
یازدهمین سالروز تصویب قانون اساسی
دور زدن قانون اساسی در افغانستان

از  از والیت هلمند می رسانند که شماری  گزارش ها 
برابر طالبان  نقاب پوشیده و در  این والیت  افراد در 
والیت  در  پوشانی  نقاب  این  از  پیش  می جنگند.  
دروالیت  بودند.  شده  دیده  نیز  غزنی  و  نورستان 
نورستان نقاب پوشانی پیدار شده بودند که فرماندهان 
طالبان را به قتل میرساندند. اما در غزنی نقاب پوشان 
برضد نیروهای دولتی جنگ می کردند. قصه آن نقاب 
پوشان  نقاب  حاال  و  شد  خاموش  باره  یک  پوشان 
جدیدی وارد عرصه شده اند. این که این نقاب ها چه 
زمانی از چهره می افتند معلوم نیست. چیزی که برای 
نقاب  این  که  است  این  دارد  اهمیت  افغانستان  مردم 
پوشان تا دندان مسلح و رزمی مردمی اند که در برابر 
طابان قرار داند و یاهم داستان تازه و حرکت جدیدی 

در راه است.
 محمد جان رسول یار، معاون والیت هلمند می گوید 
که این گروه نقاب پوش در ولسوالی کجکی هلمند با 

طالبان درگیر جنگ اند.

به گفتۀ وی، تا به حال این درگیری ها میان هردوطرف 
ده ها کشته و زخمی برجا گذاشته است.

اگرچه هویت این نقاب پوشان به گونۀ دقیق مشخص 
نیست اما شماری از مقام ها در والیت هلمند گفته اند 
که آنان خود را به گروه دولت اسالمی)داعش( نسبت 

می دهند.
مطلب  این  گفتن  با  هلمند  والیتی  شورای  رییس 
می افزاید که رهبری این افراد به دوش مال عبدالرووف 
خادم، یکی از فرمان دهان...              ادامه صفحه 6 
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فرار  به  رابطه  در  شایعات  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 
رییس خدایداد را از زندان رد کرده است و گفته است 
که پرونده این فرد، به دادگاه معرفی می شود تا به کیفر 

برسد.
شایعه فرار خدایداد از زندان بعد از آن زبان به زبان شد 
تا کنون  اتباع خارجی که  از  که گفته می شود چهار تن 
هویت شان به گونه مشخص اعالم نشده است، توانسته 
اند از یک زندان امنیت ملی در کابل فرار کنند؛ اما بعد از 

دو روز دوباره در کابل به بند افتادند. 
که  بود  گرفته  قوت  نکته  این  رویداد  این  با  پیوند  در 
دادن  فرار  به هدف  زندان  از  فرار  این  که  است  ممکن 
سامان  کشور  افراد  ترین  جانی  از  یکی  رییس خدایداد 
داده شده باشد و بعد صفحات...            ادامه صفحه 6
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را  در ولسوالی سیدآباد این والیت به آتش کشیده اند.
والیت  این  سرپرست  سخنگوی  خوگیانی،  عطاءاهلل 
دیروز به رادیو کلید گفت: این رویداد  شب گذشته، در 
منطقه اونخی ولسوالی سیدآباد این والیت رخ داده اس
ت....                                        ادامه صفحه 6



که  هنگامی  طالبان،  دورة  در  پیش  سیزده سال 
در مدرسۀ قطب المدارس والیت بغالن درس 
به  بسته گانم  نزدیک ترین  از  یکی  می خواندم، 
گفته  ترك  را  مدرسه  این  که  کرد  توصیه  من 
دهکدةمان  مالی  نزد  تحصیل  ادامۀ  برای  و 
برگردم.  بود،  زبردستی  مدرس  قضا  از  که 
طالبان،  دینی  مدارس  که  بود  این  او  استدالل 
است  دانش آموزان  مغزی  شست وشوی  محل 

و طلبه ها را جنگ جو و شورشی بار می آورد.
دیروز وقتی شنیدم که سران احزاب پاکستان در 
گفت وگو با رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی 
پذیرفته اند که مدارس پاکستان، محل آموزش 
خاطرات  یاد  به  است،  افراطیت  پرورش  و 
سیزده سال قبل دوراِن طلبه گی ام افتادم و حیفم 
آمد آن چه را که در پیوند به وضعیت مدارس 

دینی می دانم، ننویسم.

اقتـدار پدرساالرانه
دینی،  مدارس  در  مغزی  شست وشوی 
را  آدمی  دینی،  مدارس  است.  واقعیت  یک 
مستعد  و  می آورد  بار  شورشی  و  جنگ جو 
برخالف  می سازد.  خشونت  هرگونه  ارتکاِب 
اصلی  مشکل  می پندارند  که  کسانی  تصور 
مدارس دینی، نصاب تعلیمی کهنه و مندرِس 
دانش آموختۀ  یک  عنوان  به  من  آن هاست، 
پدرساالرانۀ  ساختار  در  را  اشکال  شرعیات، 
مدرسه های  در  شاگرد  و  استاد  میان  حاکم 
جایگاه  که  است  آن  واقعیت  می دانم.  دینی 
استاد در مدارس دینی، شبیه جایگاه »پدر« در 
همان گونه یی  می باشد؛  پدرساالر  خانواده های 
که در خانواده های پدرساالر، روابِط عمودی، 
رابطۀ  پایین حکم فرماست،  به  باال  از  آمرانه و 
استاد در مدارس دینی  میان شاگرد و  موجود 
نیز آمرانه بوده و مبتنی بر اصل تبعیت می باشد. 
از استاد در مدارس دینی با لقب »پدر معنوی« 
یاد می شود. همان گونه  که پدرها حق دارند در 
را  فرزندان شان  نافرمانی  و  سرکشی  صورت 
نظر  در  نیز  استاد  برای  حق  این  کنند،  »عاق« 

گرفته شده است.
کسی  به  و  است  دینی  اصطالح  یک  »عاق«   
اطالق می گردد که نافرمانی پدر و مادر یا استاد 
است،  آمده  دینی  روایات  در  باشد.  کرده  را 
کسی که توسط پدر و مادر و یا استاد عاق شده 
باشد، نه تنها مستوجب عقوبِت اخروی خواهد 
بود، بل حتا امامِت او در نمازهای پنج گانه نیز 

نارواست.
از حضرت علی کرم اهلل وجهه نیز دربارة جایگاه 
به  هرکسی  است:  فرموده  که  شده  نقل  استاد 

شما حرفی را آموختاند، موالی تان است.
واالیی  جایگاه  و  معنوی  این که حقوق  القصه 
که برای استادان در مدارس دینی در نظر گرفته 
و  مطیع  موجود  یک  را  شاگردان  است،  شده 
مدیران  دست  در  ابزاری  و  استاد  فرمان بردارِ 
به  را  آن ها  استاد  کافی ست  می سازد.  مدرسه 
انجام هر کاری دستور دهد تا شاگردان عملی 

کنند.

اطاعت
از  پس  که  کسی  نازی،  آلمان  افسر  آیشمن، 
اتهام نسل کشی یهودیان  به  جنگ جهانی دوم 
یادداشت های  در  شد،  محاکمه  اورشلیم  در 
خود می نویسد: »از کودکی اطاعت چیزی بود 
کنم.  بیرون  خود  سیستم  از  نمی توانستم  که 
وقتی در سن بیست وهفت ساله گی وارد ارتش 
شدم، اطاعت را خیلی دشوارتر از آن حدی که 
در طی زنده گی ام بود، نیافتم. باور نکردنی بود 
که از اوامر پیروی نکنم. وقتی اکنون به گذشته 
بر  مبتنی  زنده گی  که  درمی یابم  می کنم،  نگاه 
اطاعت و فرمان بری، به راستی زنده گی راحتی 
است. زنده گی به چنین شیوه یی حداقِل نیاز به 

تفکر را دارد«.
بله، وقتی انسان  قوة نقاد و خرد انتقادی خود را 
از دست داده و به »اطاعت« کردن عادت کند، 

از او »آیشمن« ساخته می شود.
شرقی ها  ما  این که  دالیل  از  یکی  متأسفانه 
و  هستیم  داخلی  جنگ های  درگیر  بیش تر 
عمل کردهای مان  خونین  پیامدهای  به  کمتر 
اطاعت پذیری مان  روحیۀ  همین  می اندیشیم، 
داخلی  جنگ های  عامالن  از  یکی  از  است. 
و  موشک پراکنی ها  آن همه  از  آیا  که  پرسیدند 
در  هستی.  پشیمان  گذشته ات  انسان کشی های 
پاسخ گفت: »نه، آخر جنگ بود و وظیفۀ یک 
سرباز اطاعت از آمرش است«. پاسخی فریبنده  
است، اما آن چه که در آن بسیار به گونۀ عریان 
در  آزاد  عامل  مسوولیت  شده،  گرفته  نادیده 
این سخن  وقتی  آدمی  می باشد.  قربانیان  برابر 
بهاوادگیتا در حماسۀ  یاد شعر  به  را می شنود، 
این  قهرمان  می افتد.  مهابهارات  هندی  بزرگ 
شعر که نامش ارجونا است، سوار بر ارابۀ خود 
به سوی دشمنان می تازد و در حالی که آماده 

است با شمشیر خود انسان های بی شماری را به 
قتل برساند، ناگهان چشمش به خویشاوندانش 
دارند.  حضور  دشمنان  میان  در  که  می خورد 
اما  از کشتن آن ها صرف نظر کند،  می خواهد 
حضور  ارابه اش  نقش  در  هنوز  تا  که  کریشنا 
داشت، هویت خود را ظاهر می کند و از وی 
می خواهد که بکشد و پروای هیچ کسی را نیز 
که  می گوید  ارجونا  به  کریشنا  باشد.  نداشته 
است؛  بی بنیاد  دشمنانش  کشتن  در  او  تردید 
زنده گی  که  کسانی  برای  خردمندان  »زیرا 
کسانی  برای  و  نمی شوند  اندوهگین  می کنند، 
که می میرند نیز اندوهگین نمی شوند«. در این 
دنیای ظواهر فریبنده، آن که واقعًا اهمیت دارد 
)برهما( نه به وسیلۀ کمان از پای درمی آید و 
کریشنا  می کند.  تغییر  عمل شخصی  اثر  بر  نه 
برای ارجونا توصیه می کند که تو یک جنگ جو 

هستی و وظیفه ات را ادامه بده!
نتیجه گیری

حل  برای  برخی ها  می شنوم  اوقات  گاهی 
معضل افراطیت در منطقه پیشنهاد می کنند که 
داده  تغییر  باید  دینی  مدارس  تعلیمی  نصاب 
من  گیرد.  قرار  دولت ها  نظارت  زیر  و  شود 
فکر می کنم که این نوع نگاه به مسألۀ افراطیت، 
نگاهی بسیار تقلیل گرایانه می باشد. این درست 
است که نصاب تعلیمی مدارس دینی نیز بخش 
مهمی از معضل را تشکیل می دهد، اما مهم تر 
از او ساختار پدرساالرانۀ خود این نهادهاست. 
ساختار اقتدارساالرانۀ این نهادها، خرد نقاد را 
در میان دانش آموزان سرکوب کرده و از آن ها 
استاد گفت و  بار می آورد که هرچه  به  کسی 
هر دستوری که مدیر مدرسه صادر کرد، بدون 

چون و چرا بپذیرد و انجام دهد. 
مدارس دینی پاکستان با ساختار پدرساالرانه یی 
از  پیش  بسیار  را  دانش آموزان  دارد،  که 
ساختار  می دارد.  وا  انتحار  به  کردن،  انتحار 
این  می کند  که  کاری  نخستین  پدرساالرانه، 
را  دانش آموزان  فردیِت  و  که شخصیت  است 
ابزاری در دست استاد  از بین برده و از آن ها 
دیگر  مدارس  آن که  برای  بنابراین،  می سازد. 
محل شست وشوی مغزی دانش آموزان نباشد، 
باید در کنار تغییر نصاب تعلیمی، ساختارشان 
نیز دموکراتیک شود و فاصله های میان استاد و 
عنوان  به  شاگردمحوری  و  گردد  رفع  شاگرد، 

