
که  افغانستان  نابساماِن  اوضاع  در 
خرد  صاحباِن  و  نخبه گان  حضور 
دیگری  چیِز  هر  از  بیش  اندیشه  و 
و  سرگشته  مردمِ  امیِد  مایۀ  می تواند 
می شویم  باخبر  باشد،  ما  مضطرِب 
روزنامه نگار،  حکیمی؛  حبیب  که 
مسایل  تحلیل گِر  و  نویسنده 

در  چهره  کشور،  فرهنگی  چهره های  از  همچنین  و  خاورمیانه 
نقاِب خاک کشیده است. 

آقای حکیمی جدا از فعالیت های روشنگرانۀ خود در رسانه های 
»آجندای  برنامۀ  خوِب  همکاراِن  از  یکی  دیداری،  و  نوشتاری 
ملی« بود که همواره حضورِ صمیمانه اش در این جمع نخبه گانی، 
بر غنای فعالیت های علمی و خیرخواهانۀ این آدرس می افزود و 
دلگرمِی بیشتر به کار و تکاپو، و نوید رسیدن به نتیجۀ مطلوب 

را می داد.
بدون شک، فقدان چنین شخصیتی در کشور، مایۀ تأثر و اندوه 
تیم  و  ملی  آجندای  کنفرانس  از  نماینده گی  به  اینجانب  است. 
نخبه گانی آن، درگذشِت ناگهانی این دوسِت فرهیخته را به خانوادۀ 
گرامی آقای حکیمی به ویژه برادر بزرگوارشان عبدالشکور واقف 
حکیمی، یکی از چهره های فرهنگی و جهادی کشور و همچنین 
به جامعۀ روشنفکرِی کشور تسلیت می گویم و از بارگاه خداوند 
مهربان، به مرحومی بهشت برین و به بازمانده گانش صبِر جمیل 

آرزو دارم.
با احتـــرام

احمد ولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

پیام تسلیت

سفر
به چین

گفت:  پاکستان  و  افغانستان  در  امریکا  ویژه  نماینده 
پاکستان برای شکست طالبان پاکستان مجبور است با 

طالبان افغانستان نیز وارد جنگ شود.
ویژه  نماینده  اولسن  ریچارد  نیوز،  داون  گزارش  به 
شورای  با  دیدار  در  پاکستان،  و  افغانستان  در  امریکا 
با  مبارزه  گفت:  امریکا  سنای  مجلس  خارجی  روابط 

تروریسم موضوع مهم مذاکرات بین دولت افغانستان 
و پاکستان است. در تمام مذاکرات امریکا بر این نکته 
تاکید داشته است که پاکستان عملیات خود را بر علیه 

»گروه حقانی« و طالبان تشدید کند.  
وی در ادامه افزود: دولت اسالم آباد از این امر آگاه 
است که دشمنی و درگیری بسیار شدیدی بین گروه 

در  پاکستان  دارد.  وجود  پاکستان  و  افغانستان  طالبان 
مبارزه با تروریسم در داخل کشور موفقیت های کسب 
نموده است و عوامل تروریستی خطرناکی را در کشور 
دستگیر کرده است. واشنگتن به اسالم آباد تأکید کرده 
است عملیات نظامی بر علیه گروه طالبان افغانستان را 
را  امریکا  پیشنهاد  آباد  اسالم  کند و دولت  نیز شروع 

پذیرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: در وزیرستان شمالی مواضع 
تروریست ها تا حد زیادی تخریب شده است و ما از 

دیرباز منتظر چنین عملیاتی از طرف پاکستان بودیم.
به  را  تمام توجه خود  پاکستان  اولسن گفت:  ریچارد 
از  و  است  کرده  معطوف  پاکستان  طالبان  با  مبارزه 
مبارزه با تروریستهای خارجی که در مرزهای هند و 

افغانستان پنهان شده اند غافل مانده است.
در  داعش  موجودیت  درباره  سوالی  جواب  در  او 
افغانستان گفت: در والیت ننگرهار افغانستان نسبت به 
والیت های دیگر تعداد بیشتری از تروریستهای داعش 
افراد این گروه با رهبران خود  وجود دارد؛ اما ظاهراً 
در عراق و سوریه در ارتباط نیستند و از آنها دستور 

نمی گیرند.
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نفس انتقاد دوستانه است، ولی همه آن را دشمنانه تلقی 
می کننـد.
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آگا هان در پیوند به پیشنهاد وزیر مهاجرین:

با قانون نمی توان جلو قاچاق  انسان را گرفت

دیروز  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژة  کمیسیون 
پیشنهادات  نهایی  طرح  قوس(   30 )دوشنبه، 
ملی  وحدت  دولت  اجرایی  رییس  به  را  خود 

تسلیم کرد و به کار خود پایان داد.
دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
مسووالن  خداحافظی  مراسم  در  ملی  وحدت 
کمیسیون ویژة اصالحات انتخاباتی گفته که هیچ 

بدیلی برای رأی و ارادة مردم وجود ندارد.
اصالح  ویژة  کمیسیون  نهایی  طرح  است  قرار 
برای تصویب  و  کابینه مطرح  انتخاباتی در  نظام 

و اجرایی شدن آماده گردد.

نماینده ویژه امریکا در افغانستان و پاکستان:

پاکستان مقابله با طالبان افغانی را پذیرفت

تـاپی؛
 گامی به 

سوی سیاسِت 
اقتصادمحور 

در منطقه
2

4

3

5

نویسنده 
نباید 

خودش را 
تکرار کنـد!

در برگ ها

رویـکردهـای 
انتـقادی

و پست مـدرن

کار کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی رسماً پایان یافت 

رأی و ارادۀ مردم بدیل ندارد
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چهار  نام  از  که  تاپی  به  موسوم  گاز  لولۀ  خط 
افغانستان،  ترکمنستان،  آن،  در  سهیم  کشور 
پروژۀ  یک  تنها  شده،  ساخته  هند،  و  پاکستان 
اقتصادی نیست. این خط لوله برای نخستین بار 
را  کشور  چهار  منطقه یِی  ـ  اقتصادی  منافع 
نمایش  به  فعال  پروژۀ  یک  در  عینی  به صورِت 
می گذارد که پیش از آن، به رغِم داشتن مناسبات 
اقتصادی، وارد همکاری هایی از این دست نشده 

بودند. 
پروژۀ تاپی که هنوز در نخستین مراحِل کار قرار 
دارد، می تواند به عنوان جایگزین سیاست هایی 
بودند کشورهای  نتوانسته  آن  از  پیش  که  باشد 
منافع  با  نزدیک  همکاری های  وارد  را  منطقه 
مشخِص اقتصادی سیاسی سازند. خط لولۀ گاز 
تاپی که از ترکمنستان به عنوان کشور مبدأ آغاز 
مقصد  کشور  عنوان  به  هندوستان  به  می شود، 
نیاز کشورهای پاکستان و  می رسد و گاز مورد 
هند را تأمین می کند. این پروژه برای افغانستان 
که از اقتصاد ضعیف رنج می برد، می تواند افزون 
اقتصادی آن، برای  نیازهای  از  بر تأمیِن بخشی 
تأمین امنیت و ثبات، یک پروژۀ حیاتی و دارای 

اهمیِت بزرگ شناخته شود. 
اقتصادی  درآمد  به  نسبت  افغانستان  نیاز  شاید 
امنیتِی  و  سیاسی  جوانِب  به  بیشتر  پروژه،  این 
و  منطقه  کشورهای  که  صورتی  در  باشد.  آن 
اولویت های  این پروژه را در  پاکستان،  به ویژه 
می شود  برده  احتمال  دهند،  قرار  سیاسِت خود 
نیز موثر  افغانستان  ثباِت  امنیت و  تأمین  که در 
تلقی شود؛ زیرا پروژۀ تاپی بدون همکاری های 
به  نمی تواند  آن،  امنیِت  تأمین  در  منطقه یی 

بهره برداری برسد. 
خوردن  کلید  از  پس  تاپی  پروژۀ  از  استقبال 
کشورهای  میان  در  ترکمنستان،  در  آن 
بیانگر  می تواند  و  بوده  رضایت بخش  منطقه 
ارزش گذاری هایی باشد که از نیازهای کشورها 
می گیرد.  نشأت  خود  میاِن  اقتصادی  روابط  به 
امروزه  توسعه،  به  رو  و  پویا  اقتصاد  داشتن 
را  خود  اهمیِت  و  نقش  کالن  سیاست های  در 
و  است  اقتصادمحور  امروز، جهان  دارد. جهان 
امکانات  و  توانایی ها  از  کشورها  که  میزانی  به 
همان  به  باشند،  برخوردار  بیشتری  اقتصادی 
موفق  خود  سیاست های  در  می توانند  میزان 

عمل کنند. شهروندان هرات و کابل به صورت 
خودجوش به میدان آمدند و از آغاز به کار پروژۀ 
می توانند  حرکت ها  این  کردند.  استقبال  تاپی 
تعبیرهای متفاوتی داشته باشند و از جمله این که 
شهرونداِن این کشورها، از تنش و برخوردهای 
خشونت آمیز در کشورهای خود به تنگ آمده اند 
و خواهان داشتن روابط صلح آمیِز متکی به منافع 

اقتصادی و سیاسِی خشونت پرهیز استند.
 پروژۀ تاپی از جهات متفاوت، منافع کشورهای 
دخیل را تأمین می کند و می تواند باِب تازه یی از 
اعتمادسازی منطقه یی را به وجود آورد. درآمد 
میلیون  تاپی حدود پنجصد  از پروژۀ  افغانستان 
این  اما  شده،  تخمین  سال  در  امریکایی  دالر 

پروژه زمینه های کاری و شکوفایی اقتصادی را 
پروژۀ  اگر  کند.  آینده ضمانت  در  می تواند  نیز 
تاپی همان گونه که انتظار برده می شود، موفقانه 
به بهره برداری برسد، زمینه های دیگِر اقتصادی 

را نیز میان کشورهای منطقه نوید می دهد. 
اجرایی  دنبال  به  گزارش ها،  برخی  اساس  بر 
شدن پروژۀ تاپی، بحث انتقال برق از ترکمنستان 
کشورهای  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  می تواند 
پروژه  این  از  مهمی  منافع  نیز  پاکستان  و  هند 
این  پاکستان  برای  الاقل  اما  داشت،  خواهند 
افغانستان  خاک  از  که  می شود  مساعد  فرصت 
به عنوان ترانزیت استفاده کند و کاالهای خود 
این  دهد.  انتقال  میانه  آسیای  کشورهای  به  را 

کشورهای  میان  در  بالقوه  به صورت  فرصت ها 
منطقه وجود دارد و باید سیاست ها به این سمت 

متمرکز شوند. 
برتری جویی های  با سیاست هژمونی و  مسلمًا، 
رفاه  خود  شهرونداِن  برای  نمی توان  کاذب 
می تواند  که  آن چه  آورد.  ارمغان  به  توسعه  و 
منطقه  کشورهای  مردم  خوشبختی  ضامن 
تندروی  بی سوادی،  فقر،  به  دادن  پایان  شود، 
و مظاهر تروریسم است. مردم افغانستان شاید 
بیشتر از همۀ کشورهای منطقه این ضرورت را 
احساس می کنند و خواهان روابط واقعًا مفید و 
اثرگذارند؛ روابطی که بتواند تنش های فعلی را 
به فرصت های واقعِی اقتصادی و همکاری های 

دوام دار تبدیل کند. 
منطقه زمانی به ثبات و صلِح پایدار دست پیدا 
می کند که منافع واقعی آن ها را به یکدیگر گره 
بزند. پروژۀ تاپی از چنین ویژه گی یی برخوردار 
پیوند دهندۀ واقعی و  به یک  است و می تواند 
استراتژیک در منطقۀ آشوب زدۀ ما تبدیل شود. 
کشورهایی که از لحاظ تاریخی در کنار هم قرار 
متحدان  دیگر  فرصِت  یک  در  اند، حاال  گرفته 
ثبات  و  صلح  برای  که  می شوند  هم  اقتصادی 
منطقه می توانند مفید باشند. هیچ برنامه یی به جز 
برنامۀ اقتصادمحـور نمی تواند کشورهای منطقه 

را وارد فازِ تازه یی از روابط سازد.
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تـاپی؛
 گامی به سوی سیاسِت اقتصادمحور در منطقه

 

سقوط ولسوالی سنگین هلمند به دست طالبان برای نخستین 
بار نیست. بارها این ولسوالی میان طالبان و نیروهای دولتی 
دست به دست شده است. اگرچه مقامات در هلمند گفته 
اند که بخش هایی از سنگین هنوز هم در دست دولت است 

اما این ولسوالی اکنون در کنترل طالبان می باشد.
ارتش  سرباز   ۴۰۰ حدود  دیرو  که  است  این  مساله  اما 
افغانستان و مأمور پلیس در پایگاه ارتش در این ولسوالی 
در محاصره طالبان قرار گرفته اند. طالبان همه راه ها را بسته 
بودند. در مارجه نیز وضعیت مناسب نیست و ده ها سرباز 

