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صالحیت های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی که 
طی فرامین تقنینی از سوی رییس جمهور صادر شده 

بود نیز از سوی مجلس رد شد.
اما رییس جمهور گفته است که فرامین تقنینی نافذ 

است و همین گونه باقی خواهند ماند.
گزینش  کمیته  تقنینی  فرمان  دو  این  اساس  بر 
از سوی رییس  انتخاباتی  کمیشنران کمیسیون های 
سوی  از  پیشنهادی  اصالحات  تا  شد  تشکیل  جمهور 
کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی، به خود جنبه عملی 

بگیرد.
رییس جمهور گفته است که انتخابات پارلمانی میان 
تابستان و خزان سال آینده خورشیدی برگزار خواهد 

شد.
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بهتر است مخالفِت خود را با چیزی، به صورت موافقِت
 خود با چیزی دیگر بیان کنیــد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

نیروهای امنیتی سال 
ُدشواری را در پیش دارند

رییس  جمهور افغانستان در دیدار با رییس و اعضای مجلس 
سنا فرمان ادامۀ کار نماینده گان انتصابی این مجلس را صادر 

کرد.
بیانیه یی  انتشار  با  افغانستان  ریاست جمهوری  مطبوعاتی  دفتر 
با  افغانستان  رییس جمهوری  اشرف غنی  محمد  کرد:  اعالم 
دیدار  آن  اعضای  و  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هادی 

کرده است.
انجام  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  در  که  دیدار  این  در 
شد، رییس مجلس سنا، معاونان و هیأت اداری این مجلس و 
از هر والیت یک نماینده درخواست ها و پیشنهادهای خود را 

در عرصه های مختلف بیان کردند.
ادامه  خواستار  افغانستان  سنای  اعضای  دیدار  این  ادامه  در 
کار نماینده گان و اعضای این مجلس بر اساس قانون اساسی 

شدند.
پس از این درخواست فرمان محمد اشرف غنی در مورد ادامه 

کار اعضای انتصابی مجلس سنا اعالم شد.
براساس این فرمان، اعضای انتصابی سنای افغانستان تا پایان 
جدید  انتصابی  اعضای  تعیین  و  سنا  مجلس  شانزدهم  دوره 
ادامه  این کشور به کار خود  با ماده 84 قانون اساسی  مطابق 

خواهند داد.
اشرف غنی در این دیدار با اشاره به روند مذاکرات صلح اذعان 
داشت: تأمین صلح یک مسأله ملی و بنیادی است اما صلح باید 

با عزت و پایدار باشد و از موضع ضعف انجام نشود.
بر استقالل و حفظ کامل  افزود: در گفت وگوهای صلح  وی 
اساسی،  قانون  کامل  مشروعیت  افغانستان،  ارضی  تمامیت 
و  مخالف صلح  و  افراد صلح طلب  تفکیک  نظام،  مشروعیت 

نظارت بین المللی تأکید صورت می گیرد.
تروریستهای  کرد:  خاطرنشان  افغانستان  رییس جمهور 
به عنوان  کشور  این  از  و  می جنگند  افغانستان  در  بین المللی 

میدان جنگ استفاده می کنند.

یک  با  باید  افغانستان  جمهوری  ریاست 
شده  صادر  قبالً  تقنینی  فرمان  ویژه  طرزالعمل 
نظام  کمیسیون  تا  بخشد  مشروعیت  را  خود 
اصالح انتخاباتی و کمیته گزینش در چوکات آن 
برای اصالح انتخاباتی کار نمایند؛ زیرا انتخابات 
مجلس نمایند گان باید هرچه زودتر و در موقع 

معین آن برگزارشود.
فرشته سعادت یکی دیگر از فعاالن مدنی والیت 
بلخ از حکومت و نمایندگان مردم می خواهد که 
حکومت و کمیسیون های انتخاباتی این بار مردم 
را فریب ندهند و برای برگزاری شفاف انتخابات 
انجام  را  موثری  تالش های  نمایندگان  مجلس 
دهند وگرنه مردم دوباره به روند انتخابات باور 
نخواهد کرد و بار دیگر به پای صندوق های رای 

دهی حاضر نخواهند شد

معترضانبامیانی:

 خط انتقال برق آسیای میانه
 به جای سالنگ از بامیان بگذرد

تمدید کار اعضای 
انتصابی مجلس سنا

فعاالنمدنیبلخ:
مجلس دربارۀ اصالحات 
انتخاباتی تجدید نظر کند

دو دسته گی 
بر سر اصالحات انتخاباتی در مجلس
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که  گفت  برق  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل 
شرکت  این  به  مربوط  پروژه  این  اجرای  و  طراحی 
نیست و تنها در زمان اجرای آن کار نظارت فنی از 

آن مربوط این شرکت است.
گفت  بامیان  والی  سخنگوی  احمدی،  عبدالرحمان 
که این والیت یک نیروگاه برق آفتابی دارد که تنها 
یک مگاوات برق تولید می کند و این مقدار برق با 

نیازمندی این والیت اصال مطابقت ندارد.
والیت  محلی  مقام های  که  افزود  احمدی  آقای 
بامیان  در  برق  نیروی  تامین  موضوع  بارها  بامیان 
برق  شرکت  و  آب  و  انرژی  وزارت  مقام های  با  را 
مثبتی  پاسخ  اما  گذاشته اند،  میان  در  افغانستان 

نگرفته اند

صدیقاهللتوحیدی:

شورای تاریخ گذشته و هیچ کس دیگری
مانع اصالحات انتخاباتی شده نمی تواند

روِش
پیشرفت

 در محیط کار

انتظارهایی 
که از نشسِت
چهارجانبه 
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با رییس جمهور
 برخـورد قانـونی شـود!
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شهر  در  چهارجانبه  نشسِت  دیگر،  روزِ  یک  تا 
از  نمایند ه گانی  حضور  با  پاکستان  اسالم آباد 
برگزار  امریکا  و  چین  پاکستان،  افغانستان، 
می گویند،  کشور  مقام های  که  آن گونه  می شود. 
راه  نقشۀ  یافتن  چهارجانبه،  نشسِت  از  هدف 
است.  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  برای 
دولت افغانستان ظاهراً گام های اولیه را در این 
متعهد  نیز  پاکستان  دولت  و  برداشته  خصوص 
به  را  افغانستان  دولِت  مسلِح  مخالفاِن  که  شده 
گفت وگوهای صلح راضی سازد. امریکا و چین 
تحوالِت  در  که  قدرتمند  کشورِ  دو  عنوان  به 
این  در  نیز  می کنند  ایفا  محوری  نقِش  منطقه 
داشت  خواهند  شرکت  ناظر  عنوان  به  نشست 
طرف های  تشویق  در  می توانند  شک  بدون  و 
نقش  موثر  گام های  برداشتِن  برای  موجود 

اساسی داشته باشند. 
را  خود  آماده گی  این سو  به  مدت ها  از  چین 
با  و  کرده  ابراز  صلح  روند  در  همکاری  برای 
توجه به نفوذ و رابطه یی که با پاکستان و گروهِ 
طالبان دارد، توانسته از نظِر شکلی زمینۀ دیدارِ 
اما  سازد.  فراهم  را  گفت وگوکننده  هیأت های 
بیشتر  امریکا،  از چین و  افغانستان  توقِع دولت 
از آن چیزی است که این کشورها معموالً برای 
خود تعریف می کنند. دولت افغانستان به صورِت 
نقش  امریکا  و  چین  که  می خواهد  واضح 
کلیدی در گفت وگوهای صلح بازی کنند و از 
فضای  ایجاد  برای  خود  امکاناِت  و  ظرفیت ها 
اعتماد میاِن گروه های مختلف سود ببرند. برای 
دولت افغانستان حرکت های مقطعی و ُکندی که 
نتواند به نتایِج مشخصی منجر شود، به معنای از 

دست رفتِن فرصت تلقی می شود. 
که  مستقیمی  آسیب های  دلیل  به  افغانستان 
انتظارِ  در  می بیند،  خشونت  و  جنگ  ناحیۀ  از 
و  مداخالت  قطِع  جهت  در  فوری  اقدام های 
که  کشورهایی  برای  شاید  ناامنی هاست.  پایاِن 
شورشگر  گروه های  با  مستقیم  رویارویی  در 
نباشد؛  توجه  مورد  زیاد  اولویت ها  این  نیستند، 
ولی ادامۀ جنگ افغانستان بدون شک نمی تواند 
افغانستان  جغرافیای  در  محدود  همیشه  برای 
میانه  بماند. همین حاال کشورهای آسیای  باقی 
و حتا روسیه این خطر را احساس کرده اند و در 

پِی جلوگیری از آن اند. 
روسیه بارها نسبت به نفوذ جنگ جویاِن تندرو 

در مرزهای خود و کشورهای هم پیمان با خود 
در آسیای میانه ابراز نگرانی کرده و حتا به دولِت 
روسیه  است.  داده  همکاری  پیشنهاد  افغانستان 
از  بیرون  می گذرد،  افغانستان  در  که  را  آن چه 
به  و  شده اند  منطقه  وارد  که  قدرت هایی  دایرۀ 
در  ناامنی ها  افزایِش  و  نمی داند  امریکا  ویژه 
کردِن  ناآرام  سناریوی  از  بخشی  را  افغانستان 
روسیه و کشورهای آسیای میانه تعبیر می کند. به 
همین دلیل روسیه در مرزهای تاجیکستان، افراد 
جابه جایی  حال  در  و  کرده  ُگسیل  را  بیشتری 

تجهیزات نظامی سنگین به این منطقه است. 
از  را  خود  نگرانی های  نیز  ایران  و  ترکمنستان 
ناامنی های افغانستان دارند و تالش می کنند که 

و  امنیت  برای  تهدیدی  به  حداقل  کشور  این 
منافع شان تبدیل نشود. نشسِت چهارجانبه باید 
نسبت به این نگرانی حالِت منفعل نداشته باشد 
و به ویژه هیأت افغانستان بتواند از این نگرانی ها 
برای انجام اقدام های فوری به نفع صلح و امنیت 
استفاده کند؛ به ویژه حاال که بحث خط لولۀ گاز 
تاپی به عنواِن یکی از پروژه های مهِم منطقه یی 
سهم  آن  در  کشورهایی  عمدتًا  و  است  مطرح 
دارند که می توانند نقش موثری در روند صلح 
داشته باشند. در این میان، البته نقش پاکستان از 
باید زمینه هایی فراهم شود  همه بیشتر است و 
که این کشور منافِع خود را در عدمِ حمایت از 
گروه های شورش گر و تندرو جست وجو کند.  
در  طالبان  گروه  نقش  اما  دیگر  مهِم  مسالۀ 

گفت وگوهای پس از نشسِت چهارجانبه است. 
را  هیأتی  که  کرده  اعالم  به تازه گی  گروه  این 
برای گفت وگوهای صلح تعیین خواهد کرد. اما 
معلوم نیست که این تصمیم تا چه حد می تواند 
مواضع ُکِل گروه طالبان را نشان دهد. آنانی که 
از فرستادِن هیأت گفت وگو کننده خبر داده اند، 
از  یکی  رهبِر  منصور  محمد  مالاختر  به  عمدتًا 
شاخه های این گروه تعلق دارند، و این به معنای 
زیرا  نمی تواند.  بوده  طالبان  ُکِل  از  نماینده گی 
طالبان پس از افشای مرگ رهبِر پیشیِن خود، به 
چند شاخه تقسیم شده و هر یک از این شاخه ها 
داشته  را  خود  مشخِص  دیدگاهِ  می کند  تالش 
باشد. به گونۀ مثال، آنانی که با مال محمدرسول 
یکی از ناراضیاِن مال اختر محمد منصور بیعت 
به گفت وگوهای صلح  را  تمایِل خود  کرده اند، 
نشان نداده اند و این بدون شک می تواند روند 
ویژه  به  کند،  روبه رو  چالش  با  را  گفت وگوها 
باید  که  کرده  اعالم  افغانستان  دولت  این که 
در  می خواهند  طیفی  چه  از  و  کی ها  بداند 

گفت وگوهای صلح شرکت کنند. 
 در همین حال، پاکستان نیز در حاِل تهیۀ فهرسِت 
به گفت وگوهای صلح  تمایل  طالبانی است که 
دارند و مقام های این کشور به دولت افغانستان 
صلح  روند  در  نخواهند  که  کسانی  با  گفته اند 
قاطع خواهد  برخوردِ  این کشور  کنند،  شرکت 
همکاری های  گذشتۀ  به  توجه  با  ولی  کرد. 
می رسد  نظر  به  بعید  صلح،  روند  در  پاکستان 
که برخورد قاطع در میاِن گزینه های این کشور 
قرار داشته باشد. پاکستان با آرامی می خواهد از 
جهانی  جامعۀ  فشارهای  و  کند  عبور  وضعیت 
دولت  برای  بخشد.  کاهش  فرصت ُکشی  با  را 
جنگ  پایاِن  به  تمایل  بیشترین  که  افغانستان 
از  که  است  ضروری  باشد،  داشته  می تواند  را 
بستر  ایجاد  برای  چهارجانبه  نشسِت  فرصِت 
مسایِل صلح  قبال  در  و مسوولیت پذیری  تعهد 
چیزی  دست کم  نشست،  این  در  کند.  استفاده 
که باید به دست آید، یک نوع تعهد و التزام به 
وعده ها و همکاری های صادقانه در روند صلح 
است. تا زمانی که کشورهای منطقه و فرامنطقه با 
مسوولیت و تعهد حاضر به همکاری برای پایان 
جنگ نباشند، هیچ ضمانتی در سِر میز مذاکره با 
طالبان وجود ندارد که این گروه بخواهد گزینۀ 
گفت وگو را بر خشونت و جنگ ترجیح دهد.  
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انتظارهایی که از نشسِت
چهارجانبه می توان داشت