یک اصل پذیرفته شود.
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شهیـد ثاقب

مغزی شست وشـوی   

ملی  وحدت  دولت  کارِ  به  آغاز  از  ماه  چهار  به  نزدیک 
در  این  است.  نیامده  کار  نو روی  کابینۀ  هنوز  و  می گذرد 
حالی ست که قرار بود ظرف 45 روز کابینۀ جدید معرفی 

شود. 
پروسۀ  شکسِت  از  ملی،  وحدِت  دولت  تشکیل  مسلمًا 
نو  آغازی  باید  اساسًا چنین دولتی  ناشی  شده و  انتخابات 
کشمکش هایی  متأسفانه  اما  زند؛  رقم  افغانستان  برای  را 
که بر سر انتخاِب وزرا و تشکیل کابینه بین دو تیم اصلِی 
به  را  امیدها  بیشتِر  شده،  آشکار  دولت  این  تشکیل دهندة 

یأس و سرخورده گی بدل کرده است.
ولی بر اساِس برخی گزارش ها، فردا همه یا بخشی از کابینۀ 
دولِت وحدِت ملی معرفی می شود. این گزارش ها حکایت 
از این دارند که سرانجام رییس جمهوری و رییس اجرایی 
بر سِر چه گونه گی تقسیم وزارت خانه ها به تفاهم رسیده اند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان به رسانه ها 
خبر داده که در دیدار روز شنبۀ وی با رییس جمهور، آقای 
اشرف غنی به او اطمینان داده که روز دوشنبه نامزدوزیراِن 

جدید معرفی می شوند.
به رغم این گزارش ها، هنوز هم این تردید در اذهاِن عامه 
وجود دارد که کابینه به این زودی ها معرفی نمی شود. دلیِل 
این تردید نیز کاماًل مشخص است؛ بارها وعدة داده شده از 
سوی سران دولت وحدت ملی در پیوند به معرفی کابینه، 

خالف ثابت شده و مردم باور خود را از دست داده اند. 
وحدت  دولت  رهبران  وعدة  این بار  که  می رود  امید  اما 
کابینۀ  معرفی  ما شاهد  امروز  و  برآید  از آب  ملی درست 
جدید  کابینۀ  اعضای  نهایی  فهرسِت  ارایۀ  دست کم  یا  نو 
باشیم؛ کابینه یی که در عیِن آن که همۀ جریان های سیاسی و 
مطرح در کشور را پوشش می دهد، کابینه یی نخبه محور و 

تخصص گرا باشد.
دولت وحدِت ملی فراموش نباید کند که وعده های فراوانی 
به مردم افغانستان سپرده و از این رهگذر، مسوولیت های 
سنگینی نیز بر دوش دارد. اگر امروز کار معرفی کابینه تمام 
شود، انبوهی از کارهای دیگر در پیِش روست که باید سران 
دولت وحدت ملی با تدبیِر فراوان آن  ها را سامان دهند و 

مدیریت کنند.
اکنون  همین  از  که  است  نیازمند  ملی  وحدِت  دولت 
کند  مشخص  دقیق  به صورِت  را  خود  کارِی  اولویت های 
و نگذارد که در میان حجِم وسیعی از کارهای عقب مانده 
و یا فساد گسترده یی که از این پیش بر دستگاه حکومت 
حاکم بوده است، گم شود و نتواند وعده های خود به مردم 
را تحقق بخشد و کارکردی آن چنان که شایسته و بایسته اش 

است را از خود نشان دهد. 
پیچیده  و  سردرگم  دیروز،  از  بیش  چیز  همه  روزها  این 
و  همگرایانه  حرکتی  که  منتظرند  مردم  و  می رسد  نظر  به 
متفاوت را از دولت وحدِت ملی شاهد باشند. تأمین امنیِت 
سراسری و محو فساد اداری در افغانستان، اصلی ترین وعدة 
بزرگترین  همچنین  و  مردم  به  ملی  وحدت  دولت  سران 
خواستۀ مردم از دولِت جدید است. از این رو، نیاز است 
تا رییس اجرایی و رییس جمهور و همۀ کسانی که امروز 
خود را بخش تعیین کننده یی از دولِت وحدت ملی می دانند، 
با  و  کنند  اقدام  اوضاع  مدیریِت  به  بلندنظری  و  درایت  با 
تعریِف اولویت ها و تالش برای عملی شدن وعده ها، باورِ 
مغشوش شده به موفقیت و کامیابِی دولت وحدِت ملی را 
پُررنگ  بسازند و نگذارند که بیش از این، ملت باورِ خود را 

به کارآمدِی این دولت از دست بدهد. 
که  کنـد  ایجاد  فرصتی  بتواند  جدید  کابینۀ  معرفِی  شاید 
وضعیت  به  نسبت  مخدوش شدةشان  امیدهای  مردم  هم 
و  ظرفیت  ملی  وحدت  دولت  مدیراِن  هم  و  بازیابند  را 
شایسته گِی زیر سوال رفتۀ شان را تجدید  کنند و نیرومندانه 
گام های عملی و موفقیت آمیِز خود را در جهت نقطۀ پایان 
یک  و  بگیرند  پی  ما  ناکامی  هاِی  باطِل  دور  بر  گذاشتن 

افغانستان متفاوت و پویا را بنیاد بگذارند.

کابینه معرفی می شود؟
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پلیس آلمان از حمله به ساختمان دفتر یک روزنامه خبر 
داده است که کاریکاتورهای مجله فرانسوی شارلی ابدو 

در باره اسالم را بازنشر کرده بود.
به گفته پلیس، در رابطه با پرتاب سنگ و اشیاء آتشزا به 
دفتر روزنامه هامبورگر مورگن پست دو مظنون دستگیر 

شده اند.
ژانویه   ۱۱ یکشنبه  امروز  صبح  اوایل  که  حمله  این  در 
در  که  روزنامه  این  دفتر  اتاق  دو  به  گرفت،  صورت 
اما آتش  پایین قرار داشت، خساراتی وارد آمد،  طبقات 

سوزی به سرعت مهار شد.
این حادثه تلفاتی نداشته است.

روزنامه هامبورگر مورگن پست در وبسایت خود نوشته 
داخل  در  کسی  حادثه  این  وقوع  هنگام  به  که  است 

ساختمان نبود.
احتمالی  رابطه  باره  در  افزوده که  این روزنامه همچنین 
این حمله با حمله به دفتر مجله شارلی ابدو، تحقیقاتی 

در جریان است.
دفتر  به  حمله  جریان  در  ژانویه(   ۷( چهارشنبه  روز 
چند  جمله  از  نفر   ۱۲ ابدو،  شارلی  فرانسوی  مجله 

کاریکاتوریست این مجله به ضرب گلوله کشته شدند.

فراخوان نتانیاهو:

یهودیان فرانسه به اسرائیل مهاجرت کنند
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از یهودیان 
در  یهودی  چهار  شدن  کشته  عزادار  که  فرانسه 
خواسته است،  هستند،  پاریس  جمعه  روز  حمله 

برای زندگی به اسرائیل مهاجرت دایم کنند.
یهودیان در سایر  از  نیز  را  فراخوان  این  نتانیاهو 

کشورهای اروپایی به عمل آورده است.
گفت،  نتانیاهو  اسرائیل،  رسانه های  گزارش  به 
برای  او  دولت  وزیران  سوی  از  ویژه یی  کمیته 
یهودیان  مهاجرت  جهت  تسهیالتی  برقراری 
کار  که  شده  تشکیل  اسرائیل  به  اروپا  و  فرانسه 

خود را بی درنگ آغاز می کند.
از حمله مسلحانه  نتانیاهو یک روز پس  سخنان 
شرقی  جنوب  در  یهودیان  سوپرمارکت  یک  به 

پاریس بیان شد.
یک  به  حمله  در  دی،  نوزدهم  جمعه  روز 
ونسن«در  د  »پورت  در  کلیمیان  سوپرمارکت 
جنوب شرق پاریس، چهار نفر از مشتریان یهودی 

بدست مهاجم کشته شدند.
نیروهای ویژة پولیس فرانسه پس از چند ساعت 
و  کشتند  را  گروگان گیر  سوپرمارکت،  به  حمله 

گروگان های باقیمانده را نجات دادند.
صدها تن از یهودیان فرانسه شنبه شب در برابر 
این سوپرمارکت گردآمده و یاد قربانیان را گرامی 

داشتند.
تجمع  در  فرانسه،  وزیر  نخست  والس،  مانوئل 
ابراز  یهودیان پاریس حضور یافت و با یهودیان 

همدردی کرد.
مانوئل والس به یهودیان گفت، در فرانسه بمانید. 
به گفته آقای والس، »فرانسه بدون یهودیان، یک 
پیشین  کشور  آن  دیگر  فرانسه  و  است  شکست 

نیست«.
مانوئل والس و فرانسوا اوالند، رییس جمهوری 
حمله  بودند،  گفته  گذشته  روزهای  در  فرانسه، 
غرض ورزی های  با  یهودیان،  سوپرمارکت  به 
کنار  آن  با  فرانسه  و  گرفته  یهودستیزانه صورت 

نخواهد آمد.
آقای اوالند بامداد یکشنبه بیست و یکم دی، پیش 
راهپیمایی  در  جهانی  رهبران  به  شدن  ملحق  از 
بزرگ پاریس، با هیاتی از یهودیان فرانسه دیدار 

کرد و با آنها ابراز همدردی کرد.
یهودیان  اسرائیل،  رسانه های  گزارش  براساس 
رییس جمهوری  از  الیزه،  کاخ  در  دیدار  این  در 
فرانسه خواستند که این کشور گام های عملی و 

»واقعی« برای مبارزه با یهودستیزی بردارد.
با  همراه  اسرائیل،  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
هیاتی از وزیران این کشور در میان رهبران جهانی 
است که برای شرکت در راهپیمایی بزرگ یکشنبه 

پاریس، به فرانسه رفته است.
در  گیری  گروگان  با  همزمان  جمعه  روز 
فرانسه  پولیس  پاریس،  »هیپرکاشر«  سوپرمارکت 
به صاحبان سایر مغازه های یهودی در این کشور 
ببندند  را  خود  کار  و  کسب  بود،  داده  رهنمود 
کشیده  پایین  را  کرکره ها  ندارند،  فرصت  اگر  و 
درون  از  را  درها  و  کنند  خاموش  را  المپ ها  و 

ببندند.
موقتا  پاریس  یهودیان  بزرگ  کنیسه  همزمان، 
بسته شد، که این امر از جنگ جهانی دوم سابقه 

نداشت.
از بیش از ششصد هزار تن یهودیان ساکن فرانسه، 
اکنون 4۸۷ هزار تن در این کشور باقی مانده اند؛ 
در سال های گذشته، بیش از ۱۳۰ هزار نفر از آنها 
برای زندگی همیشگی، راهی آمریکا، کانادا و یا 

اسرائیل شده اند.
یهودیان فرانسه می گویند بیش از هر زمان دیگر 

احساس عدم امنیت می کنند.
کشته های سوپرمارکت پاریس

رسانه های اسرائیل یکشنبه بیست و یکم دی خبر 
سوپرمارکت  یهودی  کشته های  جسد  داده اند، 
کلیمیان برای خاکسپاری به اسرائیل انتقال می یابد.
کشته ها: یوآو خطاب، فیلیپ برهام، یوحنان کهن 
و فرانسوا میشل-سعده بودند؛ یوآو خطاب پسر 
روحانی ارشد یهودیان باقیمانده در کشور تونس 

بود.
گروگان های  زبان  از  شده  بیان  شواهد  براساس 
رهاشده از سوپرمارکت، یوآو خطاب تالش کرده 
کولیبالی،  )حامدی(  امدی  کردن  غافلگیر  با  بود 
سوپرمارکت  به  حمله  عامل  مسلح  گروگان گیر 
یهودی، تیربار را از دست او بگیرد اما کولیبالی به 

