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اصالحات  کمیسیون  رییس  عاکفی،  شاه سلطان 
نمی خواهد  افغانستان  که حکومت  انتخاباتی می گوید 
بدون ایجاد اصالحات در نهادهای انتخاباتی، انتخابات 

آینده را برگزار کند.
آقای عاکفی که روز پنج شنبه در نشستی زیر نام بررسی 
برگزاری  فراراه  چالش های  و  فرصت ها  ارزیابی  و 
ایجاد  می کرد،  صحبت  ولسوالی   شوراهای  انتخابات 
پیش شرط  را  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات 

اصلی برگزاری انتخابات آینده خواند.
عاکفی می گوید که مجلس همواره بر ایجاد اصالحات 
در کمیسیون  ها و نظام انتخاباتی تأکید می کرد؛ اما رد 
فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی هر دو مجلس را 

نگران کننده خواند.
شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  محمدنعیم 
آوردن  بدون  که  می دهد  هشدار  )تیفا(  افغانستان 

آینده  انتخابات  در  انتخاباتی،  نظام های  در  اصالحات 
اصالحات  ایجاد  او،  باور  به  کرد.  نخواهند  اشتراک 
و  است  ملی«  »مصلحت  انتخاباتی،  کمیسیون های  در 

هیچ کس از آن چشم پوشی نمی تواند.
بدیلی  اصالحات،  بدون  که  می گوید  ایوب زاده  آقای 
برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و بر بنیاد فرمان 
تقنینی رییس جمهور، تا زمانی که حکومت در این باره 

تصمیم بگیرد، کار کمیتۀ گزینش ادامه دارد.
حکومت  رهبران  که  می گوید  هم چنان  ایوب زاده 
وحدت ملی باید پیش از هر گونه تصمیمی، ماده های 

109، 83 و 79 قانون اساسی را در نظر بگیرند.
پیشنهاد  که  شده  تصریح  اساسی  قانون   109 مادۀ  در 
تقنینی  دورۀ  پایانی  سال  در  انتخابات  قانون  تعدیل 
نمی تواند.  شده  مجلس  کاری  فهرست  وارد  مجلس، 
دورۀ  که  است  آمده  قانون  این   83 مادۀ  در  هم چنان 

پنجم،  اول سرطان سال  نماینده گان در  کاری مجلس 
پس از اعالم نتایج انتخابات پایان می یابد.

ریاست جمهوری حاضر نشد دربارۀ این پیچیده گی ها 
در روند برگزاری انتخابات آینده پاسخ دهد.

محمدیوسف نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات روز 
چهارشنبه گفت که از بیش از یک سال بدین سو مسایل 
مربوط به این کمیسیون رنگ سیاسی به خود گرفته اند.
مسؤوالن این کمیسیون اعالم کرده اند که هفتۀ آینده 
زمان برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان و شوراهای 

ولسوالی  را مشخص می کنند.
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هر كس كه استادش عشق باشد، در تماِم جهان مشهور 
مي گردد، اما آن كه با عشق بیگانه بماند، در تاريكي

 و گمنامي مي افتـد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

برخی اعضای مجلس و نهاد های حامی آزادی بیان:

شـورای امنیت ملـی 
روابط  جـلو آزادی بیـان را نگیـرد کمیته  رییس  با  دیدار  در  افغانستان  جمهور  رییس  

خارجی سنای امریکا و عضو حزب جمهوریخواه این کشور 
کشورش  هوایی  نیروی  تقویت  برای  واشنگتن  که  گفت 

جنگنده و بالگرد در اختیار کابل قرار دهد.
و  ملی  وحدت  حکومت  رییس جمهور  اشرف غنی  محمد 
سنای  مجلس  خارجی  روابط  کمیته  رییس  کورکر  باب 
ارگ  در  کشور  این  جمهوری خواه  حزب  عضو  و  امریکا 

ریاست جمهوری افغانستان دیدار کردند.
در این دیدار دو طرف در مورد گسترش همکاریهای کابل و 
واشنگتن در عرصه های مختلف به ویژه مبارزه با تروریسم و 
تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.
باب کورکر در این دیدار ضمن تاکید بر حمایت کشورش به 
ویژه کنگره امریکا از افغانستان، گفت که از اقدامات دولت 
کابل برای تامین ثبات و توسعه اقتصادی و همچنین آوردن 

اصالحات، حمایت می کنیم.
بر  به باب کورکر گفت که روابط دو کشور  نیز  اشرف غنی 

اساس منافع و تهدیدات مشترک استوار است.
رییس جمهور افغانستان اذعان داشت: تروریسم خطر گسترده 
مستلزم  پدیده  این  با  مبارزه  که  است  جهانی  و  منطقه ای 
و  می باشد  بین المللی  و  منطقه ای  استراتیژیک  همکاری های 
در این مسیر افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار 

دارد.
به  افغانستان  جدی  نیاز  دلیل  به  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
آن  تقویت  برای  باید  امریکا  موثر،  هوایی  نیروی  تقویت 

هواپیما و بالگرد در اختیار افغانستان قرار دهد.
همکاری  خواستار  اساس  برهمین  افزود:  اشرف غنی  محمد 
کنگره امریکا برای تهیه و تکمیل تجهیزات نظامی و تقویت 

نیروی هوایی افغانستان هستیم.

بر  با تأكید  ريیس جمهور سابق افغانستان در ادامه اين مصاحبه 
در  پاكستان  وزيرستان  مردم  اينكه  بر  مبنی  خود  سابق  اظهارات 
افغانستان، مهاجر نبوده و صاحب اين خاک هستند، گفت: از روزی 
كه ديورند بر مردم افغانستان تحمیل شد، آنها آن را نپذيرفتند.

كرزی گفت: افغانستان در عین حال كه ديورند را قبول ندارد، بر 
سر اين موضوع با پاكستان بنای جنگ ندارد.

بلكه  نمی گردد  باز   21 يا   20 قرن  به  ديورند  مشكل  افزود:  وی 
توسط  افغانستان  خانه  از  قسمتی  است؛  زمین  قبضه  مشكل 
انگلیسی ها به زور گرفته شده و تعدادی از مردم كشور ما به اجبار 

جزو خاک كشور ديگری شده اند.
ريیس جمهور سابق افغانستان گفت: گفت وگو با پاكستان در مورد 

ديورند، به معنای تسلیم و شكست است

اشرف غنی: 
امریکا نیروی هوایی 

افغانستان را تجهیز کند

اصالحات انتخاباتی اجتناب ناپذیر است
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کرزی در مصاحبه با بی بی سی:
انتخابات سال 2014 بهترین انتخابات بود 

گفت وگو در مورد دیورند به معنای تسلیم و شکست است
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8  ماه
 تا پایان حکومِت موجود

تطبیق  در  و گذشت  رو  پیِش  از سنبلۀ  عبور 
دور  از  گذشت  مانند  توافق نامه،  موی  به   مو 
آن،  در  كه  می باشد   2014 انتخاباِت  اوِل 
تخلف،  و  تقلب  سامانه های  و  زمینه ها  همۀ 
دسیسه و تنش ها آماده گرديده بود تا اين كه 
ملت  يک  حِق  و  رسید  بحران  فاز  به  كشور 
پايمال شد. از اين رو، ماه سنبلۀ 1395 خِط 
و  بهانه  هیچ  تحت  كه  می باشد  قانونی  و  آخر 
و گذشت  كرد  عبور  آن  از  نمی شود  مصلحتی 
از توافق نامه در هشت ماه آينده، غیرقانونی 
ناگواری برای  و غیرقابل قبول بوده و تبعات 

افغانستان دارد



ACKU دولت اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  بازدید   
یا  چابهار  بندر  از  افغانستان  ملی  وحدت 
رسمی  سفر  در   )1394 جدی   16( چهاربهار 
و  معمول  حِد  از  فراتر  بازدیدی  ایران،  به  وی 
این  اهمیِت  می شود.  تلقی  مهم  بسیار  دیداری 
وابسته گِی  کاهِش  کم ازکم  یا  و  رفع  به  بازدید، 
خشکه،  به  محاط  کشوری  منحیث  افغانستان 
راه  به  دست یابی  در  پاکستان  کراچی  بندر  به 
دریایی برمی گردد. آیا افغانستان با دسترسی به 

چابهار می تواند خود را از وابسته گی به پاکستان 
و فشار اسالم آباد برهاند و حتا موفق به ایجاد 
و  فشار  برابر  در  ایستاده گی  ظرفیِت  و  توان 

دخالِت پاکستان شود؟ 
میالدی،   1991 سال  در  ایران  اسالمی  دولت 
سرمایه گذاری های  جلب  منظور  به  را  چابهار 
خارجی، منطقۀ ویژۀ اقتصادی اعالن کرد و در 
سال های اخیر، پنجاه هکتار از زمین های مجاورِ 
این بندر و محوطۀ بندر را برای ایجاد تأسیسات 
و ساختمان های مورد نیازِ تاجران و تجارت با 
افغانستان به این کشور اختصاص دادـ هرچند 
تأسیساِت  سازِ  و  ساخت  از  نشانی  هنوز  که 

تجاری ازجانب افغانستان دیده نمی شود. 
 در حالی که ایران در صددِ توسعۀ بندر بحرِی 

اقتصادِی  و  تجاری  امور  جلب  برای  چابهار 
توسعۀ  برنامۀ  پاکستان  است،  منطقه  کشورهای 
چین  هنگفِت  سرمایه گذاری  با  را  گوادر  بندر 
به سرعت دنبال می کند. این بندر از شهر کراچی 
هشت صد کیلومتر فاصله دارد و در خلیج گوادر 
منتهی الیه جنوب غربی پاکستان در کنار دریای 

عمان واقع است. 
بندر گوادر پاکستان در واقع با بندر چابهارِ ایران 
و  می برد  به سر  اقتصادی  و  تجاری  رقابت  در 
تهران و اسالم آباد به صورت اعالم نشده در صددِ 
آن هستند تا هر کدام در این رقابت برنده شوند. 
بندر  از  کیلومتری  نُه صد  فاصلۀ  با  چابهار  بندر 
کراچی پاکستان، در والیت سیستان و بلوچستان 
در شهرستان  ایران  منتهی الیه جنوب شرقی  در 
چابهار واقع است. شهرستان چابهار از شمال با 

اقیانوس هند و دریای عمان هم مرز است. 
دسترسی  راه  نزدیک ترین  چابهار،  بحری  بندر 
میانه  آسیای  خشکی  به  محاط  کشور  پنج 
قیرغیزستان  ازبکستان،  قزاقستان،  )تاجیکستان، 
آزاد  آب های  به  افغانستان  و  ترکمنستان(  و 
بحری است. استفاده ار بندر چابهار نه تنها برای 
نام بردۀ محصور در خشکی، بسیار  شش کشورِ 
هندوستاِن  برای  چابهار  بلکه  است،  بااهمیت 
مشابه  جایگاه  و  اهمیت  بحری،  بنادر  دارای 
دارد؛ زیرا هندوستان می تواند از این راه بحری 
به آسانی و ارزانی وارد بازار آسیای میانه شود.  

جهت  در  را  گام هایی  اخیر،  دهۀ  یک  در  هند 
توسعۀ بندر چابهار برداشته و با سرمایه گذاری 
برای  تسهیالتی  تا  شده  آن  صددِ  در  ابتدایی 
به  تجارتی  اجناس  و  کاال  حامل  کشتی های 
بندر  این  ساحِل  در  میانه  آسیای  و  افغانستان 
بندر  توسعۀ  و  ساز  و  ساخت  کنـد.  فراهم 
چابهار، به هند فرصت می دهد تا از وابسته گی 
به پاکستان در ایجاد رابطۀ تجارتی با افغانستان 

و آسیای میانه رهایی یابد.
نفِت  فروش  در  بندر  این  از  می تواند  نیز  ایران 
همین  از  ببرد.  بیشتر  سود  هندوستان  به  خود 
سرمایه گذاراِن  از  یکی  هند  که  است  جهت 
اصلی بر روی بندر چابهار محسوب می شود و 
در صدد آن است تا با افغانستان و ایران، اتحاد 
را  بندر  این  سِر  بر  تجارتی  و  اقتصادی  مثلِث 

شکل دهد. 
موافقت نامۀ   ،2003 سال  در  کشور  سه  این 
کردند.  امضا  هم  میان  را  چابهار  بندر  توسعۀ 
تا سرک  متعهد شد  ایران  توافق،  این  مبنای  بر 
والیت  در  افغانستان  مرز  تا  را  چابهار  جادۀ  یا 
این  پذیرفت  هندوستان  و  کند  اعمار  نیمروز 
سرک را از مرز تا شهر زرنج و دالرام به سرک 

عمومی قندهار ـ هرات وصل کند. 
آن چه که سفر رییس اجرایی را به بندر چابهار 
قابل توجه می سازد، به تکمیل کارِ هر دو پروژۀ 
اعمار سرک از چابهار تا زرنج برمی گردد. به نظر 
می رسد که اتحاد مثلث اقتصادی و تجارتِی هند، 
ایران بر سِر چابهار عماًل در حال  افغانستان و 
شکل گیری است. اما گره و چالش اصلی بر سِر 

چابهار برای افغانستان از همین جا برمی خیزد:
از گزند  بندر چابهار  به  افغانستان  آیا دسترسی 
پاکستان  و  هند  خصومِت  و  رقابت  زیان  و 
آسانی  این  به  پاکستان  آیا  ماند؟  برکنار خواهد 
افغانستان خود را  تا  و راحتی خواهد گذاشت 
به  از فشار و وابسته گی  ایران،  بندر چابهارِ  در 
آیا  کند؟  احساس  آزاد  پاکستان  کراچی  بندر 
و  جنگ  آتش  شعله های  و  بحرانی  شرایط  در 
اسالمی  جمهوری  میان  خاورمیانه  خصومِت 
ایران و جبهۀ شیعه با سلطنت عربستان سعودی 
و عرب سنی، چابهار به بندری قابل دسترس و 
به خشکی مبدل  افغانستاِن محاط  برای  مساعد 
خواهد شد؟ آیا دولت افغانستان این ظرفیت و 
مدیریت را خواهد داشت تا در میان انبوه تضاد 
و تعارِض کشورهای منطقه به منافع ملی کشور 

