
داعـش بـن الدن 
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عمر را »گمراه« 

خواند

یک مقام ارشِد یکی از کمیسیون های انتخاباتی: نیاز است در بدنۀ اجرایی کمیسیون ها نیز تغییرات بنیادی به وجود آید. 
تقلب در انتخابات را دستگاه اجرایی کمیسیون های انتخاباتی انجام دادند؛ بنابراین نباید صرف به برکناری کمیشنرها اکتفا 
شود. تا هنگامی که سیستم اصالح نشود و افراد متعهد به قانون، دموکراسی و عدالت در این کمیسیون ها به کار گماشته 

نشوند، صرف با تغییر و تعدیل قانون نمی توان کاری را از پیش برد

ضرب االجل  کرد،   اعالم  افغانستان  جمهوری  رییس 
مورد  افغانستان شاید مجدداً  از  ناتو  نیروهای  خروج 

بررسی قرار گیرد.
اشرف غنی در مصاحبۀ خود با شبکه تلویزیونی سی 
بی اس گفت: اگر هر دو طرف بیشترین تالش خود را 
برای دستیابی به اهداف انجام داده اند، پس باید تمایلی 
جهت بررسی مجدد ضرب االجل خروج نیروها وجود 

داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آماده گی باراک اوباما، 
برای  افغانستان  تمایل  از  امریکا  جمهوری  رییس 
عنوان  ناتو  نیروهای  خروج  ضرب االجل  بازنگری 
کرد: اوباما مرا می شناسد نیازی نیست به هم بگوییم!

غنی با اشاره به عدم رضایتش نسبت به دستور خروج 
نیروهای ناتو افزود: ضرب االجل ها تعیین می شوند اما 

نباید به اصلی غیر قابل تغییر بدل شود.
نیروهای نظامی خارجی در افغانستان قرار است این 

کشور را تا پایان سال 2016 ترک کنند.

براساس گزارش  ها سال 2014 با کشته شدن بیش از 
افغانستان خونبارترین  5000 نیروی نظامی و پولیس 

سال برای افغانستان بوده است.
با این حال جنرال جان کمپل، فرمانده نیروهای ائتالف 
در افغانستان معتقد است که ارتش افغانستان به اندازه 
تروریستی  گروه های  ایجاد  از  جلوگیری  برای  کافی 
مانند داعش در این کشور قدرتمند است اما همچنان 
نگرانی هایی مبنی بر رشد مجدد القاعده و طالبان در 

افغانستان وجود دارد.
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احساس، زنده گي را که هیچ است، به بي نهایت هدایت مي کنـد. 

فرناندو پسوا

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

کمیشنرها ر  کنا ر  د
برکنار شود نیز  اجرایی کمیسیون ها  بدنۀ 

پول  بسته های  صراف ها  کابل،  شهزاده«  »سرای  در 
افغانی، دالر، روپیه، درهم و یورو را پیش خود چیده 
اند؛ اما آن ها مانند دو سال پیش مشتری ندارند. پس از 
یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان، این کشور 
پایان  و  جمهوری  ریاست  جنجالی  انتخابات  دلیل  به 
ماموریت نظامی ناتو با رکود اقتصادی بی سابقه مواجه 
شرایط  با  امنیتی  و  سیاسی  فریبنده  انتقال  حاال  شد. 
دشوار اقتصادی همراه شده است....      ادامه صفحه 7

ماست.  با  هم  مردم  و  داریم  انگیزه  با  کافِی  نیروِی  ما  خود 
)قهرمان ملی(

به حیث  کشور  ارتش  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  با 
بالقوۀ  بالفعل و  بازدارنده در مقابل تهدیدهای  نیروی  بزرگترین 
است.  گرفته  قرار  مستقل  گونۀ  به  نیابتی  جنگ های  و  تروریزم 
و  جهاد  دورۀ  رزمنده گی  از  کوله باری  با  که  فداکاری  فرزندان 
مقاومت و همچنان نسل جوان تری که طی یک دهۀ اخیر در دفاع 

از کشور در میدان های نبرد آب دیده شده اند.
»ما  می گفت:  که  دارم  خود  با  شهید  صاحب  آمر  از  خاطره یی 
به  حاضر  خارجی،  دشمنان  و  جهانی  تروریزم  علیه  جنگ  در 
همکاری و هماهنگی های جهانی می باشیم،...        ادامه صفحه 6

خبرگزاری اسپوتنیک
افغانستان  در  خود  ساله   13 ماموریت  به  رسمًا  ناتو 
هیچ  دیگر  که  نیست  معنی  بدین  این  اما  داد  خاتمه 
نیروی امریکایی در افغانستان نخواهد بود. در حقیقت 
نزدیک 12 هزار سرباز امریکایی دست کم تا پایان سال 
با  امنیتی و مبارزه  2016 به »منظور آموزش نیروهای 

تروریسم« در افغانستان خواهند ماند.
نیروهای  خروج  عنوان  به  آن  از  امروز  که  چیزی 
امریکایی از افغانستان یاد می شود، در حقیقت کاهش 
و  نیروها  این  تعداد  تنها  که  چرا  ناتوست  نیروهای 
خروج  نام  به  چیزی  و  شده  کمتر  مسوولیت هایشان 

عماًل معنی خود را از دست می دهد.
با وجود اینکه گفته می شود افغان ها اکنون مسوولیت 
هم  هنوز  آ ن ها  دارند،  برعهده  را  خود  سرنوشت 

توافق  در صورت  که  دارند  انتخاب  برای  گزینه هایی 
دو جانبه می توانند از همکاری نیروهای ناتو در پشت 
بهره مند  تروریستی  ضد  ماموریت های  و  عملیات ها 
گاهی  تکیه  کابل  به  اتفاق  این  قطع  طور  به  شوند. 
تا در مواقعی که اوضاع دشوار می شود برآن  می دهد 
تکیه کند و این به این معنی است که دولت افغانستان 
وابسته  ناتو  و  امریکا  به  حیات خود  برای  نهایت  در 
است. عالوه بر این، زمانی که »توافق وضعیت نیروها« 
اجرایی شود، روشن می شود  امریکا  و  افغانستان  بین 
که امریکا چه مقدار از مسوولیت این کشور را برعهده 

دارد و چیزی تغییر نکرده است.
»عملیات حمایت قاطع«

ناتو ماموریت های پشت صحنه خود را در افغانستان 
آن  طی  که  است  نامیده  قاطع«  حمایت  »عملیات 

افغانستان به چهار منطقه اولیه از نظر مسوولیتی تقسیم 
می شود.

امریکا،  برعهده  این کشور  مسوولیت جنوب و شرق 
کابل  و  ایتالیا  برعهده  غرب  آلمان،  برعهده  شمال 
برعهده ترکیه است....                      ادامه صفحه 6

رکود اقتصادی؛
 تهدیدی جدی تر از طالبان

به مناسبت انتقال کامل مسوولیت های امنیتی:

نیاز جهان به ما کمتر از 
نیاز ما به جهان نیست

اشرف غنی: 
در خـروج نیـروهای ناتـو تجـدید نظـر شـود

از افترا تا حذف 
فیزیکی

)نگاهی به 
گزارش مجلۀ 
اشپیگل آلمان(
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اسالم، 
عامل عمدۀ 

عقب مانده گِی 
مسلمانان؟

در برگ ها

فـــرید   من، 
لـوکـاس و 

افسانـۀ
 کـارآمـدی 
بازار    آزاد

آیا ناتو واقعًا افغانستان را ترک می کند؟
صفحه 6



نشر مقالۀ جنجالی اشپیگل آلمان، واکنش های 
زیادی را در افغانستان برانگیخته است. عطا 
یک  در  بلخ  والیت  سرپرست  نور  محمد 
این  خواندن  بی بنیاد  ضمن  خبری،  نشست 
حذف  دنبال  به  ناتو  اگر  که  گفت  گزارش، 
و  رهبران  دیگر  پس  بوده،  او  فیزیکی 
افغانستان  در  که  هم  جهادی  شخصیت های 
ترور شده اند، باید کارِ ناتو بوده باشد. آقای 
و  امریکا  با  او  رابطۀ  که  نور هم چنین گفت 
هیچ  و  است  خوب  غربی،  کشورهای  سایر 
آقای  است.  نداشته  کشورها  این  با  مشکلی 
نشر  انگیزه های  مورد  در  که  داد  ادامه  نور 
در  و  می کند  تحقیق  آلمان  اشپیگل  گزارش 
این رابطه خواهان توضیح و دادخواهی است. 

هفتۀ  یک شنبۀ  روز  اشپیگل،  آلمانی  مجلۀ 
اوباما:  »فهرست  نام  با  گزارشی  در  جاری، 
در  هدف مند  قتل های  مشکوک  تاریخچۀ 
محرمانۀ  اسناد  به  بود  کرده  ادعا  افغانستان«، 
می دهد  نشان  که  یافته  دست  ناتو  سازمان 
افغانستان  در  حاضر  خارجِی  نیروهای 
فهرست بلندی از افرادی تهیه کرده بودند که 
مجله  این  می گرفتند.  قرار  هدف  مورد  باید 
نوشته است که عالوه بر شبه نظامیان مخالف 
موادمخدر  قاچاقچیان  از  نام شماری  دولت، 
جمع آوری  به  نیاز  که  افرادی  هم چنین  و 
اطالعات در مورد آن ها بوده، در این فهرست 
آقای  نام  به  از جمله  اشپیگل  می شود.  دیده 
نور اشاره می کند که در سال 2010 وارد این 

فهرست شده است. 
اتهام  خود،  خبری  نشست  در  نور  آقای 
دست داشتن در کشت و قاچاق مواد مخدر 
والیت  در  که  گفت  و  کرد  رد  به شدت  را 

به  مخدر  مواد  کشت  تنها  نه  او،  امر  تحت 
صفر رسیده، بل در والیات همجوارِ بلخ نیز 
کشت مواد مخدر به نحو چشم گیری کاهش 
روابط  بلخ  والیت  سرپرست  است.  پذیرفته 
خود با آلمان را خوب توصیف کرد و گفت 
شاید افرادی به دلیل اغراض شخصی، دست 

به نشر چنین گزارشی زده باشند. 
آگاهان در کابل اما پس از نشر این گزارش، 
عرصۀ  در  را  جهانی  جامعۀ  رویکرد 
سوال  زیر  استخباراتی  اطالعاِت  جمع آوری 
نشان  گزارش  این  نشر  که  گفته اند  و  برده 
کشورهای  استخباراتی  نهادهای  که  می دهد 
ذی دخل در مسایل افغانستان، با گزارش های 
اما  بوده اند.  روبه رو  غیرواقعی  و  سطحی 

در  ناتو  نیروهای  فرماندهان  کمپل  جنرال 
افغانستان، در تماس با رییس اجراییۀ دولت 
نام  گرفتن  قرار  که  است  گفته  ملی  وحدت 
افراد در فهرست ناتو به معنای این نیست که 

این افراد باید از بین برده شوند. 
نشانۀ  به رسانه ها  این سند  به هر حال، درز 
روشن وضعیِت نامعلوم و سردرگِم کشورهای 
غربی در مسایل افغانستان می تواند باشد. در 
واقعًا  که  نیروهایی  گذشته،  سال  سیزده  طی 
در کنار جامعۀ جهانی برای تعمیق دموکراسی 
از  چشم گیری  فعالیت های  مردم ساالری  و 
اتهام های  مورد  همواره  داده اند،  نشان  خود 
مدافعان  از  گاهی  گرفته اند.  قرار  گوناگون 
و  جهاد  دورۀ  دو  در  که  افغانستان  راستیِن 
مقاومت برای حفظ استقالل و آزادی کشور 
و  شد  یاد  جنگ ساالر  نام  به  دادند،  قربانی 
که  شد  آغاز  مضاعف  تالش های  نیز  زمانی 

این افراد از بدنۀ نظام بیرون رانده شوند. 

و  کشورها  از  برخی  مورد،  این  در  البته 
استخباراِت منطقه نیز سهم مشخِص خود را 
از  شماری  گذشته  سالِ   سیزده  در  داشته اند. 
چهره ها و شخصیت های مهِم دوران جهاد و 
مقاومت به گونه   های مرموزی از صحنه خارج 
شدند. برخی ها ترور و برخی دیگر مجبور به 
ترک مناطِق خود شدند. این موضوع چه قدر 

با گزارش ناتو می تواند رابطه داشته باشد؟
این  به سوی  اتهام  انگشت  حال حاضر،  در 
ناتو  فرماندهان  اگر  و  می رود  اشاره  نیروها 
این  در  نتوانند  کشور  از  خروج  آستانۀ  در 
بدون شک  کنند،  ارایه  الزم  وضاحت  مورد 
ماند.  خواهد  بی پاسخ  زیادی  پرسش های 
بدون  که  آن هاست  از  یکی  استاد عطا  مورد 
شک هم ناتو و هم مجلۀ اشپیگِل آلمان باید 
اسناد و مدارِک الزم را در این خصوص در 

اختیار رسانه ها قرار دهند. 
ترورِ  معمول  شیوه های  از  یکی  اتهام زنی 
شخصیت ها در جهان معاصر است. اما جالب 
سازمان هایی  و  نهادها  این بار  که  این جاست 
همواره  خود  که  شده اند  متهم  آن  به 
به شدت  را  رسانه ها  در  شخصیت ها  ترور 
کشورهایی  عمدتًا  غربی ها  کرده اند.  رد 
دارند،  غیردموکراتیک  نظام های  که  را 
ترورهای  و  شخصیت  ترورِ  مروج کننده گان 
نشان  اشپیگل  گزارش  اما  می دانند؛  فیزیکی 
خود  این بار  دارد.  سکه  این  دیگِر  روی  از 
این کشورها متهم به ترور شخصت و حذف 
شناخته  مهم  شخصیت های  و  افراد  فیزیکی 

می شوند. 
وقتی آقای نور می گوید که اگر واقعًا او جزو 
ناتو  سوی  از  باید  که  باشد  بوده  فهرستی 
هدف قرار می گرفت، بدون شک این پرسش 
در ذهن ها قوت می گیرد که عامالن قتل های 
زنجیره یی در افغانستان در سیزده سال گذشته 
و  داوود  جنرال  خیلی،  سید  بوده اند؟  کی ها 
و  شدند  ترور  چه گونه  ربانی  استاد  باالخره 
کی ها در عقب این جنایات سازمان یافته قرار 