خطاب شلیک کرد.
 45 مدت  به  خطاب  یوآو  بودند،  گفته  شاهدان 
او  مغز  از  خون  و  غلطیده  خود  خون  در  دقیقه 
وجود  با  کولیبالی  چون  اما  می ریخت  زمین  بر 
این  بردن  بیرون  برای  گروگان ها  سایر  التماس 

زخمی مخالفت می کرد، او جان داد.
شدن  کشته  از  پیش  ساعت  دو  کولیبالی  امدی 
با  تلفنی  تماسی  در  فرانسوی،  تکاوران  بدست 
ابتکار خود با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی گفته 

بود »چند یهودی را کشتم.«
 

حمله به دفتر یک روزنامه
 در هامبورگ آلمان

مرگ حدود 60 تن
 در پاکستان در حادثه ترافیکی

پنتاگون: 

مخفیگاه های امن تروریست ها در پاکستان مایه نگرانی ست 
با  همکاری  بر  تاکید  با  آمریکا  دفاع  وزارت 
برای تشدید عملیات علیه تروریسم  اسالم آباد 
برخی  امن«  »مخفیگاه های  که  کرد  اعالم 
مدت هاست  پاکستان،  در  شبه نظامی  گروه های 
به مساله ای نگران کننده برای ما و منطقه تبدیل 

شده است. 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، 
پاکستان،  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  از  نقل  به 
گفت:  پنتاگون  سخنگوی  کربی،  جان  آدمیرال 
این وظیفه پاکستان است که برای حفظ منافع 
دهد.  ادامه  تروریسم  علیه  مبارزاتش  به  خود 
پاریس،  قربانیان  همانند  نیز  پاکستان  مردم 

قربانی ترور هستند. 
بخواهیم  که  ندارد  ارتباطی  ما  به  افزود:  وی 
این  بگذاریم.  فشار  تحت  را  پاکستان  دولت 
وظیفه دولت پاکستان است که با توجه به منافع 
رسیدگی  تهدید  این  به  مردمش  منافع  و  خود 

کند. 

نظامی  همکاری  داد:  ادامه  کربی  جان  آدمیرال 
ادامه  شرایط  بهبود  برای  پاکستان  و  آمریکا 
در  پاکستان  از  حمایت  به  آمریکا  و  می یابد 
ادامه  تروریسم  مشترك  تهدید  به  رسیدگی 
می دهد. این یک تهدید و یک چالش مشترك 
است که همه ما با آن مواجه هستیم. کمک برای 
رفع این تهدید به نفع ما نیز هست و به آن ادامه 

خواهیم داد. 
وی بار دیگر با تاکید بر این مساله که تروریسم 

تهدیدی مشترك برای پاکستان و آمریکا است، 
در  تروریست ها  امن  مخفیگاه های  گفت: 
پاکستان مدت هاست که به مساله ای نگران کننده 
موضوع  و مدت ها  تبدیل شده  واشنگتن  برای 

مذاکرات با همتاهای پاکستانی بوده است. 
نیز  پاکستان  مردم  یادآور می شوم که  بار دیگر 
هستند.  تروریسم  قربانی  پاریس  مردم  همانند 
آمریکا  کمک  دنبال  به  حقیقتًا  پاکستان  مردم 
امر  این  بی گناه  قربانیان  آنها  چراکه  هستند 

محسوب می شوند. 
یک  تروریسم  کرد:  تاکید  پنتاگون  سخنگوی 
و  شکست  و  است  گسترده  و  جهانی  چالش 
حمالت  است.  همکاری  نیازمند  آن  بر  غلبه 
پاریس یادآور ناگواری است که به ما می گوید، 
این تهدید چقدر جدی است و برای مبارزه با 
این تهدید چطور باید به همکاری های نزدیکتر 

در جامعه بین الملل ادامه دهیم. 

جنوب  در  نفت  تانکر  یک  با  مسافربری  بس  تصادف  اثر  در 
پاکستان دست کم 5۷ تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. 
این تصادف به یک آتش سوزی شدید منجر شد که تالش ها 

برای نجات را مشکل ساخت. 
این بس با شمار بیش از اندازه مسافر از کراچی، مرکز اقتصادی 
یک  انور،  محمد  بود.  در حرکت  به سوی شکارپور  پاکستان 
نفتی برخورد کرد.  تانکر  »با  مقام ارشد پولیس گفت که بس 

طبق گزارش های اولیه این تانکر از مسیر اشتباه می آمد«.
به گزارش روزنامه پاکستانی »اکسپرس تریبیون« این تصادف 
نیز  اطفاییه  نیروی  و  شد  شدید  سوزی  آتش  یک  به  منجر 
این  کنند.  تانکر جلوگیری  و  کامل بس  از سوختن  نتوانستند 
روزنامه می گوید که ماموران نجات برای رسیدن به قربانیان 

مجبور به بریدن قطعات بس و تانکر شدند.
چند تن از مسافران توانستند با پریدن از پنجره ها جان شان 

را نجات دهند.
فرانس  به خبرگزاری  کراچی  داکتران شفاخانه جناح  از  یکی 
اما ممکن  از 5۷ جسد دریافت کردیم،  »ما بیش  پرس گفت: 
است که شمار کشته ها افزایش یابد، چون بیشتر قربانیان کامال 
سوخته و به هم چسبیده اند«. او در ادامه گفت که با آزمایش 

»دی ان ای« قربانیان شناسایی خواهند شد.
این تصادف در یک دوره زمانی سه ماه دومین حادثه است. در 
ماه نومبر 5۷ تن به شمول زنان و کودکان در اثر برخورد یک 

بس با یک الری حامل زغال سنگ کشته شدند.
پاکستان در زمینه تصادف های مرگبار وسایط نقلیه مسافربری 
آمار بلندی دارد که دلیل آن جاده های ناهموار و رانندگی بی 

مالحظه است.
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۸ـ خلفای راشدین هر یک به گونۀ متفاوت 
برگزیده شدند. این امر می رساند که از دید 
اصحاب پیامبر، شیوة خاصی برای تعیین امیر 
وجود ندارد، بلکه وضعیِت حاکم می تواند 
در چه گونه گی تعیین امیر موثر تمام شود. 
ابوبکر به وسیلۀ “شورای حل و عقد”، عمر 
بن خطاب به شیوة “استخالف” و عثمان از 
طریق “شورا” انتخاب گردید، و علی نیز به 
عنوان خلیفۀ چهارم با درخواسِت عمومِی 
مردم روبه رو گردید. این هر چهار روش، 
سنی مذهب  اندیشمندان  میان  در  بعدها 
امیر  تعیین  مشروِع  طریقه های  عنوان  به 

شناخته شدند.
9ـ هر چهار خلیفۀ مسلمان پس از نامزدی 

نشان  خود  که  پرداخته اند،  بیعت  اخذ  به 
می دهد مسلمانان با بیعت، رضایت و تمایِل 
اعالم  خلیفه  از  و  می دادند  نشان  را  خود 
سخن  این  می کردند.  پشتیبانی  و  حمایت 
بدین معناست که امر سیاسی با مشارکت و 

رضایِت مردم مشروعیت می یابد.
طی  راشدین  خلفای  که  تعهداتی  ۱۰ـ 
نشان  داده اند،  مردم  به  خطبه های شان 
امر  یک  اسالم  در  خالفت  که  می دهد 
به  امیر  را  مسوولیت هایی  است؛  دوجانبه 
عهده می گیرد و مسوولیت هایی هم متوجه 
ادای  در  امیر  گاه  هر  و  می شود  مسلمانان 
و  اطاعت  بدارد،  کوتاهی  خود  مسوولیِت 
واجب  مسلمانان  برای  او  از  فرمان برداری 

نمی باشد. )بنگرید به: مودودی، ۱۳9۰(
کردِن  جانشین  به  خلفا  از  هیچ یک  ۱۱ـ 

اعضای خانوادة خویش مبادرت نورزید.
۱۲ـ شورش شماری از مسلمانان در برابر 
“فتنه”  مسألۀ  سوم،  خلیفۀ  عثمان  حضرت 
کرد  طرح  دانشمندان  برای  را  “بغاوت”  و 

و باعث شد که آن ها به صورِت مبسوط و 
و  گیرند  بررسی  به  را  قضیه  این  مشروح 
این پرسش  به  و  بشکافند  را  آن  پهلوهای 
پاسخ دهند که چه زمانی قیام در برابر امام 
چه  در  و  دارد،  جواز  مسلمانان  خلیفۀ  و 
شرایطی امام یا خلیفه، مشروعیِت خود را 

از دست می دهد.
که  در جنگ جمل  عایشه  فرماندهی  ۱۳ـ 
جمع  در  پیامبر  اصحاب  از  تن  هزاران 
لشکِر او بودند، بسیاری از روایات را مبنی 
امارِت  جواز  عدم  و  زنان  عقِل  نقصان  بر 

آن ها زیر سوال قرار داده است.
معاویه  و  ابی طالب  بن  علی  درگیری  ۱4ـ 
بن ابوسفیان بر سر امر خالفت، این سوال 

سیاسی  امر  در  آیا  که  کشید  میان  به  را 
و  کشید  تیغ  مسلمانان  برابر  در  می توان 
خوِن آن ها را مباح قرار داد. در چه شرایطی 
دفاع از نظام سیاسی نسبت به خون و ماِل 

مسلمانان مقدم می گردد.
به حیِث  مرگ  دمِ  تا  راشدین  خلفای  ۱5ـ 
خلیفه شناخته شدند. این مسأله سندی شد 
اجرایی  از  پیش  تا  مسلمان  زمام داراِن  تا 
به  مادام العمر  به صورِت  دموکراسی،  شدِن 
مقامِ امارت تکیه زنند و برای دوام کارشان، 

عمِل خلفا را دستاویز قرار دهند.

فصل دوم
سیاست در روزگاِر پس از خلفای راشدین

مکه  فتح  با  که  دارند  نظر  اتفاِق  مورخان 
به وسیلۀ مسلمانان در سال هشتم هجرت، 
آمد.  فراهم  بنی امیه  برای  جدیدی  فضای 
ستارة بخِت ابوسفیان از همان زمان رو به 
عروج نهاد که پیامبر اعالم کرد هر کس به 
خانۀ ابوسفیان برود، در امان است؛ چنان که 

به  با گذشِت هر روز  ابوسفیان  وابسته گاِن 
روزگار  در  شدند.  گماشته  خوبی  وظایِف 
در  بنی مخزوم  و  بنی امیه  عمر،  و  ابوبکر 
امور  بخش های وسیِع قلمرو اسالمی زمامِ 
را  مسلمان  لشکریاِن  و  گرفتند  به دست  را 
کردند)جابری،  رهبری  روم  و  فارس  علیه 
۱۳۸4: ۲4۷-۲4۳(. از میان اموی ها، قدرت 
معاویه بن ابوسفیان در دمشق بیشتر از همه 
بود، او برای خود دم ودستگاهی ساخت و 
ستیز  به  او  با  و  نپذیرفت  را  علی  خالفت 

برآمد.
دو  )۱۳۲-4۰ق(  امویان  و  معاویه  دولت 
ویژه گی عمده داشت که آن را از خالفِت 
الگوی  به  ۱ـ  می ساخت:  متمایز  راشدین 
۲ـ  خالفت؛  به  تا  بود،  شبیه  سلطنت 
خطبه  یی  کرد.  پایه گذاری  را  والیت عهدی 
که معاویه در مسجدالنبی از فراز منبر پیامبر 
ایراد کرد، ماهیت دولِت جدید را نیکو بیان 

