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انجام  خارجي،  امور  در  پاکستان  وزير  نخست  مشاور 
مذاکرات سياسي فراگير ميان دولت کابل و تمام گروه 
هاي افغانستان به ويژه طالبان را تنها راه برقراري صلح 

و ثبات در اين کشور دانست.
سرتاج عزيز در ديدار نيکوالس هيسون، نماينده ويژه 
جامعه  گفت،  افغانستان  امور  در  ملل  سازمان  دبيرکل 
صلح  مذاکرات  سريع  سرگيري  از  به  تمايل  جهاني 
اين موضوع حمايت  از  پاکستان هم  و  دارد  افغانستان 

مي کند.
سرتاج عزيز افزود، پاکستان مايل است روابطي سازنده 

و معنادار با افغانستان در تمامي زمينه ها داشته باشد.
مشاور نخست وزير پاکستان در امور خارجي همچنين 
با اشاره به کنفرانس منطقه يی معروف به `قلب آسيا" که 
قرار است کمتر از يک ماه ديگر به ميزباني اسالم آباد 
برگزار شود گفت: اين کنفرانس به طور مشخص هدف 
کمک به روند صلح در افغانستان را دنبال خواهد کرد.

و  امريکا  دولت  ويژه  نماينده  نيز  اخير  روزهاي  در 
نماينده ويژه چين در امور افغانستان به ترتيب به اسالم 
دولت  مذاکرات صلح  روند  درباره  و  کردند  سفر  آباد 
با عالي ترين مقامات پاکستان گفت و  کابل و طالبان، 

گو کردند.
پاکستان به عنوان تسهيل کننده مذاکرات صلح افغانستان 
طالبان  بر  بااليي  نفوذ  از  که  کشوري  عنوان  به  نيز  و 
افغانستان برخوردار است، مي تواند نقش مهمي در زمينه 

روند مذاکرات صلح افغانستان ايفا کند.
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حوادث مشهور دوران گذشتۀ جهـان را مروری بکنید تا شما 
هم مثل من این حقیقت را بپذیرید که بزرگ ترین جنایات 

همه با کوچک ترین دست ها انجام گرفته است. 

آگارادو

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

فعاالن مدنی به حکومت:

نامزدوزیر دفاع را
 به مجلس معرفی کنید

مجلس سنا از تأخير در ايجاد کميتۀ 
کميسيون های  کميشنران  گزينش 
تاريخ  اعالم  در  تأخير  و  انتخاباتی 
انتخابات، انتقاد کرد و تأخير بيش از 

اين را مرگ دموکراسی خواند.
کميته  ايجاد  در  تأخير  سنا  مجلس 
را  انتخابات  تاريخ  اعالم  و  گزينش 
وقت کشی از سوی رهبران حکومت 

وحدت ملی عنوان می کنند.
»هرگونه  گفت:  سنا  مجلس  اول  معاون  ايزديار  محمدعلم 
تأخير بيشتر در ايجاد کميته گزينش و اعالم تاريخ انتخابات 
موجب دل سردی مردم از دولت و ايجاد جنجال در کشور 

می شود«.
آقای ايزديار از حکومت خواست که هرچه زودتر به اين 
تاريخ  و  کرده  ايجاد  را  گزينش  کميتۀ  و  دهد  پايان  تأخير 

انتخابات را مشخص کند.
»موضوع  گفت:  نيز  مجلس  ديگر عضو  اعظمی  احمد  گل 
تأخير  و  شده  فراموش  کامال  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 

در کشور  دموکراسی  مرگ  بيشتر 
است«.

آقای اعظمی افزود: حکومت نبايد 
فکر کند که مردم نسبت به تأخير 
انتخابات بی تفاوت نيستند و آنرا 

فراموش نخواهد کرد.
صفی اهلل هاشمی عضو ديگر سنا 
دانم  نمی   « کرد:  خاطرنشان  هم 
حکومت چه سياستی را در پيش 
گرفته است؛ برای ايجاد کميته گزينش وقت کشی می کند«.
آقای هاشمی افزود: کارت به استخوان مردم رسيده و پايه 
های حکومت را به لرزه درآورده است؛ اگر حکومت خود 

را اصالح نکند، مردم خود تصميم خواهد گرفت.
پيش از اين، کميسيون اصالح نظام انتخاباتی نيز از تأخير در 

ايجاد کميته گزينش انتقاد کرد.
اين کميسيون تاکيد ورزيد که حکومت، بسته های پيشنهادی 

ابتدايی و موقت اين کميسيون را عملی نکرده است.
حکومت تاهنوز در اين مورد چيزی نگفته است.

رييس جمهور  ملی  امنيت  مشاور 
خواسته  ناتو  کل  دبير  از  افغانستان 
و  همکاری  به  سازمان  اين  تا  است 
 2016 سال  از  پس  خود  حمايت 

ميالدی از افغانستان ادامه دهد.
محمد حنيف اتمر مشاور امنيت ملی 
با  ديدار  در  افغانستان  رييس  جمهور 
رييس و نماينده گان ناتو در بروکسل 

افغانستان  نيروهای  گفت: 
اين  امنيت  تأمين  به  قادر 
افزايش  اما  هستند  کشور 
تهديد  را  منطقه  تروريسم 

می کند.
رييس  ملی  امنيت  مشاور 
ادامه  افغانستان  جمهور 
داد: خواهان ادامه همکاری 

ناتو در افغانستان هستيم.
وی از دبير کل سازمان ناتو خواست 
به  ميالدی   2016 سال  از  پس  تا 

حمايت از کشورش ادامه دهد.
ينس  که  است  حالی  در  اين 
داد  اطمينان  ناتو  دبيرکل  استولتنبرگ 
دفاعی  نيروهای  با  همکاری  ناتو  که 

و امنيتی افغانستان را ادامه خواهد داد 
اما از دولت افغانستان خواست تا در 
بخش های امنيتی، اقتصادی و سياسی 

اصالحاتی را در نظر بگيرد.
افغانستان  نيروهای خارجی در  تعداد 
تن  هزار   13 به  نظامی  هزار   130 از 
يافت.  در سال 2014 ميالدی کاهش 
نيروها  اين  نظامی  مأموريت  همچنين 

در سال 2014 ميالدی خاتمه يافت.
در  خارجی  باقيمانده  نيروهای 
افغانستان وظيفه آموزش، مشاوره دهی 
و کمک به نيروهای امنيتی افغانستان 
تا  می رود  انتظار  و  دارند  عهده  بر  را 
پايان سال 2016 ميالدی اين ماموريت 

به پايان برسد.
بدست  کندز  شهر  سقوط  از  پس 
امريکا  افغانستان،  شمال  در  طالبان 
تصميم گرفت تا 5500 نيروی نظامی 
خود را در 4 پايگاه افغانستان مستقر 

کند.
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تصحیح ضروری
در شمارۀ  24 عقرب روزنامۀ ماندگار، به 
نقل از شاه سلطان عاکفی رييس کميسيون 
ويژۀ اصالحات انتخاباتی در تيتر نخست 
ملی  وحدت  "حکومت  که  بود  آمده 
می گردد  تصحيح  دارد".  قانونی  مشکل 
که اين بخش مصاحبه به اشتباه از آدرس 

آقای عاکفی به نشر رسيده است. 
و  روزنامه  خواننده گان  از  بابت،  اين  از 

آقای عاکفی پوزش می طلبيم.

 حمیرا ایوبی، یکی از اعضای این هیأت به روزنامه 
ماندگار گفت: هیأت گزارش خود را تکمیل کرده  و 
امروز )دیروز یکشنبه 24عقرب( آخرین روز تکمیل 
گزارش است که آن  را به رییس جمهور می سپاریم.



»اصالحات در نظام انتخاباتی کشور چرا انجام 
اين روزها  که  است  پرسشی  اين  نمی شود؟« 
بسياری از شهروندان از خود می پرسند بدون 
آن که پاسخ قناعت بخشی برای آن بيابند. شايد 
کميسيون ويژۀ اصالح نظام انتخاباتی در روز 
شنبه به بخشی از اين پرسش و در حقيقت، 
کميسيون  اعضای  باشد.  داده  پاسخ  نگرانی 
نشسِت  يک  در  انتخاباتی  نظام  اصالح  ويژۀ 
تأکيد  نکته  اين  بر  با احزاب سياسی  مشترک 
انتخابات  به  کشور  شهروندان  که  ورزيدند 
مردم  باور  اعادۀ  برای  و  شده اند  بی باور 
هرچه  گزينش  کميسيون  که  است  ضرورت 
در  الزم  تغييرات  و  کند  آغاز  کار  به  زوتر 
گفتۀ  به  شود.  وارد  انتخاباتی  کميسيون های 
اعضای کميسيون ويژۀ اصالح نظام انتخاباتی، 
در حال حاضر پارلمان به شکل غيرقانونی به 
کار ادامه می دهد و اگر اين وضعيت همچنان 
تداوم يابد، احتمال دارد که نظام با مشکل عدم 

مشروعيت روبه رو شود. 
کميسيون اصالح نظام انتخاباتی، بيشتر از يک 
به  را  پيشنهادی خود  بستۀ  پيش نخستين  ماه 
به  کشور  انتخاباتِی  نظام  در  تغييرات  هدِف 
رياست اجرايی ارايه کرد. اين بستۀ پيشنهادی 
مورد  اجرايی  رياست  سوی  از  آن که  از  پس 
غور و بررسی قرار گرفت، به رياست جمهوری 
به  فرمانی  طی  جمهوری  رييس  و  رفت 
نهادهای مسوول وظيفه سپرد که هرچه زودتر 
در اجرای اين بستۀ پيشنهادی اقدام کنند. اما 
با گذشت چند هفته از فرمان رييس جمهوری 
در مورد اجرای بستۀ پيشنهادی کميسيون ويژۀ 
به حال هيچ گامی  تا  انتخاباتی،  نظام  اصالح 
در جهت عملی شدِن آن برداشته نشده است. 
رياست جمهوری تقصير را به گردن ديگران 
می اندازد و به شکلی از مسووليت شانه خالی 
می شد  گفته  که  هم  اجرايی  رياست  می کند. 
انتخاباتی بيش  در آوردن اصالحات در نظام 
از رياست جمهوری اهتمام می ورزد، در حال 
نخست  روزهای  هلهلۀ  و  شور  آن  حاضر 
که  آن چه  ميان  اين  در  نمی دهد.  نشان  را 

که  است  دغدغه يی  و  نگرانی  می ماند،  باقی 
شهروندان را به شدت می آزارد. 