داشته اند؟
تا  قتل ها  این  پرونده های  که  نکنیم  فراموش 
و  قتل ها  نوع  هنوز  و  نشده  بسته  امروز  به 
انگیزه آن ها ناشناخته شده باقی مانده اند. این 
داشته  متعددی  دالیل  می تواند  ناشناخته گی 
باشد و از جمله این که انجام آن به گونه یی 
صورت گرفته باشد که نام سازمان دهنده گان 

آن را مخفی سازد. 
در  توضیح  برای  نور  آقای  درخواست 
بسیار حیاتی و مهم  این فهرست،  خصوص 
است. آقای نور به نکته یی بنیادین اشاره دارد 
و آن این که اگر در عقب قتل ها و ترورهای 
قرار  جهان  قدرت مند  سازمان های  مرموز، 
ندارند، پس باید در این مورد به گونۀ شفاف 
نشان  را  اصلی  متهم های  و  بگویند  سخن 

دهند. 
کشور،  ملی  قهرمان  خانوادۀ  که  سال هاست 
پروندۀ  پی گیرِی  خواهان  مسعود  احمدشاه 
شهادِت او هستند، ولی در این مورد نه دولت 
افغانستان و نه هم نهادهای بین المللی کاری 
انجام داده اند. چرا این قتل ها و ترورها باید در 
ناشناخته گی قرار  افغانستان در  کشوری مثل 
ترورها  مورد  در  ناشناخته گی  باشد؟  داشته 
می تواند کاماًل به تیوری توطیه دامن بزند و 
این چیزی نیست که در آن منافع کشورهای 

غربی و ناتو نهفته باشد.
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احمـد عمران

از افتــرا تا حذف فیزیکی
)نگاهی به گزارش مجلۀ اشپیگل آلمان(

 

ریاست جمهوری  انتخابات  در  محمداشرف غنی  آقای  وقتی 
نشریۀ  یک  به  استناد  با  او  هواداراِن  شد،  نامزد   1393 سال 
انگلیسی، او را »دومین متفکر دنیا« خواندند و پیروزی احتمالی 

او را، تحقِق خواب های افالطون عنوان  کردند. 
افالطون می گفت مدینۀ فاضله وقتی ممکن است که فیلسوفی 
 ،1393 سال  تقلب  با  آمیخته  انتخابات  در  برسد.  قدرت  به 
اما  تکیه زد،  بر مسند ریاست جمهوری  دنیا«  متفکر  »دومین 
فاضله«،  »مدینۀ  به  افغانستان  تبدیل  به جای  اتفاق  این  گویا 
تا هنوز که روزهای  انارشی سوق داده و  به سوی  کشور را 
مانده ،  باقی  جدید  نخسِت حکومت ِ  پایان صدروزِ  به  اندکی 
معرفی  پارلمان  به  را  خود  نامزدوزیراِن  نتوانسته   غنی  آقای 

کنـد.
او اکنون عماًل در رأِس حکومتی قرار دارد که می توان آن را 

»حکومت بی وزیر« و »دولت بی کابینه« نامیـد.
بود  این  نگرانی ها  از  یکی  انتخاباتی،  کارزارهای  هنگام  در 
که اگر آقای غنی به ریاست جمهوری دست یابد، بازگشِت 
محتمل خواهد  تک  محوری  دورۀ حکومت های  به  افغانستان 
بود. هرکسی دالیل ویژه یی برای این نگرانی داشت. برخی ها 
گزارش های  به  و  می دانستند  تک رو  و  تندخو  مردی  را  وی 
مکتوِب همکاراِن او در شورای وزیران، به ویژه به نوشته های 
و عوامل  به علل  نیز  برخی  و  اشاره می کردند  رومان،  خلیل 
غنی  آقای  که  بود  این  ما  نگرانِی  دلیل  عمده ترین  اما  دیگر. 
ممکن است به دلیل اسناد تحصیلی یی که از دانشگاه های غربی 
به دست دارد، پس از پیروزی رفتارهای مغرورانه از خود نشان 
دهد و خود را سوژه پنداشته و دیگران را ابژه، و با زیردستاِن 

خود چنان رفتار کند که گویا افغانستان، »دیوانه خانه« است. 
استعارۀ »دیوانه خانه« را از پاسکال وام گرفته ام. پاسکال فیلسوف 
افالطون،  و  ارسطو  از  انتقاد  ضمن  جایی  در  غربی،  متألۀ  و 
را  تحصیل کرده گان  و  روشن فکران  علمِی  غرورِ  و  نخوت 
چنین به تمسخر می گیرد: »فالسفه و روشن فکران اگر دربارۀ 
سیاست بنویسند، چنان می نویسند که به نظر می رسد قواعدی 

برای دیوانه خانه وضع می کنند«.
به  پیوند  در  کارشناسان  که  نگرانی هایی  می رسد  نظر  به 
مطرح  انتخاباتی  کارزارهای  دورۀ  در  غنی  آقای  پیـروزی 
واقعیت  به  و  می پوشد  تحقق  جامۀ  آهسته آهسته  می کردند، 
مأموراِن  و  زیردستان  با  هم اکنون  غنی  آقای  می گردد.  تبدیل 
خود در اداراِت مختلِف دولتی چنان برخورد می کند که از آن 
به وزارت داخله می رود  او  استشمام می شود.  بوی تک روی 
و دستور می دهد که تمام فرماندهان پولیِس والیات و آمراِن 
این  مشابِه  و  بدهند  امتحان  وی  نزد  باید  پولیس  حوزه های 
دستور را به وزارت خارجه نیز صادر می کند که تمام دیپلماتاِن 

افغانستان در خارج باید با وی مصاحبه کنند.
آقای  به  کسی  که  است  آن  فرصِت  اکنون  می کنم  فکر  من 
چنین  که  نیست  دیوانه خانه  افغانستان،  بگوید:  رییس جمهور 
برخوردی با مردمِ آن صورت گیرد. به آقای غنی باید گفت 
نیازی نیست که خودِ شما از مأموراِن پولیس و وزارِت خارجه 
تصمیم گیری  آن ها  نصِب  و  عزل  دربارۀ  و  گرفته  امتحان 
دورۀ  اکنون  و  گذشته  تک محورانه  کنید. عصِر حکومت های 
این ها  جای  به  است.  نهادسازی  و  مردم ساالری  دموکراسی، 
حکومِت  دورۀ  به  و  کرده  معرفی  را  نامزدوزیران   بکوشید 
بی وزیر پایان بخشیده و مردم افغانستان را از این همه نگرانی 

و سرگردانی نجات دهیـد.
 عدم تشکیل کابینه، آوازه هایی را در میاِن مردم دامن زده است 
مبنی بر این که هنوز اختالفاِت جدی و بنیادین میان دو تیم بر 
سِر مفاد و محتوای توافق نامۀ سیاسِی تشکیل حکومِت وحدت 
ملی وجود دارد و هر لحظه امکاِن فروپاشِی دولت و برگشت 
نگرانی های  می رود.  پساانتخابات  مرحلۀ  بحرانِی  به وضعیِت 
فعالیت های  که  است  گردیده  باعث  این باره  در  موجود 

اقتصادی، تعطیل و دسترخوان مردمِ فقیر خالی تر گردد. 
باید بکوشـند هرچه  آقای رییس جمهوری و رییس اجراییه 
مکانیزمِ  یک  روی  و  بخشیده  پایان  اختالفات شان  به  زودتر 
عادالنه و دموکراتیک برای گزینش و معرفِی نامزدوزیران به 
توافق برسند. هرگونه تعطیلی در این امر، اعتماد و خوش بینِی 
مردم نسبت به حکومِت جدید را از میان برداشته و پایه هایی 

مردمِی نظام را سست تر و لرزان تر خواهد ساخت. 
توافق فوری روی این امر، از اولویت های حکومت وحدِت 
ملی باید باشد، نه امتحان گیری از فرماندهان پولیس و مأموران 

وزارت خارجه.

به دورة حکومِت 
بی وزیر پایان ببخشید



بیش از 100 هزار تن که بیش از یک  سوم آنها را 
غیرنظامیان تشکیل می دادند، در جریان درگیری های 
عراق، سوریه، لیبی، یمن و غزه در سال 2014 کشته  
شده اند که خونین ترین سال تاریخ خاورمیانه را رقم 

زد.
سوریه  مردم  تایمز،  فایننشال  روزنامه  نوشته  به 
بیشترین رنج را متحمل شدند و بیشتر تلفات مرتبط 
گزارش  طبق  است.  بوده  خاورمیانه  کشور  این  با 
مستقر  انگلیس  در  که  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 

است، دست کم 76 هزار تن در جریان خشونت های 
آن  چهارم  یک   حدود  که  شدند  کشته  سوریه 

غیرنظامی بودند.
سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل 
انسانی  بحران  بزرگترین  سوریه  بحران  می گوید: 
است که ما طی دو دهه گذشته با آن روبرو بوده ایم. 
نیمی  از  بیش  و  باالست  بسیار  انسانی  تلفات  آمار 
کمک های  دریافت  نیازمند  سوریه  جمعیت  از 
بشردوستانه هستند که 75 درصد از آنها را زنان و 

کودکان تشکیل می دهند. تبعات بحران سوریه بر 
منطقه  این  اقتصادی  و  امنیتی  اجتماعی،  حوزه های 

قریب الوقوع خواهد بود.
عالوه بر این، بیش از 15 هزار تن که اکثرا غیرنظامی 
بودند، در جریان درگیری های فرقه ای عراق کشته 
شده اند. طبق گفته مقام های عراقی، این آمار از زمان 
 2007 سال  در  عراق  فرقه ای  درگیری های  آغاز 
بیشترین میزان محسوب می شود. با این حال منابع 
غیر رسمی آمار تلفات باالتری را ارائه می کنند. بر 
اساس برآورد اداره آمار قربانیان عراق بیش از 17 
هزار غیرنظامی در سال 2014 کشته شدند که دو 
است.   2012 سال  برابر  چهار  و   2013 سال  برابر 
سازمان ملل نیز تخمین می زند که 12 هزار تن کشته 
و دو برابر این میزان تا ماه نوامبر زخمی شده باشند. 
البته در این آمار، تلفات استان االنبار عراق حساب 

نشده است.
از سوی دیگر اداره آمار قربانیان لیبی گزارش داد، 
دست کم 2800 تن به دلیل توسعه جنگ داخلی این 
کشور آفریقایی کشته شده اند. در جریان جنگ 50 
روزه رژیم صهیونیستی با فلسطینی ها در نوار غزه 
نیز در  نیز 2100 تن کشته شدند. صدها تن دیگر 
جریان بمبگذاری های انتحاری، حمالت پهپادی و 

جنگ های فرقه ای در یمن کشته شده اند.
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تاسیسات  لیست  توافقی  طبق  پاکستان  و  هند  دولت های 
ارائه کردند؛ طبق این توافق دو  هسته ای خود را به یکدیگر 
یکدیگر  اتمی  تاسیسات  به  زمان جنگ  در  نمی توانند  کشور 

حمله کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تبادل ساالنه در ابتدای سال 
نو میالدی صورت گرفت و طبق توافق سال 1988 بود. این دو 
کشور همسایه که تاکنون سه جنگ با یکدیگر داشته اند، خط 
مستقیم تلفن را نیز راه اندازی کرده اند تا از هرگونه درگیری 

هسته ای تصادفی پیشگیری کنند.
طبق بیانیه وزارت خارجه پاکستان، این فهرست ها به افسران 
کمیسیون های عالی هند و پاکستان در دهلی نو و اسالم آباد 
ارسال شده است. دو کشور همچنین لیست  زندانیان غیرنظامی 

را طبق توافق سال 2008 به یکدیگر ارائه داده اند.
لیست  خارجه  وزارت  کرد:  اعالم  پاکستان  خارجه  وزارت 
526 زندانی هندی از جمله 50 غیرنظامی و 476 ماهیگیر را 
در پاکستان به کمیسیون عالی هند در اسالم آباد تقدیم کرد. 
لیست مشابهی از زندانیان پاکستانی در هند نیز به کمیسیون 

عالی پاکستان در دهلی نو تقدیم شده است.
اول  سال،  در  بار  دو  باید  کشور  دو  کنسولی،  توافق  طبق 
اطالع یکدیگر  به  را  زندانیان  لیست  اول جوالی،  جنوری و 
برسانند. دو کشور غالبا ماهیگیران یکدیگر را دستگیر می کنند 
و علت آن مناقشات دریایی است که در آن مرزها به درستی 
نیز فاقد  تعیین نشده است و بسیاری از قایق های ماهیگیری 

تجهیزات مناسبی هستند که مکان دقیق آنها را نشان دهد.