 

دیروز مجلس نماینده گان، مسووالِن ارشِد سکتورهای امنیتِی 
کشور را فرا خواند و آنان را به دلیِل بد شدِن اوضاِع امنیتی 
مورد بازخواست و پُرسش قرار داد. این بار هم به ساِن بارهای 
گذشته، مسووالِن سکتورهای امنیتی معلوماتی ارایه کردند و 
وعده هایی دادند و حرف هایی گفتند که اصاًل برای شهرونداِن 
کشور قابل قبول نبود. این همه در حالی ست که در یکی ـ دو 
ماه اخیر، حمالت طالبان در ساحاِت مختلِف کشور افزایش 
یافته و کابل در روزهای پسین، به گونۀ میانگین شاهد یک 

حملۀ انتحاری در 24ساعت بوده است. 
در همین حال، برخی نهادهای دیپلماتیِک مربوط به کشور 
هند نیز در والیت های بلخ، هرات و ننگرهار مورد حمله قرار 
آن حمالت جلوگیری شده  از  یکی  از  البته  که  است  گرفته 
است. این نوع حمالِت سنگین و دردسرساز برای نهادهای 
امنیتی کشور، بدون شک دلیلی آشکار بر ضعف و ناتوانِی 
این که:  بدبختی  اما  ماست.  استخباراتِی  و  کشفی  نهادهای 
مجلس نماینده گان، مسووالِن سکتورهای امنیتِی کشور را به 
پاسخ گویی فرا می خواند بدون این که این فراخوان به اصالِح 

وضعیت منجر شود!  
سلِب  به  مجلس  نماینده گاِن  می رود  انتظار  که  حالی  در 
ولی  کنند؛  اقدام  سازشکار  یا  بی کفایت  وزرای  از  اعتماد 
این  که  شده  سبب  پارت بازی  و  قوم بازی  فساد،  همواره 
وزیران از فیلتِر استیضاح و بازپُرسِی نماینده گان قِِسر بیرون 
ارزش های  همۀ  کژروشی های شان،  ادامۀ  با  دوباره  و  شوند 

مردم ساالرانۀ نظام را به ریشخند بگیرند. 
نهادهای دفاع  ناکاره گِی مسووالن در  مسلمًا، بی مدیریتی و 
بوده  مشهود  کاماًل  ملی  امنیِت  ریاست  و  کشور  داخلۀ  و 
است. از طرف دیگر، در هیچ کجای جهان دیده نشده که 
تروریستان می باشد، در  از  به حمایت  متهم  را که  شخصی 
دفاع  وزارت  سرپرست  اما  دهند.  قرار  دفاع  وزارِت  رأِس 
مجلس  به  چندم  بارِ  برای  که  ما، شخصی ست  کشورِ  ملی 
فرا خوانده شده و هر بار هم مورد اتهاماتی در سطِح داخلی 
و خارجی قرار گرفته است. اگرچه دیروز، آقای ستانکزی 
منصور یک  از طرف حفیظ  دفاع کشور  وزارت  سرپرست 
عضو مجلس نماینده گان، متهم به حمایت از تروریسم شد؛ 
بر مجلس و  فیصله ُکنی  تأثیِر  هیچ  گویا  کالن  اتهامِ  این  اما 
نهاد ریاست جمهوری نداشته و ندارد. مسلمًا اگر در کشورِ 
دیگری چنین اتهاماتی به وزیر دفاع یا سرپرسِت آن نهاد و 
یا هر نهاد امنیتِی دیگر وارد شود، ریاست جمهوری و مجلس 
واکنِش فوری نشان می دهند و با تعلیق یا برکناری از وظیفۀ 

مقامِ در مظاِن اتهام، به پی گیری قاطِع موضوع می پردازند. 
ما بزرگ ترین اتهام ها بر بزرگ ترین مقاماِت  ولی در کشورِ 
بی توجهِی  و  رییس جمهور  بی اعتنایِی  و  سکوت  با  دولت، 
این سکوت و  از دالیِل  مجلس مواجه می شود. شاید یکی 
بی توجهی، وارد شدِن برخی اتهامات بر خودِ ریاست جمهوری 
و برخی نماینده گاِن مجلس باشد که به تدریج آن ها را نسبت 
اما  است.  ساخته  بی تفاوت  اتهام آلود(  )فضای  فضا  این  به 
سیاسِی  نظام های  حیاِت  ادامۀ  برای  که  است  این  حقیقت 
به ویژه مردم ساالر، حساسیت نسبت به اتهامات، یک مولفۀ 
انتظار  قوه های سه گانۀ دولت  از  به شمار می رود.  ضروری 
می رود که هر یک با حساسیت و فراسِت فراوان، به اصالِح 
دیگری همت گمارند و نگذارند فساد جزیی و احتمالی در 
بی اعتمادِی  به  را  فضا  و  سازد  فاسد  را  بدنه  تمامِ  هریک، 

محض سوق دهد.
برای  افراد  معتمدترین  عنوان  به  مجلس  نماینده گاِن  ولی 
متهم،  و  مظنون  مقاماِت  کارِ  ادامۀ  به  نسبت  می باید  مردم، 
از هر قوۀ دیگری واکنش و حساسیت نشان دهند و  بیش 
رییس جمهوری و قوۀ عدلی و قضایی نیز باید همنوا با خانۀ 
ملت، به تجسِس حقیقت در این اتهامات و تفکیِک سره از 
بر  عمداً  رییس جمهور  اگر شخِص  و  گمارند  همت  ناسره 
ادامۀ کارِ یک مقامِ متهم و بدسابقه اصرار دارد، باید مجلس 
و قوۀ قضاییه با رییس جمهور برخورد جدی و قانونی کنند! 

با رییس جمهور
 برخورد قانونی شود!
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پاکستان با آرامی می خواهد از 
وضعیت عبور کند و فشارهای جامعۀ 

جهانی را با فرصت ُکشی کاهش بخشد. 
برای دولت افغانستان که بیشترین 

تمایل به پایاِن جنگ را می تواند 
داشته باشد، ضروری است که از 

فرصِت نشسِت چهارجانبه برای ایجاد 
بستر تعهد و مسوولیت پذیری در 

قبال مسایِل صلح استفاده کند. در 
این نشست، دست کم چیزی که باید 
به دست آید، یک نوع تعهد و التزام 

به وعده ها و همکاری های صادقانه در 
روند صلح است



ACKU

فعاالن مدنی بلخ اقدام اخیر مجلس نمایندگان را 
مبنی بر رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی و تغییر در ترکیب 
دانسته  قانونی  را غیر  انتخابات  اعضای کمیسیون 
و از آنان می خواهند که در مورد این تصمیم شان 

تجدید نظر نمایند.
آنان معتقدند که شماری از اعضای شورای ملی، 
تقنینی  فرمان  منافع شخصی شان  تامین  به خاطر 
ریاست جمهوری را مبنی بر اصالحات در قانون 
کمسیون های  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل، 

انتخاباتی و کمیته گزینش را رد کرده اند.
تقنینی ریاست جمهوری  فرمان  آنان، رد  به گفته 
مبنی  را  نگرانی هایی  پارلمان  طرف  از  کشور 
به  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار  برکندی 
وجود آورده و این امر سبب می گردد تا انتخابات 
مجلس نمایندگان به وقت معین آن برگزار نشود.

سیدمحمد یزدان پرست یکی از فعاالن مدنی که در 
این نشست شرکت کرده بود، می گوید که تصمیم 
تقنینی  فرمان  رد  بخاطر  نمایندگان کشور  مجلس 
قانون   ۱۰۹ ماده  با  مخالف  جمهوری  ریاست 

در  ملت  نمایندگان  و  می باشد  افغانستان  اساسی 
مورد این تصمیم باید تجدید نظر نمایند.

ریاست  که  کرد  تصریح  یزدان پرست  آقای 
ویژه  طرزالعمل  یک  با  باید  افغانستان  جمهوری 
را مشروعیت  قباًل صادر شده خود  تقنینی  فرمان 
بخشد تا کمیسیون نظام اصالح انتخاباتی و کمیته 
انتخاباتی  اصالح  برای  آن  چوکات  در  گزینش 
کار نمایند؛ زیرا انتخابات مجلس نمایند گان باید 

هرچه زودتر و در موقع معین آن برگزارشود.
فرشته سعادت یکی دیگر از فعاالن مدنی والیت 

بلخ از حکومت و نمایندگان مردم می خواهد که 
بار مردم  این  انتخاباتی  حکومت و کمیسیون های 
را فریب ندهند و برای برگزاری شفاف انتخابات 
مجلس نمایندگان تالش های موثری را انجام دهند 
وگرنه مردم دوباره به روند انتخابات باور نخواهد 
دهی  رای  های  پای صندوق  به  دیگر  بار  و  کرد 

حاضر نخواهند شد.
قابل یادآوری است که فرمان تقنینی رییس جمهور 
که مرتبط با انتخابات سال آینده بود؛ به تاریخ نهم 
و دوازدهم همین ماه از سوی مجلس نمایندگان 
و در تاریخ ۱۵ جدی سال جاری از سوی مجلس 
سنا رد گردید و با رد این فرمان، از سوی هر دو 
مجلس کشور در حالت بی سرنوشتی قرار گرفته 

است.

گفت وگوکننده: هارون مجیدی
انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  ایجاد  اشاره: 
حکومت  ایجاد  توافق نامۀ  درشت  مواد  از  یکی 
وحدت ملی بود. رهبران حکومت تعهد سپرده بودند 
زمینۀ  تقلب،  زمینه های  برداشتن  میان  از  به خاطر  تا 
اصالحات در ساختار و نظام انتخاباتی افغانستان را 
به میان آورند. بعد از گذشت چند ماه کمیسیون ویژۀ 
اصالحات انتخاباتی ایجاد شد و در مدت پنج ماه، دو 
بسته از پیشنهادات خود را به رهبران دولت سپرد و 

در اخیر ماه قوس رسمًا به کار خود پایان داد.
 برای بررسی این که رهبران حکومت چقدر به این 
پی  را  آن  عملی  راه های  و  کرده  توجه  پیشنهادات 
معاون  توحیدی  با صدیق اهلل  گرفته اند، گفت وگویی 
این کمیسیون اصالحات انتخاباتی انجام داده ایم که 

اینک می خوانید:

انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  آن که  از  -بعد 
به رهبران دولت سپرد،  دو بستۀ پیشنهادی خود را 
رهبران دولت به این دو بستۀ پیشنهادی چقدر جامۀ 

عمل پوشاندند؟
عملی  به  پیوند  در  دولت  که  عملی یی  گام  نخستین 
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادی  بستۀ  ساختن 
انتخاباتی برداشت، در قدم اول، صدور فرامین تقنینی 
و دومین قدم هم ایجاد کمیتۀ گزینش بود که این کمیته 
ایجاد شد و کماکان به کارش ادامه می دهد و این کمیته 
 22 تا  جدی   ۱2 از  که  کرد  اعالم  را  معینی  فرصت 
همین ماه، درخواست کننده گانی که خواستار عضویت 
در رأس کمیسیون های انتخاباتی هستند و یا به عنوان 
شوند،  توظیف  می خواهند  کمیسیون ها  این  اعضای 
تقاضانامه های خود را به این کمیته بسپارند. این کمیته 
به کار خود ادامه می دهد و تا اکنون هیچ نوع مانع برای 
کار این کمیته ایجاد نشده، با وجود اینکه شورای ملی 
با  کامل  مغایرت  در  را  جمهور  رییس  فرمان  دو  هر 

قانون اساسی رد کردند.
فرمان  افغانستان  پارلمان  اتاق  دو  هر  -چرا 
رییس جمهور مبنی بر آوردن اصالحات را رد کردند؟
اعضای  داشت:  وجود  زمینه  این  در  عامل  چند 
موقعی  از  استفاده  با  کنونی  انتخاباتی  کمیسیون های 
که در اختیارشان قرار گرفته، در میان اعضای مجلس 
نماینده گان و مجلس سنا به حد کافی کمپاین کردند، 
حتا اطالع دارم که دعوت هایی را از راه ها و آدرس های 
مختلف ترتیب و از اعضای پارلمان خواهش کرده اند 
کمیسیون های  صالحیت  و  تشکیل  تقنینی  فرمان  تا 
در  تالش هایی  دیگر،  جانب  از  کنند.  رد  را  انتخاباتی 
فرامین  این  اگر  که  پارلمان هم صورت گرفت  داخل 
رد شود، برگزاری انتخابات پارلمانی به تعویق خواهد 

افتاد و اینان به عنوان وکال حضور خواهند داشت.
از  بیرون  در  تقلب  سازمان  که  است  این  سوم  مسألۀ 
درون  در  که  این سازمان  افراد  از  و عده یی  حکومت 
حکومت هستند، به صورت طبیعی خواستار برگزاری 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیستند، چون 
لویه  برگزاری  زمینۀ  شود،  برگزار  انتخابات  این  اگر 
خواست  و  شد  خواهد  آماده  اساسی  قانون  جرگۀ 
سازمان تقلب این است تا یک سال دیگر هم در عدم 
برگزار  انتخابات  اگر  و  بگذرد  انتخابات  برگزاری 
به  اینان  بعد  و  باشد  نداشته  الزم  مشروعیت  می شود 
عنعنه یی  برگزاری جرگۀ  و خواستار  بریزند  خیابان ها 
شوند که برگزاری جرگۀ عنعنه یی پایان کار حکومت 
همان  قدرت  به  رسیدن  و  بود  خواهد  ملی  وحدت 