در محاصره مانده اند. 
شده  کمک  خواهان  دولت  از  قبل  دوهفته  رسمی  منابع 
بودند. واحدهای نظامی ارتش و پلیس در این ولسوالی از 
حدود دو هفته پیش تقاضای نیروی کمکی کرده بودند و 
دو روز پیش هم معاون والیت هلمند در صفحه فیسبوکش 
خواهان کمک به نیروهای امنیتی والی هلمند شده بود و 
از رییس جمهور خواسته بود که باید هرچه زود تر به این 
نیورها کمک کند. اما این هشدارها و در خواست ها، جدی 
گرفته نشده بودند و رییس جمهوری بجای اینکه به چنین 
مساله مهم فکر کند، همه وقتش را در یک برنامه تفریحی 
به هدف حمایت و استقبال از پروژه تاپی گذشتاند. باتوجه 
به  اولویت رییس جمهوری  افغانستان دارد،  به شرایطی که 
عنوان سرقوماندان قوای مسلح کشور این بود که به مساله 
هلمند توجه می کرد و باید به عنوان یک رهبر به نیروهای 
افتادن چهارصد سرباز  امنیتی و مردم اعتماد میداد و مانع 
مارجه  در  در سنگین و دوصد سرباز  در محاصرۀ دشمن 

می شد. 
اگر  ناگوار است و  بسیار  حاال وضعیت در والیت هلمند 
کمک های الزم به این نیروها صورت نگیرد و اقداماتی الزم 
به عمل نیاید بدون شک شش صد سرباز وطن در بدترین 
وضعیت ممکن قرار خواهد گرفت. دیروز عکس های جسد 
نمایش  به  ده ها سرباز رشید وطن در شبکه های اجتماعی 
گذاشته شده است. اما وزارت دفاع کشور یک روز پیش از 
آن گفته بود که نباید مردم نگران امنیت هلمند باشند. این که 
چرا وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کشور به این مساله 
به دیدۀ کم نگریسته اند، سوال هایی را در پی دارد؛ چرا در 
این دو هفته به این نیروها و درخواست های آنان توجه نشده 
است. آیا در صورتی که هلمند ناامن باشد و ارزگان وهرات 
ناامن شود رییس جمهور می تواند پروژۀ تاپی را عملی کند. 
در کنار این مساله کشته شدن ده ها سرباز وطن در والیت 
از  نشانه یی  آنان  ماندن صدها تن دیگر  هلمند و محاصره 
ضعف مدیریت در نهادهای امنیتی کشور است. بی اعتمادی 
و بی انگیزه گی نیز دلیل دیگری ناتوانی های نیروهای دولتی 
در برابر طالبان شده است. تجربه هلمند نشان داده است که 
به دست طالبان،  امنیتی  نیروهای  دلیل سقوط مواضع  تنها 
نرسیدن امکانات به موقع و نیروی کمکی به سربازان وطن 
است و در صورتی که کمک ها و امکانات به موقع برسند و 
مانعی در کار نباشد، نیروهای امنیتی ما خوب می درخشند. 
بارها ثابت شده است که اگر ولسوالی یی به دست طالبان 
افتاده است، بعد از نرسیدن امکانات و در بندماندن چندین 
اگر  که  به راستی  است.  بوده  کشور  رزمی  نیروهای  روزه 
امنیتی را  نیروهای  وزارت دفاع کشور بخواهد که مشکال 
در هلمند حل کند با بلند کردن دو چرخ بال ناتو و فرستان 
نیروهای کمکی و انجام یک حمله شبانه، دشمن دوباره به 
سوراخ هایی که آمده بود بر می گردد. مردم از سرقوماندن 
در  وضعیت  چرا  که  می پرسند  کشور  مسلح  قوای  اعالی 
فکر  که  است  چیزی  از  بدتر  کشور  نقاط  دیگر  و  هلمند 
می کنند، هیچ پاسخی ندارد. زیرا نه خودش مدیریت الزم 
را دارد و نه هم مسووالن نهادهای امنیتی اش. بنابراین مردم 
قربانی بی ظرفیتی ها و ناتوانی هایی سرقوماندان اعالی قوای 

مسلح، وزیر دفاع و داخله بیکفایت او شده اند. 

هلمند و سرقوماندان اعالی 
قــوای مسلح
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که  میزانی  به  و  است  اقتصادمحور  جهان  امروز،  جهان 
برخوردار  بیشتری  اقتصادی  امکانات  و  توانایی ها  از  کشورها 
موفق  می توانند در سیاست های خود  میزان  به همان  باشند، 
به  خودجوش  به صورت  کابل  و  هرات  شهروندان  کنند.  عمل 
کردند.  استقبال  تاپی  پروژة  کار  به  آغاز  از  و  آمدند  میدان 
این حرکت ها می توانند تعبیرهای متفاوتی داشته باشند و از 
برخوردهای  و  تنش  از  این کشورها،  این که شهرونداِن  جمله 
خواهان  و  آمده اند  تنگ  به  خود  کشورهای  در  خشونت آمیز 
سیاسِی  و  اقتصادی  منافع  به  متکی  صلح آمیِز  روابط  داشتن 

خشونت پرهیز استند...
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دلم قرار نگرفت، ماندن در اتاق سودی نداشت، ناگزیر 
به همسایۀ بغلی ام زنگ زدم:

وقِت بسیار کمی داریم، باید سری به بازار   -
بزنیم و چیزهایی خرید کنیم.

درست است، آماده می شوم و می رویم.  -
شاید این دوست را از خواب بیدار کرده باشم. به هر 
خیابان  راسِت  به سمت  و  هوتل  بیروِن  به  رفتیم  رو، 
خرید  برای  مکانی  تا  رفتیم  قدم  چند  افتادیم.  به راه 
پیدا کنیم. چینایی های راهنما به ما گفته بودند که در 
ما  دارد.  وجود  کالن  مارکیِت  یک  هوتل،  متری  چند 
»شهر خالی،  اما  بودیم؛  افتاده  راه  به همین هدف  هم 
که  مغازه یی  و  دکان  هیچ  خالی!«،  خانه  خالی،  جاده 
مورد  فروشگاهِ  آدرس  نمی خورد،  به چشم  باشد،  باز 
نظرمان را هم نداشتیم. پولیس ها در هر طرف ایستاده  
بودند و راه هم بر عابران بسته  بود. به دوستم گفتم اگر 
بازگشت  در  بپیچیم،  به جاده ها  و  برویم  این  از  پیش 
برای خود  دارد  احتمال  و  می شویم  مواجه  مشکل  به 
آهسته آهسته  برگشتیم.  به ناچار  کنیم.  خلق  جنجال 
قدمی می زدیم تا به نزدیک هوتل اقامت مان رسیدیم. 
سربازان امنیتی اجازۀ وارد شدن مان به جادۀ دمِ هوتل 
تأثیری  اما  دادیم  نشان  هم  را  کارت مان  ندادند.  را 
نداشت. انگلیسی هم نمی دانستند و چینایی هم ما بلد 
نبودیم. هی، زباِن اشاره را خدا نگیرد؛ خیلی به کارمان 
شله گی  و  کارت های مان  دادن  نشان  با  سرانجام   آمد! 
وارد  و  آن سوتر  به  رفت  پولیس  بسیار،  اشاره بازی  و 
ساختمان سر به فلک کشیده یی شد تا هدایت بگیرد. 
دقیقه یی نگذشته بود که با اشارۀ دست به همکارش، 
قدم  آهسته  داد.  را  هوتل  سمِت  به  ما  حرکِت  اجازۀ 
برمی داشتیم و برگ های پاییزِی افتاده به روی جاده را 
لِه می کردیم که پولیسی از پشِت ما رسید و پرسید که 
گردن مان  کارت های  او  به  می کنید.  و چه  کی هستید 
را نشان دایم و اجازۀ عکس گرفتن گرفتیم. عکسی از 
خودمان با نمای هوتل برداشتیم و بعد، وارد آن شدیم 
از یک تالشی  مکان مان،  و  به جا  تا رسیدن  بازهم  و 

بسیار جدِی دیگر گذشتیم. 
ساعت پنج عصر است و داکتر صاحب عبداهلل عبداهلل 
با نخست وزیر روسیه قبل از آغاز شدن کنفرانس دیدار 
دارد. باید برویم، ظاهراً همۀ خبرنگاران در انتظار من و 
یک دوسِت دیگرند. وارد موتر کاستر شدیم و حرکت 

بلندمنزل های  کنار  از  گذشتن  با  بچه ها  بازهم  کردیم. 
آن چنانی و پل های بزرِگ هوایی و نیز خیابان های ستره 
و مزین آن جا، به یاد خیابان ها و ساختمان های کابل و 
پل سرخ و سوخته می افتادند. از خیرخانه و کارته نو 
یاد می کردند و مقایسه هایی بسیار خنده دار میاِن آن جا 
نام  به  همکاران  از  یکی  می شدند.  مرتکب  این جا  و 
و  شوخ  جواِن  اجرایی،  ریاست  عکاس  جان،  خالق 
لهجۀ خاِص وطنی و حرف های  با  بود.  خوش کالمی 
خنده دار و پُرمفهومش، همه را به خنده می آورد. وقتی 
قرار  گل دسته هایی  آن  زیِر  که  گذشتیم  پلی  کنار  از 
داشت که نمی دانم مصنوعی بودند یا طبیعی، گفت که 
گل دسته ها[  به  اشاره  ]با  آن هم  و  سوخته  پل  »این هم 

معتادانش!« 
روسیه  نخست وزیر  با  مالقات  محل  به  سرانجام، 
دید.  را  انتهایش  می  شد  به سختی  که  برجی  رسیدیم؛ 
آن طرفش  که  داشت  قرار  کالنی  حوِض  آن،  زیر  در 
می خورد  به چشم  آفتاب  غروِب  از  دل انگیز  منظره یی 
روشنِی  که  همسانی  بلندمنزل های  آن،  از  دورتر  و 
چراغ هایش، زیبایِی خیره کننده یی به محل بخشیده بود. 
را  است  مالقات  محل  که  بلند  بسیار  هوتِل  این  نام 
انگلیسی  زبان  به  وقتی  اما  نگرفتم  یاد  چینی  زبان  به 
برگردانش کردند، حاصِل آن به فارسی  شد: »برج کالن 
جواری« و یا هم »برج جواری کالن«. این برج را اگر 
از دور می دیدی، شبیه جواری بود. بسیار هنرمندانه کار 
شده بود. عکس هایی باهم و جداگانه انداختیم. باید هم 
عکس می گرفتیم؛ هر روز که به چین رفته نمی توانیم! 
هوا هنوز کاماًل تاریک نشده بود که وارد این برج شدیم 
و از یک تالشِی سخت گذشتیم. وسایل همکاران مان 
چک شدند و به جایی که خیلی هم زیبا بود، راهنمایی 
شدیم. چهار چوکی و یک میز گذاشته شده بود. روی 
میز لوحه یی بود که در آن به انگلیسی نوشته شده بود 
»ننشینید!« اما به رغم آن، همه نشستند و ناگزیر من هم 
افغانستانی ها  ما  به راستی،  نشستم.  آن ها  از  یکی  روی 

خیلی باحالیم که به هیچ قاعده یی پابند نمی مانیم!
 به الیت ها و المپ های زیاد و قشنِگ این سالون خیره 
شده بودیم و شاید نیم ساعت بیشتر، این جا با هم در 
کردن  اکت  و  گرفتن  عکس  و  حکایت  و  گفت وگو 
روسیه  نخست وزیر  مدیدوف  رسید  خبر  که  بودیم 
همین جا آمده است. دقایقی نگذشته بود که دیدیم یک 

لشکر از افراد که پشِت سرشان هم خبرنگاران با وسایل 
از  اول من، یکی  دارند، می آیند.  قرار  دست داشتۀشان 
آنان را نخست وزیر روسیه گمان کردم. به دوستی که 
روبه رویم بود، گفتم که آمدند! هر دو از جا بلند شدیم 
شدیم  متوجه  بعدتر  اما  گرفتیم.  قرار  گوشه یی  در  و 
که آن ها خبرنگارند و کسانی هم که خبرنگار نبودند، 
روسیه اند.  نخست وزیر  امنیتی  کارمنداِن  و  مسووالن 
کارمندان امنیتی روس، وسایل همکاران مان را بار دیگر 
از  البته  کردند.  »دبل چک«  قول خودشان  به  یا  چک 
در  و  کردند  سر چک  از  هم  را  خودشان  خبرنگاراِن 
ُکل، رفتار این کارمندان امنیتی، با خبرنگارها از جمله 
این  بود. لطف خوِش  مؤدبانه  بسیار صمیمانه و  ما  با 
کارمندان امنیتی روسیه، مرا به این حسرت انداخت که 
ای کاش کارمندان امنیتِی ما هم به همین اخالِق حمیده 