دست یابد؟
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افغانستان و بندر چابهار  

در اوایل ایجاد دولت وحدت ملی، روابط افغانستان با برخی 
کشورهای همسایه و نزدیک در مقایسه با دولِت پیشین، چندان 
گرم به نظر نمی رسید. یکی از این کشورها بدون شک ایران 
بود که در بازسازی و کمک به افغانستان در پانزده سال گذشته 
در کنار جامعۀ جهانی قرار داشت و بدون در نظرداشِت برخی 
مالحظات در سیاست های خود در قبال مسایل منطقه و به ویژه 
افغانستان، از جمله کشورهایی بوده که تالش کرده با وجود 
مشکالتی که با اکثِر کشورهای غربی و از جمله امریکا دارد، 

روابط خود با افغانستان را حسنه نگه دارد. 
تنش های  از  حساسی  مقطِع  در  ایران  به  عبداهلل  آقای  سفِر 
سفر  این  هرچند  شد،  انجام  سعودی  عربستان  با  کشور  این 
به  نمی توانست  ربطی  هیچ  و  بود  شده  برنامه ریزی  پیش  از 
اما  باشد،  داشته  سعودی  عربستان  با  ایران  روابط  مشکالِت 
از  شده،  که  هم  خود  بحث های  چاشنی  برای  تحلیل گران 
اشاره به این مسأله خودداری  نکردند. برخی تحلیل گران حتا 
رهبران  میان  این خصوص  در  جدی  گفت وگوهای  احتماِل 
جمهوری اسالمی ایران با رییس اجرایی را بعید نمی دانستند، 
عینی  واقعیِت  هیچ  به  راه  گمانه  این   که  است  ولی مشخص 

نمی تواند داشته باشد. 
در  سال ها  که  است  قدرتمند  کشورهای  از  منطقه  در  ایران   
میداِن جدال با کشورهای غربی، مواضِع خود را حفظ کرده 
بر  افزون  این کشور  نیاورد.  این رویارویی کم  توانسته در  و 
این که یک قدرِت منطقه یی به شمار می رود و نادیده گرفتِن 
در  می رسد؛  نظر  به  غیرممکن  منطقه یی  تعامالِت  در  آن 
افغانستان  برای  خوبی  شریِک  می تواند  نیز  اقتصادی  عرصۀ 
تلقی شود. افغانستان اگر رنِج بزرگی از وضعیت جغرافیایی 
خود داشته باشد، دلیِل آن می تواند محاط بدوِن آن به خشکی 
به شدت  را  کشور  اقتصادی  تعامالِت  تمام  که  آن گونه  باشد، 
آسیب  زده و آن را نیازمند برخی کشورهای همسایه و به ویژه 
پاکستان کرده است. پاکستان شاید با توجه به همین نیازمندی، 
احساس مسوولیِت کمتری در قبال افغانستان نشان می دهد و 

این کشور را همواره کشوری محتاج به خود می بیند. 
 اگر جهان امروز را جهان تعامالت اقتصادی بدانیم، که تا حِد 
خود  برآورد  این  در  شاید  پاکستان  هست،  چنین  نیز  زیادی 
اشتباه نکرده باشد. پاکستان می داند که هیچ نیازی را نمی توان 
جایگزیِن نیاز اقتصادی کرد و به همین دلیل شاید در عرصۀ 
می شود.  کمتری  امتیازدهِی  به  حاضر  سیاسی،  چانه زنی های 
انتقال خط لولۀ گاز »تاپی« از مسیر افغانستان و حاال نیز  اما 
استقبال ایران برای استفادۀ افغانستان از بندرِ چابهار، می توانند 
در تغییر وضعیت گام های بسیار موثر و  بلندی به شمار روند. 
در طول سه یا چهار دهۀ گذشته، چنین فرصِت کالِن اقتصادی 
در اختیار افغانستان قرار نگرفته بود و اگر گفته شود که این 
دو دستاورد اقتصادی با همۀ کمک های جهانی می توانند قابل 

مقایسه باشند، حرِف گزافی گفته نشده است. 
بسیاری از تحلیل گران مسایل سیاسی، ناامنی های افغانستان را 
در پیونِد نزدیک با مشکالت اقتصادِی این کشور می دانند و 
باور دارند که روی دیگِر سکۀ ناتوانی های اقتصادی، می تواند 
ناامنی و جنگ باشد. به گفتۀ این تحلیل گران، اگر افغانستان 
موفق شود که در تعامالت اقتصادِی منطقه نقش موثری ایفا 
کند، بدون تردید می تواند در عرصۀ سیاسی نیز به موفقیت های 

فراوان نایل آید. 
به روابط جدیِد  منطقه  زیادی در  در همین حال، کشورهای 
اقتصادی احساِس نیاز می کنند و بدون همکاری های مشترک، 
هیچ کدام نمی توانند از پِس مشکالِت خود بیرون شوند. ایران 
باید  دو  هر  و  نیستند  مستثنا  قاعده  این   از  نیز  افغانستان  و 
بندر  بگشایند.  خویش  اقتصادِ  روِی  به  جدیدی  دریچه های 
چابهار خوش بختانه این پتانسیِل قوی را در خود نهفته دارد که 
پنجره یی روشن به سوی تعامالِت اقتصادِی دو کشور بگشاید 
و فرصت های تازه یی را در اختیارِ کشورهای منطقه و از جمله 

افغانستان و ایران قرار دهد.
مقاماِت  درخواسِت  این  از  ایرانی ها  استقبال  اخیر،  سفِر  در 
را  امیدواری  این  و  بوده  دوستانه  بسیار  ملی،  دولت وحدت 
شدت بخشیده که طرِح استفاده از بندر چابهار هرچه زودتر 
ملی  به سراِن دولت وحدت  ما  پیشنهاد  اکنون  اجرایی شود. 
ایرانی  مقاماِت  استقباِل  و  خوش رویی  این  به  که  است  این 
این  عملِی  گام های  پافشاری،  و  پی گیری  با  و  نکنند  بسنده 
طرح را بیـاغازند و مردم افغانستان را از وابسته گِی مفرط به 

بندر کراچی برهانند!

در انتظاِر گام های عملی
 برای استفاده از بندِر چابهار 
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بندر گوادر پاکستان در واقع 
با بندر چابهاِر ایران در رقابت تجاری 

و اقتصادی به سر می برد و تهران 
و اسالم آباد به صورت اعالم نشده 

در صدِد آن هستند تا هر کدام در 
این رقابت برنده شوند. بندر چابهار 
با فاصلۀ نُه صد کیلومتری از بندر 

کراچی پاکستان، در والیت سیستان و 
بلوچستان در منتهی الیه جنوب شرقی 
ایران در شهرستان چابهار واقع است. 
شهرستان چابهار از شمال با اقیانوس 

هند و دریای عمان هم مرز است. 
بندر بحری چابهار، نزدیک ترین راه 

دسترسی پنج کشور محاط به خشکی 
آسیای میانه )تاجیکستان، قزاقستان، 

ازبکستان، قیرغیزستان و ترکمنستان( 
و افغانستان به آب های آزاد بحری 

است. استفاده ار بندر چابهار نه تنها 
برای شش کشوِر نام بردۀ محصور در 
خشکی، بسیار بااهمیت است، بلکه 
چابهار برای هندوستاِن دارای بنادر 
بحری، اهمیت و جایگاه مشابه دارد؛ 
زیرا هندوستان می تواند از این راه 
بحری به آسانی و ارزانی وارد بازار 

آسیای میانه شود

این سه کشور در سال 2003، 
موافقت نامۀ توسعۀ بندر چابهار را میان 
هم امضا کردند. بر مبنای این توافق، 

ایران متعهد شد تا سرک یا جادۀ چابهار 
را تا مرز افغانستان در والیت نیمروز 
اعمار کند و هندوستان پذیرفت این 
سرک را از مرز تا شهر زرنج و دالرام 
به سرک عمومی قندهار ـ هرات وصل 

کند. 
آن چه که سفر رییس اجرایی را به 
بندر چابهار قابل توجه می سازد، به 
تکمیل کاِر هر دو پروژۀ اعمار سرک 
از چابهار تا زرنج برمی گردد. به نظر 
می رسد که اتحاد مثلث اقتصادی و 

تجارتِی هند، افغانستان و ایران بر سِر 
چابهار عمالً در حال شکل گیری است. اما 

گره و چالش اصلی بر سِر چابهار برای 
افغانستان از همین جا برمی خیزد:

آیا دسترسی افغانستان به بندر چابهار 
از گزند و زیان رقابت و خصومِت هند 

و پاکستان برکنار خواهد ماند؟ آیا 
پاکستان به این آسانی و راحتی خواهد 
گذاشت تا افغانستان خود را در بندر 
چابهاِر ایران، از فشار و وابسته گی به 

بندر کراچی پاکستان آزاد احساس 
کند؟
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از انشعاب تا عالقه مندی
طالبان به گفت وگوهای صلح

خواهان  طالبان  جناح های  از  برخی 
اشتراک در روند صلح هستند که مقامات 
افغانستان و پاکستان در نظر دارند آن را 
ارشد  اعضای  از  تن  چندین  کنند.  احیا 
به  رابطه  در  نرم  موضعی  از  گروه  این 

گفت وگوهای صلح سخن گفته اند.
هفتۀ آینده مقامات کشورهای افغانستان، 
آباد  اسالم  در  چین  و  امریکا  پاکستان، 
برای  را  اولین مرحله  تا  مالقات می کنند 
بحران 14  احیای مذاکرات صلح و حل 
ساله در افغانستان طی کنند؛ جنگی که هر 
از  و  می گذارد  برجای  کشته  صدها  ماه 

سال گذشته شدت یافته است.
طالبان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
نیروهای  عمده  بخش  خروج  زمان  از 
سال  ختم  در  افغانستان  از  ناتو  جنگی 
به  به چیرگی رو  میدان جنگ  در   2014
در حال حاضر  و  یافته اند  رشدی دست 
درگیر جنگ جناحی درونی هستند. هنوز 
پیوستن این گروه به مذاکرات صلح کاماًل 

روشن نیست.
حتی اگر این حقیقت یابد، آنهایی که در 
مذاکرات صلح شرکت کنند از بخشی از 
شورشیان اسالمگرایی نمایندگی می کنند 
کابل  حکومت  کردن  سرنگون  برای  که 

می جنگند.
اما اعضای ارشد طالبان عالمت داده اند 
مذاکره  بخواهند  است  ممکن  آنها  که 
از  برای گفتگو روی برخی  را  کنندگانی 

نکات بفرستند.
که  گفت  طالبان  فرماندهان  از  یکی 
آماده گی ها پس از انتخاب یک تیم مذاکره 
کننده به شمول دو عضو دفتر طالبان در 
قطر گرفته شده، اما دیگران در این زمینه 

محتاط بوده اند.
شهر  در  که  طالبان  ارشد  فرمانده  یک 
کویته پاکستان موقعیت دارد به خبرگزاری 
این  است  ممکن  »ما  است:  گفته  رویترز 
کار را پس از آن انجام بدهیم که در ابتدا 
زمان،  محل،  کشور  چهار  این  سوی  از 
شرایط و ظوابت )مذاکرات صلح( تعیین 

شود.«
مقامات افغان گفته اند که در فهرست این 
مالقات نماینده یی از گروه طالبان دخیل 
این  نمایندگان  اشتراک  آنها  اما  نیست، 
گروه را در برخی از مرحله ها غیرمحتمل 

نخوانده اند.
تالش  کابل  امنیتی،  اوضاع  وخامت  با 
به  یابی  دست  از  را  انتظارش  کند  می 
که  گوید  می  و  کند  محدود  نتیجه  یک 
صحبت  آینده  هفته  مذاکرات  در  هدف 

روی تعیین یک راهکار )نقشه راه( برای 
مذاکرات صلح و ارزیابی این خواهد بود 
که آیا آنها در همین مسیر باقی می مانند.

