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داشت:  اظهار  پاکستان  وزیر  نخست  ارشد  مشاور 
آمده  دست  به  طالبان  با  مذاکرات  در  دستاوردهای خوبی 

و احتماالً دور بعدی نشست هشتم ماه اسد خواهد بود.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجه نواز شریف 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  دیروز  پاکستان  وزیر  نخست 
داشت: طی 3 ماه آینده پیشرفت های خوبی در زمینه مذاکره 

طالبان با دولت افغانستان خواهیم داشت.
وی همچنین در مورد انعقاد تفاهم نامه اطالعاتی میان اداره 
ارتش  نظامی  اطالعات  سازمان  و  افغانستان  ملی  امنیت 
پاکستان )ای اس ای( گفت که این پیمان به تامین امنیت 

منطقه کمک خواهد کرد.
عزیز تأکید کرد، امضای این تفاهمنامه از هر لحاظ به نفع 
هر دو کشور است و نباید برای همکاری بین اسالم آباد و 

کابل مانع تراشی کرد.
وی افزود: امکان دارد تا پایان ماه جاری نماینده گان طالبان 

بار دیگر با نماینده گان دولت افغانستان دیدار کنند.
نخستین دور گفت وگوهای هیات های نماینده گی طالبان و 
دولت افغانستان با نظارت چین و امریکا پانزدهم سرطان 
در پاکستان برگزار شد و دو طرف توافق کردند که در دور 
دوم مذاکرات، فهرستی از همه مسائل پیشنهادی خود را به 

طرف مقابل ارائه دهند.
محل برگزاری دور دوم این گفت وگوها مشخص نشده، اما 
مقام های افغانستان گفتند که دور دوم 30 جوالی مطابق با 

هشتم اسد برگزار خواهد شد.
نمایندگان  با  پاکستان  در  که  طالبان  کننده  مذاکره  تیم 
راهی  گفت وگوها  ادامه  برای  کرد،  مالقات  افغانستان 

عربستان شده است.
دور قبلی مذاکره طالبان با نمایندگان دولت افغانستان که در 
منطقه مرزی نزدیک اسالم آباد پایتخت پاکستان انجام شد با 
مشروط کردن هر نوع توافق به خروج نیروهای خارجی از 

افغانستان بی نتیجه پایان یافت.
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ضرب االجل یک هفته یی جنرال دوستم به طالبان:

تسلیـم شـویـد

از  فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی  در  محلی  مسووالن 
کشته شدن دو دختر جوان در این ولسوالی خبر می دهند.
فاریاب  قیصار  ولسوالی  سرپرست  صدیقی،  عبدالجمیل 
یک شنبه  روز  جوان  دختر  دو  این  که  گفت  رسانه  ها  به 
از  پس  و  شده  ربوده  ولسوالی  این  »بوری«  روستای  از 
دو روز، دیروز سه شنبه جسدشان از یکی از محالت این 

روستا یافت شده است.
آقای صدیقی می گوید، این دختران جوان که بین 17 تا 18 

سال سن داشتند، پس...                      ادامه صفحه 6

به دنبال نشر گزارش ها مبنی بر آسیب دیدن صد ها کودک در اثر 
بازی با اسلحۀ پالستیکی، وزارت داخلۀ کشور اعالم کرد که پس 

از این فروش اسلحۀ پالستیکی در افغانستان ممنوع است.
صدیق صدیقی، سخن گوی وزارت داخله روز سه شنبه در یک 
نشست خبری گفت، به تمام نیروهای امنیتی دستور داده شده که 

از فروش اسلحۀ پالستیکی در کشور جلوگیری کنند.
آقای صدیقی می گوید که قرار است با همکاری وزارت تجارت 
و اتاق تجارت و صنایع کشور، پس از این جلو ورود اسلحه های 
پالستیکی و دیگر اسباب بازی های خطرناک به کشور گرفته شود.
صدیقی از خانواده ها نیز می خواهد...               ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
کمبود نیروهای امنیتی، بیکاری و حمل سالح توسط افراد 
شده  پروان  در  ناامنی ها  افزایش  سبب  مسوول  غیر  مسلح 

است.
و  والیتی  شورای  در  پروان  مردم  نماینده گان  از  شماری 
آمار  می گویند،  ماندگار  روزنامۀ  به  نماینده گان  مجلس 
ناامن  والیات  به  نسبت  پروان  در  زخمی ها  و  کشته ها 

ُدرشت تر است.
باشندۀ  دوصد  به  نزدیک  پسین  چندماه  در  می گویند،  آنان 

پروان کشته شده اند.
در  تنها  که  می گویند  هم چنان  پروان  مردم  نماینده گان 
و  کشته  والیت  این  در  تن  بیست  از  بیش  عید  روزهای 

زخمی شده است.

این که  بیان  با  در مجلس  پروان  مردم  نمایندۀ  ذکیه سنگین 
امن  والیات  ناامن سازی  تالش  در  افغانستان  مردم  دشمن 
به  و  کردیم  بلند  را  خود  بارها صدای  ما  می گوید:  است، 
مسووالن گفتیم که باید در این زمینه توجه داشته باشند، اما 
آنان هیچ توجهی نکردند و ما هر روز شاهد گسترش دامنۀ 

ناامنی در والیات امن افغانستان هستیم.
را  ما  صدای  نخست  روزهای  در  دولت  اگر  می افزاید:  او 
کمترین  با  می توانستند  امروز  می کرد،  توجه  و  می شنید 

امکانات دشمن را از میان ببرند.  
بانو سنگین می گوید: دشمن با استفاده از این فرصت دامنۀ 
فعالیت و نفوذ خود را وسیع ساخته و می خواهد که پروان 

را نا امن بسازند.
موارد  از  »یکی  می کند:  تصریح  پروان  مردم  نمایندۀ  این 

دیگری که سبب نگرانی مردم در پروان شده، استفادۀ سالح 
توسط کسانی است که خود در والیات دیگر در نهادهای 

 ادامه صفحه 6
امنیتی کار می کنند و...                          

دو بانوی جوان در فاریاب 
پس از تجاوز به قتل رسیدند

فروش اسلحۀ پالستیکی 
ممنوع شد
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به تازه گی جنرال جان کمپل فرمانده نیروهای 
با آغاز  افغانستان گفته است که  ایتالف در 
نماینده گان  میان  صلح  مذاکراِت  دومِ  دور 
دولت و طالبان، احتمال دارد که نزدیک به 
طالبان  نیروهای  از  درصد  هفتاد  تا  شصت 
جنرال  گفتۀ  به  بردارند.  جنگ  از  دست 
جنگجویاِن  درصد  چهل  تا  سی  کمپل، 
مخالِف دولت که شامل افراد شبکۀ حقانی 

نیز می شوند، به جنگ ادامه خواهند داد.
که  می شوند  مطرح  حالی  در  سخنان  این   
ده  هر  از  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
استند.  خارجی  آنان  تِن  چهار  هراس افکن 
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع گفته 
از ساکنان منطقۀ  است که شورشیان مسلح 
چچن،  چین،  اویغورهای  پاکستان،  پنجاب 
تاجیک، ازبیک و غالبًا عرب هستند که در 
می کنند  تالش  افغانستان  مختلِف  مناطق 
محاسبه،  این  با  بزنند.  هم  بر  را  امنیت 
این  به  چه گونه  ایتالف  نیروهای  فرمانده 
صلح  مذاکراِت  که  است  رسیده  نتیجه 
می تواند چنین تغییر قابل مالحظه یی را در 

صحنۀ نظامی در افغانستان رقم زند؟ 
هرچند  دست،  این  از  خوش بینی هایی 
با  اما  دارد،  را  خود  تأثیراِت  روانی  نظر  از 
واقعیت های جنگ چندان نزدیک نمی نماید. 
طالبان زمانی می خواهند وارد گفت وگوهای 
در  تازه یی  پیچیده گی های  که  شوند  صلح 
بروز  افغانستان  سیاسی  و  نظامی  صحنۀ 
مارتین  جنرال  اخیِر  سفر  در  است.  کرده 
دمپسی رییس ستاد مشترک ارتش امریکا به 
افغانستان، تأکید صورت گرفت که با توجه 
دارد  احتمال  نظامی،  تهدیدهای  افزایش  به 
که کاخ سفید در مورد خروج کامل سربازاِن 

خود از افغانستان تجدید نظر کند.
مقام های  با  دیدار  در  دمپسی  جنرال 
تازه  تهدیدهای  که  است  گفته  افغانستان 
افغانستان  در  داعش  گروه  ناحیۀ  از  عمدتًا 
افغانستان برای  افزایش است. دولت  به  رو 
ایجاد  خواهان  تازه،  تهدیدهای  با  مبارزه 
گروه های  با  مبارزه  منطقه یِی  واحِد  مرکز 
در  دمپسی  جنرال  است.  شده  تروریستی 
واکنش به این خواسِت دولت افغانستان گفته 
است که برخی کشورهای منطقه در مبارزه 
متحدان  از  و  اند  اعتماد  قابل  تروریسم  با 

منطقه یِی این کشور به شمار می روند. 
شاید رییس ستاد مشترِک ارتش امریکا حس 

افغانستان  مقام های  منظور  که  باشد  کرده 
با  مبارزه  منطقه یی  واحد  مرکز  ایجاد  از 
کشورهایی  شامل  تروریستی،  گروه های 
چون روسیه و برخی کشورهای آسیای میانه 
در  امریکایی ها  نظر  از  که  شد  خواهد  نیز 
حال حاضر به عنوان کشورهای قابل اعتماد 
در  غنی  جمهور  رییس  نمی شوند.  شناخته 
در  شرکت  و  روسیه  به  خود  اخیِر  سفر 
مشترِک  مبارزۀ  خواهان  شانکهای،  نشست 
دهشت افکن  گروه های  با  کشورها  این 
گفت  نشست  این  در  غنی  آقای  بود.  شده 
نبرد گروه هایی ست که  میدان  افغانستان  که 
عمدتًا از کشورهای عضو شانکهای به این 

کشور وارد می شوند.
این سخنان هرچند می تواند برای ایجاد نوعی 
هماهنگی میان اعضای شانکهای موثر تلقی 
فعاًل  که  را  جنگی یی  بار  هرگز  ولی  شود، 
تحمل  دارد،  جریان  افغانستان  و  منطقه  در 
منطقه  از کشورهای  برخی  نمی تواند.  کرده 
عمدتًا در چهارده سال گذشته به عنوان ناظر 
اختالف نظرهایی  دلیل  به  و  کرده اند  عمل 
کمتر  داشته اند،  آن  متحداِن  و  امریکا  با  که 
خطری  عنوان  به  را  تروریسم  تهدید 
از  برخی  کرده اند.  تلقی  جدی  منطقه یی، 

کشورهای منطقه، عماًل جنِگ فعلی را ناشی 
از سیاست های غرب می دانند و به این نظر 
اند تا زمانی که این کشورها درسیاست های 
خود تجدید نظر نکنند، این جنگ هم چنان 

از منطقه قربانی می گیرد. 
به  تا  که  غربی  کشورهای  دیگر،  سوی  از 
روی  تروریسم  با  مبارزه  هزینه های  امروز 
دوِش آن ها سنگینی کرده، هم چنان خود را 
محق به ادامۀ این نبرد می دانند و معتقدند که 
در صورت خروج از منطقه، ابعاد نابسامانی ها 
نقش  البته  میان  این  در  شد.  خواهد  بیشتر 
می رسد.  نظر  به  چشم گیر  بسیار  افغانستان 
تروریستی  گروه های  اصلِی  آماج  افغانستان 
در  را  قربانی  بیشترین  حال  به  تا  و  است 
آغاز  با  حاال  است.  شده  متحمل  نبرد  این 
گفت وگوهای صلح میان نماینده گان دولت 
خوش بینی  این  طالبان،  گروه  و  افغانستان 
کمتر  نظامی  تنش های  که  آمده  وجود  به 
این  اما  گردد؛  کاسته  جنگ  بار  از  و  شود 

خوش بینی ها تا حدی نیست که امکان تأمین 
صلح را در کوتاه مدت فراهم کرده بتواند. 

