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جاللتمـآب رییـس جمهـور، جاللتمـآب رئیس اجرائیـه، وزرای محتـرم کابینه، نماینـده گان محترم کشـورهای تمویل کننـده ، نماینده 
گان معـزز شـوراهای انکشـافی قریـه ها وشـهرها و ژورنالیسـتان گرامی ، السـالم علیکم ورحمـة اهلل وبرکاته ! 

تشـریف آوری تـان را بـه گردهمآیـی افتتاحیـة برنامـة ملـی میثـاق شـهروندی، خیر مقـدم وشـادباش میگویم. به شـما معلوم اسـت که دو 
سـال از تشـکیل حکومـت وحدت ملی سـپری شـده اسـت. بـرای اینکـه مطابق وعده ، انکشـاف متوازن روسـتاها و شـهرها تحقـق یابد ، 
اینـک ، مراسـم افتتـاح برنامـة ملـی میثاق شـهروندی برگزار میشـود. قابل یاد آوری اسـت که وزارت احیا وانکشـاف دهات طی یک سـال 
گذشـته ، همـراه بـا شـرکای خویـش درکنـار طـرح ودیزایـن برنامة ملـی میثاق شـهروندی ، پـروژه هـای انکشـافی خویش را نیـز مطابق 

پـالن درسراسـر کشـور تطبیـق وبـه بهره بـرداری سـپرد و دروزارت ، پروسـة یک ریفـورم نیز به پیـش میرود.
همیـن گونـه وزارت احیـا وانکشـاف دهـات بـه منظور کاهش سـطح بیـکاری در قـراء وقصبات وبازسـازی پروژه هـای انکشـافی، برنامة 

ایجـاد کار بـرای صلـح را نیز آغـاز نمود.
مرحلـة اول برنامـه کاریابـی در مـاه قـوس سـال )۱۳۹۴( در )۳۷۳۴( شـورا در دوازده والیت کشـور یعنـی ننگرهار، کنر، لغمان، خوسـت، 
هـرات، فـراه، کندهـار، بلـخ، کنـدز، جوزجـان، بغالن و فاریـاب آغاز گردید کـه تطبیـق آن باعث حفظ و مراقبـت )۴۵۰۰( پـروژه گردیده 

و بـرای )۲۳۵۰۰۰( از هموطنـان مـا کار هـای کوتاه مدت ایجـاد گردید. 
مرحلـة دوم ایـن برنامـه در مـاه گذشـته بـا )۱۳۶۴( شـورا در پنج والیت هـرات، غور، بادغیـس، فراه و بامیـان آغاز یافت کـه باعث ایجاد 

کار کوتـاه مـدت بـرای )۷۶۱۹۰( هموطـن مـا درین پنج والیت خواهد شـد. 
مرحلـة سـوم ایـن برنامـه کـه اخیراً آغاز گردیده اسـت  قـرار اسـت در )۹۷( ولسـوالی و )۱۹( والیت باقیمانده کشـور، عماًل تطبیق شـود. 
توقـع میـرود کـه بـا تطبیـق ایـن برنامـه در )۱۹( والیت وشـامل )۶۲۹۷( شـورا، باعث ایجـاد کارهای کوتاه مـدت بـرای )۲۹۵۰۰۰( تن از 
هموطنـان مـا گـردد. بـه طـور خالصه با تطبیق سـه مرحلـة این برنامه، جمعـًا بـرای )۶۰۶۱۹۰( نفر از هموطنـان ما کارکوتاه مـدت و برای 

)۱۶۰۰( از جوانـان و فارغـان پوهنتونهای کشـور کار دوام دار ایجاد گردیده اسـت.
حاضرین گرامی !

برنامـة همبسـتگی ملـی درماه سـپتمبر سـال ۲۰۰۳میـالدی درچـوکات وزارت احیا وانکشـاف دهـات ایجاد شـد. این برنامـه درطول عمر 
سـیزده سـالة خـود  ۸۸۷۰۰ پـروژه را تطبیـق وعملـی نموده ودرنتیجـة تطبیق این پـروژه ها ، ۵۴ ملیـون روزکاری درقراء وقصبات کشـور 
مـا فراهـم گردیـده اسـت. ازطریـق برنامـة همبسـتگی ملـی ۳۵ هزار شـورای انکشـافی قریه هم دربیشـتر از ۸۵ فیصد کشـور ایجاد  شـده 

. است 
بـا اختتـام رسـمی برنامـة همبسـتگی ملی، برنامـة میثاق شـهروندی جایگزین آن گردیده و قابل ذکر اسـت کـه برنامة همبسـتگی ملی نقاط 
ضعـف و نقـاط قـوی داشـت. از نقـاط ضعف آن درس هایی را آموختیم و باالی نقاط قوی آن که یک دسـت آورد اسـت، سـرمایه گذاری 

کردیـم. در طـرح و دیزایـن برامة میثاق شـهروندی از چهار اصل عمده، اسـتفاده شـده اسـت که قرار ذیل اسـت:
اول: فصل دوم قانون اساسی کشور که در مورد حقوق اتباع کشور است.

دوم: دید وتعهد حاللتمآب رییس صاحب جمهوری اسالمی افغانستان درکنفرانس لندن.
 سـوم: تعییـن و تثبیت خدمات اساسـی که توسـط اعضای شـورای انکشـافی در جلسـة مشـورتی سـال گذشـته بـه اتفاق آرا بـه حکومت 

پیشـنهاد شد. 
چهارم: از درس هاییکه از برنامة همبستگی ملی آموختیم.

برنامة میثاق شـهروندی برای ده سـال دیزاین و در سـه مرحله تطبیق میشـود. در مرحلة اول که یک بر سـوم کشـور یعنی ۱۱۷ ولسـوالی 
و ۱۲ هـزار قریـه را در تمـام ۳۴ والیـت کشـور بـا بودجـة حـدود یک میلیـارد یعنـی یکهزار میلیـون دالر تحت پوشـش قـرار میدهد. این 
ولسـوالی هـا و قریـه جـات بـا معیار های خیلـی واضح در تفاهم بـا والی صاحبـان و تأیید رهبـری حکومت و حدت ملـی تثبیت گردیده 

اسـت. از طریـق ایـن برنامه، خدمات اساسـی ذیل که از طرف مردم پیشـنهاد شـده اسـت ارایـه میگردد:
اول: خدمات اساسی صحی که مسؤولیت آنرا وزارت محترم صحت عامه به عهده دارد.
دوم: خدمات اساسی تعلیم و تربیه که مسؤولیت آنرا وزارت محترم معارف به عهده دارد

سوم: ترویج و بهبود تکنالوژی زراعتی که مسؤولیت آنرا وزارت محترم زراعت به عهده دارد.
چهـارم: خدماتـی چـون احیـای زیربنـای کوچـک آبیـاری، تهیـة آب آشـامیدنی، تهیـة انـرژی قابـل تجدیـد و اعمـار سـرکهای دهاتی از 

مسـؤولیت هـای وزارت احیـا و انکشـاف دهـات میباشـد.
قابـل تذکـر میدانـم کـه ارایـة خدماتـی چون خدمـات صحی، تعلیـم و تربیـه و آب آشـامیدنی حتمی بوده و سـایر خدمات فـوق الذکر به 

طبـق اولویـت های مـردم و بر مبنـای اقتصادی بـودن آن ارایه خواهد شـد.
جاللتمآب رئیس جمهور و حاضرین گرامی!

اجازه دهید درمورد تفاوت های برنامة ملی میثاق شهروندی با برنامة همبستگی ملی ودستاوردهای متوقع ازآن ، روشنی بیاندازم.
اول: برنامـة ملـی میثـاق شـهروندی یـک قـرارداد میـان حکومت و مردم اسـت که هـردو جانـب وظایف ومسـؤولیتهای خویـش را دارند  
و تضمیـن شـفافیت ورعایـت آن ، طـرح میکانیـزم نظـارت ، رسـیده گی به شـکایات و راپورهای رایدهـی درهمه سـطوح از جملة اصول 

مهـم این برنامه اسـت.
دوم: بخاطر شفافیت و اصول تحلیل اقتصادی، تمام پروژه های درسطح کلسترتطبیق میشود.  

سـوم: برنامـة ملـی میثـاق شـهروندی یـک برنامـة بیـن الوزارتـی اسـت و وزرات های شـامل ایـن برنامـه مکلف انـد که خدمـات مرتبط 
شـانرا ازطریـق همیـن برنامه بـه مردم برسـانند.

چهـارم: بـه منظـور انکشـاف متـوازن درکنـار انکشـاف واحیای قـراء وقصبـات ، احیا وانکشـاف شـهری نیز درایـن برنامه گنجانیده شـده 
اسـت کـه با اینـکار ، فاصلـه میان شـهرها وروسـتاها را ، کاهـش خواهد داد.

پنجـم: درتطبیـق برنامـة ملی میثاق شـهروندی ، به والیان ، ولسـواالن وشـهرداران، نقش سـازنده داده شـده اسـت که ایـن موجب نزدیکی 
حکومـت بـا مردم و حکومت داری خوب شـده اسـت. 

با درنطرداشت تفاوت های آتی ، درنتیجة تطبیق این برنامه ، نایل شدن به دستاوردهای ذیل حتمی است:
اول: انتخابـات مجـدد شـوراهای موجـوده ویاهـم بـا ایجاد شـوراهای جدید ، شـامل شـدن عـودت کننـده گان مهاجردربرنامه  دسترسـی 

آنـان بـه خدمات .
دوم: آن عـده کوچیانـی کـه تـا اکنون از عضویت شـورا محروم باقیمانده اند، یا درشـوراهای موجود برایشـان عضویت داده میشـود ویاهم 

بـرای شـان شـوراهای جدید ایجـاد میگردد تا اینکـه بتوانند به خدمـات این برنامه دسترسـی بیابند.
سـوم: بـا انتخابـات شـوراها ویـا هـم بـا ایجـاد شـوراهای جدیـد، بایـد پنجاه فیصـد زنـان دررهبری شـوراها سـهم داده شـوند وبـه این 
ترتیـب حتمـی کـردن نقـش پنجاه فیصدی زنان یک شـرط اسـت. هرشـورایی که ایجـاد میشـود ، باید دررهبـری آن پنجاه فیصـد خانمها 
موجـود باشـند. قابـل یادآوریسـت ، آن خانمهایـی کـه درخانه هـا هسـتند، وزارت احیا وانکشـاف دهات میخواهـد اقتصاد آنانـرا ازطریق 
صنایـع کوچـک روسـتایی و زراعتـی تقویـت نمایـد. مادرایـن زمینـه تجربه های خـوب داریم کـه اکنون صـرف در پنج والیـت از طریق 
ایـن پروگـرام بـرای ۶۸ هـزار تـن زمینـة کار دوامـدار ایجـاد کـرده ایم کـه ازاین جملـه ۴۹ تن آنـان را خانمها تشـکیل میدهنـد. امیدوارم 
کـه بـا ارایـة خدمـات از طریـق ایـن برنامه، انکشـاف متـوازن ، فرصت هـای کاری وزنـده گی مرفه بـرای روسـتاییان ما فراهم گـردد واز 
ایـن طریـق گلیـم ناامنـی بـرای همیشـه از کشـور مـا جمـع گـردد. دراخیر آغـاز برنامـة ملی میثـاق شـهروندی را بـرای همه ملـت افغان 

مبارکبـاد میگویم.  
و من اهلل التوفیق

برنـامۀ ملـی میثـاق شهـروندی، یـک تعهـد است
بیانیۀ انجنیر نصیر احمد درانی  وزیر احیا و انکشاف دهات در محفل افتتاح برنامۀ ملی میثاق شهروندی:

نگــرانی دیگـر
 از ترکیب کمیسیون های انتخاباتی 

فعاالن مدنی:

دولت جلو جنایات جنگی را بگیرد
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تـا دو روز دیگـر، قـرار اسـت کمیتـة گزینـش، 
فهرسـت نامزدهـای کمیسـیون های انتخاباتـی را 
به ریاسـت جمهوری بفرستد. ریاست جمهوری 
موجـود،  نام هـای  میـان  از  آن،  دنبـال  بـه  نیـز 
کمیسـیون  و  انتخابـات  کمیسـیون  اعضـای 
شـکایات را معرفـی می کنـد. امـا امیدواریـم که 
ریاسـت جمهوری  بـه  فرستاده شـده  فهرسـِت 
چنیـن  چـون  نگیـرد،  قـرار  دسـتبرد  مـورد 
نیسـت؛  بی پیشـینه  افغانسـتان  در  اتفاق هایـی 
قانـون اساسـی فعلـِی افغانسـتان کـه از سـوی 
اعضـای لویه جرگه مـورد تأیید قـرار گرفته بود، 
پـس از تصویـب مشـخص شـد که دسـت کاری 
شـده اسـت. ولـی نکتـة مهم تـر این اسـت کـه 
واقعـًا کمیته گزینش توانسـته باشـد بهترین ها را 
بـرای کمیسـیون های انتخاباتـی از میـاِن افـرادی 
کـه کـه خـود را بـه ایـن سـمت ها نامـزد کـرده 

بودنـد، انتخـاب کنـد.
مسـایل  در  کـه  مسـتقل  نهادهـای  از  برخـی   
انتخابـات کار می کننـد، در مـورد کارکـرد کمیتة 
بـه  کرده انـد.  مطـرح  را  نگرانی هایـی  گزینـش 
گفتـة ایـن نهادهـا، کمیتـة گزینـش در عملکـردِ 
خـود به انـدازۀ کافی شـفافیت به خـرچ نمی داد 
تـا فهمیده شـود چه افـرادی از سـوی این کمیته 
گزینـش شـده اند و مکانیســم گزینـش چگونـه 

اسـت.  بوده 
 بـدون شـک ایـن نگرانـی، جـدی و قابـل تأمل 
اسـت. در گذشـته نیـز بـه دلیـل همیـن عـدم 
نهادهـا  نفـوذ  و  افـراد  گزینـش  در  شـفافیت 
کمیسـیون های  سیاسـی،  شـخصیت های  و 
کمیسـیون های  این کـه  جـای  بـه  انتخاباتـی 
مـورد اعتمـاد مـردم باشـند، بـه نهادهـای فاقـد 
مشـروعیت و اعتبـار تبدیـل شـدند و در نتیجه، 
انتخاباتـی را مدیریـت کردنـد کـه کشـور را تـا 
مـرز بحـران و رویارویـی سـوق داد. حـاال چـه 
و  دولتـی  نهادهـای  کـه  دارد  وجـود  ضمانتـی 
بـه ویـژه ارگ ریاسـت جمهـوری کـه به شـدت 
مسـایل را زیـر نظـر دارد، در کارِ کمیتـة گزینش 
دخالـت نکـرده باشـد؟... با ایـن حال، تـا زمانی 
کـه در ایـن خصـوص سـنِد محکمه پسـندی در 

اختیـار قـرار نگیـرد، نبایـد آیـة یأس سـر داد و 
نسـبت بـه وضعیـت بدبیـن بـود. ولی چـون از 
قدیـم گفتـه اند که "مار گزیده از ریسـماِن سـیاه 
و سـفید مـی ترسـد"، ما نیز این تـرس و نگرانی 
را بـا خـود داریـم کـه پـس از این همـه تأخیـر 
و جنجـال و کشـمکش و از همـه بدتـر تأخیـر 
و  پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری  در  چندسـاله 
شـوراهای ولسـوالی، باز کمیسـیون هایی داشـته 
باشـیم کـه بـه جـای پیـروی از قانـون و منافـع 
از دسـته ها و گروه هـای صاحب نفـوذ و  ملـی، 

سیاسـی کسـب هدایـت کننـد. 
بـه  نسـبت  واقعـًا  اگـر  ملـی  وحـدِت  دولـت 
انتخابـات و کمیسـیون های انتخاباتـی احسـاِس 
تغییـر  بـه  از آن کـه  پیـش  مسـوولیت می کـرد، 
یـا  و  کنـد  فکـر  انتخاباتـی  کمیسـیون های  در 
کمیسـیون اصـالح نظـام انتخاباتـی را بـه وجود 
آورد، بایـد بـه پرونـدۀ انتخابـاِت گذشـته توجه 
جـدی مبـذول می داشـت و کسـانی را کـه واقعًا 
یکـی از ملی تریـن روندهـا را بـه تقلـب و جعل 
آلـوده کردنـد، بـه پـای میـز محاکمه می کشـاند. 
متأسـفانه ریاسـت جمهـوری کشـور بـه جـای 
پرداختـن بـه ایـن اصل اساسـی، تالش کـرد که 
رییـس پیشـیِن کمیسـیون انتخابات را بـه عنوان 
سـفیر بـه یکی از کشـورهای اروپایی بفرسـتد و 
کسـی که عمـاًل در هنـگام تقلب هـای انتخاباتی 
از سـوی پولیـس کابل تا مرز دسـتگیری نزدیک 
شـد، هنـوز صحیح و سـالم بـا محافظان مسـلح 
دولتـِی خـود ـ بدون این کـه کدام وظیفـة دولتی 
هم داشـته باشـد ـ گشـت وگذار می کنـد و بدتر 
از همـه این کـه برخـی نهادهـا و سـازمان ها کـه 
هدف هـای قومـی و سیاسـی دارنـد، بـه این آدم 