می دارد:
را  قسم، خالفت  خدا  به  من  بعد،  اما   ...“
داشته  سراغ  شما  از  که  مجتبی  به وسیلۀ 
باشم، یا به رضایت شما، به دست نیاورده ام، 
و  مبارزه  شما  با  شمشیرم  همین  با  بلکه 
مجادله کرده ام و کوشیدم نفِس خود را بر 
سیرة پسر ابی قحافه و عمر رضایت دهم، 
خواستم  شد.  گریزان  و  متنفر  به شدت  اما 
نیز  آن  از  رود،  عثمان  مرام  و  شیوة  به 
دیگری  طریِق  و  مسلک  پس  نمود.  امتناع 
پیمودم که نفع من و شما در آن است؛ نیکو 
بهترین  مرا  اگر  بیاشامیم.  زیبا  و  بخوریم 
سودمندترین  را  حکومتم  نیابید،  خود 
احدی  بر  واهلل  یافت.  خواهید  خود  برای 
کشید  نخواهم  شمشیر  ندارد،  شمشیر  که 
براي  که  که  را  شما  از  هیچ یک  سخن  و 
تسکین خود سخن گفته اید پاسخ نداده و 
نیافتید  کسي  مرا  اگر  و  کرد  نخواهم  اعتنا 
برخی  نماید،  قیام  شما  حقوق  همۀ  به  که 
من  از  اگر  و  بپذیرید  من  نزد  از  را  آن  از 
خیری به شما رسید، آن را قبول کنید، زیرا 
سیل هرگاه افزون شود ویران کند، و آن گاه 
هرگز  سازد.  غنی  و  بی نیاز  باشد،  اندك 
مباد که در اندیشۀ فتنه باشید؛ زیرا که فتنه 
ضایع  را  نعمت  و  می کند  تباه  را  معیشت 

می سازد”.)عبدربه، ۱95۳: ج4، ۱4۷(
و  داد  عنوان  اهلل”  “خلیفۀ  را  خود  معاویه 
از  را  خود  رسِم  و  راه  جدایی  بدین گونه 
زنده گی  گردانید.  نمایان  راشدین  خلفای 
و  جالل  به  را  خود  جای  خلفا،  سادة 
به  را دیگر  داد. معاویه خود  شاهی  شکوهِ 
مشوره با اصحاِب رأی نیازمند نشمرد و در 
بیت المال مسلمانان با دست باز عمل کرد 
و قیدبندی را به رسمیت نشناخت، بر شهر 
دست  و  کرد  لشکرکشی  ـ  مدینه  ـ  پیامبر 
لشکریاِن خود را در تعرض به مال، خون 
و ناموس مسلمانان باز نگه داشت)بنگرید 
خود  فرزند  یزید   ،)۱۳9۰ مودودی،  به: 
در  به زور  و  برگزید  جانشین  عنوان  به  را 
او  برای  رسول اهلل  اصحاب  از  مسجدالنبی 
بیعت گرفت. در یک کالم، معاویه خالفت 
را به “امارت” تبدیل کرد و از همین رو بود 
“امیر  عنوان  به  او  از  اسالمی  آثار  در  که 

معاویه” یاد شده است.

بیشتری  آب  اول  گام  در  می شوید،  عضالنی  گرفته گی  دچار  مرتب  به طور  اگر 
ورزشی  جلسات  شروع  از  قبل  ورزش.  از  بعد  و  حین  در  به  خصوص  بنوشید، 
بدن تان را کاماًل گرم کنید و برنامۀ غذایی متنوعی داشته باشید. اگر با تمام این 
تغییرات مشکل همچنان به قوت خود باقی بماند، بهتر است به پزشک مراجعه 

کنید تا دلیل آن بررسی شود.

درد پاشنه
فعالیت های  از  بعد  همچنین  و  صبح ها  بخصوص  پا،  پاشنه  ناحیۀ  در  درد  اگر 
فیزیکی بروز کند، احتماالً نشان دهندة التهاب غالف کِف پا یا فاسیت پالنتار است 
که یکی از دالیل اصلی و رایِج درد در پاشنه است. این مشکل نوعی ناراحتی و 
آسیب در پاهاست که بیشتر ورزش کاران و افراد چاق را تهدید می کند. زیر پوسِت 
کِف پا رباطی بلند و نازك به نام پالنتار فاسیا وجود دارد که کشیده گی و التهاب 
در آن باعث بروز ضعف و تورم در کف پا می شود؛ طوری که وقتی ایستاده اید یا 
راه می روید، پاشنه یا کِف پای تان درد می گیرد. اگر این مشکل رفع نشود، ممکن 

است به بروز خار پاشنه منجر شود.
 پیشنهاد می شود هنگام درد به مدِت ۱۰ دقیقه یک قالب یخ روی پاشنه قرار دهید 
و سپس برای درمان با پزشک مشورت کنید. برای پیش گیری از حاد شدن مشکل، 
سعی کنید منطقۀ دردناك را به آرامی ماساژ دهید و از کفش ها و کفی های مناسب 
استفاده کنید تا از گودِی پا حفاظت کند و ضربه های ناشی از راه رفتن و ورزش 

را مهار کند.
 

پاهای خشک و زمخت
زیبایی  به  مربوط  مسأله یی  پاها  زبرِی  و  که خشکی  می کنند  تصور  آدم ها  بیشتر 
است و با توجه به این که کسی پاهای شان را نمی بیند، به راحتی از آن می گذرند. در 
بیشتر موارد خشکی پوسِت پاها که گاهی باعث خارش و ترِك پاشنه ها می شود، 
به دلیل استفادة زیاد از صابون ها، سایش زیاد و استفاده از آب داغ بروز می کند. با 
این همه، همین خشکی ممکن است عالمت بیماری پای ورزش کار، پسوریازیس 
یا بیماری صدفی، دیابت و اختالالت تیروییدی باشد. بنابراین در گام اول بهتر 
است بیشتر مراقب پاهای تان باشید. آن ها را در آب ولرم قرار دهید، سپس با کرم 
مرطوب کنندة مناسب مرطوب کنید. اگر بعد از انجام این مراقبت ها مشکل رفع 

نشود، به پزشک مراجعه کنید.
  

مفاصل دردناک
درد در مفاصل پاها ممکن است نشانه یی از پلی آرتریت روماتویید باشد که نوع 
رایجی از روماتیسم است. این دردها ناشی از التهاب در مفاصل است و مفاصل با 

شدت گرفتن بیماری میل زیادی به تغییرشکل و بدشکلی دارند.
که  کاری  تنها  است.  همراه  نیز  تورم  و  مفاصل  خشکی  با  معموالً  دردها  این   
می توانید انجام دهید، مراجعه به پزشک و درمان است. فیزیوتراپی برای کاهش 

خشکی مفاصل و همچنین افزایش قدرِت عضالنی بسیار موثر است.
 

ناخن های رنگ پریده و فرورفته
اگر ناخن پاهای تان گود، رنگ پریده و شکننده هست، احتماالً بدن تان کمبود آهن 
یخ کرده،  پاهای  مانند  دیگری  عالیم  با  همراه  مشکل  این  اگر  دارد.  کم خونی  یا 
خسته گی، نفس نفس زدن، سردرد و سرگیجه هنگام ایستادن باشد، به احتمال زیاد 
کم خون شده اید و باید به فکر چاره باشید. توصیه می شود تغذیۀ سالم و متنوعی 
دهید.  قرار  اولویت  در  را  آهن  از  مواد غذایی سرشار  بگیرید. مصرف  پیش  در 
مصرف مکمِل آهن و ویتامیِن C  هم کمک می کند. البته توصیه می شود قبل از 

مصرِف هر نوع مکملی با پزشک مشورت کنید.
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پیـام حیدرقزوينی

که  مسکو  المپیِک۱9۸۰  مسابقات  شنای  استخر   
کردند،  شنا  آن  در  که  کسانی  اولین  شد،  تکمیل 
نماینده های کارگرانی بودند که آن را ساخته بودند. 
المپیک آن سال تا قبل از آن هم تحت تأثیر فضای آن 
کارگران  شنای  و  بود  سرد  جنِگ  بحران  و  روزگار 
هم  وخیم تر  را  ماجرا  المپیک،  مسابقات  استخِر  در 
شوروی  جماهیر  اتحاد  مخالفان  صدای  بعد  و  کرد 
درآمد که این فقط ماله کشِی مضحکی است بر آن چه 
در داخل مرزهای سوسیالیسم واقعًا موجود می گذرد. 
پل سوییزی اما از زاویه یی دیگر به ماجرا نگاه کرد 
و در مقاله یی دربارة ماهیت اتحاد جماهیر شوروی 
این پرسش را مطرح کرد که کدام دولِت سرمایه داری 
این طوری  که  می داند  قابل  را  کارگران  آن قدر 

چاپلوسی شان را کند؟
کوتاهش  داستان های  از  یکی  در  گاری  رومن   
تصویری  سرفرازمان«،  پیشتازان  افتخار  »به  نام  به 
که  می دهد  دست  به  سرد  جنگ  دورة  امریکای  از 
در  اما  شده اند.  علم  همه جا  در  استخرهایی  آن  در 
داستان رومن گاری استخرها نه برای شنای کارگران 
بلکه برای آدم هایی ساخته شده  است که به واسطۀ 
پیشرفت دانش و پزشکی تبدیل به نسل جدیدی از 
انسان شده اند که در آب زنده گی می کنند و قرار است 
از مرزهای جدید امریکا در برابر دشمن کمونیستی 

دفاع کنند. 
و  تخیل  درهم آمیختِن  با  داستان  این  در  گاری 
واقعیت، تصویری هول ناك از فضای جنگ سرد به 
دست می دهد که در آن آدم ها تبدیل به آدم-حیوان 
ماهی  و  شده اند  امریکا  جدید  مرزهای  پیشتازان  یا 
برای  هم  استخرهایی  و  می خورند  مگس  و  کرم  و 
رفع احتیاج زیستی  جدیدشان در همه جا ساخته شده 
است. اگر طرِف مقابل آدم به فضا فرستاده، در امریکا 
آدم ها به موجوداتی تبدیل شده اند که در دریا زنده گی 
می کنند و نیاز به سالح های جدیدی برای جنگیدن 
زیست  شرایط  که  رفته  پیش  آن جا  تا  ماجرا  دارند. 
نامیده می شود و  انسان دورة »رکود زیستی«  طبیعِی 
در  عکسی  به  تبدیل  انسان  طبیعی  و  واقعی  چهرة 
نظام  و  مدرسه  است.  شده  تاریخ  کتاب های  آرشیو 
آن ها  در  که  است  آکواریوم هایی  بچه ها،  آموزشی 
میان علم و  پیوند  گوشت خام و مگس می خورند. 
این تصور هم  و  آفریده  آدم هایی مسخ شده  قدرت، 
تبدیل  وجود دارد که در شوروی یک سومِ سربازان 
به خرچنگ شده اند و باید هرچه زودتر سالح هایی 
جدید  نسل  توسط  استفاده  قابلیت  که  شود  ساخته 

سربازان را داشته باشد. 
دفاع  وزارت  در  این  از  پیش  داستان  این  قهرمان 
به حیوان-سرباز  تبدیل  او هم حاال  اما  بوده  امریکا 
جدیدی شده که البته با تناقضاتی ذهنی روبه رو است 
هوای  که  است  در شرایطی  هم  زیستی  لحاظ  به  و 
آزاد آزارش می دهد و مدام باید به درون استخرهای 
ساخته شده برود و تنها چیزی که می خواهد این است 
که او و خانواده اش بتوانند در استخری که مخصوص 
آن ها ساخته شده در تنهایی شان زنده گی کنند. او به 
با وضعیت  را  او  نیاز دارد که ذهنیت  روان شناسانی 
حل  را  ذهنی اش  تناقض های  و  دهند  تطبیق  جدید 
کنند. او حاال الك پشتی است که دیگر نمی تواند در 
رأس تشکیالت وزارت دفاع امریکا بماند و می خواهد 
که سرش را توی الکش کند و تنها بماند و فراموش 
شود. او و عده یی دیگر قهرمان های مرزهای جدید 
امریکا هستند. در بین قهرمان های جدید کشیشی که 
چنگال درآورده هم وجود دارد، او نیز سرباز جدید 
امریکا در درون آب هاست، آن هم در حالی که کتاب 
مقدس در چنگال هایش است و از مأموریت مقدس 