سخنگوی رییس جمهور اشرف غنی در 
پاسخ به پرسش کتبی خبرگزاری رویترز 
نوشت:  اجالس  این  دورنمای  مورد  در 
کمک  همکارانش  و  افغانستان  به  »این 
خواهد کرد که صداقت را در تالش های 
صورت گرفته جوانب به صورت ملموس 

بررسی کند«.
اخیر  حمالت  که  نیست  مشخص  این 
صلح  مذاکرات  اخالل  برای  طالبان 
دست  کردن  باال  برای  یا  گرفته  صورت 
به  اما  مذاکرات صلح،  جریان  در  طالبان 
اجرایی  رییس  عبدهلل  عبداهلل  حال  هر 
گفت  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت 
که کابل با فشار سر تعظیم فرود نخواهد 
آورد و اضافه کرد: »امیدوارم که گروه های 

مختلف طالبان چنین فکر نکنند«.
وجود  طلبان  نام  به  گروهی  کل  در  آیا 

دارد؟
قدرت  شدید،  جنگ  ماه  شش  از  بعد 
انجام  و  هلمند  در والیت  طالبان  گرفتن 
پایتخت،  در  متعدد  انتحاری  حمالت 
می کنند  تالش  همسایگانش  و  افغانستان 
که گفت وگوهای صلح را احیا کنند؛ البته 

در حال حاضر بدون طالبان.
انشعاب در رهبری طالبان ممکن است که 
این روند را مشکل سازد، چرا که برخی 
آنها  که  اند  گفته  از جناح های شورشیان 
گیرند.  نمی  سهم  صلح  گفتگوهای  در 
افغانستان ماه  اشرف غنی رییس جمهور 
گذشته گفت: »چیزی به عنوان یک گروه 
طالبان وجود ندارد، گروه هایی از طالبان 

موجود اند«.
گذشته  جوالی  ماه  غنی  اظهارات  این 
که  گرفت  صورت  آن  از  پس  اندکی 
میان  افتاده  راه  به  تازه  گفت وگوهای 
حکومت افغانستان و طالبان پس از اعالم 
طالبان  سابق  رهبر  محمدعمر  مال  مرگ 
را دچار کشمکش  طالبان  و  متوقف شد 

های درونی ساخت.
مدت ها  برای  که  منصور  اخترمحمد  مال 
را  گروه  این  رهبری  بود  مالعمر  معاون 
از  بخشی  سوی  از  اما  گرفت؛  دست  به 
به  را  وی  که  گردید  رد  طالبان  جریان 
منافع  خاطر  به  مالعمر  مرگ  پوشاندن 
شخصی اش متهم می کنند و او را دست 

نشانده پاکستان می خوانند.
از گرمتر  را  نشانه هایی  منصور  اما جناح 
مذاکرات  به  پیوستن  به  شدن عالقمندی 

صلح نشان داده است.
یکی از شورشیان گفت که آنها عالمت های 
کرده  دریافت  مختلف  منابع  از  »مثبتی« 
آماده گی  احتمالی  مذاکرات  برای  که  اند 
که  است  نشده  این مشخص  اما  بگیرند، 
این مذاکرات کجا و چه وقت برگزار می 

گردد.
یک فرمانده ارشد طالبان گفت که سراج 
الدین حقانی، معاون مال منصور و رهبر 
شبکه حقانی که متهم به انجام رشته یی  از 
ممکن  است،  کابل  در  انتحاری  حمالت 

در این مذاکرات شرکت کند.
است  وی  به  نزدیک  که  دیگری  فرد  اما 
این روند سهم  در  اگر حقانی  می گوید 
بگیرد از طریق یک نماینده خواهد بود، 
با  را  امنیتش  خواهد  نمی  وی  که  چرا 
ظاهر شدن در محضر عام به خطر اندازد: 
را  اش  نماینده  یک  وی  معمول  »طبق 
خواهد فرستاد و هرگز در چنین مالقاتی 

شرکت نخواهد کرد«.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان گفت 
که هیچ تیم رسمی مذاکره کننده تاکنون 
پیام  هیچ  هنوز  »ما  است:  نشده  تعیین 
صلح  گفت وگوهای  مورد  در  رسمی 
خود  تیم  آن  برای  و  ایم  نکرده  دریافت 
ایم«. در  ننموده  تعیین  برای مذاکرات  را 
مقابل گروه رقیب مال منصور به رهبری 

مال رسول خود را کنار کشیده است.
مال  و سخنگوی  معاون  نیازی،  منان  مال 
بیرون  گروه  این  هدف  که  گفت  رسول 
کردن نیروهای خارجی از افغانستان است 
و اضافه کرد: »ما در مذاکرات صلح مال 
از  بخشی  و هرگز  نیستیم  دخیل  منصور 
آن نخواهیم بود«. وی افزود: »ما به جهاد 
این  به  ادامه می دهیم که  تا زمانی  خود 

هدف برسیم«.
به نوبه خود طالبان ممکن است در این 
جمله  از  امتیازاتی  دنبال  به  مذاکرات 
برداشته شدن تحریم های سازمان ملل به 
شمول آزاد ساختن دارایی ها و برداشتن 
گروه  این  رهبران  برای  سفر  ممنوعیت 

باشند.
منصور گفت:  اعضای گروه مال  از  یکی 
»آنها اول باید ما را از لیست سیاه حذف 
کنند تا بتوانیم آزادانه برای انجام مذاکرات 

صلح در اطراف دنیا سفر کنیم«.
می  که  است  داده  عالمت  اخیرا  روسیه 
خواهد در رابطه با این موضوع »انعطاف 

پذیر« باشد.

عالمان دینی بلخ می گویند، گروه هایی که 
با استفاده از نام اسالم در پی تبرئۀ اعمال 
هستند،  خود  افراط گرایانه  و  تروریستی 

جایی در اسالم ندارند.
بیشتر  از  نماینده گی  به  که  علما  این 
روز  بلخ  دینی  مدارس  و  دارالحفاظ ها 
آمده  گردهم  مزارشریف  در  پنج شنبه 
در  مذهبی  عالمان  که  می گویند  بودند، 
بنیادی  نقش  کشور  ثبات  و  صلح  تأمین 

دارند.
عالمان  این  از  یکی  بزرگ،  رحمت اهلل 
فعالیت های  و  افراط گرایی  که  می گوید 
تروریستی هیچ جایی در اسالم ندارند و 
اند.  از نظر دین اسالم مردود  اعمال  این 
منبرهای  از  دینی  عالمان  که  می افزاید  او 
و  دارند  مردم  با  مستقیم  ارتباط  مساجد 
در  پررنگی  نقش  می توانند  طریق  این  از 

تأمین ثبات کشور داشته باشند.

امرالدین، یکی دیگر از این علما می گوید 
و  ندارد  دینی  ریشۀ  افراط گرایی  که 
پرچسپ  اسالم  به  را  تروریسم  نمی توان 
زد. او می گوید که مسلمانان با چنگ زدن 
به قرآن می توانند تیشه بر ریشۀ تروریسم 
بزنند و عدالت را جاگزین افراطیت کنند.

علمای  که  می گویند  نیز  بلخ  شهروندان 
دینی در مبارزه با افراطیت و دهشت افگنی 
نقش بزرگ دارند؛ به شرط این که نخست 
خودشان به گفته های شان عمل کنند. آنان 
همچنان می گویند که علمای مذهبی باید 
به عنوان الگوها در جامعه ظاهر شوند تا 

گفته های شان بیشتر تأثیرگذار باشند.
را  دیدگاه شان  بارها  افغانستان  علمای 
تروریستی  گروه های  فعالیت  به  نسبت 
اعالم کرده اند و چندین بار نیز با صدور 
فتواهایی اعمال آنان را خالف دین اسالم 

دانسته اند.

کشته شدن یک فرمانده ارشد 
طالبان در کویته

عالمان دینی: 

افراط گرایان جایی در اسالم ندارند

منابع نزدیک به گروه طالبان تایید کرده اند 
مال محمد عالم، یکی از فرماندهان برجسته 
گروه طالبان در شهر کویته پاکستان کشته 

شده است.
برخی منابع نزدیک به طالبان در افغانستان 
عالم  مال  که  کرده اند  تایید  پاکستان  و 
هنگام  جدی/دی(   17( پنجشنبه  روز 
در  خانه اش  به  کویته  شهر  از  بازگشت 
منطقه »کچالخ« در حومه این شهر هدف 
تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت 

و کشته شد.
این  در  خبری،  گزارش های  اساس  بر 
همراهی  را  او  که  دیگر  فرد  یک  حمله 
دومی  فرد  از  اما  کشته شده،  می کرد، هم 

نام برده نشده است.
شورای  عضو  عالم  محمد  مال  هرچند 
طالبان  گروه  باالیی  رده  افراد  از  و  کویته 
نبود، اما منابع نزدیک به گروه طالبان او را 
این گروه در جنوب  »مهم«  فرماندهان  از 

افغانستان می دانند.
منصور  مال  به  نزدیک  افراد  از  عالم  مال 

رهبر جدید گروه طالبان بود.
عالم  محمد  مال  گزارش ها،  اساس  بر 
مسوول یک واحد نظامی گروه طالبان در 

والیت زابل بود.
انشعاب  از  پس  که  گفته اند  منابع  برخی 
سرکوب  برای  عالم  مال  طالبان،  گروه 
این گروه،  دسته های مخالف رهبر جدید 
نقش  داداهلل  منصور  مال  شاخه  به ویژه 

برجسته یی داشت.
پیش از این یک فرمانده تحت فرمان مال 
مال  که  بود  گفته  زابل  در  داداهلل  منصور 
و  داداهلل  منصور  مال  ترور  طرح  در  عالم 
مستقیم  نقش  ازبکستانی  کشتن شورشیان 

داشت.
مسوولیت قتل مال عالم را هنوز هیچ فرد 

یا گروهی به عهده نگرفته است.
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بخش دوم
بخش پنجــم و پايانی

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 
یا سفر  اداره، دفتر  خصوصی زنده گی را برای خودتان نگه دارید و کاری در 

شغلی انجام ندهید که بعدها باعث پشیمانی شما شود. 

۵ـ در چشم کارفرما خوب جلوه کنید
اگر به طور باطنی هیچ عالقه یی به کارفرمای فعلی خود ندارید، باید سعی کنید 
در نظر او فرد کارآمدی جلوه کنید. زمانی که او ترفیع رتبه می گیرد، باید کسی 
باشد تا جای او را پُر کند و چه کسی بهتر از شما؟... هنگامی که خود را باهوش، 
کاردان و عالقه مند به کار نشان دهید، آن گاه استحقاق ارتقای شغلی را نیز دارید. 
البته باید مراقب باشید که زیاده روی نکنید و بیش از حد به رییس تان نچسبید. 
شما که دوست ندارید اگر احیانًا او را از روی ناشایسته گی اخراج کردند، شما 

نیز از طرف شرکت مقصر شناخته شوید. 

۶ـ مربی بگیرید
کسی که به او اعتماد دارید )به عنوان مثال، یک مقام ارشد یا مدیر موفق( را 
انتخاب کنید و از او درس بگیرید. با او دربارۀ اهداف شغلی تان مشورت کرده و 
تاکتیک های نهایی را با او معین کنید. شاید گاهی الزم باشد که برای دست یافتن 

به موقعیت های باالتر از جاهای پایین تر شروع به کار و تالش کنید.

۷ـ برای خود جانشین تعیین کنید 
حدس بزنید که اگر شما تنها کسی باشید که می تواند شغل فعلی تان را انجام 

دهد، چه می شود؟ مجبور می شوید تا ابد خودتان آن را انجام دهید.
سعی کنید اطالعات و مهارت های تان را در اختیار دیگران بگذارید.

زمانی که به مسافرت می روید، از دیگران درخواست کنید وظایف شما را به 
عهده گرفته و طریقۀ انجام آن را نیز به آن ها آموزش دهید.

۸ـ در دوره های آموزشی اضافی شرکت کنید
بازهم  اما  می کنند،  عرضه  شما  به  توجهی  قابل  توانایی های  تحصیلی  مدارک 

می توانید چیزهای جدید بیاموزید.
از  دربارۀ چه گونه گی برگزاری دوره های شبانه، سمینارها و کارگاه های عملی 
مربی و کارفرمای خود سؤال کنید و ببینید که چه فایده یی می توانند در ارتقای 

سطح دانش فعلی شما داشته باشند.
کتاب ها و مقاله های مربوط به کار و تجارت را مطالعه کنید. برای گرفتن اخبار 
انترنتی ثبت نام و سعی کنید اطالعات به روزی، هم در زمینۀ شغلی و هم در 

زمینۀ صنعتی داشته باشید. 
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اسالوی ژيژک ب
 ترجمه: امیررضا گالبی، صالح نجفی

بشردوستِی  بر  مبتنی  ضد سیاسِی  سیاست 
جلوگیری  جز  هدفی  می کند  ادعا  که  محض 
به طور ضمنی  در عمل  ندارد،  انسان ها  رنج  از 
مانع پیشبرد پروژۀ جمعِی ایجاد تغییرات مثبت 
اجتماعی- سیاسی می شود. پیشنهاد ژاک رانسیر 
اقدامات  با  بشر  حقوق  مهم  مقایسۀ  این جا  در 

خیریه است:
با  نمی آید، شما  کاری  به  بشر  …وقتی حقوق 
آن همان کاری را می کنید که اشخاص خیّر با 
می دهید.  فقرا  به  را  آن ها  کهنۀ شان.  لباس های 
به  دیگر  خود  جای  در  گویی  که  حقوقی  آن 
درد نمی خورند، همراه با لباس و دارو به خارج 
لباس،  از  به مردم محروم  صادر می کنند، یعنی 
دارو، و حقوق بشر... . اگر آن ها که از سرکوب 
غیرانسانی رنج می برند قادر به استفاده از حقوق 
است،  چارۀ شان  راه   آخرین  که  نباشند  بشری 
ارث  به  را  حقوق  آن  باید  دیگری  فرد  آن گاه 
ببرد تا آن ها را در جای مناسب به کار گیرد. این 
چیزی است که آن را »حق مداخلۀ بشر دوستانه« 
برای خود  برخی کشورها  می نامند ـ حقی که 
و  قربانی،  گروه های  نفع  به  ظاهراً  اند،  قایل 
خود  توصیه های  خالف  بر  موارد  اغلب  در 

سازمان های حقوق بشری.
قربانیان  بشر  »حقوق  واقعی  معنای  نتیجه،  در 
رنج کشیدۀ جهان سوم« در گفتار عمومی مسلط 
در غرب امروز، حِق مداخلۀ )سیاسی، اقتصادی، 
در  غربی  قدرت های  خودِ  نظامی(  فرهنگی، 
اساس  بر  آن هم  است،  سوم  جهان  کشورهای 
منافع خود و به نام دفاع از حقوق بشر. مخالفت 
من با تحلیل سیاسی چامسکی در جای دیگری 
عملکرد  چه گونه گی  از  او  غفلت  است:  نهفته 
مسأله دار  ماهیت  همچنین  و  ایدیولوژی، 
غالبًا  که  واقع  امور  با  جانب دارانه اش  برخورد 
که  بزند  کارهایی  به  دست  می شود  موجب 