مـدال و تقدیرنامـه نیـز تفویـض می کنند.
آینـدۀ  بـه  همچنـان  می تـوان  هـم  بـاز  آیـا   
انتخابـات افغانسـتان امیـدوار بـود؟ و یـا این که 
بـه ایـن دل خـوش کـرد کـه در آینـدۀ نزدیـک، 
امـر  در  متخصـص  و  ملـی  کمیسـیون های 

داشـت؟  خواهیـم  انتخابـات 
مـردم زمانـی اعتمـادِ از دسـت رفتـة خـود بـه 
رونـد انتخابـات را دوبـاره به دسـت می آوردنـد 

وظایـِف  اساسـی ترین  بـه  دولـت  کـه حداقـل 
می کـرد.  عمـل  صادقانـه  آن  قبـال  در  خـود 
وقتـی تقلـب کاران انتخاباتـی که آن همـه جنایِت 
کمـال  در  شـدند،  مرتکـب  را  نابخشـودنی 
آسـوده گی آزاد می گردنـد، باید نسـبت بـه آیندۀ 

انتخابـات نگـران بـود. 
مـردم هنـوز بـه روند انتخابـات و گزینـش افراد 
شـک  دیـدۀ  بـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های  در 
می نگرنـد و ایـن نابـاوری ریشـه در عملکـردِ 
هم کاسـه گِی  و  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
و  کمیسـیون ها  ایـن  بـا  قـدرت  بلندپایـه گاِن 
گرداننـده گاِن آن هـا دارد. حـاال هـم ایـن نگرانی 
پـا برجاسـت که کمیتـة گزینـش چقدر بـه دیِن 
ملـِی خـود بـه درسـتی عمـل کـرده و مهم تر از 
آن، ریاسـت جمهـوری کی هـا را شایسـتة احراز 
خواهـد  انتخاباتـی  کمیسـیون های  پسـت های 

دانسـت. 
ایـن  دسـت های  در  حـاال  افغانسـتان  آینـدۀ 
نهادهاسـت؛ زیـرا مدیریِت انتخابـاِت پارلمانی با 
همة تأخیرها و انتخابات شـوراهای ولسـوالی ها، 
مربـوط  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کارکـرد  بـه 
می شـود کـه کارگـزاراِن تـازه خواهـد داشـت. 

راسـتای  در  کـه  دیگـری  مهـِم  کارهـای  از 
بایـد  آن  بـه  افغانسـتان  انتخابـات  بهینه سـازی 
در  اساسـی  تغییـرات  گیـرد،  صـورت  توجـه 
والیتـی  مدیـران  و  انتخابـات  کمیسـیون های 
آن هاسـت. مسـلمًا بخش دیگِر معضـل انتخابات 
مربـوط  افـراد  ایـن  عملکـرد  بـه  افغانسـتان، 
می شـود. در گذشـته ثابـت شـده کـه در کنـار 
شـکایات  و  انتخابـات  مرکـزی  کمیسـیون های 
در  نیـز  والیتـی  کمیسـیون های  انتخاباتـی، 
تقلب هـا و جعل کاری هـا بـه اندازۀ کافی دسـت 
تأییدناشـده  گزارش هـای  برخـی  انـد.  داشـته 
حاکـی از این انـد کـه برخـی نهادهـای قـدرت 
بـه جابه جـا کـردن  از حـاال چشـم  در کشـور 
والیتـی  کمیسـیون های  در  خـود  مهره هـای 

انـد.  دوختـه 
بـه خانه تکانـِی واقعـی و  افغانسـتان  انتخابـات 
گســترده نیـاز دارد و ایـن خانه تکانـی از بـاال تا 
پایین تریـن سـطوح بایـد انجام شـود. حـاال همه 
کمیسـیون های  سـکاِن  کی هـا  کـه  انـد  منتظـر 
انتخاباتـی را به دسـت خواهند گرفـت و چگونه 

در کارِ انتخابـات عمـل خواهنـد کـرد.
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کهنـه  هرگـز  افغانسـتان  در  مشـکالت  و  حرف هـا  برخـی  
نمی شـوند. یکـی از ایـن حرف هـا و مشـکالت کـه در واقـع 
خداونـدگارِ همـة مشـکالِت دیگـر در کشـور اسـت، انحصارِ 
قـدرت و ناکامـی در امـِر حکومت داری سـت؛ چنان کـه اگـر 
تاریـخ دوصدو پنجاه سـالة کشـور را مـرور کنیـم، برگ بـرِگ 
شکست وگسسـت های  و  حـکام  تک روی هـای  یـادآورِ  آن 
متعاقِب آن اسـت. متأسـفانه ایـن دورِ باطـِل ناکامی ها همچنان 
ادامـه دارد و حکومـِت موجـود نیـز در زنجیرۀ آن قـرار گرفته 

ست. ا
مقـام ریاسـت جمهوری  پیـش،  نیـم سـال  آقـای غنـی دو و 
را طـِی انعقـادِ میثاقـی بـزرگ و ارزش منـد زیـر نـامِ »دولـت 
از  پـس  کـه  میثـاق  ایـن  گرفـت.  به دسـت  ملـی«  وحـدت 
بن بسـِت انتخاباتـی بـرای جلوگیـری از جنـگ و هرج و مـرِج 
سیاسـی بـه میــان آمـده بـود، قـدرت را بـه شـروطی خـاص 
بـه آقـای غنـی تفویض کـرد کـه مبتنـی بـر آن، رییس جمهور 
می بایسـت اصالحاتـی بـزرگ را در چیدمـاِن حکومـت وارد 
می کـرد؛ بـه نحـوی کـه قاعدۀ بـازی در میـداِن سیاسـت تغییر 
می یافـت و بـا تمرکزُزدایـی، نزاع هـا بـر سـِر قـدرت بـرای 

می گرفـت.  خاموشـی  همیشـه 
ولـی آن چـه آقای غنی در این مـدت انجام داد، تشـدیِد تمرکِز 
قـدرت در ارگ و بی حیثیـت سـاختن نـامِ »دولـت وحـدت 
ملـی« بود که اساسـش بـر اجماع و مشـارکِت همـة گروه های 
سیاسـی در حاکمیـت و ایجـاد اصالحاِت بنیـادی برای خروج 
از بحـران می باشـد. آقـای غنـی پـس از امضـای توافق نامـة 
ایجـاد دولـت وحـدت ملـی، همـة تعهـداِت سپرده شـده بـه 
مــردم را زیـِر پـا کـرد و بـا تـک روِی بی شـمار و طفـره رفتن 
از تطبیـِق توافق نامة سیاسـی، مشـروعیِت حکومـت داری اش را 
زیـر سـوال بـرد و یـک بحـراِن دیگـر و بزرگ تـر را در دروِن 

نظـام و حاکمیـت به وجـود آورد.
عبدالرشـید  جنـرال  و  رییس اجرایـی  عبـداهلل  آقـای  اکنـون 
مسـعود  احمدضیـا  ریاسـت جمهوری،  اوِل  معـاون  دوسـتم 
و  چهره هـا  از  بسـیاری  و  رییس جمهـور  خـاص  نماینـده 
قبضـة  از  همـه  موجـود،  دولـِت  اصلـِی  تشـکیل دهنده گاِن 
قـدرت و عـدمِ تفویِض صالحیت های شـان توسـط آقای غنی 
و عـدم ارادۀ ارگ بـه اجـرای توافق نامـة سیاسـی به ویـژه در 
خصـوِص تغییـِر نظـام ریاسـتی شـکوه دارنـد. آقـای دوسـتم 
کـه خـود مؤتلـِف انتخاباتـِی آقـای غنی بـرای رسـیدن به این 
پسـت بود، چنـان از قوم گرایـی و انحصارگـرِی رییس جمهور 
بی تـاب گشـته کـه خواهـاِن تغییر نظام در کشـور شـده و حتا 
در صـورِت ادامـة انحصارگـری، تهدیـد بـه سـقوط حکومت 
 می کنـد. یعنـی این کـه؛ تک تازی هـای ارگ و تمرکـز قـدرت 
در محـور آقـای غنـی، همـه را متفق القـول بـه »تغییر« سـاخته 
اسـت؛ تغییـری که یک جهـِش بزرگ در تاریِخ سیاسـت ورزِی 
کشـور بـه حسـاب آیـد و زنجیـِر شکسـت ها و گسسـت های 

بگسـالند.  را  تاریخی مـان 
ایـن اسـت کـه چـرا آقـای غنـی  امـا یـک پرسـِش بـزرگ 
نمی خواهـد صـدای تغییـر را بشـنود و بـه آن لبیـک گویـد؟

شـاید دالیـِل فراوانـی وجـود داشـته باشـند، اما یکـی از آن ها 
ایـن اسـت کـه: اوالً غنـی تاریـِخ افغانسـتان را بـا چشـماِن 
حقیقت بیـن و عبرت نگـر مطالعـه نکـرده تـا از آن نتیجه یـی 
عادالنـه و عاقالنـه بگیـرد؛ و ثانیـًا این کـه تداوم نظام ریاسـتی 
و تمرکـز قـدرت در مـدارِ اسـتعمارزده و سـنتی آن، به رغـِم 
همـة فسـادها و فجایعـی کـه آفریـده و می آفرینـد، اختیـاراِت 
تـام و بی دریغـی را در اختیـار رییس جمهـور و قـومِ منتسـب 
هیـچ  شـده  باعـث  شـیرینی  همیـن  می  دهـد.  قـرار  آن  بـه 
رییس جمهـوری در افغانسـتان نه تنهـا بـه آهنـِگ تغییـر روی 

خـوش نشـان ندهـد، بلکـه تمام قـد در برابـِر آن بایسـتد. 
آقـای  بـه  ایـن آدرس، کمافی السـابق می خواهیـم  از  مـا  امـا 
غنـی گـوش زد کنیم که »تغییر«، اسـاِس هسـتی و تاریخ اسـت 
و هرگـز قـرار نیسـت روزگار در یـک مـدارِ ثابـت بچرخـد. 
پیرامـوِن ارگ  ایـن روزهـا  اعتراض هـا و مخالفت هایـی کـه 
شـکل می گیرنـد، نه تنهـا درسـتِی این گـزاره را تأییـد می کنند، 
بلکـه مـژده و هشـدار می دهند که آهنـِگ تغییر به همة شـدِت 
خـود، از درون و بیـروِن حکومت نواخته شـده و گریزی باقی 
نگذاشـته اسـت. مقاومـِت رییس جمهـور در برابِر ایـن موج و 
تأکیـد بـر انحصار قـدرت، هرگـز نمی توانـد مسـیر دیالکتیِک 
تاریـخ را سـد گـردد. بنابرایـن عاقالنـه ایـن اسـت کـه آقـای 
غنـی از راه رفتـة خویـش بازگـردد و بـا عـزم راسـخ، تطبیـِق 
موبه مـوِی توافق نامة سیاسـِی ایجـاد دولت وحـدت ملی را در 
راسـتای تغییـر نظـام سیاسـی، صادقانه پـی بگیـرد. در غیر این 

صـورت، تاریـخ و ارادۀ مـردم کارِ خـود را خواهـد کرد! 

تغییر آمدنی است!

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1896   د  و   شنبه         17عقرب  /     آ با  ن        y    1395   6 صفر المظفر    y 1438   7 نو  مبر  2016

ــه آن  ــتان ب ــات افغانس ــازی انتخاب ــتای بهینه س ــه در راس ــری ك ــِم ديگ ــای مه از كاره
بايــد توجــه صــورت گیــرد، تغییــرات اساســی در كمیســیون های انتخابــات و مديــران 
ــه عملکــرد  ــات افغانســتان، ب ــی آن هاســت. مســلماً بخــش ديگــِر معضــل انتخاب واليت
ــیون های  ــار كمیس ــه در كن ــده ك ــت ش ــته ثاب ــود. در گذش ــوط می ش ــراد مرب ــن اف اي
ــا و  ــز در تقلب ه ــی نی ــیون های واليت ــی، كمیس ــکايات انتخابات ــات و ش ــزی انتخاب مرك
جعل كاری هــا بــه انــدازة كافــی دســت داشــته انــد. برخــی گزارش هــای تأيیدناشــده 
ــا  ــه جابه ج ــم ب ــاال چش ــور از ح ــدرت در كش ــای ق ــی نهاده ــه برخ ــد ك ــی از اين ان حاك

ــد ــه ان ــی دوخت ــیون های واليت ــود در كمیس ــای خ ــردن مهره ه ك
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95 هزار خانواده بی جا شده اند
اثــر  از  پنــج هــزار خانــواده  نــود و 
شــده اند. بیجــا  کشــور  در  جنگ هــا 
مســووالن در ریاســت جمهــوری بــا 
ــر  بیــان ایــن مطلــب می گوینــد کــه از اث
جنگ هــا نزدیــک بــه ۹۵ هــزار خانــواده 

ــده اند. ــا ش بیج
محمــد هــارون چخانســوری ســخنگوی 
رییــس جمهــور دیــروز یــک شــنبه )۱۶ 
عقــرب( در یــک نشســت خبــری شــمار 
ــا  ــر جنگ ه ــر اث ــی ب ــدهای داخل بیجاش
ــزار  ــش از ۹۵ ه ــاری بی ــال ج را در س

ــواده اعــالم کــرد. خان
آقــای چخانســوری گفــت: در طــول 
در  خانــواده   ۹۵۵۷۵ جــاری  ســال 
اثرجنگ هــا از یــازده والیــت کشــور 

شــده اند. بیجــا 
وی گفــت کــه از این میــان  ۲۹۴۵۶ هزار 
برگشــته اند  مناطق شــان  بــه  خانــواده 
کــه ۳۱ درصــد آن را شــامل مــی شــود؛ 
امــا ۶۹ درصــد ازایــن بیجاشــدها هنــوز 

هــم آواره هســتند.
آقــای چخانســوری تاکیــد کــرد کــه 

ــد  ــدن ۶۹ درص ــرای برگردان ــا ب تالش ه
از بیجاشــدها جریــان دارد.