»پاکستان« 2۰۱4؛ تحصن ، طالبان و اقتصاد بالتکلیف
پاکستان  برای  زیادی  نشیب های  و  فراز   2014 سال 
سال  این  وقایع  مهم ترین  جمله  از  که  داشت  همراه  به 
می توان به تحصن در اسالم آباد، عملیات ضرب عضب 
و  مردم  معیشتی  مطلوب  نه چندان  اوضاع  تداوم  ارتش، 

شرارت های طالبان اشاره کرد.
سال 2014 فراز و نشیب های زیادی برای پاکستان داشت. 
در این سال مالله یوسف زی دانش آموز پاکستانی بر اثر 
دریافت  به  موفق  زنان  تحصیل  برای  خود  های  تالش 
دانش آموزان  دیگر  سوی  از  شد.  نوبل  صلح  جایزه 
مدرسه ای در پیشاور هدف حمله تروریستی قرار گرفتند. 
در ابتدای سال 2014 دولت پاکستان تالش کرد با طالبان 
برای  ارتش  و  دولت  این سال  پایان  در  اما  کند  مذاکره 

ریشه کن کردن شبه نظامیان به توافق رسیدند. 
دولت از موالنا  سمیع الحق درخواست کرد برای مذاکره 
سیاسی  احزاب  سرانجام  اما  شود  عمل  وارد  طالبان  با 
برای نابودی طالبان و اعدام زندانیان این گروه به توافق 

رسیدند. 
اعدام زندان شبه نظامی آغاز شده و تعدادی از اعضای 

لشکر جهنگوی و جیش محمد اعدام شدند. 
در ابتدای سال 2014 رسانه های پاکستان خبرهای زیادی 
رییس  مشرف  پرویز  محکومیت  پرونده  پیگیری  درباره 
منتشر کردند و  پاکستان  ارتش  فرمانده سابق  جمهور و 
بیماری وی همچنین خارج شدن مشرف از پاکستان به 

خبر صفحه اول روزنامه ها تبدیل شد. 
حمله  هدف  پاکستانی  معروف  خبرنگار  میر  حامد 
را  اطالعات  سازمان  برادرش  و  گرفت  قرار  تروریستی 
در این زمینه مقصر دانست. با پخش این خبر از شبکه 
خبری جیو از یک سو اتحادیه خبرنگاران از حامد میر 
پشتیبانی کرد و از سوی دیگر احزاب مذهبی و کنفرانس 
دفاعی پاکستان با برپایی راهپیمایی از سازمان اطالعات 

پاکستان حمایت کردند. 
انفجار در مرکز تجمع گروه تبلیغی جماعت در پیشاور 

20 کشته بر جای گذاشت. 
حمله شبه نظامیان به مقر ارتش در منطقه بنو باعث کشته 
شدن 22 سرباز ارتش شد و یک روز بعد از این حادثه 
قرار  انتحاری  حمله  هدف  ارتش  اصلی  مقر  دیگر  بار 

گرفت و 14 نفر کشته شدند. 
در  واقع  مستونگ  منطقه  در  شیعه  زائران  اتوبوس های 
بلوچستان هدف حمله قرار گرفت که 24 کشته بر جای 
گذاشت و دولت پاکستان متعهد شد با تصویب قوانین 

جدید امنیت زائران را تأمین کند. 
طالبان با تشکیل کمیسیون 5 نفره برای مذاکره با دولت 
اسحاق  ملک  نام  آمریکا  طرفی  از  کردند  آمادگی  اعالم 
تروریست ها  سیاه  لیست  به  را  جهنگوی  لشکر  رهبر 

اضافه کرد. 
در روز 11 فوریه افسران ارتش پاکستان ارتقا درجه پیدا 

کردند. 
طالبان 33 نفر از نیروهای مرزی پاکستان را که به گروگان 

گرفته بودند قتل عام کردند. 
در ماه فوریه حزب تحریک انصاف با برپایی تظاهرات 
اما سرانجام دادگاه  ناتو را متوقف کرد  ارسال تدارکات 
و  تحصن  به  خواست  حزب  این  رهبران  از  پیشاور 

تظاهرات خود پایان دهند. 
را  پاکستان  با  ماهه  یک  آتش بس  طالبان  مارچ   2 در 
اسالم آباد  دادگاه  به  حمله  با  بعد  روز  یک  اما  پذیرفتند 

پیمان آتش بس را نقض کردند، در این حمله تروریستی 
11 نفر از جمله وکال و قضات کشته شدند. 

از  الهند  احرار  گروه  را  تروریستی  این حمله  مسئولیت 
شاخه های طالبان پاکستان پذیرفت. 

پاکستان  به  از 40 سال  بعد  پادشاه بحرین  در 19 مارچ 
سفر کرد که این امر موجب برپایی تظاهرات های گسترده 
در کشور شد زیرا عنوان شده بود پادشاه بحرین تالش 
می کند برای سرکوب شیعیان از اسالم آباد کمک بگیرد. 

زندانیان  از  نفر  پاکستان 19  دولت  اپریل  ماه  ابتدای  در 
طالبان را آزاد کرد اما چند روز بعد بازار سبزی اسالم آباد 
هدف حمله تروریستی قرار گرفت که 14 کشته بر جای 

گذاشت. 
در ماه جون بار دیگر زائرین شیعه در منطقه مرزی تفتان 
هدف حمله تروریستی قرار گرفتند گه بر اثر آن حدود 

30 نفر کشته شدند. 
در 17 اپریل طالبان به آتش بس با ارتش خاتمه دادند اما 

اعالم کردند مذاکره با پاکستان را ادامه می دهند. 
از  نفر   13 پولیس  با  مردم  درگیری  اثر  بر  18 جون  در 
بعد  از دست دادند و 2 روز  جمله 2 زن جان خود را 
ایالت پنجاب مجبور شد به خاطر  راناثنااهلل وزیر قانون 

این حادثه از سمت خود استعفا بدهد. 
برای کشتن  لشکر جهنگوی  از  به حمایت  متهم  اهلل  ثنا 

مردم بود.
کرد  تصویب  جدید  قانون  یک  پاکستان  سنای  مجلس 
که طبق آن افسران پولیس اجازه پیدا کردند که به افراد 
ها  تروریست  دستگیری  برای  و  کنند  شلیک  مشکوک 

بودن حکم وارد خانه های مردم شوند. 
در 6 آگوست سعیده وارثی وزیر پاکستانی نژاد انگلیس 
در اعتراض به حمله اسرائیل به غزه از سمت خود استعفا 

کرد. 
سرپرستی  به  عوامی  تحریک  حزب  آگوست  ماه  در 
سرپرستی  به  انصاف  تحریک  حزب  و  طاهر القادری 
آغاز  را  اسالم آباد  در  دولتی  ضد  تحصن  عمران خان 

کردند. 
در مدت تحصن بر اثر درگیری با پولیس 3 تن از مخالفان 

کشته و بیش از 150نفر زخمی شدند. 
با  مبارزه  برای  مردمی  لشکرهای  اعضای  اکتبر  ماه  در 
تروریسم هدف حمله طالبان قرار گرفته و 7 نفر از آنها 

کشته شدند. 
در 14 اپریل طالبان تالش کردند با حفر کانال 100 نفر از 
زندانیان خود را از زندان کراچی آزاد کنند که این برنامه 

آنها شکست خورد. 
در 22 اکتبر طاهر  القادری به تحصن در پایتخت پاکستان 

پایان داد. 
سیاستمدار  الرحمن  موالنا فضل  اکتبر   24 تاریخ  در 
معروف پاکستانی در شهر کویته مرکز بلوچستان هدف 

حمله تروریستی قرار گرفت اما جان سالم به در برد. 
و  هند  واگه)مرز  مرز  در  تروریستی  حمله  نوامبر   3 در 

پاکستان( 59 کشته بر جای گذاشت. 
در مجموع سال 2014 سال بحران برای پاکستان بود و 
بسیاری از مردم بی گناه کشته شدند در این سال پیشرفت 
سیاسی  اختالفات  و  بود  کم  بسیار  پاکستان  اقتصادی 
سامانی  نابه  موجب  تروریستی  عملیات های  همچنین 

بیشتر شد. 
 

در سال 2014 خبرهای خوشحال کننده برای مردم بسیار 
کم بود با این وجود برای اولین بار پاکستان تالش می 

کند با یک اتحاد همه جانبه تروریسم را ریشه کن کند. 
مردم و احزاب سیاسی پاکستان سعی دارند برای همیشه 
نقش  ارتش  و  کنند  پیدا  رهایی  طالبان  نظامیان  شبه  از 

محوری در این زمینه بازی می کند. 
به نظر می رسد در سال آینده نیز نفوذ ارتش در پاکستان 
نظامیان  از  پیروی  جز  چاره ای  دولت  و  می شود  بیشتر 

ندارد. 
حامیان سیاسی تروریست ها به وحشت افتاده اند و چون 
قضائیه  قوه  شده  سپرده  نظامی  دادگاه های  به  چیز  همه 
ایفای نقش کند و چاره ای جز  مانند گذشته  تواند  نمی 

سکوت ندارد. 
ادامه  برق  و  گاز  کمبود  ویژه  به  انرژی  کمبود  بحران 

می  یابد. 

تبادل لیست تأسیسات هسته یی
 و زندانیان میان هند و پاکستان

اعتراضات خیابانی اخوان المسلمین 
در مصر و کشته شدن 2 تظاهرکننده

خونین ترین سال خاورمیانه؛

کـشته شـدن بیش از ۱۰۰ هـزار تـن 

به  که  مصر  مختلف  استان های  در  مخالفان  تظاهرات  درپی 
دعوت اخوان المسلمین برگزار شد، دو تن از تظاهرکنندگان 

کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
تظاهرات  گذشته،  روز  الجزیره،  خبری  شبکه  گزارش  به 
گسترده ای توسط حامیان اخوان المسلمین در مناطق مختلف 
تظاهرکنندگان  و  شد  برگزار  پایتخت  قاهره،  جمله  از  مصر 
در  شکنجه   توقف  و  شدگان  بازداشت  فوری  آزادی  خواهان 

زندان های مصر شدند.
منابع خبری از کشته شدن دو تن از تظاهرکنندگان با شلیک 
نیروهای امنیتی در قاهره خبر دادند. نفر اول در منطقه حلوان 
المطریه  محله  در  دوم  کننده  تظاهر  و  قاهره  جنوب  در  واقع 
زمانی که پلیس در حال متفرق کردن جمعیت بود، با شلیک 

پلیس کشته شدند.
کشته  یاد  بزرگداشت  نشانه  به  را  رابعه  نمادهای  معترضان 
 14 تاریخ  در  دولت  مخالفان  از  تن  هزاران  شدن  زخمی  و 
از  برخی  بردند.  باال  العدویه«  »رابعه  میدان  در   2013 اگست 
تظاهرکنندگان نیز تصاویر کشته ها و افراد بازداشت شده را در 

دست داشتند.
معترضان ارجاع شهروندان بازداشت شده به دادگاه های نظامی 
را محکوم کردند و خواستار قصاص قاتالن و بازگشت روند 

دموکراسی به کشور شدند.
از نماز جمعه در چندین  تظاهرات علیه دولت در مصر پس 
استان این کشور برگزار شد. تظاهرکنندگان عالوه بر باال بردن 
نماد رابعه، شعارهایی علیه وزارت کشور سر دادند و خواستار 
پاکسازی دستگاه قضایی و محاکمه همه افرادی شدند که در 

»کشتار تظاهرکنندگان در اوت 2013« دست داشتند.

                                                                                                            فارس
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احمد سیف
بازگشت  از  پس  فریدمن  که  نامه یی  در 
نوشت،  پینوشه  به   1976 در  شیلی  از 
می خوانیم که از دیکتاتور شیلی می خواهد 
دقیقًا  این  و  کند  اجرا  را  »شوک تراپی«  که 
می داد.  انجام  پینوشه  دولت  که  کاری ست 
گسترده،  خصوصی سازی  از  گذشته 
کرد،  حذف  را  مزد  و  قیمت ها  کنترل 
صندوق های  و  شد  آزاد  خارجی  تجارت 
اگرچه  شدند.  خصوصی  بازنشسته گی 
پیامدهای آنی به نظر مثبت می آمد، ولی در 
افتاد  ورطۀ سقوط  به  شیلی  اقتصاد   1982
نظارت زدایی  از  تازه یی  دور   1985 در  و 
گرفته  پیش  در  دوباره  خصوصی سازی  و 
پینوشه  جانشین های  دورۀ  در  حتا  که  شد 
ادامه یافت. در واکنش به بحران سال 1982 
در  خصوصی شده  واحدهای  از  بسیاری 

دور اول به خاطر مشکالت مالی پیش آمده 
به  ـ  درآمدند  دولت  مالکیت  به  دیگر  بار 
سخن دیگر هزینۀ این سیاست ها اجتماعی 
شد ـ و سه سال بعد دوباره واگذار شدند.

پیشبرد  در  که  فریدمن  شاگردان  از  یکی 
داشت،  بسیار  موفقیت  او  دیدگاه های 
رابرت لوکاس استاد دیگر دانشگاه شیکاگو 
است.   1995 در  اقتصاد  نوبل  برندۀ  و 
لوکاس در 1937 به دنیا آمد و در دانشگاه 
سال  یک  از  پس  خواند.  تاریخ  شیکاگو 
گذراندن  برای  برکلی  در  تاریخ  آموزش 
شیکاگو  به  دوباره  اقتصاد  دکترای  دورۀ 
و  کالن(  )اقتصاد  فریدمن  نزد  و  برگشت 
آموخت.  ُخرد(  )اقتصاد  استیگلر  جورج 
بین لوکاس و استادش  تفاوتی که احتماالً 
دو  در  من  گمان  به  دارد،  وجود  فریدمن 

عرصه است.
اقتصاد،  در  دولت  نقش  از  انتقاد  در  ـ 

لوکاس از فریدمن رادیکال تر است.
ـ برخالف فریدمن، لوکاس معتقد بود که 
تنها  ریاضی  زبان  به  اقتصادی  مسایل  بیان 

شیوۀ صحیِح بیان این دست مسایل است.
می دهد  توضیح  این باره  در  لوکاس  خود 

شیکاگو  دانشگاه  در  تحصیل  زمان  در  که 
کتاب »بنیان تحلیل اقتصادی« سامویلسون 
به عنوان  اقتصاد  آن  بود که در  را خوانده 
شاخه یی از ریاضیات کاربردی عرضه شده 
بیان ریاضی  نتیجه رسید که  این  به  بود و 
اقتصادی  مسایل  بیان  درست  شیوۀ  تنها 
از  استفاده  در  لوکاس  شهرت  است. 
اشاره  باید  ولی  است،  عقالیی«  »انتطارات 
از جان موث  را  ایده  این  لوکاس  که  کنم 
گرفت که در سال 1961 از آن سخن گفته 
موث  باور  به  این که  بود  که  تفاوتی  بود. 
کاربرد  ُخرد  اقتصاد  حوزۀ  در  ایده  این 
ارزیابی  برای  آن  از  لوکاس  ولی  داشت 

سیاست پردازی اقتصادی بهره گرفت.
بود  این  سامویلسون  کتاب  اصلی  ایدۀ 
همیشه  اقتصادی  تصمیم گیرنده گان  که 
هستند.  خود  هدِف  بیشینه سازی  فکر  در 

بیشینه  را  خود  مطلوبیِت  مصرف کننده 
خود  سود  می خواهد  هم  بنگاه  و  می کند 
این موارد  البته که در همۀ  بیشینه کند.  را 
ولی  دارد،  وجود  محدودکننده یی  عوامل 
می گیرد.  انجام  که  کاری ست  بیشینه سازی 
و  منتشر شد  کتاب سامویلسون در 1947 
پژوهش  نقش مهمی در گسترش  او  خود 
در این عرصه ها داشت. پیش تر هم گفتیم 
قرار  بررسی  مورد  که  حوزه یی  تنها  که 
نگرفته بود، حوزۀ سیاست پردازی اقتصادی 
بود که این کار هم با نگرش لوکاس انجام 

گرفت.
مقولۀ  با  کینز  نوشته های  در  اگرچه 
نمی شویم،  روبه رو  غیرعقالیی«  »عقالنیت 
ولی با بررسی آن چه که او آن را به عنوان 
این  بر  کینز  نهاد،  نام  پس انداز«  »معضل 
فردی  بیشینه سازی  که  کرد  تأکید  دیدگاه 
جامعه  سطح  در  بیشینه سازی  به  ضرورتًا 

منجر نمی شود.
کرد  استدالل  کینر  پس انداز«  »معضل  در 
است  منطقی  کاماًل  این  فرد  سطح  در  که 
و  بکاهد  خود  مصرِف  از  شخص  که 
جامعه  یک  در  اگر  ولی  کند،  پس انداز 