مخالفانش را متهم به انجام آن ها می کند. 
ما  اما من فکر می کنم اختالف مواضع سیاسِی 
آن قدر اندک است که دلیلی ندارد چامسکی با 
لحنی چنین طردآمیز به من حمله کند. مناقشۀ 
ما واقعًا در باب چیز دیگری است- صرفًا فصل 
میان  غوالن  بی پایان  نبرد  در  است  جدیدی 
سنت  و  می شود  نامیده  قاره یی  فلسفۀ  آن چه 
در  خاصی  چیز  انگلوساکسون.  تجربه گرایی 
اتهام های  همان  ـ  ندارد  وجود  چامسکی  نقد 
همیشه گی )نامعقول بودن، ادا و اصول توخالی، 
علیه  بار  صدها  که  موهوم(  کلمات  با  بازی 
هگل، هایدگر، دریدا و غیره شنیده ایم. تنها نکتۀ 
برجسته در این میان، خشونت نسنجیدۀ او در 
رد من و امثال من است ـ این نمونۀ پاسخ گویی 

اوست وقتی که در دسمبر 2012 در مصاحبه با 
وترانز آنپالگد2 از او خواسته شد پیرامون افکار 

لکان، دریدا و من نظراتش را بیان کند: 
شما به چیزی اشاره می کنید که به آن می گویند 
»تیوری«. وقتی که من گفتم عالقه یی به تیوری 
به  عالقه یی  من  که  بود  این  منظورم  ندارم، 
از  استفاده  ـ  ندارم  اصول  و  ادا  و  خودنمایی 
واژه های  مانند  برق  و  پُر زرق  اصطالحات 
نظریه یی  این که  به  وانمود کردن  و  چندهجایی 
چنته  در  نظریه یی  هیچ  وقتی  آن هم  دارید، 
چیزها  این  از  هیچ کدام  در  بنابراین  ندارید. 
هیچ نوع تیوری وجود ندارد، نه از جنس این 
تیوری هایی که هر کس در حیطۀ علوم تجربی 
یا هر زمینۀ جدی دیگری با آن آشناست. سعی 
کنید در تمام کارهایی که نام بردید، اصولی را 
بیابید که بتوان از آن ها نتایجی استنتاج کرد؛ در 
قابل آزمون تجربی  کلِّ بساط آن ها یک گزارۀ  
پیدا نمی شود که نتوان آن را در عرض پنج دقیقه 
ببینید،  داد.  توضیح  دوازده ساله  کودک  یک  به 
وقتی از کلمات غامض آن ها رمزگشایی کردید، 
پیدا  که  من  می کنید؟  پیدا  دندان گیری  چیز 
نکردم. به همین خاطر من عالقه یی به این ادا 
 و  اصول ها ندارم. ژیژک مثال اعالی این قضیه 

است. من هیچ چیزی در گفته هایش نمی بینم. 
و او به همین منوال ادامه می دهد و مدام تکرار 
دندان گیری  چیِز  من  حرف های  در  که  می کند 
بررسی  از  نشانی  من  نوشته های  در  نمی یابد، 
که  است  معتقد  نمی بیند،  واقع  امور  عقالنی 
است  توخالی  اصول های  و  ادا  من  کارهای 
این  چه.  و  چه  و  گرفت  جدی شان  نباید  که 
معیار های  با  حتا  است،  عجیب و غریبی  حرف 
به  احترام  بر  مبنی  ادعای خود چامسکی  مورد 
داده های تجربی و براهین عقالنی: نه نقل قولی، 
نه ارجاعی )که در این مورد معذور است، چون 
با مصاحبه یی رادیویی سر و کار داریم(، نه حتا 
اشاره یی سربسته به هیچ کدام از ایده های من. آیا 
او هیچ کدام از »کلمات غامض و پُر زرق و برق« 
کّل  در  که  داده  نشان  و  کرده  رمزگشایی  مرا 
بساط من چیزی نمی توان یافت که »نتوان آن را 
در عرض پنج دقیقه به یک کودک دوازده ساله 
ارجاع  هیچ  اولش  حملۀ  در  داد«؟  توضیح 
سیاسی وجود ندارد )و در این عرصه، تا جایی 
چند  من  موافقم(.  او  با  اغلب  من  می بینم،  که 
کتاب کوچک سیاسی نوشته ام، در باب یازدهم 
سپتمبر )به برهوت حقیقت خوش آمدید(، در 
باب جنگ در عراق )عراق: کتری عاریتی(، در 
باب فروپاشی مالی 2008 )ابتدا تراژدی، سپس 

به نظر من به روشی کاماًل قابل  مضحکه(، که 
و  واقع  امور  از  انبوهی  با  و  شده  نوشته  فهم 
آن ها  در  آیا  ــ  دارد  سر و کار  تجربی  داده های 
هم چیزی جز ادا و اصول های توخالی نمی توان 
در خالل  آیا چامسکی  این که،  یافت؟ خالصه 
طرد کارهای من، همان کاری را نمی کند که مرا 
کامل،  توخالِی طرد  می کند: ژست  متهم  آن  به 

بدون هیچ جر و بحثی. 
صورت  به  می توان  که  می کنم  فکر  من 
فلسفۀ  سنت  که  داد  نشان  متقاعد کننده یی 
قاره یی ـ هرچند که اغلب رمزگشایی آن دشوار 
است، و گاهی با زبانی نامفهوم و بیش از حد 
که  کسی ام  اولین  )من  می گوید  سخن  غامض 
خود  بطن  در  ـ  می کنم(  اعتراف  قضیه  این  به 
می شود  محسوب  تفکر  از  شیوه یی  همچنان 
دارد، و در ضمن  را  که عقالنیت خاِص خود 
داده های تجربی را نیز ارج می نهد. و عالوه بر 
آن فکر می کنم، برای فهم مخمصۀ دشواری که 
به دست آوردن  برای  دچاریم،  آن  به  ما  امروزه 
نقشۀ فکرِی مناسبی از وضعیت مان، به هیچ وجه 
به همۀ شاخه های سنت فلسفۀ  از توسل  نباید 
»واسازی«  تا  هگلی  دیالکتیک  از  قاره یی، 
فرانسوی، شانه خالی کرد. روشن است که در 
این مورد، چامسکی با من موافق نیست. و در 
پایان، یکی دیگر از ایده های غامض و موهوم 
من: چامسکی نمی تواند در کارهای من چیزی 
بیابد که »نتوان آن را در عرض پنج دقیقه به یک 
کودِک دوازده ساله توضیح داد«، می دانید چرا؟ 
قاره یی  تفکر  پای  وقتی  که  دلیل  این  به  شاید 
کودکی  ذهن  حد  در  او  ذهن  می آید،  میان  به 
نیست  قادر  ذهنی  که  می کند؛  کار  دوازده ساله 
فرق بگذارد میان تأمالت جدِی فلسفی و ادا و 
اصول های توخالی و بازی با کلمات بی معنی. 
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دکتر وحید یامین پور 
بخش نخسـت

ستاره یی بدرخشید و ماه مجلس شد 
دل رمیدۀ ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد

در معنای تمدن و تعابیری که از این لفظ میشود و 
نیز در نسبت آن با هنر و فرهنگ، بحثهای بسیار 
از  که  داشت  توجه  باید  اما  دارد،  وجود  مفصلی 
با  ـ  پارسی  ادبیاِت  و  فرهنگ  در  هنر  کلمۀ  عمر 
متبادر میشود ـ  به ذهن  از آن  اکنون  مفهومی که 
چندان نمیگذرد. پیش از این، هنر به معنای کنونی 
موسیقی،  گرافیک،  نقاشی،  یعنی  مصادیقش  و 
فارسی  ادبیاِت  و  فرهنگ  در  اینها  امثاِل  و  شعر 
فهمیده نمیشد و چند سالی است که این معنا و 
این،  از  پیش  است.  کرده  پیدا  ما  نزد  را  مصادیق 
هنر بیشتر با کلمۀ صنعت و صناعت شناخته میشد 
مانند  اموری  به  را  صناعت  چرا  اینکه  کشف  و 
صنایع مستظرفه، شعر یا نقاشی و امثال آن اطالق 

میکردهاند، خود کشف معنای فلسفِی هنر است.
شاید بهتر باشد هنر را با نگاهی ارسطویی تبیین 
ما  ذهِن  به  معنایش  اکنون  که  هنری  ریشۀ  کنیم. 
متبادر میشود، از کلمۀ »تِخنه« است. تخنه، همان 
برای  )هنر(  تخنه  است.  تکنیک  کلمهی  ریشۀ 
کار  تکمیل  آن  شعبۀ  یک  دارد؛  شعبه  دو  ارسطو 
صنعت  و  صناعت  به  آن  از  که  است  طبیعت 
همان  یا  میِمسیز1  آن  از  شعبه  یک  و  میبرند  نام 
نقاشی و مجسمهسازی و  هنرهای زیباست، مثل 
امثال آن. اساسًا هر رفتاری که از انسان در تکمیل 
کار طبیعت سر میزند، به هنر تعبیر میشود، چون 
از سرچشمۀ ابداع و آفرینش خود استفاده میکند. 
تکمیل کار طبیعت یعنی انسان طبیعت را دستکاری 
و تکمیل میکند و دست به ساختمانسازی میزند و 
مهمتر از آن، معماری انجام میدهد. دست یازیدن 
به تغییرات، نوعی نفوذ و رسوخ در کارِ طبیعت 
است که ابتداءبساکن نوعی هنر تلقی میشود و به 
همین دلیل، صنعت چیزی جز زنده گی بشر نبوده 

است.
عالم  در  ما  که  معنایی  با  مدرن  از  پیش  عالم  در 
مدرن دربارۀ هنر به کار میبریم، مواجه نبودهایم. 
طبیعت  کار  تکمیل  و  بشر  زنده گی  ابعاد  این، 
اما در دورۀ مدرن زنده گی آنها برای  بوده است. 
آنها  نتیجه  در  کرده،  پیدا  خارقالعاده  جذابیتی  ما 
موزیم  را  آن  و  میگذاریم  ویترین و شیشه  در  را 
نوستالوژیهای  تا  میکنیم  بازدید  آن  از  و  مینامیم 
فرهنگیمان به نوعی زنده شود و احساس میکنیم 
اگر اینها را نداشته باشیم، در واقع شأنی از شؤوِن 
تشکیلدهندۀ هویت خودمان را از دست دادهایم. 
حتا  است.  بوده  بشر  زنده گی  از  ابعادی  اینها  اما 
مینوشتند،  هنر  باب  در  که  رسالههایی  عنوان 
عناوینی مثل صنعت یا رسالۀ صناعیه بوده است. 
میرفندرسکی اصفهانی رسالهیی دارد به نام رسالۀ 
صناعیه که در باب هنر است و مربوط به هنر و 

موسیقی و طراحی و... است. 
هنرهای  ارسطو،  دیدگاه  از  هنر  دومِ  جنس 
هنرمند  کار  و  »هنر  میپرسیم:  ارسطو  از  زیباست. 
چیست؟ فرق هنرمند با انسان عادی در چه چیزی 
است؟ یک اثر هنری چیست و چه فرقی با یک 

اتفاق عادی دارد؟ شما چه چیز را هنر میدانید؟«
تعریفهای متفاوتی ارایه شده ولی آنچه که بیشتر 
مورد اتفاق است، هنر را نوعی تقلید میداند. تقلید 
به این معنی که یک نقاش در مقابل شما بنشیند 
و از کاری که خدا در آفرینش انسان کرده، برای 
خلق شما روی صفحۀ کاغذ، تقلید کند. این امر 
در نقاشی و طراحی خیلی راحت تر فهم میشود تا 
در سایر هنرها؛ ولی موسیقی و مجسمهسازی نیز 
همینطور است. اگر در فلسفۀ موسیقی تدبیر کنید، 
میبینید که موسیقیدانهای تاریخی ما مثل فارابی و 

امثال وی در مورد موسیقی میگفتند »موسیقی نوای 
کهکشانی عالم است«. یعنی موسیقی نوعی تقلید 

است، تقلیدی از نوای کهکشانی عالم.
بیشتر روی  تأمِل  با قدری  از متفکرین  اما بعضی 
باشد؛  تقلید  نمیتواند  هنر  که  معتقدند  هنر  معنای 
چون یک مقلد سعی میکند عین اتفاقی را که در 
خارج از وجودش میافتد تکرار کند، درحالیکه هنر 
سعی میکند چیزی را بیفزاید یا کاهش دهد. برای 

یک  به  بزرگ نمایی  با  میتوان  را  اتفاق  یک  مثال 
حماسه و تراژدی تبدیل کرد و بالعکس با حذف 
یک  بهصورت  را  اتفاق  همان  جریانات،  بعضی 
ماجرای ُکمیدی نشان داد. با تغییر در یک نقاشی 
کاریکاتور  بهصورت  یا  بزرگمنشانه  را  آن  میتوان 
صورت  کار  همین  هم  موسیقی  در  درآورد. 
اتفاق،  یک  کردِن  پرداخته  و  ساخته  با  میگیرد. 
دیگر کاربرد کلمۀ تقلید معنایی ندارد بلکه نام آن 
باید »محاکات« گذارد؛ یعنی هنرمند چیزی را  را 
آفرینش  هنر،  میکند.  حکایت  و  روایت  ما  برای 
چیزی  آفرینش  بلکه  نیست؛  هست،  که  چیزی 
است که باید باشد ولی وجود ندارد. در واقع هنر 
آفرینِش آرزوها است؛ آفرینش چیزهایی است که 
ما دوست داریم به آن صورت باشند. این معنای 
تاریخی هنر است. کلمۀ »آرت«2 به معنی جایگاه 
است. آلمانیها کلمۀ آرت را به عنوان جایگاه به کار 
اما منظور از جایگاه چیست؟ اگر از یک  میبرند. 
هنرمند بپرسید که چه عالمی را روایت میکنی و 
مخاطبت را به چه چیزی دعوت میکنی، هنرمند 
در جواب میگوید که دوست دارم مخاطبم چیزی 
را که من میبینم، ببیند. مثاًل شما به جایی میروید 
و اتفاقی برای تان میافتد، بعد میروید و آن اتفاق را 
برای دیگران هم روایت میکنید. هنرمند هم کارش 
روایت است. کار هنرمند دخالت دادِن مخاطبان در 
تجربههای شخصی خود است و محاکات میکند. 