بــه گفتــه آقــای چخانســوری، اگــر بــرای 
آنــان در فصــل زمســتان زمینــه برگشــت 
ــرای آن هــا کمک هــای  فراهــم نگــردد  ب
ــه  ــا ب ــه می شــود ت ضــروری در نظرگرفت

مشــکالت آنــان رســیدگی شــود.
ــت  ــوری گف ــت جمه ــخنگوی ریاس س
ــرای  ــته ب ــالف گذش ــا برخ ــه کمک ه ک
نیازمنــدان بــه صــورت هماهنــگ توزیــع 

مــی شــود. 
او تصریــح کــرد کــه بــرای نیازمنــدان در 
ســه مرحلــه کمــک رســانی صــورت مــی 

. د گیر
کــه  افــزود  چخانســوری  آقــای 
آســیب  بــرای  افغانــی  ۱۹۳.۵میلیــون 
دیــدگان جنــگ کــه شــامل مجروحــان و 
ــوی  ــود از س ــهدا می ش ــای ش خانواده ه

حکومــت توزیــع شــده اســت.
ــت  ــوری گف ــت جمه ــخنگوی ریاس س
ــه  ــواره علی ــان هم ــای طالب ــه گروه ه ک
مــردم افغانســتان ظلــم روا داشــته اند؛ 
امــا حکومــت و مــردم افغانســتان متعهــد 
هســتند کــه هیچگاهــی بــه جنایــات 

ــوند. ــی ش ــلیم نم ــمن تس دش
ــن  ــل ازای ــه قب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
اداره هــالل احمــر افغانــی گفتــه بــود کــه 
ــان  ــا می ــر جنگ ه ــال جــاری در اث در س
ــراس  ــای ه ــی و گروه ه ــای امنیت نیروه
ــر در  ــون نف ــک میلی ــش از ی ــن بی افگ

ــده اند. ــا ش ــور بیج ــر کش سرتاس
گفتــه  مهاجریــن  وزارت  هم چنــان، 
ــول  ــواده در ط ــزار خان ــه ۹۰ ه اســت ک
بــه  کــه  شــده اند  بیجــا  جنگ هــا 

دارنــد. نیــاز  جــدی  کمک هــای 

جامعة  مشترک  کاری  گروه  اعضای  از  شماری 
نسبت  به  جاری  سال  که  می گویند  افغانستان  مدنی 
از  زیادی  بخش  شدن  آواره  و  شدید  درگیری های 
غیر  تلفات  و  نبوده  خوش آیندی  سال  شهروندان، 
بوده  بی پیشینه  گذشته،  سال  هشت  به  امسال  نظامیان 

است.
آنان با اشاره به حوادث اخیر در کشور می گویند، کشتار 
غیرنظامیان جنایت جنگی است و دولت افغانستان باید 

جلو آن را بگیرد.
این فعاالن مدنی در نشستی به روز یک شنبه، ۱۶ عقرب 
از مسووالن حکومت خواستار اقدامات الزم حفاظتی 
جدی برای حفظ امنیت جانی و مالی شهروندان شده 
از متضررین که جان و مال  و می گویند که حکومت 
دست  از  اخیر  فاجعه های  در  را  خود  سرمایه های  و 
رسیده گی  حادثة  بازمنده گان  به  و  حمایت  داده اند،  

قانونی کند.
ناتو  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  هوایی  حمالت  در 
در  طالبان  تروریستی  گروه  جنگجویان  مواضع  باالی 
قندهاری«  »بوز  منطقة  در  گذشته  هفتة  پنجشنبة  شب 
در نزدیکی شهر کندز، ده ها تن از غیرنظامیان به شمول 

چند زن و کودک جان های خود را از دست دادند.
این حمالت  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت  مقام های 
ارشد  فرماندهان  از  شماری  که  شد  انجام  زمانی 
طالبان برای آغاز حملة دیگری بر شهر کندز آماده گی 

می گرفتند. 
احمدشاه ستانکزی، عضو گروه کاری مشترک جامعة 
غیرنظامیان،  تلفات  اکثریت  عامل  که  می گوید  مدنی 

گروه های تروریستی از جمله طالبان هستند. 
آقای استانکزی گفت که طالبان برای رسیدن به اهداف 
خود از غیرنظامیان به عنوان سپرانسانی استفاده می کنند. 
به گفتة این فعال مدنی، زمانی که طالبان در خانه های 
مردم سنگر بگیرند، اقدامات نیروهای امنیتی نیز ممکن 

موجب به وجود آمدن تلفات غیرنظامیان شود.
آقای ستانکزی با اشاره حمالت هوایی اخیر در منطقة 
از  شماری  که  گفت  کندز،   والیت  قندهاری«  »بوز 
غیرنظامیان در این حمالت زمانی کشته و زخمی شدند 

که طالبان در میان آنان سنگر گرفتند. 
مشترک  کاری  گروه  دیگر  اعضای  از  رووفی،  خلیل 

در  غیرنظامیان  اخیر  تلفات  به  اشاره  با  مدنی،  جامعة 
والیت های کندز، ارزگان، فراه، هلمند، غور و فاریاب 
برای  تا  دارد  مسوولیت  افغانستان  دولت  که  گفت 
تروریستان،  با  درگیری  هنگام  غیرنظامیان  از  حفاظت 

از احتیاط بیشتری کار گیرد.
به گفتة آقای رووفی: "دوبار سقوط والیت کندز توسط 
طالبان در واقع دو بار فاجعة بشری  را به وجود آورده 
است که در پانزده سال اخیر، دردناک ترین حوادث اند."

این عضو گروه کاری مشترک جامعة مدنی افغانستان، 
به عنوان اعمال غیرانسانی و  این وقایع و حوادث  از 
درگیر  طرف های  که  افزود  و  برد  نام  جنگی  جنایت 
جنگ در کشور، مصوونیت غیرنظامیان، به ویژه زنان و 
کودکان را مدنظر داشته باشند و کنوانسیون های جهانی 

را مراعات کنند.

به  و  شناسایی  برای  باید  که  کرد  تأکید  رووفی  آقای 
والیات  در  اخیر  جنایت های  عامالن  کشاندن  دادگاه 
کندز، غور، ارزگان و برخی از مناطق دیگر در داخل و 

بیرون از نظام گام های جدی برداشته شوند.
خلیل رووفی افزود که هیچ نهادی حق ندارد تا نیروها 
و گروه هایی که مرتکب جنایت جنگی شده اند را عفو 
کند. به گفتة او، هرگاه ثابت شود که در حمالت هوایی 
امنیتی  نیروهای  کندز  والیت  در  غیرنظامیان  بر  اخیر 
باید  باشند،  مرتکب جرمی شده  نیز  ناتو  و  افغانستان 
به  بازخواست صورت گرفته و عامالن اصلی  آنان  از 

دادگاه کشانده شوند.
جنایت  مرتکب  که  »هرکسی  گفت:  رووفی  آقای 
دنیا  بزرگ ترین قدرت در  این که  جنگی می شود، ولو 
باشد، باید محاکمه شود. یعنی به هیچ عنوانی، عامالن 

جنایت های جنگی نمی توانند برائت پیدا کنند.«
در این حال، عزیز رفیعی مسوول مجتمع جامعة مدنی 
افزایش  و  جنگ  دوام  به  نسبت  )مجما(،  افغانستان، 
میزان تلفات غیرنظامیان در کشور ُهشدار داده می گوید 

که ابعاد جنگ جاری در حال گسترده تر شدن است. 
مافیای  و  باندها  پای  کم کم  که  می افزاید  رفیعی  آقای 
افغانستان کشانده  به  نیز  اقتصاد و سالح  مواد مخدر، 

می شود. 
او گفت: »ما با بزرگ ترین معضله های مافیایی، به ویژه 
متأسفانه  که  هستیم  مواجه  افغانستان  در  پول شویی 

جنگ را در افغانستان روز به روز دامن می زند.«
ملل  سازمان  مأموریت  دفتر  آمارهای  که  است  گفتنی 
نخست  ماه  شش  در  که  می دهند  نشان  افغانستان  در 
سال ۲۰۱۶، بیشتر از ُکل تلفات ملکی در سال ۲۰۱۵ 

بوده است.
در  تلفات  میزان  که  می دارد  اذهان  هم چنان  دفتر  این 
بی پیشینه  گذشته  سال  هشت  به  نسبت  جاری  سال 
تا  ماه جنوري  اول  از  آمارها نشان می دهند که  است. 
تلفات  مورد  در مجموع ۵۱۶۶  امسال،  ماه جون  آخر 
ملکی که شامل)۱۶۰۱ کشته و ۳۵۶۵ زخمی( ثبت شده 

است.
هم چنان تلفات از اول ماه جنوري سال ۲۰۰۹ تا ۳۰ ماه 
جون سال جاری در مجموع ۶۳۹۳۴ مورد ثبت شده 

که شامل ۲۲۹۴۱  کشته و ۴۰۹۹۳ مجروح می باشد.
اقدامات  خواستار  مسووالن  از  مدنی  فعاالن  این 
مالی  و  جانی  امنیت  حفظ  برای  جدی  حفاظتی  الزم 
شهروندان شده و در اعالمیه یی گفتند که حکومت از 
در  را  خود  سرمایه های  و  مال  و  جان  که  متضررین 
به  و  کند  داده اند،  حمایت  از دست  فاجعه های  چنین 

بازمنده گان حادثة رسیده گی قانونی کند.

ارزگان  مقامـــات محلـــی در والیـــت 
اعـــالم کردنـــد کـــه در نتیجـــه اشـــتباه 
خلبانـــان بالگردهـــای ارتـــش، ۲۵ هـــزار 
ـــرل  ـــت کنت ـــق تح ـــه در مناط ـــواع گلول ان

طالبـــان پرتـــاب شـــده اســـت.
ــزاب  ــوال گیـ ــحال ولسـ ــی خوشـ حاجـ
ارزگان اظهارداشـــت کـــه بالگردهـــای 
ارتـــش افغانســـتان بـــه اشـــتباه هـــزاران 
گلولـــه را در مناطـــق تحـــت کنتـــرل 

طالبـــان پرتـــاب کرده انـــد.
وی گفـــت کـــه امـــکان کمـــک تســـلیحاتی 
از مســـیرهای زمینـــی وجـــود نـــدارد 
ــان  ــه نظامیـ ــک بـ ــرای کمـ ــن بـ بنابرایـ
از حمـــل و نقـــل هوایـــی اســـتفاده 

. د می شـــو
ولســـوال گیـــزاب افـــزود کـــه روز گذشـــته 
ــواد خوراکـــی  ــای نظامـــی و مـ کمک هـ
ـــرل  ـــت کنت ـــق تح ـــه مناط ـــا ب ـــا بالگرده ب

ــه  ــا بـ ــد، امـ ــال داده می شـ ــش انتقـ ارتـ
ـــان  ـــرل طالب ـــت کنت ـــق تح ـــتباه در مناط اش

ـــت. ـــده اس ـــاب ش پرت
حاجـــی خوشـــحال بـــه پـــژواک گفتـــه 
ـــالح های  ـــه س ـــواع گلول ـــزار ان ـــه ۲۵ ه ک
ــان  ــار طالبـ ــنگین در اختیـ ــبک و سـ سـ

قـــرار گرفتـــه اســـت.
گزارش هـــا،  برخـــی  اســـاس  بـــر 
ـــا  ـــت تنه ـــته اس ـــتان توانس ـــس افغانس پولی
ــت آورد. ــه را به دسـ ــزار گلولـ ــه هـ سـ
از ســـوی دیگـــر، مقامـــات والیـــت ارزگان 
از ایـــن حادثـــه اظهـــار بی اطالعـــی 

می کننـــد.
ـــده  ـــر فرمان ـــرت کاک ـــالم حض ـــرال غ جن
ــن  ــز ایـ ــل نیـ ــارم ۲۰۵ اتـ ــکر چهـ لشـ

خبـــر را رد کـــرده اســـت.
ـــی  ـــاره واکنش ـــن ب ـــون در ای ـــان تاکن طالب

ــد. ــان نداده انـ نشـ

ابوبکر صديق

فعاالن مدنی:

دولت جلو جنایات جنگی را بگیرد

ارتش 25 هزار گلوله را در اختیار 
طالبان قرار داد!
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مهران موّحد
بخش هفتم و پايانی

قانونـی  اسـالم،  تاریـخ  این کـه در درازای  دلیـل  بـه 
وجـود نداشـت کـه قـدرت را تنظیـم و کانالیـزه کند، 
سیاسـت بـه صـورِت تدریجـی ارزش هـا و ضوابـط 
خـود را از دسـت داد و بـه تبـع آن، سـودمندی اش را 
نیـز از کـف نهـاد. در این جـا بایـد روشـن فکر نقـش 
امـا  ایفـا می کـرد و دولـت را جهت دهـی می نمـود. 
او ایـن کار را نکـرد، بلکـه همـواره کوشـید توجیه گر 
ناهنجاری هـای  باشـد و سـعی کـرد  وضـِع موجـود 

موجـود را موجـه جلـوه دهـد. 

تکیـه گاه علمـی و قانونـِی نظـام سیاسـی »خالفت 
اسالمی« 

بـاب  در  منسـجم  نظریه یـی  اسـالم  علمـای  آیـا 
را و هـم  مقاصـد خداونـد  حکومـت داری کـه هـم 
مصالـح بنـده گان خـدا را توأمـان بـرآورده کنـد، ارایه 
کرده انـد؟ مقصـود این اسـت کـه آیا علمای اسـالمی، 
نظـام  اداری  تشـکیالت  و  قانونـی  مسـایل  دربـارۀ 
سیاسـی مورد نظر اسـالم، سـخنی بر زبـان آورده اند؟ 
ایـن پرسـش وقتـی خیلـی بااهمیـت می شـود کـه بـه 
ایـن نکتـه توجـه کنیم که منصـب خالفت/ سـلطنت، 
از نظـر علمای اسـالم، منصـِب خطیر و مهمی اسـت. 
شـود  دانسـته  اسـت  »الزم  می نویسـد:  تیمیـه  ابـن 
کـه سرپرسـتی امـور سیاسـی و اجتماعـی مـردم از 
بزرگ تریـن واجبـاِت دیـن اسـت و حتّـا از آن باالتر، 
شـأن دین بسـته به آن اسـت.« )السیاسـه الشرعیه، ص 

 )۱۸۶
حقیقـت امـر آن اسـت کـه نگاهی گـذرا بـه مرده ریِگ 
فقهـی مسـلمانان به خوبـی ایـن نکتـه را ثابـت می کند 
کـه مباحـث سیاسـی در فقـه اسـالمی یا اصـاًل وجود 

نـدارد و یـا این کـه بسـیار به نـدرت وجـود دارد.
الشـرعیه«  »السیاسـه  کتـاب  اگـر  مـا  نمونـه،  بـرای 
ابـن تیمیـه را نـگاه کنیـم، متوجـه می شـویم کـه ابـن 
اداری  و  قانونـی  چارچـوب  ایجـاد  بـاب  در  تیمیـه 
بـرای سیاسـت ورزی و حکومـت داری هیـچ حرفـی 
بـرای گفتـن نـدارد. ایـن تیمیـه بـر ایـن نکتـه تأکیـد 
می کنـد کـه »امـارت« امانتـی الهی اسـت. ایـن حرف 
ابـن تیمیـه می توانـد دو محمـل داشـته باشـد: یکـی 
این کـه ابـن تیمیـه بـا ایـن سـخن می خواهـد امیـر را 
متوجه مسـؤولیت های سنگینش بسـازد و او را از ستم 
روا داشـتن بـر زیردسـتان برحـذر دارد و یـا این کـه 
می خواهـد منصـب امـارت را امانتـی الهی به حسـاب 
بیـاورد و امیـر را از حسـاب پس دادن بـه مردم رهایی 

. بخشد
مختلـف  شـهرهای  والیـان  تیمیـه،  ابـن  اعتقـاد  بـه 
اسـالمی نیـز همانند سـلطان، امانتـی الهـی را برعهده 

دارنـد. سـلطان و امیـر بایـد شایسـته ترین افـراد را به 
مناصـب بگمارنـد. )همـان، ص ۲۱(.  و هـرگاه امیـر 
سـپرد  کسـی  بـه  را  حکومتـی  منصبـی  مسـلمانان، 
در  نـدارد،  را  آن  برعهده گیـری  شایسـته گی  کـه 
امانـت الهـی خیانـت ورزیـده و در حـِق خداونـد و 
رسـولش مرتکـب خیانـت شـده اسـت. بدین گونـه، 
ابـن تیمیـه موضـوع حکومـت داری را بـا دو معیـار 
امانـت و خیانـت می سـنجد. امـا هرگـز دربـارۀ سـاز 
و کارهایـی کـه بتـوان بـا اسـتفاده از آن هـا بـر والی ها 
و صاحب منصبـان حکومتـی نظـارت نمـود و آن ها را 
محاسـبه و در صـورت ضـرورت عـزل کـرد سـخنی 
نمی زنـد، بلکـه موضـوع را می سـپارد بـه سـلطان کـه 
هـر طور دلش خواسـت تصمیـم بگیرد و بدین سـان، 
یک بـار دیگر اسـتبدادی و فردی بـودِن حکومت داری 
را در اسـالم مسـجل می کنـد. بـه نظر او، سـلطان تنها 
کسـی اسـت کـه حـق دارد بگمـارد و برکنـار کنـد و 

اجتهـاد بـورزد و محاسـبه کنـد و اگـر اشـتباهی از او 
در ایـن زمینه هـا سـر زد، اگـر سـهواً مرتکـب اشـتباه 
بـه قصـور و کوتاهـی می شـود و  متهـم  بـود  شـده 
اگـر عمـداً ایـن کار را کـرده بـود متهـم بـه خیانـت 
می گـردد. این در حالی اسـت کـه فراتـر از این داوری 
اخالقـی محـض، هیچ فقیـه مسـلمانی دربارۀ مسـایل 
عملـی و اجرایـی هیـچ گاه خـود را زحمـت نـداده که 
بیندیشـد. فقیهان مسـلمان هیچ پاسـخی به این سـوال 
ندارنـد کـه "هرگاه زمامدار/ سـلطان/ امیـر در تعیینات 
حکومتـی گرفتـار انحراف شـود و آدم هایی را برگزیند 
کـه شایسـتة ایـن مناصـب نیسـتند، چه طـور می تـوان 
ایـن تعیینـات را ملغـا سـاخت و چه گونـه می تـوان 
احـکام سیاسـی ظالمانـة حاکمـان را به چالـش مواجه 

ساخت؟"
نمی سـازد  نیـک  نیت هـای  را  تاریـخ  کـه  می دانیـم 
قـادر  حاکمـان  بـه  اخالقـی  موعظه هـای  عرضـة  و 

نخواهـد بـود که سیاسـتی سـالم و مشـروع را به میان 
بیاورد و مکانیسـم های حکومـت داری خوب و کارا و 
چارچـوب مخالفت سیاسـی را تدوین کنـد. روی این 
حسـاب، می بینیـم کـه در گفتمـان فقهـی سیاسـِی مـا 
همیشـه دائره مسـکوت عنه در حال فراخ شـدن بوده 
اسـت. شـاید از تـرس این کـه مبـادا فقیه مـا مغضوب 

سـلطان و خلیفـه قـرار بگیـرد و مجازات شـود.
دربـاره  مفصـل  نظریه یـی  از  مـا  فقهـِی  مرده ریـگ 
نحـوۀ حکومـت داری کـه تشـکیالت اداری حکومت 
را قانونمنـد بسـازد و مکانیسـم های سیاسـت گذاری 
دولـت را بـه شـکل دقیـق و علمی تدوین کنـد، خالی 
اسـت. فقه سیاسـِی مـا موعظه های اخالقی شـورانگیز 
می توانـد تحویل مـان بدهد امـا قانونی ارایـه نمی کند.