همه گان بخواهند از مصرف بکاهند )برای 
این که پس انداز کنند( در نتیجه، سطح کلی 
چاره یی  بنگاه ها  و  می یابد  کاهش  مصرف 
بیکار  و  تولید  میزان  از  کاستن  از  غیر 
وقتی  ندارند.  کارگران  از  بخشی  کردن 
سقوط  هم  درآمد  سطح  می شود،  چنین 
میزان  کاهش  شاهد  نیست  بعید  و  می کند 
به  او  رو،  همین  از  باشیم.  هم  پس انداز 
و  زد  دست  کالن  اقتصاد  مفاهیم  بررسی 
حتا گفته می شود که »اقتصاد کالن« درواقع 
از  به نظر می رسد یکی  بود.  کینز  نوآوری 
اهداف عمدۀ لوکاس این بود که نادرستی 
کار  این  کند.  اثبات  را  کینز  مباحث  این 
اقتصادی چون  نبود. در  ساده و سرراستی 
اقتصاد امریکا، بررسی مسایل اقتصادی در 
از  بیش  نیست.  ساده یی  کار  ُخرد  سطح 
300 میلیون جمعیت امریکاست و بیش از 
صد میلیون خانوار و چندین ده میلیون هم 
بنگاه ریز و درشت فعالیت می کنند. عالوه 
بر این، عوامل دولت فدرال، حکومت های 
ایالتی و چندین هزار شهرداری هم هست. 
هرکدام از این عوامل باید حداقل برآوردی 
داشته  آینده  سال  چند  در  خود  درآمد  از 
پس انداز  و  میزان مصرف  بتوانند  تا  باشند 
بنگاه ها  سازند.  مشخص  را  خود  کنونی 
باید میزان فروش را تخمین بزنند و چنین 
کاری بدون دانستن این که اقتصاد در سطح 
و  عملی  است،  وضعیتی  چه  در  سراسری 
امکان پذیر نیست. آیا رشد اقتصادی فعلی 
ادامه می یابد؟ یا بر سر بی کاری چه خواهد 
آمد؟ اگر نتوانیم نشان دهیم این انتظارات 
چه گونه شکل می گیرند، طبیعتًا پاسخ دیگر 
نخواهیم  و  می ماند  نامعلوم  هم  پرسش ها 
یا  و  پس انداز  یا  مصرف  که  دانست 
سرمایه گذاری به چه میزان خواهد بود. در 
گذشته، اقتصاددانان می کوشیدند تا با تکیه 
بر گذشته وضعیت حال و آینده را برآورد 
کنند. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم در حال 
حاضر %6 بود، ادعا می شد که نرخ تورم در 
سال آینده هم به همین میزان باقی خواهد 
ماند. ولی وضع اقتصادی در سال های دهۀ 

1970 نادرستی این شیوۀ کار را نشان داد.
خود  نظری  الگوی  بررسی  برای  لوکاس 
حل  پیش گزاره  چند  با  را  دشواری  این 
به  لوکاس  نگرش  اساسی  پیش گزارۀ  کرد. 
اقتصاد این است که همه گان دقیقًا می دانند 
نه  می کند.  کار  چه گونه  اقتصادی  نظام 
یکدیگر  به  تورم  و  بی کاری  می دانند  فقط 
پدیده ها  این  که  می دانند  بلکه  مربوط اند، 
می گیرند  تأثیر  هم  بهره  نرخ  تغییرات  از 
را  تغییرات  مهم تر جهت  این ها  همۀ  از  و 
عامل  هر  دیگر،  عبارت  به  می دانند.  هم 
اقتصادی یک الگوی ریاضی از چه گونه گی 
که  دارد  ذهن  در  اقتصادی  نظام  عملکرد 
مزد،  از  خود  انتظارات  آن  در  می تواند 
قیمت ها و دیگر متغیرها را مشخص کند. 
پیش گزارۀ  اساس  بر  اقتصادی  الگوی  این 
در  پیش تر  که  است  عقالیی«  »انتظارات 
با توجه  بود.  ارایه کرده  1961 جان موث 
امکان پذیر  لوکاس  برای  پیش گزاره  این  به 
کارگران،  ـ  اقتصادی  عوامل  رفتار  تا  شد 
معادله های  به شکل  را  ـ  دولت  و  بنگاه ها 
که  است  روشن  ناگفته  کند.  بیان  ریاضی 
پیش گزارۀ اساسی این نگرش واقعی نیست 
ـ این که همه گان به تعبیری اطالعات کامل 
و  ندارد  زنده گی  واقعیت  به  ربطی  دارند، 
در  فریدمن  گفتۀ  به  ولی  نیست.  راست 
بودن  واقعی  شیکاگو،  اقتصادی  مکتب 

پیش گزاره ها الزم نیست.

مجله هفته،  7 دی 1392   

آب نارگیل )ناریال( در داخل میوۀ سبِز نارگیل وجود دارد و موهبِت طبیعت برای 
بشر است. این مایع پُرخاصیت، سرشار از ویتامین ها، امالح معدنی، آمینواسیدها، 
در  است.  مفید  ریزمغذی های  سایر  و  آنزیم ها  آنتی اکسیدان ها،  کربوهیدرات ها، 
واقع آب نارگیل، حاوی تمامِ ریزمغذی هایی ست که برای سالمِت انسان ضروری 
هستند. آب نارگیل، یکی از نوشیدنی های مغذی، نشاط آور و انرژی زای طبیعی با 

ارزش غذایِی باالست. 
این نوشیدنی برای رفع عطش در روزهای گرمِ تابستان بسیار مفید است. در فصل 
تابستان بدن انسان به دلیل تعریق زیاد، مقدار قابل توجهی آب از دست می دهد و 
آب نارگیل به دلیل دارا بودن »الکترولیت پتاسیم« و تأمین ترکیب الکترولیتی در 
مایعات بدن، نوشیدنی سودمندی برای رفع تشنه گی است. آب نارگیل هم چنین 
به کاهش وزن کمک می کند، احساس گرسنه گی را کاهش می دهد و فرد پس از 
نوشیدن آن، احساس سیری می کند. این نوشیدنی هم چنین تأثیر مفید در کنترل 
میزان شکِر خون دارد و از این جهت انتخاب مناسبی برای افراد مبتال به بیماری 
هم چون  بدن  برای  ضروری  ریزمغذی های  از  سرشار  نارگیل،  آب  است.  شکر 
نارگیل،  شیر  است.   Cویتامین و  آنزیم ها  آمینواسیدها،  کمپلکس،  ب  ویتامین 

نشانه های بسیاری از بیماری ها از جمله گلودرد و زخم معده را تسکین می دهد.

دفِع سنگ ُگرده
نتایج به دست آمده از یک تحقیق نشان می دهد استفاده از شیر نارگیل، برای دفع 
سنگ گرده مفید است. در شیر نارگیل که با رسیدن میوه کاهش می یابد، آنزیم ها و 
اسید آمینه های مختلفی وجود دارد. آب نارگیل به دلیل داشتن امالح و مواد معدنِی 
مهم شامل پتاسیم و منیزیم، خطر تشکیل سنگ گرده را کاهش می دهد. به همین 
برای  تا  می کنند  توصیه  دارند،  سنگ ساز  ُگرده های  که  افرادی  به  پزشکان  دلیل 
کوچک کردن سنگ های گرده و دفع راحت آن ها، از این نوشیدنی استفاده کنند. 

تقویت سیستم ایمنی
نیمی از اسیدهای چرب با طول زنجیرۀ متوسط در شیر نارگیل از اسید لوریک 
تشکیل شده که ضد ویروس، ضد باکتری، ضد میکروب و ضد قارچ هستند. شیر 

نارگیل، موجب تقویت سیستم ایمنی بدن نیز می شود.
کاهش فشار خون باال

مصرف منظم آب نارگیل، به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی و داشتن مقدار 
پتاسیم، می تواند میزان فشارخون را بیش از 70  غنی از ویتامین های گروه B و 
درصد کاهش دهد.آب نارگیل به دلیل تازه گی یی که دارد، یکی از نوشیدنی های 
پُرطرف دار به حساب می آید. آب این میوه شامل الکترولیت های طبیعی است که 
جایگزین مایعات از دست رفتۀ بدن می شوند. آب نارگیل شامل 94 درصد آب و 
دارای کالری پایین و سرشار از ویتامین های گروه B، پتاسیم، انواع آنزیم ها، آمینو 
اسید و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی در بدن است. میزان پتاسیم موجود در آب 
نارگیل در مقایسه با نوشیدنی های انرژی زا، بیشتر از میزان سدیم آن است. پتاسیم 
یک مادۀ معدنی اساسی جهت کاهش و تنظیم فشار خون و کارکرد درسِت قلب 
به شمار می رود. به گفتۀ محققان، نوشیدن آب خالص نارگیل، خطر بیماری قلبی 

را کاهش می دهد.
مفید برای پوست

پوست های چرب  برای  به ویژه  نارگیل  وانیندیا، آب  انگلیسی  به گزارش سایت 
تنظیم  را  پوست  پیری  روند  است،  که حاوی سیتوکینین ها  آن جا  از  است.  مفید 
می کند و کاربرد منظِم آن به همراه آب لیمو بر روی پوست، میدان انعطاف پذیری 
پوست را افزایش داده و از سفت شدِن آن جلوگیری می کند. نوشیدن روزانۀ آب 
نارگیل، گردش خون را تقویت می کند که حاصل آن، افزایش شفافیِت پوست و از 
بین بردن نشانه های خسته گی و استرس است. بر اساس این گزارش، آب نارگیل 
هم چنین به ترمیِم زخم ها کمک می کند. زخم ها را با آب نارگیل شست وشو دهید 
و بگذارید تا روی پوسِت شما به تدریج خشک شود. این کار را سه تا چهار بار در 
روز انجام دهید و سپس با آب سرد محل زخم را بشویید. عالوه بر این ها، اگر آب 
نارگیل را با آب داخل وان برای حمام کردن ترکیب کنید، مانع از بروز عفونت های 
قارچی به ویژه در فصل زمستان می شود. همچنین با ترکیب آب نارگیل با صابون 
یا لوسیون بدن، می توانید پوست را دایمًا مرطوب نگه داشته و در تمام روز از 
تشعشعات در امان نگه دارید. نتایج درمان پوست با آب نارگیل، برخالف سایر 

روش ها، به سرعت بروز می کند.
                                           منبع: سالمت نیوز 
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آشنایی با خواص نارگیل

افسانـۀ و  فـــرید   من، لـوکـاس 
آزاد بازار      کـارآمـدی 

بخش سوم



مهران موّحد 

ماه ربیع االوِل هر ساِل قمری، یادآور حادثه یی مهم نه 
تنها برای مسلمانان بلکه برای جهانیان  است. در چنین 
ماهی )بنا بر نظر بیشترینۀ مورخان اسالمی، در دوازدهم 
این ماه( در بیشتر از 1400 سال پیش، حضرت محمد 
جهان  به  چشم  اسالم  فرخندۀ  آیین  بنیان گذار  )ص( 
تحولی  سرآغاز  اسالم،  پیامبر  تولد  بی گمان،  گشود. 
سترگ در تاریخ بشریت بود که موجب شد تاریخ به 
مجرای تازه یی انداخته شود و حوادث تاریخ، رنگ و 

بوی دیگری به خود بگیرد.
دین اسالم که توسط حضرت محمد به جهانیان عرضه 
شد، در طول تاریِخ خود فراز و نشیب های فراوانی را 
سده های  تاریخ،  گواهی  به  است.  گذاشته  سر  پشت 
متوالی، مسلمانان فرمانروایان جهان و پرچم داراِن تمدن 
و  فضیلت  و  دانش  مهد  اسالمی  کشورهای  و  بودند 
حالی  در  این  بود.  عقیده  و  اندیشه  آزادی  پرورشگاه 
بود که اروپا در همان سده ها )قرون وسطا( در اسارت 
جهل و خرافه و عقاید موهومی که به نام دین مسیح 
ترویج می شد، گرفتار بود. ارباب کلیسا به اصحاب علم 
و دانش، اجازۀ اظهار نظر نمی دادند و همۀ نگرش هایی 
به شدت  می شد،  تلقی  حاکم  عقاید  با  متضاد  که  را 
غربی،  صاحب نظران  اعتراف  به  می کردند.  سرکوب 
بشریت  همۀ  برای  بزرگی  خدمات  گذشته  در  اسالم 
و به ویژه برای غرب انجام داده  است. برای مثال، ویل 
تمدن«  »تاریخ  کتاب  در  امریکایی،  دانشمند  دورانت، 
تصریح می کند که رنسانس در سدۀ شانزدهم میالدی 
در اروپا و شورشی که برضد محکمۀ تفتیش عقاید در 
اروپا راه افتاد، ناشی از آشنایی و تماس کشورهای شبه 
جزیرۀ بالکان با مسلمانانی که در مکتب قرآن آموزش 
دوصد  که  صلیبی  جنگ های  نیز  می شد.  بودند،  دیده 
سال ادامه یافت، موجب شد که اروپایی ها با مسلمانان 
حرکت  برای  شد  عزیمتی  نقطۀ  و  کنند  پیدا  تماس 

انقالب فرهنگی و جنبش نوگرایی در غرب.
انحطاط  و  ضعف  به  مسلمانان  زمان،  مرور  به  اما 
گراییدند و دنباله رِو دیگران شدند و زنده گی شان آلوده 
به جهل و نادانی و خرافه شد. در واقع می توان گفت، 
آن هایی که انحطاط و وامانده گی مسلمانان را به اسالم 
نسبت می دهند، تا حدودی بهانه دارند، چرا که در طول 
تاریخ حیات اسالم، برگ و سازهایی به اسالم افزوده 
شده که خدا )ج( و محمد )ص( از آن بیزار است و 

و  ساده  که  نخستینی  اسالم  آن  که  شده  موجب  این 
روزگار،  آن  دیگِر  آیین های  به  نسبت  و  بود  بی پیرایه 
مدارا  و  و صلح  دانش  و  علم  طرفدار  و  مسالمت جو 
بود، به دینی خشن و خوفناک و دل آزار و دانش ستیز 
مسلمانانی  به  جهانیان  و  گردد  مبدل  خرافه پرور  و 
عنوان  به  بودند،  بشری  تمدن  قافله سار  روزگاری  که 
موجوداتی بدوی و عقب مانده و قابل ترحم نگاه کنند.
عمل کرد  و  نیست  مسلمانان  با  مساوی  اسالم  مسلمًا 
گروه ها و تشکل ها یا حکومت هایی که خود را اسالمی 
از  اسالم  نیست.  اسالم  دین  معرف  لزومًا  می دانند، 
جملۀ آیین های آسمانی ست و از منابع الهی سرچشمه 
می گیرد. روی این حساب، فهم و درک آموزه های آن، 
ظرافت و هوشمندی می طلبد و ممکن است حتا افرادی 
که صادق و پارسا و با تقوا و عاری از هوا و هوس هم 

