحدۀ امریکا - به دلیل غیبت از محل کار 
تا  سال  هر    - رفته  از دست  بهره وری  و 
هزینه  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  یک 
که  می دانیم  نیز  را  این  دوم،  است.  داشته 
استرس و احساسات منفی، تمایل افراد به 
مانند  اموری  در  بلند مدت  سرمایه گذاری 
کاهش  را  پرورش  و  آموزش  و  بهداشت 
می دهد. این دینامیک ها با هم، ممکن است 

و  آورده  وجود  به  را  روانی  فقر  تلۀ  یک 
مردم را در بی چیزی فرو برد.

پول خوشبختی می آورد
هنگامی که من در مورد تأثیر فقر بر سالمت 
با  اغلب  می گویم،  سخن  مردم  با  روانی 
می شوم.   روبه رو  خوشبخت”  “فقیر  مفهوم 
“افریقایی ها”  امروز،  حتا  مردم،  از  شماری 
لبخند به لب” و در  انسان های “همیشه  را 
نتیجه شاد توصیف می کنند، طوری که انگار 
مبنای  بر  می زنند.  حرف  دلفین ها  دربارۀ 
اما  ساده  زندگی  فقیر  انسان  دیدگاه،  این 
خوشبختی را در دهکده یی به سر می کند که 
در آن یک قطعه زمیِن کوچک، غذای کافی 
برای خندۀ بزرگ و قوِت  الیموت دوران 
او فراهم کرده، و یک شبکۀ  بازنشسته گی 
غنی اجتماعی در برابر لرزش های اقتصادی 
جان  چنان که  می کند.  محافظت  را  آن  هم 
به  می نگارد،  هفدهم،  قرن  شاعر  درایدن، 
فقرا به عنوان ”مرد بی گناه، که وقت خود را 
با رقص می گذراند/ تازه مانند باغ خود و 

شاد مانند هوای خود” نگاه می کنند.
تا همین اواخر، بهترین شواهد علمی امکان 
درست بودِن این نظریات را نشان می داد. 
در سال 1974، ریچارد استرلین، اقتصاددان 
رشد  “آیا  عنوان  با  را  تحقیقی  مشهور، 
می بخشد؟”   بهبود  را  بشر  وضع  اقتصادی 
اطالعات  خالصۀ  آن  در  که  کرد  نشر 
رابطۀ  مورد  در  بررسی ها  از  آمده  به دست 
کشور   19 در  خوشبختی  و  درآمد  بین 
گنجانیده شده بود. داده های او  نشان می داد 
و  درآمد  بین  مثبت  رابطه یی  واقع،  در  که 
خوشبختی در داخل کشورها وجود داشت، 
اما این رابطه در سراسر این کشورها مثبت 
در  ثروتمند  افراد  دیگر،  عبارت  به  نبود.  
جامعه  همان  در  فقیر  مردم  از  جامعه  یک 
کشورهای  اما  می رسیدند،  نظر  به  شادتر 
فقیر  کشورهای  از  متوسط،  طور  به  غنی، 
شادتر نبودند.  این یافته های اولیه باعث به 
انگار  که  شد  عاشقانه یی  نظر  آمدِن  وجود 

نمی شود با پول خوشبختی خرید.
کوچِک  مجموعه های  وجود  حال،  این  با 
نخستین  گروه های  زمان  آن  در  داده ها 

محققان را به بی راهه کشاند. 

بـــهای فقـــر
روان شناسی و چرخۀ نیاز

بخش نخسـت

منتظر نمانيد تا ديگران در را برای تان باز کنند. مردمی بوده اند که در 
حادترين شرايط توانسته اند بهترين مسير را پيدا کنند و با خالقيتی 
موفقيِت  و  تحصيالت  آزادی،  روی  به  را  جديدی  درهای  داشته اند،  که 
شغلی شان باز کرده اند. تمام هوش و حواس تان را به کار گيريد و آن 
قدرِت نهفته را پيدا و از آن برای تشديد و برانگيختِن اشتياق تان استفاده 
کنيد. بدون شک می توانيد آن عظمت و کمال را دروِن خودتان پيدا کنيد
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نظامی  فرمانده  ترسایی،  بیستم  سدۀ  دومِ  دهۀ  اواسط  در 
شد  ملقب  »اتاتورک«  به  بعدها  که   - کمال  مصطفا  ترکی، 
جهاِن  در  را  مدرنش  مفهوم  به  نظامی  کودتای  نخستین   -
اروپایی  کشورهای  فیصلۀ  سپس  و  کرد  راه اندازی  اسالم 
خود  چتِر  در  که  عثمانی  دادِن خالفت  قرار  ملغا  مورد  در 
کرد.  اجرا  بودـ  آورده  گرد  را  اسالمی  کشورهای  بیشترینۀ 
پس از سقوط خالفت عثمانی، بسیاری از مسلمانان - اعم از 
عوام و خواص - احساس کردند که سرپرست و حامِی خود 
را از دست داده اند و به همین خاطر، گرفتار سردرگمی و 
بالتکلیفی شدند. از همان زمان تا بدین سو، آرزوی بازگشت 
و  اسالم  که دغدغۀ سرنوشِت  را  آنانی  خالفت، ذهن همۀ 

امِت اسالمی را دارند، قلقلک می دهد. 
در همین راستا، موضوع »بازگرداندن خالفِت از دست رفته« 
از مهم ترین قضایایی شد که جنبش های اسالمِی معاصر را به 
خود سرگرم ساخت. از آن باالتر، فروپاشی یا فروپاشاندن 
انگیزه های  از جملۀ  عثمانی -  یا دولت  عثمانی -  خالفت 
بزرِگ  باعث ظهور جنبش های  که  بود  نیرومند و جدی یی 
اسالمی که در گسترۀ جهان اسالم فعالیت می کردند گردید؛ 
مثل سازمان اخوان المسلمین که در مصر آغاز به فعالیت کرد، 
و جماعت تبلیغ و جماعت اسالمی که هر دو، خاستگاه شان 
هندوستان بود، و جماعت نور که از ترکیه آغاز به فعالیت 
که  کرد  فعالیت  به  شروع  »التحریر«  سپس تر حزب  و  کرد 
همۀ نیروی خود را متمرکز بر موضوع خالفت ساخت و به 

چیزی جز آن نیندیشید.
روی این حساب، ظهور جنبش های اسالمی معاصر، پیوندی 
در  همه  جنبش ها  این  دارد.  خالفت  مسألۀ  با  ناگسستنی 
واکنش به سقوط خالفت شروع به فعالیت کردند، پاره یی از 
آن ها می خواستند آن را دوباره زنده کنند و برخی دیگر از 
آن ها در صدد بودند انحرافی را که منجر به سقوط خالفت 
تأسیس  التحریر(  آن ها )حزب  از  برخی  کنند.  اصالح  شد، 
خالفت را آغاز و مدخلی برای پروژۀ اصالح طلبانۀ خود قرار 
دادند و بعضی از آن ها )سازمان اخوان المسلمین( آن را هدف 
و غایِت تالش های خود دانستند که پس از طی مراحلی به 
آن دست خواهند یافت. اما جنبش های اسالمِی دیگری هم 
در صحنه حضور داشتند )جماعت تبلیغ و جماعت نور( که 
فکر می کردند گوهر و بنیاد مشکِل مسلمانان به خالفت و 
حکومت داری و سیاست رابطه ندارد، بلکه مشکل مسلمانان 
در این است که از آموزه های اسالم فاصله گرفته اند و دین و 
ایمان شان گرفتار سستی شده و درد و درمان و مشکل و حِل 

آن در همین جا نهفته است.
اسالمِی  جنبش های  یا   - اسالمی  جنبش های  دومِ  نسل  در 
سدۀ پانزدهم هجری - جریان ها و احزاب و گروه هایی به 
پیدایی آمدند که که احیای دوبارۀ خالفت را آرزوی خود 
از اهداِف خود قرار ندادند، بلکه در عوض  نمی دانستند و 
در پی اجرای خواسته ها و اهداف سیاسِی مشخصی بودند. 
متمرکز  مضمون  و  محتوا  روی  بر  جریان ها  این  اهداف 
عدالت،  شورا،  آزادی،  حکومت،  مشروعیت  مثل   - بود 
و  صوری  مسایل  تا   - کارآمد  و  باکفایت  حکومت داری 

شکلی.
آشکارترین مصداق و بهترین نمونۀ این نسل از حرکت های 
)حزب  موریتانیا  و  ترکیه  در  اسالمی  جنبش های  اسالمی، 
عدالت و توسعه در ترکیه و حزب و عدالت و توسعه در 
مغرب و جمعیت ملی برای اصالح و توسعه در موریتانیا( 

می توانند باشند.
همچون  دیگری  کشورهای  در  موریتانیا  و  ترکیه  بر  عالوه 
از  شماری  نیز  مغرب  و  الجزایر  و  لیبیا  و  سودان  و  مصر 
جنبش های نوین و تجددگرا وجود دارند. کشورهایی که از 
ترکیه شروع می شود و به موریتانیا پایان می یابد، کشورهایی 
را  از دیگر کشورها نهضت های اسالم گرا  بیشتر  هستند که 
در خود جای داده اند و پیشگامان حرکِت اسالمی شمرده 
می شوند، اگرچه اندیشه های اسالم گرایانه در همۀ کشورهای 
اسالمی حضور دارد و هر کدام از این احزاب تجربیات و 