مسلح باشند. 
و  عبداهلل  آقایان  است  قرار  که  سالونی  رفتیم  به  حاال 
و  روس  خبرنکاران  همۀ  کنند.  مالقات  مدیدوف 
کشورهای  خبرنگاران  برخی  و  چینایی  و  افغانستانی 
دیگر، وارد همین اتاق مالقات شدند. دو طرف هیأت 
آقایان  بعد،  دقایقی  و  آمده اند  افغانستانی  و  روسی 
مدیدوف و داکتر عبداهلل نیز وارد می شوند. در این اثنا، 
صدای فارسی با لهجۀ ایرانی به گوشم رسید: »ایشان 
آقای  سخناِن  ترجمۀ  من اند«؛  معاون  می شناسید  را 
هیأت  با  مقام  دو  هر  بود.  عبداهلل  آقای  به  مدیدوف 
دست  هم  با  و  کردند  احوال پرسی  مقابل شان  کشورِ 
دادند. صدای عکس گرفتِن کمره ها و روشنی فلش ها 

فضا را پُر کرده بود. هر دو مقام به کرسی های شان کنار 
روسیه  نخست وزیر  نخست،  نشستند.  پرچم های شان 
عبداهلل  داکتر  از  و  آورد  زبان  به  تشریفاتی  کلماتی 
گفت.  نخست وزیر  را  عبداهلل  مدیدوف  کرد.  استقبال 
آقای عبداهلل هم هر دو  دقیق »جناب نخست وزیر!«. 
کلماِت  با  و  بود  گذاشته  زانو  یک  سِر  به  را  دستش 
آرام و حنجرۀ خاِص خودش، از نخست وزیر روسیه 
سپاس گذاری کرد و از مالقاتی که آغاز شده است ابراز 
خرسندی کرد. گفت و گوها به زبان های رسمِی هر دو 
می کرد.  برگردان  ترجمان  و  می گرفت  کشور صورت 
از  خبرنگاران  همۀ  بود.  گذشته  دقیقه  یک ونیم  شاید 
محل مالقات بیرون شدند. مالقات پشِت درهای بسته 
صورت گرفت. همۀ خبرنگاران فقط لحظاِت تشریفاتی 
را فیلم برداری کردند و عکس گرفتند. دقایقی دیگر هم 
در سالون ماندیم و بعد بیرون شدیم و در موتر کاستر 
نشستیم. دیدیم که برخی از اعضای هیأت نیز در همین 
وزارت  سیاسی  معین  کرزی  آقای  شدند:  باال  موتر 
نماینده گان؛  پشتون عضو مجلس  آقای خالد  خارجه؛ 
آقای داکتر مصطفی مستور مشاور ارشد داکتر عبداهلل 
و معین وزارت مالیه که در کنار من نشسته بود و خانم 
رحمانی یکی از رییسان وزارت خارجه. همین جا بود 
که قصۀ وزیر خارجۀمان در اسالم آباد ُگل کرد. یکی 
از همکاران به شوخی گفت که »این جا هم هیأت را 
در کاستر انتقال می دهند«. ناگهان آقای مستور به آقای 
»معین  که  گفت  خارجه  وزارت  سیاسی  معین  کرزی 
صاحب بازهم این خبرنگاراِن ما عکس نگیرند؟« معین 
سیاسی به عقب نگاه کرد و به شوخی گفت که »این 

را نشر نکنید!« 
نحوۀ  و  اسالم آباد  در  افغانستان  خارجۀ  وزیر  قصۀ 
استقبال از او با واکنش هایی در افغانستان مواجه شده و 
همین امر، سبب نگرانِی معین سیاسی وزارت خارجه 

می شود. 
هیأت  که  بودیم  کرده  طی  را  راه  مقدار  چه  نمی دانم 
همراه آقای عبداهلل به یک محِل دیگر پیاده شدند. در 
شانگهای  اعضای  گل گذاری  مراسم  بود  قرار  این جا 
خبرنگاران  از  بگیرد.  صورت  الزم  تشریفاِت  سایر  و 
و  اجرایی  ریاست  از  یکی  نفر  دو  ما،  فیلم برداراِن  و 
دیگری از تلویزیون ملی در این مراسم حضور یافتند. 
در  متوجه شدیم  که  بودیم  از هوتل دور شده  اندکی 
موترهای  از  ترافیکی  مانده ایم؛  گیر  سخت  ترافیکی 
حضور  مراسم  در  که  هیأتی  برای  تشریفات  لوکِس 
موترهای  اما  بود،  چه  قصه  نمی دانیم  دقیق  داشتند. 
تشریفات برای مهمانان در هر دو طرِف جاده توقف 

کرده بودند. حدود نیم ساعت متوقف ماندیم... 

چینهبسفر
یادداشت هایی از سفر به چهاردهمین نشست شانگهای

بخش سوم/ نظری پریانی

با برخی از همکاران رسانه ای مان انتظار دیدار عبداهلل و مدیدوف



عظیمی مروی 
منفعت  بر  خانواده  منافع  که  است  رفتاری  منطقی،  رفتار 
فردی ارجحیت داشته باشد. انصاف را در رفتارها اصل قرار 
و  به صبوری  فقط  امر  این  کنید.  قضاوت  بی طرفانه  و  دهید 
حوصله و تأمل نیاز دارد. اگر در مواردی از همسرتان رفتار 
غیرمنصفانه یی می بینید، بهتر است به دور از عجله در قضاوت 
با تأمل و صبوری در موقعیت مناسب، وی را از چه گونگی 

رفتارش آگاه کنید. 
خوش بینی؛ از همسرتان به قدری توقع داشته باشید که او از 
پِس آن برآید. نسبت به وی خوش بین باشید؛ زیرا داشتن نگاه 
خوش بینانه به زنده گی مشترک و همسر، باعث ایجاد آرامش 

و کاشتن بذر محبت و عاطفه در زنده گی مشترک می شود. 
خوش قولی؛ یکی دیگر از بایدها در زنده گی مشترک ـ به ویژه 
زمانی که زوج ها در سال های اول زنده گی مشترک هستند ـ 

خوش قولی است. 
ارزش  برای وعده ها و قول های تان  بهتر است  متقابل؛  درک 
قایل شوید و خود را برای تحقق آن مسوول بدانید. خوش قولی 
است.  یک دیگر  به  طرفین  مسوولیت  احساس  و  تعهد  نشانۀ 
او  وقتی  و  باشید  همسرتان  برای  خوبی  شنوندۀ  کنید  سعی 
صحبت می کند، با وی ارتباط چشمی برقرار کنید. بیشتر مردان 
عادت دارند به هنگام صحبت کردن همسرشان به فکر راه حل 
باشند در صورتی که بیشتر خانم ها در بیشتر موارد می خواهند 
احساسات شان را بیان کنند و از طرف مقابل حس همدردی و 

همدلی طلب می کنند. 
گوش  همسرتان  حرف های  به  منفعالنه  کنید  سعی  بنابرین، 
با او همدلی و احساسات او را تایید کنید. بهتر  نکنید، بلکه 
کنید  سعی  و  بگذارید  همسرتان  جای  را  خود  گاهی  است 
مشکالت را از زاویۀ دید او بررسی کنید. این مساله به شما 
کمک می کند که بهتر او را درک کنید. از خود بپرسید: »اگر من 
جای او بودم، چه می کردم.« اگر در مقطعی احساس کردید که 
همسرتان دلسرد و مایوس شده است، با جمالت مهرآمیز او 
را دلگرم کنید. برای این کار به جمالت و کلمات خاصی نیاز 
ندارید. همین اندازه که با یک تشکر بتوانید لبخندی روی لب 

او بنشانید، کافی است. 
صداقت و راست گویی؛ افزون بر این که صداقت و راست گویی، 
بزرگ ترین سرمایۀ همسران در زنده گی مشترک است، فراموش 
نکنید که حتا اگر حقیقت به نفع شما نباشد، برای جلوگیری 
از لطمه به زنده گی مشترک، بهتر است صداقت و راست گویی 
را پیشه کنید؛ زیرا حقیقت تلخ یک مرحله از زنده گی و دروغ 

تمام مراحل زنده گی مشترک را تحت تاثیر قرار می دهد. 
شکی نیست که پای بندی به ارزش های دینی ازسوی زوج ها، 
به استحکام و دوام زنده گی مشترک می انجامد و نباید از آن 

غافل بود. 
نبایدها در زنده گی مشترک 

تکرار نکردن خطا؛ اگرچه نمی توان هیچ انسانی را یافت که در زنده گی مشترک 
خطا نکرده باشد، اما این خطا نیست که بنیان زنده گی را سست می کند، بلکه 
تکرار خطا و جبران نکردن آن است که باعث می شود زوج ها در طول زمان از 

یک دیگر دلسرد شوند. 

نویسنده: فاطمه اسالمیه
مطالعات انتقادی به لحاظ تاریخی ازدورۀ 
سال  و  گرفت  شکل  اروپا  در  رنسانس 
گوتنبرگ”  “یوهان  وقتی  میالدی   ۱۴۵۰
کرد،  اختراع  و  تکمیل  را  چاپ  ماشین 
در  توزیع شد و  و  تکثیر  کتاب ها  متون و 
دانش  دیگر  گرفت.  قرار  همه گان  اختیار 
روحانیون  و  اشراف  و  علما  به  مختص 
نبود و نوشته ها برای اولین بار در دسترس 
انبوهِ مردم قرار گرفت و مردم به بحث در 
فراموش کرد  نباید  اما  پرداختند،  آن  مورد 
و  پراکنده  آغاز  در  انتقادی  مطالعات  که 
مقالۀ  نداشت.  منسجمی  بود و شکل  کلی 
کانت  اثر  چیست؟”  “روشن گری  معروف 
دارد.  مهمی  نقش  انتقادی  تفکر  زمینۀ  در 
روشن گری از دید کانت یعنی این که بشر 
دریافته است که توانایی فکر کردن را برای 
“قیمومیت  از  را  خود  یعنی  دارد،  خود 
از  بنابراین  است.  کرده  رها  خودساخته” 
دید کانت، فکر کردن برای خود حداقل در 
سطح تصمیم گیری برای رهایی از نمادهای 
کارهای  و  کلیسا  و  )دولت  سنتی  قدرت 

عامه پسند( مترادف با انتقاد بود.

به  مشهورش  نقد  در  مارکس”  “کارل 
“فویرباخ” واژۀ انتقادی را این گونه به کار 
راه های  از  تاریخ  طول  در  فالسفه  می برد: 
مختلف جهان را تفسیر و توصیف کرده اند، 
در  وی  است.  آن  تغییر  مسأله  درحالی که 
کتاب “ایدیولوژی آلمانی” واژۀ ایدیولوژی 
را برای معرفی وضعیتی به کار می برد که در 
آن استقالل فکر نه به عنوان بازتاب تقسیم 
اجتماعی کار فکری و یدی، بلکه به عنوان 
موتور  عنوان  به  آن  موقعیت  از  نشانه یی 
است.  شده  شناخته  انسان  تاریِخ  واقعِی 
وی معتقد بود که تفکرفقط از راه شناخت 
نادرستی از قلمرو ایدیولوژی مسلط در یک 
دید  از  معین درک می شود.  تاریخی  دورۀ 
که  بود  این  انتقادی  تفکر  وظیفۀ  مارکس، 
خود را در برابر انقالب پرولتاریا تبیین کند. 
به طور خالصه، نقد مارکس از اندیشه های 
دستگاه های  و  دولت  مورد  در  هگل 

امروز  جهت گیری  منشای  ایدیولوژیک، 
است  ارتباطات  انتقادی  نظریه پردازان 
هر  “در  است:  این  او  مشهور  جملۀ  و 
جامعه یی افکار طبقۀ حاکم افکار مسلط بر 
جامعه خواهد بود و طبقۀ حاکم ابزارهای 
تولید از جمله رسانه ها را در اختیار دارد.” 
در  انتقادی  دیدگاه های  عمده ترین  پس 
مارکسیستی  و  چپی  ریشه های  ارتباطات 

دارند.)سپیدار و صفا، ۱۳۸۵(
رویکردهای انتقادی در سازمان

عرصۀ  را  سازمان ها  انتقادی،  رویکردهای 
سلطه گری دانسته، یک چارچوب رادیکال 
اتخاذ می کنند. برعالوه در این رویکردها، 
افراد را  نظریه، مفهومی است که می تواند 
رها  سازمانی  سلطه جوی  نیروهای  این  از 
ص  قبادی،  ترجمۀ   ،۱۳۷۷ سازد)میلر، 
۱۳۸(. فلسفۀ رویکردهای انتقادی به ارتباط 
سازمانی، ریشه در کار “کارل مارکس” دارد 
که رابطۀ بین صاحبان و کارگران را در یک 
جامعۀ سرمایه داری بررسی کرد. از نظر او، 
در این رابطه یک عدم توازِن ذاتی وجود 
سیستم  مقابل  در  کارگران  عاقبت  و  دارد 
“مارکس”  کرد.  خواهند  قیام  سرمایه داری 