از  دست  طالبان  نیروهای  از  بخشی  شاید 
وجود  هم  احتمال  این  اما  بردارند،  جنگ 
تازه  قالِب  در  آن  دیگِر  بخش  که  دارد 
در  که  آن چه  دهد.  ادامه  نبرد  به  هم چنان 
شمال کشور اتفاق می افتد و در واکنش های 
یافته،  تجلی  مناطق  این  بانفوذ  مقام های 
را  کمپل  جنرال  خوش بینی های  هرگز 
نبردهای  حاال  همین  نمی دهد.  بازتاب 
جریان  فاریاب  شهر  اطراِف  در  سنگینی 
شورشی  صدها  که  می شود  گفته  و  دارد 
این  وارد  کشور  شمالی  و  غربی  مناطق  از 
والیت شده اند. نزدیکی فرماندهان قدرتمند 
شمال برای مبارزه با تهدیدهای تازه، نشان 
چندان  مناطق  این  در  وضعیت  که  می دهد 
در  نیرومندی  اتحاد  اگر  و  نیست  معمولی 
برابر خشونت های تازه شکل نگیرد، احتمال 
گسترش آن به قلِب شهرها نیز وجود دارد. 
و  کشور  خارجۀ  وزیر  ربانی  صالح الدین 
روزهای  در  که  نیز  اسالمی  جمعیت  رهبر 
داشت  تأکید  بود،  شده  بدخشان  وارد  عید 
در  مجاهدین  نیروهای  به  باید  دولت  که 
را  بیشتری  فرصت  تازه  تهدیدهای  برابِر 

مردم  جمع  در  که  ربانی  آقای  سازد.  مهیا 
داد  هشدار  می کرد،  سخنرانی  بدخشان  در 
نیروی مجاهدین می تواند  به  که بی توجهی 
کشور را به سمت بحران سوق دهد. آیا با 
بازهم  افغانستان  جنگ  از  محاسباتی  چنین 
می توان نسبت به فروکش کردن یک جبهه 

به سود جبهۀ دیگر سخن گفت؟ 
به  نیز  صلح  گفت وگوهای  دیگر،  سوی  از 
پیمانه یی قوت نیافته که بتوان از چشم اندازِ 
این  کرد.  صحبت  خصوص  این  در  تازه 
حاضر  حال  در  که  سرعتی  با  گفت وگوها 
طی می کند، بسیار بعید به نظر می رسد که در 
زمان کم به نتایج مطلوب بینجامد. همه چیز 
در هاله یی از ابهام قرار دارد و حتا نمی توان 
نسبت به نیاِت کشورهایی که به گونه یی از 
هراس افکنان حمایت می کنند، برای موفقیِت 

گفت وگوهای صلح خوش بین بود. 
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در این روزها، حمالِت اشتباهی و تأسف بارِ امریکایی ها بر 
مواضع دولتی، نگرانی هایی را برانگیخته است. در تازه ترین 
اقدام، آن گونه که مقام های والیت لوگر می گویند 10 سرباز 
ارتش در حملۀ هوایی نیروهای امریکایی در والیت لوگر 
پُسته  امریکایی، یک  نیروهای  هلیکوپتر  دو  کشته شده اند. 

نیروهای ارتش را هدِف حمله قرار داده اند.
 امریکایی ها گفته اند که این حمله اشتباهی صورت گرفته 
مطرح  می تواند  را  زیادی  اشتباه، سوال های  این  اما  است؛ 
بمب افکناِن  که  این که: چه گونه ممکن است  از جمله  کند 
امریکایی، پرچم رسمی دولت را در فراز پاسگاه نبینند و نیز 
نیروهای ارتش را نشناسند، و چه گونه این حمله در جریان 
جنِگ نیروهای ارتش در برابر طالبان بر آنان صورت گرفته 
است، و چه گونه بعد از این حمله، طالبان بر مواضع ارتش 
یورش می آورند و مانع از کشیدِن اجساد توسط نیروهای 

پولیس می شوند؟ 
این حمله یکی از مستحکم ترین خطوط وزارت دفاع ملی 
در والیت لوگر را در هم شکست و منفعِت آن را طالبان 

بردند.
مسلمًا حمله به پاسگاه نیروهای ارتش توسط چرخبال های 
بمب افکن امریکایی، بیرون از دو حالت نیست: یکی این که 
بمباران  را  نقطه  این  غلط  اطالعاِت  اساِس  بر  امریکایی ها 
این  بمباردماِن  از  امریکایی ها  این که  هم  دوم  و  کردند، 
داعش و طالب در  کارِ  پِی آسان کردِن  ارتش، در  پاسگاه 

لوگرند. 
قرینه هایی  و  توجیهات  می توانند  دو  هر  تحلیل  دو  این 
اول  نگاهِ  و  به خصوص علت  باشند.  داشته  اثبات  برای  را 
می تواند عینیت و واقعیِت بیشتری داشته باشد؛ زیرا بارها 
عملیات های  انجام  در  امریکایی ها  که  است  شده  دیده 
جبران ناپذیری  خطاهای  و  اشتباهات  مرتکب  این چنینی، 
شده اند که بر اثر اطالعاِت هدف منِد نادرست و گمراه کننده 
صورت گرفته، و فقط تلفات غیرنظامیان و زنان و کودکان 
و مرداِن بی گناه را در پی داشته است. اما در رویداد اخیر، 

بحث اشتباهِ محض نمی تواند چندان قابل قبول باشد.
این  بر  دلیلی  به چه  که  پاسخ دهند  باید  امریکایی ها  حاال 
دولت  کالِن  پرچم  و  نبوده  هم  مشکوک  نقطۀ  که  پاسگاه 
اگر  احیانًا  کرده اند.  حمله  بوده،  اهتراز  به  آن  فراز  بر  نیز 
آن ها اطالعاِت نادرستی دریافت کرده اند، باید منبع صدورِ 

اطالعاِت نادرست را روشن بسازند. 
چندی پیش بود که نیروهای امریکایی در یک اقدام دیگر، 
آن  و  کردند  حمله  پروان  والیت  در  مهمات  انبار  یک  بر 
با معذرت خواهی  بعداً  اگرچه  این حمله  بردند.  بین  از  را 
به  اما  شد،  خوانده  اشتباه  و  گردید  توجیه  امریکایی ها 
امریکایی ها واضح بود که آن ها انبار مهماتی را هدف قرار 
داده اند که فقط می توانست در برابر طالب و داعش به کار 
و  انبار  آن  زیرا صاحبان  امریکایی ها؛  علیه  نه  گرفته شود، 

مهمات، از مخالفان امریکا در همۀ این مدت نبوده اند. 
ولسوالی  در  پاکستانی  و  داخلی  طالباِن  پروان،  همین  در 
در  را  دولتی  افراد  روز  هر  و  گزیده اند  مرکز  صافی  کوه 
نیز قرار  خانه های شان می کشند و مورد هدِف امریکایی ها 

نمی گیرند.  
در لوگر هم موضع نیروهای دولتی به شکِل اشتباهی مورد 
هدف قرار می گیرد، اما در همین والیت مواضع طالبان به 

شکل قصدی مورد هدف قرار نگرفته است.
به  یقین که این نوع برخوردها، باور مردم به صداقِت امریکا 
در امِر مبارزه با تروریسم را دگرگون می کند و امریکایی ها 
را به عنوان حامیاِن گروه های جنگِی داعش و طالب به خاطر 
که  می دهد. حاال  قرار  اتهام  و  گمان  مورد  اهداِف خاصی 
نیروهای  پاسگاه  به  بررسی قضیۀ حمله  امریکایی ها وعدۀ 
ارتش در والیت لوگر را داده اند، دیده شود که نتیجۀ تحقیق 

چه خواهد بود.  

امریکایی ها 

مگـر چشـم نـدارند؟
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این  که  می گویند  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  اعضای 
کمیسیون به زودی به کار آغاز خواهد کرد. تصمیم گیری در 
مورد جابجایی در رهبری کمیسیون انتخابات و تغییر قوانین 

انتخاباتی از مهم ترین مسوولیت های این کمیسیون است.
یک  توسط  سرطان   ۲۵ روز  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
سلطان  شاه  و  گردیده  تشکیل  جمهورغنی  رییس  فرمان 
این  براساس  تعیین شده است.  این کمیسیون  عاکفی رییس 
عهده  به  را  کمیسیون  معاونت  توحیدی  صدیق اهلل  فرمان، 
کریاب،  عبدالقدیر  امیری  علی  محمد  کاکر،  کاوون  و  دارد 
اهلل ذکی، صالح محمد  فیض  اسداهلل سعادتی،  فاروق،  بشیر 
داکترعالمه،  ثاقب،  صبرینا  میاخیل،  محمود  شاه  ریگستانی، 
تادامیچی  و  عدلیه  وزارت  نماینده  غنی زاده  عبدالمجید 
یاماموتو نماینده ملل متحد در این کمیسیون عضویت دارند.

کمیسیون اصالحات انتخاباتی پس از ماه ها اختالف نظر بین 
این  رییس  و  برسراعضا  عبداهلل  داکتر  و  جمهورغنی  رییس 
و  تغییرات  کمیسیون  این  است  قرار  شد.  تشکیل  کمیسیون 
اعتماد  به  منجر  که  بیاورد  انتخاباتی  نظام  در  را  اصالحاتی 

ازدست رفته مردم به انتخابات پارلمانی شوند.
این کمیسیون روز سه شنبه 30  صدیق اهلل توحیدی معاون 
در  تغییر  گفت  وله  دویچه  با  گفت وگو  در   1394 سرطان 
رهبری کمیسیون ها بخشی از مسوولیت این کمیسیون است: 
»ما زمانی می توانیم کمیشنران را عزل کنیم که قانون تشکیل و 
صالحیت های کمیسیون انتخابات تعدیل شود. این صالحیت 
باید در مطابقت با قوانین باشد اما آنچه مهم است تعویض 
چهره ها به عنوان گام های نخست بخاطر اعاده اعتبارازمسایل 
مهم خواهد بود بخاطری که نظریات مختلف در این مورد 

وجود دارد.«
صالحیت های محدود

وظایف  الیحه  یک  براساس  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
کار خواهد کرد. این کمیسیون سه ماه وقت دارد تا اصالحات 
الزم را برای نظام انتخاباتی پیشنهاد کند. اما اعضای کمیسیون 
می گویند این مدت زمان قابل تمدید است. این کمیسیون خود 
صالحیت تطبیق فیصله هایش را ندارد و تمامی تصمیم هایی 
که در آن گرفته می شود به ریاست جمهوری سپرده می شود 
هم اکنون  از  اما  کند.  اقدام  آن ها  تطبیق  برای  حکومت  تا 

این  فیصله های  نشدن  تطبیق  احتمال  زمینه  در  نگرانی هایی 
از  بخشی  می گوید  صدیقی  آقای  دارند؛  وجود  کمیسیون 
نگرانی این است که حکومت تصمیم های این کمیسیون را 

برای آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی نادیده بگیرد.
با  ما می خواهیم  که  مانده  باقی  مساله  »یک  توحیدی گفت: 
رهبران حکومت مطرح کنیم، این که حکومت باید فیصله های 
این کمیسیون را قبول کند و اگر این فیصله ها تطبیق نشوند، 

به این معنی است که حکومت اراده جدی برای اصالحات 
ندارد.«

نگرانی نهادهای انتخاباتی
این  اعضای  به  نسبت  انتخاباتی  نهادهای  حال  همین  در 
بیشتر  افراد  این  که  گفته اند  و  کرده  نگرانی  ابزار  کمیسیون 
و  است  حکومت  داخل  در  سیاسی  تیم  دو  نمایندگان 

چهره های مسلکی در میان آن ها کمتر دیده می شود.
اعالمیه ای  نشر  با  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  یا  تیفا 
انتخاباتی  اعضای کمیسیون اصالحات  وابستگی  گفته است 
به تیم های سیاسی حاکم، نبود تجربه کافی، حضور کمرنگ 
زنان و نهادهای ناظر انتخاباتی مواردی است که می تواند کار 
این کمیسیون را با دشواری هایی مواجه سازد.از سوی دیگر 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی صالحیت تعیین زمان برگزاری 
انتخابات پارلمانی را ندارد. تیفا گفته است که حکومت باید 
زمان برگزاری انتخابات را مشخص کند تا نهادهای انتخاباتی 
کمیسیون  اعضای  شوند.  انتخابات  روند  از  نظارت  آماده 
انتخاباتی می پذیرند که ممکن است دخالت های  اصالحات 

سیاسی منجربه وقت گیرشدن روند اصالحات شود.
آقای توحیدی گفت: »این مشکل وجود داشته است. در اوایل 
ما پیشنهاد کردیم که یک کمیسیون غیرسیاسی و تخنیکی به 
کمیسیون  تا  گرفتند  تصمیم  این ها  متاسفانه  اما  آید،  وجود 
این  اساسی  بحث  اما  باشد.  دوطرف  نمایندگان  از  متشکل 

است که آیا اراده برای اصالحات وجود دارد یا خیر.« 
با دشواری های زیادی روبرواست.  آینده  پارلمانی  انتخابات 
17میلیون  انتخابات  کمیسیون  مسووالن  اظهارات  براساس 
کارت رای دهی برای مردم توزیع شده در حالی که تنها 1۲ 

میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند.
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پزشکان و فعاالن حقوق کودک:

کـودکاِن معـتاد افـزایش یافتـه انـد
ابوبکر مجاهد

سامانۀ  خواب آور،  داروهای  و  مخدر  مواد  دادن 
از رشد  و  را ضعیف ساخته  دماغ کودکان  فعالیت 

فکری، ذهنی و جسمی آنان می کاهد.
برخی از پزشکان و فعاالن حقوق کودک با تأکید بر 
این مطلب می گویند، آمار کودکان معتاد در کشور 

باال رفته است.
نشه آور،  مواد  از  استفاده  می گویند،  هم چنان  آنان 
در  و  ساخته  ضعیف  را  کودکان  قلب  فعالیت 
درازمدت باعث اعتیاد و امراض سرطانی در وجود 

آنان می شود. 
آنان تأکید می کنند، کودکانی که در کوچه و بازار با 
زنان به تکدی گری مشغول استند، بیشترشان با دارو 

مسموم ساخته می شوند.
به باور آنان، با دادن داروها سمی به کودکان، آنان به 
خواب عمیق فرو می روند و حالت بدن شان مختل 

می شود. 
دادن مواد نشه آور و خواب آور در دراز مدت باعث 
اعتیاد کودکان هم می شود. آماری که اخیراً از شمار 
معتادان به نشر رسید، نشان می دهد که رقم درشِت 

معتادان کودکان هستند. 
مصروف  روزه  همه  کودکش  دو  با  که  شفیقه 
که  می گوید  است،  کابل  افغانان  ده  در  تکدی گری 
شوهرش را در یک حملۀ انتحاری از دست داده و 

حاال بی سرنوشت است.
ندارم؛  سرپرست  خانه  »در  می گوید:  شفیقه  بانو 
نان آور این کودکان تنها خودم استم و مجبور هستم 

گدای گری کنم.«
و  است  نگران  کودکانش  تاریک  آیندۀ  از  شفیقه 
می گوید:«صبح که از خانه بیرون میشم تا شام دیگر 
و  استند  همرایم  بچیم  و  دخترکم  نمیرم؛  خانه  به 
خود پیسه جمع می کنم، چند روز میشه که دخترم 

مریض است، پیسه ندارم که شفاخانه ببرمش.«
این خانم  می گوید که وقتی خودش به شهر به خاطر 
تکدی گری می آید، کودکان اش را در خانه رها کرده 
نمی تواند. به گفتۀ او، کودکانش را دوای خواب آور 

می دهد تا آرام باشند و گریه نکنند.
صحت  وزارت  مشاور  صدیقی  قمرالدین  خواجه 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  عامه 
می شوند،  استفاده  تکدی  هدف  به  کودکانی که 
داروهای خواب آور و مواد نشه آور برای  شان داده 

می شود.
به گفتۀ او، استفاده از داروهای خواب آور در دراز 
مدت کودکان را معتاد می سازد که باعث بلندرفتن 

آمار معتادان می شود.
مشاور وزارت صحت عامه می افزاید: آماری که از 
معتادان به نشر رسید 11 درصد نفوس کشور را در 

بر می گیرد. او خاطرنشان می کند: رقِم درشِت این 
آمار را کودکان معتاد تشکیل می دهند.