افرادی که در سیزده سال گذشته حکومت کردند.
کمیسیون  رییس  نورستانی  یوسف  تازه گی  -به 

تا  هستند  مصمم  آنان  که  کرده  اعالم  انتخابات 
تقویم  و  کنند  برگزار  تقلب  از  عاری  انتخابات 
نمایند.  اعالم  پیش رو  هفتۀ  در  نیز  را  انتخاباتی 
رییس کمیسیون انتخابات از رهبران دولت خواسته 
پارلمانی و شوراهای  انتخابات  برگزاری  بودیجۀ  تا 
این  سازند،  فراهم  داخلی  منابع  از  را  ولسوالی 

گفته های آقای نورستانی را چگونه می بیند؟
ساختارهای  در  اصالحات  آوردن  بدون  نخست،  در 
انتخاباتی و عملیات انتخاباتی، هیچ کشور کمک کننده 
برگزاری  برای  هم  روپیه  یک  بود  نخواهد  آماده 
کند.  هزینه  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  در  که  زمانی  مدت  در 
با  که  مستقیمی  تماس های  می کردیم  کار  انتخاباتی 
بین المللی داشتیم، هم سازمان ملل متحد و هم  منابع 
اصالحات  بدون  افغانستان  به  کمک کننده  کشورهای 
نورستانی و دوستانش  آقای یوسف  برکناری  بدون  و 
انتخاباتی  انتخابات و کمیسیون شکایات  از کمیسیون  
حاضر نیستند تا انتخابات افغانستان را تمویل کنند؛ از 
سوی دیگر، خود دولت افغانستان توان تمویل بودیجۀ 

هنگفت انتخابات را ندارد.
نورستانی  یوسف  متأسفانه  که  است  این  دوم  مسأله 
کمیسیون  و هم چنان  انتخابات  کمیسیون  کمیشنران  با 
شکایات انتخاباتی فقط به خاطر این که به کارشان ادامه 
دهند، حاضر هستند تا بار دیگر انتخابات را به بحران 

ببرند. 
از سویی هم، حکومت با مشکل حقوقی مواجه است، 
قوۀ مقننه هم با مشکل حقوقی مواجه شود، نمی دانم 
دلیل خاصی که اینان )اعضای کمیسیون های انتخاباتی( 
مبنی بر ادامۀ کار خود دارند چیست؟ و دوم این که آیا 
می توان مسوولیت بزرِگ به بحران رفتن افغانستان را به 
عهده گرفت که اعضای فعلی کمیسیون های انتخاباتی 

این کار را می کنند.
آغاز  انتخاباتی  اصالحات  پروسۀ  که  است  این  باورم 
گذشته،  آن  تاریخ  که  کنونی  ملی  شورای  نه  و  شده 
صالحیت رد فرامین تقنینی را داشتند و نه هم هیچ کسی 
و  انتخاباتی  ساختارهای  در  اصالحات  مانع  می تواند 
مانع اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان شود؛ اگر 

موانع بزرگ ایجاد کنند به معنی پایان حکومت داکتر 
غنی و داکتر عبداهلل خواهد بود. به یقین رییس جمهور 
و رییس اجرایی حاضر نیستند که حکومت شان به این 

زودی پایان پیدا کند.
کمیسیون  معاون  عنوان  به  زمانی که  مدت  -در 
انتخاباتی کار کردید و پیشنهاداتی  ویژۀ اصالحات 
ترتیب  افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  را 
نمودید، دریافت شما چه بوده، آیا رهبران حکومت 
اصالحات  آوردن  برای  واقعی  تعهد  ملی  وحدت 

دارند و یاخیر؟
یک نمونۀ کوچک را می خواهم اشاره کنم: روزی که 
فرمان تقنینی رییس جمهور از طرف مجلس نماینده گان 
انتخاباتی  اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  اعضای  شد،  رد 
اطمینان داد و گفت،  را رییس جمهور دعوت کرد و 
پیشنهاداتی را که شما دادید تعقیب می کنیم در حالی 
حضور  هم  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  که 
ما اعضای کمیتۀ گزینش را  با  از دیدار  بعد  داشت و 
پذیرفت و با صراحت به آنان گفت که شما به کارتان 
ادامه دهید و هیچ کسی حق مداخله و اعمال نفوذ در 

کارهای تان را ندارد.
این کار به این معنا است که حکومت متعهد به آوردن 
اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان است و آن هم به 
این دلیل که ادامۀ کار این حکومت بستگی به برگزاری 
انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی و اصالحات در 

ساختارهای انتخاباتی دارد.
را  آرزومندی ها  چقدر  گزینش  کمیتۀ  کار  -نتیجۀ 
برای برگزاری انتخابات شفاف خلق خواهد کرد تا 
این که مردم دوباره اعتماد کنند و پای صندوق های 

رأی بروند؟
مورد  دیگر  که  چهره هایی  دیدند  زمانی که  هر  مردم 
انتخابات  نتوانستند  که  افرادی  و  نیست  اعتمادشان 
مدیریت  درست  را   2۰۱4 سال  جمهوری  ریاست 
کنند و کسانی که یک سرشان در کمیسیون انتخابات 
و سِر دیگرشان در ارگ ریاست جمهوری نزد رییس 
عملیات  مدیریت  سطح  در  اینان  بود،  کرزی  جمهور 
می کنند  اعتماد  خود  به  خود  مردم  نباشند،  انتخاباتی 
و پای صندوق های رأی می روند و اگر همین آش و 

همین کاسه  باشد، به یقین مردم پای صندوق های رأی 
نماینده گان  مجلس  انتخابات  هم  یا  و  رفت  نخواهند 
احیانًا  اگر  شد؛  نخواهد  برگزار  ولسوالی  شوراهای  و 
رأی  صندوق  پای  شهروندی  هیچ  شود  هم  برگزار 
نخواهند رفت و انتخابات از مشروعیت الزم برخوردار 

نخواهد بود.
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  توانایی  دولت  -آیا 
شوراهای ولسوالی را در بین تابستان و خزان سال 

آینده دارد؟
این مدت، فرصت زیادی هم است که چندماه را در بر 
انتخابات  می گیرد تا آماده گی های الزم برای برگزاری 
از  پیش  ماه  شش  انتخابات  کمیسیون  شود،  گرفته 
برگزاری هر انتخاباتی باید آماده گی های خود را آغاز 
خزان  و  تابستان  تا  کند؛  اعالم  را  انتخاباتی  تقویم  و 
افغانستان  دولت  تا  است  خوبی  فرصت  آینده  سال 
بدون  سازد؛  مساعد  را  انتخابات  برگزاری  زمینۀ 
می رود،  بحران  به  کاماًل  افغانستان  وضعیت  انتخابات 
نه قوۀ مقننه مشروعیت الزم می داشته باشد که ندارد و 
هم چنان خود حکومت نیز با مشکالت جدی حقوقی 
داکتر  و  غنی  داکتر  بین  که  توافق نامه یی  مواجه است، 
این  به  کرده،  طی  را  سال  دو  گرفته  صورت  عبداهلل 
معنا که بعد از دو سال باید لویه جرگۀ قانون اساسی 
برگزار گردد و لویه جرگۀ قانون اساسی بدون برگزاری 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مطابق به قانون 

نخواهد بود.
- در اخیر این گفت و گو اگر پیشنهادات و پیام تان را 

به رهبران حکومت وحدت ملی بگویید؟
اتاق  دو  هر  در  که  است  نماینده گانی  به  نخستم  پیام 
پارلمان به فرمان اصالحات رأی رد دادند، باید بدانند 
پیشانی شان خورده  در  به اصالحات  نه گفتن  ُمهر  که 
متوجه  زمانی  را  کالن  ریسک  این  نماینده گان  است، 
ملی  شورای  نامزد  خود  دیگر  یک بار  که  می شوند 

افغانستان کنند.
اما از رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی به عنوان اعضای سابق کمیسیون ویژۀ اصالحات 
در  کمیسیون  این  که  است  این  ما  تقاضای  انتخاباتی 
مدت پنج ماه بدون در نظرداشت روزهای رخصتی و 
بدون در نظرداشت خدمات لوژستیکی تالش ورزید تا 
قرار دهد  مطالعه  را مورد  انتخاباتی  نظام های مختلف 
تقلب  که  کسانی  و  جرم انگاری  زمینۀ  در  هم چنان  و 
و  قانونی  میکانیسم  می شوند،  مرتکب  را  انتخاباتی 
الزم را پیشنهاد کرده ، بحث ایجاد محکمۀ اختصاصی 
انتخاباتی و مجازات کسانی که مرتکب جرایم انتخاباتی 
تمامی  و  انتخاباتی  ساختارهای  در  اصالح  می شوند، 
شده است،  انجام  نفس گیر  و  مستمر  کار  با  موارد  این 
تعلل  پیشنهادات  این  تطبیق  در  افغانستان  رهبران  اگر 
می کنند در حقیقت، جفای بزرگی را در حق مردم و 
این  ما  تقاضای  می کنند،  افغانستان  انتخابات  پروسۀ 
اجرا  منصۀ  به  را  پیشنهادات  زودتر  چه  هر  که  است 
دامن  از  استفاده  با  که  افرادی  عده  آن  به  و  بگذارند 
به احساسات سیاسی، قومی و زبانی می خواهند  زدن 
مانع اصالحات شوند، گوش فرا ندهند و سعی کنند 
و  انتخابات  کمیسیون  نظیر  دموکراتیک  نهادهای 
معتبر  نهادهای  عنوان  به  انتخاباتی  کمیسیون شکایات 
می آید  دست  به  زمانی  اعتبار  این  و  شوند  شناخته 
نظام  و  انتخاباتی  ساختارهای  در  الزم  اصالحات  که 

انتخاباتی افغانستان رونما شود.

-ممنون از این که فرصت گذاشتید.
از شما هم.
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والدیمیر ایلیچ لنین
برگردان: سهراب شباهنگ

منتشرشده در نوسکایا زوزدا، شمارۀ ۱۰، ۳۱ 
می ۱۹۱۲، با امضای ی. و. پتروف

یادداشت مترجم:
لنین مقالۀ زیر را در ۳۱ ماه می ۱۹۱2، پس از 
اعتصاب بزرگ و خونیِن کارگران معدن طالی 
در  کارگری  از جنبش  برآمده  لنا و در شرایط 
سال های ۱۹۱۱ و ۱۹۱2، پس از رکود چندسالۀ 
جنبش کارگری در اثر شکست انقالب ۱۹۰۵ 
نوشته  استولیپینی  ارتجاع  سلطۀ  و  روسیه 
دربارۀ  که  مهمی  تاریخِی  نکاِت  از  غیر  است. 
سدۀ  نخست  دهۀ  در  روسیه  کارگری  جنبش 
زمان  آن  کارگری  جنبش  مهم ترین  )که  بیستم 
در کشورهای سرمایه داری بود( در این نوشته 
مقاله،  این  ترجمۀ  اصلی  انگیزۀ  دارد،  وجود 
بحث مهم و کهنه نشدنِی اعتصاب های اقتصادی 
رابطۀ  و  کارگر  طبقۀ  سیاسی  اعتصاب های  و 
بین آن هاست. این مسأله به ویژه از آن جا که به 
شکل گیری و تحکیم بینشی همه جانبه )کنکرت( 
از مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و عرصه های مختلِف 
طبقۀ  سازمانی  مختلف  اشکال  و  مبارزه  این 
میان  پیوند  و  مبارزه  مختلِف  اشکال  و  کارگر 
آن ها کمک می کند، یکی از مسایل روزِ جنبش 
کارگری است. لنین در این مقاله، مانند بسیاری 
از آثارِ دیگرش، نشان می دهد که بورژوازی به 
شیوه های مختلف )از جمله از طریق نفوذ در 
جنبش کارگری( با استقالل طبقاتی پرولتاریا و 

با رهبری پرولتاریا مقابله می کند. 
***

اعتصاب  رسمی  آمارهای  تاکنون   ۱۹۰۵ از 
ارایه  صنعت  و  بازرگانی  وزارت  به وسیلۀ  که 
سیاسی  و  اقتصادی  به  را  اعتصاب ها  شده، 
اعتصاب  تقسیم بندی  این  است.  کرده  تقسیم 
موجب  واقعی  وضعیت  زیرا  بود؛  ضروری 
تکامل اشکال متمایزی از جنبش اعتصابی شده 
سیاسی،  و  اقتصادی  اعتصاب  ترکیِب  است. 
است.  اشکال  این  اصلی  ویژه گی های  از  یکی 
اکنون که جنبش اعتصابی تجدید حیات یافته، 
با  هوشیارانه  برخورد  و  علمی  تحلیل  نفع  به 
جنبۀ  این  به  به دقت  کارگران  تا  رویدادهاست 

متمایِز جنبش اعتصابی در روسیه نگاه کنند.
برای شروع، چند رقم اساسی از آمارهای دولتی 
سه  طی  می کنیم.  نقل  را  اعتصاب ها  مورد  در 
سال ۱۹۰۵-۱۹۰۷، جنبش اعتصابی در روسیه 

بی سابقه  جهان  در  که  کرد  پیدا  اوجی  چنان 
]اعتصاب[  مورد  در  تنها  دولتی  آمارهای  بود. 
راه آهن،  معدن ها،  کارگران  و  کارخانه هاست 
در  را  مزدی  کارِ  دیگر شاخه های  و  ساختمان 
بر نمی گیرد. اما حتا صرفًا در کارخانه ها شمار 
اعتصاب کننده گان 28۶۳۰۰۰ یا اندکی کمتر از 
سال  در   ۱۱۰8۰۰۰  ،۱۹۰۵ سال  در  میلیون   ۳
۱۹۰۶ و ۷4۰۰۰۰ در سال ۱۹۰۷ بود. طی ۱۵ 
سال، از ۱8۹4 تا ۱۹۰8، که بررسی منظم آمار 
اعتصاب در اروپا شروع شده، بزرگ ترین شمار 
نفر   ۶۶۰۰۰۰ سال،  یک  در  اعتصاب کننده گان 