معتقد بود که این “انتقاد” منجر به انقالب 
می شود؛ زیرا حقایق ریشه یی دربارۀ شرایط 
اجتماعی انسان آشکار می شود)همان منبع، 
کار  مبنای  مارکس  اندیشۀ   .)۱۳۹ ص 
نظریه پردازانی شد که در تحقیق اجتماعی 
رویکردی انتقادی داشتند. از جمله: “ماکس 
“هربرت  آدورنو”،  “تئودور  هورخیمر”، 

مارکوس”، و “جورگن هابرماس”.
با  مواردی  روی  انتقادی  نظریه پردازاِن 
یک دیگر توافق دارند. نخست این که آن ها 
معتقدند که برخی ساختارها و فرایندهای 
قدرت  در  توازن  عدم  به  منجر  اجتماعی 
توازن های  عدم  این  این که  دوم  می شوند. 
قدرت، موجب اعمال ظلم و ستم بر بعضی 
طبقات و گروه های اجتماعی می شود. سوم 
این که نقش نظریه پرداز انتقادی، توصیف و 
برمال کردن این عدم توازن ها و آگاه نمودن 
آن هاست؛  به  نسبت  ستم  تحت  طبقات 

مستقیم  سیاسی  اقدام  یک  طریق  از  سپس 
و یا از طریق آگاه نمودن افراد تحت ستم، 
منبع،  می شود.)همان  امکان پذیر  رهایی 

صص ۱۴۰ ـ ۱۳۹(
ویژه گی های کلِی اندیشه های انتقادی

“مک کویل” در کتاب نظریه های ارتباطات 
را  انتقادی  نظریۀ  اصلی  ویژه گی  جمعی، 
نابرابر  قدرِت  اعمال  و  تقسیم  به  توجه 
طبقات  دید  زاویۀ  برگزیدن  و  جامعه  در 
استثمارشده به جای اداره کننده گان رسانه ها 
“استیفن  می داند.  کلی  طور  به  جامعه  یا 
ارتباطات،  نظریه های  کتاب  در  لیتل جان” 
را  انتقادی  علوم  اساسی  ویژه گی های 
از  انتقادی  نظریه های  برمی شمارد:  چنین 
در  تالشی  و  می برند  بهره  ساختارگرایی 
جهت ترکیب نظریه و عمل هستند و درک 
دریافت هر  در  مردم  واقعی  تجربۀ  فهم  و 
متنی را ضروری می دانند و هم چنین هدف 
راه های  ساختن  آشکار  را  انتقادی  تحقیق 
ساختِن  آشکار  و  متضاد  منافع  برخورد 
فرایندهای سلطه و دفاع از منافع گروه های 

حاشیه یی می داند.)سپیدار و صفا، ۱۳۸۵(
از دیگر ویژه گی های نظریۀ انتقادی

برای  معتقدند  حوزه  این  متفکراِن  ۱ـ 
رسیدن به درِک درست از زنده گی واقعی 
مورد  اجتماعی  زمینۀ  در  را  آن  باید  مردم، 

بررسی قرار داد.
انواع  از  را  انتقادی  مطالعات  آن چه  ۲ـ 
مطالعاِت دیگر متفاوت می سازد این است 
که اصحاب این مکتب، برای درک و فهم 
شیوه هایی که از طریِق آن گروه های مختلِف 
اجتماعی تحت ستم واقع می شوند، اعمال 
تحلیل  و  تجزیه  را  اجتماعی  نهادهای  و 

می کنند.
اجتماعی  شرایط  انتقادی،  رویکردهای  ۳ـ 
را برای کشف ساخت های پنهان اجتماعی 
این رویکرد  بررسی می کنند، طبیعی است 
رویکرد  این  می برد.  بهره  ساختارگرایی  از 
می آموزد که دانش، خود قدرت است. این 
شیوه هایی  فهم  که  است  معنی  این  به  امر 
به  می شوند،  واقع  ستم  مورد  اشخاص  که 
تغییر وضعیت  برای  تا  آن ها کمک می کند 

اقدام کنند.
ایجاد  با  اجتماعی،  ـ  انتقادی  علوم  ۴ـ 
تالش  عمل  و  نظریه  ترکیب  برای  آگاهی 
انتقادی  نظریه های  این جهت،  از  می کنند. 
هنجاری هستند، زیرا موجب تغییر شرایطی 
دارند. تأثیر  ما  زنده گی  بر  که  می شوند 

)سعادتی، ۱۳۸۵(
وظایف و کارکردهای نظریۀ انتقادی

نظریه های انتقادی، با نگاهی نقادانه و عمیق 
به پدیده ها و واقعیت های اجتماعی و کشف 
نهادهای قدرت و  روابط ساختاری آن در 
در  واقعی  آگاهِی  افزایش  پی  در  ثروت، 
میان مردم هستند تا بدین وسیله با شناختی 
صحیح از علل و شرایطی که موجب شده 
بتوانند تمام  است قدرت های سرمایه داری 
جنبه ها و وجوه زنده گی فردی و اجتماعی 
را در خدمت تأمین منافع و سود مادی خود 
درآورند، مبارزه کنند. هم چنین این نظریه ها 
به دنبال ایجاد تعادل اجتماعی میان اقتدار 
شخصی فرد و هم بسته گی عام جمع هستند 
و بدین ترتیب فردگرایی را در متن و زمینۀ 

جمع گرایی برمی تابند. 
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سعید فالح فر
چندین بار متوجه حالت و ویژه گی خاصی در بعضی اشعارم می شدم 
که بی تردید می توانست عنوان یکی از آرایه های ادبی باشد. برای پیدا 
کردن ریشه و پیشینۀ این آرایه هم نیاز به تحقیق چنـدان نبود. چرخی 
تاریخ  در  به راحتی  را  آن  ردِ  تا  می کرد  کفایت  محفوظاتم  اندک  در 
معرفی  مکتوب  بحث های  در  اما  کنم.  پیدا  فارسی  ادبیات کالسیک 
صنایع شعری، رد مشخص و مستقلی از آن به چشمم نمی خورد. پس 
بر آن شدم تا شرح و عنوان پیشنهادی خودم را در معرض قضاوت 

بگذارم؛ »تعلیق«.
ادبیات فارسی، به ویژه شیوۀ هندی، سرشار از نمونه های پیچیده گویی 
و یا ابیاتی است که به نوعی کالم و معنا را در صنعت موسوم به »لغز« 
و »معما« پیچیده اند و درک آن را مستلزم کشف این معما و گشودن 
نیازمند  که  ریزه گویی هایی  و  نکته سنجی ها  یا  کرده اند.  گره چیستان 
بیت  اجزای  بین  نامعمول  حتا  یا  و  منطقی  ارتباط  به  یافتن  دست 
بوده اند. روابطی که از فرط اغراق، گاهی جز به مدد شرح مفسرین 
چندان  صنعت  این  در  شعرا  هم  مواردی  در  البته  نمی شود.  آشکار 
زیاده روی کرده اند که آن را به نوعی ضد زیبایی بدل کرده است. تا 

جایی که چنین کنایه آمیز از آن گفته اند: 
مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش

کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد 
معما؛ در اصطالح فن بدیع، به صنعتی گفته می شود که شاعر موضوع 
یا نامی و... را به اشاره و رمز می گوید تا خواننده و شنونده آن را با 
تالش کشف کنند. لغز را هم پیچیده گی و پوشیده گی در کالم موزون 
به معنا و منظور  استناد اشاره هایی،  به  اند که خواننده  تعریف کرده 

شاعر پی می برد.
آه مقلوب در میانۀ شب
نام آن سرو ماهرو باشد 

در این بیت، شاعر کلمۀ شهاب را اراده کرده که از نشستن »آه« مقلوب 
)برعکس( در میان »ش« و »ب« از کلمه »شب« ساخته می شود.

نکته گویی ها همیشه تا این حد هم غامض و دور از ذهن نیست:
نالۀ مظلوم در آهن سرایت می کند

زین سبب در خانۀ زنجیر دایم شیون است
اگر آهن کنایه از ظالم و ظلم باشد، معنای بیت روشن خواهد بود. در 
شکلی لطیف تر، گاهی هم شاعر در مصرع دوم، خود گره از مصرع 

اول باز می کند:
ز خاک من اگر گندم برآید

از آن گر نان پزی، مستی فزاید
کنایه  و  اصطالح  یک  سادۀ  رمزگشایی  از  گاهی  بیت،  پیچیده گی 

آشکار می شود:
جوزا سحر نهاده حمایل برابرم

یعنی غالم شاهم و سوگند می خورم
بر  )که  فلکی جوزا  تجسم صورت  با  بیت  این  تصویر  تجسم  کلید 
کرسی نشسته و شمشیر دارد( به دست می آید. در بیت زیر هم کشف 

رابطۀ علمی مس، اکسیر و طال برای درک مضمون کافی است.
گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد

اکسیر عشق بر مسم افتاد، زر شدم
در  را  تعلیق  واژۀ  کرد.  رایج جدا  این صنایع  از  باید  را  »تعلیق«  اما 
ادبیات  در  اما  اند.  آورده  کردن  آویزان  و  آویختن  معنای  به  لغت 
آمده  وجود  به  ابهام های  که  می شود  اتالق  داستان  اوج  به  داستانی 
در آن برای مخاطب غافلگیرکننده است و او را برای پیگیری ماجرا 

مشتاق می کند. تعلیق به معنی در انتظار نگه داشتن خواننده، براساس 
نادانسته ها و ایجاد کنجکاوی و انگیزه برای ادامه دادن داستان است. 
اما به این معنی نیست که اطالعات الزم عمداً از خواننده دریغ شود و 
یا با رمزواره های پیچیده و زاید، در بی خبری بماند. بلکه تعلیق ایجاد 
یک فضای معلق و پُرانتظار است. شاید با اندکی تسامح ـ و فارغ از 
بتوان از این معنا و عبارت، به عاریه  ادامۀ داستان ـ  شرح گشایندۀ 
برای توضیح و معرفی موضوع در حوزۀ آرایه های ادبی استفاده کرد. 

عکس  به  شعر  در  تعلیق  گفت؛  می توان  واقع  یی در  ه گی ها پیچید
مثل معما و کنایه و لغز و...، با هیچ استدالل و تفسیر ساده یی منجر 
به یک کشف مطلق و نهایی نمی شود. یا همچون ایهام که از معنایی 
نزدیک به معنایی دور می رسد، یقینی در معنای دور و نزدیک ندارد. 
در این صورت، درک ترتیب کالم، قطعی نیست و یا حداقل قطعیت 
تعلیق  در  بود.  خواهد  نظر  اتفاق  از  دور  و  متزلزل  دشوار،  آن  در 

چاره یی نیست جز شناور ماندن در امواج مداومی از حس و معنا.
پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم 
در آغاز بیت به نظر می رسد شاعر قصد شماتت پدر خود را دارد، اما 
در مصرع دوم خواننده را به وارسته گی پدر خویش اشارت می کند. 

اما بازهم آیا خود را وارسته تر از پدر نشان نمی دهد؟
من، شبیه آرزوهای مادرم بودم

ساده و صمیمی و دل تنگ
به راستی گوینده در این بیت در پی توصیف حالتی از خویش است و 

یا به کنایه و اشاره، صفاتی مادرانه را می شمارد؟
بعد از شهر

گورستان بود
مثل عکاسخانه یی

که شیشه های کهنه را دور می ریخت.
اهالی  آیا  ماندگاری؟  یا  است  ویرانی  به  رو  گوینده  تعبیر  به  شهر 
گورستان رفته گانی هستند که به کاری نمی آیند و یا شیشه های کهنۀ 
هویت  و  محترم  درگذشته گان  قدر  به  که  هستند  اشیایی  عکاسی 
و  است  سنگین تر  سو  کدام  در  معنایی،  آمد  و  رفت  این  سازند؟ 

نزدیک تر به مقصود گوینده؟
سراغ  صنعت  این  از  می شود  هم  روزمره  مکالمات  و  تعبیرات  در 

گرفت: 
»تو از آن احمق، باهوش تری!«

پیچیده گی و معما، در کشف رابطه هاست. در  به  لذت اشعار مزین 
حالی که آن چه تعلیق شاعرانه را شیرین و لذت بخش می کند، عدم 
کشف قطعی آن است که خواننده را غرق احساساِت نو به نو نگه 
هیجان انگیز  ]بی سرانجام[  سردرگمی  نوعی  واقع  در  تعلیق  می دارد. 
و... خواننده معطل در  ایهام  و طنازانه است. در چیستان و معما و 

معناست. اما در تعلیق خواننده معلق در معناست. 
تعلیق عالوه بر تعلیق معنوی و یا ارجاعات فعلی غیرقطعی، گاهی 
نیز از هم ارزشی معانی بیرونی و درونی ایهام ساخت می شود. در این 
مثال، اعتبار معنای ظاهری را شاید نتوان به یقین کمتر از معنای دوم 

محسوب کرد: 
من بی می ناب زیستن نتوانم

بی باده کشید بار تن نوانم
من بندۀ آن دمم که ساقی گوید
یک جام دگر بگیر و من نتوانم

رد تعلیق 
نویسنده نباید خودش را 

تکرار کنـد!
گفت وگوی روزنامۀ اکسپرس با گونترگراس، برگرفته از کتاب »هشت نامه«

برگردان: علی شفیعی 
عده  یی معتقدند که شما می بایست در همان سال 1959 بعد از نوشتن رمان معروف »طبل 

حلبی« جایزۀ نوبل را می بردید، خودتان چه طور فکر می کنید؟
و  شدم  خوشحال  بابت  این  از  حال  هر  در  گرفته ام.  نوبل  چه  برای  حاال  نمی دانم  راستش 
شگفت زده. بیشتر فکر می کردم که باید این بار نوبت چینی ها باشد. در بیانیۀ توضیحی اکادمی 
نوبل آمده که من به خاطر تمام کارهای قلمی ام و زبان آلمانی موفق به گرفتن این جایزه شده ام. 