تشکیالت و چالش های منحصر به فردِ خود را دارد.
دیدگاه های  که  می کنیم  مشاهده  واپسین،  دهۀ  سه  طی  در 
اعضای حرکت های  میان  در  اسالمی  جنبش های  نسل دومِ 
روز،  تا  روز  و  کرده  پیدا  هوادارانی  اسالمی  نویِن  و  کهن 
شعار برپایِی خالفت اسالمی را به محاق فراموشی می برد و 
آن را از کار می اندازد، چرا که نسِل دوم جنبش های اسالمی 
بیشتر از آن که بر مصطلحات تکیه کند، بر محتوا و درون مایه 
و  مقاصد  از شکلیات،  بیشتر  آن ها  برای  و  متمرکز می شود 

اهداف مهم  است.
بار  اسالمی  خالفِت  شعار  اخیر،  روزهای  در  ناگهان  اما 
و  مباحثه ها  و  بازگشت  اندیشه  و  رسانه  عرصۀ  به  دیگر 
کشمکش های جدی در باب »موضوع خالفت« درگرفت و 
رؤیای بازگشت خالفت، هزاران جواِن مسلمان را در گوشه 
هزاران  این  از  برخی  ساخت.  خود  مجذوِب  جهان  گوشۀ 
جوان، با خلیفۀ مسلمانان بیعت کردند و پاره یی از آن ها از 
دور آن را تأیید کردند و بعضی دیگر منتظرند که سرانجامِ 

کار چه خواهد شد.
حتا اتحادیۀ علمای مسلمان به ریاسِت دکتر قرضاوی )که در 
بیانیه یی  همین جا از این نهاد سپاس گزاری می کنیم که طی 
این  با خالفِت داعشی اعالم کرد و روی  مخالفت خود را 
مشروعیت  از  نام نهاد  خالفت  این  که  ورزید  تأکید  نکته 
برخوردار نیست و شروط و ارکان خالفت واقعی اسالمی 
را ندارد( عبارِت آغازیِن بیانیه اش برضد داعش را این گونه 
تنظیم می کند: »اتحادیۀ علمای مسلمان در مورد این حادثه 
)اعالم خالفت از سوی ابوبکر بغدادی( به این نظر است که: 
اوالً: همۀ ما آرزوی بازگشت خالفت به شیوۀ نبوت را داریم 
و از صمیم قلب خود آرزو می کنیم که خالفت همین امروز  

پیش از فردا - برپا شود...«
اند،  بازگشت خالفت  مهم ترین مستند کسانی که طرف دار 
همان حدیثی  است که امام احمد و دیگران به روایت حذیفه 
نقل کرده اند که حضرت رسول فرمود: »نبوت در میان شما 
وقتی  سپس  بخواهد،  خدا  که  آن گاه  تا  می کند  پیدا  دوام 
خدا خواست آن را برمی دارد. بعد از آن، خالفتی بر شیوۀ 
تا هنگامی که خداوند بخواهد  پیامبری روی کار می آید و 
ادامه می یابد، و چون خدا خواست آن را برمی دارد. سپس 
پادشاهی ستمگرانه روی کار می آید و تا مدتی که خدا مقرر 

میان  از  را  آن  و چون خدا خواست  می یابد  استمرار  کرده 
تا  و  می آید  میان  به  استبدادی  سلطنتی  آن،  از  بعد  می برد. 
هنگامی که خدا بخواهد پایدار می ماند و سپس خداوند آن 
شیوۀ  به  می آید  میان  به  خالفتی  آن،  از  بعد  برمی دارد.  را 

پیامبرانه.«
نخست این که این حدیث، تهی از ضعف و سستی از نظِر 
سند و ثبوت نیست. حد اکثر چیزی که در مورد سند این 
حدیث،  این  که  این است  می گویند  متخصصان  حدیث، 
»حسن االسناد« است. هویداست که چنین حدیثی نمی تواند 
مبنای کارهای خطیر و مسایل مهم قرار بگیرد. این حدیث 
انتظار  داشتن  و  بکارد  دل ها  در  امیدواری  می تواند  فقط 
مورد  در  اما  کند.  تزریق  آدم ها  ذهِن  به  را  خبرهای خوش 
خورده،  گره  آن  به  مسلمانان  سرنوشِت  که  مهمی  مسایل 
باید به روایت های صحیح تر و محکم تر استناد کنیم، نه به 

روایت هایی که مبنای استواری ندارند.
از  دارد که  این زمینه روایِت دیگری وجود  این که در  دوم 
نظر رتبه، هم تراز روایِت باال یا باالتر از آن است. سفینه از 
حضرت رسول اکرم روایت می کند که فرمود: »خالفِت نبوت 
سی سال دوام خواهد کرد و سپس خداوند پادشاهی اش را 
این  به هر که خواست می دهد.« چنان که مشاهده می کنید، 
روایت از خالفِت دوم سخن نزده که پس از نبوت می آید و 

بر شیوۀ آن می باشد و پس از خالفت نخستین می آید. 
نهی یی  و  امر  متضمِن  حدیث ها  این  دوی  هر  این که  سوم 
نیستند، یعنی این که مسلمانان را به چیزی مکلف نساخته اند. 
بنا بر این، اگر کسی ادعا کند با اعالن خالفت که پیامدهای 
بزرگی هم دارد آن چه را خدا بر وی واجب گردانیده انجام 
داده، سخن بی مبنایی زده و باید به ما ثابت کند که خداوند 
در کجا به چنین چیزی او را مکلف ساخته است و از کجا 
برپایی »خالفت« امری ست واجب؟ اگر  مدعی می شود که 
معلوم   - نمی تواند  که   - کند  اثبات  را  خود  ادعای  نتواند 
خواهد شد که آدمی دروغ باف است و از جمله آدم هایی ست 

که چیزی را که خدا دستور نداده انجام می دهند.
از آن خالفت تا این خالفت 

به  خالفت  یا  راشد  خالفِت  مصداِق  و  مسما  به  اگر  حاال 
و  صفات  از  برخی  که  درمی یابیم  بپردازیم،  نبوت  شیوۀ 

ویژه گی های این خالفت قرار شرِح زیر است:
1- خالفت راشد در زیر چتر حمایت خود، همۀ مسلمانان را 

- قطع نظر از اقلیت یا اکثریت بودن آن ها - گرد آورده بود و 
همۀ مسلمانان از آن راضی بودند و از نحوۀ مدیریِت شؤون 
سیاسی اش خوشحال بودند. این در حالی است که زیر سلطۀ 
خالفتی که به تازه گی تأسیس آن اعالم شده )خالفت داعش 
مسلمانان  جمعیت  یک هزارم  حتا  اسالمی«(  دولت  »تنظیم 
جهان زنده گی نمی کنند. عالوه بر این که همۀ آن هایی که در 
زیر سایۀ حاکمیت داعشی ها زنده گی می کنند، طرفدار آن ها 
نیستند و آن ها را مشروع نمی دانند و از این که زیر حاکمیِت 

آن ها می زیند، خشنود نیستند.
از  پس  مسلمانان  خلیفۀ  راشد،  خالفت  نظام  در   -2
اجتماعی  جایگاه  و  رأی  صاحبان  با  مشوره  و  نظرخواهی 
اعم  مسلمان  عادِی  مردمان  گستردۀ  مشارکِت  با  حتا  و   -
گزینش  دربارۀ  که  اتفاقی  می شد.  برگزیده   - مرد  و  زن  از 
عمر  حضرت  جهت،  همین  از  داد.  روی  عثمان  حضرِت 
باری گفته بود: »هرگاه کسی با شخصی بدون توجه به رأی 
یا  نباید کسی بیعت کننده  و نظر عامۀ مسلمانان بیعت کند، 
باید  آن ها  شد  ضرورت  اگر  و  کند  پیروی  را  بیعت شونده 
نام نهاد  خلیفۀ  آن که  حال  بخاری(  )صحیح  شوند.«  کشته 
داعش، ابوبکر بغدادی، معلوم نیست چه کسانی با او بیعت 
کرده اند و چه کسانی او را به خالفت برگزیده اند و آن هایی 

امت  میان  در  جایگاهی  از چه  اند،  کرده  انتخاب  را  او  که 
اسالمی برخوردار بوده اند. چیزی که تردیدی در آن وجود 
یاران و  از  اندکی  را گروه  یاد شده  فرد  این است که  ندارد 
را  او  اطرافیانش  از  مشتی  این که  اند.  برگزیده  همکارانش 
در  تا  دهد  را حق  او  ممکن است  اند،  شناخته  بزرِگ خود 
بارۀ مسایل مربوط به اطرافیانش قدرت تصرف پیدا کند، اما 
این که به محض این که چند نفر او را خلیفۀ مسلمانان معرفی 

