
آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران در دیدار با داکتر عبداهلل 
مسأله  ملی،  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل 
عالج  راه  مهمترین  را  افغانستان  در  اقوام«  »اتحاد 
»امنیت،  ایران  که  گفته  و  خوانده  کشور  مشکالت 
پیشرفت«  و  »امنیت  را  افغانستان«  پیشرفت  و  آرامش 

خود می داند.
با  خامنه ای  اهلل  آیت  ایسنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
اظهار  و  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  ابتکار  تحسین 
امیدواری در خصوص حل مشکالت افغانستان افزود: 
واقعی  و  حقیقی  شکل  ملی  وحدت  دولت  ان شاءاهلل 
ایجاد  افغانستان،  مشکالت  عالج  راه  زیرا  کند،  پیدا 

وحدت واقعی در میان اقوام و مسووالن است. 
مسالمت آمیز  همزیستی  سابقۀ  به  اشاره  با  او 
شیعه و سنی و اقوام مختلف افغانستان گفتند: 
ما از قدیم مردم افغانستان را به عنوان مردمی 
صبور، قانع، سخت کوش و دیندار و برخوردار 
از ذوق ادبی می شناسیم اما اختالفات اقوام و 
زمینه های دوگانگی، هر ملتی را ضعیف می کند.
از  کشور  این  حمایت  به  اشاره  با  ایران  رهبر 
نیز  اکنون  اسالمی  جمهوری  گفت:  افغانستان 
در کنار افغانستان و میزبان حدود 3 میلیون نفر 

از اتباع آن است.
التحصیل  فارغ  و  دانشجو  هزار   16 حضور  خامنه ای 
افغانستانی در ایران را فرصتی ارزشمند برای افغانستان 
باید  افغانستان  دولت  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد 
برای  را  آموختگان  دانش  این  مشوقهایی،  تعیین  با 

بازگشت و خدمت به کشورشان ترغیب کند.
افزایش سطح همکاریها به نفع هر  افزود:  ایران  رهبر 
دو طرف است و باید با صمیمیت و همکاری، برخی 

اختالفات نظیر مسأله آبهای مرزی حل شود.
او با انتقاد از سیاست منزوی کردن مجاهدین افغانستان 
در سالهای گذشته تأکید کردند: منزوی کردن مجاهدین 
است  نظیر »جنگ ساالران« سیاست غلطی  عناوینی  با 

فتنه یی  نظامی و  تهاجم  و در کشوری که در معرض 
مجاهدت  با روحیه  باید  مردم  دارد خود  قرار  فراگیر 

آماده دفاع از کشورشان باشند.
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت افغانستان با 
تشکر از حمایت های ایران از دولت و ملت افغانستان، 
گفت: تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان نسخه 

خوبی بود و از مشکالت زیادی جلوگیری کرد.
این  اصلی  مشکل  افغانستان،  دولت  اجرایی  رییس 
ناامنی و وجود گروه های تروریستی خواند  را  کشور 
و گفت: تالش می کنیم با توکل به خداوند، وحدت و 
حمایت  و  همکاری  با  همچنین  و  مردم  حمایت های 
برادران و دوستان ایرانی که از دوران جهاد و مقاومت 
تاکنون همچنان ادامه داشته است، مشکالت را رفع و 

عدالت را در تمام بخش ها تأمین کنیم.
از  ایران  رهبر  حمایتهای  از  قدردانی  با  عبداهلل  آقای 
برای  ایشان  اخیر  دستور  همچنین  و  افغانستان  ملت 
تحصیل دانش آموزان افغانستانی، افزود: این حمایتهای 
ارزشمند جایگاه خاص و برجسته یی از ایران در میان 

ملت و دولت افغانستان ایجاد کرده است.
و  ایران  همکاری  برای  خوبی  زمینه های  افزود:  وی 
افغانستان وجود دارد که در مذاکرات با مقامات ایرانی 
بررسی  را  افزایش همکاری ها  راه های  تالش می کنیم 

و دنبال کنیم.
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گاهي عامِل زمان آن قدر مهم است كه بايد تنها عامِل روشن 
و فرضیۀ اساسي و اصلي براي پاسخ به مسأله قرار گیرد.
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روزنامة صبح افغانستان
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باران راکت از آسمان پاکستان در زمین ننگرهار 
وزارت داخله: خودسری نظامیان پاکستانی فوراً پایان یابد

سفیر هند كه به واليت بلخ رفته از كاركرد نیروهای 
امنیتی در مبارزه با اين مهاجمان قدردانی كرد. 

آقای سینها می گويد، هیچ آسیبی به شهروندان اين 
كشور كه در اين كنسولگری مصروف كار بودند، 

نرسیده و هند دوباره فعالیت هايش را آغاز می كند.
سینها می افزايد كه اين گونه حمله ها هیچ خللی در 

روابط افغانستان ـ هند وارد كرده نمی توانند

واکنش سفیر هند به حمله به کنسولگری 
این کشور در بلخ:

دشمن  را می شناسیم

رهبر ایران به داکتر عبداهلل:

تشویق کنید دانش آموختگان افغانستانی  به کشورتان برگردند
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رهبران مداخله نکنند؛ سطوح پایین را پاسخ خواهیم گفت
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دشتی: تالش می ورزيم تا حیثیت از دست رفتۀ پروسۀ انتخابات 
را اعاده كنیم. اساس كار اصالحات انتخاباتی به همین مبنا 

گذاشته شد تا اعتماد از دست رفته در پیوند به پروسۀ انتخابات 
در افغانستان دوباره اعاده شود. كمیسیون ويژة اصالحات 

انتخاباتی پیشنهادات خود را ارايه كرد كه پیشنهادات شان بسیار 
گسترده بود و يک بخش آن ارتباط می گیرد به كار كمیتۀ گزينش 
تا ما فهرستی را برای هر دو كمیسیون آماده بسازيم و تالش ما 

اين است تا به گونه يی اين فهرست را آماده سازيم تا گامی برای 
ايجاد اعتماد به روند انتخابات در افغانستان باشد



حراست  شورای  موجودیِت  اعالم  دنبال  به 
و ثبات افغانستان، حاال شورای عالِی احزاِب 
جهادی و ملِی کشور نیز پا به عرصۀ سیاست 
به صورِت  شورا  این  هرچند  است.  گذاشته 
بود،  شده  تشکیل  پیش  چندماه  غیررسمی 
ولی در روز دوشنبه رسمًا اعالم موجودیت 

کرد. 
در یک سال گذشته حداقل صحنۀ سیاسِت 
ایتالفی  سازمان های  و  نهادها  از  افغانستان، 
خالی بود، اما حاال دیده می شود که بارِ دیگر 
ایتالف های تازه یی در حال شکل گیری است 
سازمان های  و  نهادها  همان  از  عمدتًا  که 

پیشین به وجود آمده اند. 
سیاسی  خاِص  قشِر  یک  فقط  افغانستان  در 
وجود دارد که همواره در حال نزدیک شدن 
از یکدیگرند. حداقل در طول  و دور شدن 
ساختِن  با  افراد  این  بارها  گذشته،  سال  ده 
شوراها و نهادهای سیاسی به یکدیگر نزدیک 
شده اند، ولی در دقیقۀ نودم که باید به سمِت 
مقصد اصلی یعنی شرکت در انتخابات گام 
آمدِن  به وجود  دلیل  به  ناگهان  می گذاشتند، 
گاه  و  گوناگون  مسایل  سِر  بر  اختالفات 
غیرقابل جمع با یکدیگر، از هم جدا شده اند 
و صدوهشتاد درجه موضِع مخالف گرفته اند. 
بیشتر را  شاید بلوغ سیاسِی ما، مجال پروازِ 
سرگیری  از  به  محکوم  همواره  و  نمی دهد 
همان راهی هستیم که بارها آن را پیموده ایم. 
داستان شوراسازی های ما، مرا به یاد اسطورۀ 
که  کسی  همان  می اندازد؛  »سیزیف«  یونانی 
را  تخته سنگی  روز  هر  بود  شده  محکوم 
بردارد و از کوه باال ببرد و در پایاِن روز که 
نزدیِک قلۀ کوه می رسید، تخته سنگ دوباره 
مجبور  سیزیف  و  می غلتید  اولش  جای  به 
تخته سنگ  دوباره  روز  آن  فردای  که  بود 
دردناِک  سرنوشت  این  بکشد.  دوش  به  را 
شوراها و ایتالف های سیاسِی ما نیز هست. 
نیز مجبوریم هر روز تخته سنِگ سیاست  ما 
پایاِن  در  را  آن  و  برداریم  زمین  روی  از  را 

روز به نزدیِک قله برسانیم، اما در آخرین دم 
جای  به  و  می غلتد  ما  شانۀ  از  تخته سنگ 

اولش برمی گردد. 
همواره ما به دالیِل مختلف، پیش از آن که به 
در ورطۀ  را  نزدیک شویم، کشور  انتخابات 
بالمنازِع  ناجِی  را  خود  و  کرده  حس  خطر 
را  دولت  زمان،  آن  در  ما  دانسته ایم.  آن 
خود  میاِن  و  دانسته   وضعیت  تمامِ  مقصِر 
کرد  خواهیم  کاری  این بار  که  بسته ایم  عهد 
است؟!...  شده  چه  سرانجام  اما  کارستان. 
شمالی اندک وزیدن گرفته، باغ های سرخ و 
به یک باره  نیز  ما  و  داده اند  نشان مان  را  سبز 
تصمیم گرفته ایم که ُکل ایتالف را برهم زنیم 
و خود را به آنانی نزدیک سازیم که احتمال 

بُردشان در انتخابات از همه بیشتر است. 
شاید در نگاهی ساده به قضیه، چنین انتخابی 
غیرعقالنی به نظر نرسد؛ زیرا ما در همه حال 
می خواهیم به قدرِت سیاسی برسیم، حاال چه 
از طریق ایتالف و یاراِن موجود در آن ها، و 
قصد  تازه.  یاراِن  و  ایتالف  طریق  از  چه  یا 
و نیِت اصلی وقتی برآورده شود، دیگر چه 
ما هستند و کی ها  با  دارد که کی  ها  اهمیت 

نیستند؟
احمدضیا  حضور  با  ملی  جبهۀ  وقتی 
محقق  محمد  و  دوستم  جنرال  مسعود، 
شد،  تشکیل   1393 سال  انتخابات  از  پیش 
ایتالف  بزرگ ترین  که  می کردند  فکر  همه 
عنوان  به  می تواند  هم  که  افغانستان  سیاسِی 
اپوزیسیون عمل کند و هم در انتخابات نقش 
در  است.  آمده  وجود  به  باشد،  داشته  موثر 
روزها و هفته های نخست، این ایتالف واقعًا 
برپا کرد و توانست به  سروصداهای زیادی 
عنوان یک ایتالف قدرتمنِد سیاسی تبارز کند. 
اما ادامۀ کار آن چه شد؟!... به محض این که 
چهره های  و  آمد  میان  به  انتخابات  بحِث 
اصلی در انتخابات مشخص شدند، دیگر نه 
برنامه  هم  نه  و  داشت  وجود  ملی یی  جبهۀ 
و راهکار سیاسی. همه در یک چشم به هم 

زدن، باد هوا شدند و رفتند. 