برای امریکا ثبت شده است. 
در نتیجه، کارگران روسیه، نخستین کارگران در 
مقیاس  در  را  اعتصابی  مبارزۀ  که  بودند  جهان 
توده یی، که در سال های -۱۹۰۷ ۱۹۰۵ شاهد 
کارگران  اکنون  بخشیدند.  تکامل  بودیم،  آن 
در  اعتصابی  جنبش  به  که  هستند  انگلیس 
نیرو می دهند. کارگران  اقتصادی توان و  زمینۀ 
روسیه نقش پیشرو خود را مدیون قوت بیشتر، 
به  نسبت  باالتر  تکامل  یا  بهتر  سازمان دهی 
نقش  این  بلکه  نیستند،  اروپای غربی  کارگران 
اروپا  تاکنون  که  است  واقعیت  این  از  ناشی 
توده های  آن ها  در  که  ملی یی  بحران های  وارد 
نشده  گیرند،  برعهده  مستقلی  نقش  پرولتر 
است. هنگامی که چنین بحران هایی ]در اروپا[ 
حتا  اروپا  در  توده یی  اعتصاب های  بگیرند،  پا 
پرتوان تر از اعتصاب های روسیه در سال ۱۹۰۵ 

خواهند بود.
اعتصاب های  به  اقتصادی  اعتصاب های  نسبت 
سیاسی ]در دورۀ ۱۹۰۵-۱۹۰۷[ چه بود؟ پاسخ 

آمارهای دولتی چنین است:

شمار اعتصاب کننده گان )به هزار نفر(
۱۹۰۷  ۱۹۰۶  ۱۹۰۵ سال 
 4۵8  ۱4۳۹ اعتصاب های اقتصادی 

2۰۰
 ۶۵۰  ۱424 اعتصاب های سیاسی 

۵4۰
۷4۰  ۱۱۰8  28۶۳ کل 

و  نزدیک  پیوند  نشان دهندۀ  ]آمار[  این 
اجتناب ناپذیر بین دو نوع اعتصاب ]اقتصادی و 
سیاسی[ است. به هنگام اوج )در سال ۱۹۰۵(، 
پایۀ اقتصادی مبارزه در وسیع ترین حالت خود 
بود؛ در آن سال، اعتصاب سیاسی بر پایۀ استوار 
داشت.  قرار  اقتصادی  اعتصاب های  محکم  و 
از  بیش  اقتصادی،  اعتصاب کننده گان  شمار 

اعتصاب کننده گان سیاسی بود. 
می بینیم که با فروکش کردن جنبش در سال های 
شد:  محدودتر  اقتصادی  پایۀ   ،۱۹۰۷ و   ۱۹۰۶
سال  در  اقتصادی  اعتصاب کننده گان  شمار 
کل   ۳۰% به   ۱۹۰۷ سال  در  و   4۰% به   ۱۹۰۶
این که،  نتیجه  یافت.  کاهش  اعتصاب کننده گان 
پشتیباِن  سیاسی  اعتصاب  و  اقتصادی  اعتصاب 
یکدیگرند و هریک منبعی برای دیگری است. 
یکدیگر  با  اعتصاب  اشکال  این  که  هنگامی  تا 
نباشند، جنبش وسیع توده یی  در پیوند نزدیک 
– و باالتر از آن، جنبشی که اهمیتی در سطح 
مرحلۀ  در  است.  ناممکن  باشد،  داشته  ملی 
نقش  غالبًا  اقتصادی  اعتصاب  جنبش،  آغازین 
بیدارکننده و برانگیزندۀ بخش های عقب مانده 
را ایفا می کند، جنبش را عمومیت می بخشد و 

ارتقادهندۀ جنبش به سطحی باالتر است.
 ،۱۹۰۵ سال  نخست  ماهۀ  سه  در  مثاًل 
توجهی  قابل  نحو  به  اقتصادی  اعتصاب های 
شمار  داشتند،  غلبه  سیاسی  اعتصاب های  بر 
شمار  و   ۶۰4۰۰۰ اقتصادی  اعتصاب کننده گان 
بود.  نفر   2۰۶۰۰۰ سیاسی  اعتصاب کننده گان 
نسبت  این   ،۱۹۰۵ سال  آخر  ماهۀ  سه  در  اما 
در  شرکت کننده گان  شمار  شد:  معکوس 
 4۳۰۰۰۰ دوره  این  در  اقتصادی  اعتصاب های 
و شمار اعتصاب کننده گان سیاسی 84۷۰۰۰ نفر 
آغاز  مرحلۀ  در  که  است  معنی  بدان  این  بود. 
اقتصادی  مبارزۀ  کارگران  از  بسیاری  جنبش، 
در  که  حالی  در  می دادند،  قرار  اولویت  در  را 
همواره  اما  بود.  به عکس  جریان  جنبش،  اوج 
سیاسی  اعتصاب  و  اقتصادی  اعتصاب  بین 
پیوند وجود داشت. بدون چنین پیوندی، تکرار 
به  که  جنبشی  بزرگ،  واقعًا  جنبش  می کنیم 
اهداف بزرگ نایل شود غیرممکن خواهد بود. 
همچون  کارگر  طبقۀ  سیاسی،  اعتصاب  در 
در  می گذارد.  پیش  پا  مردم  ُکِل  پیشرِو  طبقۀ 
یکی  نقش  صرفًا  نه  پرولتاریا  مواردی،  چنین 
نقش  بلکه  سرمایه داری،  جامعۀ  طبقات  از 
ایده  می کند.  ایفا  را  رهبر  و  پیشرو  راهنما، 
می یابند،  تظاهر  جنبش  در  که  سیاسی یی  های 
به شالوده و  ُکل مردم را دربر می گیرند؛ یعنی 
کشور  کل  سیاسی  زنده گی  شرایط  عمیق ترین 
مربوط می شوند. این خصلت اعتصاب سیاسی، 
همان گونه که تمام پژوهش های علمی در مورد 
تمام  کرده اند،  ۱۹۰۵خاطرنشان   ۱۹۰۷- دورۀ 
البته به ویژه وسیع ترین، پُرشمارترین  طبقات و 
و دموکرات ترین بخش جنبش یعنی دهقانان و 

غیره را به حرکت درآورد. 
تودۀ زحمت کشان هرگز  برای  دیگر،  از سوی 
]برآورده  بدون  کشور  عمومی  “پیشرفت” 
بهبود  بدون  اقتصادی،  خواست های  شدن[ 
فوری و مستقیم شرایط شان قابل تصور نیست. 
می شوند،  جنبش  وارد  هنگامی  تنها  توده ها 
بدان  می کنند،  شرکت  آن  در  قوت  با  هنگامی 
فداکاری،  قهرمانی،  خود  از  و  می گذارند  ارج 
پشتکار و وفاداری به هدف عالی نشان می دهند 
را  کسانی  زنده گی  عالی شرایط  این هدف  که 
هم  این  از  غیر  بخشد.  بهبود  می کنند  کار  که 
کارگران  زنده گی  شرایط  زیرا  باشد،  نمی تواند 
در زمان های “معمولی” به نحوی باور نکردنی 
دشوار است. طبقۀ کارگر با مبارزه برای بهبود 
شرایط زنده گی خود، از لحاظ اخالقی، فکری 
و سیاسی هم پیشرفت می کند و برای دستیابی 
به اهداف بزرگ رهایی بخش تواناتر می گردد. 

وزارت  توسط  شده  منتشر  اعتصاب های  آمار 
مبارزۀ  باالی  اهمیت  صنعت،  و  بازرگانی 
حیات  تجدید  دورۀ  در  کارگران  اقتصادی 
یورش  هرچه  می کند.  تأیید  کامال  را  جنبش 
در  آنان  دستاوردهای  باشد،  قوی تر  کارگران 
بود.  بزرگ تر خواهد  زنده گی شان  بهبود سطح 
“همدردی جامعه” و شرایط بهتر زنده گی هر دو 
نتیجۀ تکامل باالی مبارزه هستند. در حالی که 
لیبرال ها )و انحالل طلبان( به کارگران می گویند: 
همدردی  که  بود  خواهید  قوی  هنگامی  “شما 
به  مارکسیست ها  باشید”،  داشته  را  “جامعه” 
کارگران چیزی دیگر می گویند: “شما هنگامی 
قوی  که  داشت  را خواهید  “جامعه”  همدردی 
باشید”. منظور ما از جامعه در این مورد، تمام 
بخش های مختلف دموکراتیِک جمعیت است؛ 
خرده بورژوازی، دهقانان، روشن فکران، کسانی 
که در تماس نزدیک با زنده گی کارگران هستند، 

کارمندان اداری و غیره. 
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بخش سوم و پایانی

روِش
پیشرفت در محیط کار

اعتصاب های 
اقتصادی و سیاسی

بخش نخسـت

دربارۀ چه گونه گی برگزاری دوره های شبانه، سمینارها و کارگاه های عملی 
از مربی و کارفرماِی خود سؤال کنید و ببینید که چه فایده یی می توانند در 
ارتقای سطح دانِش فعلِی 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 
اطالعاِت به روزی، هم در زمینۀ شغلی و هم در زمینۀ صنعتی داشته باشید. 

۹ـ در شغل فعلی تان مهارت کامل به دست آورید
سعی  ندارید،  فعلی تان  شغل  دادن  انجام  به  عالقه یی  گونه  هیچ  اگر  حتا 
از آن طریق  تا  کنید  پیدا  راه هایی  انجام دهید.  نحو  بهترین  به  را  آن  کنید 
بتوانید خالقیِت خود را افزایش دهید. از روش هایی استفاده کنید تا هزینه ها 
انتقادهای سازنده را بپذیرید. همواره آمادۀ  را تا حد ممکن کاهش دهید. 
رویارویی با موقعیت های پیش بینی نشده باشید تا شکست نخورید، دیگران 

را سرزنش نکنید و وجهۀ شغلی تان را به خطر نیندازید.
۱۰ـ اثری از خود بر جای بگذارید

هیچ گاه نمی دانید که شانس از کجا وارد می شود. زمانی که مدیران ارشد 
مشاغل دیگر را مالقات می کنید، همیشه از خود جای سؤال برای آن ها باقی 
با مشتری ها  الکترونیکی می کنید یا رو در رو  بگذارید. زمانی که تجارت 
ارتباط دارید، کاری کنید که در ذهن آن ها باقی بمانید. الف نزنید، بیش از 
اندازه به خود نبالید و زیادی ُمصر نباشید. جاه طلبی و بلندپروازی تا جایی 

مقبول است که تبدیل به خودپسندی نشود.
۱۱ـ به طور داوطلبانه اضافه کاری کنید

استراتژی های شغلی خود را معین کنید. گاهی انجام چند کارِ کوچک در 
کنار وظایف اصلی، بهتر از به عهده گرفتن پروژه های بزرگ است، در حالی 
رقابت  هم  با  چشم گیر  مسوولیت های  آوردن  دست  به  برای  دیگران  که 
می کنند، شما می توانید به راحتی از طریق انجام کارهای کوچک اما مفید، 

ارزش و اعتبار خود را افزایش دهید. 
۱۲ـ با ادارۀ روابط عمومی در ارتباط باشید

برقراری ارتباط با پرسونِل این بخش به شما کمک می کند خیلی سریع از 
پروژه های آینده باخبر شوید. همچنین افراد این بخش می توانند تاریخ و 
دهند،  قرار  دراختیارتان  نیز  را  جدید  آموزشی  صنف های  برگزاری  زماِن 
بنابراین اگر شرکت برای گسترش و پیشرفت برنامه ریزی کند، آن گاه نامِ 

شما را در فهرسِت خود ثبت خواهد کرد.
و حس  بالقوه  استعدادهای  شایسته گی ها،  به  اتکا  با  تنها  نباید  نهایت  در 
سمت های  که  می افتد  اتفاق  گاهی  باشید.  داشته  پیشرفت  انتظار  برتری، 
باالتر به افراد ناالیق واگذار می شود. در این حال، رفتار کودکانه از خود 
برای آن  مناسبی  ندهید چرا که آن وقت معلوم می شود که شما فرد  بروز 
سمِت به خصوص نبوده اید. با پیروی از نکات ذکر شده، به تالش و کوشش 
اهداف  روی  آمد.  به وجود  شما  برای  بهتر  یک سمِت  شاید  دهید.  ادامه 
شغلِی درازمدِت خود تمرکز کنید. صداقت و اطمیناِن خود را حفظ کنید 
و از تالش کردن دست نکشید، آن گاه می بینید که چیزی جز پیشرفت در 

انتظارتان نیست.