کنند خلیفۀ مسلمانان شود، امری محال و ناممکن است.
انتخاب خلفا در دورۀ خلفای راشدین  انتقال قدرت و   -3
در فضایی که آزادی مطلق بر آن حکم فرما بود و مردم در 
امنیت کامل روانی و جسمی قرار داشتند و از سلطۀ شمشیر 
ولی  می پذیرفت.  صورت  نبود،  خبری  تهدید  و  ارعاب  و 
ساختِن  برقرار  پی  در  داعش  که  خالفتی  دست اندرکاران 
خود  سرگرم  به شدت  را  همه گانی  رسانه های  و  است  آن 
ساخته، می خواهند آن را در اوج فتنه و آشوب و آشفته گی 
و  ترساندن  از  آن  استقرارِ  برای  و  بسازند  برقرار  جنگ  و 
تهدید و اجبار و استفاده از زور مضایقه نمی کنند. امام مالک 
فتوا  این  از  بن انس، حتا در زمینۀ مسایل خیلی کوچک تر 
وادار ساخته  زور  به  که  آدمی  که طالق  می گفت  و  می داد 
شود به طالق دادن واقع نمی شود. پس بیعت آدمی که زیر 
اولی  به طریق  کار می دهد،  این  به  اجبار تن  سایۀ ترس و 

مشروعیتی برای فرد بیعت شونده ایجاد نمی کند.
و وحدت  یکپارچه گی  که  بود  راشد، خالفتی  4- خالفت 
نه  می کرد،  برقرار  اسالمی  جامعۀ  در  را  رفاه  و  رحمت  و 
خالفتی که جنگ های داخلی را میان مسلمانان تشدید کند و 
آشفته گی و شکنجه و عذاب و مصیبت را بر جامعه تحمیل 

کند.
بود،  اسالم  پیامبر  زمامداری  آن،  الگوی  که  خالفتی   -۵
مثل  و  بود  عمل گرا  و  بود  آرمان ها  و  اهداف  بر  تمرکزش 
مظاهر  به  و  نمی کرد  لفاظی  و  نمی داد  تنها شعار  داعشی ها 
از  بغوی در کتاب »شرح السنه«  امام  نمی پرداخت.  القاب  و 
حمید بن زنجویه چنین نقل کرده: »خالفت از آِن کسانی ست 
که با کردار خود نشان داده اند که واقعًا در پی محقق ساختن 
اهداِف خالفت و تأمین عدالت و تدبیر سنجش گرانۀ شؤون 
مردم استند و از پیامبر اسالم و خلفای راشدین در این زمینه 
پیامبر  زمامداران، مخالف سیرۀ  الگوبرداری می کنند. هرگاه 
دچار  زمامداری  زمینۀ  در  و  کنند  عمل  راشدین  خلفای  و 

دیگر  شبیه  شاهانی اند  شوند،  اسالم  اصیل  از خط  انحراف 
شاهان و با آن که خود را خلیفه بشمارند، خلیفه نیستند.«

چه بسیار بوده اند و هستند حاکمانی در میان ما که هر روز 
بیشتر از روز پیش، لقب های براق و جذاِب بیشتری را با خود 
یدک کشیده اند و می کشند و خود را مقدس و اسطوره یی 
فروخته  فخر  خود  خانوادۀ  و  نسب  به  و  اند  کرده  معرفی 
اند، اما در واقع برای مردمِ خود جز خواری و آشفته گی و 

نابه سامانی و بال چیز دیگری به ارمغان نیاورده اند.
»احکام شرعی به اوصاف و معانی، منوط است نه به نام ها 

و شکلیات«
 این عبارت را عالمه محمد طاهر بن عاشور، عنواِن یکی 
االسالمیۀ«  الشریعۀ  »مقاصد  گران سنِگ  کتاب  مباحث  از 
احکامی  که  این  است  سخن  این  معنای  است.  داده  قرار 
و  مظاهر  و  شکلیات  بر  می کند  وضع  اسالمی  شریعت  که 
بر  تأکید  بلکه  نمی شود،  شالوده گذاری  مسما  بدون  اسمای 
روی محتوا و مسما دارد. ابن عاشور می نویسد: »زینهار که 
بیفتی که پاره یی از احکام اسالمی، وابسته به  به این گمان 
نام های اشیا و شکل های ظاهری آن ها )شکل های ظاهری یی 
که مقاصد شرعی را برآورده نمی کند( است که اگر مرتکب 
چنین گمانی بشوی، گرفتار اشتباه های کالن فقهی خواهی 
یا  مباح  یا  حرام  را  چیزی  اسالم،  شریعت  هیچ گاهی  شد. 
بهمان  یا  دارد  را  نام  این که فالن  به جهت  واجب نمی داند 

لقب را دارا است یا این که شکل یا رنگش چنین است.«
در موضوع مورد بحث ما  موضوع سیاست و حکومت داری 
و خالفت - نیز می بینیم شریعت، عدالت را فرض گردانیده 
احسان  داده و  قرار  الزامی  زمینه ها  در همۀ  را  آن  تطبیِق  و 
و نیکی کردن را مقرر داشته و آن را نسبت به همه چیز و 
همه کس الزم االجرا قرار داده و شورا و مشروعیِت سیاسی 
و جلوگیری از استبداد و خودکامه گی را در حکومت داری 
و سیاست گری از اصل های مهم و مرکزی معرفی کرده. نیز 
تشویق  خود  بر  دیگران  دادِن  ترجیح  به  را  سیاست مداران 
کرده و آن ها را به اجرای مساوات و برابری میان انسان ها 
و فروتنی و تکبر نورزیدن و سرکشی نکردن ترغیب نموده 
و متصدیان امور عامه را سفارش داده تا جایی که در توان 
نه خودشان  و  کنند  نگه داری  را  دارایی های عمومی  دارند، 
به آن ها دستبرد بزنند و نه دیگران را اجازه دهند که چنین 
به  را  عمومی  ثروت های  بکوشند  همواره  و  بکنند  کاری 
بی جای  مصرف  از  و  کنند  توزیع  مردم  میان  عادالنه  گونۀ 
اسالم،  شریعت  در  همچنین  کنند.  جلوگیری  ثروت ها  این 
موظف اند  سیاست  و  حکومت داری  امور  دست اندرکاران 
ضعفا و فرودستاِن جامعه را یاری برسانند و نیازمندی های 
آنان را برآورده کنند و از حقوق و کرامِت آن ها دفاع کنند و 
جلو زورمندان را بگیرند و نگذارند آن ها حقوق و کرامت 
دیگران پایمال کنند و امنیت و آرامش افراد جامعه را برهم 

بزنند.
آن ها  اهمیِت  که  هستند  فرایضی  و  ارکان  همه گی  این ها 
این  چنان چه  است.  شده  شناخته  قطع  به صورت  دین  در 
مقاصد و معانی در سایۀ نظامی که خالفتش می نامند محقق 
شود، ما هم چنین »خالفت« ی را تأیید می کنیم. ولی اگر این 
مقاصد و اهداف در سایۀ نظام »خالفت« نایده گرفته شود، 
خواهیم  دشمنی  آن  با  و  نمی خواهیم  را  خالفتی  چنین  ما 
ورزید. هرگاه مقاصد و اهداف پیش گفته در سایۀ نظام های 
سیاسی یی جز نظام خالفت در معرض اجرا گذاشته شود، 
مقصود حاصل شده و ما به آن چه می خواسته ایم رسیده ایم. 

نام، تغییری در اصل قضیه وارد نمی کند. 
شریعت اسالم که احکام و مبانی و مقاصدی را که به برخی 
ما  از  هرگز  گردانیده،  فرض  کردیم  اشاره  پیشتر  آن ها  از 
نخواسته که چیزی را به نام »خالفت« یا »خالفت اسالمی« 
یا »دولت خالفت« برپا کنیم و نیز ما را ملزم به برپا کردِن 
شکل و شیوۀ ویژه یی از این خالفت نساخته و نیز حتا در 
نظام  و  خلیفه  را  حاکم  که  نداده  دستور  ما  به  جمله  یک 

سیاسِی مورد نظِر خود را نظام خالفت بنامیم.
روی این حساب، به صراحت می گویم، اگر واژه های خلیفه 
و خالفت برای همیشه از زنده گی مسلمانان رخت بربندد، 
وارد  خللی  مسلمانان  دین داری  در  سوزنی  سر  اندازۀ  به 
حکومت  مشروعیِت  و  شورا  و  عدالت  اگر  ولی  نمی شود. 
از فرهنگ سیاسی مسلمانان حتا برای یک روز حذف شود، 

مسلمانان به مصیبت بزرگی گرفتار خواهند شد.
با  خالفتی که به زور شمشیر و تفنگ بر ما مسلط شود و 
میلۀ تفنگ با ما سخن بگوید، حتا اگر روی کار هم بیاید، جز 
بال و مصیبت و آفت و شر، ارمغاِن دیگری برای جامعه های 

اسالمی نخواهد آورد.
از حاکمانی در رنج و عذاب است  جوامع اسالمی معموالً 
که به زور تیغ و شمشیر بر گردۀ مردم سوار شده اند و حتا 
نقش  و  دولت  شعار  را  شمشیر  دیکتاتوران،  این  از  برخی 
به حاکمان  نداریم  نیازی  ما  اند. پس  پرچِم خود قرار داده 
مردم  بر  خالفت  شعار  با  و  شمشیر  زور  به  که  دیگری 