همین  نیز  مشابه  شوراهای  و  جبهه ها 
باید  سخن  یک  در  داشته اند.  را  سرنوشت 
گفت که در ده سال اخیر هیچ جبهه، شورا 
افغانستان شکل نگرفته که در  ایتالفی در  و 
البته  باشد.  نپاشیده  هم  از  انتخابات  آستانۀ 
این  بقایای  از  همواره  انتخابات،  آستانۀ  در 
ایتالف ها، ایتالف های تازه یی به هدف رفتن 
آمده اند؛ همان  به وجود  انتخابات  به سمِت 
موردی که برای جبهۀ ملی پیش آمد و عماًل 
اشرف غنی  و  عبداهلل  داکتر  اردوگاه  دو  میاِن 
تقسیم شد. دلیل این امر چه می تواند باشد؟! 
نظر جامعه شناسی  از  بدون شک  مسأله  این 
به صورِت  باید  و  دارد  آسیب شناسی  به  نیاز 
جامع به آن پرداخته شود؛ چیزی که در این 
این  کرد،  اشاره  آن  به  می توان  کوتاه  نوشتۀ 
بر  است که نوع برخورد سیاسِی ما همواره 
به  و  بوده  استوار  کوتاه مدت  منافع  محور 
همین دلیل، ما به صورِت ریشه یی به مسایل 
فکر نکرده ایم. ما فکر نکرده ایم که ضرورت 
نزدیک شدِن ما چیست، چه اهدافی ما را به 
ما  ارزشی  اصول  می سازد،  نزدیک  یکدیگر 
کدام هاست و چیزهایی از این دست. ما فکر 
نکرده ایم که واقعًا می خواهیم به کجا برسیم 
و چه چیزهایی می توانند ما را راضی سازند. 
آمد، دیگر  میان  به  پای قدرِت سیاسی  وقی 
ما در محور آن چرخیده و هر  ُکل هم وغِم 
کاری کردیم، برای رسیدن به آن بوده است. 
در  کشورهای  ویژه گی های  از  یکی  شاید 
آن  سیاسِی  قشر  بی ثباتِی  همین  گذار  حال 
باشد که نمی توانند تصمیم گیری کنند و برای 
هدف های بزرگ دور هم جمع شوند. ما فکر 
بزرگ  هدفی  سیاسی«  »قدرت  که  می کنیم 
است و بزرگ تر از آن، هیچ هدفی نمی تواند 
متصور باشد. ما مردمانی ناپخته در سیاست 
هستیم که حتا با اصول عقالنیِت سیاسی نیز 
آشنا نشده ایم. عقالنیت در ساده ترین تعریِف 
خود این است که »کسی علیه منافعش قرار 
نگیرد«، ولی ما در بسیاری مواقع عماًل علیه 

منافِع خود عمل می کنیم. 
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به سر  ایران  در  این سو  به  روز  دو  از  کشور  اجرایی  رییس 
سیاسی،  روابط  تحکیم  ماننِد  موضوعاتی  دربارۀ  تا  می برد 

اقتصادی و فرهنگی با مقاماِت ایرانی گفت وگو کند.
از  افغانستان،  در  ایرانی  مقاماِت  سفر،  این  با  هم زمان   
افغانستان  صلِح  گفت وگوهای  امِر  در  ایران  همکاری های 
خبر داده و ابراز آماده گی کرده اند، و در دیدار آقای عبداهلل 
با مقام های ایرانی نیز، مقاماِت این کشور گفته اند که باید به 
ایران اجازه داد تا به گونۀ مستقیم به ایجاد صلح در افغانستان 
موافقت کرده  این سخنان  با  آقای عبداهلل هم  کند و  کمک 

است.  
 البته این سفر، جوانِب دیگری هم دارد. دیدارِ آقای عبداهلل 
با آیت اهلل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران، حسن 
ما  برای  ایرانی  دیگِر  مقامِ  چند  و  رییس جمهوری  روحانی 
ثبات  ایجاد  به  آن کشور  توجِه  تا  فراهم می کند  را  فرصتی 
تروریسم  با  مبارزه  زمینه های  در  همکاری  و  افغانستان  در 
و  اقتصادی  همکاری های  گسترش  مخدر،  مواد  قاچاق  و 
هست،  آن چه  از  بیشتر  فرهنگی،  روابط  توسعۀ  و  تجاری 

جلب گردد. 
ایران برای بخش قابِل توجهی از مردمِ افغانستان خانۀ دوم 
مهاجرت  سال ها  دلیِل  به  هم  برخی های شان  برای  و  است 
یافته است.  را  اول  به خانۀ  اهمیتی قریب  اقامت در آن،  و 
غیرقانونی  و  قانونی  مهاجِر  میلیون  سه  به  نزدیک  حضور 
در ایران، فرصتی را برای کار و آموزِش این جمعیِت انبوه 
مساعد ساخته است. اما انتظار این است که در این دیدار، 
سهولت های زیادی برای مهاجراِن افغانستان در ایران فراهم 
شود؛ به خصوص سهولت هایی در زمینۀ آموزش و پرورِش 
با  رابطه  بودِن  عمیق  بنابراین،  آن ها.  نوجواناِن  و  کودکان 
چنین کشوری برای افغانستان اهمیِت خاصی دارد؛ چنان که 
داشتن رابطه با هند، چین و روسیه در منطقه، در فراهم سازی 
زمینه های مثبت برای افغانستان بسیار مهم و تأثیرگذار است. 
گفته  سخن  افغانستان  در  ایران  همکاری های  از  هرگاه  اما 
علم می کند.  قد  ما  برابِر  در  پاکستان  نامِ  به  مانعی  می شود، 
رویارویی پاکستان با ایران در افغانستان، کمتر از رویارویی 
آن کشور با هند نمی تواند باشد. با فعال شدِن بندر چابهار که 
در صدرِ گفت وگوهای رییس اجرایی و مقاماِت ایرانی قرار 
دارد، افغانستان بدیلی برای بندر کراچی می یابد و ایران نیز از 
این رهگذر نفِع سرشاری می برد. اما مسلمًا پاکستانی ها با این 
کار موافق نیستند و نمی خواهند بازار خوبی مثل افغانستان 
را از دست بدهند. مبرهن است که با راه یافتِن افغانستان به 
نقطه نظِر تجاری  از  پاکستان  اهمیتی هم سنِگ  ایران  چابهار، 
تمامِ  در  پاکستان  از  درازمدت  در  و  می کند  پیدا  ما  برای 
نهایِت تالِش  پاکستانی ها  بنابراین،  عرصه ها پیشی می گیرد. 
تا مانع همکاری های گستردۀ دو  خود را به خرج می دهند 
کشور و تحقِق این اهداف شوند. اما در عین حال، ایرانی ها 
با  بهتر  رابطۀ  ایجاد  برای  زیادی  متغیرهای  و  توانایی ها 
پاکستان دارند و افغانستان می تواند در کنار چین، از ایران به 
عنوان یک همسایۀ قدرتمند به عنواِن اهرمِ فشار بر پاکستان 
در  آمادۀ همکاری  ایرانی ها خودشان  که  کند. حاال  استفاده 
روند صلح اند، می دانند هیچ راهی برای رسیدن به این هدف 
یعنی  دهند؛  قرار  توجه  مورد  را  پاکستان  این که  ندارند جز 
ایرانی ها باید با پاکستانی ها صحبت کنند و بر آن کشور تأثیر 

بگذارند. 
جاروب  زماِن  از  یعنی  گذشته ها  از  ایران  حال،  همین  در 
شدِن طالبان از کشور در چهارده سال پیش، همکارِ خوبی 
برابِر  در  هیچ گاه  امریکایی ها  است.  بوده  افغانستان  برای 
نظر  به  هم  آینده  در  و  نگرفتند  قرار  ایران  همکاری های 
نمی رسد که میاِن این دو قدرِت رقیب، دشمنِی خاصی در 
به  می تواند  افغانستان  این که  شود.  رونما  افغانستان  میداِن 
عنواِن یک نقطۀ تعامل میاِن این دو کشورِ مدعی قرار گیرد، 
فرصِت دیگری برای افغانستان است. اما تا زمانی که ایران 
برای ایجاد ثبات در افغانستان، پاکستان را وادار به همکاری 
نسازد و افغانستان از این قدرت ِ منطقه یی در راستای رسیدن 
به صلح بهرۀ الزم را نبرد، هیچ همکاری کالِن اقتصادی میان 

ایران و افغانستان نمی تواند به قوام برسد.

ایران و گفت وگوهای صلح
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در افغانستان فقط يک قشِر خاِص سیاسی وجود دارد كه همواره در حال نزديک شدن و 

دور شدن از يکديگرند. حداقل در طول ده سال گذشته، بارها اين افراد با ساختِن شوراها 

و نهادهای سیاسی به يکديگر نزديک شده اند، ولی در دقیقۀ نودم كه بايد به سمِت مقصد 

اصلی يعنی شركت در انتخابات گام می گذاشتند، ناگهان به دلیل به وجود آمدِن اختالفات بر 

سِر مسايل گوناگون و گاه غیرقابل جمع با يکديگر، از هم جدا شده اند و صدوهشتاد درجه 

موضِع مخالف گرفته اند. 

شايد بلوغ سیاسِی ما، مجال پرواِز بیشتر را نمی دهد و همواره محکوم به از سرگیری همان 

راهی هستیم كه بارها آن را پیموده ايم. داستان شوراسازی های ما، مرا به ياد اسطورة 

يونانی »سیزيف« می اندازد؛
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مشـاهـدۀ آسـمان
 در سال 2۰۱6

خورشید  برابر  از  عطارد   ۲۰16 سال  در 
می گذرد و سه کپسول فضاپیما به اهداف 
این سال عالقه مندان  شان می رسند. در 
گرفتگی  آفتاب  یک  شاهد  نجوم  و  فضا 
بود.  خواهند  یی  حلقه  هم  یکی  و  کامل 
اما مهتاب در سال ۲۰16 نمایش تازه ای 

ندارد.
و  مریخ  های  سیاره   ۲۰16 نو  سال  در 
قرار  توجه  مورد  همه  از  بیشتر  مشتری 
فضاپیمای  جوالی   ۴ تأریخ  به  دارند. 
موسوم به »جونو« متعلق به ادارۀ تحقیقات 
به  )ناسا(،  امریکا  متحدۀ  ایاالت  فضایی 
فضاپیما  این  رسد.  می  مشتری  سیارۀ 
قرار است یک سال تمام در مدار مشتری 
و  مقناطیسی  ساحۀ  اتموسفیر،  و  بچرخد 
ساختمان داخلی این سیارۀ عظیم را مورد 
کپسول  یک  »جونو«  بدهد.  قرار  مطالعه 
اولین  این  زیرا  شود،  می  خوانده  »سبز« 
از  دور  فاصلۀ  چنین  تا  که  است  فضاپیما 
آفتاب تنها از انرژی خورشید استفاده می 
سوی  به  که  هایی  فضاپیما  کنون  تا  کند. 
پرتاب  آن  از  تر  دور  یا فضای  و  مشتری 
مواد  حاوی  های  بطری  با  شدند،  می 

رادیواکتیف حرکت و فعالیت می کردند.
موقعیت مناسب مریخ برای فضاپیما ها

امسال فضاپیمای  مارچ  ماه  در  است  قرار 
یک  همچنان  و  ناسا  به  متعلق  »انسایت« 
اروپا  فضایی  تحقیقات  ادارۀ  فضاپیمای 
گاز  تریس  مارس  »ایکسو  نام  به  )ایسا( 
شوند.  پرتاب  مریخ  سوی  به  اوربیتر« 
به   ۲۰16 اکتوبر  ماه  در  فضاپیما  دو  این 
هم  هرچند  رسید.  خواهند  خود  هدف 
اکنون فضاپیما های زیادی در مدار مریخ 
می چرخند و در سطح مریخ دو دستگاه 
برای  آنها  آنهم  با  اند،  فعال  نورد«  »سطح 
را  رنگ  سرخ  سیارۀ  این  که  دانشمندانی 
مورد تحقیق و مطالعه قرار می دهند، کافی 
آیا  که  نیست  روشن  هم  هنوز  تا  نیستند. 
زمانی شرایط حیات در مریخ موجود بوده 
است، و یا حتی امروز به نحوی در روی 

این کره حیات وجود دارد، یاخیر.
قرار  رو  از همین  وله،  دویچه  به گزارش 
است فضاپیمای »ایکسو مارس« ایسا حاال 
از  هایی  نشانه  و  بچرخد  مریخ  مدار  در 
و  جستجو  را  میتان  گاز  ویژه  به  گازها، 
تواند  می  میتان  زیرا  کند،  گیری  اندازه 
را  مریخ  کرۀ  در  بیولوژیکی  های  فعالیت 
هدف  به  فضاپیما  این  وقتی  بدهد.  نشان 
کپسول  یک  آن  از  پیش  برسد،  خود 
کوچک را از بدنۀ خود جدا می سازد. این 

کپسول قرار است روش فنی و تخنیکی را 
آزمایش  مریخ  سطح  به  آمدن  فرود  برای 
کند، زیرا در بخش دوم مأموریت »ایکسو 
مارس« قرار است در سال ۲۰1۸ میالدی 
یک البراتوار سیار )روی چرخ ها( روی 
امکان  و  بنشیند  مریخ  سرخرنگ  ریگزار 

حیات را در آنجا جستجو کند.
سال  همین  در  ناسا  »انسایت«  فضاپیمای 
حرارت  و  آید  می  فرود  مریخ  به   ۲۰16
سطح این سیاره در محل فرود و همچنان 
قرار  مطالعه  مورد  را  احتمالی  های  زلزله 
سطح  در  کوچک  های  زلزله  دهد.  می 
مریخ مسایل زیادی را در مورد ساختمان 

داخلی کرۀ مریخ روشن می سازد.
مأموریت »روزیتا« به پایان می رسد

نیز  »روزیتا«  اروپایی  فضاپیمای  مأموریت 
روی تحقیقات در مورد حیات ممکن در 
فضا تمرکز دارد. »روزیتا« از آگست سال 
موسوم  دار  دنباله  جرم  اطراف  در   ۲۰1۴
حرکت  در  گیراسیمنکو«  »چوریوموف  به 
است. در ماه نوامبر ۲۰1۴ کاوشگر »فیله« 
»چوریوموف  سطح  به  فضاپیما  این  از 
 ۴ تقریبًا  آن  وسعت  که  گیراسیمنکو«، 
مأموریت  اما  آمد.  فرود  است،  کیلومتر 
می  پایان  به   ۲۰16 سپتمبر  در  »روزیتا« 
رسد و قرار است این فضاپیما نیز به سطح 
همین جرم دنباله دار بیفتد و مانند کاوشگر 
»فیله« برای همیشه در همانجا بماند، بدون 
اینکه هردو هیچ فعالیت دیگری انجام داده 
بتوانند. اما اطالعاتی که تا آن زمان از این 
و  ها  سال  اند،  آمده  بدست  کاوشگر  دو 
حتی ده ها سال دانشمندان را مشغول نگه 

خواهند داشت.
عطارد با یک کسوف کوچک

سال  در  رویداد  ترین  انگیز  شگفت 
برابر  از  ۲۰16 گذر سیارۀ کوچک عطارد 
خورشید است. به تأریخ 9 می سال ۲۰16 
این سیاره دقیقًا در میان آفتاب و زمین قرار 
نیم ساعت یک  می گیرد. حدود هفت و 
نقطۀ سیاه به روی قرص خورشید رد می 
آسمان  که  جا  همه  در  صحنه  این  شود. 
جهان  سراسر  در  قسمًا  و  باشد،  صاف 
قابل دید است. تنها شرق آسیا، آسترالیا و 
زیالند جدید از تماشای این پدیدۀ شگفت 
انگیز محروم می مانند. بهترین نقاط برای 
دیدن این کسوف کوچک، غرب و شمال 
اروپا، گرینلند و همچنان امریکای شمالی 
متأسفانه  عطارد  سیارۀ  اما  اند.  جنوبی  و 
به  آن  سایۀ  گذر  که  است  کوچک  آنقدر 
به  تنها  خورشید  درخشان  قرص  روی 

وسیلۀ دوربین و یا تلسکوپ های خاص 
قابل دید است.