صحبت می کند.
از  متناقض،  و  غیرمعمول  موقعیت های  خلق 
این  است.  داستانِی رومن گاری  ویژه گی های جهان 

مجموعه  در  به تازه گی  که  داستان هایی  در  ویژه گی 
»مرگ و چند داستان دیگر« ترجمه شده اند هم دیده 
می شود. در داستان هایی که در این مجموعه آمده اند، 
موقعیت های  خلق  در  پررنگ  نقشی  تخیل  و  طنز 
این  چندداستاِن  در  گاری  اگرچه  و  دارند  داستانی 
مجموعه به مسایل و مشکالت جهان مدرن پرداخته، 
اما در این داستان ها هم چنان قصه و روایت داستانی 

وجه غالِب ماجراست. 
»به افتخار پیشتازان سرفرازمان«، یکی از داستان های 
این مجموعه است، اما در داستان اوِل این مجموعه 
موقعیت هایی  با  بی قهرمان  جهان  »مرگ«،  نام  با 
اتحادیۀ  داستان  این  در  شده اند.  روایت  غیرمعمول 
از  سرنوشت ساز  لحظه یی  در  امریکا  کارگری 
پیچ  از  گذر  برای  و  دارد  قرار  مبارزاتی اش  تاریخ 
کسی  تنها  و  دارد  بزرگ  عملی  به  نیاز  تاریخی اش 
کند،  متحد  آن  انجام  برای  را  کارگران  می تواند  که 
پس  که  است  کارگری  جنبش  قهرمان های  از  یکی 
ایتالیا  به  بعد  و  افتاده  زندان  به  مبارزه  سال ها  از 
سراِغ  به  اتحادیه  از  نماینده گانی  حاال  و  تبعید شده 
او می روند تا حضور دوبارة او مبارزات کارگری را 
سازمان دهد. اما در داستان گاری خبری از اسطوره 
و قهرمان سابِق جنبش کارگری نیست و او به طرز 
رقت باری به نظم موجود تن داده است. در حالی که 
کسی  اولین  او  امریکا  کارگری  مبارزه های  دورة  در 
بوده که فهمیده سرمایه داری امریکا نفس های آخرش 
سرمایه داران  سرمایۀ  نه  ارزش  منبع  و  می کشد  را 
ایتالیا  در  او  حاال  اما  است.  کارگران  کار  نیروی  که 
که  می کند  زنده گی  شیشه یی  نمای  با  ویالیی  در  و 
مملو از آثار هنری آبستره است و قرار است خودش 
از  یکی  در  آبستره  هنر  از  نمایشگاهی  به زودی  هم 

جنبش  افسانه ای  چهرة  کند.  برپا  منهتن  گالری های 
کارگری تبدیل به یک شوخی شده و در فکر ساختن 
هنری  برایش شیء  کمونیسم  و  است  فرهنگ  خانۀ 
بی خطری شده است. حاال او موجود بی خطری است 
که مبارزاِت سابقش را توحش می داند و تنها به فکر 
آثار هنری انتزاعی اش است. او که در دورة مبارزاتش 
مخالفانش را به مجسمه هایی سیمانی تبدیل می کرد، 
حاال توسط اعضای اتحادیه کشته می شود و خودش 
به مجسمه یی سیمانی بدل می شود تا دست کم نامِ او 
برای جنبش کارگری به جا بماند و چهرة اسطوره یی 
و مسخره گی وضعیت  باشد  باقی  او هم چنان  سابق 
فعلی او حیثیِت گذشته اش را مخدوش نکند. با مرگ 
قهرمان سابق افسانه او برای موقعیت کنونی اش جعل 

می شود تا او هم چنان قهرمان بماند. 
»تشنۀ  نام  با  مجموعه  این  از  دیگری  داستان  در 
جامعه یی  از  فرار  برای  داستان  قهرمان  ساده گی ام«، 
ارزش های  و  پول  سیطرة  در  همه چیز  آن  در  که 
قالبی است، به جزیره یی می رود که از قرار پول در 
در  او  است.  رایجش  کارکردهای  و  نقش  فاقد  آن 
آن جا با دختری از اهالی جزیره آشنا می شود و قرار 
آلودة  را  جزیره  مردم  تازه وارد،  که  می شود  این  بر 
پول نکند و مناسبات کاالیی جامعۀ سرمایه داری را 
او طوری  برای  اما قدرت پول  این جزیره نکشد.  به 
درونی شده که امکان زنده گی در مناسبات اجتماعی 
از وسوسۀ  نمی تواند  و  ندارد  برایش وجود  دیگری 
پول تن زند. او نقاشی هایی را که به صورت اتفاقی 
نقاشی هایی  می رسد،  دستش  به  دختر  طرف  از  و 
به  را  پولش  بعد همه  و  می پندارد  »گوگن«  از  اصل 
دختر می دهد تا نقاشی های دیگر را هم از او بگیرد 
و به خیالش سودی حسابی از این معامله به دست 

آورده است. اما وقتی از جزیره می رود، تازه می فهمد 
که همه این نقاشی ها چیزی جز کپی هایی که دختر 
و  فریب خورده  او  و  نیستند  آثار گوگن کشیده،  از 
مالش را باخته است. قهرمان داستان آن طور که عنوان 
تشنۀ ساده گی  به ظاهر  است،  آن  بیانگر  داستان هم 
است و می خواهد در جایی به دور از پیچیده گی های 
همه  که  جهانی  در  اما  کند،  زنده گی  شهری  جامعۀ 
چیزش بر اساس منفعت مادی بنا شده، هیچ میانبری 

برای دست یافتن به ساده گی وجود ندارد.
نام »قدرت  با  از مقاله هایش  مارکس جوان در یکی 
و  ماهیت  بیان  برای  بورژوایی«،  جامعۀ  در  پول 
بورژوایی،  جامعۀ  در  آن  نقش  و  پول  ویژه گی های 
آتنی«  »تیمون  و  گوته  »فاوست«  از  بخش هایی  از 
استفاده  ایده هایش  روشن تر  بیان  برای  شکسپیر 
می کند. اما از زاویه یی دیگر داستان »تشنۀ ساده گی ام« 
رومن گاری هم می تواند بیان گر نقش و سلطۀ پول بر 
ذهنیت جامعۀ مدرن باشد. مارکس در مقاله اش پول 
زنده گی  به  فرد  پیوند  عامل  و  زنجیرها«  »زنجیر  را 
انسانی و جامعه و طبیعت می داند. عاملی که می تواند 
به  ببندد. درست  از نو  باز کند و بعد  بندها را  تمام 
همین دلیل، پول دلیل جهان شمول جدایی هم هست. 
و  است  جدایی  راستین  نمایندة  هم  پول  عبارتی  به 
»تشنۀ  داستان  قهرمان  پیوندها.  راستین  نمایندة  هم 
ساده گی ام« رومن گاری، از ارزش های قالبی دنیای 
سوی  به  می خواهد  و  شده  خسته  اطرافش  متمدن 
این ارزش های قالبی  اما  وضعیِت دیگری فرار کند 
همان قدر که در جهان واقعی جریان دارند، بر ذهنیِت 
او هم حاکم هستند و وسوسۀ پول حتا در جزیره یی 
درهم آمیخته گی  نمی کند.  رها  را  او  هم  پرت افتاده 

ساده  معیاری  وجود  عدم  و  قالبی  و  اصیل  امر 
برای تشخیص اصل از بدل، از مشخصه های جهان 
داستانی گاری است؛ همان طور که در این داستان هم 
نقاشی های اصل و قالبِی گوگن برای قهرمان داستان 

غیرقابل تشخیص اند.
درهم آمیخته گی  حال  عین  در  و  تضاد  و  سوءتفاهم 
این  داستان های  از  دیگر  یکی  در  قالبی  و  اصلی 
مجموعه هم دیده  می شود. در داستان  »دیوار«، پسری 
عشقش  بیان  از  ناتوان  اما  شده  دختری  عاشق  که 
است، پشت دیوار اتاِق دختر خودکشی می کند چون 
فکر می کند سروصداهایی که از اتاق دختر می شنود، 
ناشی از لذتی ست که او در آن نقشی ندارد و عشقش 
حاصلی جز شکست و تنهایی نخواهد داشت. او که 
دیگر تاب تحمِل تنهایی  و عذاب موقعیتی که در آن 
قرار گرفته را ندارد، خودکشی می کند اما بعد معلوم 
هنگامِ  به  دختر  تقالهای  اتاق  صداهای  که  می شود 
شدِت  از  هم  دختر  دیوار،  پشت  در  و  بوده  مرگ 
و  ناگهانی  پایان های  است.  کرده  خودکشی  تنهایی 
داستاِن  چند  در  داستانی  شخصیت های  بالتکلیفِی 
این مجموعه دیده می شود و این ویژه گی ها وضعیت 
شخصیت های داستانِی رومن گاری را بحرانی کرده 
و معیار تشخیص اصل و فرع را از آن ها گرفته است.
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گاری رومن   جعلِی  جهان 
دربارۀ »مرگ و چند داستان دیگر«، نوشتۀ رومن گاری
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در داستان  »ديوار«، پسری كه عاشق 
دختری شده اما ناتوان از بیان عشقش 
است، پشت ديوار اتاِق دختر خودكشی 
می كند چون فكر می كند سروصداهايی 
كه از اتاق دختر می شنود، ناشی از 
لذتی ست كه او در آن نقشی ندارد و 
عشقش حاصلی جز شكست و تنهايی 
نخواهد داشت. او كه ديگر تاب تحمِل 
تنهايی  و عذاب موقعیتی كه در آن قرار 
گرفته را ندارد، خودكشی می كند اما 
بعد معلوم می شود كه صداهای اتاق 
تقالهای دختر به هنگاِم مرگ بوده و در 
پشت ديوار، دختر هم از شدِت تنهايی 
خودكشی كرده است. پايان های ناگهانی 
و بالتكلیفِی شخصیت های داستانی در 
چند داستاِن اين مجموعه ديده می شود 
و اين ويژه گی ها وضعیت شخصیت های 
داستانِی رومن گاری را بحرانی كرده و 
معیار تشخیص اصل و فرع را از آن ها 
گرفته است
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در ادامه حمله های زنجیره یی به ورزشکاران کشور، 
سر مربی فوتبال کشور نیز مورد حمله قرار گرفت و 

زخم برداشت.
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  کارگر  محمدیوسف 
افغانستان حوالی ساعت دة شب یک شنبه گذشته از 
سوی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی خانه اش واقع 

مکروریان سوم مورد حمله قرار گرفت.
ناحیه  از  افغانستان  ملی  تیم  سرمربی  حمله  این  در 
سر مورد اصابت چند ضربه چاقو قرار گرفته است و 
اکنون در یکی از شفاخانه های خصوصی شهر کابل 
کارگر  آقای  دارد. وضعیت صحی  قرار  مداوا  تحت 

وخیم گفته شده است.
به  نزدیک  جداگانه  رویداد  چندین  در  این  از  پیش 
قرار  حمله  مورد  کشور  ورزشکاران  از  تن  بیست 

مدال  از  شماری  دیگر  رویداد  چنین  در  و  گرفتند 
آوران افغانستان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته 
برداشته  دیگرشان زخم  تن  آنان کشته چند  از  یکی 
افغانستان،  بودند. حمله به جان سرمربی تیم فوتبال 
نگرانی هایی را در میان ورزشکاران و جوانان کشوربه 

وجود آورده است.
از  شماری  نیز  امروز،   از  قبل  سال  یک  به  نزیک 

ورزش کاران مورد حمله قرار گرفته بودند.
اصابت موشک به یک میدان خاکی فوتبال در والیت 
قندهار)روز شنبه ۲۸ جدی سال گذشته( سه کشته و 
پنجشنبه همان  بود و  بر جای گذاشته  چهار زخمی 
والیت  در  را  ورزشکار  جوان   5 مسلح  افراد  هفته 

لغمان به رگبار بسته بودند.
در چند ماه پیش نیز چندین ورزشکار کشور در کابل 

مورد حمله افراد نا شناس قرار گفته و زخم برداشته 
بودند؛ اما خبر حمله به این ورزشکاران مورد توجه 

رسانه ها قرار نگرفته است. 
افغانستان در سال های پیسن موفقیت هایی را در زمینۀ 
ورزش داشته است و هدف قرار گرفتن ورزشکاران 

کشور هدف قرار دادن موفقیت افغانستان است.
کاران  ورزش  کسانی  چه  که  نیست  معلوم  هنوز 
کنون  تا  و  می دهند  قرار  حمله  مورد  را  افغانستان 
زمینه  این  در  کشور  استخباراتی  و  کشفی  نهادهای 

چیزی نگفته اند.
امنیت  تامین  وظیفه  دولت  که  است  حالی  در  این   
همه شهر وندان به خصوص آنانی را به عهده دارد 

که برای افغانستان افتخار می آفرینند.