منبع: برترین ها
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هنرمند  با  و  برد  خواهیم  هنرمند  به  پی  هنری  اثر  از 
به  هنری  اثر  ناسوتِی  تجلی  از  شد.  خواهیم  شریک 
نقاشی،  تابلوی  یک  میکنیم.  هنرمند صعود  غیِب  عالم 
زنده گی  آن  در  که  عالمی  از  است  آن  نقاِش  حکایت 
میکند و از غیبی که در آن شریک است. وقتی مخاطِب 
این اثر هنری قرار میگیریم، دچار تحوِل انفسی میشویم 
و  غیبی  حقیقت  به  ناسوتی  تجلِی  این  از  میتوانیم  و 
اتفاقی که در  باطنِی آن نقاش صعود کنیم، مثل همین 
عالم  از  نازل شده  قرآن  میگیرد.  قرآن صورت  محضر 
غیب است، وقتی در محضر تجلی ناسوتی قرآن قرار 
میگیرید، اگر مخاطب حقیقی آن باشید، به حقیقت غیبی 
قرآن صعود میکنید و تبدیل به کسی میشوید که گویی 
قرآن بر او نازل میشود. عبارت »زاَدتُهم اِیَمانًا«۹ که در 
قرآن آمده است، یعنی چه؟ قرآن بر شما نازل میشود، 
مجدداً بر شما نازل میشود، و قرآن دایمًا در حال نزول 
است و مالیکه هم دایمًا در حال نزوالند؛ قرآن یک بار 
نازل نمیشود. وقتی میگویند اگر میخواهید خدا با شما 
حرف بزند قرآن بخوانید، معنیاش این نیست که خدا 
۱4۰۰ سال پیش حرفی زده و حاال ما بیاییم آن حرفها 
را بخوانیم. اگر مخاطب حقیقی قرآن قرار بگیریم، در 
همان لحظه و در آِن واحد خداوند با ما در حال تکلم 
نازل  ما  به  را  حرفها  این  خداوند  یعنی  بود،  خواهد 
مبحث  میکنیم.  نزول صعود  این  از طریق  ما  و  میکند 
قوس صعود و قوس نزول در مباحث عرفان نظری که 
بحثی ریشهیی و عمیق است، میگوید که همهچیز در 
آن واحد، در حال نزول و صعود است، همهچیز اینگونه 
آِن  در  ما  غیبی.  حقیقتهای  شخصیتها،  رفتارها،  است؛ 
واحد میتوانیم ملکوت خود را تغییر دهیم. همین االن 
با یک ذکر میشود ملکوت خود را تغییر داد و با یک 
گناه هم این تغییر صورت میگیرد. این اتفاقی است که 
به شکل حقیقی در عالم میافتد. این اتفاق در مقیاسی 

کوچکتر دربارۀ یک اثر هنری رخ میدهد.
چرا  و  بشنوید  را  صدایی  هر  ندارید  اجازه  شما  چرا 
بعضی صداها حرام است؟ چرا بعضی موسیقیها حرام 
نگران است؟ مگر  از چه چیزی  اینجا  است؟ خدا در 
حرکت  موسیقی  شنیدن  با  من  که  میافتد  اتفاقی  چه 
موزون انجام بدهم؟ شنیدن برخی صوتها و موسیقیها 
اثر هنری، شما  دنیایی یک  ناسوتی و  به عنوان تجلی 
اثر هنری شریک کرده و شما  آن  را در غیب سازندۀ 
را دچار تحول انفسی میکند و چون این تحول انفسی 
به نفع شما نیست و تأثیرات مخربی در ملکوت انسان 
میگذارد، شرع میگوید شنیدن این موسیقی حرام است 
و یا در جای دیگری می گوید که مکروه است. آیا دیدن 
هر تصویری جایز است؟ شما حق دارید به هر جایی 
کردن  نگاه  باطنی  کنید؟ حقیقت  نگاه  هر چیزی  به  و 
مِن  »َسهٌم  داریم  روایات  در  که  بد، همانطور  به جای 

ِسَهامِ إبلیس« ۱۰ است. حقیقت این نگاه کردن اینگونه 
یا  بفهمید  میکند،  باطنی  تحول  دچار  را  شما  و  است 
نفهمید، غیِب شما را دستکاری خواهد کرد. اگر غیبت 
از  کار  این  با  چون  میشود،  مسموم  شما  غیِب  کنید، 

شریفۀ  آیۀ  نباید   ۱۱ است.  کرده  ارتزاق  مرده  گوشت 
»َفلینُظِر اإلنساُن إلَی َطعامِه«۱2 را سطح پایین معنا کنیم، 
که چه  ببینید  غذا.  به  نیاز  هم  روح  دارد،  روح  انسان 
میشنوید، چه میبینید و از همه مهمتر کجا قدم میزنید. 
دربارۀ  بلکه  نیست  اخالقی  اینجا  در  ما  بحث  البته 
مبادی انسانشناختی است ولی چون پیوسته گی زیادی 
با مفاهیم قرآنی و عرفانی دارد، ناچاریم از این مثالها 
دایمًا  که  روایاتی  و  آیات  از  تا وجوهی  کنیم  استفاده 

شنیدهایم، بیشتر برایمان منکشف شود. 
هنری،  اثر  یک  برای  شدن  واقع  مخاطب  با  میتوان 
آن  در  که  است  عالمی  مهمتر،  آن  از  شد.  شیطانی 
که تحت  کند  ادعا  میتواند  میکنیم. چه کسی  زنده گی 
میتواند  کسی  نیست؟ چه  یا شهرسازی  معماری  تأثیر 
بگوید شکل خانهیی که در آن زنده گی میکند برایش 
در  نماز  خواندن  فرق  حال  به  تا  آیا  ندارد؟  اهمیتی 
در  نماز  خواندن  با  را  مدرن  معماری  با  مسجدی 
مسجدی با جایگاه تاریخی مربوط به دورۀ سلجوقیان 

حس کرده اید؟ 
خانهیی که در آن زنده گی میکنیم و شهری که در آن 
قدم میزنیم، غذای روح ما هستند. حال، به طور مصداقی 
شهر تهران را از دیدگاهی که گفته شد، بررسی میکنیم. 
استدالل  هم  اعتقاد  این  برای  و  معتقدم  به شدت  بنده 
اجازۀ  نه  و  است  دینی  شهری  نه  تهران  که  دارم 
متدینپروری در خود را به کسی خواهد داد. ذات شهر 
قناعت  با  متضاد  هم  و  است  حیا  با  متضاد  هم  تهران 
و  است  شیطانی  شهری  تهران،  شهر  چون  نجابت.  و 
بشر شیطانی این شهر را ساخته، چیزی شبیه شهرهای 
پاریس، نیویورک یا تمام شهرهای مدرن جهان است. 
یافته  بروز  تهران  در  که  شهرسازی  قالب  از  نوع  این 
ایجاد  را  از کوچهها و خیابانها و خانهها  این شکل  و 
کرده، ضد حیا است، چون بشری که این نوع از شهر 
را تولید کرده اصوالً بشِر بیحیا و بینجابتی بوده است. 
البته دیدگاه من در اینجا نسبت به شهر تهران، دیدگاهی 
تولید  هنرِی  اثر  بهطور خاص  منظورم  و  است  هنری 
شده توسط خالق این اثر است و مخاطبم همۀ معمارها 
شرکت  شهر  این  ساختن  در  که  عمرانی  مهندسان  و 
داشتهاند، نیست. این مدل از شهر، مدل نانجیبی است 
و مربوط به فرهنگ ایرانی نیست، چون ما این شکل 

شهرسازی را از جاهای دیگر کپی کردهایم. 
اگر به عنوان مثال مقایسهیی کنیم بین میزان اخالقیات 
یا  شهرها  از  یکی  با  تهران  مردم  تدین  و  عمومی 
غیرت،  میزان  مثاًل  که  میبینیم  یزد،  استان  روستاهای 

میزان حیا و نجابت بین این شهرها متفاوت است.
کنید،  مقایسه  شهرها  این  بین  را  عبادت  حس  یا  و   
آیا همهجا یک گونه است؟ آیا نمیتوان گفت به همان 
میزانی که شهرهای ایران مدرن و توسعه یافته میشوند، 
همانقدر از ِچگالی تدین، حیا، اخالق 
و معنویت ساکناِن آن شهر 
البته  میشود؟  کاسته 
معنیاش  این 
نیست  این 
همۀ  که 

نیها  ا تهر
 ! ند هبا مذ ال
در  خیلیها 
میکنند  تالش  تهران 
و  بمانند  باقی  متدین  که 
خدا هم به آنها توفیق میدهد و میتوانند 
دین شان را حفظ کنند ولی با این انرژییی که این فرد در 
تهران برای متدین باقی ماندن مصرف می کند، احتماالً 
اگر جای دیگری بود یکی از اولیاء اهلل میشد! و البته اگر 
سهم تأثیر این اتفاق خیلی زیاد باشد، با اختیار و ارادۀ 

انسان در تعارض قرار خواهد گرفت. لکن خداوند هم 
از سنتهایش را بر مبنای همین قضیه قرار داده  بعضی 
مطرح  اینجا  در  جهاد  و  هجرت  مثل  مفاهیمی  است. 
میشود. بعضی از روایتهای آخرالزمان میگویند در این 
دوره از فالن جا فرار میکنید و به فالن جا پناه میبرید، 
همۀ اینحرف ها معنا دارد. به طور کلی، نظر بنده بر این 
است که دینداری در مدرنیته بسیار مشکل است، ولی 
باید بپذیریم که جنس دینداری و عمق آن در مدرنیته 
کاسته میشود. حرف بنده این نیست که مدرنیته انسانها 
منظور  بلکه  کنند  نگاه  نامحرم  به  تا  میکند  تحریک  را 
مورد  در  مثاًل  است.  مدرن  عالم  در  جانآزموده گی  ما 
غیبت کردن، آیا وقتی من نزد یک عالِم غیبت کنم، او 
از این عمل متأثر نمیشود؟ آیا موسیقی حرام برای آن 
عالِم حرام نیست؟ ما متأثر از عالَمی هستیم که در آن 
تأثیر  مثل  ما  روح  در  عالَم  این  تأثیر  میکنیم،  زنده گی 
غذاست بر بدن. معماری و شهرسازی ما را به تدریج 

متأثر میکنند.
اینجاست  بحث شویم. سوال  مبانی  وارد  قدری  حال، 
که چرا معماری، شهرسازی و هنر در فرهنگ و تمدن 
اسالمی حول مفهوم ذکر است؟ و توجه کنید که این 
نوع معماری و شهرسازی از قبل طراحی نشده است. 
مثاًل اینطور نبوده که معمار شهر اصفهان طرح این شهر 
را از قبل به گونهیی شکل داده باشد که حالت ذاکرانهیی 
داشته باشد و در نتیجه، مردم آن انسانهای اهل تذکری 
جزیی  خود  ریخته،  را  طرح  این  که  هنرمندی  باشند. 
از عالم ذکر و اهل ذکر است، لذا تمام تجلیات او هم 
»از کوزه همان برون تراود  تجلیات ذاکرانهیی میشود، 
تجلی  این  و  است  انسان  تجلی  هنر  اوست«.  در  که 

ناخودآگاه جاِن شما را تحت تأثیر قرار میدهد.
است،  عبادت  خدا  خانۀ  و  خدا  خانۀ  پردۀ  به  نگاه 
چه  شما  با  عالم  چهرۀ  عالِم.  چهرۀ  به  نگاه  همینطور 
میکند؟ در رسالۀ »لقاء اهلل« میرزا جوادآقا ملکی تبریزی، 
از روشهای سیر و سلوک توصیه شده  به عنوان یکی 
است بروید در کنار یک انسان خائف بنشینید و این کار 
را ادامه دهید، بعد میبینید که خوف او از خدا، در شما 
نیز اثر میگذارد. دنیای ما دنیای تأثیر و تأثر است. چون 
ارتزاق  از عالمی که در آن حضور دارد  روح ما دایمًا 
میکند. روح ما از موسیقی ارتزاق میکند. چرا میگویند 
موسیقی ارادۀ انسان را ضعیف میکند؟ به این علت که 
روح انسان از موسیقی ارتزاق میکند. چرا اجازه نداریم 
بعضی از تصویرها را ببینیم؟ چون روح ما از آن تصویر 

ارتزاق میکند. 
همینطور خانهیی که در آن حضور داریم، بر روح ما اثر 
دارد و به طور کلی، معماری مجرای همۀ هنرهاست. 
و...  هنر، شعر  رنگ آمیزی،  هنر خط، طراحی،  مجرای 
اگر  تاریخ هنر، مجرای تمام هنرهاست.  . معماری در 
قومی از خود معماری به جای نگذاشته باشد، میگویند 
آن قوم تمدن ندارد. معنایش این است که سهم بسیار 
بیشتری در تغذیۀ روح و وجود ما خواهد داشت. برای 
یک معمار اسالمی، حریم، حیا و نجابت معنا دارد، لذا 
این ارزشها در خانهیی که میسازد، رعایت میشود. این 
انسان بهطور ناخودآگاه لباسی میپوشد که او را پوشیده 
پوشیده  لباسش  مثل  هم  خانهاش  نتیجه  در  و  بدارد 
هم  به  متصل  و  ارگانیک  اموری  اینها  میشود.  طراحی 
هستند. هم شهر و هم خانهاش، هم لباس و هم شعر 
عین  در  قدیمی  خانههای  هستند.  پوشیده  نقاشیاش  و 
اینکه خیلی بزرگ و باز هستند ولی حریم دارند، یعنی 
همیشه میتوان در آن جای خلوتی پیدا کرد. برای ورود 
به خانه هم اینطور نیست که مثل خانههای مدرن وقتی 
درب ورودی را باز کردید تا انتهای خانه معلوم باشد. 