احتیاط در برابر نور شدید خورشید!
احتیاط! هیچگاهی بدون عینک مخصوص 
نکنید.  نگاه  مستقیمًا  خورشید  نور  به 
بدترین  به  را  انسان  کاری چشمان  چنین 
کور  به  حتی  و  رساند  می  صدمه  وجه 
تدابیر  با  اگر کسی  شدن منجر می گردد. 
باشد،  آشنا  آفتاب  مشاهدۀ  برای  حفاظتی 
باید از مراجع مربوط به ستاره شناسی و یا 

کارشناسان مشورت بگیرد.
به  خورشید  قرص  روی  از  عطارد  گذر 
به  بعدی  کسوف  شود.  می  واقع  ندرت 
زمین  بین  در  عطارد  که  کوچکی،  این 
 ۲۰۲9 سال  در  بگیرد،  قرار  خورشید  و 

میالدی رخ می دهد.
یک کسوف کامل و یکی هم حلقه یی

کسوف  یک   ۲۰16 مارچ   9 تأریخ  به 
آن  در  که  پیوندد،  می  وقوع  به  »واقعی« 
مهتاب به صورت کامل جلو خورشید را 
می گیرد. این نمایش زیبای طبیعت برای 
چهار دقیقه در نقاط زیادی روز را به شب 
جنوب  چین،  جاپان،  در  سازد.  می  مبدل 
هاوایی  آسترالیا،  اعظم  بخش  آسیا،  شرق 
و االسکا این آفتاب گرفتگی کامل نیست.

شش ماه بعد از آن، به تأریخ اول سپتمبر 
خورشید  برابر  در  مهتاب  بازهم   ،۲۰16
آن  در  که  آنجایی  از  اما  گیرد.  می  قرار 
مدار  نقطۀ  دورترین  در  مهتاب  زمان 
باشد،  داشته  قرار می  بیضوی شکل خود 
بزرگی قرص مهتاب برای پوشانیدن کامل 
قرص خورشید نمی باشد و در نتیجه یک 

کسوف حلقه مانند ایجاد می گردد.
مهتاب در سال ۲۰16 هیچ نمایش ندارد

گرفتگی  مهتاب  یا  خسوف  هیچ  نو  سال 
سه  تنها  مهتاب  ندارد.  خود  با  برجسته 
بار از نیم سایۀ کرۀ زمین می گذرد و به 
صورت کامل قابل دید باقی می ماند. تنها 
در یک گوشۀ آن اندکی تاریکی دیده می 
شود، که آن را هم اغلب تنها کارشناسان 
تشخیص می توانند. در سال ۲۰1۷ میالدی 
اما یک  نیمه واقع می شود.  یک خسوف 
سال بعد از آن، یعنی در سال ۲۰1۸، برای 
مهتاب  بار  دو  انتظار طوالنی،  جبران یک 

گرفتگی یا خسوف کامل رخ می دهد.
مشتاقان فضا و نجوم در سال روان ۲۰16 
بسنده  فضایی  های  رویداد  دیگر  به  باید 
و  است  کبیسه  سال  یک  این  زیرا  کنند، 

حتی 366 شب دارد!

هیات  یک  رأس  در  که  مجلس  عضو  یک 
مجلس جهت بررسی معافیت تیل به بندرهای 
آقینه و حیرتان رفته بود، می گوید که در مدت 
تن  میلیون  از 6صد  بیش  چهار سال گذشته، 
تیل از این دو بندر با معافیت وارد شده است.
اللی حمیدزی که دیروز در مجلس با رسانه ها 
تا   139۰ سال  از   « گفت:  می کرد  صحبت 
سال 139۴ به مقدار ۴ میلیون و هشت صدو 
بیست هزار تن تیل به نام نیروهای خارجی با 
مالیاتی وارد کشور شده و ۲ میلیون  معافیت 
از خارج کشور  بهانه  به همین  دیگر هم  تن 
خریداری شده؛ ولی تاهنوز وارد کشور نشده 

است«.
جامعه  و  افغانستان  میان  قرارداد  اساس  بر 
قوای  ضروریت های  تمامی  ورود  جهانی، 
مالیات معاف می باشند؛  از  به کشور  خارجی 
اما آقای اللی می گوید: حدود ده درصد تیل 
نیروهای  توسط  معافیت  بدون  شده  وارد 
بازارهای  به  متباقی  و  شده  مصرف  خارجی 

کشور فروخته شده است.
دالر می  تیل 1۷۰  مالیات هر تن  او،  به گفته 
کنیم؛  حساب  را  تیل  مقدار  این  اگر  و  شود 
بیش از یک میلیارد دالر می شود که به خزانه 

دولت واریز نشده است. 
او قضیه معافیت تیل را خطرناک تر از بحران 
از  افرادی  شد:  یادآور  و  خواند  کابلبانک 
افرادی  ویژه  به  قضاییه  و  مقننه  اجراییه،  قوه 
ریاست  مالیه،  وزارت  گمرکات  ریاست  از 
تشریفات وزارت خارجه و تصدی مواد نفتی 
وزارت تجارت در این کار دست دارند و به 

بزرگترین مافیا تبدیل شده اند.
به بیان وی، برخی وزرا و روسای امنیت ملی 
در  تیل  مافیای  همین  جز  نیز  قبلی  حکومت 

کشور هستند.
تیل  مقدار  این  داشت:   بیان  حمیدزی  اللی 
فیول  نشنل  افغان،  )لیگو  توسط شرکت های 
کار پوریشن، سوپریم فیول، ژنرال لوجستیک، 
سادات،  خاور  فارچون،  افغان  میهن سیالب، 
لمتد،  سفی  استار،  رید  گاز،  و  نفت  غضنفر 
آریا  پترولیم،  تارگیت  آریا  لمتد،  فیدلیس 
تارگیت لوجستیک، پروان گروپ، اورو ژنرال 
سمیع،  زمری  پترولیم،  خاواک  لوجستیک، 
کالیدسدال  و  سی  ای  دبلیو  اس،  اف  دبلیو 
گروپ( بدون معافیت وارد کشور شده است.

آقای حمیدزی خاطر نشان کرد: جواز بیشتر 
این شرکت ها به نام های جعلی و یا مستعار 
شده  گرفته  دولت  قوه  سه  های  مقام  توسط 

است.
به گفته وی؛ بر عالوه این مقدار تیل، برخی 
این شرکت ها جواز معافیت واردات هزاران 
تن گاز را نیز گرفته اند، در حالی که نیروهای 
خارجی در افغانستان هیچگاه از گاز استفاده 

نمی کنند.
اسناد جمع  این هیات همچنین تصریح کرد: 
به  رسیدگی  برای  را  شده  مرتب  و  آوری 
می  اجراییه  ریاست  و  جمهوری  ریاست 
فرستد و روند رسیدگی را نیز نظارت خواهد 

کرد.
تیل و گاز  این که معافیت  با ذکر  آقای اللی 
بر  را  اسناد  این  ما   « کنترل شود گفت:  باید 
اساس اراده رییس جمهور در مبارزه با فساد 

به وی ارایه می کنیم«.
بهانه  به  که  تیلی  این هیات،  اعضای  به گفته 
کشور  وارد  معافیت  با  و  خارجی  نیروهای 
کیفیت  ترین  پایین  از  اکثرا  نیز  اند  شده 

برخوردار بوده است.

شورای امنیت ملی
وظایف معاونان والیات هلمند و غزنی را به تعلیق درآورد

وظایف  افغانستان،  ملی  امنیت  شورای 
دلیل  به  را  والیان هلمند و غزنی  معاونان 
اظهارات »غیرقابل تحمل« به حالت تعلیق 

درآورده است.
در نامه یی که از اداره ارگان های محلی به 
امضای عبدالمالک صدیقی سرپرست این 
امنیت  شورای  که  آمده  شده،  اداره صادر 
مقامات  غیرمسووالنه  »اظهارات  ملی 

محلی را غیرقابل تحمل خوانده است«.
به  ملی  امنیت  شورای  نامه،  این  براساس 
بود  داده  دستور  محلی  ارگان های  اداره 
که  کند  گوشزد  محلی  مقام های  به  که 
جهت  اجتماعی  شبکه های  از  »استفاده 
ابراز نارضایتی علیه تصامیم و سیاست های 
حکومت به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و 
جدی  اقدامات  در صورت خالف ورزی، 

روی دست گرفته خواهد شد.«
مقام های  به  ملی  امنیت  شورای  اشاره 
والی  معاون  احمدی  محمدعلی  محلی، 
والی  معاون  رسولیار  محمدجان  و  غزنی 
و  ماه ها  در  که  مقامی  دو  ـ  است  هلمند 
بی پرده یی  اظهارات  گذشته  هفته های 

درباره تحوالت امنیتی داشته اند.
آقای رسولیار در پی حمالت شدید گروه 
طالبان به ولسوالی سنگین این والیت، در 
به دلیل  حساب فیسبوک خود نوشت که 
عدم حمایت جدی نهادهای مرکزی دولت 
از نیروهای محلی، در ظرف دو روز بیش 
دادند  دست  از  را  جانشان  سرباز   9۰ از 
دست  به  سقوط  آستانه  در  منطقه  این  و 

طالبان قرار گرفته است.
بی بی سی  با  مصاحبه ای  در  احمدی  آقای 
کدام سخنان  که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
گفت  شده،  تلقی  تحمل«  »غیرقابل  او 
کماندوهای  موضوع  موضوع،  »اولین  که 
)اسفند(  حوت  از  من  که  است  اسالمی 

سال گذشته آن را زنگ خطری برای نظام 
دانسته و بی تفاوتی در برابر آن را خالف 
گفته ام«  عامه  مصلحت  و  نظام  مصلحت 
برای اظهار سخنان »به من اخطاریه رسیده 

است«.
به گفته او، »کماندوهای اسالمی« شاخه یی 
از  شماری  که  است  القاعده  سازمان  از 
والیت  در  افغان  و  خارجی  شهروندان 
والیت های  از  برخی  و  زابل  جنوبی 
می کند  فعالیت  غزنی  جمله  از  همجوار 
گذشته  ماه  چند  گروگان گیری های  در  و 

نقش اصلی داشته است.
موضوع  که  افزود  غزنی  والی  معاون 
دیگری که به دلیل مطرح کردن آن هشدار 
گروه  پرچم  موجودیت  کرده،  دریافت 
دولت اسالمی )داعش( در راه های مناطق 

آرام والیت غزنی بوده است.
آقای احمدی گفت که موضوع دیگر عدم 
مرکزی  دولت  مقام های  دستور  اجرای 
هفت  اجساد  انتقال  از  ممانعت  برای 
از  گروگان هزاره سربریده شده در زابل، 

غزنی به کابل است.
این گروگان ها در 1۷ عقرب در والیت زابل 
از سوی داعش سربریده شدند و معترضان 
اجساد آن ها را به کابل منتقل کردند و روز 
برابر  در  بزرگی  تظاهرات  در  عقرب   ۲۰
کاخ ریاست جمهوری، دولت را متهم به 

تفاوتی در برابر گروگان ها کردند.
هر  در  و  زمانی  هر  در  که  کرد  تاکید  او 
شرایطی حاضر است که در برابر اظهارات 
کند.  دفاع  آن ها  از  و  گوید  پاسخ  خود 
واقعیت ها  نگفتن  که  افزود  احمدی  آقای 
با اصول حکومت پاسخگو مطابقت ندارد.
تعلیق  که  می گوید  محلی  مقام  این 
که  است  آن  معنای  به  او،  وظیفه  کردن 

»خانه نشین« شود.