نویسنده باید مواظب باشد خودش را تکرار نکند و »طبل حلبی« را بارها و بارها ننویسد.  
بعضی از نویسنده ها بعد از این که جایزۀ نوبل را می گیرند درجا می زنند، شما چه می گویید؟ 
من نمی دانم آیا این جایزه چنین تأثیری روی کار نویسنده گی من خواهد گذاشت یا نه، ولی من 
یکی بدون این جایزه هم امرارم می گذشت. این می تواند مسوولیت مرا سنگین تر و دشوارتر کند. 
دروغ چرا، دست رد به سینۀ آن زدن هم کار چندان آسانی نیست! ]می خندد[ بچه های من که 
از این پول نصیبی نخواهند برد - امروزه بچه ها وضع شان بد نیست - و من این پول ها را بین 
سه بنیاد تقسیم خواهم کرد. همین طور می توانم برای مدتی خودم را از انظار پنهان کنم. عشق 
می کنم در تنهایی چیزی بنویسم. حاال هم که موفق شده ام متن سخنرانی ام را در مراسم اعطای 
جایزۀ نوبل بنویسم، Horace Engdahl )منشی دایمی آکادمی نوبل( که این متن را خوانده 

معتقد است که »وحشت ناک خوب است!« 
در سویدن ما دستخوش عملیات گروه های نئونازیستی هستیم، و این جامعه را نگران کرده 

است. به نظر شما برای مقابله با آن ها باید چه کارهایی بکنیم؟
خوانده ام.  )سویدن(  این جا  در  افراطی  گروه های  رشد  و  نازیسم  مورد  در  روزنامه ها  در  من 
موضوع تازه این است که این اندیشه ها از طریق انترنت گسترش پیدا می کند. شما در سویدن 
باید قوانین سخت تری تصویب کنید، طوری که دامنۀ تحرکات این گروه ها را محدود کند. ولی 
در عین حال طوری نشود که بهانه یی برای محدود کردن آزادی های فردی و اجتماعی پیدا شود 

و باعث عقب گرد احزاب سنتی سیاسی شود. 
آیا تفاوتی بین نازیسم در آلماِن آن موقع و نازیسم کنونی می بینید؟

باقی  جای شکرش  قدیمی هاست.  همان  از  برگرفته  این جدیدی ها  ولی  تفاوت هست  بعضًا 
است که آن ها در آلمان فاقد یک رهبر مقتدر و پرنفوذ همچون »هایدر« در اتریش و »لپن« در 
فرانسه هستند. بدبیارِی گروه های افراطی )نازیستی( در این هم هست که ما در این جا شاهد 

رادیکال های قدیمی از نوع 6۸ هستیم. 
شما نسبت به اتحاد آلمان و آلمان بزرگ نظر انتقادی دارید؟

من بر این باورم که سرمایه داری لیبرال این روند را خیلی سریع طی کرده و آن هم سنگ بنای 
امر باعث به  اشتباه. آلمان در مقابل جمهوری دموکراتیک آلمان نقش برنده بازی کرد و این 
وجود آمدن شکاف عمیق تری نسبت به دوران جنگ سرد- بین این دو قسمت آلمان شد. به 

همین خاطر الزم است که آلمان جدید از این الک بیرون بیاید.
شما در سویدن خیلی محبوب هستید ولی ظاهراً در آلمان خالف این است؟

این مکافات است. دشمنان  نوبل یک نوع جبران  آلمان من قطعًا دشمنانی دارم، و جایزۀ  در 
باعث می شوند که آدم در ُفرم مناسِب خود قرار بگیرد و چرت نزند. این روزها خیلی از آن ها 
به  و دشمن  بین دوست  فاصله  االن مخدوش شدِن  و  کرده اند،  رنگ عوض  اپورتونیست وار 

مشکل من تبدیل شده است. 
آیا هنوز هم در نشست های سوسیال دموکرات ها نطق جنجالی ایراد می کنید؟

آدم زبان می گشاید و فقط حرفش را می زند، غیر از این کاری نکرده ام. راستی من می فهمم چرا 
شما و بقیه در این کنفرانس مطبوعاتی همه اش از سیاست از من پرسیدید و نه از ادبیات که من 

جایزه اش را گرفته ام!
راستی، کتاب بعدی شما چیست؟

آدم از تخمی که هنوز به زمین نگذاشته، حرف نمی زند.



شهرداری کابل، یکی از مشکالت عمدۀ شهر کابل را تراکم 
نفوس خوانده مي گوید که آنان در جست وجوی پیدا کردن 

راه حل برای این معضل  اند.
که  کابل مي گوید  عبداالحد واحدی سرپرست شهرداری 
کابل  نفوس  مختلف،  دالیل  به  اخیر  سال های  جریان  در 
تراکم  جلوگیری  برای  حل  راه  یک  باید  و  یافته  افزایش 

نفوس پیدا شود.
کابل،  شهر  کنونی  ازمشکالت  یکی  که  مي کند  عالوه  او 
تراکم نفوس بیش ازحد است و آنان بحث هارا روی مدغم 
ساختن و رشد متوازن شهر کابل با شهرهای محمود راقی، 

چاریکار، میدان شهر وپُل علم آغاز کرده اند.
عنوان  تحت  تحقیقی  سیمینار  در  دیروز  که  واحدی 
»شهرکالن کابل« صحبت مي کرد، گفت زمانی که شهرهای 
هم جوار یک سان رشد کنند ویا مدغم شوند، نفوس به میل 

خود ازشهر کابل خارج می شود.
سرپرست شهرداری کابل افزود که هدف از بحث در این 
سیمینار، مدغم ساختن کابل با چهار شهر هم جوار و رشد 

تراکم  از  جلوگیری  و  اشتغال زایی  ایجاد  شهرها،  متوازن 
نفوس در شهرکابل بوده که برنامۀ عملی کردن آن وقت 

گیر است.
او تصریح کرد: »درحال حاضر، این یک دیدگاه است و 
فابریکه  کدام  بدهد،  کسی  چه  را  پول  اینکه  روی  بحث 

آغاز  شود؟  چقدربزرگ  شهرکابل  و  شود  ساخته  درکجا 
گردیده و در مورد نتایج آن بعداً توضیح مي دهیم.«

این درحالی است که نفوس شهر کابل، بیش ازپنج میلیون 
تن تخمین زده مي شود که نسبت به سه دهه قبل، پنج برابر 

شده است.
شهرداری های  امور  عمومی  رییس  پوپل  عبدالباقی 
که  گفت  نشست  این  در  محلی،  ارگان های  مستقل  ادارۀ 
حکومت روی گسترش شهرهای کشور، برنامه های زیادی 
قانون شهرسازی و  نزدیک،  آیندۀ  روی دست دارد و در 
نماینده گان تصویب  کابینه و مجلس  ازسوی  شهرداری ها 

خواهد شد.
پوپل، نقش مردم در رشد وانکشاف متوازن رامهم  خواند 
که  بدهیم  رارشد  شهرها  توانیم  نمی  زمانی  »تا  افزود:  و 

مردم در پالن گذاری های شهرداری ها با ما سهیم نشوند.«
نماینده گان  به شمول  تن  ده ها  سیمینار یک روزه،  این  در 
زراعت،  و  ومسکن  شهرسازی  فوایدعامه،  وزارت های 
شرکت داشته و نظریات خود را در مورد رشد و انکشاف 

متوازن شهرکابل با دیگر شهرها ارایه کردند.
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ابوبکر مجاهد
و  مادی  سرمایه های  ربودن  برعالوۀ  انسان  قاچاقبران 
معنوی افغانستان باعث اختطاف و قتل افراد نیز می شوند.
اخیراً وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان پیشنهاد کرد 
که قاچاق انسان به کشورهای خارجی از افغانستان در 

قانون جرم پنداشته شود. 
برخی از تحلیلگران از این پیشنهاد استقبال کرده اند. اما 
شماری دیگر می گویند: در افغانستان حتا قانون اساسی 
عملی نمی شود و جرم محسوب شدن قاچاق انسان نیز 

در روی کاغذ باقی خواهد ماند.
جدی  مبارزه  به  حال  تا  افغانستان  دولت  آنان،  به گفتۀ 
در برابر پدیدۀ قاچاق انسان نپرداخته و اراده هم به این 

کار ندارد.
حل  به خاطر  برنامه ریزی  دولت  که  دارند  تأکید  آنان 
مشکالت مردم نکرده و عامل بزرگ جرایم در افغانستان 

خود دولت است.
با  گفت وگو  در  دانشگاه   استاد  موسوی  عسکر  سید 
بی قانونی  کشوری که  در  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
حاکم باشد؛ مبارزه با قاچاق انسان ُدشوار است، وقتی 
نخواهد  فاید  قانون سازی  نشود،  احساس  مسوولیت 

داشت.
آقای موسوی افزود: در افغانستان حتا قانون اساسی زیر 
پا می شود و قانوِن جرم محسوب شدن قاچاق انسان نیز 

در روی کاغذ باقی خواهد ماند.
به گفتۀ او، وزارت مهاجرین به عنوان یک نهاد مسوول 
باید به خاطر کاهش قاچاق  انسان تالش کند، اما نهادهای 

امنیتی باید مبارزه را جدی بگیرند.
این استاد پیشین دانشگاه آکسفورد با بیان این که تالش 
وزارت مهاجرین به خاطر جرم شدن قانون قاچاق انسان 
غیر  مهاجرت  حوزۀ  افزود:  است،  ستودنی  کشور  در 
قانونی در افغانستان به فراموشی رفته است که یکی از 

مشکالت عمدۀ اجتماعی در این کشور است.
افغانستان تا حال به  آقای موسوی تصریح کرد: دولت 
هیچ موضوعی بهتر توجه نکرده است و ارادۀ به مبارزه 
با  قاچاق انساننیز وجود ندارد که ضعف مدیریت دولت 

است.
برنامه ریزی  دولت  می افزاید:  شناسی  جامعه  استاد  این 
به خاطر حل مشکالت مردم نکرده و عامل بزرگ جرایم 

در افغانستان خود دولت است.
در صدر  افغانستان  دولت  این که  بیان  با  موسوی  آقای 
کشورهای ناکام و  بی برنامه برای شهروندان قرار دارد، 
می گوید: عامل افزایش مهاجرت ها، بی برنامه گی دولت 
است، دولت به ایجاد فضای امن و اشتغال به مردم برنامه 

ندارد، بناً مردم مجبور می شوند که کشور را ترک کنند.
نماینده گان  مجلس  عضوی  مهدوی  جعفر  هم چنان، 
می گوید: قاچاق انسان در کشور یک پدیدۀ شوم است 
که تاثیر منفی باالی نسل جوان گذاشته استو تا هنوز به 

این مسأله توجه نشده است.
در  انسان  قاچاق  شبکه های  اینکه  بابیان  مهدوی  آقای 
شبکه  منبع  یک  شاید  گوید:  می  است،  گسترده  جهان 
ایران،  آن در  افغانستان و سری دیگر  انسان در  قاچاق 

ترکیه و ... کشور ها قرار داشته باشد.
مادی  سرمایه های  انتقال  کنار  در  قاچاقبران  او،  به گفتۀ 
و  معنوی کشور، موجب قتل فریب و اختطاف  افراد 

نیزمی شوند.
انسان  قاچاق  شبکه های  کرد:  تصریح  مهدوی  آقای 
از  شماری  که  است  شده  تقسیم  مختلف  دسته های  به 
استند،  انسان  بدن  اعضای  قاچاق  مصروف  شبکه ها 
را  اعمال   ... و  مخدر  مواد  قاچاق  شان  دیگر  شماری 

انجام می دهند.
این عضو مجلس نماینده گان افزود: قانون جرم محسوب 
قاچاق انسان که وزیر مهاجرین از آن یاد آوری کرد، یک 

گام مثبت در عرصه کاهش مهاجرت های غیر قانونی 
محسوب می شود.