هارون مجیدی

در حالی از یازدهمین سالروز تصویب قانون اساسی 
کشور، گرامی داشت به عمل می آید که تا هنوز عدم 
عوامل  از  جنگ،  کنار  در  کشور  در  قانون  تطبیق 
بازدارندة پیشرفت و نظم در اجتماع افغانستان خوانده 

می شود.
همۀ  افغانستان  در  قانون گریزی  و  قانون شکنی  از 
دارند،  شکایت  دولت  بیرونی  و  درونی  بخش های 
و  پولیس  وکیل،  وزیر،  تا  گرفته  رییس جمهور  از 
قانون،  تطبیق  عدم  که  می گویند  همه  دست فروش 

زنده گی را در افغانستان نفس گیر ساخته است.
حتا پارلمان افغانستان در دوره های گذشته، فهرستی 
را منتشر کرد که در آن ۱۷ مورد قانون اساسی توسط 
این وضع،  بود که  پیشین نقض شده  رییس جمهور 
قانون  تطبیق  جهت  در  را  دیگر  نهادهای  از  انتظار 

منتفی می کند.
اند  باور  این  به  قانون گذاری  عرصۀ  آگاهان   
افغانستان  قانون اساسی در  به اجرای  که کمتر 
متوجه  تنها  وضع  این  و  گرفته  صورت  توجه 
یک نهاد هم نیست، یعنی قانون اساسی از طرف 
رییس جمهور و وزرا و نهادهای مختلف اجرایی 

مورد بی مهری قرار گرفته است .
انگیزه های  افغانستان،  در  قانون  نشدن  تطبیق 
فراوانی دارد که یکی از آن ها، وجود فساد در 
الیه های حکومت است که همۀ شهروندان را به 

ستوه آورده است.
عنوان  به  افغانستان  اساسی  قانون  از  آن که  با 
بهترین قانون در سطح منطقه نام  برده می شود، 
اما برای تطبیق آن تالش چندانی صورت نگرفته 

است.
در کنار همۀ این ها، دولت در جریان سال های 
از  تا  کرده  پایه ریزی  نیز  را  نهادهایی  گذشته 
جلوگیری  اساسی  قانون  به ویژه  قانون  نقض 
شود. اما چنانی که نگریسته می شود، این نهادها 
ره به جایی نبرده و بی توجهی به قانون هر روز 

شدت می گیرد.
شده  سبب  گذشته  در حکومت  قانون  نشدن  تطبیق 
بود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری عمده ترین 
شعار کارزارهای انتخاباتی خود را تطبیق قانون بگویند 
که این مورد سبب دل گرمی مردم شد و آنان را به پای 

صندوق های رأی کشاند.
از  یکی  جاری،  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
پرچالش ترین انتخابات ها در تاریخ افغانستان خوانده 
شده است و یگانه عامل آن نیز در نظر نگرفتِن تطبیق 
قانون و هراس نداشتن از قانون بوده که در نتیجۀ آن، 

دولت وحدت ملی در افغانستان هسته گذاری شد.
شکل گیری دولت وحدت ملی بعد از به بن بست 
سیاسی  توافق  یک  مبنای  بر  نیز  انتخابات،  کشاندن 
سامان یافته است که در قانون اساسی چنین مدلی جا 
ندارد اما به عنوان یک مصلحت سیاسی اجتماعی به 
کار بسته شده است. بنابرین ما در شرایطی قرار داریم 
که قانون اساسی کشور کنار گذاشته است و حرکت 

دولت ما مبنایی غیر قانون اساسی دارد. البته شرایط 
کشور به گونه فراهم شد روندهای قانونی برای تعیین 
سر نوشت به بیراهه کشانده شد و بنابراین الزم بود 
که قانون اساسی به نحوی کنار گذاشته شود و مبنای 
تشکیل دولت وحدت ملی توافق سیاسی شکل دهد. 
تطبیق  بر اصل  تاکید هایی  توافق سیاسی  اگرچه در 

قانون اساسی شده است که بیشتر بار اخالقی دارد.
با به میان آمدن این دولت، مردمان افغانستان هم چنان 
چشم به راه تطبیق قانون توسط دولت مردان هستند؛ 
اما هنوز دولت وحدت ملی هم خالف قانون تا هنوز 

نتوانسته است که کابینه اش را تکمیل کند.
در  غنی  جمهور  رییس  حقوقی  مشاور  حال،  این  با 
تصویب  سالروز  یازدهمین  از  گرامی داشت  برنامۀ 
قانون اساسی در کشور گفت قانون گریزی دیگر برای 
دولت قابل تحمل نیست و دولت مصصم به اصالح 

نهادهای قضایی در کشور است.

آقای محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور هم چنان 
از عوامل فسادخیز در  قوانین یکی  از  گفت: تخطی 
کشور است و در حکومت جدید هیچ گونه تخطی و 

قانون گریزی پذیرفتنی نیست.
قانون  کرد:  تصریح  جمهور  رییس  حقوقی  مشاور 
اساسی شکل دهندة نظم مدرن در کشور است و یگانه 
قوانین  حاکمیت  عدم  افغانستان،  در  اساسی  معضل 
با  دقیقی  آشنایی  افغانستان  جامعۀ  هنوز  زیرا  است؛ 

قوانین ندارد و بیشتر قانون گریز است.
جامعۀ  یک  به  را  افغانستان  جامعۀ  محمدی  آقای 
کشور  این  در  که  گفت  و  کرد  تشبیه  ریش سفیدی 
قوانین به شکل واقعی رعایت نمی شود و شهروندان 

بیشتر دنبال واسطه گرایی هستند.
سر  متأسفانه  افغانستان  کنونی  جامعۀ  »در  افزود:  او 
خودِ قانون معامله صورت می گیرد و برای عبور از این 

وضع، باید قانون پذیری تبدیل به یک فرهنگ شود«.

تطبیق  در  را  اساسی  نقش  محمدی،  آقای  گفتۀ  به 
در  باید  که  دارند  عهده  به  قانون  مجریان  قوانین، 
تطبیق آن از خودشان شروع کنند تا بتوانند قوانین را 
باالی مقامات دولتی، زورمندان و شهروندان که قشر 
پایین جامعه هستند، تطبیق کنند و کسی نباید به خاطر 

قدرت و سرمایه اش معاف از قانون دانسته شود.
محمدی اظهار کرد: »ادارة دادستانی کل بیش از هر نهاد 
دیگر در معرض اتهام قرار دارد که در آیندة نزدیک، 
بر اساس مکتوب رییس جمهور، ریشۀ فساد از این 
نهاد برچیده می شود و ما با هیچ کس خویشاوندی و 

رفاقت نداریم؛ ما فقط تسلیم قانون هستیم«.
و  عدلی  دستگاه  که  زمانی  »تا  افزود:  محمدی  آقای 
قضایی اصالح نشود؛ ما نمی توانیم اصالحات گسترده 

در ارگان های دولتی بیاوریم.«
او ادارة دادستانی کل را در قسمت از بین بردن فساد 
به شاه کلید تعبیر کرده و گفت که در دادستانی کل باید 

تغییر ایجاد شود و وضعیت موجود در این اداره قابل 
قبول نیست و آن عده از افرادی که دورة خدمت شان 
تمام شده و افرادی که به صورت غیر مسلکی کارمند 
دوازده  صنف  فارغ  که  کسانی  هم چنین  و  هستند 

می باشند؛ بدون استثنا خارج می شوند.
»در  داشت:  اظهار  جمهور  رییس  حقوقی  مشاور 
دستگاه عدلی و قضایی، با افرادی که متهم به فساد 
می روند،  شمار  به  فساد  اصلی  عناصر  از  و  بوده 

برخورد جدی صورت می گیرد«.
قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، عالی ترین 
قانون  این  است.  افغانستان  دولت  در  حقوقی  سند 
و  بررسی  کار  می باشد.  ۱۶۲ماده  و  ۱۲فصل  دارای 
تصویب این قانون در مجلس شورای ملی افغانستان 
به  جدی   ۱4 در  و  شد  آغاز   ۱۳۸۲ قوس   ۲۲ در 
حقوق  دموکراسی،  به  قانون  این  در  رسید.  تصویب 

فردی و انتخابات به خوبی توجه شده است.
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داستان نـقاب پوشـان...
 نظامی زمان طالبان در قندهار است.

از سویی، پرسشی مطرح می شود که اگر این افراد با گروه 
داعش ارتباطی داشته باشند چرا با دولت افغانستان کاری 

ندارند و با طالبان می جنگند؟
اما پیش ازین نیز در بخش هایی از افغانستان بگومگوهایی 
از فعالیت داعش دیده شده و حتا شماری از دانش جویان 
یکی از دانش گاه ها در پایتخت، پرچم گروه دولت اسالمی 

یا داعش را برافراشتند.
نقاب پوشان،  از  شماری  چندی پیش  که  حالی ست  در  این 
پاکستان  در  طیبه  لشکر  گروه  به  مربوط  می شد  گفته  که 
می باشند، برخی از فرمان دهان طالبان را در والیت نورستان 

به دار آویخته و به قتل رسانیدند.

خدایداد در زندان...
اجتماعی پر از خبر فرار خدایداد شد. 

اما در اعالمیه یی که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به 
نشر رسیده آمده است که این شایعات از سوی برخی از 
افراد به سبب مغشوش ساختن اذهان مردم پخش می شود.
ریاست عمومی امنیت ملی ویدیوی چهره و صدای رییس 

خدایداد را به رسانه ها فرستاده است.
رییس خدایداد چندی قبل به اتهام قتل و اختطاف از سوی 

ریاست امنیت ملی کشور بازداشت شد.
ریاست امنیت ملی گفته است که این شایعات در شرایطی 
این  سرپرست  نبیل  اهلل  رحمت  است  قرار  که  شده  نشر 
ریاست به هدف کسب رای اعتماد به حیث نامزد ریاست 
امنیت ملی به مجلس نماینده گان معرفی شود. اما در اعالمیه 
امنیت ملی در مورد خبر فرار کردن چهار زندانی خارجی 

اشاره یی نشده است.

یازدهمین سالروز تصویب قانون اساسی
دور زدن قانون اساسی در افغانستان

کی ها ورزش کاران افغانستان را مورد حمله قرار می دهند؟
این بار سرمربی تیم ملی فوتبال کشور مورد حمله قرار گرفت

مخالفان مسلح منزل فاروق وردک...
به گفته خوگیاني، این منزل 9 اتاقه همراه با حاصالت زمین 
و چوب های ساختمانی که در این منزل وجود داشت، به 

گونۀ کامل حریق گردیده است.
سخنگوي سرپرست این والیت مي افزاید که در این منزل 
منزل  این  از  مرد  پیر  یک  اما  نداشت،  سکونت  فرد  هیچ 

نگهداري مي نمود که به وي آسیب نرسیده است.
گفتنیست که پیش از این نیز مخالفان مسلح روز چهارشنبه 
آتش  به  نیز  را  ولسوالي  این  ولسوال  منزل  گذشته  هفته  

کشیده بودند که تلفات جاني در پي نداشت.
هر چند خوگیاني مخالفان مسلح را عامل این رویداد مي 
داند؛ اما تاکنون مخالفان مسلح در این مورد چیزي نگفته 

اند.
 فاروق ورك وزیر پیشن معارف از جمله چهره های سیاسی 
است که بارها به حمایت از طالبان و حزب اسالمی حکمتیار 
متهم شده و گفته شده است که او از بودجۀ وزارت معارف، 
به برخی گروهک  های طالب، به عنوان اعضای معارف پول 

داده است. 