هیات اعزامی مجلس به بنادر حیرتان و آقینه:

6۰۰  میلیون تُن تیل در چهار سال 
گذشته با معافیت وارد شده است
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بخش نخسـت

روِش
پیشرفت در محیط کار

بخش چهــارم

موفقیت خوب است و کیست که دوست نداشته باشد موفق باشد؟ هر کسی 
دوست دارد فردا، از جایی که امروز در آن واقع شده، یک قدم جلوتر باشد. 

شما دوست ندارید؟ واقعًا کیست که دوست نداشته باشد؟! 
برای پیشرفت و موفقیت، راه های زیادی وجود دارد؛ باال رفتن از نردباِن 
شغلی نیازمند سخت کوشی، وقت شناسی و کمی خوش شانسی است. خیلی 
خوب می شد اگر مدرک دانشگاهی، مهارت های شغلی و بازده کاری به طور 
اما زنده گی  باز می کرد؛  خارق العاده یی درهای آرزوهای تان را به روی تان 
این گونه نیست. شما باید خودتان برنامه ریزی کرده و برنامه های تان را اجرا 
خلق  سازنده،  و  موثر  ارتباطات  کردن،  کار  خوب  کردن،  زیاد  کار  کنید. 
ایده های بکر و... . به قول روان شناسان اجتماعی، هم محیط بر انسان اثر 
می گذارد و هم انسان بر محیط خودش. پس اگر می خواهید موفق باشید، 
معطل نکنید و ادامۀ این مطلب را بخوانید تا به شما نکته های فوق العاده یی 

هدیه شود. 
۱ـ بگذارید مهارت های مدیریتی تان بدرخشند

باال رفتن از هر یک از پله های نردباِن شغلی نیازمند این است که شما توانایی 
موفقیت های  باشید،  قلب  قوت  دیگران  برای  باشید.  داشته  مدیریت  ذاتِی 
مختلف را شناسایی کنید و هر چند وقت یک بار کارها را سازمان دهی کنید. 
دعوت کردِن دوستان به صرِف نوشیدنی پس از اتمام ساعات کاری، گزینۀ 

مناسبی برای افزایش روحیۀ کارِ گروهی به شمار می رود. 
۲ـ همیشه شیک پوش باشید

خیلی تعجب می کنید اگر یک روز ببینید که رییس اداره لباِس مناسب بر تن 
نکرده است. اگر مقررات اداره، شما را ملزم به پوشیدن لباس ُفرم می کند، 
سعی کنید همواره مرتب و تمیز باشید. همیشه طوری لباس بپوشید که اگر 
یک روز به دفتر مدیریت فراخوانده شدید، ظاهری مناسب داشته باشید. 

موهای تان را مرتب کنید و کفش ها را نیز بُرس بزنید.  
۳ـ با زمان بندی پیش بروید

که  زمانی  نکنید.  رتبه  ترفیع  درخواست  خودتان  هیچ گاه  که  است  بهتر 
را  مناسب  زمان  نکنید.  تقاضایی  چنین  او  از  است،  فشار  تحت  مدیرتان 
با دقت کامل انتخاب کنید و طوری رفتار کنید که آن ها متوجه شوند شما 
قابلیت انجامِ کارهای بیشتر را دارید. کاری نکنید که تصور شود شما برای 

ترفیع رتبه و گرفتن عنواِن جدید عجله دارید.
۴ـ ارتباط مناسبی با همکاران داشته باشید

نیست  الزم  حال  عین  در  اما  باشید،  داشته  دوست  را  همه  نیست  قرار 
کسی از این موضوع اطالع پیدا کند. سعی کنید همیشه مؤدب، محتاط و 
بامالحظه باشید. در کارهای گروهی به طور برجسته ظاهر شوید. با قدردانی 
از زحمات دیگران، به  راحتی می توانید در بین آن ها محبوبیت و مقبولیت 
پیدا کنید. باید مراقب شهرِت خود نیز باشید. مسایل خصوصی زنده گی را 
برای خودتان نگه دارید و کاری در اداره، دفتر یا سفر شغلی انجام ندهید 

که بعدها باعث پشیمانی شما شود. 
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اسالوی ژيژک ب
 ترجمه: امیررضا گالبی، صالح نجفی

 ایدیولوژی هیچ گاه در مرموزسازی ساده یی 
سلطه  پنهاِن  واقعیِت  که  نمی شود  خالصه 
می پیچد؛  ابهام  از  هاله یی  در  را  استثمار  و 
واقعیِت پلید و فجیعی که ایدیولوژی آن را 
در هاله یی از ابهام می پیچد، الجرم رد پاهاِی 
ـ  ایدیولوژی  صریح  متن  خود  در  را  خود 
تضادهای  و  تناقض ها  شکاف ها،  قالب  در 
دادگاه های  بی گمان  ثبت  می کند.  ـ  آن 
مضحکۀ  استالینی،  فرمایشی  و  نمایشی 
قساوت آمیزی از عدالت بودند که قساوت و 
سبعیِت حیرت انگیز رژیم را پنهان می کردند 
لزومی  پنهان  قساوِت  این  دیدن  برای  اما 
ظاهر  ـ  بدانیم  را  پرده  پشت  واقعیت  ندارد 
ساخته گی بودن  و  نمایشی  محاکمه ها،  علنی 
هولناِک اعترافات متهمان در انظار عمومی، و 
غیره، این قساوت را برمال می کرد. به طریقی 
یهودی ها  بداند  کسی  نیست  الزم  مشابه، 
اتهامات  که  بفهمد  تا  بودند  چه گونه  واقعًا 
نگاهی  ـ،  بود  ساخته گی  علیه شان  نازی ها 
روشن  وضوح  به  اتهامات  همان  به  دقیق 
می سازد که با یک فانتزی پارانوییک طرفیم. 
سرمایه داری  خشونِت  مورد  در  امر  همین 
زیادی  صفحات  من  ـ  است  صادق  لیبرال 
بشر دوستانه  مداخالِت  دروغ  بودن  باب  در 
واقعیت  از  کسی  ندارد  لزومی  نوشته ام. 
این گونه  پشِت  در  موجود  خشونت بار 
پی گیری  یعنی  باشد،  آگاه  مداخالت 
اقتصادی  و  سیاسی  منافع  کلبی مسلکانۀ 
تا  انسان دوستانه،  دغدغه های  لوای  تحت 
پی  مداخله ها  قبیل  این  دروغین بودن  به 
انسجام ها، شکاف ها و سکوت ها  برد  عدم 
خود  خودی  به  ایدیولوژی  متن  ظاهر  در 
گویای ماجراست. البته این، به هیچ وجه به 
معنی این نیست که افشا و تحلیل امور واقع 
اصاًل مهم نیست: باید تمام جزییات جنایات 
وحشیانۀ شان، استعمار بی رحمانۀشان و غیره 
چامسکی  خود  که  کاری  ــ  کرد  روشن  را 
برای  چند،  هر  داده.  انجام  را  آن  خوبی  به 
در  حتا  چه گونه  اغلب  مردم  این که  توضیح 
حقایق اند  به  اعتراف  به  مجبور  که  لحظاتی 
باقی  ایدیولوژی شان  چارچوب  در  ]هنوز[ 
کنار  در  باید  مکمل،  عنوان  به  می مانند، 
ایدیولوژی  تحلیل  به  وقایع  بررسی  و  افشا 
نیز دست زد، ایدیولوژی یی که نه تنها مردم 
ناتوان  وقایع  عظیم  وحشت  رؤیت  از  را 
درگیر  می سازد  قادر  را  آن ها  بلکه  می کند، 
فعالیت هایی شوند که منجر به چنین وقایع 
ظاهر  درحالی که  می شود،  جنایت کارنه یی 

انسانی خود را کماکان حفظ می کنند.  
دیگری  ظریف تر  نکتۀ  به  باید  این جا  در 
دیدن  از  نمی توان  اغلب،  کرد:  اشاره  هم 
انسان ها  به رنج  میزان بی تفاوتی نسبت  این 
شوکه نشد ـ حتا و مخصوصًا وقتی رسانه ها 
محکوم  و  می دهند  پوشش  را  آن  وسیعًا 
از  برآشفته گی  نفس همین  ـ گویی  می کنند 
و  مفتون  تماشاگرانی  ما  از  که  است  رنج 
دهۀ  اوایل  بیاوریم  یاد  به  می سازد.  سترون 
با  سارایوو،  سه سالۀ  محاصرۀ  را،   199۰
مردمی در حال گرسنه گی، بی دفاع در برابر 
معمای  تک تیراندازها.  آتش  بی امان  هجوم 
بزرگ این است: به رغم این که رسانه ها مملو 
چرا  بود،  واقعه  گزارش های  و  تصاویر  از 
نیروهای سازمان ملل، ناتو یا ایاالت متحده 
سارایوو  محاصرۀ  شکستن  به  موفق  حتا 
نشدند تا کریدوری برای نقل و انتقال آزادانۀ 
مردم و آذوقه و مواد غذایی ایجاد کنند؟ هیچ 
هزینه یی نداشت: با فشار اندک اما جدی به 
محاصرۀ  کش دار  نمایش  صرب،  نیروهای 
سارایوو، شهری در معرض وحشت دایمی، 
این  به  پاسخ  یک  تنها  می یافت.  خاتمه 
براومن  رونی  که  پاسخی  دارد،  معما وجود 
از طرف صلیب سرخ جهانی  که  همو  داد، 
هماهنگ کنندۀ کمک ها به سارایوو بود: نفِس 
به  سارایوو  بحران  کشیده شدن  تصویر  به 
عنوان بحرانی »انسانی«، نفس صحبت کردن 
واژه گانی  با  نظامی  سیاسی-  زدوخورد  از 
تمامًا  انتخاب  یک  به  متکی  بشردوستانه، 
را  اساسًا طرف صرب ها  )یعنی  بود  سیاسی 
در جنگ گرفتن(. و فرانسوا میتران در این جا 

نقش شوم و حیله گرانه یی ایفا می کرد: 
در  بشردوستانه«  »مداخلۀ  از  تجلیل 
سیاسی  گفتار  یک  جایگزین  یوگسالوی 
و  بحث  هرگونه  پیش  از  بدین سان  و  شد، 
جدل مغایر با خود را بی اعتبار جلوه می داد... 
قادر  میتران،  فرانسوا  که  می رسید  نظر  به   .
یوگسالوی  جنگ  از  خود  تحلیل  بیان  به 
به  بشردوستانه،  با واکنشی مطلقًا  او  نیست. 
یا  منظور خود،  بیان  برای  غیرمنتظره  منبعی 
موضعش  بزک کردن  برای  بگوییم  دقیق تر 
دست یافت... . میتران همچنان از نگه داشتن 
یوگسالوی در درون مرزهایش دفاع می کرد 
قوی  حکومت  یک  تنها  که  شد  متقاعد  و 
منطقۀ  این  در  را  ثبات  می تواند  صرب 
آشوب زده تضمین کند. این موضع به سرعت 
با مخالفت مردم فرانسه مواجه شد. کل این 

فعالیت پُرهیاهو و قیل و قال بشردوستانه به او 
اجازه داد تا از نو بر پای بندی بی دریغ فرانسه 
به حقوق بشر تأکید بگذارد و ادای مخالفت 
ــ  درآورد  را  بزرگ  صربستان  فاشیسم  با 
دست  باز گذاشتن  جز  نتیجه یی  این همه  و 

صرب ها نداشت. 
جنگ  از  من  برداشت  که  است  روشن 
متفاوت  چامسکی  برداشت  با  یوگسالوی 
او  استدالل  کلی  خط  با  من  البته  است. 
موافقم و قبول دارم که رویۀ سیاست زدودۀ 
باید  را  بشر«  »حقوق  بشردوستانۀ  سیاست 
تحلیل  نظامی  مداخلۀ  ایدیولوژی  عنوان  به  
کرد، مداخله یی در خدمت اغراض و منافع 
که  همان طور  مشخص.  سیاسی  اقتصادی- 
وندی براون، در مورد آرای مایکل ایگناتیف1 
نشان داده است، این نوع بشردوستی، خود را 
در قالب نوعی ضدسیاست جا می زند ـ دفاع 
بی چون و چرا از بی گناهان و مستضعفان در 
برابر قدرت، دفاع بی چون و چرا از فرد در 
برابر دم و دستگاه عظیم و بالقوۀ ظالم یا جائر 
فرهنگ، دولت، جنگ، درگیری های نژادی، 
مصادیق  سایر  و  پدرساالری،  قبیله گرایی، 