باور رسيده اند  اين  به  تحليل گران  از  بسياری 
اصالحات  آوردن  در  ملی  دولت وحدت  که 
به  و  ندارد  را  الزم  ارادۀ  انتخاباتی  نظام  در 
همين دليل بستۀ پيشنهادی از اولويت بيرون 
شده است. اين شايد بخشی از مشکلی باشد 
می تواند  را  ملی  وحدت  دولت  کل  در  که 
زمانی  کالن تر  مشکل  اما  کند،  وارد  آسيب 
چهره می نمايد که ببينيم در فراينِد اين تأخير 
را  نظام  کل  است  قرار  خطرناکی  اتفاق  چه 

صدمه بزند. 
در  تغيير  طرح  با  پيشنهادی  بستۀ  نخستين 
به رياست جمهوری  انتخاباتی  کميسيون های 
استقبال  آن  از  نيز  جمهوری  رييس  و  رفت 
گزينش  کميتۀ  وقت  اسرع  در  بود  قرار  کرد. 
برای انتخاب اعضای کميسيون های انتخاباتی 
به کار آغاز کند تا در نتيجۀ آن، زمان برگزاری 
انتخاباتی  تقويم  و  پارلمانی  بعدِی  انتخابات 

اعالم شود. 
فراموش نکنيم که ادامه کار مجلس نماينده گان 
هيچ گونه  و  گرفته  توافق صورت  يک  اثر  بر 
البته در گذشته  جنبۀ قانونی و اصولی ندارد. 
نيز تأخيرهايی در برگزاری انتخابات صورت 
برگزاری  زمان  که  نبود  چنان  اما  بود،  گرفته 
در حال حاضر  نباشد.  معلوم  اصاًل  انتخابات 
هيچ کسی در افغانستان گفته نمی تواند که آيا 
انتخابات بعدی پارلمانی برگزار می شود و يا 
خير. دولت افغانستان چه از روی قصد و چه 
انتخابات  به دليل مشکالت داخلی، در مورد 
داده  انجام  بزرگ و سوال برانگيز  بسيار  تعلل 
است. اين تعلل و غفلت می تواند صدمه های 
بزرگی بر پيکر دموکراسی نيم جاِن کشور وارد 
دهه  يک ونيم  گذشت  از  پس  عماًل  و  کند 
افغانستان را به سمت نظام تک صدايی و بدون 

پشتوانۀ مردمی سوق دهد. 
دولت وحدت ملی بايد بداند که وظيفۀ اصلی 
به مادۀ توافق نامۀ  به مو و ماده  انجام مو  آن، 
سياسی است که ميان دو تيم انتخاباتی به امضا 

رسيده است. هر کار و وظيفۀ ديگری را که به 
عنوان اولويِت دولت وحدت ملی برای خود 
تعريف می کند، در حقيقت عدول از توافق نامۀ 
سياسی است که می تواند به بحران در کشور 

بينجامد. 
شايد رياست جمهوری بنا به برخی نگرانی ها 
چندان موافق تغيير در کميسيون های انتخاباتی 
در  که  نيست  ممکن  هم  اين  ولی  نباشد، 
انتخابات  فعلی،  کميسيون های  موجوديت 
رياست  اگر  حتا  برگزارشود.  پارلمانی 
جمهوری بتواند در نتيجۀ يک معاملۀ سياسی 
جای شان  در  را  فعلی  کميسيون های  اعضای 
نگه دارد، بازهم به مشکل کالن تهيۀ مصارف 

و هزينه های انتخابات مواجه خواهد شد. 
نيست  هيچ صورت حاضر  به  جامعۀ جهانی 
کميسيون های  در  اساسی  تغييرات  بدون 
تأمين  را  بعدی  انتخابات  هزينۀ  انتخابات، 
کند. حاال سوال اساسی اين جاست که: دولت 
کشور  در  انتخابات  می خواهد  ملی  وحدت 
برای عدم برگزاری آن هم  يا  برگزار شود و 
تمهيداِت ديگری را روی دست گرفته است؟ 
افغانستان در شرايطی نيست که بدون انتخابات 
اين  ادامه دهد.  به حيات سياسِی خود  بتواند 
مسأله يی است که شايد سران دولت وحدت 
ملی جديِت آن را احساس نکرده باشند، ولی 
واقعيِت کشور آن را با تمام سخت جانی نشان 
عماًل  انتخابات  اصِل  گذاشتن  فرو  می دهد. 
فعلی می انجامد که  نظام  به سقوط و ويرانی 
نفع هيچ گروه و شخصی در آن  بدون شک 
متصور نيست. دولت بايد برای تعهداِت خود 
سِر  بر  را  خود  آبروی  و  شود  قايل  احترام 
مسالۀ انتخابات و اصالح نظام انتخاباتی بر باد 
ندهد. اگر هر گزينۀ ديگری به جای انتخابات 
و  مشکالت  همۀ  وجود  با  شود،  پيشنهاد 
از  را  وضعيت  کشور،  موجود  ناامنی های 
چيزی که هست، بدتر خواهد کرد و در نتيجه 
افغانستان دوباره به همان نظام بسته و بيرون 

از ارادۀ مردم خواهد رسيد. 
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از  تن  پنجاه  به  نزديک  که  است  شده  گفته  به تازه گی 
سربازان ارتِش ملی يا به دسِت نيروهای طالبان افتاده اند 
که  هرچه  سخن  شده اند.  تسليم  گروه  اين  به  هم  يا  و 
باشد، يکی از اين دو مورد صحت دارد: يک مقام دولتی 
در هلمند مدعی تسليم شدِن اين نيروها به طالبان  است؛ 
و مقام دولتِی ديگر در کابل که سخنگوی وزارت دفاع 
است، تسليم شدن را رد کرده و می گويد که احتمال دارد 
اين نيروها به دست طالبان اسير شده باشند. اما حقيقت 
هر کدام باشد، کوتاهی ها و بی توجهی های دولت را در 

هر موردِ آن به رخ می کشد. 
آن ها  به  هيچ گاه  اما  داشته ايم،  بارها  رويدادها  اين  از   
در  که  آستينی  مارهای  بارها  است.  نشده  رسيده گی 
نظامِی  نيروهای  کرده اند،  امنيتی رخنه  نيروهای  صفوِف 
يا اسيِر دشمن ساخته اند و  کشور را در مناطِق مختلف 
يا هم کشته اند و يا هم در محاصره قرار داده اند. اما در 
مورد رويداد هلمند هنوز واقعيت مشخص نيست. فقط 
به خصوص  دولتی  نيروهای  که  است  واضح  نکته  يک 
کارکشته  و  مدبر  فرماندهاِن  کمبود  با  همواره  ما  دفاعِی 
مواجه بوده اند. بيشترين ضربه را سربازان در خط جنگ، 
نبوده است و  فرمانده  فرمانده  اين خاطر ديده اند که  به 
قرار  رأس  در  قومی  مالحظاِت  بنياد  بر  که  بوده  کسی 
کشور  رشيد  جوانان  شدِن  قربانی  سبب  و  است  گرفته 

شده است. 
از طرف ديگر، وجود افراد نفوذی دشمن در صفوف امنيتی 
نيز بی توجهِی مسووالن را برمی تابد. از طرف ديگر، وقتی 
به موفقيِت نيروهايی دشمن در مناطق مختلِف کشور و 
ارتکاِب جنايات ِ هولناِک آنان می نگريم، درمی يابيم بازهم 
برای  نمی توانند  که  ماست  نهادهای  طرف  از  کوتاهی 
مردم و کشور تأمين امنيت کنند. امروز مردم در ميان تمام 
نيروها و کارکناِن دولتی، بيشترين اعتماد را به نيروهای 
را  اعتماد  اين  ملی  وحدِت  دولت  بايد  و  دارند  امنيتی 
بيش از پيش تقويت سازد. اما متأسفانه می بينيم که برخی 
که  را  جنايت هايی  تا  تالش اند  در  دولتی  مقام های  از 
ديگران  گردِن  به  و  بگيرند  ناديده  داده اند،  انجام  طالبان 
در  تن   7 بريدِن  سر  رويداد  مورد  در  چنان که  بيندازند؛ 
افراد را  اين  امنيِت واليت زابل گفت که  زابل، مسوول 
تندروهای ازبکستانی گردن زده اند. در واقع اين مسووِل 
دولتی می خواهد بگويد که طالبان افغانی در اين سربُری 
نقشی ندارند و دامن شان از اين نوع جنايات پاک است؛ 
همان گونه که همدستان و حامياِن طالباِن تروريست نيز 
در ولسی جرگه و از پشت ميکرافوِن تلويزيون ها در کابل 
پس از سقوط شهر قندوز فرياد می کشيدند که طالبان در 
قندوز به هيچ جنايتی دست نزده اند، دکان ها و بانک ها را 
چپاول نکرده اند و هيچ کسی را نُکشته اند و هر حادثه يی 
که ُرخ داده، کار تروريستاِن خارجی بوده است. اما بايد 
اين مسووالِن دولتی پاسخ بگويند که اين قاتالِن خارجی 
از آسمان به زابل و کندز فرود آمده اند يا کسانی از قبل 