از  از حقوق کودکان،  نهادهای دفاع  در عین حال، 
افزایش کودکان معتاد ابراز نگرانی می کنند.

و  زنان  برای  تحقیق  نهاد  رییس  یفتلی  زرقا 
تکدی گری  در  فامیل ها  بیشتر  می گوید:  کودکان 
آرام  برای  و  می کنند  ابزاری  استفادۀ  اطفال شان  از 
بودن کودکان شان، به آنان مواد خواب آور و نشه آور 

می دهند.
که  خواب آوری  و  نشه آور  مواد  که  می گوید  او 
برای کودکان داده می شود، در آن حالت، کودکان به 
دچار  شان  عادی  حالت  و  می روند  عمیق  خواب 

اختالل می شود.
از  دولت  اگر  می کند:  نشان  خاطر  یفتلی  بانو   
خانواده های فقیر کودکان و زنان تکدی گر حمایت 
کند، این کار صورت نمی گیرد و تعداد افراد متکدی 

نیز کاهش می یابد.
بین المللی  و  ملی  نهادهای  یفتلی،  بانو  گفته  به  
باید  کودکان  برای  را  حرفه یی  آموزشی  برنامه های 
در پیش گیرند و با خانواده های محروم کمک شود، 

تا از این کار دست بردار شوند.
می گوید:  زنان  و  کودکان  برای  تحقیق  نهاد  رییس 
آمار دقیق از کودکان و زنانی که در جاده ها تکدی 

می کنند، تاهنوز در دست نیست.
بانو یفتلی افزود: اما، آمار کودکانی که در تگدی با 
نسبت  می شوند،  ساخته  مسموم  داروها  از  استفاده 
به سال های گذشته افزایش چشم گیری یافته است.

از  یکی  در  پزشک  وهاج  داکترهاشم  هم چنان،   
نشه آور،  مواد  دادن  می گوید:  کابل  شفاخانه های 

از رشد  و  را ضعیف ساخته  دماغ کودکان  فعالیت 
فکری، ذهنی و جسمی آنان می کاهد.

بازار  و  کوچه  در  که  کودکانی  افزود:  وهاج  آقای 
این  داده می شود،  تریاک  برای شان  تگدی می کنند، 
و  شده  بدن  در  رشد حجرات  رفتن  بین  از  باعث 

انسان تنبل ببار می یاید.
به گفتۀ داکتر وهاج، استفاده از مواد نشه آور حرکات 
قلب کودکان را ضعیف ساخته و در درازمدت باعث 

اعتیاد و امراض سرطانی می شود.
آقای وهاج تصریح می کند، کودکانی که در کوچه و 
بازار به تکدی گری مشعول اند، بیشترشان به شکل 
کرایی به بازار آورده می شوند، تا با استفاده از آنان 

پول به دست آورند.
توسط  کودکان  »این  می کند:  تأکید  وهاج  آقای 
و  بخوابند  آرام  تا  می شوند،  ساخته  مسموم  دارو 

مادران شان پول گدایی کنند.«
امور  کار  وزارت  سخنگوی  افتخاری  علی  اما، 
اجتماعی، شهدا و معلوالن می گوید: پولیس و اداره 
شهر داری مسوولیت دارند از افرادی که در کوچه 
می دهند،  مخدر  مواد  کودکان شان  برای  بازار  و 

جلوگیری کنند. 
اجتماعی،  امور  کار  وزارت  افزود:  افتخاری  علی 
کودکان  جمع آوری  تالش  در  معلوالن  و  شهدا 

تکدی گر و محروم است.
او با اشاره حمایت از کودکان محروم، می گوید: یک 
تفاهم نامه را با بانک جهانی به ارزش 31 میلیون دالر 
کودکان  از  والیت   11 در  که  ایم  رسیده  امضاء  به 

محروم حمایت می شود. 

سیگار:

پنتاگون دربارۀ هزینه
 انبارهای بدون استفاده

 در جنوب افغانستان توضیح دهد

کمیسیون اصالحات انتخاباتی:

فیصله  های ما تطبیق شود

افغانستان  بازسازی  امور  در  امریکا  ویژه  بازرسی  اداره 
)سیگار( اعالم کرد که وزارت دفاع این کشور باید درباره 
چهار انبار ساخته شده و بدون استفاده در فرودگاه قندهار 

توضیح دهد.
افغانستان  بازسازی  امور  در  امریکا  ویژه  بازرسی  اداره 
میلیون  ارزش 14.7  به  انبار  داد: چهار  )سیگار( گزارش 
ساخته  امریکایی  نظامیان  برای  قندهار  فرودگاه  در  دالر 

شده، اما تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
در گزارش سیگار آمده است که پروژۀ ساخت این انبارها 
نیروهای  و  افتاده  تاخیر  به  اختالف ها،  برخی  دلیل  به 

امریکایی نتوانستند از آن ها استفاده کنند.
سیگار با تأکید بر اینکه انبارها برای ذخیره مواد تدارکاتی 
نشان  مسئله  این  افزود:  شده،  ساخته  امریکایی  نیروهای 
افغانستان  در  امریکا  مالیات دهنده گان  پول  رفتن  هدر  از 
بودن  باال  مورد  در  باید  کشور  این  دفاع  وزارت  و  دارد 
هزینه های ساخت این انبارها و بدون استفاده ماندن آن ها 

توضیح دهد.
شهروندان امریکایی با انتقاد از عملکرد دولت این کشور 
در افغانستان معتقدند که پول های کمک شده در افغانستان 

هدر می رود.
بخش  در  را  دالر  میلیون ها  گذشته  سال   14 در  امریکا 
ساخت فرودگاه، پایگاه، تهیه تدارکات، حقوق مترجم ها 
و نظامیان و راه اندازی پروژه های توسعه یی در افغانستان 

هزینه کرده است.
چندی قبل نیز اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی 
افغانستان با ارسال نامه یی به اداره توسعه بین المللی این 
کشور خواستار ارایه توضیحات در مورد کمک های این 

اداره به وزارت آموزش و پرورش افغانستان شده بود.
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بخشبیستودوم

عبدالحفیظ منصور
تاکتیک نیروهای شوروی در این حمله تغییر کرد و برای بار اول بر ضد مجاهدین 
داخل  از  آمده  به دست  گزارش های  طبق  که  نمودند  استفاده  »دیسانت«  قوای  از 
رژیم کابل، شکست فاحش قوای شوروی در حملۀ چهارم شان به پنجشیر، ایشان 
افراد عادی، کاری را در  با استعمال  را برین باور ساخته بود که دیگر نمی توان 

پنجشیر بر ضد مجاهدین از پیش برد.
چیزی  آن  چوِن  و  چند  به  راجع  اما  بودند،  مطلع  روس ها  حملۀ  از  مجاهدین 
نمی دانستند. نظر ایشان بر این بود که این حمله هم چون حمالت گذشته خواهد 

بود که برای مقابله با آن طرح جدیدی ریخته بودند.
مجاهدین در نظر داشتند که جنگ را در ابتدای پنجشیر یک طرفه کنند و برنامه 
چنین بود که در تپه های »اعنابه« ماین های قوی فرش نموده و در وقت مناسب 
آن را انفجار دهند. چون در حمالت قبلی نیروهای مشترک روس و رژیم کابل 
در آن جا سنگربندی می کردند و سپس به ساحات علیای پنجشیر یورش می بردند.
برخالف، روس ها این بار به طور ناگهانی با استفاده از 600 پرواز هلیکوپتر به داخل 
پنجشیر نیرو پیاده کردند که بدین ترتیب نه تنها برنامۀ مجاهدین نقش برآب شد، 
بلکه مجاهدین در دفاع نیز غافلگیر شده بودند؛ لذا نیروهای مهاجم شوروی در 

ابتدای جنگ به طور الزم ضربت ندیدند.
کماندوهای ارتِش سرخ روز اول در نقاط »دشتک«، »رخه«، »جنگلک« و »آستانه« 

فرود آمدند. و روز دوم در عالقه دارِی حصۀ اول دست به عمل زدند.
با وجود این همه، در روز اوْل جنگ سختی میان مجاهدین و سربازاِن شوروی 
آن  در  مجاهدین  قوماندان  گل حیدر  گفتۀ  قرار  که  پذیرفت،  صورت  »رخه«  در 
به فرماندهی شاه سلیمان  عملیات، ۵ فروند هلیکوپتر توسط زیکویک مجاهدین 
به هالکت رسید و  عبداهلل خیل( سرنگون گردید و صد سرباز شوروی  درۀ  )از 
مجاهدین 40 میل کلکوف، سه میل هاوان، سه میل نارنجک انداز و دو میل راکت 
R-143 به غنیمت گرفتند. در همین حمله، یک فهرست 600 نفری از افراد نفوذی 
مربوط جبهۀ پنجشیر که در کابل فعالیت داشتند، از یک مخفیگاه به دست سربازان 
شوروی افتاد)16( که بر اساس آن، عده یی از افراد ارتباطی مسعود در دام روس ها 

اسیر شدند و جبهه ضربۀ خطرناکی را متحمل گردید.
تعداد مجاهدین مسلح پنجشیر در آغاز این حمله طبق احصاییۀ آمریت آن جبهه، 
به 7۵0 تن می رسید و سالح های ثقیل آن جبهه را چند پایه توپ و دهشکه تشکیل 

می داد.)17(
به هالکت رسیدند، 14  داخلی  اول جنگ، 1۲00 سرباز شوروی و  ماه  در یک 
فروند هلیکوپتر و 3 جت به وسیلۀ مجاهدین سرنگون شد و 60 عراده تانک و 
الری نظامی تخریب گردید و از جانب مجاهدین، 40 تن به شمول قوماندان »تازه« 
از »هزاره دره« و از افراد ملکی، 300 تن به شمول زنان، اطفال و موی سفیدان به 
شهادت رسیدند. هم چنان دو دستگاه مخابره، یک میل هاوان و پانزده هزار مرمی  

در پارنده به دست روس ها افتاد.
به وسیلۀ راکت مهاجمین، تخریب و  بر عالوۀ آن، یک میل زیکویک مجاهدین 
شش قبضه کالشینکوف بعد از شهادت مجاهدین، به دست شوروی ها افتاد.)18(

حملۀ ششم
تهاجم پنجِم نیروهای شوروی با وجود بمباردمان سنگین، بی نتیجه ماند. و پس از 

شش هفته، طرح حملۀ ششم ریخته شد.
وزارت دفاع و ریاست خاد رژیم کابل، قبل از این حمله دو اولتیماتوم به احمدشاه 
مسعود فرمانده جبهۀ پنجشیر فرستاده بودند که در آن از وی خواسته شده بود که 
با افرادش به رژیم کابل بپیوندد، در غیر آن به عملیات »خارق العاده« دست خواهند 
زد. به قول احمدشاه مسعود، به اولتیماتوم اولی با تشدید حمالت باالی دشمن 
پاسخ داده شد، اما اولتیماتوم دوم وقتی به دست وی رسید که حملۀ ششم قوای 

شوروی به عقب رانده شده بود.)19(
بازارک  و  رخه  اعنابه،  مناطق  در  پایگاه  سه  داشتن  از  روس ها  حملۀ ششم،  در 
برخوردار بودند و هدف این حمله، بیشتر عالقه داری های اول و دوم پنجشیر بود.

شوروی ها در این حملۀشان تا منطقۀ خنج به پیشروی پرداختند و در این مسیر به 
ایجاد پایگاه ها و پوسته های نظامی مبادرت ورزیدند.

جنگ با حملۀ ناگهانی کماندوهای شوروی در بهار آغاز و با گذشت نُه ماه نبرد، 
با آتش بس پایان یافت.