بسیج یا اِعمال قدرت جمعی علیه افراد.
از  دفاع  به  که  »آنانی  است:  این  سوال  اما، 
مقابله  برای  می کنند،  مداخله  بشر  حقوق 
فرآیند  نوع  چه  از  مخالف  قدرت های  با 
مدافع  آیا  می گیرند؟  مدد  سیاسی سازی 
عدالت اند  مفهوم  از  دیگری  صورت بندی 
عدالت طلبانۀ  پروژۀ  هرگونه  مخالف  یا 
جمعی اند؟« مثاًل، واضح است که سرنگونی 
تحت  که  متحده،  ایاالت  توسط  صدام 
عراق  مردم  رنج  به  پایان دادن  عناوین 
مشروعیت می یافت، نه تنها به انگیزۀ منافع 
مشخص سیاسی- اقتصادی صورت گرفت، 
اوضاع  از  دقیقی  تصور  بر  بود  متکی  بلکه 
از  بعد  عراق  اقتصادِی  سیاسی-  احوال  و 
ضمانت  غربی،  لیبرال  )دموکراسی  صدام 
مالکیت خصوصی، ادغام در بازار جهانی و 
غیره(. بنابراین، سیاست ضد سیاسِی مبتنی بر 
بشردوستِی محض که ادعا می کند هدفی جز 
عمل  در  ندارد،  انسان ها  رنج  از  جلوگیری 
جمعِی  پروژۀ  پیشبرد  مانع  ضمنی  به طور 
سیاسی  اجتماعی-  مثبت  تغییرات  ایجاد 
این جا  در  رانسیر  ژاک  پیشنهاد  می شود. 
خیریه  اقدامات  با  بشر  حقوق  مهم  مقایسۀ 

است. 
.
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حسین كارگر بهبهانی
در  و  غنی  بسیار  ادبیاتی ست  فارسی،  ادبیات 
هستند  بسیاری  شعرای  آن،  پُربار  تاریخ  بلنـدای 
که با اشعارِ خود آثار جاودانی آفریده و دل ها را 
و جاودان شده اند. شعرایی همچون  کرده  مسخر 
سعدی و رودکی و فردوسی و فرخی و جامی و 
عطار و وحشی و...؛ اما در این میان، حافظ یکی از 
برترین شاعراِن پارسی زبان است؛ شاعری بی بدیل. 
آن چه حافظ را از دیگر چکامه سرایان جدا ساخته، 
تک بیت های ناب و حضورش در زنده گی ماست. 
»شمس الدین محمد« خواجۀ رندان از مشهورترین 
این خطۀ کهن  شاعراِن ایران زمین است که تا نامِ 
نیز جاودان  نامِ وی  پابرجاست،  پهناور زنده و  و 
و  خانواده  از  چندانی  اطالعاِت  ماند.  خواهد 
اجدادش علی رغم شهرت واالی وی در دسترس 
نیست، اما ظاهراً پدرش بهاالدین نام داشته و در 
به شیراز  از اصفهان  اتابکان فارس  دورۀ سلطنت 

مهاجرت کرده، مادرش هم اهل کازرون است.

حافظ  لسان الغیب
از آن جا که شمس الدین محمد در کودکی قرآن را 
از حفظ داشت و همچنین به دلیل صدای خوشش، 
لقب »حافظ« را به او دادند. مشهور است که حافظ 

قرآن را با چهارده روایت از حفظ داشته است:
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت
درگذشت  از  پس  قرن  یک  که  شاعری  نخستین 
حافظ او را »لسان الغیب« نامید، عبدالرحمان جامی 
یکی از نامداران سرایِش شعر پارسی است. حافظ 
کالمش  در  که  موهبتی  این  به  اشاره  با  نیز  خود 

نهفته است، می سراید: 
بیار باده که دوشم سروش عالم غیب

نوید داد که عالم فیض رحمت او
***

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من
هاتف غیب ندا داد که آری بکند

این معنی بدان جهت نیست که حافظ از عالم غیب 
خبردار بوده، بلکه بیشتر برای نشان دادن ویژه گی 

در  را  که وی  اوست  فاخِر  زباِن  و  ذهن   خاِص 
زمرۀ نوادرِ سرایش شعر در ایران و حتا جهان قرار 
داده است. زبان فصیح و درخشاِن حافظ پس از 
هفت قرن از درگذشتش، برای ما همان است که 
بود. نازک اندیشی ها، نکته سنجی ها و اصطالحاتش 
و  و شورانگیزی  و طراوت  تازه گی  و  معنا  از  پُر 

خیال انگیزی و دل انگیزی است.

حافظ در شعر دیگران
بزرِگ  عارفان  و  شاعران  از  یکی  کاشانی  فیض 
خواجه  به  بسیاری  عالقۀ  که  است  پارسی زبان 
حافظ شیرازی داشت. با خواندن این غزل فیض، 

به عالقۀ وافرش به حافظ پی می بریم:
ای یار مخوان ز اشعار اال غزل حافظ

اشعار بود بي کار اال غزل حافظ
در شعر بزرگان جمع کم یابی تو این هر دو

لطف سخن و اسرار اال غزل حافظ
استاد غزل سعدي ست نزد همه کس لیکن      

دل را نکند بیدار اال غزل حافظ
صوفیه بسی گفتند درهای نکو سفتند           

دل را نکشد در کار اال غزل حافظ
در شعر بزرگ روم اسرار بسی درج است

شیرین نبود ای یار اال غزل حافظ
آن ها که تهی دستند از گفتۀ خود مستند

کس را نکند هشیار اال غزل حافظ
غواص بحار شعر تا در بکفش افتد
نظمی که بود دربار اال غزل حافظ

شعری که پسندیده است آنست که آن دارد
آن نیست به هر گفتار اال غزل حافظ

ای فیض تتبع کن طرز غزلش چون نیست
شعری که بود مختار اال غزل حافظ

که  است  دیگری  بزرِگ  شاعر  بافقی  وحشی 
دل بسته گی به حافظ داشت. وحشی در وصیت نامۀ 

خویش می سراید: 
بر مزارم مگذارید بیاید واعظ

پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ

شهریار نیز که دل باختۀ حافظ بود، به حسِب عالقه 
سروده است:

خواجه بفشرد سخن را و فکندش همه پوست
تا به لب راند همه جان کالم ای شیراز                         

زان می لعل که خمخانه به حافظ دادی
جرعه یی نیز مرا ریز به جام ای شیراز  

غالم  را  خود  که  می رود  پیش  آن جا  تا  شهریار 
خواجۀ شیراز معرفی می کند:

شاید از گرد و غبارِ سفرم نشناسی
  شهریارم به در خواجه غالم ای شیراز

تأثیرپذیری حافظ از شاعران دیگر
حافظ نتیجۀ چندین قرن شعر و ادب پارسی است. 
فردوسی و رودکی و نظامی و سعدی به خصوص 
خواجوی کرمانی و حکیم عمر خیام نیشابوری بر 
اثِر قطعی داشته اند. تأثیر خیام بر حافظ  اشعار او 

در غزلیات خیامی او صریح و تأمل برانگیز است:
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
 زان پیشتر که  عالم فانی شود خراب

ما را ز جام باد گلگون خراب کن

است.  بوده  حافظ  دیگرالهام بخِش  نیز  خواجو 
داشته  برداشت هایی  هم  خواجو  شعر  از  حافظ 

است:

خواجو: خرم آن روز کز خطۀ کرمان بروم         دل 
و دین داده ز دست از پی جانان بروم

حافظ: خرم آن روز کزین منزل منزل ویران بروم     
راحِت جان طلبم و از پی جانان بروم

 
بودی         جان  هزار  مویی  سر  هر  به  گر  خواجو: 

فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش
دوست      طرۀ  نسیم  ارزد  چه  که  بگفتمی  حافظ: 

گرم به هر سر مویی هزار جان بودی 
 

ما              پیر  دارد  خمار  خانۀ  رهن  خرقۀ  خواجو: 
ای همه رندان مرید پیر ساغرگیر ما

حافظ: ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون     
روی سوی خانۀ خمار دارد پیر ما

 
خواجو: گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست   

همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما
حافظ: در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم       

کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر ما

عالقه به خواجو
خواجوی کرمانی، یکی از غزل سرایاِن بزرِگ این 
تأثیر  تحت  چنان  حافظ  پارسی ست.  دیرینه کهِن 
شعِر اوست که خود در یکی از غزلیاتش که البته 

حاوی طعنۀ رندانه یی ست، می گوید:
استاد غزل سعدی ست نزد همه کس اما      

دارد سخن حافظ، طرز غزل خواجو
فی الواقع حافظ لقب استاد غزل را برازندۀ خواجو 
اهالی  میان  خودش!  حتا  و  سعدی  نه  می داند، 
شیراز مشهور است که  حافظ پیش از متوفی شدن 
خواجو، به بالینش می شتابد و پس از وفاتش حتا 

خواجو را غسل می دهد. 

گوته متأثر از حافظ
چنان  آلمانی  نخبۀ  شاعر  گوته،  ولفکانگ  یوهان 

تحت تأثیر حافظ قرار می گیرد که می سراید:
 حافظا، در غزل هایت می شنوم
 که شاعران را بزرگ داشته ای

 بنگر که اینک پاسخی فراخورت می دهم
بزرگ داشِت  به  سپاس  این  که  اویی ست  بزرگ   

اوست
و همچنین:

خود را با تو برابر گرفتن، حافظا
راستی که دیوانه گی است!

زبان آهنگیِن حافظ
ذهن آهنگین و موزون حافظ، اشعارش را نیز در 
خواندن موزون و مترنم می کند، خصوصًا هنگامی 
که یکی از حروف را به بازی می گیرد، مثاًل حرف 

»چ« در این بیت:
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند
همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

و یا نغمۀ حروفی که با حروف »ش« و »ر« در بیت 
زیر هویداست: 

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

رند و صوفی
اشعار حافظ  در  »رند«  از  دشوارتر  کلمه یی  شاید 
را  آن  گوناگون  لغت های  فرهنگ  نشود.  یافت 
زیرک، بی باک، الابالی و یا منکر شرح می دهند؛ اما 

حافظ از رند مفهومی جدید می آفریند:
ما نه رندان ریاییم نه حریفان نفاق

آن که او عالم سر است بدین حال گواست
منافق  و  ریاکار  متضاد شخص  رند  بیت،  این  در 
عرفانی  مقامی  را  رند  نیز  زیر  بیت  در  است. 
می دهد به گونه یی که تنها اشخاص واالمقالم قادر 

به شناختن رندان هستند:
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس
گویی ولی شناسان رفتند از والیت

این  و  یاد کرده  بدی  به  را  حافظ همواره صوفی 
به سبب ظاهرسازی و ریاکاری صوفیان در زماِن 

اوست:
نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

به کار  از حافظ  نیست  تک مصرعی  بد  پایان  در 
ببریم:

  کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب! 

 مد و مه/  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ 
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افغانستان،  کمیته چهارجانبه  است  قرار  که  در حالی 
پاکستان، امریکا و چین هفته آینده در مورد مذاکرات 
صلح گفت وگو کنند، نظامیان پاکستانی 3۰۰ موشک 

به والیت ننگرهار پرتاب کرده اند.
صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در 
یک نشست خبری در کابل حمالت راکتی پاکستان را 
به شدت محکوم کرده و خواهان توقف آن بر مناطق 

سرحدی گردید.
وی گفت: »وزارت داخله راکت پراگنی نظامیان 
دیورند  خط  به  نزدیک  مناطق  باالی  را  پاکستان 
شدیداً محکوم می کند؛ با تأسف که از چند وقت 
به این طرف این راکت پراگنی ها ادامه داشته بدون 
خود  این  تا  بوده  این  هم  ما  تقاضای  و  توقف 
سری ها و اعمال غیر قانونی نظامیان پاکستان فوراً 

باید قطع شود.«
گزارش های  می گوید،  داخله  وزارت  سخنگوی 
نظامیان  راکتی  حمالت  خصوص  در  را  شان 
امنیت ملی  با وزارت خارجه و شورای  پاکستان 

افغانستان شریک ساخته اند.
نیلوفر عزیز عضو شورای والیتی  در عین حال، 

ننگرهار در این باره اظهار داشت: از دو هفته گذشته 
به این طرف نظامیان پاکستانی به ولسوالی های گوشته 

و لعل پور حمالت موشکی انجام می دهند.
نزدیک  اینکه  دلیل  به  گوشته  ولسوالی  افزود:  وی 
نظامیان  آتش  تحت  همواره  است  پاکستان  مرز  به 

پاکستانی قرار دارد.
افغانستان  حکومت  اگر  کرد:  خاطرنشان  عزیز 
نمی تواند مانع از پرتاب موشکهای پاکستانی به خاک 

این کشور شود، مردم ولسوالی های گوشته و لعل پور 
مجبور به ترک خانه ها و محل سکونت خود می شوند.
کنون  تا  گفت:  ننگرهار  والیتی  شورای  عضو  این 
حکومت  بی توجهی  دلیل  به  بسیاری  خانواده های 
خانه های  پاکستان،  موشکهای  اصابت  و  افغانستان 

خود را ترک کرده اند.
ننگرهار  والیت  پولیس  فرمانده  شیرزاد  احمد  فضل 

مبنی  تاکنون گزارشی  داشت:  اذعان  باره  این  در  نیز 
موشکهای  اصابت  خاطر  به  جانی  تلفات  بروز  بر 
پاکستانی اعالم نشده، اما خسارتهای مالی هنگفتی به 

مردم محلی دو شهرستان مذکور وارد شده است.
وی تأکید کرد: بارها به دلیل حمله موشکی نظامیان 
پاکستانی به خاک افغانستان به وزارت داخله شکایت 
کرده ام، اما تاکنون این شکایتها نتیجه یی در بر نداشته 

است.