سرشـت قانـون بـر مبنـای دقـت و وضـوح در مـورد 
مسـؤولیت ها و وظایـف اسـتوار اسـت، حـال آن کـه 
واگذاشـتن مسـألة سیاسـی به اخالق، زمینـه را فراهم 

می کنـد بـه این کـه حاکمـان، »اخـالق شـاهان« را در 
جامعـه گسـترش دهنـد و ترویـج کنند و بدین سـان، 
عالـم دیـن، تأثیرگـذاری اش را از دسـت می دهـد و 
مأمـور شـاه می شـود و و وظیفـه می گیرد کـه کارهای 

شـاه/ سـلطان را توجیـه و تیوریـزه کند. 
از  بسـیاری  می بینیـم  کـه  اسـت  خاطـر  همیـن  بـه 
مسـایلی که در فقه اسـالمی مطرح شـده، در راسـتای 
ترویـج و تقویـت اسـتبداد بـوده اسـت. بـرای نمونه، 
سـخن رایـج در میـان فقیهـان مـا »تحریم قیـام برضد 

امـام« اسـت هرچنـد فاسـق و ظالـم هم باشـد.
اندیشـة امامِت شـیعی بـه همـان اندازۀ نظـام خالفت 
سـنی، مـردم را از صحنـه حـذف کـرده و بـه حاشـیه 
رانـده اسـت. تفاوتـی میـان نظریـة سیاسـِی شـیعه بـا 
نظریـة سیاسـِی اهل سـنّت در ایـن زمینه نیسـت. امام 
در مذهـب شـیعه، معصـوم و در پیونـد بـا عالم غیب 
اسـت و از سـوی خـدا اختیـاراِت گسـترده یی برایش 

سـپرده شـده اسـت. خلفـای عباسـی هـم از آن چه به 
تعبیـر محمد عابـد الجابری، »میتولوژی امامت« اسـت 
اسـتفاده کردنـد و بـر خلیفـه لبـاس دینی پوشـاندند و 
بـه آن تقـدس بخشـیدند. منصـور عباسـی گفتـه بود: 

»مـن سـایة خـدا در روی زمینم.« 
حاکمـان مسـتبد عباسـی بـه منظـور تقویـت پایه های 
را  خالفـت  توانسـتند  استبدادی شـان  حاکمیّت هـای 
قداسـت ببخشـند. ایـن کار بـه دو نتیجـه منجـر شـد:

شـد،  داده  خالفـت  بـه  کـه  دینی یـی  تقدسـی   ۱-
بدیـل  نظام هـای  جسـت وجوی  از  را  مسـلمانان 
بـه  علمـا  نمی خواسـتند  هـم  حاکمـان  بازداشـت. 
مـی  مجـازات  را  هـا  آن  و  کننـد  فکـر  جایگزین هـا 

کردنـد.
-۲ دولـت بـه عنـوان نظـام سیاسـی بـه دیـن مرتبـط 
شـد و در میـان مـردم شـایع شـد کـه اسـالم، دیـن و 
دولت اسـت. این در حالی اسـت که اسـالم شـریعت 
زنده گـی و دنیـا اسـت امـا دربـارۀ نظـام سیاسـی و 

دولـت، سـخن مفصلـی نـزده.
میـان  در  سیاسـی  اندیشـة  بـودن  بسـته  و  جمـود 
مسـلمانان باعث شـد کـه مسـلمانان برخـی از نظام ها 
و مکتب هـای سیاسـی و اجتماعـی دیگـر را بـه عنوان 
مکتـب و نظام مـورد نظر خـود برگزینند. ایـن نظام ها 
اگـر در مـواردی بـا روح و گوهـر اسـالم همخوانـی 
داشـت، در بسـیاری از مـوارد، تعارض و ناسـازگاری 

داشـت.  کلی 
سخن پایانی 

همیـن که اسـالم نظریه یـی جامع دربارۀ نظام سیاسـی 
ارایـه نکـرده، می توانـد نقطـة عزیمتـی باشـد بـرای 
کارهـای بعـدی دانشـمندان مسـلمان. همان گونـه کـه 
در البـه الی ایـن نوشـتار گفته ایـم، متـون دینـی تنهـا 
بـه ارایـة اصـول و ارزش هـای کلـی برای سیاسـت و 

حکومـت داری بسـنده کرده انـد.
تاریـخ مسـلمانان از زمـان حضـرت ابـی بکـر صدیق 
تـا هنـگام سـقوط کامـِل خالفـت بـه دسـت اتاتورک 
و  گونه گـون  شـیوه های  میـالدی،   ۱۹۲۵ سـال  در 
متنـوع حکومـت داری را شـاهد بوده اسـت. ولـی حتّا 
پیشـرفته ترین و مترقی  تریـِن ایـن نظام هـا نمی توانـد 
نیازهـای فـرد مسـلمان را در راسـتای این کـه نقـش 
کنـد،  ایفـا  به خوبـی  در عرصـة سیاسـت  را  مثبتـش 

بـرآورده نمایـد.
می تـوان  را  اسـالمی«  خالفـت  سیاسـی  »نظـام 
سـازوکاری  بـرای سـاختار سیاسـی یی دانسـت کـه 
مؤثریـت  بـه  بشری شـان  اجتهـاد  اثـر  در  مسـلمانان 
سیاسـی اش پـی بـرده بودنـد و آن را برگزیـده بودند، 
نـه بـه این جهـت کـه خاسـتگاه دینـی دارد. مـا نباید 
تاریـخ اسـالم را بخشـی از آموزه هـای اسـالم بدانیـم. 
بـه سـخِن دیگـر، ضرور اسـت که ما همیشـه "اسـالم 
نـص" را از "اسـالم تاریـخ" تفکیـک کنیـم، وگرنـه 
قرائـِت مـا از دیـن گرفتـار انحـراف و تباهـی خواهد 

. شد
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بررسی و نقد مبانِی تیوریِک نظریۀ »خالفت اسالمی«

انديشــۀ امامــِت شــیعی بــه همــان انــدازة نظــام خالفــت ســنی، مــردم را از صحنــه حــذف كــرده 
و بــه حاشــیه رانــده اســت. تفاوتــی میــان نظريــۀ سیاســِی شــیعه بــا نظريــۀ سیاســِی اهــل ســنّت 
در ايــن زمینــه نیســت. امــام در مذهــب شــیعه، معصــوم و در پیونــد بــا عالــم غیــب اســت و از 
ــاراِت گســترده يی برايــش ســپرده شــده اســت. خلفــای عباســی هــم از آن چــه  ســوی خــدا اختی
بــه تعبیــر محمــد عابــد الجابــری، »میتولــوژی امامــت« اســت اســتفاده كردنــد و بــر خلیفــه لبــاس 
دينــی پوشــاندند و بــه آن تقــدس بخشــیدند. منصــور عباســی گفتــه بــود: »مــن ســايۀ خــدا در 

روی زمینــم.«



آنتوان چخوف 
برگردان: سروژ استپانیان  

گرگ ومیـش غـروب اسـت. برف دانه هـای درشـِت آبدار به 
ِگـرد فانوس  هایـی کـه دمـی  پیـش روشن شـان کرده انـد، با 
تانـی می  چرخنـد و هم چـون پوششـی نـازک و نـرم، روی 
شـیروانی ها و پشـت اسـب ها و بـر شـانه ها و کاله هـای 
رهگـذران می نشـیند. ایونـا پتاپف سـورچی، سـراپا سـفید 
گشـته و بـه شـبح می مانـد. تـا جایـی کـه یـک آدم زنـده 
بتوانـد تـا ]قـات[ شـود،  پشـت خـم کـرده و بی حرکـت 
در جـای خـود نشسـته اسـت. چنیـن بـه نظـر می رسـد که 
اگـر تلـی از بـرف هـم روی او بیافتـد، بـاز الزم نخواهـد 
دیـد تکانـی بخـورد و بـرف را از روی خود بتکاند. اسـب 
الغْرمردنـی اش هـم سـفیدپوش و بی حرکت اسـت. حیوان 
بی نـوا بـا آرامش و سـکون خـود و با اسـتخوان های برآمده 
و بـا پاهـای کشـیده چون چـوب ُخرد،  از نزدیک به اسـب 
قنـدی صنـاری می مانـد. بـه احتمال بسـیار زیـاد،  او هم به 
فکـر فـرو رفته اسـت. اسـبی را کـه از گاوآهـن و از مناظر 
ایـن گـرداب  در  کننـد و  مالوفـش جـدا  خاکسـتری رنگ 
آکنـده از آتش هـای دهشـت انگیز و و تق وتـِق بی امان و در 
آمدوشـدهای شـتابان انبـوهِ جمعیت رها کنند، محال اسـت 

به فکـر فـرو نرود. 
ایونا و اسـب نحیِف او مدتی اسـت کـه همان جا بی حرکت 
مانده انـد. از پیـش از ظهـر کـه از اصطبـل برآمده انـد، هنوز 
یـک پاپاسـی دشـت نکرده انـد. و اکنـون تاریکـِی شـب،  
فـروغ  می گسـتراند.  شـهر  بـر  رفته رفتـه  را  خـود  پـردۀ 
بی رمـِق فانوس هـای خیابـان، جـای خـود را بـه رنگ هـای 
زنـده می دهـد و از هیاهـوی آمدوشـد جمعیـت،  آن به آْن 
رو بـه فزونـی می نهـد. در همیـن هنـگام صدایـی به گوش 

ایونـا می رسـد: 
ـ سورچی! محلة ویبور گسکویه!

پلک هـای  و  مـژه گان  الی  از  و  می خـورد  یکـه  ایونـا 
نظامـی  شـنل پوش  یـک  بـه  نگاهـش  برف پـوش خـود،  

می کنـد: نظامـی  تکـرار  مـرد  می افتـد. 
ـ گفتم برو به ویبورگسکویه، مگر خوابی؟ راه بیافت!

ایونـا از سـر اطاعـت، تکانـی بـه  مهـار اسـب می دهـد. 
تکه هـای بـرف از پشـت حیـوان و از شـانه های خـود او 
فـرو می ریـزد. مـرد نظامـی  سـوار سـورتمه می شـود. ایونا 
لب هـای خـود را می جنبانـد و مـوچ می کشـد و گردنش را 
ماننـد قـو دراز می کنـد و اندکـی نیم خیز می شـود و شـالق 
خـود را نـه بـر حسـب ضـرورت، کـه بر سـبیِل عـادت به 
حرکـت درمـی آورد. اسـب تکیـده اش نیـز گردن می کشـد 
و پاهـای چوب سـانش را کـج می کنـد و بـا شـک و تردید 

بـه راه می افتـد. 
هنـوز چنـد دقیقه از حرکت سـورتمه نگذشـته اسـت که از 
میـان انبـوه تیره رنگ آدم هایی کـه ازدحام کنان در آمدوشـد 

هسـتند، فریادهایی بـه گوش ایونا می رسـد:
 ـ هـی، مگـر کـوری؟ کجـا می آیـی غـول جنگلـی؟ بگیـر 

راستت! سـمت 
مرد نظامی  نیز با لحنی آمیخته به خشم می گوید:

ـ مگر بلد نیستی سورتمه برانی؟ بگیر سمت راستت!
سـورچی یک کالسـکه بـه ایونا فحش می دهـد و رهگذری 
کـه ضمـن عبـور از خیابان،  شـانه اش بـه پوزۀ اسـب ایونا 
خـورده، بـا چشـم هایی آکنـده از خشـم نگاهـش می کند و 
برف از آسـتین خـود می تکاند. ایونا که گویی روی سـوزن 
را  آرنج هایـش  و  می خـورد  اسـت، یک بنـد وول  نشسـته 
کمـی  بلنـد می کنـد و چشـم هایش را دیوانـه وار به این سـو 
و آن سـو می گردانـد. انـگار نمی فهمد کجاسـت و از چه رو 

آن جاسـت. مرد نظامـی  ریشـخندکنان می گوید: 
ـ چـه آدم هـای رذلـی! هـی سـعی می کننـد بـا تـو درگیـر 
شـوند یـا بـه زیـر پاهـای اسـبت بیافتنـد. پیداسـت بـا هم 

بگذارنـد.  سربه سـرت  کرده انـد  تبانـی 
ایونـا بـه طـرف او می چرخـد و نگاهش می کنـد و لب های 
خـود را می جنبانـد. از قـرار معلـوم می خواهد چیـزی به او 
بگویـد، امـا جز کلماتـی نامفهـوم سـخنی از دهانش خارج 

نمی شـود. مـرد نظامی  می پرسـد:
ـ چه گفتی؟ 

ایونـا دهـان خـود را به لبخنـدی َکج می کند، بـه حنجره اش 
فشـار مـی آورد و با صدایی گرفتـه می گوید:
ـ پسرم ارباب... پسرم چند روز پیش مرد. 

ـ هوم!... چه طور شد مرد؟ 
ایونـا همـة باالتنة خـود را به سـمِت او می گرداند و پاسـخ 

می دهد:
 ـ خـدا می دانـد! بایـد از تـب نوبـه مرده باشـد... سـه روز 
در مریض خانـه خوابیـد... بعـدش مرد. خواسـت خـدا بود. 

از میـان تاریکـی صدایـی بـه گوش می رسـد:
ـ شـیطان لعنتـی! رویت را برگـردان. جلوی راهـت را نگاه 

کـن! مگـر کوری؟ پیر سـگ! چشـم هایت را بـاز کن! 
مرد نظامی می گوید:

ـ تنـدر بـرو! این طـوری تـا فـردا هم بـه مقصد نمی رسـیم. 
اسـبت را هیـن کن. 

ایونـا بـار دیگر گـردن می کشـد و اندکـی نیم خیز می شـود 
و شـالقش را موقرانـه بـه حرکـت درمـی آورد. سـپس سـر 
خـود را چندیـن بـار دیگر بـه سـمت افسـر برمی گرداند و 
نگاهـش می کنـد، امـا مسـافر نظامـی  پلـک بـر هم نهـاده و 
پیداسـت کـه حال وحوصلة شـنیدِن حرف هـای او را ندارد. 
ایونـا پس از آن که مسـافر خـود را در ویبور گسـکویه پیاده 

می کنـد، سـورتمه را روبـه روی رسـتورانی نگـه مـی دارد و 
پشـت خـم می کنـد و بی حرکـت می نشـیند. و بـرف آبـدار 
سـاعتی  می کنـد.  سـفیدپوش  را  اسـبش  و  او  دیگـر  بـار 

می گـذرد و سـاعتی دیگـر. 
سـه مـرد جـوان در حالـی کـه پاهـای گالش پوششـان را 
محکـم بـه سـنگ فرش پیـاده رو می کوبنـد و بـه هم دشـنام 
می دهنـد، بـه طـرف سـورتمه می آینـد. دو نفـر از آن هـا 
بلندقـد و الغراندام انـد، اما سـومی  کوتاه قامت و گوژپشـت 
اسـت. آن کـه گوژپشـت اسـت، بـا صدایـی کـه بـه جرنگ 

جرینـگ شیشـه می مانـد بانـگ می زنـد:
ـ سورتمه! برو سر پِل شهربانی!... سه نفری ۲۰ کوپک!...