میافتاد؟  قدیمی  خانههای  طراحی  در  اتفاقها  این  چرا 
چون معماری و شهرسازی دینی، معماری و شهرسازی 
ذکرمحور است. در مقابل، معماری و شهرسازی مدرن 
مبتنی بر فراموشی است. چرا رسانه برای اولین بار در 
برای  ژورنالیسم  چرا  میکند؟  پیدا  تجلی  غرب  عالم 
اولین بار در مدرنیته رشد پیدا میکند؟ چرا عکاسی برای 
اولین بار ثمرۀ تمدن غرب است؟ چرا آپارتمانسازی در 
عالم  در  اولین بار  برای  رمان  چرا  میکند؟  رشد  غرب 
مدرن تولید میشود؟ چرا رمان هنر متناظر با عالم مدرن 
است؟ چرا رمان هیچ تناسبی با عالم غیباندیش دینی ما 
ندارد؟ مگر ما اهل قلم نبودیم؟ مگر همۀ شعرای بزرگ 
از ما نیستند؟ چرا ما رمان ننوشتیم؟ رمان چیست و چه 
فرقی با داستان دارد؟ جواب سادهانگارانۀ این سواالت 
این است که بگوییم این پدیده ها  مثاًل - نتیجۀ پیشرفت 
علم و تکنالوژی است. ما باید پاسخ این سواالت را در 

مبادی بجوییم. 
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ابوبکر مجاهد

با  تنها  پیش رو  سال  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
طالبان درگیر نخواهند بود، بل در این سال تروریستان 
به صد جبهه تبدیل خواهند شد و با دولت و مردم 

افغانستان خواهند جنگید.
شماری از اعضای مجلس، آگاهان نظامی و سیاسی با 
بیان این مطلب می گویند، بنا بر استراتیژی  جعل و 
ناکام امریکا در مبارزه بامواد مخدر و مخالفان مسلح 

افغانستان؛ وضیعت آیندۀ کشور نگران کننده است.
انکشاف  به  تأکید می کنند که اگر دولت  این آگاهان 
و تجهیز نیروهای امنیتی کشور توجه نکند، وضیعت 

بدتر خواهد شد.
نظامی گروه های  افزایش تحرکات  از  نگرانی  با  آنان 
جزوتام های  از  بازان  سر  فرار  می افزایند،  تروریستی 
نظامی نشان می دهد که رهبران دولت انگیزۀ جنگی 
و  به زخمیان  و همچنان  نمی توانند  داده  به سربازان 

شهدای نیروهای امنیتی توجه نمی شود.
با  گفت وگو  در  نظامی  مسایل  آگاه  ساهل  صدیق 
فعلی  مشکالت  به  نظر  می گوید:  ماندگار   روزنامۀ 
با  مبارزه  امر  در  امریکا  شفاف  غیر  سیاست های  و 
با  کشور،  آیندۀ  سال  وضیعت  بدامنی  و  مخدر  مواد 

دشواری های فراوان رو به رو خواهدشد.
این آگاه مسایل نظامی باور دارد که نیروهای امنیتی 
افغانستان در حال حاضر با مشکل تجهیزات و امتیاز 
معاشات دچار اند، به بیماران و شهدای نیروی امنیتی 
از  شده  داده  وعده های  اگر  نمی شود،  توجه  کشور 

طرف کشورهای کمک کننده مبنی بر تمویل  و تجهیز 
نیروهای امنیتی عملی نشود، سال آینده نیز به نیروهای 

امنیتی خطرناک است.
آقای ساهل تصریح کرد: قضیۀ خونین افغانستان در 
بُعد  در  است،  شده  تقسیم  خارجی  و  داخلی  ابعاد 
داخلی امریکا برنامه یی را زیر نام اصالحات و تداوم 
روی دست گرفت که بربنیاد آن یک دولت ضعیف 
در افغانستان به وجود آمد که حتا از دروازه های خود 

محافظت کرده نمی تواند.
و  جعل  استراتیژی   بنابر  می افزاید:  ساهل  صدیق 
ناکام امریکا در مبارزه بامواد مخدر و مخالفان مسلح 
افغانستان، وضیعت سال آینده کشور برای مردم قابل 

نگرانی است.
از سوی دیگر، احمد سعیدی یکی از آگاهان سیاسی 
دولت  به  خوبی  فرصت  یک  زمستان  می گوید: 
گروه های  با  مبارزه  زمینه های  ایجاد  در  افغانستان 
اگرکارهای  سعیدی،  آقای  گفتۀ  به  است.  مخالف 
خانه گی باقی مانده را دولت وحدت ملی انجام دهد، 
یک اجماع منطقه یی و پشتیبانی ملی را که از دست 
رفته دوباره به دست بیاورند، مشکالت در سال آینده 

کاهش خواهد یافت.
ُدشواری های  گذشته  سال  می افزاید:  سعیدی  آقای 
زیاد فرا راه نیروهای امنیتی بود، چون در آستانۀ انتقال 
در سال  داشتیم،  قرار  امنیتی و سیاسی  نظامی،  روند 
جاری اگر کشورهای کمک کننده به وعده های شان 
در حصه تمویل وتجهیز نیروهای امنیتی عمل نکنند 

به مشکالت زیاد روبرو خواهیم شد.

این کارشناس مسایل سیاسی باور دارد: جنگی که در 
یک یا دو جبهه در چهارده سال مقابل نیروهای امنیتی 
قرار داشت در سال آینده به ۱۰۰ جبهه تقسیم خواهد 

شد.
نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری  این،  کنار  در 
نسبت به سال آینده کشور خوشبین به نظر می رسند 
و می گویند که با تمام ُدشواری ها، سال آینده بهتر از 

سال گذشته خواهد بود.
نماینده گان  مجلس  عضو  مهدی  محی الدین  داکتر 
می گوید: من نسبت به سال آینده و نیروهای امنیتی 

خوشبین هستم.
نیروهای  نیز  ُدشواری هایی  مهدی،  آقای  گفتۀ  به  اما 
امنیتی کشور پیش رو دارند. کمبود تجهیزات، تعریف 
نامشخص از دوست و دشمن در رده های باالی دولت 
نیروهای  رزمی  روحیه  باالی  منفی  تأثیر  افغانستان، 

امنیتی می گذارد.
این که  کنار  در  افزود:  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
دست  شود،  برده  پیش  به  آهنین  ارادۀ  با  باید  جنگ 
یافتن به صلح را نیز باید در نظر داشت که پایان هر 
دشمن  پاکستان  که  می پذیرم  ما  است،  صلح  جنگ 
پاکستان  با  که  مشترک  مرزی  خط  اما  است؛  مکاره 
داریم، نشان می هد که  مذاکره با پاکستان امر اجتناب 

ناپذیر است.
جزوتام های  از  بازان  سر  فرار  مهدی،  آقای  گفتۀ  به 
طرف  از  دفاعی  به  انگیز  به ندادن  برمی گردد  نظامی 
نیروهای  باید  جنگ  ادامه  به خاطر  دولت.  رهبران 
امنیتی ما تجهیز شوند، با چند فروند چرخبال نمی شود 

به جنگ کنونی فایق آمد.
دولت  مسووالن  که  می کند  پیشنهاد  مهدی  آقای 
افغانستان مناسبات خود را با هند و پاکستان متوازن 
نگه دارند، نباید جنگ نیابتی هند در افغانستان قربانی 

بگیرد.
آقای مهدی با تأکید افزود: نخست وزیر هند به خاطر 
افغانستان  به  پاکستان  با  گفت وگوهای صلح  سبوتاژ 
سفر کرده بود، وقتی که صلح با طالبان صورت بگیرد، 
بنًا  می گیرد.  قرار  هند  به طرف  دوباره  پاکستان  جبهه 
هندی ها ترجیع می دهند که این جنگ با هزینه کمتر 

در افغانستان قربانی بگیرد.
داکتر مهدی باور دارد که طرف اصلی گفت وگوهای 
طالبان  طالبان،  نه  است  پاکستان  افغانستان،  با  صلح 
جز اردوی نا منظم پاکستان استند و از پاکستان امتیاز 
و  ثبت  پاکستان  قطعات  در  گروه ها  این  می گیرند، 

راجستر شده اند.
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دو دسته گی بر سر اصالحات نیروهای امنیتی سال ُدشواری را در پیش دارند
انتخاباتی در مجلس

کمیتۀ  ایجاد  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  مورد  در  مجلس 
گزینش، دو پارچه شده است.

کمیسیون  که  می گویند  مجلس  نماینده گان  از  برخی 
انتخابات را  با همین تشکیالت کنونی اش تاریخ  انتخابات 
مشخص کند؛ اما برخی دیگر بر اصالح این نظام و استعفای 

کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی تأکید دارند.
محمد نعیم اللی حمیدزی یک عضو مجلس گفت: »فرامین 
تقنینی اصالح قوانین انتخابات و تشکیالت کمیسیون های 
کمیسیون  بنابراین  شد؛  رد  مجلسین  سوی  از  انتخاباتی 

انتخابات در برابر مجلس مشروعیت دارد«.
هرچه  که  خواست  انتخابات  کمیسیون  از  حمیدزی  آقای 

زودتر تاریخ انتخابات پارلمانی را اعالم کند.
او یاد آور شد: »کمیتۀ گزینش مورد قبول ما نیست«.

موضع  تغییر   ، نماینده گان  از  دیگر  برخی   هم،  سویی  از 
بر انگیز  سوال  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  برابر  در  مجلس 

می دانند.
گفت:  مورد  این  در  مجلس  دیگر  عضو  فرید  ناهید 
»نماینده گان مجلس تا دو سال پیش بر سر آوردن اصالحات 
در نظام انتخاباتی با هم درگیری می کردند؛ اما حاال چگونه 

نمی خواهند که این نظام اصالح شود«.
نشود؛  اصالح  چارچوب  زمانی که  تا  افزود:  فرید  خانم 

چگونه انتخابات شفاف برگزار خواهد شد؟
اهمیت  بر  توجه  با  نیز  مجلس  عضو  دیگر  ذکریا  ذکریا 
مدنی  جامعه  و  مردم  نگرانی   « گفت:  انتخابات،  برگزاری 
برگزار  انتخابات شفاف  آنان می خواهند  است؛  قابل درک 
شود، ولی انتخابات شفاف با کمیسیون های انتخاباتی کنونی 

برگزار شده نمی تواند«.
آقای ذکریا افزود: کمیشنران کنونی کمیسیون های انتخاباتی 

باید استعفا دهند.
خلیل اهلل شهید زاده نیز تاکید ورزید: » تقابل میان مجلس و 
حکومت کاری را از پیش نمی برد؛ تا نظام انتخاباتی اصالح 

نشود، انتخابات خوب و شفاف نمی توانیم داشته باشیم«.
نیز  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  افزود:  شهیدزاده  آقای 
در مورد آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی نظر متفاوت 

دارند.
انتخابات  برگزاری  برای  که  دارند  تاکید  نماینده گان  این 

شفاف باید روند توزیع تذکره های برقی آغاز شود.
قانون  و  انتخابات  قانون  تعدیل  که  است  حالی  در  این 
تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیشنران کمیسیون های 
جمهور  رییس  سوی  از  تقنینی  فرامین  طی  که  انتخاباتی 

صادر شده بود نیز از سوی مجلس رد شد.
اما رییس جمهور گفته است که فرامین تقنینی نافذ است و 

همین گونه باقی خواهند ماند.
کمیشنران  گزینش  کمیته  تقنینی  فرمان  دو  این  اساس  بر 
کمیسیون های انتخاباتی از سوی رییس جمهور تشکیل شد 
نظامی  اصالح  کمیسیون  سوی  از  پیشنهادی  اصالحات  تا 

انتخاباتی، به خود جنبه عملی بگیرد.
رییس جمهور گفته است که انتخابات پارلمانی میان تابستان 

و خزان سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد.

معترضانبامیانی:

 خط انتقال برق آسیای میانه به جای سالنگ از بامیان بگذرد
خواهان  اعتراضی  تظاهراتی  در  بامیانی  معترض  صدها 
اجرا شدن پیشنهاد یک شرکت آلمانی در مورد انتقال برق 

وارداتی شمال از طریق بامیان شده اند.
اسماعیل زکی از برگزارکنندگان این تظاهرات گفت که 
تعدادی از فعاالن مدنی، سیاسی و اهالی این والیت در 
طرح  اجرای  خواستار  و  کردند  شرکت  تظاهرات  این 
بامیان  از طریق  از شمال کشور  انتقال برق  احداث خط 

به کابل شدند.
محمد اکبری، نماینده بامیان در مجلس نمایندگان گفت 
فیشنر که مسئول  به  آلمانی موسوم  قبال یک شرکت  که 
بررسی طرح اجرائی این خط انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت 
بامیان  مسیر  که  کرده  استدالل  مختلف  دالیل  به  بوده، 

بهترین مسیر احداث این خط است.
دو روز پیش نمایندگان والیت های بامیان، غور، غزنی و 
دایکندی در یک کنفرانس خبری از این که دولت تا حال 
به درخواست آنها برای انتقال برق به مناطق مرکزی پاسخ 

مثبت نداده، به شدت انتقاد کردند.
آقای اکبری دولت را متهم به اعمال تبعیض علیه ساکنان 
قصد  دولت  که  مدعی شد  و  کرد  کشور  مرکزی  مناطق 

دارد این خط انتقال برق را از کوه  هندوکش اجرا کند.
هیچ  اصال   2۰۳2 سال  تا  دولت  که  گفت  اکبری  آقای 
از  پس  و  ندارد  بامیان  مردم  به  برق رسانی  برای  طرحی 
آن هم مشخص نیست که دولت تصمیمی در این مورد 

می گیرد یا نه.
او گفت که احداث این خط از مسیر بامیان نه تنها هزینه 
کمتری در بر دارد، بلکه مواظبت از آن هم نسبت به کوه 

هندوکش آسان تر است و در آینده هم انتقال برق حرارتی 
از نیروگاه برق حرارتی که قرار است در کنار معدن زغال 
سنگ اشپشته بامیان ساخته شود، هم امکان پذیر می شود.