باشند، نتوانند به درستی اسالم را بشناسند.
از  مارکس  کارل  نوشته  است:»  جایی  در  فروم  اریک 
این که خود را مارکسیست بنامد، سخت پرهیز داشت 
استاد  نظرات  درستی  به  کمونیست ها  که  می گفت  و 

خود را نفهمیده اند.«
تا جایی که من می دانم، اسالم )اسالمی که بنده گمان 
همزیستی  روی  به شدت  واقعی ست(  اسالم  می کنم 
کافی ست  می کند.  تأکید  شهروندان  میان  مسالمت آمیز 
محمد  که حضرت  کاری  نخستین  که  آوریم  نظر  در 
پس از ورود به مدینه به آن دست یازید بستن پیمان 
همه گانی عدم تعرض به یک دیگر و برقراری صلح و 
همزیستی مسالمت آمیز با قبایل مشرک و یهود و نصارا 
در مدینه بود. عالوه برآن، قرآن مجید به صراحت در 
طی آیه هایی، مسلمانان را به آشتی و مصالحه با کسانی 
که هم عقیدۀ آن ها نیستند، فرا می خواند و جنگ و جهاد 
استثنایی روا می داند. در سنت  فقط در حالت های  را 
و  نیکوکاری  و  خیرخواهی  بر  تأکید  همواره  اسالمی 
اهانت  با دیگران و  از خصومت و دشمنی  خودداری 

نسبت به انسان ها صورت پذیرفته  است.
دعوت  جهانی  صلح  به  را  خود  پیروان  اسالم  آری، 
و  کافۀ«  السلم  فی  ادخلوا  آمنوا  ایهاالذین  »یا  می کند: 
اما  می خواند،  فرا  مسالمت آمیز  همزیستی  به  را  آن ها 
مرتکب  را  فجایعی  اسالم  دشمِن  از  بدتر  دوستاِن 
می شوند که هیچ نسبت و ربطی به اسالم عزیز ندارد. 
پیروی  مدعیان  که  شاهدیم  پسین  سالیان  در  ما  همۀ 
حضرت محمد در گوشه و کنار جهان اسالم به جان 
سر  دین  در  خود  مخالفاِن  با  تنها  نه  و  افتاده اند  هم 

از  نیز  یک دیگر  با  بلکه  ندارند،  مصالحه  و  سازش 
واختالفات  درگیري ها  وارد  و  درآمده اند  دشمنی  در 
یک دیگر  کشته های  از  و  شده اند  خونین  ذات البیني 
آفریده اند.  تکان دهنده یی  فجایع  و  ساخته اند  پشته ها 
اگرچه ریشۀ این اختالفات، سیاسی  است، اما رهبران 
افراطي دو فرقۀ عمده از مسلمانان )شیعه و سني( در 
بارزی  سهم  مذهبي  آشوب  و  فتنه  تنور  کردن  گرم تر 

داشته اند.
و این گونه اسالم به دست پیروان نااهل و کم خردش 
و  بی رحم  دنیـا،  مردم  برای  و  می شود  ساخته  ناتوان 
درگیری های  وقتی  جهانیان  می شود.  شناسانده  خشن 
خود  با  الجرم  می بینند،  را  مسلمانان  ذات البینی 
می گویند، این هایی که به دالیلی واهی و بی پایه در حق 
یک دیگر قساوت روا می دارند و به آسانی سر یک دیگر 
را می برند، چه طور می توانند با پیروان ادیان و آیین های 
با صلح و  تعامل سازنده و مثبت شوند و  دیگر وارد 

صمیمیت زنده گی کنند.
خود  به  را  ما  ذهِن  که  سمجی  پرسش  این جا  در  2ـ 
درگیر می کند این  است که دین اسالم تا چه حدودی 
اسالم  جهان  در  کنونی  بِد  وضعیت  آمدن  پدید  در 
قبال  در  مسؤولیتی  هیچ  اسالم،  آیا  دارد؟  مسوولیت 
آن چه در تاریخ روی داده و می دهد، ندارد؟ )البته ما 
وقتی از اسالم سخن می زنیم، از فهمی از اسالم سخن 

می گوییم و نه چیزی بیشتر از آن(.
چرا در حال حاضر، کشورهای اسالمی، عقب مانده اند 
و کشورهای پیشرفتۀ دنیا کشورهای بی اعتنا به دین و 

حتا در مواردی ضد دین اند؟
صاحب نظران مسلمان که چندان زحمت اندیشیدن را 
برخود هموار نمی کنند و در پی یافتن پاسخ های آسان 
به پرسش های دشوار اند و به خود اجازۀ درهم  شکستن 
کلیشه های ذهنی رایج را نمی دهند، در برابر پرسش باال 
برداشت های  که  می کنند  ارایه  را  دستی  دمِ  پاسِخ  این 
غلط و ناصواب از آیین اسالم، مسبب همۀ بدبختی ها 
مسلمانان  است،  تاریخِی  ناکامی های  همۀ  علۀ العلل  و 
این ها  عیبی.  ندارد  خود  ذات  به  اسالم  آیین  گرنه  و 
این گونه ادعا می کنند که راه رسیدن مسلمانان به آزادی 
و رفاه فقط این  است که برداشت های خود را از دین، 
خالص بسازند و زواید و خرافه ها را از اسالم بپیرایند، 
پیشرفت  و  آزادی  و  رفاه  فرصت،  زودترین  به  آن گاه 
را به آغوش خواهند کشید و به پیشرفت مادی دست 
خواهند یافت )ظاهراً این قماش از افراد، از این نکته 

اصالت  و  خلوص  از  باشد  قرار  اگر  مانده اند  غافل 
ما  از  بیشتر  اسالمی،  بنیادگرایان  بزنیم،  حرف  اسالم 
از  گروه  این  دارند(.  گفتن  برای  زمینه حرفی  این  در 
صاحب نظران، عقاید و باورهای دینی را دگرگون کنندۀ 
برای  تأثیری سحرآسا  و  می دانند  بیرونی  واقعیت های 

باورهای ذهنی و ساختارهای عقیدتی قایل اند.
ماتریالیست،  و  ماده گرا  صاحب نظران  مقابل،  در 
معتقدند که شرایط و امکانات مادی، اصل و زیربنای 
و  عقاید  همواره  و  است  اجتماع   عرصۀ  در  تحوالت 
آن ها  مادی  شرایط  با  متناسب  افراد،  ذهنی  باورهای 

شکل می گیرد.
باور  این  به  آلمانی،  نامدار  جامعه شناس  وبر،  ماکس 
است که فهم تحوالت تاریخی در صورتی ممکن  است 
که ما هم ساختارهای عقیدتی و باورهای ذهنی را مد 
برای واقعیت های مادی اهمیت  نظر قرار دهیم و هم 
قایل شویم. ماکس وبر، کنش متقابل این دو فاکتور را 

پدید آورندۀ دگرگونی های ژرف تاریخی می داند.
از  پاره یی  توسط  فراوانی  نوشته های  و  کتاب ها 
روی  آن ها  در  که  شده  نوشته  مسلمان  صاحب نظران 
عمدۀ  عامل  که  گرفته  صورت  پافشاری  عقیده  این 
عقب  مانده گی ها و نابسامانی های جهان اسالم، برداشت 
غلط از اسالم است. این گروه از صاحب نظران، وقتی 
این ادعا را مطرح کردند، پروندۀ بحث را خاتمه  یافته 
سوال  این  به  و  کارشان  پی  می روند  و  می کنند  تلقی 
روزگاری  که  که چه طور شد  نمی دهند  پاسخ  اساسی 
مسلمانان، برداشت صواب و ترقی خواهانه یی از اسالم 
و  سر  یک  و  بودند  ترقی  و  اعتال  اوج  در  و  داشتند 
گردن از دیگران باالتر بودند و زمام تاریخ را به دست 
از  ناصواب  قرائت  بعد،  به  روزگاری  از  اما  داشتند، 
میان آن جا خوش کرد و گرفتار عقب گرد  اسالم در 
شدند و در آخر کاروان تمدن بشری قرار گرفتند. چرا 
به یک باره گی برداشت غلط و خرافی از اسالم، در میان 
عقالنی شد؟  و  درست  برداشت  جایگزین  مسلمانان، 
که  برویم  دیگری  عوامل  سراغ  می باید  ما  این جا  در 
در رواج یافتن برداشِت مرتجعانه و انحرافی از اسالم 

مدخلیت دارند.
واقعیت آن  است که فضای خشونت و ترور و آدم کشی 
و جهل و فرقه گرایی یی که هم اکنون سایۀ خود را به 
معلول  تنها  اسالم گسترانده،  بر جهان  گونۀ خوفناکی 
برداشت غلط از دین نیست، نقش عوامل دیگر را نباید 
به هیچ وجه در این زمینه نادیده گرفت. عوامل سیاسی 
و اقتصادی و اجتماعِی دیگر هم دست کمی از عامل 
ندارد.  دین در به وجود آمدن وضعیِت اسفبار کنونی 
ما همیشه از نقش دین در زنده گی انسان ها و ملت ها 
سخن می زنیم، حال آن که از کنار تأثیر مثبت یا منفی 
ملت ها و شرایط تاریخی بر دین بی اعتنا عبور می کنیم. 
دین،  که  اندازه یی  همان  به  که  حالی  است  در  این 
به  تأثیر قرار می دهد،  ما را می سازد و تحت  زنده گی 
همان اندازه جامعه هم دین را می سازد. از قدیم گفته اند، 
عقل سلیم در بدن سالم است. بر این قیاس، می توان 
گفت که دین سالم در جامعۀ سالم رشد می کند. جامعۀ 
سالم و پیشرفته و مداراگر و متسامح، دین را طوری 
بیرون  ترقی  مدارا و  آن، تحمل و  از دل  که  می فهمد 
قرون  اندیشه های  اسیِر  و  کهنه اندیش  جامعۀ  بیاید. 
وسطایی و درمانده و فقیر و بدبخت، دین را به شکل 
خودش درمی آورد و برداشتی واپس گرایانه و ارتجاعی 
و ستایش گر خشونت و بدویت از دین خواهد داشت.

به قول موالنا در مثنوی:
کاملی گر خاک گیرد زر شود
ناقص ار زر بُرد خاکستر شود

نکتۀ دیگر این که اگر ما بیاییم در تحلیل نابسامانی های 
موجود در پهنۀ دنیای اسالم - یا در گسترۀ کشور ما، 
افغانستان - روی برداشت های ناصواب از آموزه های 
را  اسالم  از  ناصواب  قرائت  و  بورزیم  تأکید  اسالمی 
عامل عمدۀ عقب مانده گی و انحطاط مسلمانان بدانیم، 
این پرسش، بی جواب می ماند که  باز  در آن صورت، 
نصوص  با  سازگار  و  صواب  دین،  از  برداشت  کدام 
با  ناسازگار  و  نادرست  برداشت،  کدام  و  دینی ست 
او  برداشت  که  مدعی ست  کس  هر  شارع؟...  وحی 
به  را  دین  مخالفانش  و  است  صواب  عین  اسالم،  از 
تاریخ  از  مقطعی  هیچ  در  بفهمند.  نتوانسته اند  خوبی 
تمدن اسالمی به مشاهده نرسیده که مسلمانان توانسته 
باشند از طریق مناظره و استدالل و گفت وگوی آرام، به 
اجماعی قاطع در مورد موضوعی مهم و سرنوشت ساز 
و  بحث  گرفتار  ما  صورت،  آن  در  باشند.  رسیده 
به  راهی  و  شد  خواهیم  سترون  و  بی پایان  جدل های 

دهی نخواهیم برد. 
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اسالم، عامل عمدۀ 
عقب مانده گِی مسلمانان؟
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اسامه  از  "دابق"  گروه داعش در شماره جدید مجلۀ خود 
را  الدن  بن  و  انتقاد  به شدت  الظواهری  ایمن  و  الدن  بن 
پیرو فرقه "مرجئه" و مخالف عقیدۀ اهل سنت و جماعت و 

الظواهری و مال عمر را گمراه خوانده است.
شماره  در  داعش  گروه  العربیه،  خبری  شبکه  گزارش  به 
جدید مجله خود "دابق" که به زبان انگلیسی چاپ می شود، 
از زبان شخصی که از همراهان ابومصعب الزرقاوی، رهبر 
سابق القاعده عراق، معرفی شده آورده است: اسامه بن الدن، 
رهبر سابق القاعده پیرو فرقه "مرجئه" و مخالف عقاید اهل 

سنت و جماعت بود.
"مرجئه" یکی از فرقه های اسالمی است که با نظر خوارج 
دیگر  و  بزرگ  گناهان  ارتکاب  در  سنت  اهل  همچنین  و 
که  کسی  نمی توان  است  معتقد  و  مخالف  عقیدتی  مسائل 
کافر  تکفیر کرد و  را  باشد  آورده  ایمان  به وحدانیت خدا 
خواند. در واقع فرقه مرجئه معتقد است که چون نمی توان 
از عقیده باطنی کسی خبر داشت و نمی شود فهمید که به 
باید  پس  فاسق،  کسی  و چه  است  کافر  کسی  راستی چه 
تا  انداخت  تاخیر  به  قیامت  تا روز  را  آنان  ثواب و عقاب 

خدا درباره آنان داوری کند.
محمد  مال  و  انتقاد  افغانستان  طالبان  از    همچنین  داعش 
افغانستان دانسته و  از گمراهان در  عمر،  رهبر آن را یکی 
ایمن الظواهری، رهبر کنونی القاعده را نیز منحرف و گمراه 

خوانده است.
داعش در مجله خود همچنین ابوقتاده الفلسطینی، یکی از 
متهمان به جرایم تروریستی که از سوی بسیاری از کشورها 
برجسته ترین  از  المقدسی،  ابومحمد  است،  پیگرد  تحت 
رهبر  الزرقاوی،  ابومصعب  سلفی،  جریان  پردازان  نظریه 
و  گمراهان  از  را  النضاری  محمد  و  عراق  القاعده  سابق 

شیوخی دانست که مردم را به سوی جهنم فرا می خوانند.
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ناجیه نوری
این که  دلیل  به  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 
را  کشور  اقتصاد  و  کشاندند  بحران  به  را  افغانستان 
فروپاشاندند، دیگر به هیچ عنوان نمی توانند به وظایف 