می کشـد.  مـوچ  و  می دهـد  تـکان  را  اسـب  افسـار  ایونـا 
این همـه راه و فقـط ۲۰ کوپـک؟! بـا ایـن حـال حوصلـه 
نـدارد چانـه بزنـد. امـروز از نظـِر او یـک روبـل بـا ۲۰ 
کوپـک هیـچ تفـاوت نمی کنـد. فقـط کافی سـت مسـافری 
سـوار  ناسـزاگویان  و  تنه زنـان  جوان هـا  باشـد.  داشـته 
سـورتمه می شـوند و بـه طـرف نشـیمن یـورش می برنـد. 
مشاجرۀشـان بـر سـر این اسـت کـه کـدام دو نفر بنشـینند 
و کـی سـر پـا بایسـتد. سـرانجام بعـد از دقایقـی کلنجـار 
و اوقات تلخـی، توافـق می کننـد کـه جـوان گوژپشـت بـه 
سـبب قـد کوتاهـش بایسـتد و دو دوسـتش روی نشـیمن 
بنشـینند. جـوان گوژپشـت نفـس خـود را بـه پشـت گردن 
ایونـا می دمـد و بـا صـدای زنگـدارش فریـاد می کشـد: 

داداش  داری  کالهـی  عجـب  بریـم!  بـزن  بیافـت!  راه  ـ 
]بـرادر[! تمـام پترزبـورگ را زیر پـا بگـذاری، کالهی بدتر 

از ایـن پیـدا نمی کنـی. 
ایونا خنده کنان پاسخ می دهد: 

ـ هه هه هه... همین را دارم.
ـ همیـن را دارم!!... تندتـر بـرو! اگـر آهسـته بـروی، مجبور 
می شـوم یـک پس گردنـِی جانانـه مهمانـت کنـم! چه طوره؟ 

یکی از قددرازها می گوید:
ـ سـرم دارد می ترکـد ]می کفـد[! دیشـب مـن و واسـکا در 

منـزل دوکماسـف چهـار بُطـر ]بوتـل[ کنیاک بـاال رفتیم. 
قددرازِ دیگر با عصبانیت می گوید: 

ـ مـن نمی فهمـم آدم چـرا باید دروغ بگویـد؟! تو داری مثل 
سـْگ چاخان می کنـی! ]الف می زنی[

ـ به خدا دروغ نمی گویم. 
ـ همان قـدر دروغ گفتـی که مثاًل گفته باشـی شـپش سـرفه 

 . می کند
ایونا می خندد و می گوید:

ـ هه هه هه... چه جوان های شادی! 

جوان گوژپشت از کوره در می رود و داد می زند: 
ـ تـف! مرده شـوْر ]مرده شـوی[ بُـرده! پیـِر وبایـی! تندتـر 

بـرو! بـه اسـبت شـالق بـزن! بـه حسـابش بـرس تا بـدود! 
ایونـا صـدای مرتعش جوان گوژپشـت و انـدام بی قرار او را 
در پشـت سـِر خـود حـس می کنـد. دشـنام ها و متلک هـای 
و  می بینـد  را  رهگـذران  رفت وآمـد  و  می شـنود  را  آن هـا 
قلبـش از بار گران احسـاس تنهایـی رفته رفته رها می شـود. 
جـوان گوژپشـت تـا جایی که نفس در سـینه دارد و سـرفه 
امانـش می دهـد، ناسـزاگویی و غرولنـد می کنـد. دو جـوان 
قـددراز از دختـری به اسـم نـادژدا پترونا صحبـت می کنند. 
ایونـا با اسـتفاده ار سـکوت کوتاهی که حکم فرما می شـود، 

بـه آن سـه می نگـرد و زیـر لـب مِن مِن کنـان می گویـد:
ـ این هفته پسرم... پسِر جوانم مرد! 

جوان گوژپشـت آه می کشـد و بـه دنبال سـرفه یی، لب های 
خـود را پـاک می کنـد و می گوید: 

ـ همةمـان می میریـم... خـوب، حـاال تندتر بـرو! آقایان این 
یـارو خلـِق مـرا تنـگ می کنـد! این طور کـه مـی رود، کی به 

می رسـیم؟  مقصد 
ـ این کـه کاری نـدارد... حالش را جا بیـار... یک پس گردنی 

کن! مهمانش 
ـ پیـر طاعونـی شـنیدی چـه گفتنـد؟ گردنت را می شـکنم! 
بـا سـورچی جماعت تعـارْف بی تعـارف!... آقای مـارِ زنگی 
بـا تـو هسـتم! می شـنوی؟ نکنـد حرف هـای مـرا بـاد هـوا 

حسـاب می کنـی؟ 
نـه خـود  می کنـد،  را حـس  ایونـا صـدای پس گردنـی  و 

می گویـد:  خنده کنـان  را.  پس گردنـی 
ـ هـه هـه هـه... چه ارباب های شـاد و شـنگولی! خدا شـما 

راحفـظ کند. 
یکی از قددرازها می پرسد:

ـ ببینم زن داری یا مجردی؟ 
ـ مـن؟ هـه هـه هـه...  ارباب هـای شـاد و شـنگول! حـاال 
دیگـر یـک زن دارم آن هـم خاِک سـیاه اسـت. هه هـه هه... 
منظـورم گور اسـت. پسـرم مرد و مـن هنوز زنـده ام. خیلی 
به جـای  کـرده،  گـم  را  راهـش  عزراییـل  اسـت!  عجیـب 

این کـه سـراغ مـن بیایـد، رفت سـراغ پسـرم.
آن گاه برمی گـردد طـرف مسـافر هـا تـا چه گونه گـی مـرگ 
فرزنـدش را حکایـت کنـد، امـا در همیـن موقـع جوانـک 
گوژپشـت نفـس راحتـی می کشـد و خبـر می دهـد: "خـدا 
را شـکر، باالخـره رسـیدیم.!" ایونـا سـکة ۲۰ کوپکـی را 
می گیـرد و تـا مدتی دراز به دهلیز سـاختمانی که سـه جوان 
عیـاش در تاریکـِی آن ناپدیـد شـده بودند، چشـم می دوزد. 
بـاز تنهاسـت. سـکوت، بـار دیگر وجـودش را پُـر می کند. 
اندوهـی کـه لحظه یـی ناپدیـد شـده بـود، دوبـاره پدیـدار 
می شـود و بیـش از پیـش بـر قلبـش سـنگینی می کنـد. نگاه 
نگـران و پـر دردش روی انبـوه جمعیتـی کـه در پیاده روهـا 
رفت وآمـد می کننـد، می لغـزد. از میـان هزاران نفـری که در 

خیابان هـای شـهر در رفت وآمـد انـد، آیـا یک نفرهـم پیـدا 
نمی شـود کـه بـه درد دِل او گـوش دهـد؟... امـا آدم هـا بـه 
شـتاب می گذرنـد بی آن کـه بـه او و اندوهـش اعتنـا کننـد. 
اندوهـی اسـت گـران، اندوهـی کـه بـه بی نهایـت می مانـد. 
اگـر سـینه اش را بشـکافند و اندوهش راه خـروج بیابد، ای 

بسـا سراسـر دنیـا را در بـر بگیرد. 

در ایـن دم نـگاه ایونـا بـه دربـان خانه یـی می افتد که کیسـة 
کوچکـی در دسـت دارد. تصمیـم می گیرد بـا او هم صحبت 

شـود. پـس می گوید:
ـ ساعت چند است برادر؟ 

ـ ده. ...این جا توقف نکن. برو جلوتر!
سـورتمه را چنـد قدمـی  بـه جلـو می رانـد،  پشـت خـم 
می کنـد و خویشـتن را بـه دسـت انـدوه می سـپارد. اکنـون 
می دانـد کـه نمی توانـد بـا آدم هـا بـاب گفت وگو بگشـاید. 
امـا هنـوز پنـج دقیقـه نمی گـذرد کـه قـد راسـت می کند و 
سـرش را طـوری می جنباند که انگار سـردرد شـدیدی دارد 
و مهـار اسـب را تـکان می دهـد. بـا خـود فکر می کنـد باید 

بـه کاروان سـرا برگردم. 
و اسـب تکیـده اش انـگار که بـه اندیشـة او پی برده باشـد، 
یورتمـه مـی رود. حـدود یک ونیـم سـاعت بعـد، ایونـا پای 
بخاری بزرگ و کثیفی نشسـته اسـت. روی سـکوی یخاری 
و بـر کـِف اتـاق و روی نیمکت هـا، عده یـی خوابیده انـد  و 
صـدای خروپف شـان بلنـد اسـت. دود بخـاری مارآسـا در 
فضـای اتـاق پیچ وتـاب می خـورد. هـوا گـرم و خفقـان آور 
را  تـن خـود  مـی دوزد،  بـه خفته هـا چشـم  ایونـا  اسـت. 
افسـوس  اسـت،  بازگشـته  زود  این کـه  از  و  می خوارانـد  
می خـورد. بـا خـود فکـر می کنـد: "حتـا پـول یونجـه هـم 
درنیامـد... شـاید علـت اندوهـم همیـن باشـد! آدمـی  کـه 
کارش را بلـد باشـد، آدمـی  کـه خـودش و اسـبش سـیر 

باشـند، همیشـة خـدا خیالش آسـوده اسـت."
و  می کنـد  بلنـد  سـر  گوشـه یی  از  جوانـی  سـورچی 
خواب آلـوده و نفس نفس زنـان دسـت خـود را بـه طـرف 

می پرسـد:  ایونـا  می کنـد.  دراز  آب  سـطل 
ـ می خواهی آب بخوری؟ 

ـ آره،  معلوم است که آب می خواهم. 
آره  وجـودت!...  گـوارای  جانـت!  نـوش  بخـور،  ُخـب  ـ 
بـرادر،  همیـن هفته یـی کـه گذشـت، پسـرم مرد... شـنیدی 
چـی گفتم؟ هفتـة گذشـته،  در مریض خانه... داسـتانی بود!
تاثیـر  مگـر  تـا  می نگـرد  جـوان  سـورچِی  بـه  ایونـا 
سـخنان خـود را مشـاهده کنـد؛ امـا در قیافـة مـرد جـوان 
کوچک تریـن تغییـری پدیـد نمی شـود. جوانـک رواندازش 
را بـر سـر می کشـد و بـار دیگـر خـواب مـی رود. ایونـای 
پیـر آه می کشـد و تـن خـود را می خارانـد. همان قـدر کـه 
سـورچِی جـواْن احتیـاج به آب داشـت، او تشـنة آن اسـت 
کـه بـا کسـی درد دل بکنـد. چیـزی نمانده اسـت کـه هفتة 
مـرگ فرزنـدش سـرآید،  امـا او هنـوز نتوانسـته بـا کسـی 
بـه سـیری درد دل کنـد. بایـد حکایـت کنـد کـه پسـرش 
چه گونـه بیمـار شـد و چه گونه درد کشـید و پیـش از مرگ 
چه هـا گفـت و چه گونـه درگذشـت. بایـد حکایـت کند که 
مراسـم خاک سـپاری چه گونـه انجام شـد و خـودِ او بعد از 
مـرگ فرزنـد چه گونه بـه بیمارسـتان رفت تـا لباس های آن 
نـاکام را تحویـل بگیرد. دخترش آنیسـیا در ده مانده اسـت، 
راجـع بـه او هـم باید حـرف بزنـد... آخر مگـر درد دل آدم 
تمـام می شـود؟ همین طـور که او غـِم دل می گوید، شـنونده 
نیـز بایـد بنالـد و آخ و واخ کنـد و آه بکشـد. زن هـا بـه 
درد دل آدم، بهتـر از مردهـا  گـوش می دهنـد. زن جماعـت 
گرچـه ناقص العقـل اسـت، امـا کافی سـت دهان بـاز کنی تا 
شـیون و زاری سـر دهـد. سـورچِی پیـر بـا خود اندیشـید: 
"خـوب اسـت بـروم سـری به اسـب بزنـم، بـرای خوابیدن 

همیشـه فرصت هسـت."
لبـاس می پوشـد و بـه طـرف اصطبـل راه می افتـد. بیـن راه 
اصطبـل، بـه یونجـه و کاه و هـوا فکـر می کنـد. آن گاه کـه 
تنهاسـت نمی توانـد بـه فرزنـدش بیاندیشـد... از او بـا همه 
می شـود سـخن گفت، اما در تنهایِی خود سـخت وحشـت 
داشـت به او بیاندیشـد، و چهره اش را در نظر خود مجسـم 

. کند
در اصطبـل،  همیـن کـه نگاهـش به چشـم های براق اسـب 

می افتـد، می پرسـد: 
ـ داری نشـخوار می کنـی؟ خـوب، نشـخوار کـن، نشـخوار 
کـن... حـاال که پـول یونجه درنیامـده، کاه بخور. راسـتش... 
برای کار کردن پیر شـده ام. اگر پسـرم نمرده بود، سـورچی 

می شـد... کاش نمی مـرد!
آن گاه لحظه یی سکوت می کند و باز ادامه می دهد: 

ـ آره بـرادر! کوزمـا ایونیـچ مـرد... نخواسـت زیـاد عمـر 
کنـد... بی خـود و بی جهـت مـرد... . حـاال فـرض کنیـم تو 
ه داشـته باشـی و مـادرِ آن کـره باشـی و یک هـو  یـک ُکـرِّ
نیسـت؟ دلـت  بمیـرد. راسـتی حیـف  ]یک بـاره[ کـره ات 

نمی شـود؟  کبـاب 
اسـب الغـر و تکیـده، نشـخوار می کنـد و گـوش می دهد و 

نفـِس گـرمِ خود را بـه صاحبـش می دمد.
و ایونـا بیـش از ایـن تاب نمـی آورد و درد و انـدوه خود را 

بـرای اسـبش حکایـت می کنـد و می گرید. 

از مجموعه آثار چخوف 
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کابینـه افغانسـتان پـس از بحـث، بودجـه ملـی سـال 
مالـی ۱۳۹۶ را تاییـد کـرد. حکومـت وزارت خانه هـا 
را وظیفـه داده اسـت پیشـنهادات و نظـرات خـود را 
در رابطـه بـه بودجـه مالی بـه وزارت مالیه بفرسـتند.
دولـت افغانسـتان برای سـال آینده خورشـیدی مبلغ 
گرفتـه  نظـر  در  بودجـه  افغانـی  میلیـارد   ۴۶۶.۱۴۳
اسـت. طـرح بودجـه مالـی سـال ۱۳۹۶ خورشـیدی 
روز شـنبه توسـط کابینـه افغانسـتان مـورد تایید قرار 

اسـت. گرفته 
بودجـه سـال مالـی ۱۳۹۶ در حالی مـورد تایید کابینه 
قـرار گرفتـه کـه انتقـادات زیـادی در مـورد مصرف 
نشـدن بودجـه توسـط وزارت خانه هـا وجـود دارد. 
اجمـل عبدالرحیـم زی سـخنگوی وزارت مالیـه روز 
یکشـنبه در گفت وگـو بـا دویچه وله گفـت برخی از 
وزارت خانه هـا در مصـرف بودجـه موفق هسـتند در 
حالـی کـه شـماری دیگـر از وزارت خانه ها نتوانسـته 
بودجـه خـود را مصـرف کننـد: »متاسـفانه برخـی از 
ادارات هسـتند کـه مصـرف آن هـا بـرای مـا قناعـت 
بخـش نیسـت. در ۳۰ قـوس کـه آخـر سـال مالـی 
اسـت ایـن مشـخص می شـود کـه کـدام اداره چقدر 

مصـرف کرده اسـت«.
ریاسـت  دفتـر  توسـط  کـه  اعالمیه یـی  براسـاس 
جمهـوری منتشـر شـده اسـت، وزارت مالیـه گفتـه 
اسـت کـه بودجـه ملـی سـال مالـی ۱۳۹۶ بـر تامین 

اهـداف رشـد اقتصـادی پایـدار، ازدیـاد عوایدملـی، 
ایجـاد شـغل دوام دار و فرصت هـای سـرمایه گذاری 
دوام دار، کاهـش فقـر، تقویـت سـکتورهای رشـدافزا 
شـامل زیربنـا، انرژی، ترانسـپورت، اتصـال منطقوی، 
معـادن، زراعـت، معـارف و صحـت رفـاه اجتماعـی 

پایـدار و متـوازن اسـتوار می باشـد.
از جملـه ۴۶۶ میلیـارد افغانی بودجه مالی سـال آینده 
خورشـیدی، ۲۸۷. ۳۸۶ میلیـارد آن بودجـه عـادی و 

۱۷۸.۷۵۷ میلیـارد دیگر آن بودجه انکشـافی اسـت.
اکلیـل حکیمـی وزیـر مالیـه افغانسـتان گفتـه اسـت 
کـه از جملـه مبلـغ بیشـتر از ۴۴۴ میلیـارد افغانـی، 
۱۵۰ میلیـارد آن از طریـق منابـع داخلـی و مبلغ ۲۹۴ 
میلیـارد دیگـر آن از طریـق منابـع خارجـی تمویـل 