غیبی  جایگاه  یک  هنرمندی  هر  میگویند  آلمانیها 
دارد که از آنجا برای شما روایت میکند.

نگاه  در  هست.  هم  ما  حکمی  نگاه  در  این، 
هستیشناختی اسالمی، عالَم طبقهبندی دارد. عالمی 
که ما در آن زنده گی میکنیم و نامش عالم ناسوت 
یا ُملک است، سایهیی از حقایق غیبی است. شرط 
ایمان داشتن، ایمان به غیب است؛ »اَلّذیَن یؤمِنوَن 
بِالَغیِب«3. ما معتقدیم تمام اشیا و موجودات و تمام 

رفتارهایی که در عالم ناسوت تجلی میکنند، یک 
حقیقت غیبی دارند که ما از آنها غافلیم و چشم ما 
به روی آنها بسته است. خداوند دعوت میکند که 
ما چشمان مان را به این حقایق باز کنیم. »ای بیخبر 
بکوش که صاحبخبر شوی« در اینجا چه اخباری 
مد نظر حافظ است؟ خداوند به کسی که میخواهد 
ِغطاَءَک  َعنَک  »َفَکَشفنَا  میفرماید  بگیرد  را  جانش 
َفبََصُرَک الیوَم َحِدیٌد«4، این روز، روز مرگ است. 
کنار  را  پردهها  حال  میگوید  آیه  این  در  خداوند 
ببینید.  را  غیبی  حقایق  تیزبین  چشم  با  تا  میزنم 
»النّاُس نِیاٌم َفاَِذا ماتُوا انتَبَهوا«5. رمز »موتوا َقبل أن 
هستی،  راه  مرد  اگر  یعنی  است،  همین  تَموتوا«6 
قول  به  یعنی  دریدند«!  پندار  پردۀ  خدا  »مردان 
حضرت علی »لَو ُکِشَف الغِطاء ما ازَددُت یقینًا«7. 
برای بعضی که در مورد حقایق غیبی چشم برزخی 
و بصیرت دارند، پردهیی وجود ندارد. آنهایی که 
چشم برزخی دارند، فی الحال حقیقت غیبی همۀ 
را  ملکوتی  و  برزخی  ما صورتهای  میبینند.  را  ما 
دنیا و  اساسًا  نمیبینیم، چون  ناسوت  این عالم  در 
عالم ناسوت آنقدر ظرفیت ندارد که کسی بتواند 
عالم  یک  دنیا  شود.  ظاهر  ملکوتیاش  حقیقت  با 
وجود  عالم  پستترین  و  رقیق  کم ظرفیِت  متکاثِف 
حقیقت  از  سایهیی  از  سایهیی  از  سایهیی  است. 
را  عالم  این  در  ظهور  امکان  اصاًل  حقایق  است. 
ندارند. این همه روایاتی را که در مورد این دنیا 

تفسیر  باید  چه گونه  دیدهاید،  جهنم  و  بهشت  و 
کرد؟ اینکه میگویند اگر یک قطره از آتش جهنم 
در عالم ناسوِت شما بیفتد دنیا آتش میگیرد یا یک 
قطره از شراب بهشتی اگر در عالم ناسوت بیفتد 
همه مست میشوند یا تعبیرهایی که قرآن دارد مثل 
ََّرأیتَُه  ل َجبٍَل  َعَلی  الُقرآَن  َهذا  أنَزلنا  »لَو  آیۀ شریفه 
خداوند  سخن   ،8»ِ اهللَّ َخشیه  مِن  ًعا  مُّتََصدِّ خاِشًعا 
ناظر به حقیقت ملکوتی و جبروتی و لدی اللهی 
که  است  قرآنی  آن  به  مربوط  یعنی  است،  قرآن 
اگر  قرآن  آن  دارد.  قرار  محفوظ  لوح  در  میگوید 
بخواهد در عالم ناسوت و عالم ملک و دنیا نازل 

شود، عالم منهدم خواهد شد. 
لذا هنرمندی مثل حضرت رسول - صلی اهلل علیه 
و آله - باید پیدا شود که ظرفیت این کانالسازی را 
بین عالم ناسوت و عالم ملکوت و جبروت داشته 
باشد، حقیقت جبروتی قرآن را به لفظ تبدیل کند 
انسان قرار دهد. کسانی که میگویند  و در اختیار 
پیامبری نوعی شاعرانه گی است، شأِن هنر را باال 
باالست.  واقعًا هم شأن هنر و هنرمند  بردهاند و 
میکنم،  عرضه  هنرمند  و  هنر  از  را  تعریفم  وقتی 
دیگر از این به بعد وسواس به خرج خواهید داد 
تا هر کسی را هنرمند ندانید و واژۀ هنرمند را به 
هر کسی اطالق نکنید. به نظر من، این یک تعبیر 
دقیق است از مفهوم هنر. هنرمند هم - بالتشبیه 
- کارش همین است. چون همۀ ما چه بخواهیم 
و چه نخواهیم، واجد همین مرتبۀ غیبی هستیم و 
همۀ ما ملکوت داریم. اگر بخواهیم انکارش کنیم، 
کریم،  قرآن  فرمایش  طبق  و  دارد  وجود  هم  باز 
همۀ ما واجد نوعی حقایق غیبی هستیم و گاهی 
هم به حقیقت غیبی خودمان سرک میکشیم و از 
آن مطلع و بهرهمند میشویم. هنرمند این ویژه گی 
برجسته را دارد که از آن جایگاه غیبی خود برای 
ما حکایت کند و محاکاِت او از عالم غیب است. 
عالمش  که  میفهمد  دیگری  کِس  هر  از  بهتر  او 

چه گونه باید باشد و عالمش چه شکلی دارد.
به اصطالح  و  منزه  خالص،  هنرمند  هنرمند،  اگر 
ما سخن  برای  از حقیقتی  باشد،  پیلهیی  بیشیله و 
مورد  و  روشن  مستند،  حقیقت  که  گفت  خواهد 
تأییدی است. مثاًل در مورد قرآن شأن دیگری از 
حافظ.  دیوان  مثل  میکند،  وصف  ما  برای  را  آن 
تجلی  قرآنی و  مفاهیم  تجلی هنرِی  دیوان حافظ 
شاعرانه گی قرآن است، دیوان شمس هم همینطور. 
تجلی،  این  بودند،  معصوم  موالنا  و  حافظ  اگر 
تجلی نابتری بود. یعنی نسبت به ناب بودن وجود 
هنرمندان، این تجلیها نابتر است. به همین ترتیب، 
هنرمندان هرقدر خلوص شان را از دست بدهند، 
عالم غیب را مخدوش تر برای ما روایت میکنند. 

آیا  میشویم.  نزدیک  بحث  نقطۀ حساس  به  اینجا 
ما هنرمند شیطانی داریم؟ جواب این سوال مثبت 
از غیِب شیطانی  است. چون هنرمند شیطانی هم 
خودش برای ما محاکات میکند. اصاًل چرا قایل به 
ادوار هنری و تاریخ هنر هستیم؟ چرا میگوییم هنر 
بودیستی،  هنر  مدرن،  هنر  مسیحی،  هنر  اسالمی، 
و  انسانها  با  ما  چون  ؟  و...  سرخ پوستی  هنر 
هنرمندان  این  تعبیر  مواجهایم.  متفاوتی  هنرمنداِن 
از عالمی که در آن زنده گی میکنند متفاوت است. 
عالمی  میکنند.  روایت  ما  برای  را  خودشان  آنها 
را که در آن زنده گی میکنند، عالم غیبی را که در 
آن حضور دارند و آنگونه که به عالم مینگرند و 
آنگونه که دوست دارند عالم به آن تبدیل شود را 
برای ما حکایت میکنند و وقتی این کار صورت 
متفاوت  هم  با  هنری  تجلیات  می بینیم  میگیرد، 
قرون  نقاشی  اسالمی،  نقاشی  اینجا  در  میشود. 
وسطای مسیحی، نقاشی مدرن و نقاشی بودیستی 
ایجاد میشود. تجلیات تامتر این تفاوتها در تمدنها 
است، مثاًل در شکل شهرسازی و معماری. از هر 
مبانی  اول  میتوان  کرد؛  حرکت  میتوان  طرف  دو 
انسانشناختی و هستیشناختی انسان مدرن را کشف 
کرد، بعد فهمید که چرا شهرش را اینطور ساخته و 
معماریاش را اینطور تجلی داده است؛ یا برعکس، 
میتوان معماری و شهرسازی تمدن مدرن را دید و 
کشف کرد که مبادی انسانشناختی و هستیشناختی 

او چه گونه بوده است.

تا ملکوت از ناسوت 
انسان شناسی مـبادی 

 هنِر مدرن



ACKU
رییس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با بی.بی.
در  غنی  اشرف  محمد  با  وی  توافق  شایعات  سی، 
و  کرده  رد  را  کشورش  جمهوری  ریاست  انتخابات 

گفته که انتخابات سال 2014 بهترین انتخابات بود.
در  افغانستان  پیشین  جمهوری  رییس  کرزی  حامد 
رهبران  با  رابطه اش  مورد  در  بی.بی.سی  مصاحبه 
صلح  روند  طالبان،  به  نگاهش  ملی،  وحدت  دولت 
در افغانستان و ادامه حضور نیروهای خارجی به ویژه 

نیروهای امریکایی صحبت کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان، برگه رای خود را به نام غنی در 
صندوق ریخته و آیا توافقی بین شما بوده است، گفت: 
تجربه  و  غنی  اشرف  از  که  شناختی  به  بنا  من  خیر، 
را هم  این موضوع  و  دادم  رای  به وی  داشتم،  ایشان 

علنا اعالم کردم.
سوال  به  پاسخ  در  افغانستان  سابق  جمهور  رییس 
دادن  رای  وجود  با  چرا  که  بی.بی سی  شبکه  مجری 
به غنی، پس از گذشت یک سال از تشکیل حکومت 
وحدت ملی، شروع به انتقاد کرده، گفت: من در مسایل 
حکومتداری و داخلی دخالتی نمی کنم اما وقتی مساله 

منافع مردم افغانستان باشد، اعتراض می کنم.
به   را که وی  این شایعه  این مصاحبه  ادامه  کرزی در 
به  ربانی گرفتم  برهان الدین  از  را  قدرت  گفته  عبداهلل 
یکی از طرفداران وی می دهم، گفت: خیر من به ایشان 
گفتم که هر کس به قدرت رسد، باید اوضاع مملکت 

را به پیش برد.
در  افغانستان  که  گمانه زنی ها  این  به  واکنش  در  وی 

داخلی  جنگ  یک  آستانه  در   2014 سال  انتخابات 
قرار گرفته بود و نزدیک بود عبداهلل عبداهلل حکومت 
موازی تشکیل دهد، گفت: انتخابات سال 2014 بهترین 
انتخابات بود، افغانستان در آن زمان کاماًل آرام بود و 
این تبلیغات خارجی ها برای ترساندن مردم افغانستان 

بود.
افغانستان مانند  انتخابات سال 2014  کرزی ادامه داد: 
سال 2009 بدنام شد و دلیل آن نیز تضعیف حکومت 

توسط امریکایی ها بود.
افغانستان  افزود:  افغانستان  سابق  جمهور  رییس 
سالهاست برای استقالل و آبروی خود هزاران قربانی 

داده، حال چگونه می تواند در انتخابات تقلب کند؟
وی اظهار داشت: من چاره یی نداشتم که انتخابات سال 
2014 را بپذیرم و به خاطر تطبیق قانون اساسی کشورم 
به این موضوع تن دادم؛ البته این بدین معنی نیست که 
انتخابات مورد دلخواه من بود بلکه می خواستم وظیفه 

خود را مقابل مردم افغانستان به درستی انجام دهم.
کرزی گفت: امضای تفاهمنامه سازمان امنیتی پاکستان 
و اداره امنیت ملی افغانستان و مفاد مواد آن، با منافع 
هیچ  افغانستان  مردم  بیان  آزادی  و  دموکراسی  ملی، 
منافاتی ندارد و  هر روز مردم کشور توسط ISL کشته 

می شوند.
دنبال  به  پاکستان  اطالعاتی  سازمان  افزود:  وی 
تفرقه اندازی بین مردم افغانستان و تضعیف روحیه آنها 
است و تا زمانی که ISI دوستی خود را به افغانستان 
منافع  بر خالف  سازمان  این  با  همکاری  نکند،  ثابت 

ملی مردم کشور است.

مصاحبه  این  ادامه  در  افغانستان  سابق  جمهور  رییس 
مردم  اینکه  بر  مبنی  خود  سابق  اظهارات  بر  تاکید  با 
و  نبوده  مهاجر  افغانستان،  در  پاکستان  وزیرستان 
صاحب این خاک هستند، گفت: از روزی که دیورند 

بر مردم افغانستان تحمیل شد، آنها آن را نپذیرفتند.
کرزی گفت: افغانستان در عین حال که دیورند را قبول 
ندارد، بر سر این موضوع با پاکستان بنای جنگ ندارد.
باز   21 یا   20 قرن  به  دیورند  مشکل  افزود:  وی 
از  قسمتی  است؛  زمین  قبضه  مشکل  بلکه  نمی گردد 
گرفته شده  زور  به  انگلیسی ها  توسط  افغانستان  خانه 
و تعدادی از مردم کشور ما به اجبار جزو خاک کشور 

دیگری شده اند.
با  گفت وگو  گفت:  افغانستان  سابق  جمهور  رییس 
پاکستان در مورد دیورند، به معنای تسلیم و شکست 

است.
پاکستان  نخست وزیر  اظهارات  به  واکنش  در  کرزی 
این  منافع  خالف  بر  هند  با  وی  هم دستی  بر  مبنی 
کشور، گفت: طبعًا کسانی که آرزوی تسخیر افغانستان 

را داشتند، از من خوششان نمی آید.
وی افزود: با این حال من مردم پاکستان را دوست دارم 

و خواهان بهترین رابطه با آنها هستم.
افغانستان  جمهور  رییس  زمانی  من  داد:  ادامه  کرزی 
و  آزادی  دادن  نشان  و  مردم  مناع  برای حفظ  و  بودم 

عزت این کشور تمام تالش خود را کردم.
مصاحبه  این  ادامه  در  افغانستان  سابق  جمهور  رییس 
بر  مبنی  پاکستان  وزیر  نخست  اظهارات  از  انتقاد  با 
به  را  قدرت  و  کرده  خیانت  پشتون ها  به  وی  اینکه 

پنجشیری ها داده، گفت: پاکستان می خواهد بین اقوام 
افغانستان اختالف افکنی کند.