صورت  به  باید  افغانستان  حکومت  گفت:  شیرزاد 
دیپلماتیک این مشکل را برطرف کند تا بیش از این 
مردمی که در مناطق مرزی مشترک با پاکستان سکونت 
دارند در فصل زمستان مجبور به ترک خانه های خود 

نشوند.
گفته می شود از دو هفته گذشته تاکنون 3۰۰ موشک 
از خاک پاکستان توسط نظامیان این کشور به مناطق 
مختلف والیت ننگرهار پرتاب شده، اما حکومت 

افغانستان تاهنوز واکنشی نشان نداده است.
حمالت موشکی پاکستان به خاک افغانستان در 
حالی صورت می گیرد که مقامات اسالم آباد به 
بوجود  برای  که  بودند  متعهد شده  کابل  دولت 
همکاری  کشور  این  با  ثبات  و  صلح  آوردن 

می کنند.
نزدیک  تاکنون  شمسی   1393 سال  آغاز  از 
نظامیان  نیروهای  سوی  از  موشک   ۷5۰۰ به 
پاکستانی به مناطق مرزی شرق افغانستان اصابت 
کرده که جان صدها غیرنظامی را از جمله زنان 
و کودکان گرفته است و افزون بر 3هزار خانوار 

آواره شده اند.
باوجود افزایش حمالت موشکی و مداخالت نظامی 
پاکستان در خاک افغانستان تاکنون هیچ اقدام جدی از 
سوی مقامات کابل در خصوص رسیده گی و برخورد 

با این موضوع صورت نگرفته است.
این در حالی است که مقامات امنیتی افغانستان بارها 
سازمان  مداخله  از  محکمی  مدارک  که  کردند  اعالم 
اطالعات ارتش پاکستان در ناامنی های اخیر افغانستان 

در دست دارند.
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گفت و گوكننده: هارون مجیدی

اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  کار  پایان  از  بعد  اشاره: 
این  پیشنهادی  بستۀ  دومین  سپردن  و  انتخاباتی 
پیشنهادات  از  یکی  که  دولت  رهبران  به  کمیسیون 
آنان آغاز به کار هر چه عاجل کمیتۀ گزینش برای 
انتخاب چهره های جدید به کمیسیون های انتخاباتی 
بود، این کمیته آغاز به کار کرد. برای روشن شدن 
کارهای این کمیته و برنامه های آن گفت و گویی را 
با فهیم دشتی سخنگوی کمیتۀ گزینش انجام داده ایم 

که اینک می خوانید:

چه  شما  گزینش  کمتیۀ  کار  به  آغاز  زمان  -از 
کارهایی را انجام داده اید ؟

برای کسانی  را  اسناد ممد  اول یک سلسله  در گام 
که داوطلب عضویت در هر دو کمیسیون )انتخابات 
و شکایات انتخاباتی( هستند آماده کردیم. به عنوان 
نام  ثبت  فورم  یک  داوطلبان  تا  است  نیاز  نمونه، 
باید  است  نیاز  که  اطالعاتی  و  کنند  خانه پُری  را 
شان  برای  نیز  را  رهنمودی  شود.  گنجانیده  آن  در 

آماده کرده ایم؛ زمانی که اسناد خود را تهیه می کنند 
باید دارای چه ویژه گی ها باشد؛ یکی از موارد سند 
عالی  باید تصدیق وزارت تحصیالت  تحصیلی شان 
کاری  باید سابقۀ  داوطلبان  باشد. همچنان  داشته  را 
خویش را از مراجعی که کار کرده اند بیاورند. تا ما 
بدانیم که داوطلب در کجا کار کرده است؛ به خاطری 
که داوطلبان در تهیه اسناد خود اشتباه نکنند ما یک 
اطالع نامه آماده کردیم و هر کسی که دواطلب است، 
باید آن را امضا کند و جمع اسناد تحصیلی خود آن 

را برای ما بسپارند.
به  را  سندی  داوطلبی که  هر  که،  این  دیگر  موضوع 
داراالنشای کمیتۀ گزینش می سپارد برایش رسید داده 
می شود تا فردا کسی نگوید که اسناد خود را سپرده 
بودم و کسی آن را بررسی نکرد. خواستیم تا عدالت 

و شفافیت تأمین شود.
در پهلوی آن، ده روز )از 13 جدی الی ۲3 جدی( 
برای ثبت نام داوطلبان وقت گذاشتیم و  بعد از این 
نمی شود،  پذیرفته  اسناد کسی  عنوان  به هیچ  تاریخ 
اما در این جریان ما کار شیوۀ بررسی اسناد داوطلبان 
را آماده می سازیم تا روشن شود که اسناد را با کدام 

برای  کارمان  اساس  تا  بگیریم  بررسی  به  معیارها 
بررسی اسناد همین کار شیوه باشد.

نیز  کمیته  خود  برای  که  شد  گفته  این  از  -پیش 
کاری  چه  زمینه  این  در  ندارد،  وجود  شیوه یی  کار 

کرده اید؟
ما در ابتدا بر اساس حکم قانون کار شیوه یی برای 
انتخاب رییس کمیته ساختیم. چون باید در نشست 
اول رییس کمیتۀ گزینش را انتخاب می کردیم که این 
کار صورت گرفت و حاال روی ادامۀ کار کمیته کار 
جریان دارد که اساس آن را انتخاب کارشیوۀ درست 

اسناد داوطلبان در بر می گیرد.
مراجعه  به کمیتۀ گزینش  داوطلب  -تا حال چند 

کرده است؟
دست  به  دی(   1۴( دوشنبه  روز  آخر  تا  که  آماری 
داوطلب  نفر  پنجاه  و  دوصد  به  نزدیک  داشتیم 
نام  ثبت  اسناد  داراالنشای کمیتۀ گزینش  از  مستقیم 
را به دست آورده که از آن میان ده نفر دوباره اسناد 

خود را تحویل داده اند.
پروسۀ  رفتۀ  دست  از  حیثیت  گزینش  کمیتۀ   -

انتخابات در افغانستان را اعاده خواهد کرد؟
پروسۀ  رفتۀ  دست  از  حیثیت  تا  می ورزیم  تالش 
اصالحات  کار  اساس  کنیم.  اعاده  را  انتخابات 
انتخاباتی به همین مبنا گذاشته شد تا اعتماد از دست 
رفته در پیوند به پروسۀ انتخابات در افغانستان دوباره 
انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  شود.  اعاده 
پیشنهادات شان  که  کرد  ارایه  را  خود  پیشنهادات 
ارتباط می گیرد  بسیار گسترده بود و یک بخش آن 
تا ما فهرستی را برای هر دو  به کار کمیتۀ گزینش 
به  تا  این است  ما  بسازیم و تالش  آماده  کمیسیون 
برای  تا گامی  آماده سازیم  را  این فهرست  گونه یی 

ایجاد اعتماد به روند انتخابات در افغانستان باشد.
کارهای شان  در  گزینش  کمیتۀ  اعضای   -
این استقاللیت کمیته  چقدر مستقل هستند و اگر 
اعضای آن چه  برود، تصمیم جمعی  زیر پرسش 

خواهد بود؟
ما در نشست اولی که با رییس جمهور، رییس اجرایی 
و معاون دوم رییس جمهور داشتیم این نگرانی را با 
در  حکومت  تا  کردیم  تقاضا  و  کردیم  مطرح  آنان 
برای  که  را  مثالی  نکند،  دخالت  گزینش  کمیتۀ  کار 
ما رییس جمهور دادند این بود که شما از کمیسیون 
کار  در  ما  آیا  که  بپرسید  انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ 
آنان مداخله کرده ایم یا خیر؟ جواب رییس جمهور 
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  کار  در  ما  که  بود  این 
انتخاباتی مداخله نکرده ایم و در کار شما نیز مداخله 

نخواهیم کرد.
اگر رهبران حکومت وحدت ملی در کار ما مداخله 
در  پایین تر  سطح  مداخلۀ  که  است  طبیعی  نکنند 
کارهای ما تأثیر نخواهد داشت و ما پاسخ آن را ارایه 
با رهبران  ما  بود  نیاز  اگر در جایی  خواهیم کرد و 
حکومت تماس خواهیم گرفت تا در رفع مداخالت 

ما را کمک کنند.
کارکردهای  از  انتخاباتی  کمیسیون های  -اعضای 
انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  و  شما 
با  دولت  که  گفته اند  بارها  و  ندارند  دل خوشی 
ایجاد کمیتۀ گزینش کارهای فرا قانونی کمیسیون 
ویژۀ اصالحات انتخاباتی را انجام می دهد، دیدگاه 

این کمیته در این مورد چیست؟
رییس جمهور  تقنینی  فرمان  طی  که  قانونی  بنیاد  بر 
نافذه شده ،کمیتۀ گزینش ایجاده شده و اساس کار 
این فرمان هم پیشنهادات کمیسیون ویژۀ اصالحات 
کمیسیون  این  کار  مبنای  است.  بوده  انتخاباتی 
توافق نامۀ سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی بود، 
توافق نامۀ  عملی سازی  ادامۀ  را  خود  کار  ما  یعنی 
حکومت وحدت ملی و پیشنهادات کمیسیون ویژۀ 
نظریات  که  کسانی  و  می دانیم  انتخاباتی  اصالحات 
مخالف دارند اختیارشان و می توانند که دیدگاه های 

خود را مطرح کنند.
چه  تا  گزینش  کمیتۀ  که  بگویید  اگر  اخیر  -در 

زمانی به کار خود ادامه خواهد داد؟
ما بر اساس قانون از روزی که دریافت اسناد داوطلبان 
)۲3جدی( تمام می شود، یک ماه دیگر فرصت داریم 
رییس جمهور  به  و  کنیم  بررسی  را  اسناد  این  تا 

بسپاریم و کار این کمتیه به پایان می رسد.

سخنگوی کمیتۀ گزینش:

رهبران مداخله نکنند؛ سطوح پایین را پاسخ خواهیم گفت

واکنش سفیر هند به حمله به کنسولگری 
این کشور در بلخ:

دشمن  را می شناسیم
عامل  که  می گوید  افغانستان  برای  هند  سفیر  سینها،  امر 
بلخ  والیت  مزارشریف  شهر  در  هند  کنسولگری  رویداد 
»دشمن مشترک« هندوستان و افغانستان است و دو کشور 

دشمن مشترک شان را می شناسند.
کنسولگری  به  )13 جدی(  یک شنبه شب  مسلح  مهاجمان 
هند در شهر مزارشریف والیت بلخ حمله کردند و درگیری 
میان آن ها و نیروهای امنیتی بیش از ۲۴ ساعت طول کشید.
زخم  تن  نه  و  شد  کشته  سرباز  یک  حمله  این  نتیجۀ  در 

برداشته اند که سه تن شان غیرنظامی هستند.
سفیر هند که به والیت بلخ رفته از کارکرد نیروهای امنیتی 
در مبارزه با این مهاجمان قدردانی کرد. آقای سینها می گوید، 
هیچ آسیبی به شهروندان این کشور که در این کنسولگری 
مصروف کار بودند، نرسیده و هند دوباره فعالیت هایش را 

آغاز می کند.
سینها می افزاید که این گونه حمله ها هیچ خللی در روابط 

افغانستان ـ هند وارد کرده نمی توانند.
سفیر هند می گوید که حمالت تروریستی هرگز نمی توانند 

خللی در روابط افغانستان ـ هند به وجود آورند.
او هم چنان افزود که هند آماده است تا برای درمان زخمیان 

این رویداد با افغانستان کمک کند.
رزاق قادری، آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ علت مقاومت 
عنوان  درگیری  محل  بودن  مسکونی  را  مهاجمان  طوالنی 
دلیل  به  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  قادری  آقای  می کند. 
استفاده  از سالح های سنگین  غیرنظامیان  به  صدمه نرسیدن 

نمی کردند.
که  می افزاید  هم چنان  بلخ  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر 
اعمال  تطبیق  برای  محلی  حکومت  دستگاه  در  شماری 

تروریستی با مخالفان کمک می کنند.
عهده  بر  را  رویداد  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  کنون  تا 

نگرفته است.