خود ادامه دهند.
مطلب  این  بیان  با  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
یک  برآیند  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  می گویند، 
تقلب  به دلیل  بل  نیست؛  عادالنه  و  شفاف  انتخابات 
و تخلف بر اساس یک تفاهم ملی و بین المللی ایجاد 
هیچ  به  دیگر  کمیسیون  دو  این  اعضای  پس  شده؛ 

عنوان نمی توانند به کار خود ادامه دهند.
به باور آنان، تعدیالت پیشنهاد شده از سوی مجلس 
صالحیت های  و  تشکیل  قانون  اصالح  منظور  به 
کمیسیون های انتخاباتی به نفع مردم افغانستان بوده و 
در آن هیچ نوع مالحظۀ سیاسی و یا جانبداری قومی 

و حزبی رعایت نشده است.
انتخاباتی  شکایت های  به  رسیده گی  کمیسیون  اما 
می گوید، اصالحاتی که پیشنهاد شده نظر کل مجلس 

نیست.  
اما کمیسیون انتخابات باور دارد که با برکناری چند 
کمیشنر، اصالحات آورده نمی شود؛ ما باید اصالحات 
بنیادی بیاوریم؛ مثاًل شناسنامه های برقی را توزیع کنیم 
کشور  در  را  دهنده گان  رأی  دقیق  شمار  فهرست  و 

روشن سازیم.
نماینده گان  مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون  ولی 
و  وظایف  تشکیل  قانون  در  تعدیل  می گویند، 
راه  یگانه  انتخاباتی؛  کمیسیون های  صالحیت های 
مجلس  و  است  انتخابات  به  مردم  اعتمادسازی 
این  تعدیل  طرح  نهایی سازی  حال  در  نماینده گان 

قانون است.
نیز از این طرح  به گفتۀ آنان، نهادهای جامعه مدنی 

پشتیبانی کرده اند.
وجود  به  برای  قانونی  راه  یگانه  این  آنان،  باور  به   
آوردن اعتماد مردم به انتخابات است و اگر اعضای 
کنونی کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات آینده باز 
هم نقش داشته باشند، مردم دیگر در انتخابات شرکت 

نمی کنند. 
نماینده گان  مجلس  عضو  مهدی  محی الدین  داکتر 
کنار  در  انتخابات  کمیسیون  اعضای  می گوید، 
از  متاسفانه  دارند،  که  بدنامی  بسیاری  کارنامه های 

قانون هم آگاهی ندارند، چرا که سخنان شان همواره 
خالف قانون و تعجب آور است.

داکتر مهدی، تعدیالت پیشنهاد شده از سوی مجلس 
را تعدیالت ملی و به نفع افغانستان دانسته می گوید، 
در این تعدیالت هیچ مالحظۀ  سیاسی و یا جانبداری 

قومی و حزبی رعایت نشده است.
او تاکید کرد، چون این تعدیالت به منافع ملی ارتباط 
دارد، پس یقیناً تصویب خواهد شد؛ اما نباید فراموش  
دموکراتیک  پروسه  قانون گذاری یک  پروسه  که  کرد 
مشخص  اکثریت  و  اقلیت  رأی  براساس  که  است 
بلند  که  قرمزی  و  کارت سبز  به  بسته گی  و  می شود 

می شود، دارد.
منتج  موافقت نامه یی که  مطابق  مهدی،  داکتر  باور  به 
این  اعضای  شد،  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  به 
به وظایف  نمی توانند  عنوان  به هیچ  دیگر  کمیسیون 

خود ادامه دهند.
این عضو مجلس افزود، تشکیل دولت وحدت ملی 
برآیند یک انتخابات شفاف و عادالنه نیست، بل چون 
کمیسیون  هردو  کارنامه های  علیه  انتقاد  و  اعتراض 
براساس  ملی  وحدت  دولت  بنابراین  داشت،  وجود 
یک تفاهم ملی و بین المللی ایجاد شده؛ پس اعضای 
این دو کمیسیون دیگر به هیچ عنوان نمی توانند به کار 

خود ادامه دهند.
مجلس  دیگر  عضو  رحمانی  عارف  حال،  همین  در 
نماینده گان می گوید، مردم افغانستان خاطرۀ بسیار تلخ 
توسط هردو  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  از 
کمیسیون  انتخابات دارند؛ زیرا هم مشکالت در خود 

قانون و هم در مجریان قانون وجود داشت.
وی تاکید کرد، پس تعدیل در قانون تشکیل وظایف و 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی برای برگزاری 
حتمی  و  جدی  نیاز  یک  آینده  در  شفاف  انتخابات 

است.
رحمانی اضافه کرد، یکی از راه کار هایی که می تواند 
جلو گیری  آینده  انتخابات  در  تخلفات  و  تقلبات  از 
کند، تعدیل در قانون تشکیل وظایف و صالحیت های 
اقدام  این  قطعاً  پس  است؛  انتخاباتی  کمیسیون های 

عملی خواهد شد.
به گفتۀ این عضو مجلس، اگر این تعدیالت از سوی 
انتخابات  یک  برگزاری  که  یقیناً  شود،  رد  مجلس 
شفاف را به شدت ضربه خواهد زد و نتیجه انتخابات 

یک نتیجه بسیار بدی خواهد بود.
تأیید  مورد  تعدیالت  این  اگر  گفت،  همچنان  وی 
مجلس واقع نشود، مردم نسبت به برگزاری انتخابات 
و  شد  خواهند  بی باور  انتخابات  سایر  و  پارلمانی 

حضور مردم در انتخابات را نیز صدمه خواهد زد.
در این حال، یک مقام ارشِد یکی از کمیسیون های 
اجرایی  بدنۀ  در  است  نیاز  که  گفت  انتخاباتی 

کمیسیون ها نیز تغییرات بنیادی به وجود آید. 
گزارش  این  در  نامش  نخواست  که  مقام  این 
تقلب در  ماندگار گفت که  به روزنامۀ  ذکر شود، 
انتخابات را دستگاه اجرایی کمیسیون های انتخاباتی 
برکناری  به  صرف  نباید  بنابراین  دادند؛  انجام 

کمیشنرها اکتفا شود. 
و  نشود  اصالح  سیستم  هنگامی که  تا  او،  باور  به 
افراد متعهد به قانون، دموکراسی و عدالت در این 
کمیسیون ها به کار گماشته نشوند، صرف با تغییر و 

یا تعدیل قانون نمی توان کاری را از پیش برد.
و  تشکیل  قانون  تعدیل  اهمیت  بر  مقام،  این  البته 
و  تأکید  انتخاباتی  کمیسیون های  صالحیت های 
گفت که مجلس در این زمینه، پیشنهادهای خوبی 

را ارایه کرده است.  

قانون  در  پیشنهادی  تعدیالِت  اگر  که  می شود  گفته 
کمیسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل 
کمیسیون های  اعضای  شود،  تصویب  انتخاباتی 

انتخاباتی برکنار خواهند شد.
 در این طرح حضور دو ناظر جهانی به حیث اعضای 
کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی حتمی 

گفته شده است.
تعدیل،  نخست  طرح  در  که  است  گفتنی  همچنان 
مجلس  کمیسیون های  اما  بود،  شده  پیشنهاد  ماده  ده 
و  جامعه مدنی  نهادهای  با  رایزنی  در  نماینده گان 
احزاب سیاسی تصمیم دارند که در 21 مادۀ این قانون 

تعدیل هایی به میان آید.
کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی در حال 
حاضر به عنوان یک نهاد همیشگی فعالیت دارد، اما 
در این طرح گفته شده است که این کمیسیون 120 
روز پیش از برگزاری انتخابات ایجاد شود و با پایان 

انتخابات کار این کمیسیون نیز به پایان برسد.
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نیاز جهان به ما کمتر از...
اما به هیچ وجه طرفدار حضور فزیکی عساکر خارجی در 
کافی  نیروهای  خودما  اول  زیرا  نیستیم.  خویش  سرزمین 
ماست  با  هم  مردم  و  داریم  بلند  روحیۀ  و  باال  انگیزۀ  با 
این که حضور عساکر  دوم  نیست.  به خارجی  و ضرورت 

خارجی، وضعیت را به شدت پیچیده خواهد ساخت.«
جدید  فصل  آغاز  و  امنیتی  مسوولیت های  کامل  انتقال  با 
برای اردوی افغانستان چند تا اولویت های کالن امنیتی اما 

در هم تنیده پیش رو است که قطعًا مدنظر دارند:
مقولۀ  یک  افغانستان  در  امنیت  این که  درنظرداشت  با   -  
تشکیل  ملحوظ،  این  با  تخنیکی؛  تا  است  سیاسی  بیشتر 
دولت،  مشروعیت  وسیع،  پایه های  با  ملی  وحدت  دولت 
اجتماعی،  عدالت  تامین  ملی،  مرجعیت  با  سیاسی  رهبری 

ایجاد هویت جمعی از مولفه های مهم این مقوله می باشند.
- با درنظرداشت این که امنیت افغانستان و منطقه و فرامنطقه 
در یک رابطۀ تنگاتنگ و میانۀ دو سویه قرار دارند، چنانچه 
جمله  از  همه  گرایی،  افراطی  و  مخدر  مواد  تروریزم، 
پدیده های جهانی اند پس نیاز جهان به ما کمتر از نیاز ما 

به جهان نیست.
معرفی  ملی،  امنیت  از  روشن  و  واضح  تعریف  ارایه    -
تدوین  و  خارج  و  داخل  سطح  در  دشمن  و  دوست 
از  دیگر  یکی  تعریف،  همین  مبنای  بر  روشن  استراتیژی 

همین اولویت های می باشد.
- همکاری، حمایت و روحیه دهی نیروهای امنیتی از جانب 
فرهنگی و  فعالیت های گسترده و مستمر  راه اندازی  مردم، 

آگاهی ملی در این زمینه ها اهمیت به سزایی دارند.
بخش های  در  به خصوص  اقتصادی،  اتکای  به  رسیدن   -
امنیتی، تا این که نیروهای ما بیشتر قادر گردند با احساس 
مورد  و  نمایند  عمل  ملی  و  بومی  مستقل،  خودی،  تعلق 
استراتیژیک  اولویت های  از  نگیرند،  قرار  ابزاری  استقادۀ 

می باشد.
برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

آیا ناتو واقعًا افغانستان...
چرا  هستند  مهم  بسیار  نظارتی  شده  انتخاب  مناطق 
مجموع  در  ویژه یی  ارزش  آن ها  از  کدام  هر  که 
سر  امریکا  حتم  طور  به  دارند.  ناتو  عملیات های 
حلقه اصلی است و آلمان به عنوان موتور اقتصادی 
آلمان  می کند. حضور  اداره  را  کشور  اروپا،  اتحادیه 
در افغانستان به ویژه در حلقه رهبری تاثیر بسیاری 
تا  داشت  خواهد  اتحادیه  عضو  کشورهای  سایر  بر 
دهند.  افزایش  را  ائتالف  این  در  خود  فعالیت های 
یکی  عنوان  به  افغانستان  در  ایتالیا  دیگر،  سوی  از 
می کند  فعالیت  مدیترانه  دریای  حوزه  کشورهای  از 
الجزایر  و  لیبی  در  وضعیت  تغییر  تا  می تواند  که 
فعالیت های بیشتری نیز انجام دهد. در نهایت ترکیه 
ناتو در خاورمیانه اخیرا  هم که به عنوان خط مقدم 
تالش  و  سوریه  کردن  ثبات  بی  در  را  مهمی  نقش 
برای تغییر رژیم آن ایفا کرده است، در این حلقه در 

افغانستان جای دارد.
توافق وضعیت نیروهای امریکا

نیروها،  وضعیت  توافق  به  رسیدن  با  امریکا  دولت 
و  کند  استراحت  راحت  خیال  با  می تواند  دیگر 
همزمان به ایفای نقش مهم خود در افغانستان آن هم 

با »خروج« از این کشور ادامه دهد.
این  مقررات  مهمترین  از  برخی  به  نگاهی  زیر  در 

توافق می اندازیم:
-حمایت در زمان درخواست

در  جانبه  یک  صورت  به  نمی تواند  دیگر  امریکا 
شرکت  تروریسم  علیه  عملیات های  یا  مبارزات 
کند و این تنها در صورتی ممکن خواهد بود که با 

نیروهای افغانستانی هماهنگی صورت گرفته باشد. با 
نیروها می توانند در عملیات های چند  این  این حال 
جانبه جهت تقویت نیروهای کابل شرکت کنند. این 
امریکا در  ارتش  بود که  این معنی خواهد  به  اساسًاَ 
کنار طراحی پشت صحنه امنیت افغانستان، می تواند 
به عنوان سرویس اورژانسی 911 در شرایط دشوار 

وارد عملیات ها شود.
جست وجو و تصرف ممنوع

نیروهای امریکایی دیگر نمی توانند با اهداف نظامی 
افغان ها  منازل  وارد  جست وجو  و  شناسایی  یا  و 
شوند مگر اینکه شرایطی خارق العاده مانند به خطر 
افتادن جان امریکایی ها وجود داشته باشد. این نیروها 
بازداشت  یا  زندانی  را  افغان ها  نمی توانند  همچنین 
تنها  امریکایی  نیروهای  نیز  بحرانی  در شرایط  کنند. 
این  و  دارند  برعهده  را  راهنمایی  و  نظارت  وظیفه 
نیروهای افغانستانی هستند که باید کار عملی را انجام 

دهند.
قابلیت تعاملی ناتو

بر ارتش  ارائه کمک های مالی و نظارت  به  پنتاگون 
افغانستان ادامه می دهد. ظاهرا امریکا و دوستان او در 
نیروهای  با  دارند همکاری  طوالنی  مدتی  ناتو قصد 

افغان داشته باشند.
چیزی که برای ماست، به شما تعلق نخواهد داشت

دولت امریکا و مقاطعه کاران همکارش حق مالکیت 
تمام تجهیزات، مواد، منابع، ساختارهای قابل حمل و 
نقل و سایر اموال قابل حمل و نقل را که در افغانستان 
نصب یا وارد کرده اند، دارند. این به این معنی است 
آن حق  مقاطعه کاران خصوصی  نه  و  پنتاگون  نه  که 

فروش این تجهیزات را به افغان ها ندارند.