بین مردم  این است که  دنبال  به  افزود: اسالم آباد  وی 
افغانستان تفرقه بیندازد و از این موضوع به نفع خود و 

ضرر مردم کشور استفاده کند.
زمان  از  پاکستان  که  است  این  حقیقت  گفت:  کرزی 
تشکیل همواره علیه افغانستانی ها و پشتون ها کار کرده 

است.
دیدگاههای  ادامه  در  افغانستان  سابق  جمهور  رییس 
خود را راجع به طالبان اعالم کرد و گفت: من طالبانی 
را که آدم کشته و جرم مرتکب شده اند را محاکمه کردم 
کردن  اجرایی  برای  امریکایی ها  توسط  که  افرادی  اما 
اهداف این کشور به کار گرفته شده بودند را آزاد کردم.
وی افزود: آرزویم این است که طالبان خود را از پنجه 
استثمار خارجی ها رها سازند و بدانند که اقداماتشان به 

نفع خاک افغانستان نیست.
کرزی در ادامه این مصاحبه در خصوص عدم امضای 
امریکایی ها  از  من  گفت:  امریکا  با  امنیتی  توافقنامه 
ابتدا پروسه صلح در افغانستان را تضمین  خواستم تا 
بعها  کشور  این  مورد  در  من  حرفهای  متاسفانه  کنند؛ 

ثابت شد و ای کاش سخنانم غلط بود.
رییس جمهور سابق افغانستان ادامه داد: امریکا هر روز 
از یک طرف می گوید که جنگ در افغانستان از سوی 
پاکستان هدایت می شود و سازمان اطالعاتی این کشور 
با تروریست ها همکاری می کند، از سوی دیگر هر ساله 

صدها میلیون دالر به ISI کمک می کند.
وی افزود: چرا امریکا در 12 سال گذشته، 31 میلیارد 

دالر به سازمان اطالعاتی پاکستان پول داده است؟
دولت  صلح  مذاکرات  روند  خصوص  در  کرزی 

افغانستان با طالبان گفت: خدا کند صلح شود.
وی در ادامه به بازشدن دفتر طالبان در قطر برخالف 
اعالم خبر  نحوه  و  امریکا  با  افغانستان  کتبی  تعهدات 
از  به  را  موضوع  این  در  پنهانکاری  و  مالعمر  مرگ 
مذاکرات  آینده  خصوص  در  خود  نگرانی های  جمله 

صلح دانست.
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روح اهلل بهزاد

به دنبال تعلیق وظایف معاونان والیت های هلمند و 
حامی  نهاد های  و  مجلس  اعضای  از  غزنی، شماری 
به  پیوند  در  ملی  امنیت  از شورای  انتقاد  با  رسانه ها 
با  محلی  مقامات  تماس  نحوۀ  در  محدودیت  وضع 
رسانه ها می گویند، آزادی بیان را که از دست آوردهای 
و  متوقف  نباید  است،  اخیر  دهۀ  یک ونیم  عمدۀ 

خاموش ساخت.
به دنبال انتقاد معاونان والیت های غزنی و هلمند از 
دولت مرکزی، شورای امنیت ملی با ارسال نامه یی به 
ادارۀ ارگان های محلی، وظایف آنها را به حالت تعلیق 

درآورد. 
اما اعضای مجلس و نهادهای مدافع آزادی بیان باور 
به  افغانستان قانون حق دسترسی  دارند که حکومت 
اطالعات و اصل عمدۀ دموکراسی را که همان آزادی 

بیان است، نقض کرده است. 
به باور این آگاهان، برای جلوگیری از نا هنجاری ها 
سلسله  یک  حکومت  حکومتی،  درون  مشکالِت  و 
اما  کند؛  وضع  خود  کارکنان  باالی  را  محدودیت ها 
این کار نباید به قیمت سلب آزادی بیان و آزادی های 

شخصی افراد تمام شود.
ادارۀ مستقل ارگان های محل در مکتوبی که به والیت 
امنیت ملی  هلمند ارسال کرده، گفته است: »شورای 
قابل  غیر  را  محلی  مقامات  غیرمسووالنۀ  اظهارات 
محل  ارگان های  مستقل  ادارۀ  به  و  خوانده  تحمل 
هدایت داد تا تحت نظر معاون دوم رییس جمهوری 
دستورالعمل نحوۀ تماس مقامات محلی با مطبوعات 
به  آن  ابالغ  ضمن  و  نموده  ترتیب  را  رسانه ها  و 
مراجع مربوطه، برای شان گوش زد شود که استفاده از 
شبکه های اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه تصامیم 
و پالیسی های حکومت به هیچ وجه قابل تحمل نبوده 
و در صوت خالف ورزی، اقدامات جدی روی دست 

گرفته خواهد شد.«

عبدالمجیب خلوت گر رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ 
رسانه های آزاد افغانستان )نَی( در گفت وگو با روزنامۀ 
ماندگار می گوید: آن چه شورای امنیت ملی انجام داده  
مطابِق قوانین نافذ افغانستان نیست، به خصوص این 

عمل با قانون اساسی کشور در تضاد است.
حکومت  در  دیگر،  سوی  از  افزود:  خلوت گر  آقای 
جای  به  نداریم،  سالم  بروکراسی  یک  ما  افغانستان 
وقتی  است.  حاکم  افراد  باشد،  حاکم  قوانین  این که 
افراد در یک نظام حاکم می باشند، بیشتر سلیقه یی عمل 
می کنند و انتقادها را بر نمی تابند، به ویژه افردی که 
به حقوق شهروندی، آزادی های فردی و به خصوص 

آزادی بیان باور ندارند.
امنیت  شورای  در  »شماری  خلوت گر:  آقای  بارو  به 
باورمند به آزادی بیان  ملی افغانستان هستند که اوالً 
و حقوق شهروندی افراد نیستند، ثانیاً، در کنار این که 
کار خوب انجام نمی دهند، انتقادها را نیز بر نمی تابند، 
ملی واکنش  امنیت  تا شورای  باعث شده  موارد  این 

نشان بدهد.«
به گفتۀ رییس اجرایی نی: با این کار  شورای امنیت ملی 
در کنار قانون شکنی، استقاللیت ارگان های محلی را 

نیز از بین برده است.
ُهشدار ها  این  این که  به  پیوند  در  خلوت گر  آقای 
بیان قرار گیرد، اظهار  چقدر می تواند سد راه آزادی 
داشت: کسانی که دست به این کار می زنند، از آزادی 
بیان ترس دارند چون آزادی بیان موجب می شود کم 
را  آن ها  مردم  ُکل،  در  و  شود  برمال  کاری های شان 

بشناسند که آدم های کم کار و بی کفایت هستند.
به باور آقای خلوت گر: »آزادی بیان در افغانستان در 
شرایطی است که نمی شود آن را خاموش ساخت. اما 
جلو رشد تند آزادی بیان با این کار ها گرفته می شود. 
حکومت افغانستان مسوولیت حمایت از آزادی بیان و 

زمینه سازی برای رشد آن را دارد.«
نماینده گان  در عین حال، ذکریا ذکریا عضو مجلس 
می گوید: در دستور شورای امنیت دو مالحظه می تواند 

در نظر گرفته شود: یکی مسألۀ دموکراسی که اصل 
بسیار مهم است و دوم، آگاه ساختن و اطالع رسانی 
برای مردم که حق شان است. بناً برخورد دیکتاتوری 
که از سوی شورای امنیت ملی صورت گرفته، نقض 

آزادی بیان است.
بعضی  دموکراسی ها  در  کرد:  تصریح  ذکریا  آقای 
این  دارد،  وجود  مواقع  برخی  در  محدودیت ها 
محدودیت ها بر می خیزد از منافع ملی کشور؛ اما در 
قیودات  دیگری  کس  برای  نمی تواند  هیچ کسی  ُکل، 

وضع کند تا حقایق را بیان نکنند.
آقای ذکریا در ادامۀ سخنانش افزود: ُهشدار شورای 
مقامات  اما  است؛  اساسی  قانون  خالف  ملی  امنیت 
داخلی  وظایف  و  اصول  افغانستان  پولیس  و  دولتی 

خودشان را دارند و نباید از آن عدول کنند.
میان  اختالفاتی  اگر  داشت:  بیان  مجلس  عضو  این 
این  آن ها  و  می آید  وجود  به  والیت ها  در  رهبری 
تضعیف  سبب  که  می کشانند  به حدی  را  اختالفات 
روحیه مردم می شود، بهتر است برای حل اختالفات 
خود از مجرای قانونی اقدام کنند، اگر این کار نتیجه 
نداد، می توانند از نهاد های مدنی و وکالی خود کمک 
بگیرند تا صدای شان را بلند کنند، آن ها نباید رازهای 

داخلی خود را افشا کنند.
مجلس  دیگر  اعضای  از  مجروح  فاروق  غالم  اما، 
نماینده گان باور دارد: اگر اندکی کنترل به وجود بیاید 
و از مواردی که می تواند برای حکومت مشکل زا باشد 
و از آن چیز دیگر تعبیر شود، جلوگیری صورت گیرد، 

کار بدی نیست.
ملی  امنیت  شورای  کار  می افزاید:«من  مجروح  آقای 
را در شرایط حساس کنونی خیلی نا به جا نمی دانم، 
خوب است یک سری همکاری های در این قسمت 
شکل  به  بتواند  حکومت  این که  تا  بگیرد  صورت 

درست کار های خود را انجام بدهد.«
ارگان های  ادارۀ  ملی،  امنیت  شورای  ُهشدار  از  بعد 
محل اعالم کرد که وظایف محمد علی احمدی معاون 
معاون والیت  والیت غزنی و محمد جان رسول یار 

هلمند به دلیل انتقاد باالی حکومت  تعلیق شده اند.
به  کمک  نرسیدن  اختطاف ها ،  و  امنی  نا  افزایش 
نیروهای امنیتی و ضعف مدیریتي در داخل حکومت، 
از انتقادات جدی معاونان والیت های غزنی و هلمند 

بود.
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برخی اعضای مجلس و نهادی حامی آزادی بیان:

شـورای امنیت ملـی 
جـلو آزادی بیـان را نگیـرد

کرزی در مصاحبه با بی بی سی:

انتخابات سال 2014 بهترین انتخابات بود 
گفت وگو در مورد دیورند، به معنای تسلیم و شکست است

8  ماه
 تا پایان حکومِت موجود

از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
رو،  پیش  سنبلۀ  در  ائتالفی  تیم  دو  موافقت نامۀ  پایان 
نظام،  ساختار  در  قانونی  تغییراِت  برای  روزنه یی ست 

رهبری و مدیریت و سیاست گذاری های کشور.  
پس از 16 ماه دورۀ حکومت داری پُرتنش، سرانجام همۀ 
چشم ها به سنبلۀ 1395 دوخته شده است تا با برگزاری 
نظام  در  تغییر  شاهد  اساسی،  قانون  تعدیل  لویه جرگۀ 
خود  سرنوشِت  صاحِب  مردم  و  باشیم  کشور  سیاسی 

گردند. 
هرگونه دستبرد و کوتاهِی عمدی یا غیرعمدِی مسوولیِن 
مشروعیِت  مبنای  که  توافق نامه یی  کامِل  تطبیق  در  امور 
حکومت می باشد، در همچو شرایطی که کشور از داخل 
بالقوه قرار دارد، شیرازۀ  بالفعل و   و خارج مورد تهدیِد 

مملکت را متالشی خواهد کرد!
که  می دانند  نیک  حکومت  مسووالِن  حال،  عین  در 
با  بازی  و  دادن ها  باج  مهره ها،  تعویض  معنای  به  تغییر 
تغییر  بلکه  نیست؛  قبل  سال  سیزده   مانند  دانه درشت ها 
تک  انحصار،  از  قدرت  تا  می باشد  بازی  قاعدۀ  اساسِی 
فردی و سیاست های ناکامِ تاریخی بیرون گردد و همه در 

تصمیم گیری ها سهیم شوند. 
عبور از سنبلۀ پیِش رو و گذشت در تطبیق مو به  موی 
 2014 انتخاباِت  اوِل  دور  از  گذشت  مانند  توافق نامه، 
و  تقلب  سامانه های  و  زمینه ها  آن، همۀ  در  که  می باشد 
این که  تا  بود  گردیده  آماده  تنش ها  و  دسیسه  تخلف، 
کشور به فاز بحران رسید و حِق یک ملت پایمال شد. 
از این رو، ماه سنبلۀ 1395 خِط آخر و قانونی می باشد 
که تحت هیچ بهانه و مصلحتی نمی شود از آن عبور کرد 
غیرقانونی  آینده،  ماه  هشت  در  توافق نامه  از  گذشت  و 
افغانستان  ناگواری برای  تبعات  و غیرقابل قبول بوده و 

دارد. 
در این مدِت کمی )8 ماه( که باقی ست، تا هنوز ایجاد 
اساسی،  قانون  تعدیِل  تهیۀ طرح  برای  کمیسیون خاص 
توزیع شناسنامه های الکترونیکی و اصالح نظام انتخاباتی 
در یک جدول زمانی، همه در هالۀ ابهام قرار دارند که 
سیاسی  نیروهای  همۀ  و  مردم  برای  خود هشداری ست 

در کشور. 