باران راکت از آسمان پاکستان در زمین ننگرهار 
وزارت داخله: خودسری نظامیان پاکستانی فوراً پایان یابد
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ورزش

شورای امنیت سازمان ملل متحد از عربستان و ایران خواست که ضمن 
شدت  کاهش  برای  گام هایی  یک دیگر،  بین  گفت وگو  راه های  حفظ 

بحران در منطقه بردارند.
به  معترضان  حملۀ  بیانیه یی،  صدور  با  شب  دوشنبه  امنیت  شورای 
را  مشهد  در  کشور  این  کنسول گری  و  تهران  در  عربستان  سفارت 

محکوم کرد.
اعضای شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی شدید خود از این حمالت، 
از مقامات ایران خواستند که امنیت مقرهای دیپلماتیک و کارمندان را 

برقرار و به تعهدات بین المللی در این زمینه پایبند باشند.
از سوی دیگر »عبداهلل المعلمی« نمایندۀ دایم عربستان در سازمان ملل 
متحد از بیانیۀ بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد دربارۀ اعدام ۴۷ 

شهروند سعودی ابراز تأسف کرد.
او مدعی شد این افرادی که اعدام شدند، از حق کامل در برخورداری 

محاکمه های عادالنه و علنی و داشتن وکیل برخوردار بودند.
المعلمی همچنین گفت که تصمیم عربستان برای قطع روابط دیپلماتیک 
با ایران بر تالش ها برای بقراری صلح در سوریه و یمن تأثیر نخواهد 

گذاشت.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از اعدام ۴۷ شهروند سعودی 
از جمله شیخ نمر باقر النمر روحانی برجستۀ این کشور ابراز نگرانی 
کرد و از همه خواست که در واکنشن به این اعدام خویشتن داری و 

آرامش خود را حفظ کنند.
رژیم سعودی روز شنبه دوم جنوری ۲۰16 در بیانیه یی، از اعدام چهار 
نفر از شخصیت های شیعی  عربستان و در رأس آن ها آیت اهلل نمر باقر 

النمر به اتهام واهی اقدامات تروریستی خبر داد.
پس از اعدام شیخ نمر النمر، برخی از معترضان در تهران و مشهد در 
اعتراض به این حکم به سفارت و کنسول گری این کشور در تهران و 

مشهد حمله کردند.
روابط  نمر  شیخ  اعدام  از  مردم  خشم  بیم  از  نیز  سعودی  عربستان 
دیپلماتیک و تجاری خود با جمهوری اسالمی ایران را قطع کرد و به 
تبع آن، چند کشور عربی دیگر نیز روابط دیپلماتیک خود با این کشور 

را قطع و یا سطح نماینده گی خود در ایران را تقلیل دادند.

هیات حقیقت یاب بین المللی اعالم کرد که به نشانه هایی دست 
گاز  معرض  در  سوریه  در  افراد  برخی  می دهد،  نشان  که  یافته 

سارین و یا موادی ترکیبی شبیه به آن قرار گرفته اند.
این یافته ها در تازه ترین گزارش ماهانۀ احمد اوزومجو، رییس 
بان کی مون،  از تسلیحات شیمیایی آمده و  سازمان منع استفاده 
دبیرکل سازمان ملل متحد آمده که آن را به نامۀ خود به تاریخ 

۲9 دسامبر برای شورای امنیت ضمیمه کرده اند.
براساس گزارش اوزومجو، هیات حقیقت یاب اعزامی به سوریه 
دولت  که  شیمیایی  تسلیحات  از  استفاده  مورد   11 بررسی  در 
سوریه آن را گزارش داده، دریافته است که از گاز سارین یا ماده  
ترکیبی شبیه به آن استفاده شده است. در گزارش مذکور عنوان 
نشده که چه زمانی این حمالت با گازهای سمی رخ داده است 

و عامالن آن چه کسانی بوده اند.
منع  ملل و سازمان  از سوی سازمان  هیات حقیقت یاب سوریه 
بررسی  مسوول  و  شده  تشکیل  شیمیایی  تسلیحات  از  استفاده 

احتمال استفاده از مواد شیمیایی در جنگ سوریه شده است.
کرد:  اعالم  شیمیایی  تسلیحات  از  استفاده  منع  سازمان  رییس 
افرادی  که  می دهد  نشان  نمونه های خونی  آنالیز  مورد،  در یک 
گرفته اند.  قرار  آن  به  شبیه  موادی  یا  و  سارین  گاز  معرض  در 
تحقیقات بیشتری الزم است تا مشخص شود چه زمانی و تحت 

چه شرایطی چنین تماسی ممکن است رخ داده باشد.
مواد  از  استفاده  به  را  سوری  شورشیان  همواره  سوریه  دولت 
شیمیایی در جنگ متهم می کند؛ شورشیان تحت حمایت غرب 
در سوریه نیز اتهام استفاده از تسلیحات شیمیایی را نمی پذیرند 

و نیروهای دولتی را مسوول آن می دانند.
احمد اوزومجو با بیان این که منبع گاز سارین و یا مواد شبیه آن 
مشخص نیست، گفت که هیات حقیقت یاب سوریه به مدارکی 
بدهد،  مواد  این  منبع  یا  و  ماهیت  درباره  بیشتری  اطالعات  که 

دست نیافته است.

ملی پوشان کرکت به دنبال دومین شکست در برابر زمبابوی، قرار است امروز 
در آخرین دیدار در برابر این تیم قرار گیرند و هر دوتیم به خاطر کسب جام 

رویارویی کنند.
تیم ملی کرکت کشور در مسابقات یک روزۀ بین المللی پس از آن که در دو 
دیدار برابر زمبابوی پیروز میدان شد، دوشنبه شب در دومین دیدار شکست را 
پذیرفت تا دو شکست و دو پیرزی را تا به حال در کارنامه اش به ثبت برساند.
مسابقۀ دوشنبه شب که در شارجۀ امارات برگزار شد، در آغاز توپ زنی را 
بازی کنان زمبابوی آغاز کردند و توانستند ۲۲۷ دوش را برای افغانستان هدف 

تعیین کنند.
زمبابوی در حالی که پنج توپ به پایان آور اخری مانده بود، تمام بازی کنانش 
را از دست داد و از توپ اندازان افغانستانی، دولت زدران سه بازی کن، رشید 
خان سه بازی کن، امیر حمزه دو بازی کن و میرویس اشرف نیز دو بازی کن 

زمبابوی را اخراج کردند.
در ادامه، تیم ملی کرکت افغانستان در حالی که هنوز 3۰ توپ باقی مانده بود، 
با به دست آوردن 161 دوش از دست داد و نتوانست  تمام بازی کنانش را 

هدف تعیین شده از سوی زمبابوی را پوره کند و بازی را واگذار کرد.
در  امروز  کشور  کرکت  ملی  تیم  است  قرار  رقابت ها،  این  ادامۀ  در  اکنون 
می تواند  دیدار  این  که  برود  میدان  به  زمبابوی  برابر  در  نیز  دیدار  پنجمین 

قهرمان رقابت ها را مشخص سازد.
فرید هوتک، سخن گوی کرکت بورد افغانستان می گوید این بازی از اهمیت 
خاصی برخوردار است و برندۀ آن می تواند جام قهرمانی مسابقات را باالی 

سر ببرد.

دستیار سرمربی اخراجی رئال مادرید دست به افشاگری بزرگی زد و 
بازیکنان رئال را به خیانت و توطیه علیه سرمربی خود متهم کرد.

دو  بر  دو  تساوی  با  لیگا  رقابت های  هجدهم  هفتۀ  در  مادرید  رئال 
باشگاه در  این  تا سران  باعث شد  متوقف شد و همین  والنسیا  برابر 
نهایت تصمیم خود را در مورد رافایل بنیتس اعالم و این مربی باتجربۀ 

اسپانیایی را از کار برکنار کنند.
رئال مادرید  هدایت  سکان  از  خود  اخراج  به  واکنشی  بنیتس  هنوز 
با  که  گفت وگویی  در  او  دستیار  گونزالس،  آنتونیو  اما  است،  نداشته 
بزرگی زد که بدون  افشاگری  به  اسپانیا داشت، دست  مارکا  روزنامۀ 

شک، واکنش های زیادی به دنبال خواهد داشت.
گونزالس بازیکنان رئال مادرید را به خیانت متهم و تأکید کرد که آن ها 
دست به دست هم دادند تا زمینه را برای اخراج این مربی فراهم کنند.
او ادامه داد: از همان هفتۀ نخست که رئال مادرید با تساوی بدون گول 
برابر خیخون متوقف شد، چیزهای بسیار عجیبی دیدم. بازیکنان هیچ 
توجهی به سخنان و توصیه های بنیتس نداشتند. در دیدار نخست، وقتی 
بازیکنان به رختکن آمدند بنیتس شروع به صحبت کردن با آن ها کرد، 

اما چیز بسیار عجیبی را مشاهده کردم.
او همچنین اضافه کرد: درحالی که بنیتس با بازیکنان صحبت می کرد، 
آن ها سر به زیر بودند و با کفش های خود بازی می کردند، بعضی هم 
آن ها  به  تیم  که سرمربی  انگار  نه  انگار  بودند،  کرده  خنده  به  شروع 
صحبت می کند. چنین چیزی را تا حاال ندیده بودم. آن ها دلیل اصلی 

اخراج بنیتس بودند.
از همان روز نخستی که رافایل بنیتس به عنوان سرمربی رئال مادرید و 
جانشین کارلو آنچلوتی انتخاب شد، خبرهای زیادی دربارۀ اختالف 
بازیکنان این تیم با این مربی به گوش رسید. بازیکنانی مانند رونالدو، 
مربی  این  با  مودریچ  لوکا  و  رودریگز  خامس  کروس،  تونی  ایسکو، 
باتجربه به مشکل خوردند و در نهایت هم توانستند زمینه ساز جدایی 

او از هدایت رئال باشند.
از خود  لیگا، عملکرد خوبی  رئال مادرید در فصل جاری رقابت های 
نشان نداده است و با صدر جدول رده بندی چهار امتیاز اختالف دارد. 

این تیم از جام حذفی اسپانیا هم کنار گذاشته شده است.
سران باشگاه رئال مادرید زین الدین زیدان را به عنوان سرمربی جدید 
خود انتخاب کرده اند و اسطورۀ فوتبال فرانسه باید در نخستین تجربه 

مربی گری خود هدایت کهکشانی ها را بر عهده گیرد. 

درخواست شورای امنیت 
از عربستان و ایران

سازمان ملل:

در جنگ سوریه 
از گاز سارین استفاده شده است

آخرین دیدار و رقابت تیم های ملی 
کرکت افغانستان و زمباوی بر سر قهرمانی

افشاگری بزرگ دستیار بنیتس

عبداهلل وطندار

و  پنجاب،  در  هند  هوایی  پایگاه  بر  تروریست ها  حملِه 
کنسول گری این کشور در شمال افغانستان نشان می دهد 
که هم پاکستانی ها دارند به گرمی روابط افغانستان و هند 
واکنش نشان می دهند، و هم نیروهایی در پاکستان، مخالف تنش زدایی 
حکومت ملکی این کشور با هند هستند، و به اقدامات شخصی رهبران 

دو کشور برای تنش زدایی، پاسخ می دهند.
افغانستان نمی تواند آن را  این حمالت، هشداری است که مخصوصًا 
جدی نگیرد. حساسیت نیروهای امنیتی پاکستان نسبت به روابط نزدیک 
این  اگر  خطرناک.  فوق العاده  و  است  جدی  بسیار  هند،  و  افغانستان 
به عنوان ضعیف ترین کشور در  افغانستان  برانگیخته شود،  حساسیت 
این مثلث، بیشترین هزینه را خواهد داد. سفر ناگهانی مودی به پاکستان، 
گرچند به عنوان یک اقدام شخصی ناگهانی دوستانه به خورد رسانه ها 
داده شد، اما در حقیقت، تالشی بود برای جلوگیری از برانگیخته شدن 

این حساسیت ویران گر.

داكتر ناصر ثنا

اگر کدام وقتی کارتان به اکادمی علوم افغانستان ارجاع 
شد، شما اسناد خود را تسلیم آن اداره کنید و یک سال 
وقت  چه  که  بگویند  شما  برای  تا  بگیرید  خبری  بعد 
باز خبر بعدی را بگیرید. پُرسان نکنید که چطور شد، چون هیچ کس 

نمی داند که چطور شده و یا چطور باید شود.
وای به حال ما با این شیوۀ مدیریت، آن هم در بلندترین مرجع اکادمیک 
و علمی کشور که همه سر محقق و پروفیسور هستند. نه گوش شنوا، 

نه چشم بینا، نه منطق، نه استدالل، نه استناد، نه الیحه...
این  از  و  باشند  امر مستثنی  این  از  است  نفری ممکن  یا سه  البته دو 

حالت رنج ببرند که کاری از دست شان ساخته نیست.

حسیب معترف

تصمیِم خالف قانون سنا:
هم  جرگه  مشرانو  امروز  نماینده گان،  مجلس  از  پس 
فرمان تقنینی رییس جمهور در رابطه با اصالحات قوانین 
این تصمیم سنا، به دالیل زیر  اما  اکثریت آرا رد کرد.  با  انتخاباتی را 

غیرقانونی است:
یک- از آن جایی که موارد اصالحی از قانون انتخابات و قانون تشکیل، 
است،  شده  فرستاده  مجلس  به  واحد  تقنینی  فرمان  یک  طی  دو  هر 
مجلس نماینده گان نمی تواند بر اساس حکم ماده )1۰9( قانون اساسی، 
این فرمان را در دستور کار مجلس قرار دهد. )پیشنهاد تعدیل قانون 
انتخابات، در یک سال اخیر دوره تقنینیه، در فهرست کار شورای ملی 

داخل شده نمی تواند-1۰9(
دو- براساس ماده های )۴( و )۸1( قانون اساسی، مجلس ناماینده گان 
که از قاطبۀ ملت نماینده گی می کند، باید در موقع اظهار رأی، مصالح 
توجه  با  این،  بنابر  بگیرند.  نظر  در  را  کشور  علیای  منافع  و  عمومی 
انتخابات  برگزاری  فوریت  و  انتخاباتی  اصالحات  انجام  به ضرورت 
پارلمانی، ایجاب می کرد تا هر دو اتاق مجلس، از آن حمایت کنند و 
به مفاد ماده )1۰9( آن را شامل آجندای کاری خود  با توجه  باز هم 

نمی کردند.
سه- از یک سال بدین سو، مجلس نماینده گان کار خود را براساس فرمان 
تقنینی رییس جمهور به پیش می برد. مبتنی بر مادۀ )۸3( قانون اساسی، 
رسیده  پایان  به  عماًل  نماینده گان  مجلس  شانزدهم  دورۀ  کاری  معیاد 
رییس جمهور  تقنینی  فرمان  نمی تواند  پارلمان  وضع،  چنین  با  است. 