جعفر مهدوی خاطر نشان کرد: شبکه های قاچاق انسان 
آشکارا  شکل  به  افغانستان  شهرهای  سایر  و  کابل  در 
جدی  مبارزه  به  شبکه ها  این  قبال  دارند،در  فعالیت 

ضرورت  است.
شده  باعث  دولتی  نهادهای  در  فساد  وجود  او،  به گفتۀ 
و  مخدر  مواد  قاچاق  شبکه  با  دولت  را  جدی  مبارزه 

قاچاق انسان نداشته باشد.
آقای مهدوی با بیان این که قاچاقبرانانسان از ضعفی که 
دارد  وجود  کشور  استخباراتی  و  امنیتی  نهاده های  در 
مبارزه  دولت  حاضر  حال  در  می کند،می گوید:  استفاده 
با قاچاق انسان در اولویت برنامه های خود را قرار نداده 
است، اولویت برنامه  دولت مبارزه با ناامنی ومواد مخدر 

بوده است.
آقای مهدوی تأکید کرد: ما امیدوار استیم که در پهلوی 
مبارزه به امنیت و ثبات پایدار و مبارزه با مواد مخدردر 
صورت  جدی  نیزمبارزه  انسان  قاچاقچیان  با  کشور، 

بگیرد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور پس از بازگشت 
سفر از کشورهای اروپایی، در یک نشست خبری گفت 
بود که در مقابل قاچاقچیان انسان به شدت باید مبارزه 

شود.
از سوی دیگر، عالمی بلخی وزیر مهاجرین گفته است 
که افغانستان بدترین وضعیت مهاجرت را در منطقه و 
جهان دارد و قاچاقچیان انسان بدون ترس و هراس در 

کشور فعالیت می کنند.
به تصویب  قرار است  قانون که  براساس  افزوده که  او 
برسد، نهادهای امنیتی کشور  می توانند؛ قاچاقچیان انسان 

را تعقیب و مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
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آگا هان در پیوند به پیشنهاد وزیر مهاجرین:

با قانون  نمی توان جلو قاچاق  انسان را گرفت

کار کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی رسماً پایان یافت

رأی و ارادۀ مردم بدیل ندارد

مدغم سازی چهار شهر همجوار کابل با پایتخت

)دوشنبه،  دیروز  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون 
رییس  به  را  خود  پیشنهادات  نهایی  طرح  قوس(   ۳۰
کار خود  به  و  تسلیم کرد  ملی  اجرایی دولت وحدت 

پایان داد.
وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر 
ویژۀ  کمیسیون  مسووالن  خداحافظی  مراسم  در  ملی 
و  رأی  برای  بدیلی  که هیچ  گفته  انتخاباتی  اصالحات 

ارادۀ مردم وجود ندارد.
نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون  نهایی  طرح  است  قرار 
انتخاباتی در کابینه مطرح و برای تصویب و اجرایی شدن 

آماده گردد.
شاه سلطان عاکفی، رییس کمیسیون ویژۀ اصالح نظام 
شان،  پیشنهادات  بستۀ  آخرین  سپردن  حین  انتخاباتی، 
از رهبران دولت وحدت ملی به خاطر مساعد ساختن 
زمینه برای بحث های آزاد، اساسی، مفید وعدم مداخله 
در کارشان تشکر کرده و فضای کاری در میان اعضای 
کمیسیون را نیز مثبت و سازنده و با نیت خوب و تأمین 

خیر، صالح و منفعت ملی توصیف کرد .
داکتر عبداهلل عبداهلل نیز از اعضای کمیسیون ویژۀ اصالح 

ملی  مهم  کار  این  موفقانۀ  انجام  انتخاباتیبه خاطر  نظام 
ستایش کرد و بر تعهد دولت وحدت ملی برای اصالح 
انتخابات های شفاف، سالم و  انتخاباتی، برگزاری  نظام 
انجام تعهدات مطرح در متن توافق نامۀسیاسی تاکید کرد 
نقش،  نظام سیاسی کشور محصول مستقیم  که  وگفت 
هیچ  و  است  افغانستان  مردم  وانتخاب  اراده  تصمیم، 

بدیلی برای رأی وارادۀ مردم وجود ندارد .
ویژۀ  کمیسیون  رییس  عاکفی،  شاه سلطان  همچنان، 
یک  در  ۳۰آذر(  دیروز)دوشنبه،  انتخاباتی  نظام  اصالح 
نشست خبری گفت: » پنج ماه از آغاز کار کمیسیون 
می گذرد و ما وظایف خود را در سه بخش انجام داده ایم 
رییس   ۴۰ شماره  فرمان  طبق  ما  کار  رسمًا  امروز  و 

جمهور پایان می یابد«.
از ختم ساعات رسمی  قبل  امروز  افزود:  عاکفی  آقای 
دو سند که شامل یک گزارش تفصلی و یک بسته دوم 
تصویب  و  تایید  با  می باشد  کمیسیون  این  پیشنهادی 
دولت  به  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  ۱۱عضو 

وحدت ملی سپرده شد.
هم  روز  یک  برای  کمیسیون  این  اعضای  که  گفت  او 

خواهان تمدید کارشان نمی باشند.
که  می گوید  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  رییس 
جرایم  شفافیت،  کمیتۀ  ایجاد  انتخابات،  سیستم  تغییر 
و  انتخابات  در  مهاجرین  انتخاباتی، حقوق  مصارف  و 
این  پیشنهادی  بسته های  شامل  مدت،  میان  اصالحات 

کمیسیون می باشد.
پیشنهاد  که  درازمدتی  اصالحات  افزود:  عاکفی  آقای 
انتخابات.  قانون  مواد  تصحیح  به  می گردد  بر  شده، 

بعضی از مواد در قانون باید اصالح گردد.
اتهاماتی که گویا این کمیسیون تیمی کار کرده  عاکفی 
و  قومی  افکار  هیچ گونه  از  گفت:  و  کرد  رد  را  است 

حزبی در مدت کار آنان استفاده نشده است.
بر  شد؛  بحرانی  گذشته  سال  انتخابات  که  آن  از  پس 
منظور  به  ملی  وحدت  دولت  رهبران  تعهدات  اساس 
کمیسیون  انتخابات،  در  شفافیت  و  اصالحات  آوردن 
اصالح نظام انتخاباتی با ۱۱ عضو ایجاد و به مدت ۵ 

ماه به کارشان ادامه دادند.
انتخاباتی  کمیسیون های  کمشنران  گزینش  کمیتۀ  ایجاد 
انتخاباتی  نظام  کارهای کمیسیون ویژۀاصالح  از جمله 

این  از  خشکه  به  محاط  کشوری  به عنوان  افغانستان   -۱
پس می تواند تا از نقض حقوق ترانزیتی اش جلوگیری به 
سازمان  شکایاِت«  حل وفصل  مستقل  »اداره ی  آورد.  عمل 
تجارت جهانی نفوذ گسترده ای بر کشورهای عضوش داشته 
و همیشه از حقوق کشورهای محصور به خشکه حمایت 

نموده است.
اقتصادی ترین  از  می توانند  پس  این  از  افغانی  تجار   -۲
مسیر ترانزیتی و میکانیزیم ترانسپورتی برای انتقال کاالهای 
که  همسایه  دولت های  هرگاه  نمایند.  استفاده  تجاری شان 
عضو سازمان تجارت جهانی هستند، این حق مسلم تجار 
افغانی را نقض نمایند، نزد سازمان جوابگو بوده و ابزارهای 

فشارِ سازمان باالی شان اعمال خواهد شد. 
نوع  یک  جهانی  تجارت  سازمان  در  عضویت  اعطای   -۳
فضای  که  بخشیده است  افغانستان  به  را  بین المللی  اعتبار 

سرمایه گذاری در کشور را بهبود خواهد بخشید.
تعهد  آن  عضو  کشورهای  و  جهانی  تجارت  ۴-سازمان 
ارتقای سیستم  موسساتی،  ریفورم  راستای  در  تا  سپرده اند 
تجاری، بهبود حکومت داری خوب و مبارزه با فساد مالی، 

افغانستان را کمک مالی و تخنیکی نمایند.
وافر  کاری  نیروی  و  طبیعی  منابع  دارای  افغانستان   -۵
باعث  جهانی  تجارت  سیستم  با  مستقیم  تعامل  می باشد. 
صنعت  در  بزرگ  سرمایه گذاری های  زمینه  تا  شد  خواهد 
تولیدی کشور فراهم گردد و از این طریق معضل بیکاری 

و فقر کاهش یابد.
باالی  جهانی  تجارت  سازمان  در  افغانستان  6-عضویت 
صنایع تولیدی و زراعت کشور تاثیر منفی نخواهد گذاشت؛ 
این کشور  افغانستان،  به  اعطاشده سازمان  بسته ی  در  زیرا 
ملزم به حذف و یا کاهش تعرفه های گمرکی خود نمی باشد. 
چتر  تحت  می تواند  افغانستان  که  گمرکی  تعرفه  حداکثر 
وارداتی  زراعتِی  کاالهای  باالی  جهانی  تجارت  سازمان 
تعرفه های  اعمال شده  از  زیادتر  مرتبه  چهار  نماید،  اعمال 
فعلی است. همچنین دولت می تواند مالیاتی دو مرتبه زیادتر 
از تعرفه های گمرکی فعلی را باالی کاالهای صنعتی وارداتی 
وضع نماید. این دو مزیت اعطاشده به کشور تحت بسته ی 
تا دولت دست  باعث خواهد شد  سازمان تجارت جهانی 
بازی در حمایت از صنایع داخلی داشته؛ و آن ها را با وضع 

تعرفه های گمرگی باالی کاالهای وارداتی حمایت نماید. 
۷-تحت بسته اعطاشده به افغانستان، این کشور قادر است تا 
از واردکردن کاالهای حرام نظیر گوشت خوک، مشروبات 
بمب  ساخت  برای  استفاده  مورد  کیمیاوی  مواد  و  الکلی 
جلوگیری به عمل آورد. بنابراین درمی یابیم که عضویت در 
سازمان تجارت جهانی و قبول کردن تجارت آزاد به معنی 
بازکردن مرزهای کشور برای ورود هر نوع کاال به افغانستان 

نخواهد بود.
۸- دولت افغانستان تحت بستۀ اعطاشده از سوی سازمان 
تجارت جهانی می تواند تا برای مقابله با سیاست دمپینگ* 
تولیدکنندگان  تا  نماید  وضع  را  باالی  گمرکی  تعرفه های 
بازار را داشته  با دمپینگ کنندگان در  داخلی قدرت رقابت 

باشند. 
تاجکستان،  هند،  پاکستان،  نظیر  همسایه  کشورهای   -۹
قرغیزستان، قزاقستان، ترکیه، چین و کشورهای خلیج عضو 

دائم سازمان تجارت جهانی هستند.
ازبکستان  ایران،  نظیر  همسایه  کشورهای  از  بعضی   -۱۰
تجارت  سازمان  عضویت  اخذ  درصدد  نیز  ترکمنستان  و 

جهانی می باشند. 
که  است  روشی  دمپینگ  سیاست  امور،  ادارۀ  گزارش  به 
دیگر  کشورهای  بازار  تسخیر  برای  تولیدکنندگان  برخی 
اتخاذ می کنند. تحت این روش  و کنارزدن رقیب بان خود 
در  معمول  قیمت  از  پایین تر  قیمتی  به  صادراتی  کاالهای 
بازار به فروش می رسد تا کاالهای مشابه داخلی فروش شان 

کم شده و دیگر قدرت رقابت را در بازار نداشته باشند.

نکات برجسته در مورد 
عضویت افغانستان

 در سازمان تجارت جهانی
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تاثیر  بی  را  کشور  این  علیه  مسکو  های  تحریم  ترکیه  وزیر  نخست 
دانست.

  به گزارش آران نیوز به نقل از حریت دیلی، »احمد داود اوغلو« نخست 
درباره  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین«  »والدیمیر  سخنان  ترکیه  وزیر 

کشورش را مورد انتقاد قرار داد.
وی با بی اهمیت خواندن اظهارات پوتین گفت: تحریم های روسیه 

علیه ترکیه تاثیری بر کشورش نخواهد داشت.
اوغلو گفت: بارها اعالم کرده ایم زمانی که مسئله به امنیت مرزهای ما 

مربوط می شود قوانین درگیری را اجرا خواهیم کرد.
در پی هدف قرار گرفتن جنگنده روسیه توسط ترکیه، تنش در روابط 
دو کشور باال گرفته است. در این خصوص ترکیه مدعی است جنگنده 
روسیه حریم هوایی این کشور را نقض کرده است در حالیکه روسیه 

این ادعای ترکیه را رد می کند.