جاده های افغانستان، قوانین امریکا
هواپیماهای امریکا و کلیه وسایل نقلیه آن بدون اجازه 
مقامات نیروهای امریکایی اجازه عبور از افغانستان را 
دارند. به طور خالصه می توان گفت که ارتش امریکا 
می تواند هر کاری که بخواهد در جاده ها، راه های آبی 
و حریم هوایی افغانستان انجام دهد و مقامات افغان 

تنها می توانند بنشینند و نگاه کنند.
مصونیت

طبق این ماده امکان بازداشت یا رسیدگی قضایی به 
وجود  افغانستان  در  امریکایی ها  اتهامات  یا  جرایم 

ندارد.
استقالل

هرگونه  می توانند  امریکایی  مقاطعه کاران  و  نیروها 
سرویس های  و  تکنولوژی  مواد،  منابع،  تجهیزات، 
آن  از  یا  وارد  افغانستان  به  را  خدماتی  و  آموزشی 
هر  می تواند  تقریبًا  امریکا  یعنی  این  کنند.  خارج 
چیزی که بخواهد به افغانستان وارد و یا از آن خارج 
کند بدون اینکه مقامات افغانستانی با آن موافق باشند.
تنها چیزی که در پایان سال 2014 واقعًا در افغانستان 
به  اندکی  نیروهای خارجی  که  است  این  تغییرکرده 
اکنون  نیروها  این  شدند.  متکی  کشور  این  نیروهای 
در  نزاع ها  و  جنگ ها  درگیر  را  خود  اینکه  جای  به 
افغانستان کنند از نیروهای این کشور برای این امور 

استفاده خواهند کرد.
در حقیقت »قدرتمند شدن« افغانستان تنها یک توهم 
یک  به  اکنون  افغانستان  که  را  حقیقت  این  تا  است 
واسط غرب تبدیل شده بپوشاند. قدرت حقیقی هنوز 

مانند 13 سال گذشته در دست پنتاگون است.

ا  ر هـری  لـظوا ا  ، »مـرجئه« ا  ر بـن الدن  داعـش 
ند خوا ه«  ا »گمر ا  ر عمر  مال  و  »منحرف« 

کمیشنرها ر  کنا ر  د
برکنار شود نیز  اجرایی کمیسیون ها  بدنۀ 



در  که  گفته اند  قندوز  والیت  در  محلی  مقام های 
جریان درگیری بین پولیس و شورشیان، هفت نفر 

کشته شده اند.
»امام  ولسوالی  پولیس  فرمانده  ابراهیمی  امان اهلل 
صاحب« والیت قندز گفته که این درگیری دیشب 
زمانی روی داد که نفرات طالبان به دو افسر پولیس 

حمله کردند.
پولیس،  افسر  این درگیری هر دو  او، در  به گفته 

کشته  طالبان  گروه  عضو  چهار  و  غیرنظامی  یک 
شدند و یک مامور پولیس زخمی شد.

تایید  گروه طالبان کشته شدن دو افسر پولیس را 
کرده اما درباره تلفات اعضای خود در این درگیری 

اظهار نظری نکرده است.
این در حالی است که جنرال عبدالصبور نصرتی 
درگیری  از یک  دیروز هم  قندوز  پولیس  فرمانده 
خبر  منطقه  همین  در  طالبان  و  پولیس  بین  دیگر 

داده بود.
به گفته فرمانده پولیس قندوز، در این درگیری سه 
شورشی کشته و دو شورشی دیگر بازداشت شدند 

که مقداری جنگ افزار نیز با خود داشتند.
افغانستان  ناآرام شمال  از والیت های  یکی  قندوز 
است که گروه طالبان در برخی از مناطق آن نفوذ 
حمله  دولتی  نیروهای  به  گاهی  از  هر  و  دارند 

می کنند.

سخنگوی رییس جمهور پیشین افغانستان می گوید 
استخبارات  سوی  از  چین  به  طالبان  سفرهای  که 
برای  سفرها  این  هدف  و  شده  تنظیم  پاکستان 
پاکستان امتیازگیری از چین و معامله با آن کشور 

بوده است.
رییس  کرزی  حامد  سخنگوی  فیضی  ایمیل   
جریان  در  که  می گوید  افغانستان  پیشین  جمهور 
سال های گذشته طالبان توسط سازمان استخبارات 
یک  که  شده  برده  کشور ها  از  برخی  به  پاکستان 

آن ها چین بوده است.
آقای فیضی با بیان این مطلب که تاکنون هیچ هیاتی 
از طالبان به تنهایی به چین تا به حال سفر نکرده 
سفر های  و  نومبر  ماه  سفر  »همین  داشت:  اظهار 
استخبارات  از سوی سازمان  به چین  قبلی طالبان 
این سفر ها تحت  بودند و  تنظیم گردیده  پاکستان 
صورت  پاکستان  استخباراتی  مسوولین  رهبری 

گرفته است«.
حکومت  همواره  چین  حکومت  او،  گفته  به 
افغانستان )شخص رییس جمهور( را از این سفر ها 
و مذاکرات مطلع ساخته است؛ ولی همیشه شدیداً 
و  سفر ها  این  موضوع  شدن  مطبوعاتی  مخالف 

مذاکرات بوده است.
کرد:  بیان  پیشین  رییس جمهور  پیشین  سخنگوی 
از  امتیازگیری  پاکستان  برای  سفر ها  این  »هدف 
چین و معامله با آن کشور بوده است و برای چین 
گرفتن تماس و انجام مالقات ها با هیات طالبان به 
هدف حفظ منافع آن کشور در افغانستان، پاکستان 

و منطقه بوده است«.

حکومت افغانستان و طالبان، تا حال در مورد سفر 
هیات طالبان به چین چیزی نگفته است.

)دی  پاکستانی  روزنامۀ  که  است  گفتنی 
هیات  یک  که  است  داده  گزارش  نیوزانترنیشنل( 
دین  قاری  ریاست  به  طالبان  قطر  دفتر  پایه  بلند 
با  و  نموده  سفر  چین  به  نوامبر  ماه  در  محمد، 

مقام های چینی گفتگو کرده است. 
این روزنامه نوشته است که تا حال نتایج این سفر 

افشا نشده است.
خودداری  خود  نام  ذکر  از  که  طالبان  منبع  یک 
آگاهی  هدف  به  سفر  این  که  است  گفته  نموده، 
برنامه  قبال  در  طالبان  موقف  از  چینی  مقام های 

صلح صورت گرفته است.
رییس  غنی  محمداشرف  که  است  حالی  در  این 
و  نموده  به چین سفر  ماه گذشته  جمهور کشور، 
روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به همکاری چین 

طرح های تامین صلح در منطقه را ساخته است.
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سخنگوی رییس جمهور پیشین:

طالبان از سوی آی اس آی به کشورها برده و آورده می شدند

هفت نفر در درگیری پولیس و طالبان در قندوز کشته شدند

سرمربی آرسنال تاکید کرد وقتی آمار پیروزی های او در آرسنال 60 
درصد است به هیچ وجه به فکر استعفا نخواهد بود.

آرسن ونگر که از سال 1996 هدایت آرسنال را به دست دارد و 
در پایان فصل گذشته هم به مدت سه سال دیگر قرارداد مربیگری 
در این تیم را تمدید کرد فاش کرد اگر تیمش در فینال جام حذفی 
سال گذشته به هال سیتی می باخت از مربیگری در آرسنال استعفا 

نمی کرد.
ونگر تا پایان فصل گذشته که موفق شد قهرمانی در جام حذفی را 
برای توپچی ها به ارمغان آورد، 9 سال بدون جام را روی نیمکت 
آرسنال گذرانده بود. اکنون و در آغاز دور سوم رقابت های جام 
حذفی انگلیس در سال جاری، آرسنال باید با هال سیتی، حریف 

آنها در فینال سال گذشته دیدار کند.
صورت  در  آیا  که  شد  سوال  ونگر  از  خبری  کنفرانس  در  وقتی 
شکست مقابل هال سیتی از مربیگری در آرسنال کناره گیری می 
کرد یا نه، وی در پاسخ گفت: کجا بروم؟ از آرسنال بروم؟ نه. ببینید 
من در آرسنال از 1000 بازی که روی نیمکت تیم نشسته ام موفق 
شدم 600 دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارم. این یعنی پیروزی 
نیمکت  روی  حضور  سال   18 از  پس  ها.  مسابقه  درصد   60 در 
آرسنال به هیچ وجه به خاطر شکست در یک دیدار این تیم را ترک 
نمی کردم. همیشه سعی کردم به بهترین شکل کارم را انجام دهم و 

همواره هم به قراردادهایی که با باشگاه داشتم پایبند بوده ام.

امیدواری کرد پیشینه  ابراز  ادامه  ونگر در 
آنها  به  گذشته  فصل  در  آرسنال  قهرمانی 
این  در  بتوانند  بازیکنانش  تا  کند  کمک 
کنند.  دفاع  شان  قهرمانی  عنوان  از  فصل 
وی در این زمینه اظهار داشت: برایم خیلی 
خوب بود که پس از قهرمانی در جام حذفی هواداران را می دیدم 
که خیلی خوشحال بودند. وقتی این جام را پس از سال ها کسب 
می کردیم، احساس بسیار بهتری به ما دست داده بود. در کمتر از 
10 دقیقه دو گل خوردیم و نزدیک بود گل سوم را هم بخوریم. 
در آن زمان بود که احساس کردم نمی توانیم بازی را ببریم. این که 
موفق شدیم نتیجه را به سه بر دو برگردانیم و جام را به خانه بیاوریم 

برایم احساس خوشایندی بود.
سرمربی فرانسوی آرسنال در ادامه خاطرنشان کرد: ما یک قهرمانی 
دیگر می خواهیم و اگر توانستیم از عنوان قهرمانی مان دفاع خواهیم 
کرد. در دوران مربیگری ام در آرسنال پنج بار جام حذفی را کسب 
کردم. به اهمیتی که این جام دارد هم آگاهی کامل دارم. چیزی که 
تیمم در حال پیشرفت است و می خواهد  این است که  می دانم 

خیلی زود هم به این پیشرفت دست پیدا کند.
ونگر قصد دارد پس از شکست دو بر صفر مقابل ساوتهمپتون در 
هفته بیستم لیگ برتر انگلیس بار دیگر تیمش را به روند پیروزی 
های پیاپی بازگرداند اما بدون شک در دیدار جام حذفی از برخی 

بازیکنان کم تجربه هم استفاده خواهد کرد.
دیوید اوسپینا در چارچوب دروازه قرار می گیرد و بازیکنانی مانند 
آینده  شود  می  بینی  پیش  که  کمپل  جوئل  و  کوکولین  فرانسیس 
درخشانی در آرسنال داشته باشند به میدان می روند. تئو ولکات هم 
که به تازگی از بند آسیب دیدگی رهایی یافته هم به احتمال زیاد 
در ترکیب توپچی ها مقابل هال سیتی قرار می گیرد. مسوت اوزیل 
هم پس از طی کردن مصدومیتی سه ماهه بار دیگر در تمرین های 

تیم حاضر شده است.
ونگر گفت: اوزیل سه ماه از میادین دور بود و ولکات هم یک سال. 
از  بلند مدت  از دوری  بازی بدهم زیرا پس  آنها  به  نیست  معلوم 
شرایط مسابقه، زمان زیادی طول می کشد تا بازیکنان به وضعیت 

خوبی برای بازی برسند.

اتحادیۀ  والیتی  دفتر  مسوول  کوهستانی،  فردوس  فردین 
ملی ژورنالیستان افغانستان در والیت بلخ، روز گذشته از 
سوی محافظان امنیتی معاون شورای والیتی بلخ، مورد لت 

و کوب قرار گرفت.
چهاراه  حوالی  در  آرزو  تلویزیون  روانۀ  که  فردوس  آقای 
کامگار شهر مزار شریف بوده، وقتی می خواسته از نزدیکی 
منزل ذبیح اهلل کاکر، معاون شورای والیتی بلخ، عبور کند، 
از سوی محافظان وی مورد لت و کوب قرار گرفته است. 

چرسی«  را«استاد  خود  که  شخصی  فردوس،  گفتۀ  به 

می نامیده و از محافظان ذبیح اهلل کاکر بوده وی را لت کوب 
کرده و تهدید به مرگ نموده است.

مسووالن اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان می گویند که 
با مقامات والیت بلخ در تماس استند، تا این قضیه مورد 

پیگیری قرار داده شود.
به گفتۀ آنان خشونت علیه خبرنگاران، در مخالفت آشکار با 
قوانین کشور قرار دارد، و نهادهای مسوول به ویژه نهادهای 

امنیتی، باید جلو این گونه قضایا را بگیرند.

سرمربی اینتر می گوید که بازگشت 
یک  برایش  آتزا  مه  جوزپه  به  او 

چالش بسیار بزرگ است.
عقد  برای  که  پودلسکی  لوکاس 
قرارداد قرضی با اینتر به شهر میالن 
ایتالیا سفر کرده است، در نیم فصل 
این تیم به میدان خواهد  دوم برای 
باور  این  بر  مانچینی  روبرتو  رفت. 
پیشین  بازیکن  حضور  که  است 
می تواند  تیمش  در  مونیخ  بایرن 
موفقیت  برای  آنها  به  زیادی  کمک 
او چندی پیش  این فصل بکند.  در 
آوردن  دنبال  به  بود  کرده  اعالم 
است  آتزا  مه  جوزپه  به  پودلسکی 
زیرا می داند این مهاجم آلمانی می 
را  تیمش  حمله  خط  کیفیت  تواند 

باالتر ببرد.
را  او  گفت:  زمینه  این  در  مانچینی 
می  خوب  بازیکن  یک  عنوان  به 
آرسنال  و  مونیخ  بایرن  در  شناسم. 
کردم.  می  پیگیری  را  هایش  بازی 
پای  یک چپ  و  قدرتمند  بازیکنی 
بازیکن  یک  او  است.  العاده  فوق 

موثر برای ما در اینتر خواهد بود.
تعطیالت  پایان  از  پس  اینتر 
خود  دیدار  نخستین  در  زمستانی، 
یعنی  خود  دیرینه  رقیب  مصاف  به 
مانچینی  رفت.  خواهد  یوونتوس 
نتیجه خوب  تاکید کرد گرفتن یک 
در این دیدار می تواند به سیکل بهتر 

شدن تیمش کمک زیادی بکند.
فوق  سال  چهار  داشت:  اظهار  وی 
و  کردم  سپری  اینتر  در  را  العاده 
اکنون به این تیم بازگشتم. بازگشت 
است.  بزرگ  بسیار  من یک چالش 
هیجان  بسیار  اما  سخت  خیلی 
یوونتوس  با  ما  دیدار  است.  انگیز 
یووه  است.  کالسیک  بازی  یک 
سه  در  و  است  صدرنشین  اکنون 
را  کالچو  در  قهرمانی  فصل گذشته 
این  در  اما  است  کرده  خود  آن  از 
فصل امکان این که هر اتفاقی بیفتد 
وجود دارد. برای بازگرداندن اینتر به 
روزهای خوبش کارهای غیر ممکن 
جایگاهی  به  باید  کنیم.  عملی  را 
بازگردیم.  داریم  تعلق  آن  به  که 
انجام  را  کار  این  بتوانیم  امیدوارم 
تمرین  در  همیشه  شاگردانم  دهیم. 
ها عالی کار می کنند و به من این 
به  توانیم  می  که  دهند  می  را  امید 

قهرمانی های مختلف برسیم.