آن ها را در اين مناطق جا داده اند! 
بودِن  نامعلوم  و  هلمند  واليت  رويداد  صورت،  هر  به 
بار ديگر ذهنيت ها  داستان اصلی 45 سرباز ارتش، يک 
را متوجه نهادهای مسوول و مرداِن درجه اوِل اين نهادها 
مسووالن  تا  است  نياز  بگويند.  پاسخ  بايد  که  می سازد 
در نهادهای امنيتی کشور، راهبردهای عملی شان را مورد 
بازنگری قرار دهند و فرصت استفادۀ دشمن را تنگ تر 

سازند. 
مسلمًا همۀ کوتاهی هايی که در نهادهای امنيتی ما وجود 
و  است  نظامی  فعاِل  دکتوريِن  يک  نبود  از  ناشی  دارد، 
وزارت  که  می شود  ناشی  اين جا  از  دکتورين  نبود  اين 
عنوان  به  که  فردی هم  ندارد و  دفاِع کشور هنوز وزير 
سرپرست در اين وزارت جا گرفته، ثابت کرده است که 

توانايی الزم برای پيشبردِ اين وظيفۀ خطير را ندارد.  

تسلیم شدن یا اسیر شدن
مقصر معلوم است!
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را  دولت  زنان،  حقوق  فعاالن  از  شماری 
برابر  در  خشونت  پرونده های  بررسی  در 
می گويند،  کرده  تفاوتی  بی  به  متهم  زنان 
نشان  غور  واليت  در  رخشانه  سنگسار 
زنان  باالی  افزايش چشم گير خشونت  از 
اين   از  هنوز  تا  نتوانسته  دولت  و  است 

خشونت ها جلوگيری کند.
باالی  خشونت  می گويند،  هم چنان  آنان 
زنان در  13 سال گذشته جريان داشت؛ اما 
در اين اواخر به گونۀ چشم گيری افزايش 
يافته و نهادهای امنيتی و جامعه مدنی در 
عرصۀ دفاع از حقوق زنان ناکام مانده اند. 
فعاالن حقوق زن تصريح می کنند: کسانی 
می دانند  زن  حقوق  از  مدافع  را  خود  که 
با  می شوند،  تمويل  مدرک  اين  از  و 
خانواده های شان در خارج از کشور به سر 

می برند و در غم زن افغانستان نيستند.
زرقا يفتلی رييس نهاد تحقيق برای کودکان 
و زنان در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار با 
غور  در  رخشانه  سنگسارشدن  به  اشاره 
می گويد که سنگسار زنان عوامل مختلفی 
دارد: نبود امنيت سراسری در کشور، نبود 
از  مسووليت  از  فرار  و  قانون  حاکميت 

عمده ترين عوامل آن می باشد.
استند،  او، کسانی که خشونت گر  به گفته 
در افغانستان مورد پيگرد قرار نمی گيرند و 

قانون باالی شان تطبيق نمی شود.
به  متهم  افراد  افزايد:  می  يفتلی  زرقا   
از  پس  کودکان  و  زنان  باالی  خشونت 
تحت تعقب قرار گرفتن از طرف دولت، 

به مناطق ناامن فرار می کنند.
بانو يفتلی خاطر نشان کرد: دولت وحدت 
و  زنان  باالی  خشونت  برابر  در  ملی 
کودکان بی تفاوت است، در يک سال عمر 
حکومت وحدت ملی،  خشونت عليه زنان 

افزايش چشم گير يافته است.
بانو يفتلی می گويد: نهادهای دفاع از حقوق 
زنان و فعال حقوق زن اعتراض های خود 
وزارت های  با  و  رساندند  دولت  به  را 
مورد  در  داخله  و  زنان  امور  اوقاف،  حج 

گفت وگو کرده اند.
مدافع  نهادهای  کرد:  تأکيد  يفتلی  بانو 
حقوق زنان از مجلس نماينده گان خواسته 
در  که  بخواهند  مسوول  وزرای  از  اندکه 
مورد بی توجهی مسووالن واليت غور در 

قضيه سنگسار رخشانه پاسخ دهند. 
همچنان، فتانه گيالنی رييس »اجتماع زنان 
افغانستان«، می گويد: خشونت باالی زنان 
در طول 13 سال جريان داشت؛ اما در اين 
يافته  افزايش  چشم گيری  شکل  به  اواخر 

است.
بانو گيالنی افزود: وعده های رهبران دولت 

زنان  حقوق  برای  جديد  دولت  و  پيشين 
در حد شعار باقيمانده و نهادهای امنيتی و 
نهاد جامعه مدنی در عرصه دفاع از حقوق 

زن ناکام  اند.
به گفته او، تيکه داران دفاع از حقوق زن، 
پايان  جهان  در  را  افغانستان  زن  اعتماد 
داده  اسالمی  آگاهی  زنان  برای  آوردند، 
باز  پرورش  و  آموزش  از  زنان  و  نشد 

مانده اند.
متأسفانه  کرد:  تصريح  گيالنی  بانوفتانه 
قرار  زنان  نهادهای  راس  در  که  کسانی 
گرفته اند، وابسته به يک تيم بودند و همه 
وقت خود را در سفرهای نمايشی سپری 

کردند.
با  زنان  وزارت  افزايد:  می  گيالنی  نو  با 
اختيارشان  در  جهانی  جامعه  که  امکانات 
قرار داده بود، نتوانست برای زنان خدمت 

انجام دهد.
فرخنده  قضيه  پهلوی  در  کرد:  تأکيد  او 
ده ها  غور  در واليت  هم رخشانه  و حاال 
قضيه مشابه رخ داده است که عامالن اين 

قضايا تحت پيگرد قانونی قرار نگرفتند.
رييس اجتماع زنان تصريح کرد: نهادهای 
و  رخشانه  سنگسار  قضيه  در  امنيتی 
افراد  جلو  نتوانسته اند  فرخنده  سوختاندن 
را بگيريند، حتا در واليت غور ساحه که 
پوسته  به  نزديک  شد،  سنگسار  رخشانه 

پوليس بود.
قضيه  کرد:  نشان  خاطر  گيالنی  بانو 
سنگسار، گوش بريدن، لب بريدن و مثله 
چند  از  بيشتر  را  افراد  توسط  زنان  شدن 
پيگيری  در  دولت  اما  بوديم؛  مرتبه شاهد 

اين قضايا جدی عمل نکرد است.
با نو گيالنی با بيان اينکه در قضيه سنگسار 
سازمان های  دست  خانم ها  سوزانيدن  و 
اين  می گويد:  است،  دخيل  استخباراتی 
استخباراتی  دسته های  توسط  برنامه ها 
کشورهای منطقه و فرا منطقه اجرا می شود، 

تا مردم را وحشت زده کنند.
او تأکيد کرد: کسانی که خود را مدافع از 
حقوق زن می دانند و از اين مدرک تمويل 
خارج  در  شان  خانواده های  با  می شوند، 
زنان  غم  در  و  می برند  سر  به  کشور  از 

افغانستان نيستند.
به  ما  پشنهاد  می گويد:  گيالنی  فتانه  نو  با 
جناب داکتر عبداهلل و دکتور غنی اين است 
که کوشش کنند، کشور را از بحران کنونی 
اين  برای  خوبی  نماينده   و  دهند  نجات 

ملت باشند.
افراد  دولت  رهبران  گفت:  تأکيد  با  او 
دزدان  نسازند،  خود  مشاور  را  بی کفايت 
قرار  خود  پهلوی  در  را  ديروز  ميليونی 

کار  و  مسلکی  افراد  کنند  ندهند، کوشش 
فهم را با خود داشته باشند.

محاکمۀ صحرایی در اسالم جای ندارد
وزارت  در  مسووالن  حال،  اين  در 
محاکم  که  می کنند  تصريح  حج اوقاف 
قانون  خالف  می شود  داير  که  صحرايی 

دين مبين اسالم است.
حج اوقاف  وزارت  معين  عابد  داعی الحق 
می گويد: محکمۀ صحرايی خانم رخشانه 
اسالمی  شريعت  خالف  غور،  واليت  در 
است و وزارت حج اوقاف چنين محکمه 

را رد می کند.
يک  افغانستان  کرد:  تصريح  عابد  آقای 
طبق  محاکمه  است،  اسالمی  کشور 
از  داير می شود و هدف  اسالمی  شريعت 
ايجاد محاکمه هم اين است که کسی ظالم 

ويا مظلوم واقع نشود.
به گفته او، در افغانستان قانون جزا وجود 
کسی  هر  است  سه گانه  محکمه  و  دارد 
جرمی را انجام داد، از طريق محکمه مورد 
بازجويی قرار می گيرد، هيچ شخصی حق 

ندارد که کسی را محکمه صحرايی کند.
بيشتر  اوقاف می گويد:  معين وزارت حج 
محاکم صحرايی در مناطق ناامن که دولت 
انجام  می گيرد،  صورت  ندارد  حاکميت 
چنين اعمالی خالف قوانين اسالمی است.
خانم  که  افرادی  می افزايد:  عابد  آقای 
رخشانه را محکمه صحرايی کردند، از فقه 
اسالمی و قانون اساسی افغانستان بی خبر 