حکومت کنند.
میهن  از  دفاع  برای  اما  نیازمندیم  به شمشیر و خشونت  ما 
و  متجاوز  دشمنان  برابر  در  اسالمی  کشورهای  مرزهای  و 
اشغال گر و سرکوب مزدوران و افراد وفادارا به جبهۀ دشمن. 
در  و  شود  کشیده  مسلمانان  روی  به  شمشیر  هرگاه  ولی 
استفاده  با  کسانی  و  شود  استفاده  آن  از  داخلی  جنگ های 
از زور و شمشیر در صدد مصادرۀ حقوق و کرامِت انسان ها 
باشند و شمشیر و سالح، جای شورا و رأی مردم را بگیرد، 
هم  فرقی  است،  مردود  و  نکوهیدنی  به شدت  کاری  چنین 
نمی کند که به نام خالفت این کارها انجام شود یا زیر کدام 

نام دیگر.
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5 www.mandegardaily.com



سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو  چهل و  نو   y سه شنبه  14اسد / مرداد  y 1393 8 شوال المکرم   y 1435 5 اوگیست   62014

ممکن دوباره به کابل نیرو...
باید  نیز  انگلیسی  سربازان  احتماال  بازگردند  کشور 

مجدداً در کابل مستقر شوند.
را  انگلیس  القاعده،  و  طالبان  مجدد  احیای  افزود:  وی 
کامل  خروج  برای  تالش ها  وجود  با  تا  می کند  ملزم 
نیروها تا پایان سال جاری میالدی، اقدامات بیشتری در 

افغانستان انجام دهد.
انگلیس  ائتالفی  دولت  نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
دیگر  همراه  به  اول  جهانی  جنگ  سالروز  صدمین  در 

رهبران کشورهای مشترک المنافع در مراسم کلیسایی در 
گالسکو شرکت می کنند و سپس برای مراسم بیشتر از 
جمله دیدار از یادبود جنگ جهانی اول به بلژیک سفر 

خواهد کرد.
اندرو موریسون، نماینده ویژه دیوید کامرون در مراسم 
داد،  هشدار  اول  جهانی  جنگ  سالروز  صدمین  یادبود 
نظم جهان امروز یک مساله متزلزل هشدار دهنده است.
این  از علت های  افزود: بسیار مهم است که مردم  وی 
برای  را  آموخته ها  آن  و  بیاموزند  درس  جهانی  جنگ 
وضعیت حال حاضر ما به کار گیرند. نتیجه گیری نگران 

کننده من این است که رهبران کشورها در یک جهان 
بی ثبات نمی دانند که تصمیماتشان ممکن است منجر به 

چه پیامدهایی شود.
مدت  طوالنی  مشارکت  افزود:  وال  پیتر  سر  جنرال 
انگلیس در جنگ های افغانستان و عراق سبب شده تا 
با درگیری های  مقابله  برای  این کشور  نیروهای مسلح 
باشیم  مطمین  می توانیم  ما  باشند.  داشته  آماده گی  آتی 
دارد  مبارزه  توانایی  و  مهارت  که  جنگجویی  نسل  که 
منافع  و  کشورمان  از  دفاع  در  مهمی  نقش  می تواند 

امنیتی اش ایفا کند.

دستور  مسوول  نهادهای  به  وزیران  شورای 
داده است که صدای منسوب به محمد کریم 
خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری را بررسی 

کنند و صحت و ثقم آن را روشن سازند. 
که  می گوید  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی 
اتهام وارده بر معاون دوم رییس جمهور کرزی 
انتخابات،  پروسۀ  در  وی  دخالت  بر  مبنی 

بی اساس است.
ماندگار  به روزنامۀ  ایمل فیضی روز گذشته 
شده،  نشر  باره  این  در  صدایی که  گفت، 
ثابت کنندۀ مطلب خاصی نمی باشد و از جانب 
کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری نیز 

جعلی خوانده شده است.
صدا  این  داشتن  ادعای صحت  فیضی  آقای 
را رخنه در حریم شخصی و تهدید جدی به 

امنیت عامه خواند.
او گفت: »جعل کردن صدا جرم است و اگر 
هم  آن صورت  در  تأیید شود،  صحت صدا 
جرم بسیار بزرگ و یک کار زشت است؛ زیرا 

این رخنه استخباراتی در حریم یک شخصیت 
عامه است.«

سخنگوی رییس جمهور هم چنان گفته است 
جدی  پیگرد  مورد  باید  کار  این  عامالن  که 

قانونی قرار گیرند.
که  نیست  شک  جای  این  در  که  گفت  او 
مقام های حکومت هر کدام تمایلی به یکی از 
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری داشته اند 

و دارند.
قانون  خالف  هرگز  کار  این  که  افزود  او 
است،  افغان  هر  قانونی  حق  و  نمی باشد 
یا  و  دولتی  اختیارات  و  وسایل  از  اگر  اما 
نامزد  یک  علیه  حکومتی،  صالحیت های 
خاص و به سود نامزد دیگر ریاست جمهوری 

استفاده شود، خالف قانون است.
همگرایی  و  اصالحات  تیم  یک شنبه  روز 
دوم  معاون  خلیلی  کریم  به  منسوب  صدای 
ریاست جمهوری  را به نشر رسانید و ادعا 
نامزد  یک  از  انتخابات  در  نیز  وی  که  کرد 

خاص حمایت کرده است.
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حکومت وحدت ملی حکومِت...
پیروز  جدید  احزاب  آمدن  وجود  به  و  سیاسی  احزاب  رشد 
بانک ها،  پول،  مافیاهای  به دست  را  این سیر کشور  نگردید، 
صدمه  کشور  ملی  اقتصاد  داد.  قرار  زورمندان  و  مخدر  مواد 
بی کیفیت  اموال  استهالک  به  کشور  نکرد؛  رشد  تولید  دید؛ 
اقتصاد ملی را سخت  همسایه گان مبدل گردید؛ قاچاق، کمر 
ضربه زد، با این همه، حکومت می دانست که کشور به طرف 
بحران  از  نمی تواند  یا هم  و  نمی خواهد  ولی  بحران می رود، 

جلوگیری کند.
کنار  می گیرند،  قرار  شرایطی  چنین  در  زمانی که  حکومت ها 
می روند، ولی در کشور ما تا هنوز این فرهنگ به وجود نیامده 

است.
است؛  نتوانسته  کرده  باز  ما جا  در کشور  دموکراسی  فرهنگ 
این  بودند؛  قدرت  در  دموکراسی  مخالفین  ما  وطن  در  زیرا 
سیر باعث شد که انتخابات با اشتراک تعدد قومی در رهبری 
مگر بازهم سمتی و قومی شود و برد و باخت شکل مرگ و 
نهادهای  تقلب،  اتهام های  با  میان،  این  در  بگیرد.  را  زنده گی 
انتخاباتی که قوی نبودند، ضعیف تر گردیدند؛ بحران جدی تر 
شد، دو نامزد از هم فاصله گرفتند، لحن ها زشت شد. آجندای 
ملی که با تحلیل اوضاع پیش بین این بحران بود، به به مثابۀ یک 
نهاد بی طرف پا پیش گذاشت و با دو نامزد محترم مالقات هایی 
استقبال گردید؛  انجام مذاکرات  برای  پیشنهادش  انجام داد و 
ولی هنوز در نیمۀ راه بودیم که ریاست جمهوری هیأت خاص 
خود را موظف ساخت و هیأت آجندای ملی را تقویت نکرد. 
نتوانست،  برده  پیش  از  کاری  ریاست جمهوری  چون هیأت 
پای امریکا با تیلفون رییس جمهور اوباما و اشتراک جان کری 
از جان  می کنیم  تشکر  دخیل ساخته شد.  امور خارجه  وزیر 
می رفت  معنوی  احمد  فضل  قول  به  که  بحرانی  از  که  کری 
رفع  بحران  هنوز  تا  ولی  کرد؛  جلوگیری  شود،  خطرناک  تا 
نگردیده است. بنًا هر لحظه یی که خواسته شود آجندای ملی 
هر  به  بگیرد.  از سر  را  مساعی شایستۀ خویش  است  حاضر 
صورت، باید به صفت یک شهروند تذکر بدهم که دو نامزد 
محترم چون سیاست مردان اول کشور ما وظیفه دارند تا قبول 
رفاه  امنیت،  بهتر،  امروز صلح  به  نسبت  مردم  برای  که  کنند 
صلح  آنکه  نه  کنند،  تأمین  را  خوب تر  و  ممکن  و  اقتصادی 
نسبی، امنیت شکنند، فقر و ناداری امروزی را نیز صدمه بزنند 
و فقیر را فقیرتر؛ امنیت را خراب تر و صلح را ضعیف تر سازند 

و همه را قربانی کسب قدرت گردانند.
تمنا داریم، بدون کشمکش تفتیش آرا صورت گیرد؛ رأی پاک 
از نا پاک جدا شود و نتیجۀ انتخابات را که نهادهای انتخاباتی 
نامزد  رهبری  تحت  را  مشترک  کار  و  بپذیرند  می کنند،  نشر 

پیروز برای تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز کنند.
حکومت وحدت ملی، حکومت ایتالفی و تقسیم کرسی ها در 
بین دو طرف نمی باشد؛ حکومت وحدت ملی حکومِت عبور 
از بحران می باشد که با اشتراک نخبه گان سیاسی از احزاب و 
تکشکیل  کشور  متخصصین  و  دانشمندان  سیاسی،  گروه های 