شـد. خواهد 
براسـاس آمـار وزارت مالیـه، بودجـه سـال آینده ۲۲ 
میلیـارد افغانـی کسـر بودجـه نیـز دارد. همچنیـن از 
مجمـوع ۱۷۸.۷۵۷میلیـارد افغانـی بودجـه انکشـافی، 
۵۸.۳ میلیـارد بودجه اختیـاری و ۱۲۰.۴ میلیارد دیگر 

آن بودجـه غیراختیاری اسـت.
اعضـای کابینـه افغانسـتان پـس از بحـث روی طرح 
بودجـه مالـی سـال ۱۳۹۶ خورشـیدی، این طـرح را 
مـورد تاییـد قـرار داده و بـه نهادهـای دولتی دسـتور 

تا داده 
برای سـال مالـی ۱۳۹۵، کل بودجه دولت افغانسـتان 

۴۶۱.۸ میلیـارد افغانـی بـود کـه از ایـن رقـم، ۲۸۳ 
میلیـارد آن بودجـه عـادی و ۱۷۸.۵ میلیارد آن شـامل 
بودجـه انکشـافی می شـد. بودجه سـال آینـده حدود 
سـه میلیـارد افغانی بیشـتر از کل بودجه سـال جاری 

است.
سـخنگوی وزارت مالیـه گفت بـرای وزارت هایی که 
درصـدی بیشـتر بودجه را مصـرف کرده انـد، بودجه 
بیشـتری در نظـر گرفته خواهـد شـد: »آن اداراتی که 
مصرف بودجه شـان خوب باشـد، برای آن ها دسـت 
بـاز داریـم و امکانـات بیشـتری فراهـم می کنیـم. اما 
بـرای اداراتـی کـه وضعیـت مصـرف آن هـا خـوب 
نیسـت، امکانـات آن هـا کاهـش می یابـد. مـا بـه این 
عقیـده هسـتیم کـه امکانات بـرای وزارت هایـی داده 

شـود کـه توانایـی مصـرف را دارند«.
وزیران استیضاح می شوند

در همیـن حـال، مجلـس نماینـده گان بـه تاریـخ ۱۲ 
عقـرب تصمیـم گرفـت تـا وزیرانـی را کـه کمتـر از 
۷۰ درصـد بودجـه توسـعه ای خـود را مصـرف کرده 
باشـند، اسـتیضاح کنـد. انتقـاد اصلـی ایـن اسـت که 
بـه دلیـل بـی ظرفیتـی در وزارت خانه هـا پول هایـی 
کـه توسـط جامعـه جهانـی بـرای افغانسـتان کمـک 

می شـود، بـه مصـرف نمی رسـد.
نماینـده گان گفته انـد کـه فقـر و تنگدسـتی در میـان 
افغان هـا افزایـش یافتـه و مردم به شـدت بـه فعالیت 
بهتـر حکومـت نیـاز دارنـد تا زمینـه کار فراهم شـود 
و بـا تطبیـق پروژه های انکشـافی وضعیـت اقتصادی 
مـردم بهبود یابـد اما در نتیجه کـم کاری وزیران، فقر 

بـا گذشـت هر روز بیشـتر می شـود.
براسـاس ایـن تصمیـم، وزارت هایی که نتوانسـته اند 
۷۰ درصـد بودجـه خـودرا بـه مصرف برسـانند، باید 

وزیران آن ها اسـتیضاح شـود.
تصمیـم دیگـر پارلمـان افغانسـتان ایـن اسـت کـه 
آن عـده از وزیـران و روسـای ادارات مسـتقل کـه 
نتوانسـته اند بودجـه شـان را مصـرف کننـد، بایـد به 

نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی شـوند.
وزارت مالیـه می گویـد کـه  درسـال های اخیـر روند 
اجـرای بودجـه بـرای اداره هـا را تسـهیل کـرده و 
هیـچ مشـکلی دراجـرای وجـود نـدارد اما بـا آن هم 
گذشـت نـه مـاه ازسـال مالـی، اداره هـای بودجودی 

نتوانسـته انـد دراجـرای آن موفق باشـند.

صرفیـة  پـول  کـه  اسـت  شـده  گاهـی 
مصـرف برق تـان بیـش از حـد تصـور 
همسـایة تان  بـا  کـه  ایـن  یـا  باشـد؟ 
تفاوتـی داشـته در حالـی کـه مصـرف  
شـما بـه مراتـب از همسـایه کـم بـوده 
زیـادی  سـروصداهای  اخیـراً  اسـت. 
گـوش  بـه  موضـوع  ایـن  بـه  نسـبت 
می رسـد؛ در یـک طبقة آپارتمـان صرفیة 
بـرق یـک خانـواده ۵۰۰ افغانـی آمـده، 
امـا از خانـوادۀ کنـاری ۵ هـزار افغانـی. 
شـهروندان اکثـراً میترخوان های شـرکت 
برشـنا را متهـم بـه رشوه سـتانی بـرای 
می کننـد. برق شـان  مصـارف  کاهـش 

شـرکت  سـروصداها  ایـن  افزایـش  بـا 
برشـنا نیز برای نخسـتین بار قرار اسـت 
بیـش از ۳۰ کارمند ایـن اداره را به علت 

غفلـت وظیفه یـی و فسـاد برکنـار کند.
سـخنگوی  توحیـدی،  وحیـداهلل 
بـا  گفت وگویـی  در  شـرکت  ایـن 
ایـن  کـه  می گویـد  سـالم وطندار 
کارمنـدان، هنـگام خوانـدن میترهـا بـه 
صرفیـه بـرق دقـت نمی کردنـد، میترهـا 
را بـه شـکل نادرسـت می خواندنـد و از 
برخـی مشـترکان به خاطـر کاهش میزان 

می کردنـد. رشوه سـتانی  مصـرف، 
بـه گفتة توحیـدی، روند اسـتخدام افراد 
جدیـد بـه جـای ایـن کارمنـدان جریان 
بـرای  متهمـان  پرونده هـای  و  دارد 
نهادهـای عدلـی و  بـه  بیشـتر  بررسـی 

می شـود. فرسـتاده  قضایـی 
باشـنده گان شـهر کابـل بـا اسـتقبال از 
کـه  می گوینـد  افـراد  ایـن  برکنـاری 
میترخوانـان همیشـه پـول صرفیـة بـرق 
آنـان را بیـش از مصـرف اصلـی ثبـت 
می گوینـد  باشـنده گان  ایـن  می کردنـد. 
کـه این گونـه فعالیت هـا تأثیر به سـزایی 

در کاهـش و محـو فسـاد دارد.
باشـنده گان  تمـام  از  برشـنا  مسـؤوالن 
پایتخـت می خواهنـد، در صـورت دیدن 
هـر گونـه عمـل غیرقانونـی از کارمندان 
ایـن اداره، هرچـه زودتر ایـن موضوع را 

بـا آنـان در میـان بگذارند.

میزان  ۱۲ام  درست  کندز  از  بخش هایی 
طالبان  دست  به  دوم  بار  برای  امسال 
سقوط کرد. این گروه سال گذشته شش 
روز پیش از این تاریخ موفق به تصرف 
کندز شده بودند. طالبان سال پار این شهر 
اما  گرفتند،  تصرف  به  روز  سه  برای  را 
امسال این مدت به ده روز طول کشید. 
در نتیجة درگیری های نیروهای امنیتی با 
افراد این گروه در این مدت حدود ۱۵۰ 
غیرنظامی کشته شده و بیش از ۵۰۰ تن 

دیگر زخم برداشته اند.
با  مبارزه  ادارۀ  رییس  اعتبار،  میرآقا 
کمیته های  مسؤول  و  طبیعی  رویدادهای 
به  کندز  جنِگ  خسارات  بررسی 
هنوز  که  آن  با  می گوید،  سالم وطندار 
جنگ  تلفات  از  دست آمده  به  آمارهای 
ابتدایی هم  رقم  اما همین  نیست،  نهایی 
این  در  جنگ  گستردۀ  ابعاد  نشان دهندۀ 

والیت است.

شماری از خانواده های قربانیان جنگ در 
این والیت هم نسبت به توجه حکومت 
به  مقام ها  که  می گویند  و  اند  شاکی  
نمی کنند.  رسیده گی  آنان  خواست های 
حل  برای  که  می گویند  مسؤوالن  اما 
به  دست  کندز  جنگ زده های  مشکالت 

هر کاری می زنند.
درست یک سال بعد، بخش هایی از شهر 
به  میزان  بار دوازدهم  برای دومین  کندز 
از  گذشته  و  کرد  سقوط  طالبان  دست 
غیرنظامی،  صدها  زخمی شدن  و  کشته 
از ۲۰ هزار خانواده هم در جریان  بیش 
ویژه  به  امن  نسبتاً  والیت های  به  جنگ 

کابل آواره شدند.
در  متحد،  ملل  سازمان  آمار  بنیاد  بر 
طالبان  با  امنیتی  نیروهای  درگیرِی 
 ۲۸۹ گذشته  سال  در  کندز  سقوط  حین 
غیرنظامی کشته و ۵۵۹ تن دیگر زخمی 

شده بودند
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د کابــل امنیــه قومانــداين وايــي چــې کابل ښــار کــې د یوې 

بهرنــۍ مېرمنــې د تښــتولو د څرنګــوايل پــه اړه هڅــې روانې 

ــد  ــدي چلن ــه ج ــؤالنو رسه ب ــي مس ــو امنیت ــه هغ دي او ل

کېــږي چــې پــه دې برخــه کــې یــې بې غــوري کــړې وي.

دغــه  کــوي  وايــي، هڅــه  مســؤالن  امنیتــي  کابــل  د 

لــه  تښــتوونکو  د  مېرمــن  اســټرالیايي  پاکســتاين االصله 

منګولــو وژغــوري او عاملین یــې قانــون تــه وســپاري.

د کابــل امنیــه قومانــدان عبدالرحــان رحیمــي د یکشــنبې 

پــه ورځ خربیاالنــو تــه وویــل، دغــه مېرمــن چــې لــه یــوې 

ــمه  ــار لس ــل ښ ــې کار کاوه د کاب ــې رسه ی ــۍ مؤسس بهرن

حــوزه کــې د نامعلومــو وســله والو لــه لــوري تښــتول 

ــوې ده. ش

ښاغيل رحیمي زیاته کړه:

"داســې واقعــات تــر ډېــره جدي څېــړل کېــږي، کلــه چې دا 

واقــع شــوی زمــوږ یــو مشــخص مســلکي ټیــم پــر همــدې 

بوخــت دی څــو یــې پيــدا کــړي او څــوک په کــې پــړه دي. 

کــه کــوم څــوک مقــر وپېژنــدل يش پــه اړه به یــې پريکــړه 

ــې  ــاره به ی ــل لپ ــتونزه وي د ح ــې س ــه تخنیک ــږي او ک کې

کار کېــږي."

فرح شــاه  مېرمــن  وايــي چــې دغــه  امنیتــي مســؤالن 

نومېــږي او د شــنبې ماښــام د کابــل د لســمې حــوزې 

اړونــد قلعــه فتح اللــه ســیمه کــې د دوو وســله والو کســانو 

له خــوا چــې ملکــي جامــې یــې پــه تــن وې تښــتول شــوې 

ده.

د دوی پــه وینــا دغــې پاکســتاين االصله مېرمــن چــې 

ــرب  ــه اک ــوې وه ل ــل ش ــه بل ــه دې افغاين االصل ــدې ل وړان

مؤسســې رسه کار کاوه او لــه هغــې ســیمې څخــه تښــتول 

شــوې چــې څــو میاشــتې وړانــدې یــوه هنــدۍ مېرمــن هــم 

ــوې وه. ــه ش برمت

پــه نېــږدې یــو کال کــې د بهرنیــو مرســتندویه مؤسســو څــو 

تنــه کارکوونکــي یــوازې پــه کابــل ښــار کــې تښــتول شــوي 

دي.

ــې  ــه پېښ ــې ورت ــار ک ــل ښ ــه کاب ــم پ ــې ه ــه دې مخک ل

رامنځتــه شــوي دي.

څــو میاشــتې وړانــدې یــوه هنــدۍ مېرمــن چــې لــه یــوې 

ــه  ــار پ ــل ښ ــې کار کاوه د کاب ــې رسه ی ــتندویه مؤسس مرس

لســمه حــوزه کــې د ناپېژنــده وســله والو لــه لــوري وتښــتول 

شــوه خــو لــه یــوې مــودې وروســته خوشــې کــړای شــوه.

ــۍ  ــې بهرن ــې ځین ــتان ک ــه افغانس ــت دوام پ ــه وضعی د دغ

مؤسســې او د یــادو مؤسســو بهــرين کارکوونکــي اندېښــمن 

کــړي دي.

ــت  ــورين امنی ــې د ک ــي جرګ ــې د ول ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

ــتان  ــي، افغانس ــدزاده واي ــی اخن ــړی عبدالح ــیون غ کمېس

ــواد کــې  ــه دغــه هې ــو تښــتول کــوالی يش پ کــې د بهرنیان

د مرســتندویه مؤسســو پــر چــارو او فعالیتونــو منفــي اغېــز 

وکــړي.

دی وايي:

ــږي دا  "دا چــې بهــرين وګــړي افغانســتان کــې تښــتول کې

وضعیــت د افغانســتان پــر اقتصــادي او ســیايس وضعیــت 

منفــي اغېــز کــوي او رسبېــره پــر دې پــر هغــو مرســتو هــم 

اغېــزه کــوي چــې مــوږ ورتــه اړتیــا لــرو نــو ځکــه بایــد پــه 

ــدام ويش." ــدي اق دې اړه ج

ــې  ــار ک ــې ښ ــوي چ ــګار ک ــؤالن ټین ــي مس ــل امنیت د کاب

جــدي امنیتــي تدابیــر نیــول شــوي خــو وايــي چــې بهــرين 

ــې  ــورت ک ــه ص ــدو پ ــوا د ګرځې ــپې له خ ــد د ش ــاع بای اتب

ــږدي. ــې پرې ــان ک ــه جری ــه پ ــي ځواکون امنیت

خــو د کابــل اوســېدونکي امنیتــي وضعیــت د اندېښــنې وړ 

ــله والو  ــؤله وس ــر مس ــې د غی ــار ک ــه ښ ــې پ ــويل او تل ی ب

لــه حضــوره، تښــتونې، وژنــې او لــه ورتــه نــورو پېښــو پــه 

اړه اندېښــنه ښــودلې ده.