اند.
آقای عابد خاطر نشان کرد: بيشتر افرادی 
دست  افراد  کردن  مثله  و  سنگسار  به  که 
می زنند، از اسالم آگاهی ندارند، بنًا اصول 
اساس  به  و  می گذارند  پا  زير  را  اسالمی 

احساسات شان عمل می کنند.
داعی الحق عابد تصريح کرد: وزارت حج 
اوقاف برنامه منظم آگاهی دهی از اصول 
اسالم حقوق افراد و خانواده در جامعه را 

در مساجد به مردم تشريح می کند.
گذشته  روزهای  که  است  حالی  در  اين   
واليت  در  جوان  خانم  دختر  رخشانه 
غور به حکم يک مال مورد سنگسار قرار 
و  مدنی  نهادهای  نماينده گان،  گرفت. 
شماری از فعاالن حقوق زن، از حکومت 
می خواهند تا هرچه زودتر عامالن سنگسار 
رخشانه را دستگير کند. آن ها همچنين از 
عدم رسيده گی به پروندۀ فرخنده به شدت 
برابر  در  که  گفتند  آن ها  می کنند.  انتقاد 
بی پروايی به پروندۀ فرخنده و رخشانه بی 

تفاوت نخواهند نشست.
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 فـغان فـعاالن حـقوق زن
 از بی تفاوتی دولت

ولسوالی  در  روستا  پنج  سقوط  اثر  بر 
از  بخشی  فارياب،  واليت  پشتونکوت 
زخمی  و  کشته  مردمی  خيزش  نيروهای 

شدند.
طالبان از شش روز بدين سو به طور مداوم 
پشتونکوت  امنيتی ولسوالی  پاسگاه های  به 
حمله می کنند. طالبان پنج روستای ولسوالی 

پشتونکوت به شمول مناطق »قيرق ييگيت«، 
ايماق«  »دوازده  روستای  و  شاخ«  »کله 
نيروهای  کنترل  از  را  گليم باف  منطقۀ  در 

خيرش مردمی خارج ساختند.
پشتونکوت  ولسوال  قادری  عبدالقدير 
فارياب، با تأييد اين خبر می گويد که پس 
نيروهای مردمی و  ميان  از درگيری شديد 
خيزش  نيروهای  فرمانده  امان اهلل  طالبان، 
با افرادش به منطقۀ  مردمی زخمی شده و 
وی  می کند.  عقب نشينی  حوض«  »سر 
به  گليم باف  منطقۀ  که  می گويد  همچنان 
کلی به دست طالبان سقوط کرده و جنگ 

در اطراف سرحوض به شدت ادامه دارد.
که  می دهد  هشدار  پشتونکوت  ولسوال 
مناطق  بازپس گيری  قسمت  در  دولت  اگر 
سقوط کرده اقدامی نکند، فاجعۀ ولسوالی 

غورماچ تکرار خواهد شد.

که  داد  خبر  شنبه  روز  سلواکيا  داخله  وزارت 
در  هليکوپتر  يک  سقوط  قربانيان  از  تن  هفت 
اين  اند.  افغانستانی  مهاجران  کشور  اين  شرق 
سقوط  گذشته  هفته  شب  شنبه  سه  هليکوپتر 

کرده بود.
سلواکيا  داخله  وزارت  سخنگوی  نتيک،  ايوان 
پيلوت  واقعه  اين  قربانيان  که  است  گفته 
شمول  به  افغانی  پناهجوی  هفت  و  اوکرايينی 

پنج مرد و دو زن هستند.
پايتخت  براتيسالوا،  در  شنبه  روز  گفت  نتيک 
ثبت  که  ای-2«  »ام.  »هليکوپتر  گفت:  سلواکيا 
و راجستر شده اوکرايين بود، در شرايط جوی 
بد در ارتفاع پايين پرواز می کرد تا از سيستم 

کنترول هوايی فرار کند«.
اين هليکوپتر در 15 کيلومتری مرز بين سلواکيا 
و اوکرايين سقوط کرد. اين منطقه، مرز بيرونی 
می  محسوب  اروپا  اتحاديه  »شينگن«  حوزه 

شود.
گارد مرزی اوکرايين روز جمعه گفته بود: »به 

جنايتکاران  توسط  هليکوپتر  که  می رسد  نظر 
می  استفاده  غيرقانونی  مهاجران  انتقال  برای 

شد«.
اين در حالی است که هزاران پناهجو عمدتا از 
مناطق بحرانی مانند سوريه، عراق و افغانستان 
های  آب  طريق  از  را  تا خود  کنند  می  تالش 
بالقان  مسير  سپس  و  يونان  جزاير  به  ترکيه 
با  سفر  توفان،  و  سرما  فصل  آغاز  با  برسانند. 
قايق های بادی در دريای اژه، بين ترکيه و يونان 
همچنان  و  است  شده  خطرناک  پيش  از  بيش 

قربانی می گيرد.

کابل؛ شهری درهم  و برهم

هفت قربانی سقوط هلیکوپتر در سلواکیا مهاجران افغانی اند

تصرف بخش هایی از پشتونکوت فاریاب 
توسط طالبان

شهروندان کابل همه روزه با انبوهی از مشکالت 
و  پياده روها  در  رفت وآمد  ازدحام  و  ترافيکی 
خيابان ها روبه رو اند. نبود وسايط نقليۀ عمومی 
»ده افغانان« که  منطقۀ  در  به ويژه  در سطح شهر 
زيادی  مرکز شهر محسوب می شود، مشکالت 

را برای مردم به وجود آورده است.
شهروندان کابل برای يافتن يک موتر ساعت ها 
در کنار خيابان ها انتظار می کشند. برخی از آن ها 
در صحبت با سالم وطندار می گويند که افزايش 
نبود  و  بی نظمی  و  تعدد وزارتخانه ها  جمعيت، 
داليل  کابل،  شهر  سطح  در  ترافيکی  سيستم 

عمدۀ ازدحام شهری است.
ترانسپورت/ وزارت  سخنگوی  قوانج  حکمت 
حمل و نقل، به سالم وطندار می گويد که ازدحام 
و ترافيک شهری به سبب تراکم جمعيت، نبود 
نظام  ماندن  فلج  و  جاده يی  زيرساخت های 
وزارت  سخنگوی  است.  پايتخت  در  ترافيکی 
با کمبود وسايط  ترانسپورت می گويد که آن ها 
از  نمی توانند  اما  نيستند؛  مواجه  عمومی  نقليۀ 
کنونی جاده يی در شهر  اين وسايط در شرايط 
موترهای  تعداد  نه تنها  زيرا  کنند.  استفاده  کابل 
محدود  که  است  زياد  بسيار  شهر  در  شخصی 
عرض  بودن  تنگ  و  حرکت  مسيرهای  بودن 
دشوار  را  وسايط  اين  از  استفاده  نيز  خيابان ها 

کرده است.
به  اشاره  با  ترانسپورت،  وزارت  سخنگوی 
شهری  حمل ونقل  زمينۀ  در  هند  کمک های 
بخش  در  هند  تا کشور  قرار شده  که  می گويد 
ملی بس ها  گوناگون  انواع  شهری  حمل ونقل 
هند  کند.  کمک  افغانستان  به  آينده  سال  در  را 
تعميرگاه های  ساخت  بخش  در  همچنين 

سايه بان ها  شهری،  بس  ايستگاه های  استاندارد، 
و آموزش نيروی جوان در زمينۀ حمل ونقل به 

دولت افغانستان وعدۀ همکاری داده است.
از سوی ديگر، سمنوال عبدالقادر مدير برنامه های 
با سالم وطندار گفت  در صحبتی  کابل  ترافيک 
که از داليل عمدۀ ازدحام و ترافيک شهری در 
پايتخت، تراکم جمعيت است. در حدود شش 
ميليون نفر در شهر کابل زنده گی می کنند. آقای 
عبدالقادر می گويد که ادارۀ ترافيک با همکاری 
در شهر  را  تونس  ترانسپورت، چندين  وزارت 
راه اندازی کرده است؛ اما به گفتۀ وی اين کار، 
زيرساخت های  چون  نيست  بنيادی  حرکتی 
ترافيکی نه تنها در کابل که در کل کشور ناکارا 
و نابسنده است و با چنين راهکارهايی نمی توان 

مشکل ازدحام شهری را حل کرد.
موتر  هزاران  وجود  کنار  در  که  است  گفتنی 
شخصی، نبود ايستگاه های وسايط نقليۀ عمومی، 
خيابان های غيراستاندارد و تراکم نفوس در شهر، 
عبورومرور موترهای مقام های بلندپايۀ دولتی و 
مسدود بودن برخی از خيابان های مهم شهر نيز 

بر ازدحام و ترافيک شهری افزوده است.