مساجد،  بشری،   حقوق  سازمان های  اعضای  و  فعاالن  از  تن  صدها 
حسینیه ها و گروه های مدنی کانادایی با تجمع در مرکز شهر تورنتو، 
کشتار بی رحمانه هزاران مسلمان شیعه بی گناه توسط ارتش نیجریه را 

محکوم کردند.
تظاهرکننده گان طی این تجمع اعتراضی، خواستار رهایی فوری و بدون 
قید و شرط شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسالمی نیجریه به همراه 

اعضای خانواده و همراهان او که در بازداشت به سر می برند، شدند.
کانادایی همچنین خواهان تشکیل یک  فعاالن حقوق بشری و مدنی 
کمیسیون مستقل تحقیقات از سوی دولت نیجریه برای بررسی حادثه 
و به محاکمه کشاندن فرمانده ارتش نیجریه و افسرانی شد که در این 

جنایت دهشتناک علیه بشریت مشارکت داشته اند.
دیوان  که  کردند  اعالم  همچنین  تجمع  این  در  شرکت کننده گان 
بین المللی کیفری باید قرار بازداشت توکور بوراتای، رییس ستاد ارتش 
نیجریه و افسرانی را که در این کشتار دست داشته اند، صادر کند و یک 

دادگاه جنایات جنگی برای بررسی این موضوع ایجاد کند.
همچنین معترضان تأکید کرده اند که ارتش نیجریه باید از تمامی منابع 
خود در مبارزه علیه تروریست های بوکوحرام استفاده کند، نه این که 
از  باید  واقع  در  که  کند  استفاده  صلح طلبی  شهروندان  علیه  آن ها  از 
علیه  را  بی شرمانه یی  که چنین جنایت  ارتش  این  کند.  آن ها حمایت 
آزاد کردن صدها دختربچۀ  از  شهروندان بی گناه مرتکب شده است، 
بوکوحرام  تروریست های  سوی  از  به آسانی  که  نیجریه یی  مدرسه یی 

ربوده شده اند، ناتوان است.
محل  از  بیرون  زکزاکی  شیخ  مشاهده  خواهان  همچنین  معترضان 
بازداشت و در اماکن عمومی شدند تا از میزان آسیب وارده به او بر اثر 

جراحت ها را تشخیص داده و زنده بوده بودنش را تأیید کنند.

دولت ازبکستان به تازه گی تصمیم گرفته است، با افراد محجبه در سطح 
خیابان های سراسر کشور برخورد کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده و اجرا می شود که بسیاری از جمعیت 
۳۰ میلیونی ازبکستان را مسلمانان تشکیل می دهند.

داشتن حجاب  که  است  کرده  اعالم  همین حال  در  ازبکستان  دولت 
کامل غیر سنتی و بومی با جریمۀ مالی و در صورت تکرار با حکم ۲ 

سال زندان مواجه خواهد شد.
یک شهروند ازبکی در همین حال می گوید، من پیش از این، ۱۸ سال 
حجاب کامل داشتم و اکنون مجبور هستم در خانه بمانم و منزل را 

ترک نکنم.
او گفت: این روزها در پایتخت ازبکستان پولیس همه زنانی که حجاب 
دارد، متوقف می کند و با رفتاری خشن و به دور از شئونات، محتویات، 
دستکول او را جست وجو و در صورت تکرار او را همراه خود به ادارۀ 

پولیس و سپس به زندان منتقل می کنند.
او مبلغ جریمه را ۷۰۰ ثوم )واحد پول ازبکی( دانست و گفت: این 
مبلغ بسیار باالست و زنان محجبه از این پس مجبورند در خانه بمانند.
او همچنین گفت: درِ ورودی مدارس دخترانه ۲ مرد حضور دارند و 
دختران محجبه را وادار می کنند، یا حجاب از سر گرفته و یا به خانه 

بازگردند و از آنها تعهد می گیرند که این رفتار تکرار نشود.
به پوشش  نیز نسبت  تاجیکستان و قرقیزستان  این کشورهای  از  پیش 
اسالمی و کامل در مدارس دخترانه سخت گیری های بسیاری را نسبت 

به تعدادی از دانشجویان و دانش آموزان محجبه برقرار کرده بودند.

رقابت های فوتبال گروه هایB در کابل دیروز با یک دیدار پی گیری شد.
عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل گفت، در این دیدار تیم های 

رفاه و انصاری به میدان رفتند.
رقابت های فوتبال گروه های B در کابل با شرکت سی و دو تیم در ورزشگاه 
تیم   تیم مخابرات دو یک  بازی روز یک شنبه،  راه اندازی شده که در  غازی 

متحد افغان را شکست داد .
طبق یک خبر دیگر از کابل، بازی شیوا و جوانان ساالر به تساوی انجامید

رقابت های فوتبال گروه های الف در کابل نیز دیروز با دیدار تیم های شاه کلپ 
و امید افغان، دنبال شد.

با  کابل  در  الف  گروه های  فوتبال  رقابت های  گفت،  همچنان  قیومی  آقای 
روز  بازی  در  که  شده  راه اندازی  غازی  ورزشگاه  در   تیم  چهارده  اشتراک 
یک شنبه، تیم های شیوا و جوانان ساالر مسابقه را با تساوی یک گول پایان 

دادند .
به گفته قیومی تا اکنون تیم اتحاد با بیست و سه امتیاز، در صدر جدول قرار 

دارد.
همچنان در خبر دیگری از مرکز، 

رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران این والیت نیز با یک دیدار پی گیری شد.
کلپ جوانان  تیم های  دیدار،  این  در  می گوید،  فوتبال  مسوول  امیری،  زهره 

چهاردهی و آینده سازان به میدان رفتند.
به گفتۀ منبع، رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران با شرکت هشت تیم شهر 
کابل در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال از دو روز قبل راه اندازی شده است.

بازی های  و  اللیگا  رکوردهای  رایووایکانو،  برابر  ر ئال ماد رید  گول  جشنواره 
اروپایی را تغییر داد.

ر ئال  ماد رید شب )یکشنبه( و در هفتۀ شانزدهم اللیگا با نتیجۀ ۱۰ بر دو برابر 
رایووایکانو پیروز شد.

گرت بیل ۴گول، کریم بنزما ۳ گول، کریستیانو رونالدو ۲ گول و دنیلو یک 
گول برای رئال به ثمر رساندند. با این نتیجۀ جالب توجه مشخص شد اللیگا 

۵۵ سال بود شاهد چنین نتیجه یی نبوده است.
از  یکی  آن هم در اللیگا که  بازی،  بیشتر در یک  یا  به ثمر رساندن ۱۰ گول 
است. همچنین  اتفاق جالب  لیگ های جهان محسوب می شود، یک  بهترین 
دروازه  وارد  را  گول  تعداد  این  بود  نتوانسته   ۱۹6۰ سال  از  ر ئال  ماد رید 
حریفانش کند. مادریدی ها در آن سال الچه را ۱۱ بر دو شکست داده بودند.

رئال تاکنون چهاربار توانسته ۱۰ گول یا بیش از آن را در یک بازی به ثمر 
برساند. قبل از جشنواره گول دیشب برابر رایووایکانو، رئال در سال ۱۹۴۳ 
یک الس  بر   ۱۰ همچنین  آنها  بود.  داده  یک شکست  بر  یازده  را  بارسلونا 
پاالماس را در سال ۱۹۵۹ مغلوب کرده بودند و برابر الچه نیز ۱۱ بر دو پیروز 
شده بودند. آخرین باری که در اللیگا، یک دیدار بیش از یازده داشته، بازی 

تیم های اویدوو وایادولید در سال ۱۹۹6 بود.
نتایج پُرگول ر قا بت های رسمی در جهان فو تبا ل به شرح زیر است:

جا م جها نی 1982 اسپانیا:
مجارستان 10–السالوادور 1

کوپا آمه ریکا 1942 اروگوئه:
آرژانتین 12–اکوادور 0

لیگ قهرمانان اروپا 74 – 1973 :
دینامو بخارست 11–کروزیدرز 0

جام یوفا 85–1984 :
آژاکس 14–ردبویز 0

اللیگا 1931:
اتلتیک بیلبائو 12–بارسلونا 1

بوندسلیگا 1978:
مونشن گوالدباخ 12–دورتموند 0

لیگ برتر انگولیس 1995:
منچستریونایتد 9 ایپسویچ تاون 0 

واکنـش نـخست وزیـر ترکیـه
 به اظـهارات پوتین

فریاد اعتراض کانادایی ها علیه کشتار 
مسلمانان توسط ارتش نیجریه

داشتن حجاب 
در خیابان های ازبکستان ممنوع شد

تیم مخابرات، متحد افغان را 
شکست داد

رئال، رکوردهای تاریخ اللیگا را
 جابه جا کرد

جاوید فرهاد

»عکِس بی جان چه دهد غیِر تسلی بر دوست«
ُگِل تصویِر ترا غیر تماشا، بو نیست...«

مرگ، بسیار چشم سفید و بی حیاست؛ وحشی و خشن 
است و بر هیچ کسی رحم نمی کند...

سرانجام »شغاِل مرگ« به درگاهِ« حبیِب حکیمی«؛ فرهیخته مردی دیگر، 
پوزه اش را سایید.

 ۴۸ آستانۀ  در  و  ماند  باز  تپش  از  قلبش  دیروز  ارزش مندم،  دوسِت 
ساله گی اش ما را سوگ وار ساخت.

به یاد دارم، روزی را که وقتی دچارِ سکتۀ مغزی لعنتی شدم، »حکیمی« 
زنده یاد، با » جمشید یما امیری« عزیز در خانه به دیدارم آمد و با دیدِن 
تسّلی  برای  را  »رنِد شیراز«  از شعِر  این خوشه  بیماری،  بستِر  در  من 

خاطِر من زم زمه کرد:
جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهادُکش فریاد
که کرد افسون و نیرنگش، ملول از جاِن شیرینم

من درپاسخش گفتم:
»هنوز مرا نکشته است، و شاید هم نوبتم را عوض کرده است!«

سپس قشنگ خندید و با گویش قشنِگ بدخشی، با من سخن زد...وای 
که چه زود گذشت و چه نا به هنگام، پیمانۀ ُعمرش از بادۀ تلِخ مرگ 

لب ریز گشت.
او مردی به شدت روشن فکر و دارای درد و درک بود؛ دودِ چراغ خورده 

و دانش آموخته بود.
تحُمل نبودش بسیار دشوار است...خدایش بهشِت برین نصیب کناد!

آصف آشنا

ارگ، سرود خانۀ یک ویرانی...!
در دو شبانه روز گذشته، یک رقِم تکاندهندۀ از تلفات 
امنتی-دفاعی کشور  نیروهای  فرزندان مردم در صفوف 
در والیت هلمند رقم خورده است. یک رقِم واقعن تکان دهنده. یک 

رقم ویران گر و وحشتناک.
برای  زمانی  سیاسی  سرنوشت  در  بی مقداری  و  وقاحت  یک  عمق 
آدم قابل فهم می شود که می بینی تقال برای کمک و نجات از هلمند 
نتیجه  رسمی  تماس های  وقتی  که  است  گسترده  چنان  ارگ  به آدرس 
نمی دهد، معاون والی هلمند روی صفحۀ فیسبوک اش از آقای »مثلن« 
رییس جمهور در خواست کمک می کند و جلو چشم جهانیان در جهان 

مجازی، بی چاره گی اش را داد می زند و فریاد می کشد.
این طرف اما، ارگ بی خیال از این تقال، جشن »تاپی« راه اندازی کرده 
است و هی دارد چنان رویا و »خیال گازدار« را در افکار مردم می پروراند 
که گفته می شود حتا در دایکندی جناب والی حس گازگرفتی دارد و 

هی گیج می زند. 
انگار برای ارگ اصلن مهم نیست که خبر کشته شدن ۹۰ تن از نیروهای 
دفاعی در دو شبانه روز اخیر در هلمند، چه معنی دارد. ارگ، مست 
تاپی است. گروه سرود به صحنه کشانده است و »شور تاپی« را در رتم 

»َگنَگم استایل« به ریش مردم می خندد و می شوراند.
خبراش  پیش  دقیقه  چند  همین  که  سنگین  ولسوالی  سقوط  انگار 

فیسبوکی شد، اصلن به ارگ مربوط نیست.
جدن  خانواده های شان  برای  و  هلمند  در  اخیر  شهدای  برای  پ.ن: 
اندوه گینم. و برای تک تک سربازان و نبروهای امنیتی-دفاعی سالمتی 

آرزومندم.
پ.ن۲: آیا در پارلمان و جامعۀ مدنی کشور وجدان بیدار برای اعتراض 

جدی علیه این وقاحت و بی مقداری، زنده مانده است؟

پرتو نادری

در شب یلدا دو مفهوم متضاد نهفته است. یکی این که 
یلدا درازترین شب سال است و در تمام این شب، 
شب  است.  ستیز  در  اهورامزدا  یا  اورمزد  با  اهرمن 
ستیز ظلمت است با نور. چون درازترین شب است، پس درازترین 
حملۀ اهرمن بر اورمزد در همین شب است، از این دیدگاه، قدیمیان 
شب یلدا را شب مبارک نمی دانستند و آن را نحس می خواندند. 
چنین بود که تمام شب چراغ روشن می داشتند و شب زنده داری 
می کردند، آتش می افروختند تا در روشنایی چراغ و آتش، اهرمن 
می خواسته اند  بدین گونه  گویی  یابد.  راه  آن ها  به خانه های  نتواند 
تا اورمزد را و نور را و نیکی را در پیروزی بر اهرمن و تاریکی 
یاری رسانند؛ اما در بُعد دیگر، اهرمن نماد تاریکی و زشتی در این 
ستیز سرانجام شکست می خورد و میترای شکست ناپذیر با نور و 
گرمای خویش بر او پیروز می شود، مهر تولد می یابد و پس از آن، 
روز و روشنی است که فزونی می گیرد و روزها درازتر می شوند.