مبلغ 466.۱43 میلیارد افغانی برای سال مالی 96

فساد در پول صرفیۀ برق

 برشنا بیش از 30 کارمند خود را 
اخراج می کند

۱0 روز جنگ؛
 ۱50 کشته و 500 زخمی

د کابل امنیه قومانداني:
 د تښتول شوې اسټرالیایي مېرمنې 

د خوشې کېدو هڅې روانې دي
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ورزش

سیاسـت  در  فروتنـی  و  تواضـع  این کـه  بیـان  بـا  امریـکا  رییس جمهـوری 
خارجـی یـک "صفـت مفیـد" اسـت، گفـت کـه امریـکا بـرای جهـان یـک 
کشـور "ضروری" اسـت که بـه لطف داشـتن قدرت مندترین نیـروی نظامی 

"افتخـارات بسـیاری" در ایـن عرصـه دارد.
بـاراک اوبامـا، رییس جمهـوری امریـکا در مصاحبه بـا برنامة "بیـل ماهر" بر 
میـراث سیاسـی دوران ریاسـتش و نیز مشـکالت داخلـی تمرکز کـرد، اما او 
هم چنیـن بـه ایـن نکته اشـاره کـرد که چـرا امریکا به ارتشـی بـا هزینة بیش 

از ۶۰۰ میلیـارد دالر در سـال نیاز دارد.
اوبامـا بـه عنـوان نمونه با اشـاره به رهبر کوریای شـمالی و برنامة تسـلیحات 
هسـته یی آن گفـت: امریـکا قدرت مندتریـن ارتـش روی زمیـن را دارد که به 

مـا در بررسـی انگیزه های بـد دیگران یاری می رسـاند.
رییس جمهـوری امریـکا گفـت، کشـورش یـک تمایـل طبیعی بـه مداخله در 
سـطح جهانـی دارد؛ گرچه گاهی اوقـات "اوضاع از کنترل خارج می شـود."
او افـزود: اتفاقـات بـدی در سراسـر جهـان ُرخ می دهـد و مـا بـه صـورت 
طبیعـی تمایـل داریـم کـه کاری انجـام دهیـم. زمان هایی هسـت کـه مداخلة 
مـا تغییراتـی ایجـاد می کنـد، امـا زمان هـای بسـیاری هـم هسـت کـه وقتـی 
مداخلـه می کنیـم، تبعـات ناخواسـته بـه مشـکالت می افزایـد. به گمـان من، 
بررسـی ایـن مسـأله کـه مداخلـه چـه زمانـی پاسـخ می دهـد، بزرگ تریـن 

چالـش ریاسـت جمهـوری مـن بوده اسـت.
اوبامـا بـه این مسـأله که کـدام یـک از مداخله هـای امریکا تبعات ناخواسـته 
داشـته، اشـاره یی نکـرد، امـا اولیـن مسـأله یی کـه به یـادش می آیـد، مداخله 
در بمبـاران لیبـی در سـال ۲۰۱۱ اسـت که به سـقوط معمر قذافی ختم شـد. 
اوبامـا در مصاحبه هـای قبلـی هـم گفتـه بـود، از این کـه برنامه یی بـرای بعد 

از سـقوط قذافـی بـرای لیبـی در نظر نگرفته بودند، متأسـف اسـت.  
بـا ایـن حـال رییس جمهـوری امریـکا هنـوز هـم معتقـد اسـت کـه ایـاالت 
متحـدۀ و ارتـش آن بایـد بـه ایفـای نقـش مهـم در جهـان ادامه دهنـد. او با 
فخرفروشـی گفـت: سیاسـت خارجـی مـا هـر چقدر کـه ناقص باشـد و هر 
چقـدر کـه نقطه کور داشـته باشـد، باز هم ما کشـوری هسـتیم کـه نمی توان 

آن را نادیـده گرفـت.
او در توضیـح سـخنانش گفت که ارتش امریـکا در برنامه های امداد و نجات 
بالیـای طبیعـی مشـارکت فعـال دارد و بـه عنـوان نمونـه به انتشـار ویروس 
ایبـوال در سـال ۲۰۱۴ اشـاره کـرد. بـه گفتـة او، پنتاگـون زیرسـاخت هایی 
بـرای پاسـخ گویی سـریع دارد و گاهـا می توانـد پیـش از هـر نهـاد دیگـری 
وارد عمـل شـود. بـا این حال اوبامـا گفت که "نقـش مهم امریـکا" می تواند 

فراتـر از حضـور ارتش امریکا باشـد.

رییس جمهـور سـوریه در مصاحبـه با روزنامة سـاندی تایمـز انگلیس 
تأکیـد کـرد که غرب نسـبت به گذشـته ضعیف تر شـده اسـت.

روزنامـة سـاندی تایمز انگلیـس مصاحبه یی را با عنـوان "غرب اکنون 
ضعیف شـده اسـت" با بشـار اسـد، رییس جمهور سـوریه انجـام داده 

است.
بشـار اسـد و هم پیمانـان روسـش بـرای حملـه گسـترده یی به شـرق 
شـهر حلـب ظرف چنـد روز آینده آماده می شـوند. بشـار اسـد معتقد 
اسـت کـه اکنـون همه شـرایط به نفـع او پیش می رود و غـرب مجبور 

به قبـول او خواهـد بود.
بشـار اسـد در ایـن مصاحبـه تأکیـد کـرده کـه از هیچ چیزی پشـیمان 

نیسـت و هیـچ گزینـه جـز گزینة نظامـی پیـش رو ندارد.
اسـد گفـت: مـا قبـاًل گفتیم کـه آمادۀ حـل و فصـل اوضاع با کسـانی 
هسـتیم کـه سـالح را کنـار بگذارند. مـا گذرگاه هـای انسـانی را برای 
خـروج مـردم ایجـاد کردیـم، امـا تروریسـت ها مراکـز مـا را بمبـاران 
می کنند. حلب شـهری اسـت که تروریسـت ها آن را اشـغال کرده اند، 

در نتیجـه مـا بایـد آن هـا را از این شـهر بیـرون کنیم.
اسـد تأکیـد کـرد: دربـارۀ مـن می گفتنـد کـه دیکتاتـوری اسـت کـه 
مردمـش را می کشـد و بشـکه های حـاوی مـواد منفجـره را بـر سـر 
آن هـا می ریـزد. آن هـا چیـزی بیشـتر از ایـن را ندارنـد کـه دربـارۀ 
مـن بگوینـد. در گذشـته هرچـه می گفتـم، می گفتنـد از واقعیـت خبر 
نـدارد. اکنـون همه چیـز تغییـر کـرده اسـت. غـرب بسـیار ضعیف تـر 
شـده و دیگـر هیچ چیـزی ندارند کـه برای شـرح رخدادهای سـوریه 

بـه ان اسـتناد کند.
اسـد گفـت: داعـش نفـت سـوریه را قاچـاق می کنـد و از چاه هـای 
نفـت عراق بـا وجود این کـه ماهواره هـای امریکایی نظاره گر هسـتند، 
اسـتفاده می کنـد. غـرب هـم هیچ چیـزی نمی گویـد، امـا روسـیه وارد 

عمـل شـد و داعـش کم کـم عقب کشـید.
از سـوی دیگر بشـار اسـد بـا گروهـی از پژوهش گـران و خبرنگاران 

امریکایـی در دمشـق دیـدار و گفتگو کرد.
بشـار اسـد در جواب خبرنـگار مجلـة نیویورکر دربارۀ توصیف اسـد 
بـه جنایتـکار جنگـی از سـوی غـرب گفت: این مسـأله به من آسـیبی 
نمی رسـاند. مـن صرفـًا یـک عنـوان هسـتم. عنوانـی کـه رایج اسـت 
ایـن اسـت: "رییس جمهـور بـدذات یا شـخص بـدی که افـراد خوب 
را می کشـد". درحالـی که آن هـا مبـارزان آزادی هسـتند و عنوان هایی 

شـبیه بـه ایـن. به نظـرم شـما ایـن را می دانید.

در افغانســتان اکنــون بانــوان بــه تمرینــات ورزش هــای رزمــی ادامــه 
ــت  ــگاه هایی اس ــدود باش ــی از مح ــگاه »ITTF« یک ــد. باش می دهن
ــام  ــدو را در آن انج ــات ورزش تکوان ــران تمرین ــان و دخت ــه زن ک
ــو  ــن باشــگاه در حــدود ۶۰ شــاگرد و دو ســرمربی بان ــد. ای می دهن

دارد.
بانــوان تکوانــدو کار در ایــن باشــگاه می گوینــد کــه می خواهنــد بــا 
فراگرفتــن تمرینــات ورزشــی تکوانــدو، در برابــر تبعیــض جنســیتی 
ــگاه  ــاون باش ــد. مع ــان دهن ــود را نش ــی خ ــد و توانای ــارزه کنن مب
ــت  ــه فعالی ــود ک ــال می ش ــگاه ۱۲ س ــن باش ــد، ای »ITTF« می گوی

ــذرد. ــوان آن می گ ــش بان ــاز بخ ــال از آغ دارد و چهارس
ــه  ــد ک ــگاه می گوی ــن باش ــاون ای ــدوی، مع ــعود مه ــرازق مس عبدال
چهــار ســال قبــل بــا ســه بانــو تمرینــات تکوانــدو بــرای بانــوان را 

ــد. آغــاز کردن
ــد.  ــروع ش ــر ش ــه نف ــا دو س ــل ب ــا در اوای ــات م ــت: "تمرین او گف
واقعــًا مشــکالتی فــرا راه مــا بــود چــه در المپیــک، چــه در رســمیات 
دولــت و هم چنــان در بیــن مردمــی کــه بودیــم، بعــد از تالش هــای 
زیــاد توانســتیم کــه آرام-آرام شــاگرد جــذب کنیــم. امــروز مــا مربــی 
ــد،  ــن می ده ــا را تمری ــاگردان م ــه ش ــوی ک ــی بان ــم. مرب ــو داری بان

مربــی تیــم ملــی تکوانــدوی افغانســتان نیــز اســت."
بــه گفتــة آقــای مهــدوی، آنــان هیچ گونــه کمکــی در زمینــة 
از  بانــوان  بــرای  تکوانــدو  آموزش هــای  بخــش  فعال ســازی 
ــن  ــد و ای ــت نیاورده ان ــی به دس ــای دولت ــی و نهاده ــیون مل فدراس

بخــش را بــا هزینــة شــخصی فعــال ســاخته اند.
امــا آمریــت توســعة ورزش زنــان در فدراســیون ملــی تکوانــدو بــه 
ــوان  ــژۀ بان ــه باشــگاه های ورزشــی وی ــه ب ــکا گفــت ک صــدای امری
ــای  ــتان کمک ه ــی افغانس ــت بدن ــی و تربی ــیون مل ــوی فدارس از س

ــرد. ــورت می گی ص
محرومیت زنان از ورزش

ــتانی را  ــران افغانس ــان و دخت ــی زن ــه وقت ــت ک ــدوی گف ــای مه آق
ــه  ــم ب ــد، تصمی ــروم بودن ــه ورزش مح ــی ب ــه از دسترس ــد ک می دی
ایجــاد ایــن باشــگاه کــرد. "پســر می توانســت آزادانــه فوتبــال کنــد، 
هــر روزشــی را کــه دوســت داشــت، تکوانــدو، مشــت زنی و...، امــا 
متأســفانه بــرای دخترهــا چنیــن فضــای مســاعد نبــود. دیگــر این کــه 
فضــای امــن نبــود کــه آنجــا برونــد و بــا خاطــر آرام روزش کننــد."
صالحــه صفــدری، ۱۸ســال عمــر دارد و دارنــدۀ کمربنــد ســیاه هــم 
اســت، یعنــی درجــة ســرمربی را دارد. از شــش ســاله گی تمرینــات 
ــاز  ــودش آغ ــدی خ ــواده و عالقه من ــت خان ــا حمای ــدو را ب تکوان

کــرده اســت.
بانــو صفــدری گفــت کــه دوســت دارد توانایی هایــش را بــه نمایــش 
بگــذارد و بــا مشــکالتی کــه او و دیگــر زنــان در اجتمــاع افغانســتان 

مواجــه اســت، مبــاررزه کنــد.
ــض  ــذارد تبعی ــه نمی گ ــد ک ــد می کن ــدو تأکی ــم تکوان ــرمربی تی س
جنســیتی در جامعــه و مشــکالت موجــود مانــع پیشــرفت ش شــود.
ــا وجــود  ــر م ــی در براب ــرد: "مشــکالت خــرد و ریزه ی ــه ک او اضاف
دارد، امــا می گــذرد. جامعــة مــا جامعــة ســنتی اســت. بــه هرحــال، 
افتخــار می کنــم کــه در این جــا رســیدیم و البتــه تشــویق هــم 

شــدیم."
حمیــرای ۱۲ســاله کــه در انجمــن ملــی تکوانــدوی ITTF شــاگرد 
اســت، بــا اراده می گویــد کــه می خواهــد در آینــده در ورزش 

ــود. ــورد ش ــب ریک ــدو صاح تکوان
پــس از بیشــتر از یک ونیــم دهــه مبــارزۀ پیگیــر زنــان در افغانســتان، 
زمینــة  و  می شــود  بــاز  آنــان  بــرای  جامعــه  آهسته آهســته 
ــوز  ــه هن ــا آن ک ــردد. ب ــاعد می گ ــان مس ــتر برای ش ــای بیش فعالیت ه
ــد. ــتان روبه رو ان ــنتی افغانس ــاع س ــدی در اجتم ــکالتی ج ــا مش ب

ــود  ــوان وج ــرای بان ــی ب ــگاه ورزش ــتان، ۵۸ باش ــر افغانس در سراس
دارد کــه ۵۴ باشــگاه در کابــل و چهــار باشــگاه در والیــات فعالیــت 
دارنــد. فعالیــت ایــن باشــگاه ها در بخش هــای ورزش  رزمــی و 
ــت  ــتان، اکثری ــی افغانس ــیون مل ــة فدراس ــه گفت ــت. ب ــس اس فیتن
ــوزش  ــه را آم ــدو و کارات ــای تکوان ــی، ورزش ه ــگاه های رزم باش

می دهنــد.

اوباما:
امریکا برای جهان یک کشور 

ضروری است

بشار اسد:
غرب ناگزیر خواهد شد مرا 

بپذیرد

زنان و دختران افغانستانی 
و ورزش تکواندو

رحمت اهلل بیگانه

مرگ و زنده گی
زنده گــی و مــرگ مــا در افغانســتان، چنــدان صفــت و 

تعریفــی نــدارد.
نظافــت، نظــم، توجــه، تفــاوت و تــالش، در زنده گــی مــا متأســفانه 
ــاز  ــی آغ ــی و روزمره گ ــا بی برنامه گ ــی را ب ــدارد؛ زنده گ ــی ن جای
ــنگ  ــدن س ــا کوبی ــا ب ــای م ــا، خانواده ه ــرگ م ــد م ــم و بع می کنی
رفتــه گان  مــورد  در  هم چنــان  ســینه،  بــه  دوســتی  و  محبــت 

نــد. وت ا بی تفا
ایــن بی توجهــی و بی تفاوتــی از حکومــت آغــاز و بــه افــراد جامعــه 

ــد. ــه می یاب خاتم
می گوینــد: "مــرده بــه دســت زنــده" حــاال مــا مســوولیت داریــم تــا 
بــرای رفتــه گان خــود مــکان خوبــی آمــاده کنیــم و جــای دفــن آن هــا 
را ســر ســبز بــرای نشســت و برخاســت آدم هــا بســازیم. فکــر نکنــم 
در هیــچ گوشــة دنیــا، قبرســتانی ماننــد این جــا خجالــت آور و گنــده 
ــی ســاخته  ــرای زنده گ ــه ب ــا ن ــته باشــد. ســوگ مندانه م وجــود داش

ــا! ــرای م ــی ب ــه زنده گ ــده ایم و ن ش

امراهلل صالح

ناامیــد:  بــه دانشــجویان و فــارغ شــده های  پیــام 
ــر  ــجویانی س ــا و دانش ــا دانش آموخته ه ــی ب هرازگاه
ــدد  ــل متع ــد. عوام ــد و مأیوس ان ــه ناامی ــورم ک می خ
ســهیم در افســرده گی آن هــا اســت، از جملــه اقتصــاد بــد، بیــکاری، 
ــف  ــای مختل ــی، محرومیت ه ــای اجتماع ــی، درز ه ــا امن ــگ و ن جن
ــا مفهــوم  ــل لمــس و ب و متعــدد و در آخــر هــم نداشــتن نقــش قاب
ــل  ــن دالی ــی از عمده تری ــان، یک ــن می ــی. در ای ــه و زنده گ در جامع
فــرود آن هــا بــه افســرده گی محیــط درســی، فضــای غیــر اکادمیــک 
موسســات دانشــگاهی و هم چنــان نحــوۀ رشــد فکــری و شــخصیتی 
آن هــا اســت. مســتقیم و غیرمســتقیم بــه آن هــا تفهیــم می گــردد کــه 
ــی  ــت و خواه ــان نیس ــت خودش ــان در دس ــد سرنوشت ش ــاه کلی ش
نخواهــی آن هــا شــکار خفاشــان روزگار خواهنــد شــد. ایــن تلقیــن 
ــان  ــادی از جوان ــمار زی ــازی" را در ش ــرای "خودس ــالش ب اراده و ت
ــاد  ــان، ایج ــازی جوان ــازد. توان مندس ــج می س ــا فل ــف و حت ضعی
ــکالت  ــل مش ــل و ح ــی تحلی ــاداب، توانای ــس و ش ــة متجس روحی
ــن موسســات  ــازی در ای ــای شخصیت س ــل جــز درس ه ــد حداق بای
گــردد. امــا تــا آن زمــان کــه ایــن مشــکالت عظیــم از محیــط درســی 
ــا  ــود کــه سرنوشــت م ــد متوجــه ب ــده می شــود، بای افغانســتان برچی
به دســت هیچ کــس نیســت؛ مگــر این کــه مــا ارادۀ خویــش را 
ــا  ــا اعط ــه م ــد ب ــه خداون ــزرگ ک ــب ب ــم و از آن لق از دســت بدهی
ــه  ــم. ب ــه بگیری ــود فاصل ــن" خ ــدا در روی زمی ــه خ ــوده "خلیف فرم
خــود و توانایی هــای آشــکار و پنهــان خویــش بــاور داشــته باشــید.