باشگاه لیورپول مقصد بعدی کاپیتان تیمش را 
فاش کرد.

پایان  استیون جرارد روز جمعه اعالم کرد در 
این  لیورپول  با  قراردادش  اتمام  با  و  فصل 
اعالم  باشگاه  اکنون  می کند.  ترک  را  باشگاه 
لیگ  راهی  قراردادش  پایان  در  جرارد  کرده 
حرفه ای آمریکا خواهد شد تا تجربه حضور در 

این لیگ را نیز در کارنامه داشته باشد.
جرارد پس از اعالم این تصمیم در گفت وگویی 
اعالم کرد که سخت ترین تصمیم زندگی اش را 
گرفته و به تمامی تیم هایی که خواهان امضای 
قرارداد با وی بودند اعالم کرد به هیچ وجه در 
لیگ برتر انگلیس به کارش ادامه نمی دهد زیرا 

نمی خواهد مقابل لیورپول به میدان برود.
از باشگاه لس آنجلس گلکسی به عنوان یکی 
نام  رود  می  آن  به  جرارد  که  هایی  باشگاه  از 

برده شده است. 

مانچینی: 

پودلسکی بازیکن موثر اینتر خواهد بود مقصد بعدی
 جـرارد فـاش شـد

ورزش
ونگر: 

با ثبت آمار 6۰ درصد پیروزی استعفا نمی کنم

رکود اقتصادی؛ تهدیدی...
امید خان که در دکان فامیلی خود نشسته، به خبرگزاری فرانسه 
گفت که این روزها پول بیشتری از افغانستان خارج می شود و 
پول اندکی به این کشور آورده می شود. او گفت: »هرچه خروج 
افغانستان  در  سرمایه گذاران  می شد،  نزدیکتر  خارجی  نیروهای 
انتقال  ترکیه  و  هند،  چین،  دوبی،  به  خارج،  به  را  خود  پول 

می دادند«.
نظرسنجی که اخیراً از 9 هزار شهروند افغانستان که توسط »بنیاد 
ضعیف  اقتصاد  و  بی کاری  که  می دهد  نشان  شده،  انجام  آسیا« 

بزرگترین نگرانی مردم می باشند.
افغانستان« )سیگار(  بازسازی  از  به گفته سازمان »بازرسی ویژه 
دالر  میلیارد  از 104  بیش  متحده  ایاالت  تاکنون،  از سال 2002 
به افغانستان تزریق کرده است؛ مبلغی که یادآور »پالن مارشال« 
می باشد.  دوم  جهانی  جنگ  خاکستر  از  اروپا  برخاستن  برای 
نه  شد،  نظامی  عملیات های  هنگفت صرف  پول  این  بیشتر  اما 
بازسازی. در حالی که نیروهای افغان با شورشیان طالبان مقابله 
می کنند، هنوز معاش آنان از کمک های خارجی تمویل می شود.

حکومت افغانستان انتظار دارد تا در سال نو میالدی حدود 1.8 
از درآمد  باشد؛ مبلغی که بسیار کمتر  میلیارد دالر درآمد داشته 

طالبان از تجارت مواد مخدر است.
حکومت افغانستان بدون کمک ساالنه 8 میلیارد دالر که جامعه 
جهانی قرار است تا سال 2016 به این کشور بپردازد، نمی تواند 
معاش 350 هزار نیروی پولیس و اردوی خود را بپردازد. با این 
اقتصادی  رشد  سبب  افغانستان  در  ناتو  دهه  یک  همه، حضور 
تولید  جهانی،  بانک  گفته  به  که  طوری  به  است  شده  بزرگی 
ناخالص داخلی از 2.5 میلیارد دالر در سال 2001 به 20 میلیارد 
دالر در بخش های ترانسپورت، ساخت و ساز، رسانه و مخابرات 

رسیده است. 
رشد زراعت

زراعت، بدون در نظرداشت کوکنار، نیز در افغانستان رشد داشته 

قالین  صادرات  از  حتا  میوه خشک  صادرات  که  طوری  است؛ 
رفعت،  حیدر  برای  خوشی  خبر  این  است.  شده  پیش  افغانی 
انجیر، پسته و دیگر خشکبار  رییس شرکتی است که کشمش، 
صادر می کند. رفعت به خبرگزاری فرانسه گفت: »در گذشته، ما 
فقط به دو کشور هند و پاکستان صادر می کردیم؛ اما حاال تقریبًا 

به 45 کشور جهان صادرات داریم«.
تولید کننده گان درآمد قابل توجهی از صادرات میوه خشک به 
به  مسأله  این  دارند.  کانادا  و  آسترالیا  فارس،  خلیج  کشورهای 
اشتغال زایی در این کشور کمک می کند؛ کشوری 30 میلیونی که 

ساالنه حدود 400 هزار جوان وارد بازار کار آن می شوند.
دوامدار،  انرژی  تامین  به  بیشتر  صادرات  که  می گوید  حیدر 
سرمایه گذاری در کارخانه ها، و تبلیغ کاالی افغانی در کشورهای 

دیگر نیاز دارد.
معادن

توجه  ها  بخش  دیگر  از  بیش  که  اقتصادی  بخش های  از  یکی 
تحقیقات  مرکز  است.  معادن  کرده،  جلب  را  سرمایه گذاران 
جیولوژی امریکا ارزش معادن افغانستان را به شمول طال، آهن و 

مس بین یک تا سه تریلیون دالر برآورده کرده است.
به لحاظ نظری حکومت افغانستان با این منابع می تواند خودکفا 
از  باالیی  بلند  فهرست  اما  باشد،  جهانی  کمک های  از  فارغ  و 
مشکالت در این بخش وجود دارد. افغانستان نیاز دارد تا قانون 
معادن خود را اصالح کند، شبکه خط آهن را گسترش دهد و 
چنین  انجام  برای  نماید.  مقابله  معادن  بخش  در  رایج  فساد  با 
اصالحاتی افغانستان حداقل 10 سال نیاز دارد. اما اول از همه 
این کشور نیاز به ثبات سیاسی و امنیتی دارد. افغانستان همچنان 
برای  فرصت ها  و  خدمات  سازی  فراهم  با  تا  کند  تالش  باید 
جوانان که یک سوم نفوس را تشکیل می دهند، آنان را از غلتیدن 

به دامن بنیادگرایی دور کند.
ناامیدانه  شهزاده  سرای  در  دیگری  صراف  احمد،  مبین  حاجی 
است.  وابسته  جهانی  های  کمک  به  هنوز  ما  »اقتصاد  می گوید: 

قطع این کمک ها مانند قطع آکسیجن است. ما خواهد مردیم«.

لت وکوب مسوول والیتی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در بلخ
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هارون مجیدی
شماری از مسووالن نهادهای جامعۀ مدنی ُهشدار می دهند که 
اگر رهبران دولت وحدت ملی کابینۀ خود را معرفی نکنند، 
آنان روز دوشنبه، کابینۀ نمادین خود را به تاالر خالی پارلمان 

می فرستند.
تأکید  کابل  در  خبری  نشست  یک  برگزاری  با  فعاالن  این 
به  دست  یابد،  ادامه  کابینه  معرفی  در  تأخیر  اگر  که  کردند 

راه پیمایی های گسترده خواهند زد.
ریاست جمهوری گفته است که در هفتۀ جاری کابینه را به 

مجلس معرفی می  کند.
احمدشاه ستانکزی یکی از فعالین مدنی می گوید: به دولت 
مهلت تعیین می کنیم که اگر تا روز دوشنبه کابینۀ خود را به 
را تشکیل  کابینه یی  نمادین  به گونۀ  ما  نکند،  پارلمان معرفی 

کرده و به پارلمان معرفی خواهیم کرد.
عبدلودوود پدرام، یک تن دیگر از اعضاي جامعه مدني در 
این نشست خبری گفت: دولت وحدت ملي با وجود آن که 
فرا قانوني بود، اما شهروندان کشور به خاطر گذار از بن بست 
و بحراني شدن اوضاع کشور آن را قبول کردند، اما مسووالن 
شهروندان  گذشت  و  انعطاف پذیري  از  ملي  دولت وحدت 

سوء استفاده مي کنند.
هم چنان  مدنی  جامعه  اعضای  از  دیگر  یکی  سپهر،  زهرا 
گفت: متأسفانه تأثیرات این مشکل بیشتر از این که دامن گیر 
خود این افراد شود، دامن گیر جامعه افغانستان شده است و 

شهروندان افغانستان را تحت تأثیر خودش قرار داده است.
خانم سپهر افزود: اگر در صد روز نتوانستیم حکومت خوب 

داشته باشیم، در پنج سال آینده هم نخواهیم داشت.

شمار دیگر از فعالین مدنی، عدم اعتماد میان رهبران دولت 
وحدت ملی را مانع اصلی تأخیر در معرفی کابینه می دانند. 
احمد ذکی یکی از این فعاالن گفت: نبود اعتماد و صداقت 
میان رهبران هر دو تیم عامل اصلی تأخیر معرفی کابینه است.
قدرت  و  تقسیم چوکی ها  روی  دولت  رهبران  می گوید:  او 

باالی هم دگر اعتماد ندارند.
در اخیر این نشست فعاالن مدنی بیانیۀ مطبوعاتی را نیز به 
نشر رساندند که در آن گفته شده است دولت از مردم و برای 
مردم است که تأخیر در معرفی کابینه سبب مشکالت زیاد 

برای شهروندان شده است.
در این بیانیه هم چنان آمده است: رهبران دولت وحدت ملی 
به جا آوردند که  برنامه تحلیف را  در 7 میزان سال جاری 
از آن روز تا کنون قریب به 100 روز می گذرد که 6% از 
اما،  این مدت  در  را شامل می شود.  این حکومت  کل عمر 
حکومت وحدت ملی نه تنها سبب بهبود وضعیت امنیتی و 
اقتصادی نشده است که به دلیل ناتوانی در تشکیل کابینه یی 
خویش به بحرانی تر شدن اوضاع افزوده است؛ سپری شدن 
مالی 1394 بدون بودجه، بسته شدن 150  از سال  15 روز 
کارخانه تولیدی در هرات، اخراج کثیر از کارمندان دولتی، 
اسعار  تنزیل در ارزش  میزان خرید شهروندان،  پایین آمدن 
ملی و پیوستن شمار چشم گیر کارمندان موسسات بین المللی 
معیارهای  عنوان  به  توان  می  را  بیکاران  جمع  در  ملی  و 
وخامت در اوضاع اقتصادی مثال داد که نتیجۀ این وضعیت 
کشور  عادی  شهروندان  زندگی  شرایط  باالی  مستقیم  تأثیر 
می گذارد و شهروندان بار سنگین ناشی از اشتباهات سیاسی 

دولت مردان را متقبل می شوند.

یونیسف:

 4۰ درصد کودکان افغانستان
 از سوء تغذیه رنج می برند

ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق 
تازه ترین گزارش خود اعالم کرد  متحد در 
سوء  به  افغانستان  کودکان  درصد   40 که 

تغذیه مبتال هستند.
ملل  سازمان  کودکان  از  حمایت  صندوق   
اعالم  تازه یی  گزارش  در  )یونیسف(  متحد 
کشور  نامناسب  اوضاع  دلیل  به  که  کرد 
از  افغانستان، 40 درصد کودکان این کشور 

سوء تغذیه رنج می برند.
عزیز فروتن سخنگوی یونیسف در افغانستان 
سوء  تشخیص  مراکز  ملل  سازمان  که  گفته 
تغذیه را جهت از بین بردن این مشکل در 
نقاط مختلف این کشور ایجاد کرده و برای 

کودکان افغان مواد غذایی فراهم می کند.
وی افزود: حکومت افغانستان باید مبارزه با 
قرار  خود  کاری  اولویت  در  را  تغذیه  سوء 

دهد.
پیش از نیز نماینده گی یونیسف در افغانستان 
اعالم کرده بود که تلفات کودکان افغانستان 
در سال 2014 در مقایسه با سال های گذشته 

افزایش یافته است.
نیز  میالدی   2014 سال  دسمبر  ماه  اوایل 
با  مین  بکارگیری  منع  بین المللی  مؤسسه 
انتشار گزارشی اعالم کرد که 2 هزار و 403 
نفر در سال گذشته میالدی بر اثر انفجار مین 
آن  درصد   50 که  شده اند  کشته  جهان  در 

کودک هستند.
بر اساس این گزارش تلفات کودکان ناشی از 
انفجار مین و دیگر مواد منفجره در افغانستان 
باالترین آمار را در جهان به خود اختصاص 

داده است.
در گزارش مؤسسه بین المللی منع بکارگیری 
مین آمده است: تلفات کودکان براثر انفجار 
مین نسبت به سال گذشته 7 درصد افزایش 

داشته است.
در  کودک   487 میالدی   2014 سال  در 
از  را  مین جان خود  انفجار  براثر  افغانستان 
رقم حدود 50درصد  این  که  داده اند  دست 

آمار جهانی را تشکیل می دهد.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامۀ ماندگار رسانیده می شود که با آغاز سال نو میالدی، توزیع 
رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیۀ اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانۀ نوشتاری 
هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامۀ ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس این روزنامه 

را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
روزنامهماندگاربرایسالآيندهميالدیوخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

دفـاتر خارجـی
یک ساله - 400 دالر

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

روزنامهماندگاراعالناتوپيامهایبازرگانیوتبليغاتیشمارامیپذيرد
صفحه داخلی مکمل نصف صفحه داخلینصف صفحه اول صفحه آخر مکمل

500$ 350$

برای نشر اعالنات تان به این شماره ها تماس بگیرید: 0784301640 - 0776930565

داخلی صفحه  ربع  اخیر صفحه  صفحه نصف  ربع 

250$150$400$200$100$

برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بــرای دفاتر
یک ساله - 3000 افغانی  یک ساله - 5000 افغانی

اعضای جامعۀ مدني:

کـابینۀ نمـادیـن مـعرفـي مـي کنیـم