ACKU

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1696   شنبه        19 جد  ی /  د  ی     y   1394  28  ربیع االول   y 1437   9 جنو ر ی    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل با اشاره به این که تاکنون فقط به 10 درصد 
از درخواست های این سازمان برای دست رسی به مناطق تحت محاصره در 
سوریه پاسخ مثبت داده شده بود، در مورد صدور مجوز دسترسی امدادگران 

سازمان ملل به ساکنان چند شهر تحت محاصره ابراز ُخرسندی کرد.
به نقل از منابع سازمان ملل، دولت سوریه روز پنج شنبه هفتۀ گذشته، مجوز 
رسمی دست رسی کارکنان و امدادگران این سازمان به شهر های مضایا، نوا و 
کفریا را به منظور رساندن کمک های فوری به ساکنان این شهر ها صادر کردند.
نهاد مذکور به نقل از اطالعیه یی از سوی ›یاکوب ال هیلو‹مسول هماهنگی 
اکنون  هم  شدکه  آور  یاد  سوریه  در  ملل  سازمان  انساندوستانۀ  کمک های 
قابل  غیر  مناطق  در  سوریه  مردم  از  نفر  هزار   500 و  میلیون   4 به  نزدیک 
دست رسی امدادگران سازمان ملل بهسر می برند و بیش از 400 هزار نفر از 
انان با خطر مرگ ناشی از گرسنگی و بیماری های گوناگون روبه رو هستند.

در  که  مردم سوریه  از  نفر  هزار  مورد سرنوشت صد ها  در  اطالعیه  این  در 
شهر های دیر الزور، داریا، کفریا و غوطه در محاصره نیروهای درگیر بهسر 
می برند ابراز نگرانی شدید شد و آمده است که در هفته های اخیر شمار زیادی 

از مرم این شهر در اثر گرسنگی جان خود را از دست داده اند.
نهاد مذکور اشاره کرده است که بهرغم صدور اجازه دست رسی امدادگران 
سازمان ملل به ساکنان برخی از شهر های تحت محاصره ورود و دست رسی 
این کار کنان به مردم این شهر ها به دلیل تداوم درگیری ها و خطرات ناشی 
از انفجار مین ها هم چنان با پیچیدگی ها و ُدشواری های زیادی روبهرو است.

بار دیگر به طرفین درگیر در سوریه ُهشدار داده شده  در اطالعیه این نهاد 
است که بر اساس قوانین انساندوستانه بین المللی هدف قرار دادن غیر نظامیان 
و گرسنگی دادن به آن ها بهعنوان تاکتیک های جنگی جرم محسوب شده و از 

سوی مراجع بین المللی قابل پیگیری است.

سخنگوی وزارت دفاع امریکا تاکید کرد: واشنگتن در حال ارزیابی واکنش های 
احتمالی به آزمایش هسته یی کوریای شمالی با شرکای خود در منطقه است.

کرد:  تصریح  خبرنگاران  جمع  امریکادر  دفاع  وزارت  سخنگوی  کوک  پیتر 
در  منطقه  در  خود  متحدان  سایر  و  جنوبی  کوریای  با  رأی زنی  حال  در  ما 
فعالیت های اخیر  برابر  برای واکنش در  بیشتر هستیم که  اقدامات  خصوص 

کوریای شمالی، احتماالً الزم خواهد بود.
کوریای شمالی روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، اعالم کرد که یک بمب هیدروژنی 
را با موفقیت آزمایش کرده است. جامعه بین المللی این اقدام کوریای شمالی 
را تحریک آمیز دانسته و آن را محکوم کرده است. جامعه بین المللی بر این باور 
است که اقدام کوریای شمالی، ثبات و صلح در منطقه را تضعیف خواهد کرد.
آزمایش  به  مربوط  گزارش  تحلیل  و  تجزیه  است:  کرده  اعالم  سفید  کاخ 
یانگ دربارۀ  پیونگ  ادعای  با  هسته یی روز چهارشنبۀکوریای شمالی مطابق 
آزمایش موفقیت آمیز یک بمب هیدروژنی نبوده است، ولی هر نوع آزمایش 

دیگری می تواند نقض جدی قطعنامه های شورای امنیت باشد.
اقدامات  قبال  در  مناسبی  واکنش  متحدانش می توانند  امریکا و  افزود:  کوک 
کوریای شمالی نشان دهند. دولت اوباما کاماًل متعهد به حفظ امنیت کوریای 

جنوبی خواهد بود.

بهتری  روابط  ریاض خواستار  عربستان سعودی گفت:  وزیر خارجۀ 
با مسکو است، ولی حاضر به میان جیگری روسیه برای حل و فصل 

اختالفات ریاض با تهران نیست.
عادل الجبیر وزیر خارجۀ عربستان سعودی گفت: عربستان خواستار 
بهبود روابط با روسیه است، کشوری که از نظر عربستان، یک قدرت 

بزرگ به شمار می رود.
با  ما  افزود: در خصوص روابط  با »سی اِن بی سی«  الجبیر در مصاحبه 
و  اندازه  با  روسیه  با  تجاری  مبادالت  حجم  که  معتقدیم  ما  روسیه، 
هر  ما  نیست.  هماهنگ  کشور  دو  اقتصادی  اندازهای  چشم  وسعت 
مبادالت تجاری بسیار کمی داریم و  دو عضو گروه 20 هستیم ولی 
این  می خواهیم  ما  و  است  پایین  بسیار  کشور  دو  سرمایه گذاری های 

وضعیت را تغییر دهیم.
را  عمل گرا  رویکرد  یک  ریاض  کرد:  تاکید  عربستان  خارجۀ  وزیر 
اگر عربستان  پیش خواهد گرفت.  برای سرمایه گذاری در روسیه در 
سرمایه گذاری در روسیه را سودآور ارزیابی کند، سرمایه گذاری خواهد 

کرد.
اظهارات وزیر خارجه عربستان در شرایطی است که اعدام شیخ نمر 
روحانی شیعه توسط رژیم آل سعود، موجب تشدید تنش در روابط 
ریاض و تهران شده است. پس از حملۀ تعدادی از معترضان به سفارت 
عربستان در تهران، ریاض کلیه روابط خود با ایران را قطع کرده است.
تا  است  داده  عربستان  و  ایران  بین  را  میان جیگری  پیشنهاد  روسیه 
اختالفات بین دو کشور حل و فصل شود، ولی وزیر خارجۀ عربستان 

گفته است که ریاض به کمک روسیه نیاز ندارد.
الجبیر گفت: در خصوص میان جیگری، ما نیازی به آن نداریم. ایران 
عادی  برای  را  خود  تمایل  و  عزم  و  دهد  تغییر  را  خود  موضع  باید 
سازی روابط با عربستان اعالم کند تا پس از آن ریاض نیز همین کار 

را انجام دهد.

تیم ملی کرکت افغانستان در پنجمین دیدار بین المللی، کپ قهرمانی رقابت های 
پنجاه آوره تیم کرکت زیمبابوی را شکست داد و جام قهرمانی این رقابت ها 

را به دست آورد.
در این دیدار، نخست زیمبابوی بازی را آغاز کرد و در چهل و نُو آور، 249 
بازیکنان  بعداً،  که  کرد  تعیین  هدف  کشور  کرکت  ملی  تیم  برای  را  دوش 
تیم ملی کرکت کشور هدف داده شده را در 49آور با از دست دادن هشت 
بازیکن، برآورده ساختند که سر انجام، جام بین المللی قهرمانی های پنجاه آورۀ 
این رقابت را از آن خود کردند و با این پیروزی، تیم ملی کرکت کشور از 

جایگاه دوازدهم به دهم صعود کرد.
تیم  برابر  در  روزه  دیدار یک  در چهار  این  از  پیش  کرکت کشور  ملی  تیم 
کرکت زیمبابوی قرار گرفت که در دو دیدار نخست تیم کرکت زیمبابوی 
تیم  این  برابر  در  بعدی اش  دیدار  اما در دو  داد،  نتایج خوبی شکست  با  را 
را  آوره  پنجاه  رقابت های  قهرمانی  نهایی کپ  دیدار  در  اما  شکست خورد، 

نصیب خود ساخت.
تیم کرکت زیمبابوی که یکی از پُر قدرت ترین تیم های کرکت به شمار می رود 
و هر تیم که با این تیم روبه رو شده بود، به شکست مواجه شده است، اما در 
این رقابت ها، تیم ملی کرکت زیمبابوی از تیم ملی کرکت افغانستان شکست 

خورد.
برخی  و  کابل  شهر  در  مردم  زیمبابوی،  برابر  در  افغانستان  پیروزی  از  پس 
شهرهای بزرگ و والیات به جاده ها ریختن و پیروزی تیم ملی کرکت شان را 

با رقص و پاکوبی ها جشن گرفتند .
به گفتۀ مسووالن تیم کرکت بورد کشور، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان 
کرکت  ملی  تیم  برابر  در  بازهم  آینده  هفتۀ  آوره،  بیست  دیدار  نخستین  در 

زیمبابوی به میدان می روند.

دو کشور اروگوئه و آرژانتین تأیید کردند که خواهان میزبانی مشترک جام 
جهانی 2030 هستند.

میزبانی جام جهانی 2030  امتیاز  برای کسب  آرژانتین  اروگوئه و  دو کشور 
ماکری،  مایوریسیو  داد.  اراده خواهند  فیفا  به  را  میزبانی مشترک  درخواست 
از  یکی  در  اروگوئه یی اش  همتای  واسکز،  تاباره  و  آرژانتین  رییس جمهور 
شبکه های تلویزیونی اروگوئه اعالم کردند که این دو کشور قصد دارند در 
صدمین سال گرد برگزاری اولین دوره جام جهانی که در سال 1930 به میزبانی 
اروگوئه انجام شد، درخواست میزبانی مشترک این تورنمنت معتبر در سال 

2030 را به فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( بدهند.
کشور اروگوئه مدت ها در تالش است تا در صدمین سال گرد افتتاح و پیروزی 
نخستین جام جهانی، میزبانی این مسابقات را در سال 2030 از آن خود کند، 
ولی به خاطر مشکالت اقتصادی و زیر ساخت ها قبول کرد با همسایه خود به 

طور مشترک درخواست میزبانی مشترک بدهد.
آرژانتین که میزبان جام جهانی 1978 بوده، یک بار در همین دوره و یک بار 
هم در جام جهانی 1986 مکزیک به قهرمانی جهان رسیده  است. در سوی 
دیگر اروگوئه هم در سال 1930 در خاک خودش و یک بار هم در جام جهانی 

1950 برزیل عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.
دو دوره پیش روی جام جهانی )2018 و 2022( به ترتیب به میزبانی کشورهای 
روسیه و قطر برگزار خواهد شد. کشورهایی همچون کانادا، مکزیک، کلمبیا، 
مراکش، لمریکا، انگلیس و نیوزلند+ استرالیا نیز خواهان میزبانی جام جهانی 

2026 هستند.

کمیتۀ ضدخشونت اسپانیا اظهارات اخیر مدافع بارسلونا را مورد بررسی قرار 
می دهد.

هم   گردِ  )جمعه(  دیروز  پایانی  ساعات  اسپانیا  ضدخشونت  کمیتۀ  اعضای 
پیکه،  جرارد  اخیر  اظهارات  مادرید  در  واقع  کشور  وزیر  دفتر  در  تا  آمدند 
مدافع بارسلونا دربارۀ بازی چهارشنبه شب این تیم مقابل اسپانیول در دور 

رفت از مرحلۀ یک هشتم نهایی جام حذفی اسپانیا مورد بررسی قرار دهند.
تیم  برابر  بارسلونا  یک  بر   4 پیروزی  از  پس  بارسلونا  ملی پوش  مدافع 
شگفت انگیز  اکثریت  که  هستند  مدعی  اسپانیولی ها  گفت:  همشهری اش 
بشوند. البته من امیدوارم که آن ها این چنین اکثریتی نباشند که حتا نتوانستند 
می توانند  برگشت  بازی  در  که  ببینیم  کنند.  پُر  را  ورزشگاه شان  شب  شنبه 

ورزشگاه شان را پُر کنند!
این کمیته همچنین قصد دارد تا فعالیت های اخیر این بازیکن را در شبکه های 
اجتماعی مورد بررسی قرار دهد. پیکه اخیراً در صفحه های اجتماعی چندین بار 
به  از رقابت های جام حذفی را  تیم  این  به رئال مادریدی ها تاخت و حذف 
سخره گرفت و پس از آن بود که با آربلوا، مدافع رئال در یکی از شبکه های 

اجتماعی به بحث و جدل پرداخت.

ستایش سازمان ملل از دولت سوریه 
برای همکاری درکمک رسانی

رایزنی امریکا با کشورهای منطقه 

برای برخورد با آزمایش هسته یی کوریای شمالی

ریاض میان جیگری روسیه 

برای حل و فصل اختالفات با تهران را رد کرد

تیم ملی کرکت کشور ریکارد 
قایــم کرد

درخواست اروگوئه و آرژانتین 

برای میزبانی مشترک جام جهانی 2030

پیــکه
 زیر ذره بین کمیتۀ ضدخشونت اسپانیا

صديق قیام

انفجارات اتمی یا آزمایشی زیر زمینی با عث زلزله های 
بوده  که  نوع  هر  از  اتمی  آزمایشی  می شود.یک  طبعی 
دراین چند روز اخیر توسط کوریای شمالی عجیب سرو 
صدایی را در سرخط اخبار جهان باال کرده است. چون در جوار ماهم 
ندارد ظاهرش  قراری  را که قول و  بی باکی  چنین همسایه سرکش و 
اسالمی، اما در طول حیات سیاسی اش مسلمان ُکش، متاسفانه جابه جا 

کردند قابل اندیشه است که با امکانات اتمی مجهزش ساختند.
اولین بمب اتومی در سال 1945 از الس انجلس شروع شد، به دنبال 
تا  که  بود  وحشتناک  چنان  هیروشیما،  در  اتومی  بمب  انفجار  آن، 
ناگاساکی را به خاک مبدل کرد .حاال از نیروی اتمی برای تولید انرژی 
برق هم استفاده می شود.اما هر نوع انفجار باعث به وجود آمدن امواج 
زلزله می گردد. چه آزمایش های اتمی باشد یا زلزله های مصنوعی که 

در سابق برای ردیابی معادن نفت هم رایج بود.
به هر صورت، تا حال بیش از 200 آزمایش صورت گرفته است که در 
جوارشان خساراتی مخصوصًادر بخش ساختمان وبلند منزل ها داشته 

است.اندک معلومات مختصر در بارۀ زلزله های مصنوعی :
اگر 3 کیلو تُن ماده )تی ان تی( استفاده شود، زلزله را به که قدرتش 
4 ریشتر باشد به وجود می آورد با استفاده 200 کیلو تن ماده )تی ان 
تی( زلزله یی رابه وجود می آورد که قدرت 6 ریشتر را دارد .از 600 تا 
2000 کیلوتن ماده فوق زلزله به قدرت 7 ریشتر را به وجود می آورد.