خواهد شد.
که  نمایند  قبول  باید  احمدزی(  و  )عبداهلل  پیشتاز  نامزد  دو 
تأسیس چنین حکومتی بدون گذشت، ایثار، فداکاری به نتیجه 

رسیده نمی تواند.
به یاد بیاوریم، که نیلسن ماندال رهبری فقید افریقایی جنوبی 
زمانی که بعد از گذشتاندن بیست و هفت سال در زندان آزاد 
پوستان  با سفیدان  را  ملی  پیروز گردید، حکومت وحدت  و 
بودند،  نگهداشته  زندان  بیست و هفت سال در  را  ماندال  که 

تشکیل کرد.
انتقام جویی نکرد؛ او همه چیز را به  ماندال عقده نگرفت؛ او 
افریقایی های سیاه پوست اختصاص نداد؛ ماندال سفید پوستان 
را که در برابر سیاه پوستان از تبعیض و تحقیر کار گرفته بودند 
حقوق مساوی داد و احترام کرد؛ زیرا منافع ملی وطنش را در 

اتحاد و استحکام وحدت ملی می دید.
برابر  در  احمدزی  غنی  اشرف  دکتر  و  عبداهلل  عبداهلل  دکتر 
امتحان بزرگ تاریخ قرار گرفته اند، خود به دست خود تاریخ 
زندگی خود را در این مراحل حساس می نویسند. با بیان این 
این  نامزد و حل مشکالت  پیروزی هر دو  مطالب و آرزوی 
گفتمان را آغاز می کنیم. اگر از این امتحان با ایثار، فداکاری و 
شجاعت گذشتند چون ماندال در نزد مردمان کشور ما محبوب 

و نزد مردم جهان نیک نام می گردند.
از  ملی  آجندای  کنفرانس  هیأت  که  می دهم  تذکر  دیگر  بار 
اولین کسانی بودند که برای بار نخست با دکتر عبداهلل عبداهلل 
و بار دیگر با دکتر اشرف غنی احمدزی مالقات ها و مذاکراتی 
صحبت  عبداهلل  عبداهلل  دکتر  با  هم  دوم  بار  دادیم؛  انجام  را 
ما  مالقات  بار  این  احمدزی  غنی  اشرف  دکتر  با  اما  کردیم 

صورت نپذیرفت. 
آجندای ملی بار دیگر هم آماده است که در این مرحلۀ حساس 
که تا هنوز هم مشکالت بسیار بزرگی در بین دو نامزد رقیب 
وجود دارد، پا پیش بگذارد و مسوولیت خود را انجام دهد تا 
همان گونه که مشکل افغانستان است، باید حل آن نیز افغانی 

باشد و توسط خود ما صورت گیرد.
همان گونه که در این مرحله ما مسوولیت داریم دو نامزد محترم 

مسوولیت بیشتر دارند چون صالحیت های ما محدود است.

پـروسـۀ تفـتیش سـریـع...
تفتیش  را  صندوق ها  وقت  دو  در  تیم   200 حاال 

می کنند.
ابطال  میکانیزم  مورد  در  اختالف ها  بروز  دنبال  به 
آرا، تیم داکتر عبداهلل از سازمان ملل متحد خواسته 
بود که پنج مورد را در چک لیست یا میکانیزم ابطال 

آرا بیفزاید.
تیم داکتر عبداهلل گفته است که از این پنج مورد، دو 

از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شده  مورد آن 
ابطال محالت رای دهی  این دو مورد یکی  است. 
»خیالی« است و دیگری باطل شدن آرایی است که 
ولی صندوق های  انتخابات حساب شده  نتیجه  در 

این آرا مفقود شده اند.
انتقال صندوق ها

هزار   21 از  بیش  می گوید  انتخابات  کمیسیون 
صندوق رای دهی از والیات افغانستان به کمیسیون 
انتخابات در کابل رسیده و حدود یک هزار صندوقی 

که در والیات غور و تخار باقی مانده اند به زودی 
به کابل می رسند.

آقای نور گفت: »فقط تا یک یا دو روز آینده تمام 
دفتر  به  صندوق ها  خصوص  به  کمیسیون  مواد 
مرکزی می رسد که این هم یک دست آورد است.« 
نیروهای  توسط  والیات  از  آرا  صندوق های  تمام 
کمیسیون  و  شده  داده  انتقال  کابل  به  آیساف 
مشکلی  هیچ  با  انتقال  روند  که  می گوید  انتخابات 

مواجه نشده است.

کارشیوۀ پیشین ابطال آرا...
از  پس  می گوید:  همگرایی  و  اصالحات 
گفت وگوهای مفصل با نمایندۀ ویژه ایاالت متحده 
کشور  آن  سفارت  مقامات  افغانستان،  امور  در 
سرانجام  متحد،  ملل  سازمان  نمایندۀ  و  کابل  در 
توافقاتی بر سر پیشنهاد پنج ماده یی تیم اصالحات 
و همگرایی و گنجانده شدن این موارد در کارشیوۀ 

ابطال آرا به دست آمد.
که  آنچه  توافق،  این  بنیاد  بر  می افزاید:  بهزاد  آقای 
تحت عنوان کارشیوۀ ابطال تهیه شده است و پیش 
می شود  نهاده  کنار  بود،  شده  خوانده  نهایی  این  از 
آن  در  همگرایی  و  اصالحات  ستاد  پیشنهادهای  تا 

گنجانده شود.
این عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل تأکید 
می کند: در بخش دیگری از این توافقات آمده است 
که ملل متحد بار دیگر بر نهایی بودن و عملی شدن 
تمام مواد از جمله مواد 12 و 16 چک لیست تفتیش 

صندوق ها تأکید می ورزد. 
او تصریح می کند: مادۀ 12 چک لیست ناظر بر کنترل 

سنجش  بر  ناظر   16 ماده  و  مشابه  تیک مارک های 
انتخابات  اول و دوم  نامزد در دور  آراء دو  تفاوت 
از مواد شانزده گانۀ چک  ماده  این دو  تطبیق  است. 
لیست، در روزهای پیش از عید با مخالفت های از 

سوی تیم تحول و تداوم مواجه شده بود.
آقای بهزاد خاطرنشان کرد: بر بنیاد توافق اخیر، ملل 
و قضاوت  نظارت  اصل  با  که  است  پذیرفته  متحد 
بین المللی، به نگرانی ها در مورد نقش کمیسیون های 

انتخاباتی در مدیریت تفتیش خاتمه داده شود.
همگرایی  و  اصالحات  انتخاباتی  ستاد  عضو  این 
افزود: تعداد صندوق هایی که عصر یکشنبه )12 اسد( 
تفتیش  اصالحات  ستاد  ناظران  حضور  عدم  در  و 

شده است، مجدداً مورد تفتیش قرار می گیرد.
آقای بهزاد همچنان گفت: در توافقات عصر یکشنبه 
)12 اسد( موارد 4 و ۵ به طور کامل پذیرفته شد تا 
در کارشیوه گنجانده شود و در پیوند به موارد 1، 2 و 
3 قرار شد تا یک هفته گفت وگوها در این خصوص 

به نتیجه برسد.
پیشنهادات تیم اصالحات و همگرایی

یک: در صورتی که فهرست رأی دهنده گان موجود 

نبوده یا سفید باشد و یا ده عدد شمارۀ کارت رأی 
دهی در فهرست مسلسل باشد و در عین حال %90 
روند  از  باید  باشد،صندوق  نامزد  یک  نفع  به  آرا 

محاسبه خارج و بی اعتبار شناخته شود. 
دو: در صورتی که رأی ریخته شده در صندوق در 
یک محل به تناسب دور اول بیشتر از 100%باشد، 
و بیشتراز90% آرا به نفع یک نامزد باشد و یکی از 
موارد چک لیست نیز در آن دیده شود، صندوق باید 

از روند محاسبه خارج و بی اعتبار شود. 
سه: در صورتی که مجموع آرای یک صندوق600 
موارد چک  از  یکی  و  باشد  آن  از  بیشتر  یا  و  رای 
از روند  باید  دیده شود، صندوق  آن  در  نیز  لیست 

محاسبه خارج و بی اعتبار شناخته شود. 
شامل  خیالی  محالت  آرای  صورتی که  :در  چهار 
نداشته  وجود  عماًل  صندوق  و  باشد  شده  سیستم 
باشد، آرای حساب شده باید از روند محاسبه خارج 

و بی اعتبار شود. 
پنج: مفقودی صندوق ها قابل توجیه نیست و آرای 

آن ها در محاسبه نباید شامل شود.

دستور شورای وزیران:

صحت وسقم صدای منسوب به خلیلی بررسی شود

فرجاِم انتخابات...
رقیبش کم می آورد. موافقت نامۀ امنیتی میان افغانستان 
و امریکا امضا نخواهد شد. بیم آن می رود که ایاالت 
متحدۀ امریکا با افغانستان وداع بگوید و مانند عراق 
خود  امریکا  خروِج  باشد.  اوضاع  نظاره گِر  دور  از 
پیامدهای عدیدۀ دیگر دارد که هر کسی می تواند آن 

را حدس بزند.