کـارنامـۀ
مســعود

علی پورزارع گل نشینی
نام کمبوجیه در زبان پارسی باستان کامبوجیا، 
در زبان ایالمی کانبوزیا، در اکدی کامبوزیا و 
در زبان آرامی »کنبوزی« خوانده می شد. این 
نام در یافته های مصری و سغدی، کنبوت و 
کمبوت و در یونانی کامبیسیس بوده است. از 
بیرونی  ابوریحان  اسالمی،  زمانۀ  کهن نگاران 
»ُقمبوزِس«  و  »ُقمب سوس«  را  این شاه  نام 
بن  »ُقمباسوس  را  آن  عبری  بن  ابوالفرج  و 

کوروش« نوشته اند.
دانش پژوهان،  از  برخی  دیدگاه  پایۀ  بر 
هنگامی  در  است.  ایالمی  نام  این  ریشۀ 
ارنست  دستۀ  از  دیگری  پژوهش گران  که 
جیمز  و  اشپیگل  فون  فریدریش  هرتسفلد، 
سانسکریت  تبارهای  با  را  آن  مولتن،  هوپ 
باختر  که در شمال  به کمبوجه،  نامیده  زبان 
هند زنده گی می کنند، در پیوند می دانند و بر 
نام  باورند که »کمبوجیه« گونۀ ستایشی  این 
این تبار است. ولی ریچارد نلسون فرای این 
که  دارد  باور  و  می داند  نادرست  را  دیدگاه 

پیشتر نیز نام دو تن از هخامنشیان، کمبوجیه 
بوده است و گزارش های بودن کمبوجیه در 

خاور ایران هنوز پذیرش نشده اند.
دوران  در  پادشاهی،  از  پیش  کمبوجیه 
»شاه  عنوان  کوروش،  پدرش  فرمانروایی 
پادشاه بوده  آیندۀ  بابل« را داشته و جانشین 
وی  جانشین  پدرش،  مرگ  از  پس  و  است 
با  هخامنشیان  زمان  در  جانشینی  البته  شد. 
پسر بزرگتر نبوده، بلکه به خواست فرمانروا 
را  یکی  فرزندانش  میان  از  او  و  بود  وابسته 
گزینش  هرچند  برمی گزید.  جانشینی  به 
نخستین پسر رایج بود ولی این گونه نبود که 
ناگزیر فرزند بزرگ، پادشاه بعدی شود و در 
بعضی از زمان ها فرزندان دیگر به پادشاهی 

می رسیدند.
سرشت کمبوجیه

افسانه ها  کمبوجیه،  منِش  و  کیستی  دربارۀ 
بازگویی  فراوانی  نادرسِت  یاوه گویی های  و 
یونانی،  برای کهن نگاران  آن  انگیزۀ  که  شده 
دشمنی و رشک و برای مصریان آزرده گی از 
کم نمودن دستمزد آیین مداران و درآمدهای 
می تواند  وی  فرمان  به  مصری  نیایشگاه های 

بازگفتی  که  دیگری  گزارش  ولی  باشد؛ 
می دهد،  نشان  را  کمبوجیه  از  راستین تر 
)از  اوجاهورسنت  تندیس  روی  سنگ نبشتۀ 
مردان توان مند و پزشک دربار مصر باستان( 
فرعون  یک  مانند  به  را  کمبوجیه  که  است 
می کند،  معرفی  خیرخواه  پادشاهی  و  مصر 
سامان«،  »آورنده  همچون  فروزه هایی  و 
»پاسدار آیین های مردمی و دینی« و »به دور 
از تندخویی« را یاد می کند. این در هنگامی 
است که تا کنون هیچ گونه گزارش و گواهی 
از بن مایه گان مصری، دربارۀ پرخاش و ویران 
کردن معابد مصر به دست کمبوجیه به دست 
پایۀ  بر  راستینه گی ها  این  و  است  نیامده 
گواه منِد  یافته های  و  کهن نگاری  نشانه های 
روی  از  آن چه  با  زمان،  آن  از  مانده  به جای 
ناهمسانی  نمودند،  بازگو  از وی  اندیشی  بد 

چشم گیری دارد.
آدمی  کمبوجیه  بویس،  مری  گفتۀ  به 
سخت کوش بود و در آیین گذاری و گرامی 

داشتن آیین ها و آداِب مردمان می کوشید.

پیشامدهای زمانۀ وی
فرمانروایی  روزگار  پیشامد  ارزش ترین  با 
می  ماه  در  او  سپاه  بود.  وی، گشایش مصر 
سال ۵۲۵ پیش از میالد خود را به پلوزیوم 
رساند و با سپاه مصر درگیر شد و سرانجام بر 
سپاه پسامتیخ سوم چیره شد. در ماه جوالی 
پیمودن  با  او  میالد، سپاه  از  پیش  سال ۵۲۵ 
درۀ نیل از شمال به جنوب، سراسر مصر را 
بر  چیره گی  از  پس  کمبوجیه  آورد.  به دست 
مصر، سازمان دهی و آرامش را استوار کرد و 
پیش گرفت.  را در  دینی پدرش  آسان گیری 
بر پایۀ دادهای کهن مصر، او »فرعون مصر« 

نام گرفت.
اوجاهورسنت  تندیس  روی  نوشته های 
نگه داری  واتیکان  نمایشگاه  در  امروزه  که 
می شود، نشان می دهد که رامیاری کمبوجیه 
رامیاری  پیرو  کاست  و  بی کم  مصر،  در 
پدرش کوروش در بابل بوده است. کمبوجیه 
فرنام های  که  داد  دستور  اوجاهورسنت  به 
با  را  خود  تا  بیاورد  او  برای  را  پادشاهی 

فرعون های پیشین هم تراز کند.
با  مصری  بن مایه گان  کمبوجیه،  دربارۀ 

زیرا  است.  ناسازگار  هرودوت  گفته های 
بن مایه گان مصری نشان می دهند که مصریان، 
کمبوجیه را همچون فرعون نوینی از دودمان 
نیز  او  و  شدند  پذیرا  مصر  هفتم  و  بیست 
سپاس  مصری  ها  دینی  و  بومی  آیین های  به 
ستمکار  کسی  را  او  هرودوت  اما  گذاشت. 
می کند  یاد  پارانویا  روانی  بیماری  دچار  و 
سنگ نبشته های  و  مصری  بن مایه گان  با  که 
که  است  ناسازگار  زمان  آن  از  مانده  به جا 
می تواند از روی رشک و دشمنی باشد چون 

با راستینه گی برابری ندارد.
افسانۀ لشکر گم شدۀ کمبوجیه در افریقا

را  سرباز  پنجاه هزار  کوروش،  فرزند  کامبیز، 
از بخش »تبس« به »سیوا« فرستاد تا با پیروان 
پرستشگاه آمون در مصر که یکی از ساتراپ ها 
یا استان های ایران به شمار می رفت و در این 
زمان سر به شورش برداشته بودند، رویارویی 

کند.
پس از آن که سپاه هخامنشی مصر را به دست 
حبشه  سوی  به  آن  از  شاخه  دو  آورد، 
)تونس  کارتاژ  بخش  و  مصر  جنوب  در 
افریقا روانه  بزرگ  بیابان  باختر  در  امروزی( 
شد. سپاهیان راهی شده به حبشه، آن کشور 
و  کردند  پارس  شاهنشاهی  خراج گزار  را 
لشکریان  از  ولی  بازگشتند،  پیروزمندانه 
فرستاده شده به باختر هیچ گزارشی به دست 
نیامد؛ گویی بیابان بزرگ دهان باز کرده و آنان 
را فرو برده بود؛ که به آن ها چفتۀ کژپیمانی و 
شکست پیمان و یا گریز از نبرد زده شده بود، 
ولی گذر زمان سزاواری و جوان مردی آن ها 
را اُستانش نمود و پرده از راز آن ها برداشت.

نبردهای  گرماگرم  در  رویداد  یک  این که  تا 
ترسایی،   40 دهۀ  در  دوم  جهانی  جنگ 
را  پارسی  گم شدۀ  سپاه  نشانه های  نخستین 

نمایان ساخت.
پیکرهای  بقایای  کنار  در  بازیابی،  این  در 
و  ساز  از  بسیاری  اندازۀ  تنومند،  سربازان 
برگ ارتشی از دسته جنگ افزارهای مفرغی، 
همراه  به  گوشواره ها  سیمین،  دستبندهای 
بیابانی  بزرگ  استخوان در یک بخش  َسدها 
در بخش بیابانی دورافتادۀ باختر مصر هویدا 
شده که بر پایۀ گواهات کهن نگاری، بقایای 
سربازان ایرانی کامبیز دوم، پادشاه هخامنشی 
ایران باستان است. این سربازان در ۵۲۵ سال 
گرفتار شدن  برای  از  مسیح  زادروز  از  پیش 
در یک توفان شن، زنده در زیر الیه های شن 

بیابان به خاک سپرده شده بودند.
یک  در  را  سربازان  استخوان های  و  پیکرها 
گودال یافتند، گودالی که همچو یک پناهگاه 
نیادی می باشد؛ و در آن یک خاره به درازای 
فوت   9.8 و  پهنا  فوت   ۵.9 و  فوت   114.8
ژرفا یافتند. از این پناهگاه های نیادی فراوان 
در بیابان یافت می شود، این یکی در آن بخش 
تنها پناهگاه بوده است و اندازۀ آن برای پناه 
بردن و در پناه ماندن از توفان شن پسندیده 
است؛ و سربازان به آن پناه بردند، ولی توفان 
برای  پناهگاه  این  که  بوده  اندازه یی  به  شن 

درپناه ماندن بسنده نبوده است.
پس از آن یک باستان شناس مصری، شماری 
پیدا  دشنه و سرنیزۀ مفرغی و چندین کمان 

کرد.
هرچند آن ها ابزارآالت کمی پیدا کردند، این 
ابزارآالت بسیار گران مایه بودند، چرا که آن ها 
ابتدای هخامنشیان بوده و روزگار  ابزارآالت 
آن ها به زمان کامبیز ـ کمبوجیه ـ برمی گردد 
که در یک بخش نزدیک سیوا در زیر ماسه ها 

به دست آمده اند.

کمبوجیه؛
 گشـایش گــر مصــر
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نویسنده: نیما جهرمی
برگردان: جمیل شیرزاد 

بخش نخسـت
یک  از  پس  ایرانی  مدرنیسِت  شاعر  سپهری،  سهراب 
سلسله سفرها به چین و جاپان در سال 196۵ میالدی، 
زباِن  این  یافت.  دست  خودویژه یی  شعری  زبان  به 
»صدای  نام  تحِت  او  تازۀ  مجموعۀ  در  ویژه  شعرِی 
پای آب« به درستی قابل درک می باشد. سپهری هویِت 
یک  نویسنده،  یک  عنوان  به  خودش  از  را  پیچیده یی 
مسلمان، یک نقاِش همیشه در سفر، یک مردِ کاشانی به 
نمایش گذاشت. سپهری در فضای جنِگ سرد به »بوی 
نیما  راهِ  ادامه  در  و  می اندیشید  دیگر«  سیارۀ  در  گلی 
یوشیج  در جهان شعر سپید قدم و قلم می زد. سپهری 
در کشوری شعر می سرود که سده ها مورد دست درازی 
کشورهای خارجی قرار داشته است؛ با این پیش زمینه، 
او نگاره های پریشان و جابه جا شده یی را پیش چشِم 

خواننده مجسم می سازد:
من کتابی دیدم، واژه هایش همه از جنس بلور

 مسجدی دور از آب
موزه یی دیدم دور از سبزه،

سر بالین فقیهی نومید، کوزه یی دیدم لبریز سوال.

سپهری، از خود بیگانه شده گی یی سخن می گفت که 
آن  با  نوزدهم  دهه های شصت سدۀ  در  ایرانی ها  اکثِر 
تکنولوژی،  که  زمانی  در  درست  بودند؛  شده  مواجه 
اندیشه هایی  امپریالیستی،  تجاوزهای  و  فلم  ادبیات، 
گردۀ  بر  و  آورده  فراهم  دوردست  فرهنگ های  از  را 
نموده  تحمیل  کشورش  دیرپای  رسوم  و  سنت ها 
روی  به  را  راه  ازخودبیگانه گی  این  نهایت  در  بود. 
شمول  به  ایران  مردم  اکثر  گشود.  ناراحتی  و  خشم 
به  که  آن چه  از  سیاسی،  ناراضیاِن  و  مالها  شاعران، 
ایران  اقتصادی  و  فرهنگی  فزایندۀ  وابسته گی  عنوان 
با  می شد-  یاد  روزگار  آن  در  خارجی  قدرت های  به 

تأسف یاد می نمودند.
سه سال قبل از نشِر شعر صدای پای آب در سال 196۲، 
یک داستان نویس و منتقد معروف ایرانی به نام جالل 
آل احمد مقاله یی را زیر عنوان »غرب زده گی: طاعونی 
از غرب« نشر نمود. آل احمد در این مقاله اندیشه ها، 
طرز دیدها و محصوالت زیان آورِ مدرنیته و غرب را 
باید سترده و  ایرانی که  به عنوان یک آالیندۀ فرهنِگ 
زدوه شود، شناسایی و تشخیص نمود. اندکی بیشتر از 
یک دهه بعد، در سال 1979میالدی، انقالبیون اسالمی 
در ایران از همان نوع زبان برای ترویج آرمان های خود 

استفاده نمودند.
 در آن زمان این طرز دید به همه جا پخش شده بود 
و توقع می رفت بدنۀ سیاسی متناسب با این طرز دید 
در ایران روی کار بیاید. اما آن ها )روحانیون جمهوری 
اسالمی ایران( هیچ گاه مدرنیته را به صورت واقعی به 