-آن هم در زمینۀ اصالحات انتخاباتی- را رد کند.
چهار- این در حالی است که هر دو اتاق مجلس، از ارایۀ کوچک ترین 
آوردن  اگر هدف  عاجزاند.  بن بست،  این  برای حل  راه حل و طرحی 
اصالحات انتخاباتی و تحکیم ثبات و دموکراسی در کشور باشد، تعقیب 
راه کار پیش بینی شده در موافقتنامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی، یگانه 
روزنۀ روشن در این زمینه است. از پروسه های اصالحی باید حمایت 

شود، ولو این که سازوکارِ قانونی برای آن پیش بینی نشده باشد.

جمشید يما

شاهد  هند،  برابر  در  افغانستان  شکست  دنبال  به 
اتفاق های جالبی بودم.

افغانستان  دروازۀ  وارد  دوم  گول  این که  محض  به 
شد، یکی از هواداران تیم ملی شیران خراسان، از حال رفت و 
بلند کرد و به سر و  به زمین خورد؛ پولیس هند او را از زمین 

صورتش آب پاشید. 
در گوشۀ دیگری از میدان، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال با یکی 
از آوازخوانان معروف افغانستان، با صدای بلند فریاد می کشیدند؛ 

به گونه یی که انگار یکی از نزدیکان آنها درگذشته باشد! 
این صحنه ها از یک سو بسیار غم انگیز و اندوه ناک بود و از سوی 
دیگر، امیدوارکننده و مدعای این که هنوزهم کسانی هستند که به 

افغانستان و نامش عشق  می ورزند. 
فوتبال می تواند ما را گِره بزند و فاصله ها را از میان ما بردارد.

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

دنمارک از دیروز کنترول پاسپورت در مرز مشترک با 
کرده  شروع  موقت  طور  به  را  فدرال  آلمان  جمهوری 
مرز  در  مرزی  کنترول  به  واکنش  در  اقدام  این  است. 

مشترک میان دنمارک و سویدن انجام می شود.
به  کوپنهاگن  در  دنمارک  وزیر  نخست  لوکه،  الرس 
بر  دال  سویدن  تصمیم  از  پس  که  گفت  خبرنگاران 
وارد  باید  هم  او  دنمارک، حکومت  با  مرزش  کنترول 
عمل شود. او در ادامه گفت، در صورتی که کشورهای 
کنند،  مسدود  را  شان  مرزهای  اروپا  شمال  دیگر 
پیامدهای آن می تواند برای دنمارک تعیین کننده باشد 
و »ممکن است که شمار تقاضاهای پناهندگی افزایش 
یابد«. قرار است که این اقدام در وهله اول فقط به مدت 

ده روز انجام شود.
ورود  جلو  پاسپورت،  کنترول  با  خواهد  می  دنمارک 
پاسپورت  و  شناسایی  مدرک  که  بگیرد  را  آوارگانی 
ندارند. این کشور محل اصلی عبور مهاجرانی است که 
تا آن جا تقاضای  از طریق آلمان به سویدن می روند 

پناهندگی ارائه کنند.
این قانون عمدتا عابران را متاثر می کند

با توجه به ادامه هجوم آوارگان، مأموران مرزی سویدن 
از این روز دوشنبه به کنترول مسافران در قطارها، بس 
از  خواهند  می  که  اند  کرده  شروع  های  کشتی  و  ها 
کنند.  سفر  سویدن  به  اورسوند  پل  و  دنمارک  طریق 
مسافرانی که روزانه و یا در فواصل منظم میان این دو 
می  متاثر  مساله  این  از  هستند،  آمد  و  رفت  در  کشور 

مالمو  به  کوپنهاگن  از  تن   ۸6۰۰ روزانه حدود  شوند. 
واقع در جنوب سویدن رفت و آمد می کنند. تا همین 
چند وقت پیش، شمار زیادی از پناهجویان سفرشان را 

از طریق پل اورسوند ادامه می دادند.
حکومت سویدن از اواسط ماه نومبر به طور غیرمرتب 
کنترول مرزی را شروع کرده بود که پس از آن شمار 
آوارگانی که به این کشور می رسیدند، کاهش پیدا کرد. 
کرد  تصویب  را  قانونی  سویدن  پارلمان  دسمبر  ماه  از 

که براساس آن شرکت های انتقال مسافران موظف به 
کنترول تذکره در پل اورسوند هستند.

زمان انتظار طوالنی تر نخواهد شد
کنترول پاسپورت مسافران از سویدن در این روز دوشنبه 
از معمول شود،  تر  انتظار طوالنی  این که مدت  بدون 
جریان داشت. در ایستگاه قطار میدان هوایی کاستروپ 
که آخرین مرحله پیش از رسیدن به پُل اورِسوند است 
و دنمارک و سویدن را با یکدیگر وصل می سازد، بیش 

از 3۰ »مانع« ایجاد شد.
»دی  آهن  راه  شرکت  سخنگوی  پِسکوف،  بیس  تونی 
»ما  گفت:  ریتساو  دنمارکی  خبرگزاری  به  بی«  اس 
به  تا  و  کنیم  کنترول می  را  مسافران  مدارک شناسایی 
حال با مشکل صف های طوالنی و یا چالش دیگری 

روبرو نشده ایم«.
روزانه معموال به طور متوسط 3۲ هزار تن با قطار از 
اورِسوند عبور می کنند. آن طور که خبرنگاران گزارش 
بودند.  آن  از  کمتر  مراتب  به  مسافران  شمار  دادند، 
شرکت راه آهن حدس می زند که بسیاری از مسافران 
به خاطر شروع کنترول مرزی با موتر به سویدن سفر 
اورسوند  پل  روی  از  موترها  آمد  و  رفت  اند.  کرده 

کنترول نمی شود.
به گزارش تلویزیون سویدن تا به حال از ادامه مسافرت 
هشت تن طی این کنترول ها ممانعت شده، چون آن ها 
مدارک الزم را نداشتند و آن ها دوباره به ایستگاه قطار 

در کوپنهاگن انتقال داده شده اند.
در سال گذشته بیش از یک میلیون آواره به اروپا آمده 
است که بیشتر آن ها از مناطق بحران زده در سوریه، 
افغانستان و عراق هستند. سویدن که کمتر از ده میلیون 
در  را  باز  درهای  سیاست  حال  به  تا  دارد،  نفوس  تن 
در سال  این کشور  بود.  گرفته  پیش  در  آوارگان  برابر 
۲۰15 به بیش از 16۰ هزار پناهجو جای داد. شهرها و 
نواحی این کشور اعالم کرده اند که به مرز توانایی های 

شان رسیده اند.

و  وظایف  تشکیل،  قانون  در  تعدیل  فرمان  سنا  مجلس 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد.

صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،   قانون  تعدیل  تقنینی  فرمان 
شنبه  سه  دیروز  نشست  در  انتخاباتی  کمیسیون های  اعضای 
مجلس سنا، بدون ارایه جزیات و بحث به رأی گذاشته شد که با 

اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس رد شد.
هر چند از سوی کمیسیون تقنین مجلس سنا تعدیالتی در این 
فرمان وارد شده بود؛ ولی با آن هم سناتوران بدون شنود تعدیالت 

تنها با 1۲ رای موافق، این فرمان را رد کردند.
فضل هادی مسلم یار پس از رد این قانون در سخنان کوتاهی 
گفت: »مجلس سنا با رد این فرمان استقاللیت خود را نشان داد؛ 
سنا قوانینی را که به خیر مردم بداند تایید می کند و قانونی را که 

به منافع مردم نداند، رد می کند«.

نهاد  فیفا  عضو  حکمت  پاینده  حال،  همین  در 
نظارت کننده از انتخابات،  رد فرمان تعدیل قانون 
را  انتخاباتی  تشکیل، وظایف و صالحیت های 

برخالف توقع مردم افغانستان می داند.
آقای حکمت می گوید: » زیان رد این فرمان، این 
است که انتخابات به زودی برگزار نخواهد شد؛ 
اعتماد  به  و  می رود  سوال  زیر  نظام  مشروعیت 

مردم نیز صدمه وارد می شود«.
شورای  مجلسین  سوی  از  را  فرمان  این  رد  او 
ملی، اغراض شخصی و سیاسی اعضای این دو 

مجلس خواند.
تشکیل،   قانون  تعدیل  تقنینی  فرمان  اساس  بر 
کمیسیون  اعضای  صالحیت های  و  وظایف 
های انتخاباتی و قانون انتخابات، کمیته گزینش 
مطرح  کشور  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  کل  در  و  کمیشنران 

شده است.
مجلس سنا در مورد قانون انتخابات تصمیم گرفته، بدلیل این که 
قانون اساسی در سال آخر کار مجلس اجازه بحث نداده است؛ 

این قانون را از آجندا بیرون کشیده است.
های  صالحیت  و  وظایف  تشکیل،   قانون  تعدیل  فرمان  رد  با 
کمیسیون های انتخاباتی، روند اصالح نظام انتخاباتی نیز با مشکل 

مواجه خواهد شد.
هر چند، پیش از این رییس جمهور گفته است که فرامین تقنینی 
برخی  اما  ماند؛  خواهند  باقی  خود  جای  بر  نیز  مجلس  رد  با 
مجلسین  رد  از  پس  تقنینی  فرمان  که  است  این  بر  ها  استدالل 

دیگر قابل اجرا نیست.

ترس از افزایش شمار پناهنده گان
»دنمارک دوباره مرز با آلمان را كنترول می كند«

سنا فرمان تعدیل قانون تشکیل کمیسیون های 
انتخاباتی را چشم بسته رد کرد

مودی به غنی:

همیشه در کنار افغانستان می مانیم
از  پس  هند  وزیر  نخست 
این  کنسولگری  به  حمله 
در  مزارشریف  در  کشور 
غنی  اشرف  با  تلفنی  تماس 
حوادث  وجود  با  که  گفت 
کنار  در  همیشه  هند  اخیر 

افغانستان خواهد ماند.
حکومت  رییس  غنی  اشرف 
پس  افغانستان  ملی  وحدت 
هند  کنسولگری  به  حمله  از 
در شهر مزارشریف با  نارندرا 

مودی نخست وزیر هند تلفنی گفت وگو کرد.
مودی  نارندرا  دفتر  که  بیانیه یی  اساس  بر 
در  است،   کرده  منتشر  هند  وزیر  نخست 
را  اطالعاتی  غنی  اشرف  تلفنی،  تماس  این 
افراد مسلح  از  تعدادی  اخیر  در مورد حمله 
در  مزار شریف  به کنسولگری هند در شهر 

اختیار مودی گذاشت.
نخست وزیر هند نیز از تالش نیروهای امنیتی 
افغانستان به خاطر تامین امنیت کارمندان این 

کنسولگری قدردانی کرد.
چنین  خالف  بر  هند  که  کرد  تاکید  وی 
افغانستان  مردم  کنار  در  همیشه  رویدادهایی 

خواهد ماند.
افراد مسلح چند روز پیش با ورود به منزل 
به  هند  کنسولگری  نزدیکی  در  مسکونی 
گشودند  آتش  سیاسی  نمایندگی  این  سوی 
که سرانجام پس از ۲5 ساعت درگیری تمام 

مهاجمان کشته شدند.
بر اساس گزارش ها، در این درگیری 1 افسر 
نظامی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند که 
نیز  میان کشته شده ها سه فرد غیرنظامی  در 

وجود دارد.
مقامات هندی اعالم کردند که هیچ صدمه یی 
در  و  نرسیده  کنسولگری  این  کارمندان  به 

مکان امنی بسر می برند.
دشمن  که  بود  گفته  نیز  کابل  در  هند  سفیر 
کشور  دو  مشترک  دشمن  هند،  و  افغانستان 
تقویت  باعث  چنینی  این  حمالت  و  است 

روابط دهلی نو با کابل خواهد شد.
همچنین برخی از رسانه های هندی از تغییر 
مکانی  به  کنسولگری  جغرافیایی  موقعیت 

امن تر شهر مزار شریف خبر دادند.
در  قوی  انفجار  یک  نیز  پیش  ساعت  چند 
مرکز  در جالل آباد  هند  کنسولگری  نزدیکی 

ننگرهار اتفاق افتاد.
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