هارون میر

عدالت در جغرافیای مظلومیت:
ــای از  ــو از حکایت ه ــتان ممل ــر افغانس ــخ معاص تاری
تضــاد و رقابت هــای خونیــن بــرای رســیدن بــه اریکــة 
ــان  ــان مدعی ــا می ــن رقابت ه ــته ای ــت. در گذش ــی اس ــدرت سیاس ق
ــاهی در  ــم ش ــقوط رژی ــة آن س ــه خاتم ــوده ک ــی ب ــدرت موروث ق
ــر  ــا تحــت تأثی ــالدی کشــور م ــد از ســال ۱۹۷۴ می ــود. بع کشــور ب
افــکار سیاســی، ناشــی از جنبش هــای آزادی بخــش پــس از اســتعمار 
ــت  ــپ و راس ــت چ ــوژی افراطی ــة ایدئول ــه معرک ــت و ب ــرار گرف ق

ــات آن هســتیم. ــی تبع ــا همــه شــاهدان عین ــد و م ــل گردی تبدی
ــا دســت داد،  ــه م ــی ب ــان، فرصــت طالی ــم طالب بعــد از ســقوط رژی
ــاس  ــا و اس ــر مبن ــدرن ب ــام ُم ــک نظ ــی روی ی ــاع سیاس ــم اجم آنه
ــات سیاســی در  ــه منشــا آن را توافق ــی، ک دیموکراســی و کثرت گرای
کنفرانــس بُــن تشــکیل می دهــد. در ایــن اواخــر، موضوعــات مــورد 
ــی،  ــه گان سیاس ــن فکر و نخب ــة روش ــان طبق ــژه در می ــث" به وی بح
ملیت هــای  تاریخــی  مظلومیت هــای  از  شــکایات  روی  زیادتــر 

ــدا کــرده اســت. ــن کشــور تمرکــز پی ســاکن ای
ــا نشــان می دهــد  ــه و بی طــرف از تاریــخ کشــور م مطالعــة واقع بینان
ــه  ــدرت ب ــار ق ــی انحص ــتثنا، قربان ــدون اس ــا، ب ــه ملیت ه ــه هم ک
ــرار  ــب ق ــی قدرت طل ــات سیاس ــا و حلق ــا، گروپ ه ــع خانواده ه نف
ــر  ــت دیگ ــرفته تر از والی ــور پیش ــی در کش ــچ والیت ــد. هی گرفته ان
نبــوده و هیــچ ملیتــی شــرایط زنده گــی بهتــر از دیگــری را دارا نبــوده 

اســت.
ــق  ــه، تطبی ــک جامع ــت در ی ــن عدال ــرای تأمی ــن ب ــن ضام بهتری
ــر  ــدون ه ــهروندان آن ب ــه ش ــاالی هم ــون ب ــرط قان ــه و بالش عادالن
ــام  ــر از نظ ــة بهت ــون گزین ــا کن ــد. ت ــتثنا می باش ــض و اس ــوع تبعی ن
ــود  ــی وج ــان مل ــن آرم ــاختن ای ــرآورده س ــرای ب ــی ب دیموکراس
نداشــته اســت. پــس سرنوشــت آینــدۀ مــا مرتبــط می شــود بــه نــوع 
ــا  ــای م ــه فیصــدی ملیت ه ــه ب ــم در کشــور و ن نظــام سیاســی حاک
در قــدرت سیاســی. راه پیــروزی عدالــت در تــداوم و اصــالح نظــام 

ــقوط آن. ــه درس ــت و ن ــی اس کنون

فیـسبـوک نـــامــه
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انتخابـات ریاسـت  روز سه شـنبه امریـکا شـاهد برگـزاری 
جمهـوری اسـت. سیسـتم انتخاباتی امریکا بـه صورت آرای 
غیـر مسـتقیم اسـت و قصـد داریـم تـا رونـد این سیسـتم و 

سـواالت متـداول را اندکـی شـرح دهیم.
خبرگـزاری پـرس اسوسیشـن در ادامـه بـه سـؤاالتی درباره 

ایـن انتخابـات بـه شـرح زیر پاسـخ داده اسـت:
    در روز انتخابات هشتم نومبر چه اتفاقی رخ می دهد؟

سراسـر  در  متفاوتـی  زمان هـای  در  رای گیـری  حوزه هـای 
ایـاالت متحـده آغاز بـه کار می کننـد. در بسـیاری از ایاالت 
مـردم توانسـته اند از قبـل رای بدهنـد و بـرآورد می شـود که 
یـک سـوم رای دهنـدگان پیش از هشـتم نوامبـر رای خود را 

بیندازند. بـه صندوق هـا 
    پس از بسته شدن حوزه های رای گیری چه می شود؟

شـبکه های اصلـی تلویزیـون امریـکا رای هیـالری کلینتـون 
دموکـرات و یـا دونالـد ترامـپ جمهوری خـواه را در هـر 
ایالـت اعـالم می کنند. بیشـتر ایالت هـا همانند هـر انتخابات 
دیگـری در آن رای گیری می شـود و رای آن به محض بسـته 
شـدن حوزه هـای رای گیـری اعالم می شـود. به عنـوان مثال 
گفتـه می شـود نیویـورک و کالیفرنیـا بـرای دموکرات هـا و 

لوئیزیانـا و تنسـی بـرای جمهوری خواهان.
    رای کدام ایالت ها اول اعالم می شود؟

کنتاکـی  و  ایندیانـا  ایالت هـای  در  رای گیـری  حوزه هـای 
بامـداد  نیـم  و  )دو  انگلیـس  وقـت  بـه  شـب   ۱۱ سـاعت 
چهارشـنبه بـه وقـت تهران( بسـته می شـوند. ایـن دو ایالت 
جمهوری خـواه هسـتند و بـه احتمـال زیـاد اول آرای دونالد 
سـایر  در  رای گیـری  حوزه هـای  می آیـد.  بیـرون  ترامـپ 
ایـاالت بـا اختـالف چند سـاعت یعنـی در سـاعت ۴ بامداد 

چهارشـنبه )بـه وقـت انگلیـس( بسـته می شـوند.
    رای چه ایالت هایی مهم است؟

 Swing( نوسـانی"  "ایالت هـای  بـه  موسـوم  ایالت هایـی 
States( کـه در آن رقابت دموکرات هـا و جمهوری خواهان 
شـانه به شـانه اسـت. کلینتون و ترامپ هر دو آرای دست کم 
چنـد مـورد از ایـن ایالت ها را به دسـت می آورنـد. در ادامه 
سـاعت بسـته شـدن ایـن حوزه هـای رای گیـری بـه وقـت 
نیوهمپشـایر سـاعت  فلوریـدا و  اعـالم می شـود:  انگلیـس 
۲۴ سه شـنبه، کارولینـای شـمالی و اوهایـو ۳۰ دقیقـه بامداد 
چهارشـنبه، آریزونـا و کلـورادو ۲ بامـداد چهارشـنبه، آیوا و 

نـوادا ۳ بامداد چهارشـنبه.
    اکنون کدام نامزد در این ایالت های مهم جلو است؟

در  کلینتـون  هیـالری  کـه  می دهـد  نشـان  نظرسـنجی ها 

اکثـر ایـن ایالت هـا پیشـتاز اسـت امـا ایـن اختـالف چندان 
چشـمگیر نیسـت. او نسـبت به ترامپ در مسـیر راحت تری 
بـرای پیـروزی قـرار دارد. اگـر او بتوانـد رای تمـام ایـاالت 
دموکـرات را به دسـت آورد، یک پیـروزی در ایالت فلوریدا 
کافـی اسـت تـا او را بـه خط پایـان برسـاند. دونالـد ترامپ 
هـم نیـاز دارد تـا تقریبـا رای تمام ایـاالت نوسـانی را از آن 

خـود کند تـا بتوانـد پیروز شـود.
    یـک نامـزد بـه چنـد کالـج انتخاباتی بـرای پیـروزی نیاز 

دارد؟
۲۷۰ رای الکترال.

 رای الکترال چیست؟

هـر ایالـت با توجـه به جمعیت شـمار متفاوتـی رای الکترال 
دارد. کالیفرنیـا بـه لحـاظ جمعیتـی بزرگتریـن ایالـت اسـت 
و بنابرایـن ۵۵ رای دارد و در مقابـل ایالتـی کـم جمعیـت 
مثـل مونتانـا تنهـا سـه رای دارد. اگـر یـک نامـزد بتوانـد 
رای مردمـی در یـک ایالـت را بـه دسـت آورد، تمـام آرای 
مثـال  بـه عنـوان  او می رسـد.  بـه  ایالـت هـم  آن  الکتـرال 
اکنـون نظرسـنجی ها نشـان می دهنـد کـه کلینتـون در ایالت 
فلوریـدا از ترامـپ جلـو اسـت و نسـبت آنهـا ۴۷ درصد به 
۴۵ درصـد اسـت. اگـر ایـن نتیجـه در روز انتخابـات تکرار 
شـود، کلینتون تمـام ۲۹ رای کالـج انتخاباتی ایالـت فلوریدا 

را از آن خـود می کنـد.
آتـی  رئیس جمهـوری  می شـود  زمانـی مشـخص      چـه 

کیسـت؟ امریـکا 
اگـر کلینتـون یـا ترامـپ بتواننـد بـه راحتـی در انتخابـات 
پیروز شـوند، این مسـاله حدود سـاعت ۴ بامداد چهارشـنبه 
)۷:۳۰ بامـداد چهارشـنبه به وقت تهران( مشـخص می شـود. 
اگـر رقابـت نزدیـک باشـد، بایـد تا جمـع آوری آرای سـایر 
ایالت هـا صبـر کنیـد که می شـود تا قبـل از ظهر چهارشـنبه. 
بـا ایـن حـال اگـر رای برخـی از ایالت های نوسـانی بسـیار 
نزدیـک باشـد، بازشـماری و چالش هـای حقوقـی ممکـن 
اسـت کار را بـه چنـد روز و یـا حتـی مثـل اتفاقی که سـال 
۲۰۰۰ در ایالـت فلوریـدا افتـاد، بـرای چنـد هفتـه بـه عقب 

بیندازد.
    برنده چگونه اعالم می شود؟

معمـوال فـرد بازنده به شکسـت اذعـان می کند. رونـد واقعی 
شـمارش آرا سـاعت ها و حتـی روزهـا زمـان می بـرد. اگـر 
نتایـج نهایـی بسـیار نزدیک باشـد، انتظار نداشـته باشـید که 

نامزدهـا خیلـی زود به شکسـت اذعـان کنند.
    چه زمانی نتایج به صورت رسمی اعالم می شود؟

نتایـج رسـما در ششـم جنـوری ۲۰۱۷ اعـالم می شـود و آن 
زمانـی اسـت که کنگـره امریکا بـرای بررسـی و اختیار دادن 

بـه آرای انتخاباتـی تشـکیل جلسـه می دهد.
    آیـا بـاراک اوبامـا در طـول ایـن مـدت رئیس جمهـوری 

امریـکا باقـی می مانـد؟
 بلـه. او تـا ۱۲ نیمه شـب ۲۰ جنـوری ۲۰۱۷ که برابر اسـت 
بـا زمانـی کـه رئیس جمهـوری منتخـب سـوگند یـاد کند و 
چهـل و پنجمیـن رئیس جمهـوری ایـاالت متحـده امریـکا 

شـود، در ایـن سـمت خواهـد بود.

مجلس سنا ضمن تأکید بر بررسی جدی حادثه قندوز 
می گوید که طالبان مسلح از غیرنظامیان به عنوان سپر 

انسانی استفاده می کنند.
 ۳۰ از  بیش  کشته شدن  محکومیت  ضمن  سنا  مجلس 
نیروهای  که  دارد  تأکید  قندوز  والیت  در  غیرنظامی 
امنیتی افغانستان و نیروهای حمایت قاطع باید در انجام 
حمالت هوایی شان دقت بیشتر به خرج دهند و به هر 

شکل ممکن از غیرنظامیان حفاظت کنند.
شماری از سناتوران در مجلس سنا می گویند که طالبان 
در بسیاری موارد از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی 
استفاده می کنند و نیز مساجد را سنگر جنگ با نیروهای 

امنیتی کشور می  سازند.
محمد علم ایزدیار یک عضو مجلس سنا گفت: "تلفات 
افراد ملکی از گذشته های دور در کشور مورد بحث بوده 
است. هر فرد ملکی حتی اگر مربوط به خانواده های 
دشمن باشد نیز باید جانش حفظ گردد؛  اما تروریستان 
از غیر نظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند که 

تشخیص آن به توجه بیشتر نیاز است".
آقای ایزدیار با ذکر آن که طالبان باید مردانه بجنگند، 
افزود، دشمن از خانه های مردم ملکی و حتی مساجد 
به عنوان سنگر استفاده کرده و بر نیروهای امنیتی کشور 
تیر اندازی می کنند که اگر توجه نشود، این مساله برای 

نیروهای امنیتی کشور خطرناک است.
عبداهلل قرلق منشی مجلس سنا نیز به شرح حادثه شب 
هفته  پنجشنبه  گفت: شب  و  پرداخت  قندوز  پنجشنبه 
گذشته شماری زیادی از طالبان به شمول ۴ تا ۵ فرمانده 
مشهور آنان در قریه بز قنداری جمع شده بودند و برای 

یک حمله دیگر بر شهر قندوز برنامه ریزی می کردند.
آقای قرلق افزود، در ابتدا کوماندوها به همراه نیروهای 
حمایت قاطع، به این قریه پایین شده ولی طالبان آنان 
کوماندوها  نتیجه شدت جنگ  در  و  کرده  محاصره  را 
مجبور شده کمک هوایی بخواهند که در نتیجه حمله 

هوایی به شمول چند فرماندهان مشهور طالبان ۳۰ تن 
اما  اند؛  شده  کشته  هوایی  حمله  در  نیز  آنان  افراد  از 
بدبختانه در این حمله هوایی افراد ملکی نیز کشته شده 

اند.
حسیب اهلل کلیمزی معاون دوم مجلس سنا هم تلفات 
غیرنظامیان در حادثه قندوز را غمناک خواند و گفت: 
"در حمله قندوز اگر نیروهای امنیتی بی احتیاطی کرده 
و یا طالبان از سپر انسانی کار گرفته اند، به هر شکل 

ممکن باید به حفظ جان غیر نظامیان توجه شود.
آقای کلیمزی افزود که عامالن این حادثه پس از پایان 
علنی  صورت  به  باید  موظف،  هیات  های  بررسی 

محاکمه شوند.
زلمی زابلی هم گفت: "توافقنامه امنیتی با امریکا و ناتو، 
افغانستان  قوانین  رعایت  به  را  کشورها  این  نیروهای 
موظف کرده؛  اما رعایت نمی کنند، دولت امریکا نسبت 
قربانیان غیرنظامی حمله  به  باید  نیروهایش  اشتباه  این 
با  امنیتی  توافقنامه  قندوز غرامت پرداخت کنند وگرنه 
امریکا لغو گردد اگر امریکایی ها در این مورد زورگویی 
کردند باید از آنان به شورای امنیت سازمان ملل شکایت 

کند".
حنیف حنفی نیز گفت: "اگر نیروهای امریکایی حمالت 
ادامه دهند، شورای ملی  ما  بر خانه های  را  هوایی شان 
باید زمینه تجدید نظر توافقنامه امنیتی با امریکا و ناتو 

را فراهم سازد".
وزارت دفاع افغانستان نیز در مورد تلفات غیر نظامیان 

در حمله هوایی اخیر در قندوز گفته است که این حمله 
از  برخی  و  شده  انجام  موثق  های  گزارش  اساس  بر 
مشمول  نیز  طالبان  فرماندهان  های  خانواده  اعضای 

کشته شده ها هستند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع در این عملیات مشترک 
چند  شمول  به  قندوز  در  خارجی  و  داخلی  نیروهای 
گروه،  این  افراد  از  تن   ۳۰ طالبان  مشهور  فرمانده 
۴کوماندوی ارتش، ۲ سرباز امریکایی و بیش از ۳۰ غیر 

نظامی کشته شده اند.
ریاست جمهوری با توظیف هیاتی دستور بررسی این 
می  سنا  مجلس  در  سناتوران  اما  است؛  داده  را  حادثه 
گویند که نتایج بررسی هیات دولت باید اعالم شود؛ زیرا 
به گفته آنان هیات های که تا هنوز در مورد رخدادهای 
مختلف در کشور تشکیل شده نتایج تحقیقات اش به 
مردم اعالم نشده و اگر اعالم شده مورد توجه دولت 

قرار نگرفته است.

پاسخ به همۀ پرسش ها دربارة انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا

مجلس سنا:
طالبان غیرنظامیان را سپر قرار می دهند
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