»کنیکین«  نام  به  اتمی  انفجار  بزرگ ترین   1971 سال  در  مثال:  یک 
خیر  زلزله  منطقۀ  آلوشیان  جزایر  اقع  و  امچتکا  در   TNT استفادۀ  به 
انجام شد، چنان وحشتناک بود که خود دانشمندان را وارخطا ساخت، 
قدرتش 7 ریشتر بود که این آزمایش، 22 زلزله طبعی را به وجود آورد. 
امید کشورهای دارایی بم های اتمی به انسان وانسانیت هم فکر کنند که 

مبادا چاه کن خود به چاه سقوط نکنند .

وثیق اهلل عظیمی

خوشی را نمی شود با رعب و وحشت استقبال کرد!
جنگ  آتش  در  افغاستان  مردم  که  است  چهاردهه 
پیروزی ورزش کاران کشور  وخشونت می سوزد، من 
را ستایش می کنم، اما نباید این خوشی ها باعث رنجش خانواده ها 
شود، در کشوری که همه روزه انتحار وانفجار از شهروندانش قربانی 
می گیرد، استقبال با تفنگ، نهایت بی فرهنگی یک جامعه را به نمایش 
می گذارد. پس بنابراین مردم از صدای تفنگ ودود و بارودش خسته 
وکهن  کودک  هزاران  از چشمان  را  بی خردان خواب  این  شده اند، 
نهادهای  مسووالن  نماینده گاِن،  مجلس  باید  ربوده اند.  کابل  سال 
امنیتی ودفاعی کشور را به پاسخ گویی در این مورد به خانۀ ملت 

فراه بخوانند.

جمشید يما امیری

يك  عنوان  به  حتا  قانون  حاكميت  كشوري كه  در 

چهرههاي  كه  است  طبيعي  نباشد،  مطرح  مبحث 

با  همدستانش،  و  نورستاين  چون  مزدوری  و  خاين 

پر رويي و چشم سفيدي متام، بر تقلبهاي آشكار انتخابايتپرده 

اندازند و انتخابات بدنام و سياه 2014 را بهرتين و عاري از تقلب 

بخوانند. 

پس از آن همه رسواييها، نه تنها كه هيچ آدرس و نهاد نورستاين 

قانونگذار  نهاد  حتا  بل  نداد،  قرار  پيگرد  تحت  را  همراهانش  و 

اصالحات  تا  شد  او  همدست  ملی(  قانون)شورای  نظارتگر  و 

محقق  ميشود،  پنداشته  اجتنابناپذير  رضوريت  كه  انتخابايت 

نگردد.

پس از تشكيل حكومت وحدت ميل، همه انتظار داشتند نورستاين 

باهمقطارانش راهي دادگاه شوند و به جنايات خويش كه افغانستان 

را ده سال به عقب زد، پاسخدهند و سپس راهي زندان ابدي شوند!

اما شوربختانه هيچ يك او را تحت پيگرد قرار نداد.

با شجاعت متام  و  گرفته  جرأت  مفلوك  اين چهره  رو،  از همني 

تالشها براي اصالح نظام انتخابايت را غريقانوين ميخواند.

عزيزاهلل آريافر

همه چیز یک جامعۀ خشن با خشونت همراه است. 
آنان که با آتش پیوسته سالح های گوناگون، مرکز یک 
کشور در حال جنگ را به یک منطقه ی جنگی تمام 
عیار مبدل می کنند، نه تنها کمکی برای التیام روحیه زخمی مردم 
دایم در حال عزا و ترس نمی کنند؛ بلکه طعم شیرین یک پیروزی 

را در کام ملیون ها انسان به شوکرانی تلخ مبدل می کنند. 
چرا باید حتی برای ابراز شادی نیز از وسیله های مرگبار کار بگیریم؟

فیـسبـوک نـــامــه



ACKU
نیروهای امنیتی افغانستان یک موتر مملو از مواد 
در شهر  هند  کنسول گری  نزدیکی  در  را  منفجره 
را  نفر  یک  خصوص  این  در  و  کشف  هرات 

بازداشت کردند.
در روزهای اخیر، تهدیدها بر کنسولگری های هند 

در افغانستان به شدت افزایش یافته است.
هفتۀ گذشته چند فرد انتحاری بر کنسولگری هند 

در شهر مزارشریف حمله کردند. 
در این حمله چندتن کشته و زخمی شدند؛ اما به 
نرسیده  بلخ آسیبی  مسووالن کنسولگری هند در 

است. 

بر اساس گزارش روزنامه ایندیا تودی، روز جمعه 
نزدیکی  در  را  منفجره  مواد  از  مملو  موتر  یک 
کنسول گری هند در شهر هرات کشف و در این 

خصوص یک نفر را بازدشت کردند.
عملیات  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  هنوز 

تروریستی نافرجام را بر عهده نگرفته است.
به  حمله  مسوول  را  پاکستان  کشور  تحلیلگران 

نهادهای دیپلماتیک هند در افغانستان می دانند. 
کنسولگری های  فعالیت های  نگران  پاکستانی ها، 
نگرانی های  این  آنان  هستند.  افغانستان  در  هند 

خویش را پنهان هم نکرده اند. 
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

رییس کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
خود  مرزهای  در  را  موانعی  اروپا  اتحادیه  اگر  گفت: 
برای جلوگیری از ورود پناهجویان ایجاد کند، در این 
جهان  کشورهای  سایر  برای  خوبی  الگوی  صورت 

نخواهد بود.
گراندی،  فیلیپو  راشاتودی،  خبری  شبکه  گزارش  به 
رییس جدید آژانس پناهجویان در سازمان ملل گفت: 
این قاره بسیار ثروتمند تنها بخشی از بار جهانی را در 

قبال پناهجویان تحمل می کند.
اروپا  سمت  به  پناهجویان  عظیم  موج  داد:  ادامه  وی 
چشمان این قاره بسیار ثروتمند را به این حقیقت باز 
کرد که پناهجویان نیازهای بسیاری دارند که نمی توانند 

آنها را به دست آورند.
با اشاره به میزان پذیرش پناهجویان از سوی  گراندی 
از  باالیی  با حجم  جهان  کشورهای  سایر  گفت:  اروپا 

پناهجویان رو به روهستند.
و  جامع  رویکرد  یک  اتخاذ  خواستار  ادامه  در  وی 
هماهنگ از سوی اتحادیه اروپا در برابر موج پناهجویان 
شد و گفت: اتحادیه اروپا مثال بدی برای جهان خواهد 
بود، اگر برخی از کشورهای اتحادیه از برآورده کردن 
نیازهای کسانی که به دنبال امنیت از مناطق جنگ زده 
هستند، سر باز زنند. اروپا به طور سنتی قاره ای بود که 
پناهجویان چه  به کشورهای دیگر می گفت که درباره 
کارهایی انجام دهند. اما اکنون اروپا از کشورهای دیگر 

می خواهد که پناهجویان را پذیرش کنند.
او افزود: کشورهای اتحادیه اروپا در مواجهه با بحران 
و  هستند  خود  ملی  منافع  دنبال  به  همگی  پناهجویان 
این اتحادیه در دستیابی به یک سیاست مهاجرت واحد 
شکست خورده  است. تنها آلمان و سوئد از پناهجویان 

با  مجارستان  که  است  حالی  در  این  کردند،  استقبال 
ساختن فنس هایی از ورود پناهجویان جلوگیری کرد.

امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیسیاریای  جدید  رییس 
پناهندگان گفت: اتحادیه اروپا در سهمیه بندی یکسان 
شده  مواجه  چالش  با  پناهجویان  پذیرش  در  کشورها 
از  درصد   10 از  کمتر  که  است  حالی  در  این  است. 

پناهجویان جهان در اروپا هستند.
بنا بر آمار سازمان بین المللی مهاجرت، در سال 2015 
مهاجر   356 و  هزار  چهار  و  میلیون  یک  به  نزدیک 
به  اروپا  اگر  داد:  ادامه  برسند. وی  اروپا  به  توانسته اند 
ایجاد  پناهجویان،  بازگرداندن  محدودیت ها،  اعمال 
این صورت  در  دهد،  ادامه  برخورد خصمانه  و  موانع 
سایر کشورهای جهان نیز از اروپا تبعیت خواهند کرد.

روادید  مجدد،  اسکان  مانند  اقداماتی  داد:  ادامه  وی 
بشردوستانه و گزینه الحاق به خانواده می تواند به عنوان 
استفاده  افراد  این  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  ابزاری 
شود. مردم می توانند امنیت را نه از طریق قاچاق بلکه 

از مسیرهای قانونی به دست آورند.
در  ملل  عالی سازمان  کرد: کمیساریای  اضافه  گراندی 
که  کسانی  به  که  دارد  را  آمادگی  این  پناهندگان  امور 

خواهان بازگشت به خانه هایشان هستند، کمک کند.
وی که در اول جنوری ریاست این پست سازمان ملل 
برای  که  خواست  کشورها  از  است  گرفته  برعهده  را 
حل درگیری های جهان و یافتن راه حل برای ریشه های 

بروز بحران پناهجویان تالش بیشتری کنند.

یک انجمن حقوق بشری مستقر در استانبول در 
گزارشی عنوان داشت، اسالم هراسی در امریکا 
و اروپا در پی اقدامات داعش و بحران آوارگان 

بدتر شده است.
بین المللی  مرکز  آناتولی،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  مستقر  بشر  حقوق  نقض  بر  نظارت  برای 
است:  آورده  خود   2015 گزارش  در  استانبول 
علیه  تبلیغ  به  درحالی  رسانه یی  سازمان های 
که  می پردازند  هراسی  اسالم  گسترش  و  اسالم 
از  سخنرانی هایشان  در  هم  غربی  سیاستمداران 

همین روش استفاده می کنند و علیه اسالم سخن 
می گویند.

اروپا و  در  اسالم هراسی  به  اشاره  با  این گروه 
آمریکا به ارزیابی این مساله می پردازد که بیش 
آلمان  در  مسلمانان  علیه  حمله  مورد   1000 از 
به  مربوط  آن  مورد   800 که  گرفته  صورت 

اردوگاه های آوارگان بوده است.
مسلمانان  علیه  سالح  از  استفاده  نیز  آمریکا  در 
تسلیحات  کارخانجات  از  یکی  و  شده  گزارش 
سازی در این کشور یک سالح ویژه برای کشتار 

مسلمانان ساخته است.
نامزد  انجمن مستقر در استانبول دونالد ترامپ، 
انتخابات  برای  خواهان  جمهوری  پیشروی 
هراس  اسالم  یک  را   2016 جمهوری  ریاست 

واقعی خوانده است.
این گروه همچنین در گزارش خود آورده است، 
بالقوه  تهدید  عنوان  به  فرانسه  در  مسلمانان 
شناخته می شوند پس از آنکه در 13 نومبر 2015، 

به شارلی ابدو حمله شد.
حقوق  نقض  بر  نظارت  برای  بین المللی  مرکز 
به  خود  گزارش  در  استانبول  در  مستقر  بشر 
بحران آوارگان نیز اشاره کرده و گفته که هزاران 
تن در سفر به اروپا و به شکل آواره و پناهنده 

جان خود را از دست دادند.
بشری  گروه حقوق  این  رییس  کوچوک،  آیهان 
برای  مناسب  اقدامات  انجام  در  اروپا  گفت، 

رویارویی با بحران آوارگان ناکام مانده است.
در این گزارش همچنین آمده است، کشورهای 
در  آوارگان  ورود  از  جلوگیری  برای  اروپایی 

مرزهای خود حصارکشی کرده اند.

اروپا الگوی خوبی در پذیرش پناهجویان نیست

»داعش به اسالم هراسی دامن می زند«

افزایش تهدیدها
 بر کنسولگری های هند در افغانستان

زمین لرزه های پی هم 
در افغانستان

زمین لرزه یی به بزرگي پنج ریشتر روز جمعه کابل پایتخت 
و برخی از والیات دیگر کشور را لرزاند.

به  زلزله یی   داد:  گزارش  المللي  بین  نگاري  لرزه  پایگاه 
قدرت پنج ریشتر، ساعت 13 و 37 دقیقه به وقت محلي 
در عمق 218 کیلومتري زمین روي داد و کانون آن شهر 
جرم در 70 کیلومتري جنوب شرق فیض آباد مرکز والیت 

بدخشان در افغانستان بود.
تاکنون خبري درباره خسارات و تلفات احتمالي این زلزله 

گزارش نشده است.
این هفتمین زلزله یی بود که در یک ماه گذشته در افغانستان 
روي داد. شدیدترین زمین لرزه 14 روز قبل روي داد و 

شدت آن شش و سه دهم ریشتر اعالم شد.
لرزانده  نیز  را  تاجیکستان  از  بخش هایی  لرزه  زمین  این 
زمین  افزایش  خصوص  در  نهادی  هیچ  اکنون  تا  است. 

لرزه ها در این منطقه ابراز نظر نکرده است. 
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