برق  شرکت  و  آب  و  انرژی  وزارت  مجلس  عضو  این 
افغانستان را مسوول اجرای این طرح دانست و گفت که 
همین امروز قرار است نمایندگان بامیان با رئیس شرکت 
برق  مسیر  تغییر  از  که  بخواهند  او  از  و  کند  دیدار  برق 

منصرف شود.
که  گفت  برق  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل  اما 
طراحی و اجرای این پروژه مربوط به این شرکت نیست 
و تنها در زمان اجرای آن کار نظارت فنی از آن مربوط 

این شرکت است.
عبدالرحمان احمدی، سخنگوی والی بامیان گفت که این 
والیت یک نیروگاه برق آفتابی دارد که تنها یک مگاوات 
برق تولید می کند و این مقدار برق با نیازمندی این والیت 

اصال مطابقت ندارد.
آقای احمدی افزود که مقام های محلی والیت بامیان بارها 
موضوع تامین نیروی برق در بامیان را با مقام های وزارت 
انرژی و آب و شرکت برق افغانستان در میان گذاشته اند، 

اما پاسخ مثبتی نگرفته اند.
یکی از دو خط انتقال برق از آسیای میانه به کابل موسوم 
به »توتاپ« با حمایت مالی بانک توسعه آسیایی ساخته 
دومی  خط  بامیان،  والیت  نمایندگان  گفته  به  می شود. 
موسوم به »کاسا - ۱۰۰۰« از طریق پنجشیر و پروان به 

کابل کشیده می شود.
از  توتاپ  برق  انتقال  خط  مسیر  تعیین  برای  جنجال ها 

بغالن تا کابل، در یک سال اخیر محل بحث بوده است.
و  دولتی  مقام های  از  برخی  سی،  بی  بی  گزارش  به 
نمایندگان مردم و همچنین اهالی مناطق مرکزی خواستار 
کابل  بعد  و  بامیان  شکاری،  دره  مسیر  از  آن  احداث 
که  معتقدند  دولتی  مقام های  از  دیگر  برخی  اما  هستند، 

این خط از مسیر بغالن، کوه هندوکش، والیت پروان و 
کابل ساخته شود.

زمستان پارسال وقتی چند پایه در گذرگاه سالنگ در کوه 
انتقال  هندوکش واژگون شد، بحث ها بر سر مسیر خط 

برق توتاپ داغ تر شد.
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ورزش

نیجریه  و  آذربایجان  جمهوری  تمایل  ابراز  از  پاکستان  رییس جمهوری 
به ویژه نسل جدید  پاکستان  نظامی ساخت  برای خرید تجهیزات دفاعی و 

جنگنده های »ِجی-اف ۱۷« از پاکستان خبر داد.
راولپندی  شهر  صنعت  و  بازرگانی  اتاق  اعضای  دیدار  در  حسین،  ممنون 
به  پاکستان گفت: جمهوری آذربایجان و نیجریه  در کاخ ریاست جمهوری 

خریداران تجهیزات نظامی پاکستان تبدیل خواهند شد.
ویژه جنگنده های  به  پاکستان  دفاعی  تولیدات  برای خرید  نیجریه  افزود:  او 

جی-اف ۱۷ و هواپیماهای آموزشی »ُمشاق« اظهار تمایل کرده است.
با اشاره به سفر اخیر خود به جمهوری آذربایجان  رییس جمهوری پاکستان 
گسترش  درخصوص  باکو  دولت  عالی  مقام های  با  سفر  این  در  کرد:  بیان 
همکاری های دوسویه در بخش های مختلف رأی زنی و تبادل نظر انجام شد.

چندی پیش مصر نیز برای خرید جنگندۀ جی-اف ۱۷ از پاکستان ابزار تمایل 
کرد.

همچنین پاکستان قرارداد فروش 2۰ فروند جت جنگندۀ آموزشی معروف به 
»سوپر مشاق« با عراق امضا کرده و قرارداد فروش ۵2 فروند از این هواپیما 

به ترکیه نیز در حال نهایی شدن است.
رانا تنویر حسین، وزیر تولیدات دفاعی پاکستان چندی پیش اعالم کرد که 
هواپیمای جنگندۀ ساخت این کشور معروف به جی.اف-۱۷ از قابلیت های 
بسیار باالیی برخوردار است و حتا قابل رقابت با شناخته شده ترین جنگده های 

جهان، از جمله F-۱۶ است.
جنگنده های  خرید  به  نسبت  زیادی  کشورهای  حسین،  تنویر  رانا  گفتۀ  به 
جی.اف-۱۷ ساخت پاکستان عالقه مند هستند، زیرا این جنگنده به رغم قیمت 
پایین آن، نسبت به سایر جنگنده ها، از قابلیت های باالیی برخوردار است و با 

پیشرفته ترین جت های جنگده قابل رقابت است.
و  فناوری  که  است  پاکستان  و  جنگندۀ جی.اف-۱۷ محصول مشترک چین 

خط تولید آن، ازسوی چین در اختیار پاکستان قرار گرفته است.

مانفرد وبر، رییس حزب ایتالفی مردم در پارلمان اروپا گفت: ترکیه به تعهد 
خود در قبال اروپا دربارۀ دریافت کمک سه میلیارد یورویی در ازای کنترل 

مرزهایش و جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا عمل نکرده است.
»زوددویچه  آلمانی  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  جمعه  روز  اروپایی  مقام  این 
میلیارد   ۳.28( یورویی  میلیارد  توافق سه  از  اروپا  اتحادیۀ  افزود:  سایتونگ« 

دالری( با انکارا برای کنترل مرزهای این کشور نتیجۀ کافی نگرفته است.
رییس حزب مردم در پارلمان اروپا که ایتالفی از احزاب راست میانه به شمار 
تعداد  و  ندهد  رخ  اتفاقی  آتی،  هفتۀ  چند  در  اگر  کرد:  خاطرنشان  می رود، 
پناه جویان به شکل چشم گیری کاهش نیابد، اروپا باید بار دیگر توافق با ترکیه 

را ارزیابی کند.
رهبر بزرگ ترین حزب ایتالفی پارلمان اروپا و عضو حزب دمکرات مسیحی 
تعداد  چند  هر  کرد:  تصریح  آلمان،  اعظم  صدر  مرکل«  »آنگال  ریاست  به 
در  نفر   ۱۵۰۰ حدود  به  می شوند  وارد  یونان  از  که  آواره گانی  و  پناه جویان 
روز کاهش یافته، اما این کاهش بیش از آن که ناشی از تالش مسووالن ترک 
برای جلوگیری از ورود مهاجران به اروپا باشد، به دلیل شرایط نامساعد آب 

و هوایی بوده است.
فعال  قبیل  از  ترکیه،  به  امتیازات  ارایۀ برخی  قبال  بتازه گی در  اروپا  اتحادیۀ 
برای  روادید  مقررات  لغو  اروپا،  اتحادیۀ  با  ترکیه  هم گرایی  فرایند  کردن 
شهروندان ترکیه در سفر به اتحادیه اروپا و کمک سه میلیارد یورویی به انکارا 
از ترکیه خواسته است، به طور  پناه جویان؛  برای هزینه کردن جهت اسکان 

جدی از عبور پناه جویان از طریق این کشور به اروپا جلوگیری کند.

بیست آوره، تیم ملی زیمبابوی را  تیم ملی کرکت کشور در نخستین دیدارِ 
شکست داد.

این رقابت که شب گذشته در شهر شارجۀ امارات متحدۀ عربی برگزار شد، 
نخست بازی را تیم ملی کرکت افغانستان آغاز کرد و دربسیت آور و از دست 
دادن هفت بازیکن، ۱8۷ دوش  را انجام داد. تیم زیمبابوی در بیست آور و از 
دست دادن پنج بازیکن، هدف داده شده را تکمیل نتوانست و شکست را از 

سوی تیم ملی کرکت افغانستان پذیرفت.
گفتنی است که تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی دیگر بسیت آوره را نیز با 

تیم ملی زیمبابوی انجام می دهد.
پیش از این در پنج بازی پنجاه آوره، ملی پوشان کرکت کشور توانستند سه 

بازی را برنده شوند و کپ قهرمانی رقابت های پنجاه آوره را کمایی کنند.

جدایی  احتمال  هرگونه  رئال مادرید،  جدید  سرمربی  زیدان،  زین الدین 
کریستیانو رونالدو از جمع کهکشانی ها در پایان فصل را رد کرد. رئال مادرید 
در برنابئو برای اولین بار با هدایت زیدان وارد میدان خواهد شد تا با دپورتیوو 
مصاف دهد. حریف فردای رئال مادرید همان تیمی است که در 8 ماه اخیر 
دو بار بارسلونا را در نوکمپ، 2-2 متوقف کرده و به همین دلیل، رئالی ها 
کار ساده یی در پیش نخواهند داشت. زیدان در نشست خبری این بازی در 
مورد دپورتیوو گفت: »دپور تیم خوبی است و بازیکنان سریع و باکیفیتی دارد. 
آن ها با انگیزه و برای انجام یک بازی بزرگ به برنابئو می آیند. دپورتیوو در 
ضد حمالت خطرناک است. مهم این است که بدانیم چگونه باید مقابل این 

تیم بازی کنیم.«
او چه  مورد  در  کرد.  بازی خواهد  زمین  کناره های  در  مثل همیشه  رونالدو 
می توانم بگویم؟ آمارهای رونالدو خود گویای همه چیز هستند. دوست دارم 

رونالدو در زمین خوش حال باشد و از بازی خودش لذت ببرد.«
رونالدو غیر قابل فروش است. به هیچ عنوان چنین چیزی امکانپذیر نیست. او 

روح تیم و محبوب هواداران است. او از رئال جدا نخواهد شد.«

پپ گواردیوال، سرمربی حال حاضر بایرن چند روز پیش رسمًا خبر از عالقۀ 
خود به مربی گری در لیگ برتر انگلیس داد. گواردیوال فصل بعد به طور حتم 
در تیمی دیگر به غیر از بایرن مربی گری خواهد کرد و از سیتی، یونایتد و 

چلسی به عنوان مقصد بعدی او یاد می شود.
لوییس فان خال، سرمربی هالندی یونایتد که وضعیت چندان باثباتی در این 
تیم ندارد و ممکن است در صورت کسب چند نتیجه ضعیف دیگر از این 
تیم برکنار شود، در مورد اخبار مربوط به مذاکره مدیران یونایتد با گواردیوال 
گفت: »دو سال پیش گفته بودم که عالقۀ مربیان به حضور در لیگ برتر چیز 
عجیبی نیست. مربیان همیشه جاه طلبند و گواردیوال یکی از مربیانی است که 

دوست دارد تجربۀ مربی گری در لیگ برتر را کسب کند.
من قباًل هم گفته ام که در پایان دوران مربی گری قرار دارم و این مسایل برای 
به اهدافش  این است که یونایتد را  ندارند. برای من مهم  من دیگر اهمیتی 
برسانم و هنوز یک سال دیگر از قراردادم باقی مانده است. نگران اخبار و 

شایعات موجود نیستم.«

جمهوری آذربایجان و نیجریه به دنبال 

خرید هواپیمای جنگده از پاکستان

مقامارشداروپایی:

ترکیه به تعهد خود در کنترل 
مرزهایش عمل نکرده است

زیمبابوی باردیگر
 در برابر افغانستان شکست خورد

زیدان:
رونالدو غیر قابل فروش است

فانخال:
مربیان همیشه جاه طلبند

ضیا صدر

چهره های معصوم و شرم گین 
وقتی با مردم کوچه و بازار مواجه می شویم، انتظار داریم 
که انعکاس و بازتاب فهم آنان را دربارۀ قضایا و وضعیت 

کشور درک کنیم.
همه آمادۀ گالیه هستند و بسیاری سوراخ دعا گم کرده، نفرین و دشنام 
بر سر این و آن به هوا فیر می کنند. اما در این میان با چهره های معصوم 
و شرم ناکی مواجه می شویم که حقیقت مسأله را گویی می فهمند، ولی 
گویی گوش شنوایی برای ابراز و اظهار نمی یابند. آن ها گاهی که لب به 

سخن می گشایند، روی نکات مهمی انگشت می نهند.
آلۀ  ابراز می کنند که »همه  این چهره های معصوم در عین کم حرفی، 
دستیم«! همه پول می گیریم که »خون بریزیم و ویران کنیم« مخالف و 
موافق هردو از یک آوخور کاه و جو می نوشد و از یک نقطه فرمان 

می گیرد!؟
هم  با  قرن ها  که  همسایه گانی  خانۀ  می کنیم؟  ویران  را  اما چه چیزی 
آنان  سالۀ  هزاران  تالش  اثر  از  که  نیاکانی  میراث  کرده ایم.  زنده گی 
آنان  تفکر  و  انسانیت  از  نشان  که  است. چیزهایی  مانده  باقی  برجای 

دارد و پیغام رسان گذشته و پیشینیان هستند.
پول می گیریم که خون بریزیم، اما خون چه کسی را، خون کسانی که 
سال ها نان و نمک شان را خورده ایم. خون طفل، زن و دختر بیگناهی 

که می توانست آیندۀ درخشانی داشته باشد.
وقتی حکم اسالم و جهاد در بین می آید، باز هم شرم گین تر می شوند و 

تنها می گویند: کو اسالم و کو جهاد؟
بعد از ابراز چنین نظرهایی، در یک سکوت مطلق فرو می روند و آدم 
خیال می کند که آن ها پس از آن شروع می کنند به مویه کردن در درون 
خویش. و دیگر روی بر می گردانند تا تنهایی و خلوت خویش را از 

دست ندهند!
واقعًا این افراد چه جایگاهی در میان مردم و حکومت ما دارند. چرا نباید 
چنین افرادی را کافت و یافت و زمانی از وقت خویش را اختصاص به 

آن ها داد تا معنی انس و عمق و مهربانی را درک و بهتر کنیم؟!!.