7ـ الغای انتخابات و ایجاد دولت موقت
دولت موقت می تواند از ترکیب هر دو تیم انتخاباتی 
باشد یا از اشخاص بی طرف؛ که در هر دو حالت در 
رأِس آن شخص ثالث قرار می گیرد. دولت موقت در 
حکم خط زدن به همۀ دستاوردهای سیزده ساله و تا 
حدی برگشت به موافقت نامۀ بن است که از یک سو 
شکست سیاسی جامعۀ جهانی را در افغانستان بازگو 
می دارد و از سوی هم اداره های نیم بند کنونی را که 

این  می کند.  متالشی  و  تصفیه   گرفته اند،  جان  تازه 
دولِت غیرانتخاباتی از توان الزم برخوردار نمی باشد 
و از این رهگذر که برای مدِت کوتاهی روی صحنه 
از  نمی تواند؛  پرداخته  اساسی  کارهای  به  می ماند، 
جمله قادر نخواهد بود اعتماد مجدد جامعۀ جهانی 
را حاصل بدارد و مساعدت های مورد نیاز افغانستان 

را جلب بدارد.
واهلل واعلم باالصواب



زعفران، طالی کشاورزی در افغانستان
سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو  چهل و  نو   y سه شنبه  14اسد / مرداد  y 1393 8 شوال المکرم   y 1435 5 اوگیست   72014 www.mandegardaily.com

گوآردیوالازتلخترینشکستخودمیگوید

عنوان  بایرن مونیخ  لهستانی  مهاجم 
جدیدش  تیم  در  روز  به  روز  کرد 

پیشرفت خواهد کرد.
صورت  به  لواندوفسکی  روبرت 
جمع  به  دورتموند  از  آزاد  بازیکن 
در  او  شد.  ملحق  باوریایی ها 
خوبی  عملکرد  پیش فصل  بازی های 
داشته و توانسته است گل های خوبی 
است  مطمئن  او  برساند.  ثمر  به  را 
فوتبال  به  بایرن مونیخ  در  حضورش 
او کمک می کند و باعث می شود که 

روز به روز پیشرفت کند.
جدید  مهاجم  لواندوفسکی،  روبرت 

شرایط  درباره  بایرن مونیخ  لهستانی 
که  می دانم  گفت:  تیم  این  در  خود 
کنم.  پیشرفت  می توانم  بایرن  در 
می کنید  بازی  کجا  که  نیست  مهم 
برنده  را  چیزی  چه  می خواهید  و 
شوید. مهم است که با تمام وجود در 
محدودیتی  هیچ  باشید.  تیم  خدمت 
ندارم و دوست دارم روز به روز بهتر 

شوم.
با  بازی  خصوص  در  لواندوفسکی 
تیم سابقش دورتموند در سوپرکاپ 
آلمان گفت: بازی با دورتموند برای 
من لحظه ای خاص خواهد بود. چهار 
سال فوق العاده را در دورتموند پشت 
سرگذاشتم اما قطعًا شرایطم متفاوت 
خواهم بود، چون دیگر بازیکن این 

تیم نیستم.
بوروسیا  در  لواندوفسکی  روبرت 
داشت  خوبی  عملکرد  دورتموند 
لیگ  فینال  به  تیم  این  با  توانست  و 
قهرمانان اروپا نیز صعود کند. او این 
فصل در تیم بایرن مونیخ بازی می کند 
افتخارت  بتواند  تا  است  امیدوار  و 

زیادی با این تیم کسب کند

پاری سن ژرمن  سوئدی  مهاجم 
عنوان کرد: نمی داند که این تیم 
واقعا به دی ماریا نیاز دارد یا نه؟
آنخل دی ماریا، ها فبک آرژانتینی 
رئال مادرید پس از ورود تونی 
رودریگس  خامس  و  کروس 
از  را  خود  جایگاه  تیم  این  به 
دست داده و به احتمال زیاد در 
را  تیم جدیدی  آینده  روز  چند 

انتخاب خواهد کرد.
نقش  که  آرژانتینی  ها فبک  این 
مادرید  رئال  قهرمانی  در  مهمی 
داشت،  اروپا  قهرمانان  لیگ  در 
پاری سن ژرمن،  تیم های  از 
مونیخ  بایرن   و  منچستریونایتد 

پیشنهاد داشت.
مهاجم  ابراهیموویچ،  زالتان 
در  پاری سن ژرمن  سوئدی 

واکنش به خرید آنخل دی ماریا 
به  واقعا  که  نمی دانم  گفت: 
نه؟  یا  داریم  نیاز  بازیکن  این 
که  است  تیمی  پاری سن ژرمن 
ستاره های  گذشته  سال های  در 
در  و  کرده  جذب  را  زیادی 
باید  قهرمانی  کسب  برای  واقع 
باشد.  داشته  بزرگی  بازیکنان 
اما نمی دانم که واقعا در ترکیب 
دی ماریا  مثل  بازیکنی  به  خود 

نیاز داریم یا نه؟
در  ابراهیموویچ  زالتان 
از  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
در  دی ماریا  احتمالی  حضور 
زده  هیجان  پاری سن ژرمن 
هستید یا نه؟ گفت: خیر. به هیچ 
به  عنوان. هیچ احساس خاصی 

ورود احتمالی دی ماریا ندارم.

مالیات دهندگان  داد،  گزارش  میل  دیلی  روزنامه 
انگلیسی صورت حساب ۵3 هزار پوندی اقامت دو 
روزه رییس جمهوری افغانستان در سفر رسمی اش 

به لندن را پرداخت کرده اند.
هیأت  و  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
همراهش در جریان مذاکرات با انگلیس و پاکستان، 
مهمان دولت لندن بودند و هتل می فر را به عنوان 

محل اقامتشان انتخاب کردند.
اتاق های این هتل پنج ستاره شبی 7000 پوند است 
و افراد مشهور و سلطنتی به شدت عالقمند اقامت 
انگلیسی  مالیات دهنده گان  هستند.  هتل  این  در 
کابل  دولت  و  هیأت  این  از  تن   12 اقامت  هزینه 

هزینه اقامت 28 تن دیگر را پرداخت کرده اند.
زرداری،  به رهبری آصف علی  پاکستانی  مهمانان 
رییس جمهوری سابق اسالم آباد در هتل برکلی در 
کنسینگتون اقامت داشتند که گمان می رود صورت 

حساب آن ها به 10 هزار پوند رسیده باشد.
جهان  کشورهای  فقیرترین  از  یکی  افغانستان 
از  پوندی  میلیون   17۵ کمک  ساالنه  و  است 
 ۵3 این صورت حساب  می کند.  دریافت  انگلیس 
انگلیس  خارجه  امور  وزارت  توسط  پوندی  هزار 
آزادی  قانون  تحت  درخواستی  به  و  پرداخت 

اطالعات افشا شد.
انگلیس  خارجه  امور  وزارت  سخنگویان  از  یکی 
گفت: این هزینه برای کرزی و هیات همراهش که 
در نشست سه جانبه ای میان انگلیس، افغانستان و 

این  است.  پرداخت شده  داشتند،  پاکستان شرکت 
و  کابل  میان  همکاری ها  تقویت  زمینه  در  نشست 
اسالم آباد، حمایت از روند صلح افغانستان و ایجاد 

صلح و ثبات در منطقه باعث پیشرفت شده بود.
اما کرزی در فبروری سال جاری میالدی با اعالم 
سال   13 در  ناتو  نیروهای  حضور  که  مساله  این 
افغانستان شده،  بدتر شدن وضعیت  باعث  گذشته 

خشم خانواده سربازان انگلیسی را برانگیخت.
ائتالف  اجرایی  مدیر  ایزابی،  جاناتان 
برون  دیدارهای  گفت:  انگلیس  مالیات دهنده گان 
اما  هستند  بین المللی  دیپلماسی  از  بخشی  مرزی 
انگلیسی  مالیات دهندگان  که  نیست  معنا  بدان  این 
امضا  سفید  چک  باید  لوکس  اقامت های  برای 
بکشند. پرداخت چنین صورت حساب هایی برای 
انگلیس  دولت  از  تشکری  هیچ  که  مهمان هایی 

نمی کنند، آزاردهنده تر است.

نا امنی و مافیای مواد مخدر سبب شده است که کشت زعفران 
منحیث جایگزین تریاک در افغانستان ترویج نیابد.

مقامات می گویند که اگر شرایط برای ترویج زعفران بیشتر مهیا 
در  را  اقتصاد  بهبود  و  دهقانان  رفاه  کشاورزی،  انقالب  شود، 

افغانستان سبب خواهد شد.
مقامات وزارت زراعت افغانستان آیندۀ کشت زعفران را در آن 
کشور قناعت بخش دانسته می گویند که این محصول زراعتی در 
پهلوی جایگزین شدن مواد مخدر، می تواند زمینه کشت مشروع، 

شغل و رفاه دهقانان را فراهم کند.
بدیل  صفت  به  زعفران  کشت  ترویج  برای  اخیر  درسال های 
کوکنار در افغانستان اقداماتی صورت گرفته است و تا امروز نیز 
به آن چنین نگریسته می شود. این که با وجود این پیشینه هنوز 

زعفران نتوانسته است به پیمانه وسیع جایگزین کوکنار گردد،.
محمد ابراهیم اظهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدره می گوید 

که مافیای مواد مخدره جلو چنین کاری را می گیرد.
اظهر هم چنان معیاری نبودن محصول زعفران و ضعف بازاریابی 
را یکی دیگر از موانع ترویج وسیع زعفران در افغانستان دانست.