ابوبکر مجاهد



محمدخان مدقق
پس از بارور ساختن بُعد اجتماعی مبارزه 
جرياِن  به  متعلق  افراد  انديشه ها،  اين  از 
و  شدند  اتحاديه ها  جنبش  وارد  النهضه 
چپی ها  برای  روز  هر  گذشت  با  امر  اين 
مشکل آفرينی می کرد؛ چون رسالت مبارزۀ 
طبقاتی و پشتيبانی از فقرا را فقط چپی ها 
تازه يی  رقيِب  انگار  می کشيدند،  دوش  به 
در  معرفتی  و  فکری  عظيم  پشتوانه های  با 
ادعا  و  است  آمده  مصاف  به  مبارزه  اين 
می کند که او و انديشۀ اسالمی اش در اين 
پيکار نمی تواند در حاشيه بماند. رقيبی که 
تا ديروز حرفی بيشتر از جامعۀ جاهلی و 
برای  باطل  و  حق  کفر،  و  ايمان  اسالمی، 
مستکبرين  مبارزۀ  از  اينک  نداشت،  گفتن 
الگوهايی  و  و مستضعفين سخن می گويد 
را نيز در اين امر از گذشتۀ درخشانش به 

معرفی می گيرد.
-3 انقالب اسالمی ایران: انقالب اسالمی 
زمانی به وقوع پيوست که برای اسالم گرايان 
بود.  و سرنوشت ساز  بسی حساس  تونس 
که  شد  واقع  شرايطی  در  درست  انقالب 
انديشه هايی  از  اسالم گرايان در حال گريز 
وارداتی از شرق تونس بودند. انديشه هايی 
که مبارزه را در يک بُعد تقليل داده بود و 
که  داشتند  نياز  ذوابعادی  انديشۀ  به  آن ها 
با  مبارزه  مصاف  در  را  حرکت شان  تداوم 
ايران  اسالمی  انقالب  کند؛  تضمين  مظالم 
النهضه  رهبر  کرد.  برآورده  را  آرزو  اين 
انقالب  از  جريان  اين  اثرپذيری  پيراموِن 
اسالمی چنين می گويد: »انقالب اسالمی با 
آموختن برخی از آموزه های اسالمی، ما را 
از سر تسليم فرود آوردن در برابر برخی از 
مفاهيم اجتماعی چپ مانع شد و مبارزۀ ما 
را وارد چهارچوکات اسالمی نمود. و اين 
درحالی بود که مارکسيست ها با قامت رسا 
می ايستادند و می گفتند: اين تنها مارکسيسم 
است که ماهيت مبارزۀ اجتماعی را کشف 
نموده و تنها همين مکتب قادر است که از 

رهگذر مبارزۀ طبقاتی بر نظام سرمايه داری 
جامعه  برای  اساسی  راه حل  و  شود  چيره 
پيشکش کند. اما برعکس اين مدعا، ما در 
انقالب اسالمی عماًل روحانی يی را ديديم 
مستکبرين  عليه  مستضعفين  مبارزۀ  که 
و  امپرياليسم  )دست نشانده(  پوشالی 
و  می کرد  هدايت  را  سرمايه داری  طبقۀ 
انقالب اسالمی  ارزشمندترين هديه يی که 
خمينی(  )امام  روحانی  اين  به خصوص  و 
ميان  مبارزه  مقولۀ  همان  داد؛  ما  برای 
مستضعفين و مستکبرين بود و اين در واقع 
ترجمه يا قرائت ديگری از نبرد فقر و غنا يا 
نبرد طبقاتی بود. اما در چهارچوب اسالمی 
شامل تر،  مارکسيسم  آموزه های  به  نسبت 

غنامندتر و با ادبيات اسالمی بود.
قطب  سيد  سياسی  تفکر  دوم  مرحلۀ  البته 
بود:  مائده  از سورۀ  آيات  تفسير  بر  مبتنی 
ُهُم  َفُأْولَئَِک  اهلّل  أَنَزَل  بَِما  يَْحُکم  لَّْم  »َوَمن 
الَْکافُِروَن« ترجمه: و کسانی که به موجب 
آن چه خدا نازل کرده داوری نکرده اند، آنان 

خود کافران اند)44(.
حد  تا  تفسير  همين  پايۀ  بر  قطب  سيد 
تکفير حکومت ها در کشورهای اسالمی و 
حتا جوامع مسلمانی که به آن حکومت ها 
بود.  رفته  پيش  به  بودند،  داده  در  تن 
انقالب اسالمی درس ديگری از قرآن به ما 
آموخت. سورۀ قصص و اين آيه کليد مبارزۀ 
اجتماعی ما شد. گويی انديشۀ اسالمی ما 
تا کنون اين آيه را نديده بود و اين کشف 
امام خمينی بود. از اين روما با شوق و شور 
بيش از حد، به پخش تصاوير امام خمينی 
پرداختيم؛ امامی که روح تازه يی به مبارزۀ 
ما دميد. روحی که ما را برای شدت مبارزه 
با مرفهين سرمايه دار و روابط ذليالنۀ تونس 
اين روابط  و  امپرياليسم تشويق می کرد  با 
بار نقد ما  را مورد حمله قرار می داد. اين 
بر حکومت از محدودۀ يک نقد اخالقی و 
دينی فراتر رفت و به تکفير حکومت مبنی 
محدود  اسالمی  شريعت  تطبيق  عدم  بر 
نماند، بلکه نقد ما نسبت به حکومت پهنای 
ما  ميان  به خود گرفت و شکاف  بيشتری 
و حکومت را عميق تر کرد. به گونه يی که 
و  داخلی  مستکبران  در صف  را  حکومت 
خارجی ديديم و خود را در نقطۀ مقابل آن 
قرار داديم و اين که حکومت يک حکومت 
توتاليتر است و ما دموکراسی طلب هستيم. 
به هر حال، انقالب اسالمی در يک شرايط 
مناسب سازوکارهای تحليل مبارزۀ اسالمی 
را به ما آموخت که بضاعت فرهنگ سنتی 

ما از اين بخش از مبارزه عاجز بود.«  
چندصدایی:  تا  تک صدایی  از  4ـ 
تشکيل  از  قبل  تا  تونس  اسالم گرايان 
با  خود  روش  با  االسالمی”  “االتجاه 
ايديولوژی  و  می کردند  برخورد  نظام 

يوغ  از  تونس  ملت  نجات بخش  را  خود 
روش  هيچ  به  آنان  می دانستند.  استعمار 
رژيم  مخالف  ديگر  جريان های  ارزِش  و 
مخالفِت  اين  واقع  در  نمی گذاشتند.  ارج 
جريان های  با  هم  و  رژيم  با  هم  دوسويه 
مخالف رژيم، نه يک امر عقالنی بود و نه 
هم مطابق با واقعيت های موجود زمان. اما 
با  از آشنايی رهبران جريان اسالم گرا  پس 
روش های مبارزاتی نهضت اسالمی سودان 
نتيجه  اين  به  ترابی،  انديشه های حسن  و 
برابر  در  تنهايی  به  نمی توانند  که  رسيدند 
نشان  مقاومت  خود  از  و  بايستند  رژيم 
ديگر  جريان های  و  گروه ها  چون  دهند. 
رژيم  برابر  در  النهضه  همانند  کدام  هر 
جريان ها  همۀ  اين رو  از  می کردند،  مبارزه 
اين  در  همسو  نيروهای  به  النهضه  به ويژه 
را  همسويی  اين  و  داشتند  نياز  مبارزه 
اسالمی  نهضت  و  ترابی  انديشه های  از 
در  را  چندصدايی  ايشان  آموختند.  سودان 
کردند که  اعالن  و  پذيرفتند  تونس  جامعۀ 
با هيچ يک از گروه ها و جناح های مخالف 
به  مارکسيستی  چپ  جناح  حتا  رژيم 
مخالفت برنمی خيزند و برای کسب قدرت 
سياسی در تونس از طريق انتخابات آزاد و 
دموکراتيک می کوشند و به قاعدۀ بازی نيز 
باور دارند. حتا اگر در نتيجۀ يک انتخابات 
برسند،  قدرت  به  مارکسيست ها  شفاف 
تنها  و  می دانند  قانونی  را  آن ها  حکومت 
سعی خواهند کرد ملت تونس را قانع کنند 

که در آرای خويش تجديد نظر کنند. 
مارکسيستی  جريان های  که  همان طوری 
جنبش های  به  اروپايی  کشورهای  در 
از  نيز  النهضه  شدند،  مبدل  دموکراتيک 
تغيير  چندصدايی  به  تک صدايی  انديشۀ 
فکر داد. اين دگرگونی فکری تنها منحصر 
از  بسياری  بلکه  نيست،  النهضه  جنبش  به 
تجربه  اين  از  امروزه  اسالمی  جنبش های 
انديشۀ  از  تحول  اين  می کنند.  استفاده 
در  را  مبارزه  که  است  يک جانبه گرايی 
باطل خالصه می کند و  و  صف آرايی حق 
اين که يک طرف برحق است و طرف های 
تفکری  طرز  از  نوعی  به  باطل،  بر  ديگر 
چشم  به  نسبيت  از  رگه هايی  آن  در  که 

می خورد. 
آرام آرام آنان تعقيد مبارزه را درک کردند و 
فهميدند که پروردگار آن ها را صرفًا برای 
مبارزه با مارکسيست ها نيافريده است، بلکه 
آفريده  ستمگران  ستِم  با  مبارزه  جهت  در 
مسلمانان  از  ظلم  اين  بسا  چه  شده اندـ 
بشر  برای  را  عدالت  پيام  اسالم  زند!  سر 
آورده و بايد حامی عدالت باشند. هر کجا 
همان جا  در  را  شريعت  است،  عدالت  که 
می توانند بيابند و هر کجا ظلم حاکم شود، 

دشمِن آن باشند.
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با میوه های پاییزی 
از سالمِت پوست تان مراقبت کنید تونس

ازاستبداد 

تا 
اسالم گرایی 

مردم ساالر

بخش چهــارم

مراقبت از پوست در فصل پاييز به دليل خشکی و سردِی هوا از اهميِت زيادی 
برخوردار است. در فصل زيباِی پاييز ميوه های خوش رنگ و خوش مزه به بازار 
می آيند که نه تنها از خوردن آن ها لذت می بريم، بلکه می توانيم از منافِع آن ها برای 

پوست نيز بهره مند  شويم. 
انار

انار ويتامين C فراوانی دارد. در نتيجه برای بهبود سيستم ايمنی بسيار مناسب است 
و اثرات ناشی از افزايش سن مانند چين و چروک ها بر روی پوست را کاهش 
می دهد. همچنين روند پيری را ُکند می کند. انار برای محافظت پوست در برابر 
اشعۀ خورشيد بی نظير است؛ مناسب برای پوست های خشک می باشد و از مواد 
موثر موجود در آن برای تهيۀ محصوالت مرطوب کنندۀ پوست استفاده می شود. 
همچنين انار پوست های حساس را در برابر آکنه محافظت می کند. مطالعات متعدد، 
اثرات مواد موثر موجود در انار را در پيش گيری از سرطان پروستات، سرطان سينه، 
سرطان های پوست، لنفوما، ديابت و... ثابت کرده اند. انار باعث بهبود اشتها، بهبود 

آنمی  و تسکين بيماری های التهابی می شود.
 سیب 

سيب حاوی آنتی اکسيدان هايی است که با چروک ها مبارزه می کند، خطوط چهره 
را تلطيف می نمايد و جوانی و انعطاف پذيری را به پوست هديه می کند.