تیرباران مردی درداخل 
مسجد در کنر به دست طالبان

شهراسعد آباد 21 جدی باختر
مردی در داخل مسجد دروالیت کنرشب گذشته آماج حملۀ 

گروهی ازطالبان مسلح قرارگرفت وکشته شد.
درقریۀ  مسجد  یک  به  نماز  ادای  درجریان  مهاجمان 
شامرکوت ولسوالی واته پورحمله کردند ومردی را که گفته 

میشود غیرنظامی بود، تیرباران کردند.
به اساس گزارشها، طالبان می خواستند این مرد را با خود 
ببرند اما وقتی دیدند بزرگان محل و نمازگزاران مانع ازاین 

کارمی شوند، وی را درداخل مسجد تیرباران کردند.
گفته می شود این مسجد درشصت متری یک پوسته امنیتی 

و دوصد متری یک قرارگاه نظامیان ارتش قرار دارد.
الیق برادر حنیف، مردی که دراین حمله طالبان مسلح کشته 
شده است به آژانس باخترگفت: وی به نیروهای امنیتی از 
حمله طالبان خبرداده است؛ اما این نیروها یک ساعت بعد 
هنگامی که مهاجمان ساحه را ترك کرده بودند، به مسجد 

ریختند.
الیق می گوید که برادرش هیچ پیوندی با دولت نداشت .

پولیس  عبدالحبیب سید خیل، مسوول  درین حال، جنرال 
والیت کنر، حمله طالبان برمسجد وتیرباران این غیرنظامی 

به دست مهاجمان را تایید کرد .
اوگفت که بررسی ها دربارة چگونگی این رویداد آغازشده 

است.



دولت وحدت ملی...
 آن را عدم صحت این گونه فهرست ها فرض 
می کردیم، اما حاال در یک قدمی اعالم کابینه 
ریاست  معتبر  عمدتًا  فهرسِت  آخرین  در 
شاهد  می توان  ریاست جمهوری،  و  اجراییه 
بزرگترین جفای تاریخی در حق شهروندانی 
رای  صندوق های  پای  به  فداکارانه  که  بود 
رفتند و در بهای قطع سر و انگشت های خود، 
عدالت خواهانه  و  مردم ساالرانه  ارزش های  از 
از  بیش  که  نمی دانستند  اما  کردند،  حراست 
دو  صندوق های  به  هراتی ها  رای  میلیون  نیم 
آگاهانه  و  عماًل  که  می شود  ریخته  نامزدی 
از  گله وار  یا  و  می اندیشند  آن ها  حذِف  به 

سمت های دولتی برکنارشان می کنند. 
به برکناری کارمندان  هرچند نمی توان نسبت 
دولتی  عالی رتبۀ  مقام  یک  سوی  از  دولتی 
معترض بود، ولی نوع حرکت بدون شک از 
نبود.  برخوردار  قانون مندانه  استوار  وجاهت 
هراتی ها یک بار دیگر در آستانۀ قربانی شدِن 
و  عصر  در  آن هم  دارند،  قرار  تاریخی  تازة 
برهه یی از تاریخ که تمامیت خواهی از هر نوع 
آن، خشونت علیه شهروندان به شمار می رود. 
فهرست های  در  که  چیست  هراتی ها  گناه 
هیچ  آیا  باشند؟  داشته  جا  نمی توانند  کابینه 
بالد  در  فرهیخته یی  و  تحصیل کرده  انسان 
رازی و جامی و خواجه عبداهلل انصاری یافت 
نمی شد که به عنوان وزیر در کنار سایر مردم 
افغانستان قرار داشته باشد و یا دیواری کوتاه تر 
از دیوار هراتی ها در این مرز و بوم نبود؟ دلیل 
روشن  معنای  یک  تنها  باشد،  هرچه  امر  این 
باشد  داشته  می تواند  هراتی ها  تِک  تک  برای 
که ریشه های  آن، سیاست حذف گرایانه یی  و 
مشخص تاریخی و رویکردهای ویژة اتنیکی 

دارد. 
نماینده گان هرات در شورای ملی در دیدارهای 
مکرر با سران نظام، هر بار با خبرهای خوش 
در  رییس جمهوری  و  آمدند  مردم  میان  به 
به  سفر  هنگام  در  مدنی  جامعۀ  با  گفت وگو 
این شهر، وعده سپرد که هرات را به فراموشی 
وحدت  دولت  اجراییۀ  رییس  سپرد.  نخواهد 
ملی که اکثریت قریب به اتفاِق رای هرات را 
به نفع خود رقم زد، بارها در مراسم رسمی و 

غیر رسمی و به ویژه زمان مبارزات انتخاباتی، 
از حق مردم هرات در نظام سخن گفت و بر 
افتاده  اتفاقی  چه  امروز  اما  ورزید.  تأکید  آن 
که حتا نیم میلیون رای هراتی ها هم نمی تواند 
پاس  به  و  بگیرد  را  دولت  رهبران  چشم 
مردم  این  از  نامی  آن ها، دست کم  قربانی های 

در فهرست های شان ببرند؟ 
حاال اما زمان صبر کردن و حوصله مندی تمام 
شده است. حاال زمان گرفتِن حق فرا رسیده 
است. دیگر نمی توان به وعده های سر خرمن 
دل خوش کرد و تنها خود را شهروند خوبی که 
از اوامر اطاعت می کند، دانست. حق شهروندی 
گرفته  آن  شکِل  آشکارترین  در  هرات  مردم 
هرات  مردم  همۀ  از  نماینده گی  به  ما  و  شده 
این صدا را بلند می کنیم و خواهان دادخواهی 
هستیم. ما به تک تِک نماینده گان مردم هرات 
در شورای ملی، در شورای والیتی، در جامعۀ 
و  علمی  مراکز  در  دینی،  نهادهای  در  مدنی، 
آموزشی، در بنیادهای صنفی و در کل به هر 
امروز  که  می گوییم  هرات  شهروندان  از  یک 
روز گرفتن حق شهروندی است. امروز روز 
این گوهر  تا  بلند کردن صدای عدالت است 
صدا  یک  بیایید  نشود.  نابود  و  نمیرد  انسانی 
نسبت  را  اعتراِض خود  و یک دست صدای 
به ویژه  و  همه  گوش  به  موجود  وضعیِت  به 
رهبران  به  می خواهیم  برسانیم.  نظام  رهبران 
نظام نیز بگویم که خاموشی مردم هرات را به 
پای درمانده گی آن ها نگذارند. مردم هرات در 
برهه های تاریخی نشان داده اند که با شیوه های 
هیچ  کنند.  طلب  را  خود  حِق  می توانند  الزم 
هشدار فراقانونی در کار نیست، اما با صداقت 
می گوییم که از همۀ امکانات قانونی و مدنی 
استفاده خواهیم  به حقوِق خود  برای رسیدن 
کرد و وضعیت موجود را تغییر خواهیم داد.«

این نوشتۀ غالم سخی اسلمی، شهروند هراتی، 
که در صفحۀ رخ نمای خود گذاشته، فکر نکنم 
داشته  تفسیری  و  توضیح  هیچ گونه  به  نیاز 
کافی  اندازة  به  نیز  آن  زیِر  کامنت های  باشد. 
روشن و گویا بودند. اما آیا واقعًا چنین اتفاقی 

افتاده است یا هراتی ها اسیِر شایعه شده اند؟ 
نمی دانم ولی باید منتظر فهرسِت رسمی کابینه 
بود و آن وقت هم قضاوت کرد و هم استدالِل 

دولت مردان را شنید!

دو زن در جوجان کشته شدند

۱۸3شورشی در دانگام کنر کشته شدند
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خود  دیدار  نخستین  در  چین  فوتبال  تیم 
به  موفق  آسیا  ملت های  جام  بازی های  در 
آلن  اما  شد  عربستان  فوتبال  تیم  شکست 
از  چین  ملی  تیم  فرانسوی  سرمربی  پرین 
رضایت  هیچ  ورزشگاه  در  چمن  وضعیت 
نداشته و گفت: چمن ورزشگاه در شرایط 
خیلی، خیلی، خیلی بدی قرار داشت. بعضی 
قسمت ها که همین هفته گذشته چمن کاری 
به  بازیکنان  شده بودند و در هنگام دویدن 

صورت کلوخ زیر پایشان کنده می شد.
و  چن  تیم   ۲ بازی  است،  ذکر  به  الزم 
شد  برگزار  بریسبان  ورزشگاه  در  عربستان 
که قرار است ۶ مسابقه دیگر را هم میزبانی 

کند.

چین یک بار دیگر در روز چهارشنبه آینده 
مجبور است برای رویارویی مقابل تیم ملی 

ازبکستان به همین ورزشگاه برگردد.
پایانی  چهارم  یک  مرحله   به  چینی ها  اگر 
در  هم  را  دیگر  دیدار  یک  کنند  صعود 
ورزشگاه بریسبان برگزار خواهند کرد که از 

نظر آلن پرین بدشانسی بزرگی است.
به  باره گفت: زمین ورزشگاه  این  پرین در 
حدی افتضاح بود که حتی شرایط یک زمین 
تمرین هم از  آن بهتر است. تعجب می کنم، 
اندازه  و  حد  در  اصاًل  چمنی  زمین  چنین 
بازی های  مانند  مهمی  رقابت های  میزبانی 

جام ملت ها نیست.

مقام ها در والیت جوزجان می گویند که دوزن روز گذشته در این 
والیت پس از کشته شدن پیدا شده اند.

احمد فرید عزیز، سخن گوی پولیس جوزجان با تایید این خبر 
می گوید که یک تن از این زنان به ضرب چاقو کشته شده و جسد 

یکی دیگرش از یک دشت پیدا شده است.
اقای عزیزی می گوید که یک زن به نام سهیال شام روز گذشته 
که  می کنند  ادعا  وی  خانه وادة  اما  شده  کشته  گلوله  توسط 

خودکشی کرده است.
نام  به  دیگر  خانم  یک  گذشته  روز  که  می افزاید  هم چنان  وی 
زرین گل، پیکر بی جانش از دشت صوفی قلعۀ شبرغان دریافت 

شده و نشانه های لت و کوب نیز در بدنش دیده می شود.
به گفتۀ وی، زرین گل که ۲9سال عمر دارد احتمالن توسط چیزی 

خفه شده و به قتل رسانیده شده است.
خودکشی های  بیش ترین  که  والیت هایی ست  از  یکی  جوزجان 

زنان را در هفته های اخیر در خودش داشته است.
گفته می شود چهارتن دیگر از زنان این والیت نیز هفتۀ گذشته 
خودکشی کرده اند که دلیل آن خشونت های خانه واده گی می باشد.
ولسوالی  در  دیگر  زن  یک  گذشته  روز  که  حالی ست  در  این 

کوهستان والیت کاپیسا نیز خودش را حلق آویز کرد.
خودکشی های ناشی از خشونت های خانه واده گی و خشونت ها 
افزایش  نگران کننده یی  گونۀ  به  جاری  سال  در  زنان  برابر  در 
یافته و واکنش شدید نهادهای حمایت از حقوق بشر و زنان را 

برانگیخته است.