دور نینداختند.
قلب  در  به درستی  که  سده هاست  پارسی  شعر 
در  است.  نموده  باز  جای  ایرانی  سیاسِی  جنبش های 
سال 1843 یک دانشمند بریتانیایی با شنیدن این ادعای 
تاریخ  در  که  بود  شده  زده  شگفت  مبالغه آمیز  اندکی 
کسانی  زنده گانی ِ  تنهایی،  به  شعر  نفوذ  »تحت  ایران 
آباد  یا  و  یا بخشیده شده، شهرها ویران  و  رفته  برباد 
در  است.«  شده  آباد  یا  واژگون  امپراتوری هایی  شده، 
سال های پسین، گروهی از دانشگاهیان به رهبری داکتر 
احسان یارشاطر ـ بنیان گذار دانش نامۀ ایرانیکا و رییس 
صورت  به  ـ  کلمبیا  دانشگاه  ایرانی  مطالعات  مرکز 
ادبیات  جلدی  بیست  عظیم  مجموعه  یک  متداوم 
کامل جلد  فصل  یک  نموده اند.  را جمع آوری  پارسی 

نخست این مجموعه در سال ۲008 میالدی به چاپ 
می باشد.  شاعرانه  رایج  تصویرهای  حاوی  که  رسید 
)»ابرو: معمول ترین و زیباترین ابروهای توصیف شدۀ 
دهان  دهان:  است.  پیوسته  هم  به  ابروهای  معشوق، 
است.«(  مانند  باز  نیمه  پستۀ  به  لبخند  حیِن  معشوق 
پارسی  مدرن  ادبیات  ظهور  حاوی  که  یازدهم  جلد 
ادبیات  این  بسترسازِ  و  پیشرو  سیاسی  اجتماع های  و 

می باشد، قرار است خزان امسال به چاپ برسد.
شعر پارسی به دلیل اهمیِت آن در حیات روزمرۀ مردم، 
نقش مهمی در ترکیب و تبییِن بخشی از سیاست ایران 
تقویت  به  متمایل  ایرانی ها  وقتی  است.  نموده  ایفا 
باشند،  واژه های ظریف تر  با  ناسیونالیسم خود  روحیۀ 
می آورند  زبان  به  را  فردوسی  شعر  از  پاره هایی  آن ها 
که شهکار حماسی او در سدۀ یازدهم میالدی، روایت 

ایران و شکوه تاریخی آن را تدوین نموده است. 
 وزیر خارجۀ ایران و مذاکره کنندۀ ارشد آن کشور در 
یک  ظریف،  جواد  آقای  ایران  هسته یی  پروندۀ  مورد 
پیام ویدیویی را زیر عنواِن »پیام ایران: همتایان غربی 
ما بین توافق و تحمیل باید یکی را انتخاب کنند«، در 
صفحۀ اجتماعی یوتیوب نشر نمود. او در این پیام و 
در فرازین بخش سخنش به شعر  فردوسِی حماسه سرا 

شاعِر  فردوسی،  پیش  سال  »هزار  گفت:  نموده  استناد 
چو  آورید/  به کار  نیکی  بکوشید  است:  گفته  ایرانی 
فرجامیِن  روزهای  در  آورید«.  بهار  سرما،  دیدید 
گفت وگوها، زمانی که دیپلومات های هفت کشور در 
چند قدمی توافق با خسته گی و ناتوانی دست و پنجه 
وارد  ایمانیه  مریم  آقای ظریف،  نرم می کردند، همسِر 
عارف  اشعار  منظم  صورت  به  ظریف  بانو  شد.  وین 
بلخی  محمد  جالل الدین  پارسی  زبان  سیزدهم  سدۀ 
تبیین  و  آقای ظریف شرح  همتایان  برای همسران  را 
می کرد و صفحۀ فیس بوک آقای ظریف هم به صورت 
با منتخبات شعر مولوی که از سوی همسرش  مرتب 
شعر  شهکارهای  می گردد.  تجدید  می شود،  انتخاب 
پارسی بیشتر از انبوه تصویرهای قشنگ اند و در ژرفای 
این سطرها، ایرانیان  پژواک خویشتِن تاریخی خود را 

می شنوند. 
برای سده ها اکثر شاعران پارسی زبان به دنبال حمایت 
یا  و  وزیران  و  شاهزاده گان  شاهان،  دربار،  تشویق  و 
تحت حمایت آن ها بوده اند و این قدرتمندان شاعران 
اقتدار  دامنۀ  توسعه  و  اخالقی  مشاوران  عنوان  به  را 
در  شاعری  هنر  از  فردوسی  اند.  می شمرده  خویش 
شهنامه گفته است که او ]شاعر[ انتخاِب دیگری ندارد 

سهراب  بنشیند.  شاه  تخت  روی  پیش  این که  مگر 
سپهری نُه صد سال بعد از فردوسی گفته است: »پدرم 
که  زمانی  اما  بودند.«  شاعر  همه  پاسبان ها  ُمرد،  وقتی 
در  نوزدهم  سدۀ  در  روسیه  و  بریتانیا  امپراتوری های 
شدند،  جابه جا  ایران  شاهی  قلمرو  مرزهای  امتداد 
شاه راه را برای فراگیری آموزه های غربی باز نمود و 
شاعراِن زیادی در مورد دردهای سیاسِی کشورشان که 

گرفتار مدرنیته شده بود، شعر سرودند. 
سلطنتی  رسمی  ملک الشعرای  پسر  بهار،  تقی  محمد 
ایران، می گوید نخستین شعر خود را پیش از آن که ده 
شاه  میالدی   1904 سال  در  است.  ساله شود، سروده 
او را به جایگاه قدیمی پدرش منصوب ساخت. بهار 
شهکارهای ادبیات کالسیک ایرانی را به حافظه سپرده 
بود و عالوه بر این اندوخته ها، بهار فرانسوی نیز آموخته 
می اندیشید.  جمهوری خواهانه  آرمان های  به  و  بود 
اگرچه او در آفرینش اثرهایش به آثار ادبیات کالسیک 
زبان پارسی پیش از سده های 13 و 14 میالدیـ  روزگار 
سرایش شهکارهای مولوی و حافظ ـ نظر داشت که 
تصنیف ها  آن  از  پارسی زبان  خنیاگران  و  رامشگران 
استفاده می کردند. ولی رفته رفته محتوای شعرش لبریز 
از هواخواهی سیستم حکومت داری جدید گردید. بهار 
ارایۀ اندیشه ها در قالب اشعار دلچسپ فراتر  پا را از 
گذاشت و به حلقۀ مشروطه خواهان وارد شد که برای 
نخستین بار، پس از انقالب سال 1906 پارلمان ایران را 
تشکیل دادند و برای توسعۀ اصالحات که آن ها شعار 
می دادند، یک نشریه را تأسیس نمود تا باالخره  یک 
کرسی را در سیستم تقنینی جدید احراز نمود. بهار در 
دوره های مختلف به تبعید و زندان محکوم گردید، اما 
مدیحه یی که برای شاه سروده بود، مدت محکومیتش 

را کاهش داد. 
دهۀ سی سدۀ نوزدهم میالدی بود؛ نیما یوشیج - مردی 
کرده  سپری  کوچک  روستای  یک  در  را  زنده گی  که 
آشنایی  اروپا  شعر  با  کاتولیک  مکتب  یک  در  و  بود 
یافته بود ـ سر رشته یی از شاعران سیمبولست فرانسه 
به دست گرفت و نه تنها لحن و روحیۀ شعر درباری 
ایران را درهم شکست، بل اوزان عروضی کالسیک را 
نیز دچار تحول شگرف ساخت. شعری که به نیمایی 
و  سیاسی  ستم دیده گان  یاری  به  بود،  یافته  شهرت 
بسته  کار  به  عام  مردم  و  دیده گان  آسیب  رنج  کاهش 
را ترک سنت های  نیما  کارِ  این  شد. شاعران مسن تر، 
ایرانی  نویسنده گان  جدید  نسل  اما  خواندند،  شعری 
فعال  کشورشان  سیاست های  تغییر  زمینۀ  در  بیشتر 
گسترش  را  شعر  عرصۀ  در  خود  نوآوری های  شدند، 
دادند و ظهور یک طبقۀ روشن فکر چپ گرا را با قواعد 
روزگار  این  در  نمودند.  تقویت  خود  جدید  شعری 
زنان و مردان خوش سلیقه یی که نیما و کارل مارکس 
این  بودند.  نموده  پر  را  تهران  کافه های  می خواندند، 
به  کافه ها  در  چای  سرکشیدن  با  روشن فکران  طیف 
بحث در مورد آزادی از سلطۀ امپریالیسم می پرداختند. 
وقتی که سپهری در اوایل شغل نویسنده گی اش با شعر 
نیما آشنایی یافت، شغِل خود را در کاشان ترک نمود و 
به پایتخت آمد و خود را به دست موج های خروشان 
اکثِر  در  تأثیرپذیری  اشتیاق  سپرد.  نیما  شعر  شِط 
دارد.  توجهی  قابل  شتاب  سپهری،  شمول  به  شاعران 
فروغ فرخزاد، شاعر نوگرای دیگر، خود را مرهون نیما 
داشت،  که  پیشاهنگی  نقش  علی رغم  اما  می پنداشت 
مضامین مربوط به زنده گی شهری را در اشعارش بیان 
می کرد و بی پرده تمایالت جنسی را نیز در شعر مطرح 
می نمود. فروغ فرخزاد در مورد نیما گاهی نوشته بود: 
»او ]نیما[ چشم مرا باز کرد و گفت ببین، اما دیدن را 
تکیه  تجربه  های خودم  بر  من همیشه  آموختم،  خودم 

نموده ام.«
نویسنده گان  همایش  یک  در  میالدی   1946 سال  در 
ایرانی، نیما شعر می خواند که در سیستم برق اختالل 
ایجاد شد و ناچار برای روشن کردن همایش از شمع 
استفاده کردند؛ جالل آل احمد که بعدها »غرب زده گی« 
را نوشت، نظرش به نیما افتاد که شعرش را در پرتِو 
شمع می خواند، کلۀ تاس و کالنش که در مقابل پرتِو 
حفرۀ چشم  دور  می درخشید، چروکیده گی های  شمع 
جسامت  با  و  می نمود  عمیق تر  اندکی  که  دهانش  و 
یک  تمام عیارِ  نمونۀ  می نمود،  بی تناسب  کوچکش 
سیمای مخوف و وحشتناک در نظِر آل احمد شمرده 
شده بود. آل احمد بعدها با خودش می اندیشید: »من 
در آن زمان شگفت زده شده بودم که این صدای بم و 

بی سروته از کجا بلند می شود.« 
مجلۀ نیورکر، چهاردهم جوالی 2014

شاعری 
و سیاست
در ایران
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دو بانوی جوان در فاریاب...
از لت وکوب و تجاوز جنسی از سوی دو فرد ناشناس، 

خفه شده و به قتل رسیده اند.
علت  کنون  تا  که  می گوید  قیصار  ولسوالی  سرپرست 
نیروهای  اما  نیست،  روشن  دختران  این  قتل  انگیزۀ  و 
این  چه گونه گی  دربارۀ  تحقیقات شان  ولسوالی  کشفی 

رویداد را آغاز کرده اند.
آقای صدیقی می افزاید که پولیس این ولسوالی یک تن 

را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

مسووالن دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
تأیید  این دو دختر جوان را  این که قتل  فاریاب ضمن 
روستای  اصلی  باشندۀ  آن ها  که  می گویند  می کنند، 
»بوری« هستند و هنگام رفتن پیش یک مالی »دعاخوان« 
برای گرفتن تعویذ، در روستای »عیدگاه« از سوی افراد 

ناشناس ربوده شده اند.
کمیسیون  والیتی  دفتر  رییس  فطرت،  حفیظ اهلل  سید 
رویداد  این  کردن  محکوم  با  فاریاب  در  بشر  حقوق 
می گوید که این دو دختر جوان بعد از ربوده شدن مورد 

تجاوز جنسی قرار گرفته و سپس به قتل رسیده اند.

به گفتۀ او، جسد آن ها از باغی در روستای »بوری« این 
ولسوالی یافت شده است.

در  را  تن  کنون سه  تا  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  او 
مسؤوالن  از  و  کرده  بازداشت  رویداد  این  به  پیوند 
می خواهد که قاتالن این دختران را به »اشد مجازات« 

محکوم کنند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  مسووالن 
قتل  این  که  شود  ثابت  هرگاه  می گویند،  فاریاب  در 
»ناموسی« بوده، سومین مورد قتل ناموسی در سال روان 

در این والیت خواهد بود.