 انگور
انگور با آکنه مبارزه می کند، چروک ها را محو می کند، سلول های مردۀ پوست را 

می زدايد و به پوست حالت ارتجاعی می بخشد.
 

آناناس 
آناناس حاوی ويتامين C و پروتيين است و به همين دليل، پوست را شفاف می کند 
و التهابات را کاهش می دهد. آنزيم بروملين موجود در آناناس، سلول های مرده را 

رفع می کند و سلول های زنده را جايگزين شان می کند.
 

گالبی 
به  دليل جذب رطوبت  به  بين می برد و  از  را  آکنه  يا  از حد  بيش  گالبی چربی 
خشکی پوست هم کمک می کند. گالبی حاوی اسيدالکتيک است و به همين دليل 

موجب اليه برداری پوست می شود.

خرمالو 
خرمالو، به اندازۀ توت زمينی آنتی اکسيدان دارد و به همين دليل، شما می توانيد 
برای جوان سازی و شاداب سازی پوست تان، روزی نيم ساعت پوسِت خرمالو را 

روی صورت تان قرار دهيد.
برای  می کند  بيشتر  را  پوست  آن، جريان خون سلول های  در  موجود  بتاکاروتن 

همين هم پوست تان خوش آب و رنگ می شود.
افرادی که موی های شان اصطالحًا کم پشت است و يا به قدری که بايد پُر نيست, 
می توانند با خوردن خرمالو و دريافت روی )زنيک( موجود در آن، موی های سالم 
و پرپشتی داشته باشند. به خاطر حضور ويتامين A در خرمالو برای پوست و ناخن 

و موهای خشک و شکننده مفيد است.
 زردک

ايجاد می کند و همچنين  C است که کالژن  آنتی اکسيدان و ويتامين  از  سرشار 
ويتامين A فراوان که با راديکال های مضر مبارزه می کند. همين ويژه گی از زردک 
رفع  را  و چروک ها  چين  زردک  است.  ساخته  پوست  برای  واقعی  دوست  يک 

می کند و به شما پوستی يک دست و صاف می بخشد.
 

کچالو
ناراحتی های  ساير  و  آفتاب سوخته گی ها  لک ها،  برای  درمانی  خواص  ميوه  اين 
پوستی دارد. کچالو سلول های مرده را رفع می کند، پوست را می کشد و آب رسانی 

می نمايد.
منبع: پرشین پرشیا
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فردیت شاعر 
که  است  فرد  به  منحصر  شاخصه های  همان  فرديت 
جدا از خصوصيت پرداختی، شاعر و سرايشگِر يک اثر 
شعری را می شناساند؛ يعنی وقتی شعری را می بينيم و 
می خوانيم، با تمام تأثيرپذيری هايش تا حدودی شناخته 
می شود که متعلق به کدام شاعر است، البته در صورتی 
با  و  باشيم  خوانده  شاعر  اين  از  چيزهای  قبل  از  که 
داشته  آشنايی  اندک  واژگانی اش  دايرۀ  و  زبان شعری 
بسياری  در  ويژه گی  اين  مژگان  شعرهای  در  باشيم. 
به  را  و شعرش  تا حدودی حفظ شده  از شعرهايش 
ساده گی می توانيم از ميان شعرهای خيلی از شاعربانوان 
افغانستان تشخيص دهيم. واژگان روژ لب، شيمۀ جان، 
کوچه گی ام، يک جيل، يسيرم، بی درک، بی رقم، قوی 
سفيد، تاله و دفچه را می توان مصداق خوب اين امر 
برده  باال سود  از واژگان  نمونه هايی که  اين هم  گفت. 

اند:
شهد می ريزم به گل گفتن به جام چای تو 

روژ لب ها را ز رنگ نار روشن می کنم... ص 24 
*

وطن تو شيمۀ جان من و جهان منی 
نمی شود به غالمان می پرست دهم... ص127 

*
گفتی برای کوچه گی ام راز عشق را 

در دست توست برگۀ رسوايی ام عزيز!... ص 88 
*

يک جيل اشک تا سر مژگان من دويد 
آن نيز سوی عکس قشنگت قطار رفت... ص87 

*
صدبار گريه کرده دويدم که گويمت 

چون دختر غمين و يسيرم، ولی نشد... ص85 
 *

هرچه دارم می ستاند از من و با بی غمی 
بی درک نابود و بی بنياد می سازد مرا 

هر شبم ديوانه گی و اين جنون بی رقم 
گريۀ شيرين بی فرهاد می سازد مرا... ص57 

*
قوی سفيد ساحل غم ها شدم دريغ 

من  رگ های  تو  عشق  داغ  شور  از 
تهی ست... ص55 

*
ای  بخت  سفرۀ  کن،  تاله  و  بيار  سبزه 

جوان 
دفتر حافظم بيار، ميل به استخاره کن 
ناز نگاه نرگسی، از لب سوسنی بگو 

پاره  بيار و چنگ زن، رشتۀ غصه  دفچه 
کن... ص22 

و  مشخصه ها  کار،  جای  اين  تا 
برجسته گی های کتاب بانو مژگان بود که 
يک به يک بدون اغماض و چشم پوشی 
نيز آوردم. حاال به يکی- گفتم و نمونه 
اشاره  شعرها  اين  ديگر  ويژه گی  چند 
می کنم که وزن هنری اين مجموعه را به 
چالش برده است؛ يعنی از افتاده گی ها و 
هرچند  می شود.  تلقی  کتاب  ضعف های 
در ميان اين با برجسته گی هايی نيز مواجه 
خواهيم شد که در الی اين بخش سخن 

نيز يادآور می شوم. 
تأثيرپذيری ها

منتقدان  گاهی  تأثيرپذيری  مقولۀ  در 
زبان می آرند  بر  تلخی  و  تند  حرف های 
القاب  را  شعر  سرايشگر  که  جايی  تا 
اهانت آميزی چون مقلد، شعردزد و غيره 
درست  اصلن  اين  که  می دهند  غيره  و 
نيست. در اين شکی نيست که ذات هنر 
يک  اگر  دارد.  هنرمند  تأثرات  در  ريشه 
نقاش را مناظر طبيعی دگرگون نکند، تنها 
نمی تواند  گاهی  هيچ  رنگ  و  مويک  با 
شنوايی  و  روح  اگر  بيافريند،  تصويری 
صدايی  و  صوت  را  آهنگ ساز  يک 

ترتيب در  به همين  بسازد.  آهنگی  نمی تواند  نشوراند 
شعر اگر شاعری با مطالعۀ متون هنری کهن و جديد 
متأثر نشود، شعر خوبی سراغش را نمی گيرد. درست 
اما  دارد،  فطری  و  ذاتی  جنبه های  شعر  هنر  که  است 
بدون آگاهی و دريافت های دقيق از پيشينيان و اکنونيان 
انسانی نمی تواند يک شعر خوب  يا همان تجربه های 
به  نمی تواند  شعری  هيچ  حال،  اين  با  درآيد.  آب  از 
دور از درگيری های قبلی و اکنونی شاعر، خلق شود، 
تاثيرپذيری  اين  و چه گونه گی  نحوه  اما  هزار  و  اما  و 
تاثيرپذيری  در ضمن  شاعر  اين  آيا  است.  مهم  بسيار 
اگر  خير؛  يا  يافته  دست  نيز  خالقيتی  به  ديگران  از 

خالقيتی در کار باشد که خوب، و اال همان القاب ياد 
شده مصداق شاعر مورد نظر خواهد بود. در شعرهای 
است  فراوان  و  چشم گير  تاثيرپذيری  هم  مژگان  بانو 
هرچند خالقيت های خود را نيز دارد و آن چه که برای 
مژگان امتياز می بخشد، همان رويکردها و مشرب های 
خودمانی است که ميان ساغر و القاب باال خط فاصل 
در  زيادی  شعرهای  گفتيم،  که  گونه  همان  می کشد. 
کتاب مژگان است که با تمام خالقيت ها از ديگران به 
وضاحت تمام تأثير پذيرفته است. اما اين چند تا شعر 

پُر از تاثيرپذيری است:
از زنده گی و از غم ايام خسته ام 

از زاد و روز خويش به ناکام خسته ام... ص143 
وقتی آدم اين غزل مژگان را می خواند، بدون وقفه به 
ياد غزل مشهور و ماندگار محمد علی بهمنی می افتد:  

از زنده گی از اين همه تکرار خسته ام 
از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

بدون شک اين غزل بهمنی، باالی خيلی از شاعران حتًا 
هم سن و سالش تاثيرگذار بوده و شايد تا امروز، ده ها 

شاعر به استقبال و تجليل از اين غزل رفته باشند.
*

از دوری تو پيرهنم درد می کند 
سرتا به پای اين بدنم درد می کند... ص62 

اين غزل هم با آن که تاثيرات غزل زنده ياد نجمه زارع 
نيست،  بسنده  من  برای  اما  است  پذيرفته  خود  بر  را 
چون در اين وزن و قافيه و رديف چندين نمونه يافت 

می شود. اين ها نمونه هايی که مستند اند: 
 اين روزها سر سخنم درد می کند 

مشتی نخورده ام دهنم درد می کند...
»بابک عارفی« 

*
بانوی من تمام تنم درد می کند 
حتا سفيدی کفنم درد می کند...