مردم در پایان شب یلدا در انتظار طلوع خورشید که مظهر میتراست، 
می مانند و چون خورشید طلوع می کند، در حقیقت همان تجسم 
متیرای پیروزمند را می بینند که از جنگ با اهرمن برگشته است. 
این  از  و  نو می انگاشتند  و  تازه  را، خورشید  این خورشید  مردم 
جهت، یلدا را شب میالد و زایش مهر می دانستند و همه ساله با 
نخستین  به همین گونه  می داشتند،  گرامی  را  آن  خاصی  آیین های 
با بیست و یکم  نیز جشن می گرفتند که  روز دی ماه یا جدی را 

دسمبر برابر بوده است.

فیـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

افغانستان،  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
شوند  تجهیز  ثقیل  سالح های  به  اگر 
نیازی  بین المللی  نیروهای  حضور  به 
از  بلخ  والیت  در  مقامات  نیست. 
خواهان  افغانستان  بین المللی  حامیان 
تجهیز بیشتر نیروهای دفاعی و امنیتی 

افغانستان هستند.
اگر  که  هستند  باورمند  مقامات  این 
کشورهای حامی افغانستان سالح های 
ثقیله مانند، توپ و تانک و هواپیماهای 
دفاعی  نیروهای  اختیار  در  جنگی 
نیروها  این  دهند  قرار  افغانستان 
می توانند با شورشیان برزمند و در آن 
صورت به نیروهای بین المللی جهت 

تامین امنیت نیازی نیست.
سرپرست  والی  نور،  محمد  عطا 
فرماندهی  تغییر  مراسم  در  بلخ 
شمال  وحمایوی  آموزشی،مشورتی 
نیروها  این  پایگاه  در  مارمل  درکمپ 
این  بیان  ضمن  شریف  مزار  شهر  در 
افزایش  طرفدار  »من  افزود:  سخنان 
نیروهای دوستان بین المللی نیستم که 
بدهند،  وضایعات  تلفات  جا  این  در 
با  را  ما  دفاعی  نیروهای  آنها  اگر 
)توپ  منطقه  متعارف  نیمه  سالح های 
کنند  (تجهیز  جنگی  ،طیارات  ،تانک 
آنها می توانند که در برابر تمام تهدید 

ها ایستاده گی کنند.«
که   ۲۰۰۱ درسال  نور  آقای  گفته  به 
افغانستان  وارد  المللی  بین  نیروهای 
و  طالبان  با  مبارزه  مشکل،  تنها  شدند 
القاعده بود. اما حاال وضعیت افغانستان 
،داعش  است  شده  زمان  آن  از  تر  بد 
به  حاال  آمد  پدید  خاورمیانه  در  که 

افغانستان رسیده است.
او میگوید: »اگر در برابر داعش بطور 
صورت  مبارزه  وقاطع  ،منسجم  منظم 
های  سال  از  بزرگتر  ،فاجعه  نگیرد 
۲۰۰۱پیش می آید. اگر تصمیم در این 
مردم  روحیه  به  بنا  شود  گرفته  زمینه 

تغیر وضعیت ممکن است.«
وثبات  صلح  به  اگر  گفت  نور 
بعدی  نشود وضعیت  توجه  افغانستان 
باشد  توجهی  بی  این  از  ناشی  که  آن 
بربسیاری از کشورها تأثیر گذار است. 
به  افغانستان  حامی  کشورهای  از  او 
جلو  برای  که  خواست  آلمان  ویژه 

،در  خارج  به  جوانان  فرار  از  گیری 
افغانستان بویژه بلخ که از امنیت نسبی 
برخور دار است، درجهت ایجاد زمینه 

های کار سرمایه گذاری نمایند.
عبدالحمید  دگرجنرال  مراسم  دراین 
بلخ  شاهین   ۲۰۹ اردوی  قول  فرمانده 
نظامی  های  نیرو  وحمایت  کمک  از 
نیروهای  آموزش  دربخش  هم  آلمان 
وحمایت  ۲۰۹شاهین  اردوی  قول 
ازباز پس گیری والیت قندز از دست 
مخالفان یاد آوری وتشکری کرد. او از 
نیرو های بین المللی که در افغانستان 
حضور نظامی دارند ،بخصوص آلمان 
درجنگ  اشتراک  بجای  که  خواست 
در تجهیز قوت های نظامی افغانستان 

توجه بیشتر نمایند.
جنرال حمید گفت:«ما نمی خواهیم که 
قوت های بین المللی که در افغانستان 
است عماًل در جنگ اشتراک بکنند. ما 
با کمبود سالح ثقیل مانند تانک ها و 
،از  هستیم  مواجه  جنگی  هواپیماهای 
دوستان ما می خواهیم که در رفع این 

کمبود ما را کمک نمایند.«
برید جنرال اندریاس هانیمن، فرمانده 
وحمایوی  دهی  مشوره  آموزشی، 
شمال در ماموریت قاطع حین سپردن 
آلمانی اش  به هموطن  این مسوولیت 
گفت:  رینک  هارتموت  جنرال  برید 
»هدف مشترک ما را مبارزه با مخالفین 
تشکیل  افغان  شهروندان  از  ودفاع 
فرماندهی  مورد  همین  در  و  میدهد 
آموزشی،مشوره دهی وحمایوی شمال 
شده  تعیین  ماموریت  چارچوب  در 
اختیار  در  های  نیرو  درچارچوب  و 
داشته، سهم خویش را ادا نموده است 
و هدف مشترک ما افزایش اثر بخشی 
نیرو  توانایی  دربرابر شورشیان وبهبود 
های افغان بخاطر تا مین امنیت به مردم 

افغانستان می باشد.«
گفتنی است که در مأموریت قاطع در 
شمال بیش از ۱6۰۰ سرباز از ۲۲کشور 
نیروها  این  فرماندهی  دارند و  حضور 
بر  آلمان  کشور  است.  آلمان  بدوش 
نیرو  نظامی  مأموریت  تمدید  عالوه 
۲۰۱6برتعداد  سال   پایان  الی  هایش 
نیرو هایش نیز از۸۵۰ تن آنرا به ۹۸۰ 

افزایش داد.

تغییر فرماندهی »مآموریت 
حمایت قاطع« در شمال

منتقدین مرکل: 

پول مالیات همبستگی
 آلمان برای مهاجرین به مصرف برسد

مجلس فرمان تقنینی در مورد کمیتۀ گزینش را رد شد

که  است  نموده  درخواست  بایرن  وزیر  نخست  زیهوفر  هورست 
تکس  همان  این  کند.  دوام  همچنان  همبستگی  مالیات  پرداخت 
ایست که چند دهه می شود آلمان ها برای حمایت از برنامه ادغام 

مناطق کمونیستی شرقی به این کشور می پردازند. .
پیش از این دو حزب همکار »دموکرات مسیحی« و »اتحاد سوسیال 
مسیحی« بایرن توافق کرده بودند که پرداخت این تکس را تا سال 

۲۰۲۹ از میان بردارند. سهم گیری مردم در ارائه این مالیات درست 
از سال ۱۹۹۱ پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد آلمان شرق با 

غرب تا حال ادامه دارد.
سوسیال  اتحادیه  حزب  رهبر  زیهوفر،  وله،  دویچه  گزارش  به 
مسیحی بایرن )CSU( یکی از منتقدین سرسخت سیاست »آغوش 
باز« انگال مرکل در برابر سیلی از مهاجرین فراری از جنگ های 
آن  در  مرکل  انگال  همواره  که  سیاستی  باشد.  می  سوریه  داخلی 
بر ادغام مهاجرین وارد شده از طریق سرحدات جنوبی آلمان در 

ایالت های جنوبی این کشور تاکید کرده است.
زیهوفر در این قبال گفته بود: »در صورتی که رقم ورود مهاجرین 
به آلمان را محدود نسازیم، راه فرار از بار سنگین مالی نخواهیم 

داشت«.
از سوی دیگر، پیشنهاد هورست زیهوفر با واکنش حزب سوسیال 
این  کل  دبیر  بارلی،  کاتارینا  است.  شده  مواجه  آلمان  دموکرات 
حزب گفته است: »تغییر موضع هورست زیهوفر جز عوام فریبی 
چیز دیگری نخواهد بود؛ ما نیاز نداریم که پرداخت هزینه اضافی 
را برای مهاجرین بر دوش بکشیم. چنین پیشنهاداتی خشم در برابر 

مهاجرین را بیشتر می کند«.
با این همه پول مالیات اضافی برای همبستگی، که به زبان آلمانی 
به آن )Solidaritätszuschlag( گفته می شود، پس از اتحاد دو 
آلمان از ماه جوالی ۱۹۹۱ الی ۳۰ جون ۱۹۹۲ از مجموع درآمد 
از  برای حمایت  پول  این  آلمان ها ۷.۵ درصد وضع می گردید. 
برنامه یکجا سازی مناطق شرقی و تحت نفوذ کمونیستی به حوزه 
غربی این کشور هزینه می شد. این مالیات از اول جوالی ۱۹۹۲ تا 
۳۱ دسمبر ۱۹۹۴ ملغی اعالم شد و سپس بار دیگر از سال ۱۹۹۵ 
تا ۱۹۹۷ این روند با پرداخت همان ۷.۵ درصد تدوام یافت. اما از 
سال ۱۹۹۸ تا اکنون این پول با کاهش دو درصدی )۵.۵( درصد 
از مجموع عواید اتباع این کشور گرفته می شود. ساالنه حدود ۱۳ 

میلیارد یورو از این مالیات جمع آوری می گردد.

حاضر،  نماینده گان  آرای  اکثریت  با  مجلس 
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون 

کمیسیون های انتخاباتی را رد کرد.
فرمان  این  در  پیشنهادی  تعدیل  اساس  بر 
اما  شده است؛  ایجاد  کمیتۀگزینش  تقنینی 
کمیتۀ  عملکرد  و  جایگاه  فرمان،  این  رد  با 

گزینش نیز زیر سوال خواهد رفت.
فرمان  این  مخالفان  از  یکی  زازی  عبدالقادر 
تقنینی به خبرگزاری جمهور گفت: »از اول 
هم گفته بودیم که کمیتۀ گزینش غیرقانونی 
است و در واقع یک کودتا بر علیه کمیشنران 

موجود کمیسیون های انتخاباتی است«.
بر  گزینش  کمیتۀ  ایجاد  افزود:  زازی  آقای 
که  بود  چالی  واقع  در  تقنینی  فرمان  اساس 
ملی می خواستند  رهبران حکومت وحدت 
کمیسیون های  قانونی  و  کنونی  کمیشنران 
از  برکنار کنند و  از وقت  انتخاباتی را پیش 
تیم خود ۵۰ در ۵۰ کمیشنران جدید معرفی 

کنند.
به گفتۀ او: کمیسیون کنونی انتخابات قانونی 
است و وظیفه دارد تاریخ انتخابات را اعالم 

و ترتیبات الزم را روی دست گیرد.
بهزاد عضو کمیسیون  در همین حال، احمد 
تقنین گفت: » سایه فرامین تقنینی دیگر باالی 
این فرمان افتاد؛ مجلس بدون در نظر گرفتن 

عواقب رد این فرمان، آنرا رد کرد«.
انتخاباتی  نظام  اصالح  افزود:  بهزاد  آقای 
جزو توافق سیاسی تشکیل حکومت وحدت 
نیز  خارجی  کمک های  ادامه  و  است  ملی 

بر  بنا  است؛  شده  منوط  موضوع  این  به 
وضعیت  دارند  تالش  که  نماینده گانی  این، 
کمیسیون ها را در شرایط کنونی نگه دارند، به 

هدف شان موفق نخواهند شد.
از  به خاطر کمپاین که  بهزاد،  آقای  به گفتۀ 
بیرون مجلس به راه افتاده بود، نماینده گان به 

فرمان تقنینی رأی رد دادند.
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