علی پارسـا
کمیسیون  اعضای  بسیار،  کشمکش های  از  بعد  باالخره 
اظهاراِت  طبق  و  شدند  تعیین  هم  انتخاباتی  نظام  اصالح 
از تعطیالِت  این کمیسیون بعد  این بوده که  بر  آن ها قرار 
عید فطر رسماً شروع به کار کند. کمیسیونی که قرار بود نُه 
ماه پیش، درست پس از روی کار آمدِن حکومت وحدت 
ملی به گونۀ شبانه روزی بر روی تمهیدات و پیشنهادهاِی 
الزم برای اصالح نظام انتخاباتی کلید بخورد، حاال پس از 
را  ناسوری  زخِم  تا  آمده  بسیار،  و  بیهوده  وقت ُکشی های 
که از انتخابات ریاست جمهوری قبلی به جاِن دموکراسی 
در افغانستان افتاده، مرهم نهد؛ هرچند که این مرهم، پس 
از به تعویق افتادِن انتخابات پارلمانی و زیر پا شدِن قانون 
اساسی کشور، شاید از یک منظر نوش داروی پس از مرگ 

سهراب باشد.
کمیسیون  تشکیل  کارِ  کشیدن  درازا  به  که  نیست  شکی 
حکومت  بی مباالتی  از  واضحی  نمونۀ  انتخاباتی،  اصالح 
وحدت ملی در قبال جامعه و شهرونداِن این سرزمین بوده 
است. هرچند که این دیرکرد به گونه یی واقع بینانه تر نمود 
اوضاع اسف بار و در حال احتضار حکومت وحدت ملی 
است که از همان نخست هم برخالف نام آن، رنگ و بویی 
این حکومت  نداشت.  کارامد  ملِی  دولت وحدت  از یک 
گونۀ  به  سیاسی  بحران  یک  دل  از  که  بود  ناخلفی  طفِل 
و  گذاشت  وجود  عرصۀ  به  پا  ناخودآگاهانه  و  ناخواسته 
عاقبت کارِ آن به جایی کشید که نه تنها از خود موثریت 
و کارایی الزم را به نمایش نگذاشت که حتا به قول استاد 

محقق »چوچه خواری« را هم پیشه کرد!
به هر روی، تشکیل کمیسیون اصالح انتخاباتی پس از نُه 
بدنۀ  به  که  بسیاری  و خسارت های  تیشه ها  با وجود  ماه، 
دموکراسی نوپای افغانی زد، در شرایط کنونی بازهم غنیمتی 
هنگفت به شمار می آید. چه این که همه می دانند که بدون 
تشکیل این کمیسیون یا باید قید انتخابات پارلمانی را به کلی 
زد و یا این که دست کم امید برگزاری یک انتخابات سالم 
و دموکراتیک را تا اطالع ثانوی تعطیل کرد. حاال علی رغم 
همۀ این نابسامانی های تحمیل شده، حداقل امید رفتن به 
سمت یک انتخاباِت شفاف را که انتظار می رود اساس آن 
از سوی کمیسیون نوتشکیِل اصالح نظام انتخاباتی گذاشته 

شود، تا اندازه یی در دل ها رمق گرفته است. 
موضوع  مهم ترین  که  کمیسیون  این  اعضای  با  رابطه  در 
مورد نزاع میان دو تیم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی 
بوده است، گمان می رود که حاال تا اندازه یی اتفاق نظر به 
زعم مسووالن  به  کمیسیون  این  اعضای  است.  آمده  میان 
الزم  شایسته گی  و  تجربه  که  هستند  کسانی  حکومتی، 
شاه سلطان  دارند.  را  کمیسیونی  چنین  در  حضور  برای 
عاکفی و صدیق اهلل توحیدی به عنوان رییس و معاون این 
کمیسیون، کسانی اند که گرداننده گی سکان کشتی اصالح 
نظام انتخاباتی را به دوش دارند. هرچند با عطف به این که 
یا  و  تصمیم گیری  صالحیت  هیچ گونه  مذکور  کمیسیون 
اجرایی در اعمال مصوبه های شان در نظام انتخاباتی ندارند، 
به نظر می رسد که کار چندان دشواری هم پیش روی شان 
گرداوری  و  تحقیق  کمیسیون،  این  رسالِت  تنها  نیست. 
پیشنهادات سازنده برای اصالح نظام انتخاباتی است که نیاز 

به تعهد راستین و تخصص الزم دارد.
خطیری  مسوولیت  کمیسیون  این  هرچند  حساب،  این  با 
کمیسیون،  این  مأموریِت  پایان  که  نیست  شکی  اما  دارد، 
آسیب پذیر  و  شکننده  انتخاباِت  کابوس  پایان  معنای  به 
نیست. پس از اتمام کار این کمیسیون، بار دیگر توپ به 
و  می شود  انداخته  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  زمین 
اصالح  روند  بخش  حیاتی ترین  مرحله،  این  حقیقت  در 
مقطعی،  چنین  در  که  نیست  شکی  است.  انتخاباتی  نظام 
این  پایان ناپذیِر تصمیم گیری میان  بازهم شاهد یک برزخ 
حالت  این  در  می باشیم.  ملی  وحدت  حکومت  رهبر  دو 
مانند سایر وضیت های تنش زا  پذیرفت که  با تأسف  باید 
و  مردم  اصلی  بازندۀ  ملی،  وحدت  حکومت  سران  میان 

دموکراسی نیمه جان خواهد بود. 
یکی از بازی هایی که از شروع کار حکومت وحدت ملی 
تا کنون بارها و بارها شاهد آن بودیم و به نظر می رسد که 
برای رییس جمهور غنی کارکرد تاکتیکی دارد، همین مسالۀ 
به درازا کشیدِن بازی و فرسایشی کردِن آن است. چنان که 
مجلس  به  نامزدوزیران  معرفی  مانند  متعددی  موارد  در 
با طوالنی  تا  است  نماینده گان، حکومت همواره کوشیده 
و  تنگ کرده  را  مقابل  بازی، حوصلۀ  جانب  زمان  کردن 
او را مجبور به تبعیت از خواسته هایش کند. همان طور که 

در  نظام سرپرستی  درازا کشیدِن  به  با  که  بودیم  شاهدش 
وزارت خانه های مختلف، نهایتاً مردم و نماینده گان مردمی 
مجبور شدند تا به نامزدوزرایی که در دور دوم به مجلس 
معرفی شده بودند، بدون هیچ مالحظه یی رای مثبت دهند. 
حاال هم دیده می شود که به تعویق انداختن کار کمیسیون 
از جانب  تاکتیکی  مثابۀ  به  است  ممکن  انتخاباتی  اصالح 
سرسخِت  طرف داراِن  درآوردن  زانو  به  برای  حکومت 

اصالحات گستردۀ نظام انتخاباتی باشد.
اگر در روزهای پس از انتخاباِت پُر از تقلب سال گذشته، 
خواستار  مالحظه یی  هیچ  بدون  و  یک صدا  مردم  همۀ 
که  حاال  بودند،  انتخاباتی  نظام  در  گسترده  اصالحات 
ذهِن جامعه حتا با هزینه های سنگین تری از جمله برگزار 
پارلمانی درگیر شده است، گمان می رود  انتخابات  نشدن 
که دسِت کم بخشی از جامعه حاضر شده اند تا به حداقل 
اصالحات در نظام انتخاباتی قناعت کنند تا بدین ترتیب، 
حداقل پارلمانی با مشروعیت نسبی به جای یک پارلماِن 
عاری از مشروعیت مردمی داشته باشند. به بیان دیگر، هیچ 
کمیسیون اصالحات  کار  افتادن  تعویق  به  که  نیست  بعید 
انتخاباتی، تاکتیکی در راستای همان َمثَل عامیانه »به مرگ 

گرفتن تا به تب راضی شدن« باشد.
اگر چنین فرضی هم درست باشد، حکومت وحدت ملی 
و به خصوص کسانی که تداوم چنین نظام انتخاباتی را به 
نفع خود می دانند، باید بدانند که چنین تاکتیکی در مورد 
اصالح نظام انتخاباتی، حداقل کارآمد نخواهد بود. هنوز هم 
بسیاری ها اصالح نظام انتخاباتی را به مثابۀ خط قرمز خود 
می دانند و معتقدند که از انتخابات مملو از تقلب و فساد، 
همان بهتر که هیچ انتخاباتی برگزار نشود. داکتر عبداهلل هم 
در همین روزهای اخیر بر چنین موضعی به صراحت تأکید 
کرده بود. در نتیجه هرگونه بازی سیاسی با هدف دور زدِن 
به شکست و  بدون شک محکوم  انتخاباتی،  نظام  اصالح 

بدنامی خواهد شد. 
اجازه بدهید که کمیسیون تازه کارِ اصالح نظام انتخاباتی به 
گونۀ آزادانه و به دور از هرگونه فشار سیاسی به کارِ خود 
ادامه دهد و پس از آن، بر نتیجۀ کارِ آن  ُمهر تأیید بگذارید تا 
نه بیش از این وقت ُکشی شود و نه هم پیشانِی این حکومت 

در پیشگاه تاریخ بیش از این سیاه گردد! 
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فروش اسلحۀ پالستیکی... 
که نیروهای پولیس را در جلوگیری از فروش و استفاده 

از این اسلحه همکاری کنند.
ممنوع  حالی  در  کشور  در  پالستیکی  اسلحۀ  فروش 
قرار داده می شود که بر بنیاد گزارش ها، صدها کودک با 
استفاده از اسلحه های پالستیکی در روزهای عید آسیب 

دیده اند.
در  پالستیکی  اسلحۀ  از  استفاده  اثر  از  کودک  صدها 

روزهای عید آسیب دیده اند
گفته می شود تنها 116 کودکی که از اثر استفاده از اسلحۀ 
انتقال  کابل  به شفاخانه های  اند،  دیده  آسیب  پالستیکی 

یافته اند.
جمال آخندزاده، رییس شفاخانۀ نور هرات نیز می گوید 
که در سه روز عید، 19 کودک از اثر اصابت گلوله های 

اسلحه های پالستیکی به چشم شان، مصدوم شده اند.
آقای آخوندزاده وضعیت شماری از این کودکان را وخیم 
توصیف کرده و می گوید که ممکن است بینایی برخی از 

آن ها کاهش یابد.
این گونه  ورود  جلو  تا  خواست  حکومت  از  او 

اسباب بازی ها برای کودکان را بگیرد.
مورد  بازی های  از  یکی  پالستیکی  اسلحه های  با  بازی 
در  ویژه  به  آن ها  است.  افغانستان  در  کودکان  عالقۀ 
روزهای عید با خریدن این اسلحه ها، همانند میدان نبرد 

علیه هم دیگر موضع می گیرند به هم شلیک می کنند.

دا گز، دا میدان!
کمیسیون اصالح انتخاباتی با سرنوشت انتخابات چه خواهد کرد؟

آمار کشته شده های پروان...
زمانی که به پروان می آیند سالح دست داشتۀ خود را نیز 
باعث  استفاده می کنند که  آن  از  می آورند و در مواردی 
والیت  این  باشنده گان  از  شماری  کشته شدن  و  زخمی 

شده است.«
رقابت های  به خاطر  افراد  این  که  می افزاید  سنگین  بانو 
محلی یی که دارند از سالح های خود استفاده می برند و ما 
در چند روز گذشته و با استفاده از همین سالح ها، بیشتر 

از صد نفر پروانی کشته و زخمی داشتیم.
بانو سنگین به این باور است که آمار کشته شده ها در چند 
ماه اخیر نسبت به والیت ناامن در پروان بیشتر بوده است.
این عضو مجلس نهادهای امنیتی را مسوول ناامنی پروان 
دانسته می گوید: »وقتی افسر از قطعۀ خود به خاطر دیدن 
خانواده رخصت می گیرد، نباید اجازه داده شود تا سالح 
و موتر رنجر را با خود بیاورد، وقتی این افسر از میدان 
وردک، غزنی، هلمند و یا والیات دیگر به پروان می آید 
از سالح خود استفاده می کند و سبب نگرانی و ناهنجاری 
بی مسوولیتی  نمایان گر  این  و  می شود  والیت  این  در 

نهادهای امنیتی است.«
از  بعضی  در  طالبان  حضور  به  اشاره  با  سنگین  بانو 
این  از  »پیش  می کند:  خاطرنشان  پروان  ولسوالی های 
طالبان تنها در شماری از ولسوالی های غوربند بودند که 
شماری  در  را  پوسته  چند  دولت  زیاد  فشارهای  از  بعد 
از بخش های غوربند ساختند که با سرگرم شدن در این 
امروز  اما  برند،  یاد  از  را  پروان  دیگر  بخش های  بخش، 

شاهد هستیم که در کوه صافی پروان نیز طالبان سر بیرون 
کردند.«

این نمایندۀ مجلس تأکید می کند که ولسوالی کوه صافی 
با چند ولسوالی ناامن دیگر هم سرحد و دشمن با خاطر 
آرام می تواند در این نفوذ داشته باشند که از این طریق 

کابل نیز ناامن خواهد شد.
ناامنی  پروان  ناامنی  که  این  بیان  با  مردم  نمایندۀ  این 
امنیت  بیشتر  تأمین  برای  دولت  که  می گوید  است  کابل 
است  تالش  در  دشمن  کند، چون  توجه  باید  پروان  در 
سر  شاهد  ما  تا  برساند  را  خود  کابل  دروازه های  به  تا 
بریدن شهروندان و سر کشیدن گروه داعش در این مناطق 

نباشیم. 
در عین حال، شمس الحق شیخانی معاون شورای والیتی 
پروان می گوید: کمبود تشکیالت در نهادهای امنیتی پروان 
به ویژه پولیس سبب شده تا ناامنی در پروان بیشتر شود.