»مهدی شريفی«
خوب نمونه های زيادی در شعرهای مژگان ساغر پيدا 
تأثير  امروز  شاعران  شعرهای  از  به شدت  که  می شود 
به  را در شعرش  تا جايی که خالقيت  پذيرفته است. 

مژگان  بانو  آزاد  شعرهای  در  رسانيده.  آن  اندِک  حد 
اگر  و  است  انکار  قابل  غير  فرخزاد  فروغ  حضور 
اين جا به صورت خاص به شعرهای آزاد اين مجموعه 
نپرداختم، دو تا دليل است يکی تاثيرات بيش از حد 
و حدود فروغ، و دليل دوم اين که اين شعرها به شدت 
شعر  تا  دو  استثنای  به  روح  و  بی رنگ  و  اند  ضعيف 
»گل های آبی و پيوند اعضا«، و کوتاهۀ شماره سومِ اين 
مجموعه که هر دو زيبايی خاِص خود را دارند، بقيه از 

هويت چندانی برخوردار نيستند.

مشکالت محتوایی

و  می آيد  حساب  به  شعر  ندارِ  و  دار  شعر،  محتوای 
اثبات  به  آن  نگرش های عميِق  از همين  قدرت شاعر 
می رسد. گاهی در شعِر يک شاعر انديشه های عظيمی 
پی ريزی می شود، اما در جريان پرداخت و پيوند زدن 
نظمی می گردد،  بی  انديشه ها دچار گسسته گی و  اين 
اين جاست که اين انديشه های پی ريخته با تمام عظمِت 
مشکالت  حال،  اين  با  می شوند.  ميل  و  حيف  خود 
محتوايی از همين سطحی نگری، عدم دقت و وسواس 
ناشی  مفهومی  روابط  لحاظ  به  کلمات  چيدمان  در 
وسواس،  امروزه  که  است  خاطر  همين  به  می شود. 
و  حتمی  را  شعر  در  انسانی  تجربه های  و  کوشش ها 
ضروری می پندارند. شعرهای مژگان ساعر نيز از اين 
از  که  بسا غزل هايش  نيست و چه  بزرگ خالی  آفِت 
اين بابت بر زمين خورده اند و حيف و ميل شده. اين ها 

نمونه های اين چنينی:
کسی که حوصله يا درد را سخن زده است 

زنی ست مست که بی می، می کهن زده است... ص11 
يعنی  است،  منظم  غير  درد  با  حوصله  که  اوالً  ببينيد 
اول بايد درد باشد و بعداً حوصله. وقتی دردی نباشد 

در  می شود؟.  کجا  از  حوصله 
کهن  می  می،  »بی  دوم  مصراع 
زده است« نتوانسته است مفهوم 
چه طور  کند.  جور  و  جمع  را 
باشد؟ و  بی می، می کهن زده 
فاعل  را  نخست  »می«  اين جا 
درست  اصلن  که  داده  قرار 
دوم  بيت  گونه  همين  نيست. 

اين غزل چنين مشکل را دارد:
شاخه،  آن  بر  سرخ  سيب  چو 

پشت پنجره ات 
هزار بار نگاهت بر آن دهن زده 

است 
فاعل  را  اين جا هم سيب  دقيقًا 
با  نيست.  درست  که  داده  قرار 
بی مفهوم  بيت  دو  همين  دريغ 

تمام غزل را ويران کرده.

*
تو را گاهی غزل، گاهی دوبيتی 

حکايات گلستان آفريدند... ص91 
اگر هدف مژگان از حکايات گلستان سعدی باشد که 
گلستان  حکايات  چون  نيست،  درست  وجه  هيچ  به 

اصلن غزل و دوبيتی ندارد. 
*

اين جا که منم نه زنده گانی اين جاست 
نی شعر تر و نه يار جانی اين جاست... ص136 

رديف  آوردم،  نمونه  زيبا«  »کابل  غزل  از  را  باال  بيت 
غزل »اين جاست«. با توجه به رديف، محتوای درونی 

بيت ها نتوانسته با رديف ارتباط منطقی برقرار کند. در 
تمام غزل به استثنای يکی دو بيت، ديگر بيت ها با اين 

مشکل مواجه اند. 
اشکاالت و افتاده گی های وزنی

خصيصۀ وزن در قالب های کالسيک مثل غزل، مثنوی، 
حتمی  و  اصيل  مولفه های  جمله  از  دوبيتی...  رباعی، 
است. هرچند امروز آنانی که بيش از حد غرق افکار 
غزل های  با  که  آن هايی  اند، مخصوصًا  مدرن  و  نوين 
را  کهن  ارزش های  از  بسياری  دارند،  کار  و  سر  متن 
پوچ می شمارند. منظورم از يک عده شاعرانی بود که 
بسياری از قواعد ساختاری را حتا در قالب کالسيک 
ديرين  ارزش  به  اين سهل انگاری جفا  که  نمی پذيرند 

می گوييم  وقتی  ما  پس  می آيد؛  شمار  به  پارسی  شعر 
قالب هايی با ساختار کالسيک، پديدۀ وزن نياز حتمی 
کار است که در نظر گرفتن آن همچنان ضروری است. 
وزنی  افتاده گی های  ساغر  مژگان  کتاب  در  هرچند 
آن  به  است  الزم  اما  نيست،  بيشتر  جای  چند  يکی- 

اشاره شود. اين هم نمونه های آن:
آن جا که تويی متاع بازار، مهر است 

اين جا که منم نه مهربانی اين جاست...ص136 
در مصراع نخست »متاع بازار مهر است« اشکال وزنی 
به شدت احساس می شود حتا با ختم بازار، مکث بلند 

هم کارساز نيست.
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بخش دوم



عبدالباری عطوان، تحلیل نویس مشهور عرب 
در روزنامه مستقل رای الیوم

گفت  که  زمانی  فرانسه  جمهور  رييس   اوالند،  فرانسوا 
که  گانه ای  هفت  حمالت  و  انفجارها  دليل  به  کشورش 
پاريس را لرزاند با يک »جنگ« مواجه است که برای آن در 
خارج طرح ريزی و با تبانی افرادی در داخل اجرا شده است، 
مبالغه نکرد چراکه پاريس و تمامی کشورهای غربی از آنچه 
که رخ داد شوکه شدند و اين هراس را دارند که اين حمالت 
در مرکز پايتخت های اين کشورها تکرار شود و شهروندان 

آنها را هدف قرار دهد.
اين انفجارها و همچنين ديگر حمالت صورت گرفته نه تنها 
ميزان خطر شکل گرفته داعش را نشان می دهد بلکه ميزان 
موفق  و  غرب  اسالم گرای  جوانان  بين  در  گروه  اين  نفوذ 
اين جوانان و  به  را در تحميل عقيده خود  آن  عمل کردن 
عضوگيری آنان برای اجرای طرح های تروريستی اش نشان 

می دهد.
به  وابسته  گروه های  و  داعش  توسط  حمله  چهار  از  بيش 
آن در کمتر از دو هفته صورت گرفته است که تمامی اين 
تاثيرات  و  وسعت  نظر  از  گذشته  سال   10 ظرف  حمالت 

امنيتی و روحی و تلفات انسانی شان بی سابقه هستند.
کردن  منفجر  و  شرم الشيخ  فرودگاه  به  نفوذ  نخست  حمله 
بود. حمله  آن  سرنشينان  تمامی  کشتن  و  روسی  هواپيمای 
شدن  کشته  و  اردن  آموزشی  پايگاه  در  گلوله  شليک  دوم 
آفريقای  نظامی  مشاور  يک  و  آمريکايی  نظامی  مشاور  دو 
جنوبی بود که داعش رسمًا مسووليت اين حمله را برعهده 
نگرفته است اما بيشتر کارشناسان احتمال می دهند که داعش 
منفجر  نيز  سوم  حمله  و  است  داشته  دست  حمله  اين  در 
کردن خيابانی در ضاحيه جنوبی بيروت و حمله چهارم نيز 

حمالت جمعه شب در پاريس بود.
ارتش  نيروهای  و  کرد  اعالم  فوق العاده  وضعيت  فرانسه 

نيز همين  ديگر  اروپايی  فرستاد. کشورهای  به خيابان ها  را 
کار را کردند اما اين راه حل های امنيتی و نظامی به تنهايی 
نمی توانند پايتخت های کشورهای غربی را در مقابل حمالت 
مشابه محافظت کنند و بايد استراتژی کاملی جهت حل و 
همچنين  و  انجاميد  داعش  شکل گيری  به  که  داليلی  فصل 
قدرت يافتن آن در اجرای حمالت خود تدوين شود. بيشتر 
کشورهای غربی اگر نخواهيم بگوييم که تمامی آنها خواهان 
اذعان به اين داليل چه به صورت فردی يا دسته جمعی و 
نقش خود در ايجاد خاستگاه هايی برای اين پديده تروريستی 
خطرناک نيستند و آنها نمی خواهند بگويند که با مداخله های 
برای ترسيم مجدد  نظامی خود و تجزيه کشورها و تالش 
مرزها و نقشه منطقه خاورميانه جهت اجرايی شدن منافع و 
ابرقدرت  طرح های خود و همچنين تبديل اسرائيل به يک 

در منطقه باعث شکل گيری اين داليل شده اند.
اگر بخواهيم اين پديده و داليل شکل گيری آن و به دست 
يا  اصطالح  کنيم، شش  درک  خوب  را  قدرت  اين  آوردن 
کليدواژه وجود دارد که بايد در مورد آنها تامل کرد و داليل 

آنها را مورد بررسی قرار داد:
و  عربی  ملت های  چراکه  است  اهانت  نخست  مساله   *
اسالمی از سوی دولت های فاسد خود و از سوی قدرت های 
نظامی شان  مداخله های  دليل  به  شرقی  و  غربی  استعمارگر 

مورد اهانت های پی در پی قرار گرفته اند. 
* مساله دوم احساس سرخوردگی است چراکه ما بيش از 
100 ميليون جوان بيکار و بيش از 40 ميليون بيسواد داريم 
و احساس سرخوردگی و شکست وجه مشترک بيشتر اين 

افراد است چراکه نه حال حاضری دارند و نه آينده ای. 
* مساله سوم نبود يک نظام خردمندانه بوده است. چراکه 
فاسد  و  سرکوبگر  ديکتاتور،  عربی  نظام های  قاطع  اکثريت 
هستند و هيچ طرح توسعه يا توانايی های مديريتی پيشرفته 

ندارند.