دلیل  به  انگلیس  فوتبال  اتحادیه 
صحبت های اخیر مورینیو بعد از 
دیدار مقابل  ساوتهمپتون، که گفته 
بود یک کمپین علیه تیمش شکل 
گرفته، او را جریمه کرد؛ در مقابل 
در  گرفت  هم  تصمیم  مورینیو 
شرکت  مطبوعاتی  های  کنفرانس 
رسانه  مدیر  اتکینز،  نکند. استیو 
ای چلسی، به خبرنگاران گفت:« 
را  ژوزه  انگلیس  فوتبال  اتحادیه 
جریمه کرد و  تا زمانی که شرایط 
نمی  صحبت  او  باشد،  طور  این 
او  موضع  از  کامال  باشگاه  کند. 

حمایت می کند. این می  خواست 
وارد بحث داوری شود و »کمپین« 
آن  به  باید  که  است  موضوعی 
پرداخته شود. جریمه سر جایش 
 است و ما هم در این مورد بحث 

می کنیم.« 
اعتراض اصلی مورینیو به تصمیم 
مقابل  دیدار  داور  تیلور،  آنتونی 
ساوتهمپتون، بود که در دقیقه 5۱، 
روی  پنالتی  یک  گرفتن  به  جای 
بازیکن  این  به  فابرگاس،  سسک 

کارت زرد نشان داد.  

پنالتی  نقطه  از روی  منز  با گل جرمی  دیدار  این  در  روسونری 
پیش افتاد اما بعد  از اینکه در آخرین ثانیه های نیمه اول با اخراج 
ماتیا دی شیلیو، ۱۰ نفره شد، در نیمه دوم گل تساوی را  دریافت 
کرد. اینزاگی به اسکای ایتالیا گفت:« اشتباه ما این بود که خیلی 
سه  مهاجم  مقابل  سه  که  بود  این  ما  استراتژی  کشیدیم.  عقب 
مدافع قرار دهیم و این تا مقطعی از بازی جواب داد. ما باید از 
وقتی  تیم  اما  میالن هستیم  باشیم  زیرا  برخوردار  شجاعت الزم 
دچار مشکل می شود، از اعتماد به نفس الزم برخوردار نیست. 

این به من  مربوط می شود که شرایط تیم را بهتر کنم.  
دارد.  نفس چیزهایی کم  به  اعتماد  نظر شخصیت و  از  تیم  این 
وقتی تیمی پیش می رود، باید اعتماد به نفس  بیشتری داشته باشد 

اما در عوض تیم ما عصبی می شود.« 
اینزاگی  و  ماند  باقی  رتبه هفتم جدول  میالن در  تساوی  این  با 

تایید کرد که در حال حاضر به رتبه سوم  جدول فکر نمی کند. 
» ما نباید دیگر در این مورد صحبت کنیم. باید روی بازی های 
مان تمرکز کنیم، بهتر شویم و شخصیت  بیشتری در تیم به دست 

بیاوریم.«  

حــمايت باشـگـاه چلســـي
 از سکــوت مــورينـــيو

اینزاگي،تیمش فاقد شجاعت 
الزم بوده  است! 

ورزش
شکایت مربی تیم فوتبال چین

 از خرابی زمین چمن ورزشگاه

از کشته شدن ۱۸۳ شورشی در جریان  کنر  مقامات در والیت 
این  دانگام  ولسوالی  در  کشور  امنیتی  نیروهای  عملیات های 

والیت خبر می دهند.
فرمانده   سیدخیلی  عبدالحبیب  رشد؛  خبرگزاری  گزارش  به 
عملیات های  نتیجه  در  شورشی   ۱۸۳ که  می گوید  کنر  پولیس 
نیروهای امنیتی در ولسوالی دانگام این والیت در یک ماه گذشته 

کشته شده اند و ۱۲۲ تن دیگر زخم برداشتند.
او می افزاید که صدها شورشی طالب به شمول طالبان پاکستانی 
نیروهای  با  و  کردند  ولسوالی حمله  براین  قبل  ماه  یک  حدود 

امنیتی درگیر شدند.
آقای سیدخیلی تصریح کرد که بیش از ۸۰ درصد این ولسوالی 
از وجود شورشیان پاکسازی شده و نیروهای امنیتی اداره بیشتر 

روستاهای این ولسوالی را به دست گرفته اند.
و  است  بهبود  حال  در  ولسوالی  این  در  اوضاع  که  گفت  او 
نیروهای  پیشروی  مانع  که  است  مشکلی  تنها  ماین   کارگذاری 

امنیتی شده است.

نیز  این ولسوالی  باشندگان  فرمانده  پولیس کنر تصریح کرد که 
نیروهای امنیتی افغان را در این درگیری ها حمایت می کنند.

آقای سیدخیل گفت که از آغاز عملیات ها و درگیری تاکنون ۶ 
نیروی امنیتی و ۲غیرنظامی کشته شده اند و۱۶ نیروی امنیتی دیگر 

زخم برداشته اند.
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احمـد عمران

شاید اعتبار شایعه در همۀ جهان به دلیل غافل گیرکننده بودن 
آن زیاد باشد، اما در افغانستان ارج و شأن آن، بیشتر از دیگر 
نقاط جهان است، آن هم به این دلیل که شایعه در افغانستان 
که  کشوری  می رود.  شمار  به  خبری  منبِع  معتبرترین  هنوز 
دست کم سیزده سال را مشِق آزادی بیان کرده، اما شهروندان 
به  چنگ  واقعیت ها،  برخی  به  رسیدن  برای  اند  مجبور  آن 

دامن شایعه بزنند. 
روزها  در  اما  است،  گرم  همواره  افغانستان  در  شایعه  بازار 
می گراید.  داغی  به  بازار  این  به خصوصی،  مناسبت های  و 
و  سروصـدا  آن همه  با  کابینه  تشکیل  بحث  که  روزها  این 
جنجال به جدی ترین مسالۀ جامعه تبدیل شده، بازار شایعه 
و حرف وحدیث های گوناگون دربارة آن نیز بیش از هر زماِن 
دیگری گرم و داغ به نظر می رسد. برخی ها در صفحه های 
به  که  می رسانند  نشر  به  را  فهرست هایی  خود  رخ نمای 
می تواند  آینده  کابینۀ  اعضای  فهرسِت  موثق ترین  باورشان، 
باشد و برخی دیگر نیز در مورد تأخیر و عدم معرفی کابینه و 
یا راه یافتن افراد، دیدگاه های خود را به اشتراك می گذارند. 

ظِن  از  دارد. هر کسی  را  دینای خود  که  کامنت نویسی هم 
خود یار آن می شود و یا هم در یک جمله و عبارت کوتاه، 
حرف دلش را بدون آن که ترس از سانسور و ناظری وجود 

داشته باشد، بیان می کند.
دیدم  زدم،  رخ نما  به  وقتی سری  )شنبه شب(  گذشته  شب 
شهروندان هراتی به شدت عصبانی به نظر می رسند. دیدگاه ها 
که  بودند  گذاشته  مجازی  فضای  در  را  مقاله هایی  حتا  و 
همه گالیه و شکوه از روزگار و سران دولت وحدت ملی 
در  که  بود  این  هم  هراتی  شهرونداِن  اصلی  بحث  داشت. 
فهرست های بیرون شده از اعضای احتمالِی کابینۀ جدید در 
فضای مجازی، هیچ نامی از هراتیان وجود ندارد. یکی از این 
جالبی  رخ نمای خود حرف های  در  نوشته  یک  در  دوستان 
قضیه،  شدن  روشن  برای  مجبورم  که  است  کرده  مطرح  را 

بخش هایی از آن را در کمال امانت داری کاپی پِیست کنم.
»فهرست های درز کرده از کابینه در فضای جمعی به صورت 
چند  در  دارد.  هراتی ها  نامِ  حذف  از  نشان  مأیوس کننده یی 
روز پیش، وقتی به نامی از یک هراتی در چنین فهرست هایی 
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دولت وحدت ملی 
صدای اعتراِض هراتی ها را بلنـد کرد

رهایی 35 زندانی از زندان والیت بلخ

نگرانی باشندگان پروان از افزایش ناامنی ها

جوان 2۰ ساله در کابل خود را حلق آویز کرد

بر اساس فرمان جدید رییس جمهور کشور که 
به مناسبت میالد رسول گرامی اسالم صادر شده 
بلخ  والیت  عمومی  محبس  از  زندانی   ۳5 بود، 

رها شدند. 
محمدهارون، مدیر عمومی زندان والیت بلخ می 
گوید که در میان افراد آزاد شده ، ۸ زن نیز شامل 

هستند. 
به گفتۀ او، افراد رها شده به دلیل ارتکاب جرایم 
مختلف زندانی شده بودند که برخی از آنها برای 
سال ها و برخی دیگر برای ماه ها در این زندان 

بسر می بردند.
زندانیان در مدت حبس  این  که  گفته می شود 
شان حرفه های زیادی را آموخته بودند و امید 
شان  گذشته  کارهای  از  آینده  در  که  رود  می 
به  به کارهای مثبت روآورده و  پشیمان شده و 

عناصر مفیدی در جامعه تبدیل شوند. 
دور  پنجمین  این  تاکنون،  جاری  سال  آغاز  از 
رهایی زندانیان از این زندان است که بر اساس 
فرمان رییس دولت افغانستان و به مناسبت های 

مختلف از این زندان رها می شوند

شماری از باشندگان پروان از افزایش 
در  قومي  بزرگان  سوي  از  ناامني ها 

این والیت نگراني دارند.
باشندگان پروان مي گویند که پیش   
این والیت  این بزرگان قومي در  از 
را  امني ها  نا  تا  کردند  مي  تالش 
و  محافظان  اکنون  اما  دهند،  کاهش 
در  آنان  به  مربوط  مسلح  گروه هاي 
از  هایی  بخش  سازي  امن  نا  تالش 

والیت پروان هستند.
باشندگان پروان از خاموشي حکومت 

در این بخش انتقاد مي کنند. 
والیت  سرپرست  سخنگوي  صدیقي،  وحید 
از حد  بیش  این والیت  پروان مي پذیرد که در 

سالح توزیع شده است.
افراد  میان  درگیري  دلیل  به  بارها  این  از  پیش 
مسلح غیر مسوول در بخش هاي والیت پروان، 
باشندگان این بخش ها کشته و زخمي شده اند.

به اطالع عمومِ خواننده گان و عالقه منداِن روزنامۀ ماندگار رسانیده می شود که تا پایان ماه اول سال  نو میالدی، 
توزیع رایگاِن این روزنامه پایان می  یابد. بنابرین از کلیۀ اشخاص، نهادها و اداراتی که هم چنان عالقه منِد این رسانۀ 
نوشتاری هستند، درخواست می شود که به ادارۀ روزنامۀ ماندگار مراجعه و ُفرم اشتراک دریافت کنند تا از این پس 

این روزنامه را درب منزل یا دفتر کارِی خویش تحویل بگیــرند.
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فرماندهیامنیه کابل اعالم کرده که یک جوان ۲۰ 
ساله در پایتخت دست به خودکشی زده و خود 

را حلق آویز کرده است.
این فرماندهیدر خبرنامه یی دیروز یکشنبه، گفته 
که این رویداد شب گذشته در مربوطات حوزه 

سوم امنیتی پولیس شهر کابل رخ داده است.
در خبرنامه آمده است: »داوود بیست ساله باشنده 
اصلی والیت قندوز بود که در مربوطات حوزه 
ساختمانهای  از  یکی  در  پولیس  امنیتی  سوم 
تجاری نگهبانی می کرد و شب گذشته خود را 

حل آویز کرد«.

فرماندهیامنیه کابل در خبرنامه نوشته که تا هنوز 
انگیزه خودکشی این جوان مشخص نشده است.
آمده  دیگر  رویداد  در یک  در خبرنامه همچنان 
که پولیس در بیست و چهار ساعت گذشته چند 

سارق را بازداشت کرده است.
کابل  شهر  مختلف  نواحی  از  که  افراد  این 
و  منازل  سرقت  به  متهم  اند،  شده  بازداشت 

وسایل نقلیه هستند.
گفته شده که سه نفر دیگر از ناحیه دوم و دروازه 
چوك ارغندی کابل به اتهام انتقال و فروش مواد 

مخدر و مشروبات الکلی بازداشت شده اند.