طالب  نیروهای  امروز  می گوید:  هم چنان  شیخانی  آقای 
و داعش می خواهند که در پروان نفوذ کنند و چون در 
این والیت مرکز نیروهای ناتو است و راه وصل چندین 
والیت نیز می باشد، دشمن در تالش هسته گذاری در این 

والیت است.
در  مخالف  نیروهای  حضور  تائید  با  شیخانی  آقای 
این  »چون  می گوید:  پروان  والیت  صافی  کوه  ولسوالی 
ولسوالی به مرکز نیروهای ناتو در پروان نزدیک است که 
دشمن با استفاده از فقر و بیچاره گی مردم در این ولسوالی 
از  بزرگی  هستۀ  و  سازد  بیشتر  را  خود  نفوذ  می خواهد 

دشمن در این ولسوالی حضور دارد.«

او می افزاید که در بخش های زیادی از ولسوالی غوربند 
ناحیه  از  پروان  مردم  و  دارد  کار  شدت  به  دشمن  نیز 

سخت نگران هستند.
وحدت  دولت  رهبران  از  پروان  والیتی  شورای  معاون 
پولیس  تشکیالت  که  می خواهد  امنیتی  نهادهای  و  ملی 
صورت  خاص  توجه  آنان  به  و  شود  وسیع  باید  پروان 
گیرد تا آنان با دل گرمی بیشتر از خیانت های دشمنان مردم 

جلوگیری کنند.
معاون شورای والیتی پروان، افزایش بیکاری باشنده گان 
دانسته  پروان  در  ناامنی  دیگر  دالیل  از  را  والیت  این 
می گوید: دشمن از با استفاده این وضعیت تالش می کنند 
که افراد بیکار و بیچاره را در صفوف خود جذب کنند و 

دست به ناامنی می زنند.
پروان  والیت  امنیه  فرمانده  مموزی  محمدزمان  اما، 
می گوید: ناامنی یی که توسط دشمن ایجاد شده باشد در 
والیت پروان زیاد نیست، اما این والیت با افزایش جرم 

و جنایت روبرو است.
قوی  آن قدر  پروان  در  دشمن  می افزاید:  مموزی  آقای 
نیست تا نیروهای امنیتی را تهدید کند و اوضاع امنیتی در 
کنترل ما است و ما تالش می کنیم تا از بی بند و باری های 

اجتماعی در پروان نیز جلوگیری کنیم.
به  نسبت  پروان  امنیت  که  می گوید  پروان  امنیه  فرمانده 
می کند:  نشان  او خاطر  دارد.  زیاد  اهمیت  دیگر  والیات 
»مرکز عمومی ناتو در والیت پروان است که به تشکیل 
والیت  این  در  موجود  نیروهای  که  دارد  نیاز  خاص 

تکافوی آن را نمی کند.«

ضرب االجل یک هفته یی جنرال دوستم به طالبان:

تسلیم شوید
تعیین  با  افغانستان  جمهوری  رییس  اول  معاون 
ضرب االجل برای طالبان از آنان خواست تا خود 

را تسلیم نیروهای دولتی کنند.
سلطان فیضی، سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم، 
معاون اول رییس جمهوری افغانستان گفت که این 
برای طالبان در شمال  ضرب االجل یک هفته یی 
افغانستان است و آن ها باید خود را تسلیم کرده و 

به مذاکرات صلح بپیوندند.
وی افزود: اظهارات جنرال دوستم هماهنگ با کاخ 

ریاست جمهوری افغانستان است.
این مقام مسوول همچنین نگرانی ها از تشکیل یک 
نیروی شبه نظامی برای مقابله با طالبان را رد کرد 
هدف  با  دوستم  جنرال  اقدامات  این  که  گفت  و 

تقویت اوضاع امنیتی کشور بوده است.
افغانستان در جریان  اول رییس جمهوری  معاون 
بحبوحه  در  تا  داد  قول  فاریاب  والیت  به  سفر 
در  نظامیان  شبه  آمیز  خشونت  اقدامات  افزایش 

کنار مردم این منطقه بایستد.
وی گفت: سیاست های گذشته طالبان دیگر قابل 
قبول نیست و من امیدوارم که اقدامات دولت کابل 

در برقراری صلح به سرانجام برسد.
پیشتر عطا محمد نور والی بلخ اعالم کرده بود که 
احزاب جمعیت اسالمی، جنبش اسالمی افغانستان 
هم  با  افغانستان  مردم  اسالمی  وحدت  حزب  و 
توافق کرده اند که به گونۀ مشترک بر ضد طالبان 

و تروریستان در شمال کشور بجنگند. 
اما بعداً وزارت دفاع این سه مقام دولتی را متهم به 

شبه نظامی گری در شمال کرد. 
اما این سه رهبر جهادی پیوسته تأکید کرده اند که 
آنان در حمایت از نیروهای امنیتی در برابر طالبان 

می جنگند. 
در روزهای اخیر، امنیت والیت های شمال و شمال 
بخش هایی  است.  شده  وخیم  شدت  به  شرقی 
بغالن عماًل در  و  تخار  کندز،  فاریاب، سرپل،  از 

کنترل مخالفان مسلح دولت است. 
این  به  را  تازه یی  نگرانی  شمال  به  داعش  نفوذ 

رهبران ایجاد کرده است.  ACKU
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ورزش
واکنش پیگرینی به شایعه تالش 

من سیتی برای خرید راموس

اظهارنظر آلونسو در مورد 
آینده اش در بایرن مونیخ

فوتبال  ملی  تیم  انتخابی  تمرینی  جسله  اولین 
شهر  در  بازیکن   ۲4 حضور  با  دیروز  افغانستان 

فرانکفورت آلمان برگزار شد.
بازیکن از کشورهای هلند، ایتالیا ، ناروی ، استرالیا 
انگلستان در این  ، دانمارک ، سویدن ، آمریکا و 

اردو حضور دارند.
قرار است در این اردوی 4 روزه، سلوان اسکلزیچ 
به  را  مناسب  های  گزینه  لعلی،  عسکر  علی  و 

اردوهای بعدی تیم ملی افغانستان دعوت کنند.
این بازیکنان روز 4 شنبه در دیداری تدارکاتی نیز 

به مصاف یک تیم آلمانی آماتور خواهند رفت.
با  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  از سوي  اردو  این 
همکاري مالي شرکت بین المللي الکوزی برگزار 

شده است.

اوایل هفته، از صندوق هاي راي مردم بارسلونا، برخالف انتظار اهالي فوتبال، نام 
بارتومئو بود که خارج شد؛ نه خوان الپورتا!

مردم بارسلون، به مردي پشت کرده بودند که موفق ترین دوران تاریخ باشگاه 
را رقم زده بود. 3 لیگ قهرمانان و ساختن زیر ساختي که این تیم را همیشه در 
اوج نگه مي داشت. مردي که به شدت به سنت هاي باشگاه پایبند بود. او شعار 
باشگاه را هم واره مدنظر قرار داشت و سعي مي کرد شرایط طوري باشد که 
بارسلونا، فراتر از یک باشگاه باشد. نقطه اوج این حرکت، چشم پوشي از درآمد 

تبلیغ روي پیراهن باشگاه و اعطاي آن با سازمان یونیسف بود. 
جوزپ  معاونت  با  راسل  ساندرو  وکیل،  این  دوران  رسیدن  اتمام  به  از  بعد 
که  بود  مشخص  ابتدا  همان  از  گرفت.  دست  در  را  باشگاه  ریاست  بارتومئو 
تغییراتي در راه است. سیستم باشگاه، به جاي اتکا به آکادمي و اضافه کردن چند 
باید هر طور  ستاره از بیرون، به صرفا خرید ستاره رفت. راسل احساس کرد 
که شده بازینان مورد نظرش را بخرد، حتي به قیمت تمام شدن دوران ریاستش 
بر باشگاه! خرید نیمار همین اتفاق بود. خریدي که 4۵ میلیون یورو عنوان شد 
نیمار،  با خریدن  راسل  رفت.  پیش  هم  این  از  بیش  میلیون   100 تا  ها  بعد  و 
گور خود را کند. راسل بعد از رسوایي هاي به وجود آمده خداحافظي کرد و 

بارتومئو، به طور موقت ریاست باشگاه را در دست گرفت. 
جوزپ ماریا بارتومئو، مردي هم قطار با راسل بود. او هم به مانند راسل در فصل 
نقل و انتقاالت، چشم به ستاره ها داشت. او در ي فصل سوارز و راکیتیچ را با 
مبلغ مجموعا 110 میلیون یورو براي بارسلونا جذب کرد. خرید هایي که کمک 

شایاني به تیم، براي کسب سه گانه در پایان فصل کردند. 
اما به نظر مي رسد این رویه ثابت این مدیر کاتاالن باشد. او بریز و بپاش را 
دوست دارد. او و پرز باید سر یک میز بنشینند و الپورتا در رستوران دیگري 

غذا بخورد! 
کرایوف، براي آینده بارسا ناراحت است. او این گونه فکر مي کند که میراث او 
در حال به فنا رفتن است. الماسیا با وجود بارتومئو، تصویر از روز هاي اوج را 
هم نخواهد دید. بارتومئو بعد از خرید الکس ویدال و آردا توران، به شدت به 
دنبال جذب پائول پوگبا است. به این ترتیب از بازیکنان آکادمي، تعدادي کمتر 

از انگشتان یک دست باقي مي ماند. 
آینده بارساي بارتومئو، چیزي شبیه به رئال مادرید است. چیزي شبیه به همه 

باشگاه هاي فوتبال. نه چیزي فراتر از یک باشگاه، مانند تمام این سال ها. 

سرمربی شیلیایی تیم فوتبال من چسترسیتی موضع نایب قهرمان 
نقل و انتقاالت  بازار  برای  را  انگلیس  برتر  لیگ  گذشته  فصل 

مشخص کرد.
مانوئل پیگرینی در آستانه رویارویی شاگردانش با رئال مادرید 
در جام تدارکاتی قهرمانان بین المللی شایعه تمایل وی برای به 

خدمت گرفتن سرخیو راموس را نه تأیید کرد و نه تکذیب.
برعهده  را  کهکشانی ها  هدایت  که  فصلی  یک  در  پیگرینی 
داشت )فصل 10-۲009( با راموس کار کرده است و شناخته 
کافی از توانایی های او دارد. همین موضوع سبب شد که یکی 
و  من سیتی  بازی  از  قبل  خبری  کنفرانس  در  خبرنگاران  از 
مدافع  برای خرید  تمایلش  به  راجع  پیگرینی  از  کهکشانی ها 

رئال مادرید سؤالی بپرسد.
این سؤال گفت: من درباره شایعات و  به  پاسخ  پیگرینی در 
اسم هایی که برده می شوند، حرفی نمی زنم. ما بازیکنانی را که 
می خواهیم، می شناسیم. باید ببینیم چه می شود. من نمی توانم 
با شما راجع به برخی نام ها صحبت کنم، چون مطمئن نیستم 

که کدامیک از آنها به ما ملحق خواهند شد.
پیگرینی همچنین در مورد تغییراتی که در پایان فصل گذشته 
در کادر فنی رئال مادرید صورت گرفت نیز عنوان کرد: راستش 
از برکنار شدن کارلو آنچلوتی تعجب کردم،  را بخواهید من 
چون او داشت کارش را فوق العاده انجام می داد. من نمی توانم 
قرار  بنیتس  رافائل  که تحت هدایت  مادریدی  رئال  به  راجع 
چون  بود،  خواهد  تیمی  چگونه  بگویم  و  بزنم  حرف  دارد، 

نمی توانم آینده را ببینم.

آغاز اردوی انتخابی تیم ملی در فرانکفورت

انتـخابات اخیـر و آینـدۀ بارسلـونا

وزیر داخلۀ اسپانیا پس از حمایت گواردیوال از استقالل کاتلونیا:

خـدای گـواردیوال پـول است
خورخه فرناندز دیاز وزیر داخلۀ اسپانیا، روز سه 
شنبه با انتقاد شدید از پپ گواردیوال سرمربی تیم 
خاطر  به  فقط  وی  که  گفت  آلمان  مونیخ  بایرن 

منافع مالی با تیم ملی اسپانیا بازی کرد.
کادنا  رادیویی  با شبکه  در مصاحبه  دیاز  فرناندز 
کوپه اسپانیا در حالی این سخنان را بیان داشت که 
گواردیوال روز گذشته به تیم کانداتوری استقالل 
کاتالونیا  ایالت  دولت  رییس  مس  آرتور  طلب 

برای انتخابات ایالتی ۲7 سپتمبر پیوست.
وزیر داخله اسپانیا در این راستا گفت: گواردیوال 
به  تیم  این  با  و  کرد  بازی  اسپانیا  ملی  تیم  در 
موفقیت هایی دست یافت اما همه آنها به خاطر 

پول بود.
غم  بسیار  گواردیوال  رفتار  کرد:  خاطرنشان  وی 
بار است زیرا نمی شود در عین  انگیز و تاسف 

اینکه  یعنی  داد،  انجام  را  متناقض  کار  دو  حال، 
نمی شود هم در سیاست بود و هم سرمربیگری 

بایرن مونیخ را بر عهده داشت.
را  ماسک  که  بینیم  می  ما  گفت:  دیاز  فرناندز 
با  که  افرادی  و  برداشتند  خود  صورت  روی  از 
تیم ملی فوتبال بازی کردند و در آن به موفقیت 
دست یافتند، مطمئنا با اهداف وطن پرستانه بازی 
آنها  بوده و خدای  مالی  آنها  بلکه هدف  نکردند 

پول است.
ائتالف  گروه  لیست  این  نفر  آخرین  گواردیوال 
همگرایی  حزب  بین  که  است  طلب  استقالل 
دموکرات کاتالونیا و حزب چپ جمهوری خواه 
کاتالونیا به توافق رسید، اما خاطرنشان ساخته که 
هیچ تمایلی به نمایندگی در مجلس کاتالونیا ندارد 

و می خواهد شغل مربیگری خود را حفظ کند.

خبرگزاری تسنیم: هافبک دفاعی باواریایی ها در مورد آینده حرفه ای 
خود در بایرن مونیخ اظهارنظر کرد.

ژابی آلونسوی 33 ساله که تا جون ۲016 با باواریایی ها قرارداد دارد 
اینتر با حضور در کنفرانس خبری در خصوص  در آستانه بازی با 
احتمال تمدید قرارداد خود گفت: باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. 