فخرالدین قاضی زاده

بدخشان را از دست ندهید !
تاجکستانی ها،  به شمول  از شهروندان خارجی  شماری 
ازبکستانی ها، چیچینی ها و پنجابی های پاکستان که عماًل 
می جنگند،  بدخشان  در والیت  دولتی  نیروی  علیه  طالبان  در صفوف 
خانواده های شان را نیز به این والیت انتقال داده اند و در حال حاضر در 
مناطق درۀ خستک ولسوالی جرم و در مربوطات ولسوالی های یُمگان 
و وردوج به سر می برند. از سوی هم، در حال حاضر طالبان در والیت 
بدخشان که دو ولسوالی)یُمگان و وردوج( را به گونۀ کامل در اختیار 
درایم،  تگاب،  کشم،  ارگو،  بهارک،  جرم،  ولسوالی های  در  و  دارند 
خود  دارند،  فعالیت  و  حضور  کوهستان  یاون،  راغستان،  ارغنج خواه، 
را برای یک عملیات گسترده در این والیت آماده می کنند. در صورتی 
که مقام های محلی والیت بدخشان چپن پوشی ها را کنار نگذارند و 
متوجه وضعیت در این والیت نشوند، به احتمال قوی بهار سال آینده 
برای طالبان سر آغاز سال خوبی  بد و  بهار  برای دولت و مردم یک 

خواهد بود.

احمد ذکی خاورنیا

اندیشه های قبرستانی!
در جهان ما همواره از دستاوردهای بشری و پیشرفت های 
چشم گیر در عرصه های مختلف سخن به میان می آید. اما 
آن  برای  پاسخی  که  می شود  هزاران سوال طرح  دینی  در عرصه های 
دیده نمی شود و اگر پاسخی هم بدست می آید، حواله دادن به سلف 
و  می چرخند  سلف  گفتار  محور  در  همواره  ما  علمای  است.  صالح 
هرگاه از ایشان پرسیده شود که رأی شما چیست؟ در پاسخ می گویند: 
رأی من موافق با فالن عالم رحمه اهلل است!. گویا که عقل های ما تا ابد 
به قبرستان ها بسته شده است! و گویا ما مکلف نیستیم و نقش ما هم جز 
حفظ و تلقی و تقلید گذشته گان چیز دیگری نیست! همواره راه حل را 
چه در مسایل دینی و چه در مسایل دنیوی حواله به دیگران می دهیم... 
در عرصۀ سیاست راه حل در دست دیگران... در عرصۀ اقتصاد صادر 
کردن از دیگران مصرف از ما... و در عرصۀ فقه و اندیشه راه حل در 
دست سلف صالح! و اگر کسی جرأت کرد و سخنی گفت که مخالف 
با گفته های سلف صالح باشد، وای به حالش! گویا این که سلف صالح 

همه معصوم بوده و هیچ اشتباهی نمی کردند.
را  آن  منابع  اما  می کنی،  نوشته  خوبی  گپ های  گفت:  من  به  کسی 
نمی نویسی؟ گفتم برای فرآوردهای فکری خودم نیز باید منابع دست و 

پا کنم و به یکی از علمای سلف نسبتش دهم؟
هم  ما  عقل های  حتا  که  رسیده  جایی  به  ما  وضعیت  این که  خالصه 
یک طرفه کار می کند، به این معنی هر چیز را از دیگران می گیرد و خود 

چیزی به دیگران نمی فرستد.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

به  که  می گویند  آب  و  انرژی  وزارت  مسووالن 
از  برق  بیشتر  انتقال  توانایی  امکانات،  نبود  دلیل 

ترکمنستان به هرات را ندارند.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور با بیان 
این مطلب می گوید: به خاطر تقویت ساخت برق 
ترکمنستان به هرات، باید نیروگاه برق ساخته شود.
در  کشور  آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی،  احمد  علی 
تقویت  خاطر  به  که  گفت  خبری  نشست  یک 
زیر  به  نیاز  هرات،  در  ترکمنستان  وارداتی  برق 

ساخت های بزرگ است.
او می گوید: ترکمنستان از چندی پیش آماده انتقال 
 ۱۱۰ لین  اما  است  هرات  والیت  به  بیشتر  برق 
را  انرژی  افزایش  توانایی  برق،  انتقالی  کیلوولت 

ندارد.
خاطر  به  باید  کشور،  آب  و  انرژی  وزیر  بیان  به 
یک  هرات،  به  ترکمنستان  وارداتی  برق  تقویت 
نیروگاه ساخته شود و عالوه بر آن لین انتقالی برق 

هم تقویت گردد.
وزیر انرژی و آب کشور تاکید کرد که برنامه ها به 
خاطر ساخت نیروگاه و تقویت لین انتقالی برق از 

ترکمنستان به هرات در جریان است.
او گفت: ۱۷ میلیون افغانی بخاطر ساخت نیروگاه و 
تقویت لین برق به اداره هرات برشنا منتقل شده و 

کار آن بزودی آغاز می شود.
وزیر انرژی و آب کشور افزود: پس از این تغییرات 
توانایی  هرات،  به  ترکمنستان  وارداتی  برق  در 

تقویت سه برابر این انرژی به وجود می آید.

گفتنی است که همواره یکی از چالش های مشترکین 
اندازه  برق ترکمنستان در هرات نوسانات بیش از 

این برق است.
در دو فصل تابستان و زمستان به دلیل استفاده بیشتر 
مردم از این برق، نوسانات آن هم افزایش می یابد.

آزارهای  و  زنان  بر  گروهی  حمله  در  پناهجویان 
آلمان  کولن  شهر  در  نو  سال  شب  در  جنسی 
هم  بر  عالوه  نیز  مرکل  آنگال  حاال  هستند.  متهم 
حزبی هایش از طرح سخت کردن قوانین پناهنده گی 

در آلمان حمایت می کند.
صدراعظم آلمان از یک طرح پیشنهادی حمایت می 
کند که بر اساس آن اخراج پناهجویانی که مرتکب 
جرم می شوند، تسریع می گردد. این اظهارات یک 
هفته پس از آن بیان شد که در ایستگاه مرکزی قطار 
شهر کولن آلمان آزارهای جنسی گسترده صورت 

گرفت.
در واکنش به موجی از حمالت جنسی شب سال 
از  شماری  حداقل  شود  می  گفته  که  کولن  در  نو 
مرکل  انگال  گرفته،  صورت  مهاجران  توسط  آنان 
روز جمعه اعالم کرد که حاال زمان آن رسیده که 
روند اخراج مهاجرانی که در مجرم هستند، سریع 
تر گردد. آزارهای جنسی گسترده شوک بزرگی را 

در جامعه آلمان ایجاد کرد.

آنگال مرکل صدراعظم آلمان در جریان مالقات با 
دی  »سی  مسیحی  دموکرات  اتحاد  حزب  اعضای 
است  این  چیز  »مهترین  گفت:  مخاطبانش  به  یو« 
که حقایق در مورد آنچه در شهر کولن اتفاق افتاد، 
چیزهای  شوند.  بیان  پرده  بی  و  آزاد  صورت  به 
آنها  به  نسبت  باید  ما  و  افتاده  اتفاق  وحشتناکی 

پاسخگو باشیم«.
اخراج  مهاجرانی  تنها  آلمان،  فعلی  قانون  براساس 
می شوند که دولت آلمان آنان را به سه سال زندان 
محکوم کرده باشد و این نکته نیز تایید شود که در 
صورت پس فرستادن شان به کشورشان جان آنها 

در خطر نیست.
وزیر داخله آلمان گفت شمار نیروهای پولیس در 
یک  مناسب  کولن  قطار  مرکزی  ایستگاه  اطراف 

جشن معمولی بود.
تغییر در قانون پناهنده گی

به نقل از خبرگزاری فرانسه، مرکل برای اولین بار 
سخن  پناهندگی  قانون  در  تغییر  مورد  در  صریحا 

گفت: »ما باید از خودمان بپرسیم آیا ضرور بود که 
زودتر این راه را پیش می گرفتیم؟ من باید این را 
به خودم بگویم که ما باید هرچه زودتر این مسئله 

را حل کنیم«.
داخله  وزیر  دیمیزیر  توماس  همچنان  جمعه  روز 
و هایکو ماس وزیر عدلیه آلمان نیز با هم مالقات 
کردند و درباره قانون پناهندگی این کشور گفتگو 

کردند.
افتاد،  اتفاق  کولن  در  که  رویدادی  به  اشاره  با 
اطراف  به  که  پولیسی  نیروهای  شمار  از  دیمیزیر 
ایستگاه قطار این شهر فرستاده شده بود، دفاع کرد 
برای یک  آرایی معمولی  »این یک صف  و گفت: 
جشن سال نو معمولی بود، اما در مقایسه با گذشته 

کم بود«.
تحت فشار

توجهی  قابل  به شکل  از رویداد کولن  مرکل پس 
را  تردیدهایی  و  شک  و  گرفته  قرار  فشار  تحت 
در داخل و خارج این کشور سبب شده است که 
زیاد  شمار  به  تا  است  گرفته  تصمیم  مرکل  چرا 

پناهجویان اجازه ورود بدهد.
برخی ها مرکل را به خاطر سیاست »درهای باز« در 
برابر پناهجویان به شدت مورد انتقاد قرار داده اند، 
هرچند که آلمان از ماه سپتمبر 2۰۱۵ کنترول مرزی 
اش را با اتریش دوباره آغاز کرده است. آلمان در 
سال گذشته نزدیک به ۱.۱ میلیون پناهجو را جای 
داده است که بیشترشان از مناطق درگیر بحران در 

خاورمیانه هستند.
است  فالتز  راینلند  ایاالت  مرکز  آلمان  ماینز  شهر 
که در سیزدهم ماه مارچ انتخابات ایالتی آن برگزار 
سیاست  برای  محکی  انتخابات  این  شود.  می 
بود. در  پناهجویان خواهد  قبال  جاری احزاب در 
میان محافظه کاران دموکرات  به شدت  ایالت  این 
مسیحی »سی دی یو« و چپی های میانه رو سوسیال 

دموکرات رقابت وجود دارد.

وزیرانرژیوآب:

تقویت برق وارداتی از ترکمنستان به هرات ممکن نیست

حمایت مرکل از طرح اخراج سریع 
پناهجویان مجرم از آلمان

مسووالن امنیتی

قناعت مجلس را فراهم نتوانستند

افغانستان  امنیتی  ارشد  مقام های  سه ساعته  توضیحات 
قناعت مجلس نمایندگان را فراهم نکرد و مجلس خواستار 

ارائه طرح مقابله با شورشیان شد.
نورالحق علومی وزیر داخله، معصوم استانکزی سرپرست 
وزارت دفاع و مسعود اندرابی سرپرست امنیت ملی برای 
به  امنیتی  برنامه های  توضیح  برای  )۱۹ جدی(  شنبه  روز 

مجلس فراخوانده شده بودند.
رو  به  رو  فرسایشی  جنگ  با  »ما  گفت:  استانکزی  آقای 
هستیم. در نقطه های مختلف، در هر جایی که واحدهای 
اردو )ارتش( یا پولیس هستند، در 24 ساعت، ]نیروهای 
سپری  جنگ  در  را  خود  وقت  از  بخشی  حداقل  امنیتی[ 

می کنند.«
بلکه  نیست،  ماه  یا  روز  یک  در  وضعیت  »این  افزود:  او 
تقریبًا در طول هشت ماه گذشته، در هر والیت، از کاپیسا، 
تا بغالن، قندوز، بدخشان، پکتیا و پکتکا، در هر نقطه ای 
از کشور ما واقعا نتوانستیم که واحد ذخیره داشته باشیم.«

اگر پاسگاه در وضعیت  سرپرست وزارت دفاع گفت که 
محاصره قرار داشته باشد، ممکن است در ظرف دو روز 
یا پنج روز به سربازان آن نان نرسد یا مشکل دیگری برای 

آنها پیدا شود.
در  والی هلمند  معاون  یار  این محمدجان رسول  از  پیش 
به محمداشرف غنی رییس جمهوری  نامه سرگشاده  یک 
از نبود امکانات و نیروی پشتیبانی در این والیت جنگ زده 

انتقاد کرده بود و به همین دلیل از مقامش برکنار شد.
را  او  سخنان  نماینده گان  مجلس  در  استانکزی  آقای  اما 
به »شهرت طلبی« نسبت داد و گفت جنگ هلمند »جنگ 

ساده ای نیست« و در آن جا وضعیت عادی وجود ندارد.
به دنبال توضیحات این مقام ها، عبدالرئوف ابراهیمی رییس 
امنیتی( برنامه دارند. تدابیر  مجلس گفت: »آنها )مقام های 
تجهیز، احضارات و آماده گی را دارند، ولی نگفته اند که در 

زمستان عملیات دارند.«
او انتقاد کرد که چرا این مقام ها به صراحت نگفته اند که 
والیت های  در  رفته  دست  از  مناطق  زمستان  ماه  دو  در 
هلمند  قندهار،  سمنگان،  سرپل،  قندوز،  تخار،  بدخشان، 
بازپس  را  کشور  شرقی  مناطق  سایر  و  نورستان  کنر،  و 

می گیرند.
را  برنامه  این  ما  دلیل،  این  »به  کرد:  تاکید  مجلس  رئیس 

کاماًل قابل قبول برای شورا و مردم افغانستان نمی دانیم.«
مجلس نماینده گان نگران است که با گرم شدن هوا، جنگ 
امنیتی  وضعیت  و  یابد  شدت  کشور  مختلف  مناطق  در 

کشور بدتر شود.
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