ترویج زعفران
بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعت هرات، کشت زعفران را 
درآن والیت یک پدیده بسیار مفید دانست وپیش بینی می کندکه 
هرگاه شرایط برای ترویج بیشترآن فراهم شود می تواند انقالب 
زراعتی رادرقبال داشته باشد. او در مورد مساعدبودن آب و هوا، 
خاک هرات برای کشت زعفران گفت که دلیل کیفیت باالی آن 

همین عوامل می باشد. 
احمدی می افزاید: در مجموع در والیت هرات 7۵0 هکتار زمین 

برای زراعت زعفران وجود دارد و سال قبل، زارعین این والیت 
سه و نیم تن زعفران خالص با جنس عالی را تولید کردند. 

در  زعفران  وسیع  گسترش  عدم  دلیل  هرات  زراعتی  امور  آمر 
اقتصاد  بودن وضع  را ضعیف  افغانستان  و سایر والیات  هرات 
دهاقین وانمود کرد زیرا پیاز زعفران خیلی گران است. او تأکید 
می کند که در هرات پیاز کافی برای ترویج زعفران وجود دارد که 

می توان آن را در سایر والیات کشت کرد.
از این لحاظ مقامات در وزارت زراعت می گویند که یک مرکز 
می گردد  ایجاد  درهرات  زعفران  کیفیت  کنترول  و  پروسس 
محصول  و  شده  بیشترکیفیت  هرچه  بهترشدن  اینکارباعث  که 

افغانستان تحت لوگوی کشور صادر گردد.
سیما غوریانی، رییس اتحادیه زنان زعفران کار هرات می گوید که 
زعفران باعث رفاه زنان و خانواده های آنها گردیده است و طور 
اوسط هر خانوادۀ زعفران کار تا حدود ۵00 دالر در سال عاید از 

آن بدست می آروند.
نقاط  ابراز خوش بینی کرد که کشت زعفران در  خانم غوریانی 
دور دست والیت هرات رایج شده استو زنان آن مناطق قادر به 

کسب درآمد از این ناحیه شده اند.
گوید  می  غزنی  والیت  زراعت  رییس  عباسیار،  حسین  سلطان 
که به استثنای برخی از ولسوالی های ناور ومالستان که سرداند 
دارد  وجود  زعفران  کشت  امکانات  غزنی  ولسوالی   16 دربقیه 
که می تواند در پهلوی باغ داری دربهبود زندگی دهقانان و سایر 

دست اندرکاران زراعت نقش خوبی داشته باشد.
عباسیار می افزاید: جنسیت زعفران غزنی، حتا از زعفران هرات 

هم بهتر است.

وزارت دفاع ملی افغانستان اعالم کرده که در نتیجه 
کابل، دست کم  کنار جاده در جنوب  انفجار بمب 
دیگر  تن  چهار  و  کشته  ملی  اردوی  نظامی  چهار 

آنان زخمی شده اند.
که  گفته  خبرنامه یی  در  دوشنبه  روز  وزارت  این 
در  دیروز  صبح  هشت  ساعت  حوالی  انفجار  این 

مربوطات جنوب کابل ُرخ داده است.
اشاره یی  انفجار  وقوع  دقیق  محل  به  خبرنامه  در 
نشده اما گفته می شود که این انفجار در مربوطات 

ولسوالی موسهی، در جنوب کابل ُرخ داده است.
بر بنیاد خبرنامه، انفجار زمانی ُرخ داده که نظامیان 
اردوی ملی سوار بر یک موتر مصروف گزمه امنیتی 

بودند.
تا کنون فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را بر 
انفجار  اما وزارت دفاع گفته که این  عهده نگرفته 

کار مخالفان مسلح دولت است.
این  گفته  به  که  را  انفجار  این  ملی  دفاع  وزارت 
را  از سوی مخالفان مسلح صورت گرفته  وزارت 

محکوم کرده است.
داده  ُهشدار  دولت  مسلح  مخالفان  به  وزارت  این 
که فعالیت های آنان به روحیه نظامیان اردوی ملی 
تاثیری نخواهد داشت و این نظامیان با قاطعیت در 

مقابل مخالفان مبارزه می کنند.
از  پس  ملی  اردوی  نظامیان  کاروان  به  حمالت 

برگزاری انتخابات دور دوم افزایش یافته است.
کاروان موترهای نظامیان اردوی ملی در مربوطات 
یا  جاده  کنار  بمب  انفجار  هدف  بارها  کابل  شهر 

حمالت انتحاری قرار گرفته است.

رئال  برابر  شکست  بایرن  سرمربی 
را  اروپا  قهرمانان  لیگ  قبل  در فصل 
مربیگری  دوران  شکست  تلخ ترین 
خود دانست. او می گوید از بارسلونا 
به خاطر خستگی  که  جدا شد؛ چرا 

دیگر نمی توانست ادامه بدهد.
عملکرد  بارسلونا  در  گوآردیوال  پپ 
خیره کننده یی از خود به جا گذاشت 
عنوان  به  زیاد  جام های  کسب  با  و 
این  تاریخ  سرمربی  پرافتخارترین 
جدایی  از  بعد  شد.  انتخاب  باشگاه 
علت  درباره  زیادی  شایعه های  پپ 
بعضی  رسید.  گوش  به  رفتنش 
سران  از  گوآردیوال  که  بودند  معتقد 
بازیکنان  بود  خواسته  آبی-اناری ها 
جدیدی را به تیم اضافه کنند و این 
خواسته برآورده نشد تا مرد محبوب 
بایرن  مقصد  به  را  تیم  این  نوکمپ 

ترک کند.
درباره علت جدایی خود  گوآردیوال 
او  کرد.  صحبت  اناری ها   - آبی  از 
چرا  شد؛  جدا  تیم  این  از  می گوید 
که احساس خستگی می کرد و دیگر 
او  دهد.  ادامه  کار  به  نمی توانست 
سران  از  می گویند  بعضی  گفت: 
بارسلونا خواستم تا بازیکنان جدیدی 
نتوانستند  چون  و  کنند  جذب  را 
این  از  کنند  برآورده  را  من  خواسته 
سخنانی  چنین  اصال  شدم.  جدا  تیم 

از  خواسته ای  چنین  ندارد.  صحت 
اکتبر  در  نداشتم.  بارسلونا  سران 
2011 با رئیس باشگاه نشستی داشتم 
نمی خواهم  دیگر  که  گفتم  او  به  و 
که  بود  تصمیمی  این  بدهم.  ادامه 
گرفته بودم و دیگر آن را تغییر ندادم.
ادامه  مونیخ  بایرن  کنونی  سرمربی 
که  چرا  شدم؛  جدا  بارسلونا  از  داد: 
احساس خستگی مفرط داشتم. دیگر 
از  اصال  بدهم.  ادامه  نمی توانستم 
در  را  تغییراتی  که  نخواستم  باشگاه 
دلیل  اصال  این  دهد.  اصلی  ترکیب 

منطقی برای جدایی نیست.
که  سوال  این  درباره  گوآردیوال 
بدترین بازی دوران مربیگری او کدام 
بود، گفت: شکست در دیدار برگشت 
لیگ قهرمانان اروپا در فصل قبل برابر 
شکست  تلخ ترین  و  بدترین  رئال 
دوران مربیگری من بود. در آن بازی 
همین  به  و  داشتم  زیادی  اشتباه های 

خاطر تیم بازی را واگذار کرد.

لواندوفسکی: 
در بایرن روز به روز بهتر می شوم

واکنش جالب زالتان به خرید دی ماریا

تفاوت هزینۀ سفر رؤسای  جمهور افغانستان و پاکستان به لندن

چهار عضو ارتش در جنوب کابل کشته شد

ورزش
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یک طرف  دارد؛  ادامه  به گرمی  آرا  تفـــتیِش  سر  بر  کشمکش 
به  دیگر  طرِف  و  می فشارد  پا  ناپاک  از  پاک  آرای  جداسازِی  بر 
تفتیــــِش آرا اصرار می ورزد تا در پایان برای تقلِب خویش، تأیید 
جامعۀ جهانی و تیِم رقیب را هم داشته باشد. حدس بر آن است 
که مسالۀ انتخابات یا از طریِق تخنیکی که همانا تفتــــیش دقیق 
است، حل می گردد و یا در اثِر تفاهم و تعامل سیاسی. هر کدام از 
این راه حل ها، پیامدهایی به همـــراه می آورد که عبـــارت اند از:

کمیسیون  سوی  از  تداوم  و  تحول  تیم  پیـــروزی  اعالن  1ـ 
انتخابات 

میان  در  را  خود  اعتبار  انتخابات  می یابد.  غلبه  تقلب  پیـــامدها: 
از  بیشتر  جهانی  جامعۀ  وجهۀ  می دهد.  دست  از  افغانستان  مردمِ 
قبل لطمه می بیند. تیم اصالحات و همگرایی نتیجه را نمی پذیرد. 
کشور به بحران می رود. تیم تحول و تداوم قادر به تشکیل دولت 
نخواهد شد. طالبان و القاعده از خصوصیات شخصی و خانواده گی 
تحریک  گذشته  از  بیشتر  را  مردم  کرده،  بهره گیری  اشرف غنی 
خواهند کرد. بیم آن می رود که ادارات دولتی فلج گردند و قطعات 