به هر حال اکنون زمان مناسبی برای بحث در این مورد نیست.
و  تیم  این  از  بایرن  دوم  کاپیتان  جدایی  خصوص  در  سپس  وی 
گذشته  سال   10 در  باستین  کرد:  عنوان  منچستریونایتد  به  انتقالش 
نهایت  در  اما  است،  بوده  مونیخ  بایرن  برای  مهمی  خیلی  بازیکن 
تصمیم به ترک این تیم گرفت. این نظر شواینی بود و تنها می توانم 

برای او بهترین آرزوها را داشته باشم.
از  بازی   40 در  گذشته  فصل  که  آلمان  قهرمان  اسپانیایی  هافبک 
پایان  در  رساند،  ثمر  به  بایرن  برای  گل  چهار  مختلف  رقابت های 
تأکید کرد: ما ترکیب خیلی کاملی داریم و در هر پست از دو بازیکن 

بهره می بریم.
بایرن مونیخ در حال حاضر در چین اردوی آماده سازی پیش فصل 
خود را دنبال می کند و روز سه شنبه در دیداری دوستانه در شانگهای 

به مصاف اینتر می رود.
یکم  تاریخ  در  چین،  از  بازگشت  از  پس  گواردیوال  پپ  شاگردان 
اگوست در دیدار سوپر جام آلمان مقابل ولفسبورگ قرار خواهند 

گرفت.

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

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

فهمی هویدی نویسنده مشهور جهان عرب، ضمن انتقاد از اوضاع روشنفکران در مصر 
و جهان عرب گفت که وی در طول فعالیتش طی ۵۵ سال گذشته در معرض انواع 

سرکوبگری، تهدید، بازداشت و تبعید قرار گرفته است.
فهمی هویدی نویسنده و تحلیگر مشهور جهان عرب ، در گفت وگو با رادیو دویچه 
وله آلمان گفت: من در طول ۵۵ سال فعالیتم در معرض انواع تهدیدها، قطع حقوق، 

بازداشت، و تبعید قرار گرفتم و تنها چیزی که تاکنون رخ نداده، ترور من است.
عبدالفتاح  و  مبارک  حسنی  سادات،  انور  عبدالناصر،  جمال  دوره  در  من  افزود:  وی 
السیسی رؤسای جمهور مصر در معرض انواع سرکوبگری قرار گرفتم و همچنان نسبت 

به رد کردن خطوط قرمزها به من هشدار داده می شود.
هویدی معتقد است که روشنفکر جهان عرب امروز در مقابل سه گزینه قرار دارد. اول 
اینکه از هر چیزی که اشتباه است، انتقاد کند، دوم اینکه از آنچه اشتباه است دفاع نکند 

و سوم این که سکوت کند.
اینکه وی در کارهایش از حق دفاع می کند  بیان  با  این نویسنده مشهور جهان عرب 
از حق موجب شده که تریبون های رسانه ای گاهی من را اخوانی و  گفت: دفاع من 

گاهی خائن قلمداد کنند.
هویدی افزود: ابراز عقیده کافی است که شما را در گروه معینی جای دهند و این امر 

همان ترور معنوی روشنفکر است.
این نویسنده مصری با بیان اینکه وی در مصر ممنوع الصدا و ممنوع التصویر است، 
گفت: در مصر دولت بر رسانه ها سلطه دارد و نسبت به هر آنچه نقد است، حساسیتی 
شدید وجود دارد و در نتیجه روشنفکر در افکار عمومی جایگاهی ندارد و صدایش 

به جامعه نمی رسد.

اتحادیه اروپا نتوانست در مورد اسکان مجدد 40 هزار مهاجر و پناهجوی مقیم ایتالیا و 
یونان در سایر کشورهای عضو طی دو سال آتی به توافق برسد و تصمیم گیری در این 

باره را به پایان سال جاری میالدی موکول کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود آنکه مساله مهاجرت و پناهجویان به یک مساله 
تفرقه افکنانه بدل شده و علی رغم توافق به دست آمده توسط رهبران اتحادیه اروپا در 
نشستی در ژوئن، وزرای شرکت کننده همبستگی کمی از خود در قبال این مساله نشان 

داده اند.
و  پناهجو  هزار   40 عدد  کشورهای عضو  گفت:  اروپا  اتحادیه  دیپلمات های  از  یکی 
توزیع این افراد در میان اتحادیه اروپا را در نظر دارند اما می خواهند تا در این باره در 

پایان سال جاری میالدی موافقت کنند.
در پی مرگ 700 تن در یک قایق ماهیگیری در مسیر ایتالیا از لیبی در آوریل ۲01۵، 
ژوئیه  پایان  در  مجدد  اسکان  برنامه  یک  برای  توافقی  خواهان  اروپا  اتحادیه  رهبران 

۲01۵ شده اند.
یک دیپلمات دیگر هم گفت: وزرای داخله اتحادیه اروپا به شاخص های نشست مذکور 

احترام می گذارند و این 40 هزار مهاجر و پناهجو را اسکان مجدد می دهند اما تعداد 
دقیق هر مهاجر برای کشورهای عضو تا دسمبر ۲01۵ مشخص می شود.

دو تن از مقام های اتحادیه اروپا گفتند، مجموع تعهدات کشورهای عضو برای اسکان 
مهاجران 3۵ هزار تن از ایتالیا و یونان است.

سازمان بین المللی مهاجرت اعالم کرد، در سال ۲01۵، 1۵0 هزار مهاجر از طریق دریا 
خود را به اروپا رسانده اند و اکثرشان وارد ایتالیا و یونان شده اند. بیش از 1900 مهاجر 

در مدیترانه غرق شدند که دو برابر تعداد قبلی در سال ۲014 است.
اتحادیه اروپا پیش از نشست روز دوشنبه  فدریکا موگرینی، رییس سیاست خارجی 
گفت که زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا یک سیاست داخلی و خارجی را با هدف 
یکپارچگی مدنظر قرار دهد. اتحادیه اروپا باید توجه خود را به سمت افزایش تعداد 
بالکان می گذرند تا به اروپای مرکزی بروند،  مهاجران و پناهجویان که از شبه جزیره 
معطوف کند. مجارستان بیشترین تعداد پناهجویان را دارد که در نیمه نخست ۲01۵ 

درخواست ارایه کرده اند.
کمیسیون اتحادیه اروپا براساس این برنامه از کشورهای عضو می خواهد تا ۲0 هزار 
آواره را از کشورهای مبدأ نظیر سوریه یا لبنان یا اردن بپذیرند. بخشی از این برنامه 

مورد قبول وزرا قرار گرفته است.
به عالوه از دولت های اتحادیه اروپا خواسته شد تا درباره اسکان مجدد 40 هزار پناهجو 
از ایتالیا و یونان به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دو سال دیگر توافق کنند. 
اسپانیا و لهستان در میان مخالفان سرسخت برنامه اسکان و جابه جایی هستند. اما سایر 

کشورها با جابه جایی تعداد کمی از مهاجران موافقت کرده اند.
لهستان قول داده تا تنها 1000 مهاجر را بپذیرد که بسیار کمتر از ۲۵00 مهاجری است 

که کمیسیون اتحادیه اروپا درخواست داده بود.
وزیر داخله اسپانیا در این باره گفت: ما به شدت نگران این برنامه جابه جایی هستیم 
چون این اقدام عامل کلیدی برای جذب مهاجران بیشتر به اروپا و نه جلوگیری از این 

روند می شود.
وزیر داخله اتریش نیز گفت: اتریش نخستین کشور در این برنامه است و قرار است 

مهاجران بیشتری را بپذیرد اما این اصال انصاف نیست.

کمیسیون اتحادیه اروپا برای پذیرش آوارگان و مهاجران بیشتر، به اعمال محدودیت های 
بیشتر و سخت تر درباره هویت افرادی که به اروپا وارد می شوند، دست زده و یک خط 
مشی را در نظر گرفته که براساس آن افرادی که نمی توانند قوانین بین المللی را رعایت 

کنند به کشورهایشان بازگردانده می شوند.

انتقاد تند نویسندۀ معروف عرب
 از اوضاع بد روشنفکران در مصر و جهان عرب

اتحادیۀ اروپا در مقابله با بحران مهاجرت ناکام ماند

جدایی طلبان »کاتالونیا« آماده 

اعالم استقالل یکجانبه از اسپانیا

جدایی طلبان کاتالونیا اعالم کرده اند، اگر دولت اسپانیا تالش 
کند روند جدایی طلبی را پس از پیروزی در انتخابات منطقه یی 

سپتمبر متوقف کند آنها آماده استقالل یکجانبه هستند.
مادرید  محافظه کار  دولت  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
روند  از  منطقه  این  کاتالونیاست.  استقالل  مخالف  به شدت 
همه پرسی جدایی اسکاتلند از انگلستان پیروی می کند و اگر 
این  شود،  برگزار  کاتالونیا  در  موفقیت  با  سپتمبر  انتخابات 

منطقه از اسپانیا جدا می شود.
نوعی  به  را  انتخابات  این  جدایی  حامی  احزاب  از  ائتالفی 
منجر  کاتالونیا  استقالل  و  جدایی  به  که  می دانند  همه پرسی 

می شود.
شخصیت  و  پارلمان  سابق  اعضای  از  یکی  روموا،  رائول 
این  در  اگر  می گوید:  طلب  جدایی  احزاب   ائتالف  کلیدی 
یا  سیاسی  تصمیمات  طریق  از  خواه  اسپانیا  دولت  روند، 
کاتالونیا  خودمختار  دولت  یا  پارلمان  فعالیت  مانع  حقوقی 

شود، ما به صورت یکجانبه اعالم استقالل می کنیم.
و  هستیم  جدایی  خواهان  ما  داد:  ادامه  مسوول  مقام  این 
می خواهیم همه چیز را بهتر کنیم نه اینکه به عقب بازگردیم.

هدف از روند مذاکرات نتیجه بخشی ظرف 18 ماه و تاسیس 
نهادهایی نظیر دفتر مالیات است این روند راه را برای یک 

همه پرسی الزام آور استقالل در ۲016 مهیا می کند.
اگر روند  این مساله را رد نکرد که  اسپانیا  وزیر دادگستری 
جدایی طلبان انجام بگیرد، خودمختاری کاتالونیا را به حالت 
این  برای  اسپانیا  اساسی  قانون  گفت:  و  می آورد  در  تعلیق 

شرایط هم تدبیر اندیشیده است.
گفته  پنجشنبه  روز  اسپانیا  نخست وزیر  راخوی،  مارایانو 
با  کاتالونیا  ندارد.  وجود  استقاللی  هیچ  کاتالونیا  برای  بود: 
جمعیت 7.۵ میلیون نفری، درست زمانی به دنبال استقالل از 
اسپانیاست که بدهی هایش باعث کاهش هزینه های این منطقه 
شده و دولت این منطقه را ترغیب کرده تا درباره چگونگی 
تامین هزینه ها از ساختار منطقه ای اسپانیا به مناظره و بحث 

بپردازد.

اظهارات "اون" درباره پدرش
یک  از  بازدید  جریان  در  شمالی  کوریای  جوان  رهبر 
کارخانه تولید لوکوموتیو در پیونگ یانگ در اظهارنظری 
بی سابقه به صورت حسرت باری از پدرش سخن گفت 
که در جریان سفر کاری در قطار در حال حرکت جان 
باید  کشورش  آهن  خطوط  که  کرد  اعالم  وی  سپرد. 

مدرن شوند.
کیم  اینترنشنال،  یونایتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
یکشنبه  روز  شمالی  کوریای  جوان  رهبر  اون،  جونگ 

پیونگ یانگ  در  تائه«  جونگ  »کیم  صنعتی  مجتمع  در 
اینجا  بیان نکاتی پرداخت و گفت: هر زمان من به  به 
و  بزرگ  مصائب  کنم،  بازدید  کارخانه  این  از  و  بیایم 
کوچک و رهنمودهای کیم جونگ ایل، پدرم و کیم ایل 
سونگ، رهبر خلق کوریای شمالی را به یاد می آورم که 
در سئول زندگی خودشان را وقف مردم و سرزمینشان 
کردند. ما تنها با داشتن خطوط آهن بهتر می توانیم از 
مرگ  شاهد  دیگر  من  و  کنیم  قدردانی  آن ها  زحمات 

عزیزانم نیستم. پدرم، کیم جونگ اون حین سفر کاری 
در قطار درگذشت.

یک  این  دادند،  گزارش  جنوبی  کوریای  رسانه های 
درباره  اون  جونگ  کیم  جانب  از  بی سابقه  اظهارنظر 
ایل،  جونگ  کیم  مرگ  زمان  در  است.  پدرش  مرگ 
سوار  وی  که  قطاری  گفتند،  کوریایجنوبی  کارشناسان 
بر آن بوده اصال در حرکت نبود و بعید به نظر می رسد 
که به خاطر وخامت حالش به وی اجازه سوار شدن به 

قطار را داده باشند.
جریان  در  اون  جونگ  کیم  پدربزرگ  و  پدر  تصاویر 
گذشته  هفته  در  شمالی  کوریای  کشور  سرود  اجرای 
پخش نشد و در تصاویر تلویزیونی و رسانه یی هم که از 
ترمینال جدید فرودگاه پیونگ یانگ گرفته شده، نشانی 
در  شمالی  کوریای  موسس  سونگ،  ایل  کیم  پرتره  از 

داخل و خارج این ترمینال وجود ندارد.
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