ارتش و پولیس از هم متالشی شوند.
سوی  از  همگرایی  و  اصالحات  تیم  پیـــروزی  اعالن  2ـ 

کمیسیون انتخابات
پیـــامدها: رای و ارادۀ مردم بر تقلب پیروز می گردد. دیگر روی 
جامعۀ  به  نسبت  مردم  اعتماد  شد.  نخواهد  سرمایه گذاری  تقلب 
در  القاعده  و  طالبان  افزایش می یابد. گروه  تعهدات شان  و  جهانی 
برابر یک دولِت نسبتًا قوی قرار می گیرد. موسسات دولتی محفوظ 
می مانند. به ارتش و پولیس کسی از عقب خنجر نمی زند. جنبش 
اعتراضاتی  استاد خلیلی  رهبری  به  اسالمی  ملی و حزب وحدت 
گردد.  رفع  می تواند  فراگیر  دولِت  تشکیل  با  که  داشت  خواهند 
اشرف غنی احمدزی حوصلۀ ماندن در افغانستان و دوام مبارزه را 
نخواهد داشت، لذا به امریکا خواهد رفت. دولت انگلیس به عنوان 

حامی خارجی تیم تحول و تداوم به دیپلماسی منفِی خود 
برای مدتی ادامه خواهد داد.

راه حل سیـــاسی:
که  گونه یی  به  اجراییه  ریاست  پست  روی  توافق  3ـ 
اجرایی  ریاست  و  ریاست جمهوری  نهاد  میان  قدرت 

به صورت مساوی تقسیم گردد.
میان  در  مرگ  یا  ارگ  شعار  این صورت  در  پیـــامدها: 
تیم های رقیب از بین می رود، زیرا هر دو جانب خود را 
برای  کشمکش  انرژی  می دانند.  آینده  در  قدرت  شریک 
هیچ  زیرا  می یابد،  کاهش  آرا  تفتیش  نتیجۀ  در  پیروزی 
جناحی خود را حذف شده نمی داند. انتخابات ثمر واقعی 
بحرانی  به سوی  افغانستان  رفتن  از  اما  نمی دهد  را  خود 
از صالحیت های  آینده  دولت  می شود.  فراگیر جلوگیری  و  عمیق 
میان  پارلمان  و  نهادهای حکومتی  بود.  خواهد  بهره مند  محدودی 
قوا،  تعادل  صورت  در  شد.  خواهد  تقسیم  تیم  دو  طرف داراِن 
لویه جرگه در وضعیت بهتری قرار می گیرد تا در یک فضای بهتر 

تصمیم بگیرد و قانون اساسی را تعدیل کند.
نهاد  میان  اجرایی  صالحیـــت های  تقســـــیم  4ـ 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به نفع نهاد ریاست جمهوری

پیـــامدها: هر دو جناح برای گرفتن پست ریاست جمهوری تالش 
خواهند کرد و هیچ کدام به دوم شدن قناعت نخواهد داشت؛ این 
خود یک گام ابتدایی به سوی تقسیم قدرت شمرده شده می تواند 
تا در آینده پست صدارت ایجاد گردد. انتخابات آن جایگاه اصلی 
خود را نمی یابد. تقلب کاران محفوظ می مانند؛ ولی چاره یی کوچک 
افغانستان، حفظ عالقه مندی جامعۀ جهانی به  برای حفظ سالمت 
را  کمتری  زیان  دولتی  موسسات  و  نهاد  می تواند.  بوده  افغانستان 

متحمل می گردند.
5ـ تقســیم صالحیت های اجرایی میان نهاد ریاست جمهوری و 

ریاست اجرایی به نفع نهاد اجرایی
پیـــامدها: هر دو تیم سعی خواهند کرد تا در شمارش آرا بازنده 
شوند، تا پست اجرایی را به دست آورند و شاید برای باطل سازی 
آرای خود هر یک مساعی به خرچ دهد. دیگر در آینده در پی تقلب 
در انتخابات نخواهند رفت. چنین تفاهمی، ریاست جمهوری را به 
یک نهاد سمبولیک بدل می سازد و کشور را یک گام بلند به جانب 
احزاب  تقویِت  برای  زمینه  به سرعت  می برد.  پیش  پارلمانی  نظام 
سوی  به  انتخاباتی  نهادهای  می گردد.  فراهم  پارلمانی  و  سیاسی 
اصالحات سوق داده می شوند و قانون انتخابات بهتر خواهد گردید.

6ـ الغای دور دوم انتخابات و تداوم دورۀ حامد کرزی
دور  کشور  سیاسِت  از  همیشه  برای  انتخاباتی  تیم  دو  هر  سران 
خواهند شد و دموکراسی آشکارا در افغانستان ناکامِی خود را اعالن 
خواهد  تسری  اروپا  و  امریکا  دولت مردان  به  ناکامی  این  می کند. 
یافت. حزب دموکرات در امریکا در برابر...           ادامه صفحه 6
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سفیر  افغانستان  خارجۀ  امور  وزارت   
چه  آن  پیوند  در  را  کابل  در  پاکستان 
تخطی های پاکستان در خاک افغانستان 

خوانده می شود، احضار کرد.
سخنگوی  مستغنی  احمدشکیب 
گذشته  روز  کشور  خارجه  وزارت 
داشت:  اظهار  خبری  نشست  یک  در 
است  شده  فراخوانده  پاکستان  »سفیر 
وزارت  اعتراض  آمیز  یادداشت  تا 
یک سری  پیوند  در  افغانستان  خارجه 
سوی  آن  از  که  اخیری  تخطی های  از 
خط دیورند در برابر افغانستان صورت 

گرفته؛ به وی تسلیم داده شود«.
این  در  کرد:  تصریح  مستغنی  آقای 
شدت  به  تخطی  مورد   3 از  یادداشت 
انتقاد صورت گرفته و در رابطه به این 
تخطی ها اعتراضی جدی صورت گرفته 

است.
بیان داشت:  سخنگوی وزارت خارجه 
»مورد اولی که در این یادداشت آمده؛ 
عبارت از این است که مدارک موجوده 
که  می دهد  نشان  افغانستان  دولت  نزد 
خویش  تعهدات  به  پاکستان  حکومت 
پایبنده  ترویستان  علیه  مبارزه  بر  مبنی 
نبوده و برعکس، نه تنها به فعالیت های 
داده؛  ادامه  طالبان  از  خویش  حمایتی 
مشاورین  و  نظامیان  حضور  بلکه 
در  تروریستان  صفوف  در  پاکستانی 

افغانستان افزایش یافته است«.
سخنگوی وزارت خارجه افزود که در 
که  است  آمده  یادداشت، همچنین  این 
بر فعالیت های تخریبی و تدوام  افزون 
پاکستان  ارتش  تروریسم،  از  حمایت 
برخالف تعهدات قبلی میان دو کشور و 
در مخالفت اصول بین المللی و با نقص 

چند  هم جواری طی  ُحسن  ارزش های 
باالی  توپخانه یی  حمالت  اخیر  روز 
افزایش  را  کنر  ولسوالی های  از  برخی 

داده است.
آقای مستغنی خاطر نشان ساخت که در 
یادداشت  میز وزارت خارجه افغانستان، 
علیه  آشکار  تجاوز  پاکستان  اقدام  این 
و  شده  دانسته  کشور  ارضی  تمامیت 
دولت و مردم افغانستان چنین عملیاتی 

را بی پاسخ نخواهند گذاشت.
به گفتۀ او: حمله اخیر ــ که حدود یک 
باالی ولسوالی  تروریستان  از  تن  هزار 
آن  از  که  ننگرهار  والیت  حصارک 
سوی خط دیورند با حمایت مشاورین 
پاکستانی طراحی گردیده بود ــ مساله 
سومی است که در این یاداشت به آن 

اشاره شده است.
این  در  که  نمود  تاکید  مستغنی  آقای 
مقامات  ادعای  هرگونه  یادداشت 
از  تروریستان  ورود  بر  مبنی  پاکستانی 
چندی  که  پاکستان  به  افغانستان  خاک 
پیش از سوی وزارت خارجه پاکستان 
مطرح شده بود، بی اساس خوانده شده 

است.
این  از  پیش  که  است  یادآوری  قابل 
ابراز  با  افغانستان  خارجه  وزارت  نیز، 
امور  در  پاکستان  مداخله  از  نگرانی 
برخی  در  آن  بودن  دخیل  و  افغانستان 
از ناامنی ها در کشور هشدار داده بود 
که در صورت ادامه این گونه اقدامات 
بر  عالوه  افغانستان  دولت  پاکستان، 
گزینه های  از  سیاسی  گوهای  گفت و 
دیگری از قبیل گزینه اقتصادی و نظامی 

استفاده خواهد کرد.

افغانستان با احضار سفیر پاکستان در کابل:

تجاوز  تان را بی پاسخ نخواهیم ماند فــرجـاِم انتـخابات
گزينههاوپیـامدها