 *

مساله چهارم مداخله های نظامی است چراکه اين مداخله ها 
در عراق آغاز و به ليبيا، سوريه، يمن و سومالی کشيده شد 
در اکثر مواقع نظام ها را با استفاده از زور تغيير داد اما باعث 
جايگزين  و  نشد  شکست خورده  کشورهايی  شکل گيری 

موفقی برای نظام های سرنگون شده ارائه نداد.
* مساله پنجم به حاشيه راندن است چراکه در سايه افروخته 
شدن تجزيه های طايفه ای و نژادی و محور جنگ های داخلی 
و  طايفه ای  عوامل  به  بنا  راندن  حاشيه  به  روند  منطقه،  در 
عوامل  از  و  شده  کشورها  بيشتر  مشترک  وجه  و  نژادی 

شورش و متوسل شدن به خشونت و تروريسم است.
چراکه  است  اجتماعی  شبکه های  نيز  ششم  مساله   *
جهت  سنتی  رسانه های  نيازمند  ديگر  تروريستی  گروه های 
اشاعه ايدئولوژی ها و انديشه های خود نيستند و مثال داعش 
و  دارد  در حال حاضر  توييتر  در  هزار صفحه  از 50  بيش 

حاميان آن روزانه 100 هزار توييت می گذارند.
کشورهای غربی که دست به مداخله های نظامی در منطقه 
زده اند روش تخريب و ويران کردن را می دانند اما نمی دانند 
و يا نمی خواهند بدانند که چگونه جوامع و کشورهايی را 
که ويران کرده اند بايد از نو بسازند و اينجا ريشه مشکالت 
مطرح می شود و آنها همواره به کارشناسانی تکيه می کنند که 
برای تدوين  آنها را  نزاع های تالفی جويانه  انتقام جويی ها و 
سياست های خارجی شان در منطقه عربی در نظر می گيرند 

که اين مساله تاثير منفی بر منطقه و مردم آن می گذارد.
انتحاری  کمربندهای  با  پاريس  در  که  اين حمالت خونين 
گروه های  و  احزاب  نفع  به  گرفت  صورت  تفنگ ها  و 
راستگرای تندرو و سياست های نژادپرستانه آنها عليه بيش 
از 30 ميليون مسلمان در قاره اروپا خواهد بود که يک سوم 
آنها در فرانسه، آلمان و انگليس هستند و اين مساله ای است 
تالفی جويانه  حمالت  و  خشونت آميز  اقدامات  به  اگر  که 
تبديل شود به درگيری ها و حکمفرما شدن ترس، وحشت 

خطر  از  بيشتر  آن  خطر  بسا  چه  که  می انجامد  بی ثباتی  و 
حمالت پاريس است.

دولت های غربی بايد به دنبال راه حل های ديگری که امنيتی 
پديده تروريستی ويرانگر  اين  با  تا  بگردند  نباشد  نظامی  و 
در  خود  خارجی  سياست های  آن  راس  در  و  کنند  مقابله 
منطقه خاورميانه را تغيير دهند چراکه کسانی که ايستگاه های 
قطار مادريد و لندن را منفجر کردند گفتند که اين اقدام را با 
تاثير از حمله به عراق و اشغال آن و کشتن يک ميليون تن از 
مردم آن انجام داده اند و در بيانيه داعش که در آن مسووليت 
انفجارهای پاريس توسط اين گروه بر عهده گرفته شد، اعالم 
گرديد که اين حمالت به عنوان پاسخی به حمالت هوايی به 

مواضع اين گروه صورت گرفت.
امنيتی  راه حل های  گذاشتن  کنار  خواهان  هيچ وجه  به  ما 
نيستيم چراکه حق تمامی دولت ها دفاع از شهروندان و منافع 
را  آنها  که  است  تروريستی  خطر  هر  بردن  بين  از  و  خود 
تهديد می کنند اما ما خواهان نگاهی عميق تر و چند بعدی به 

پديده تروريسم هستيم نه سياست های کوته نظرانه.
شايد کنايه يی که بشار اسد رييس جمهوری سوريه از طريق 
پيام تسليت خود مطرح کرد و گفت که فرانسه روز جمعه از 
وحشی گری تروريسمی را شاهد بود که سوريه از پنج سال 
قبل از آن رنج می برد گويای اين بود که آيا به شما نگفتيم 
و به شما هشدار نداديم برخی از شاخصه ها وجود دارند که 
بايد به صورت طوالنی تر مورد بررسی و تعمق قرار بگيرند.
آنچه که در فرانسه رخ داد ميان ملت ها و مذاهب و اديان 
لزوم نگاهی  اين واقعيت و  قائل نشد و خطر  تفاوتی  هيچ 
ديگر به اين مساله در اينجا آشکار می شود چراکه آنچه که 
اين  و  است  بوده  يخی"  نوک "کوه  فقط  بوديم  آن  شاهد 
مساله بسياری را به اين سمت وامی دارد تا نسبت به گروه 
آنچه که رخ  با  مقايسه  القاعده ای ترحم نشان دهند که در 
می دهد يک آماتور به نظر می رسد و اين رخدادها چه بسا در 
صورت ادامه وضعيت بدون هيچ تغييرات سياسی و ريشه ای 
در مورد برخورد با مسائل خاورميانه در آينده نيز رخ دهد.
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دادخواهانه  تجمع های  می کنند  تاکيد  مدنی  فعاالن 
جنايات  به  پيوند  در  افغانستان  مردم  اعتراض  و 
تامين  تا  کشور  در  ناامنی ها  افزايش  و  تروريستان 

عدالت، ادامه خواهد داشت.
از  فعاالن مدنی ديروز )يک شنبه( در يک  شماری 
نشست خبری در منطقۀ شاه شهيد کابل تاکيد کردند 
بيانگر  تجمع های دادخواهی وسيع در سراسر کشور 
گسترش  و  تداوم  به  نسبت  شهروندان  خشم  اوج 
و  تبعيض  موجوديت  فساد،  بيکاری،  ناامنی،  فزاينده 

بی کفايتی رهبران حکومت می باشد.
آنان با با انتقاد از برخورد حکومت با اين تجمع های 
دادخواهانه اظهار داشتند که رهبران حکومت نتوانسته 
اند به خواسته های مشروع و قانونی مردم پاسخ دهند. 
که  اين  به  اشاره  با  قطعنامه يی  در  مدنی  فعاالن  اين 
دولت بايد در دوکترين امنيتی و دفاعی کشور تجديد 
مردم  دشمنان  با  تا  خواستند  از حکومت  نمايد  نظر 

افغانستان با قاطعيت برخورد کند.
هرچه  بايد  حکومت   « است:  آمده  قطعنامه  اين  در 
عاجل وزير دفاع توانمند و کارآرا به پارلمان معرفی 
ترويج  مراکز  بر  عاجل  چه  هر  بايد  حکومت  کند، 
تروريزم و مراکز سربازگيری طالبان و داعش اقدامات 

عملی نمايد«.
در اين قطعنامه به شدت از موجوديت فساد در ادارات 
دولتی انتقاد شده و آمده است: » از دولت می خواهيم 
که گزينش افراد در پست های دولتی را از آدرس های 
رهبران قومی، انجام ندهد؛ همه مردم افغانستان از هر 
قوم و مذهبی که هستند بايد حق دسترسی مناسب به 
حقوق مساوی در ايفای وظايف بلند دولت را داشته 

باشند«.
از جنايت وحشيانۀ تروريستان  گفتنی است که پس 
اعتراض های  از  گسترده يی  موجی  زابل،  در  داعشی 
شهروندان در سراسر کشور در پيوند به اين جنايات و 

افزايش ناامنی در کشور به راه افتاده است.
غور  غزنی،  ننگرهار،  بلخ،  کابل،  اخير  روز  چند  در 
و ديگر واليت های کشور شاهد تظاهرات چند هزار 
نفری بوده اند که اين تجمع های دادخواهانه در تاريخ 

افغانستان کم سابقه خوانده شده است.
از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره ميان رييس 
جمهوری و رييس اجرايی مخالفت بر سر اينکه کی 
به عنوان وزير دفاع و رييس ستاد ارتش پيشنهاد شود، 

وجود داشته است.
رييس  غنی،  اشرف  محمد  رای زنی،  ها  ماه  از  بعد 
جمهوری افغانستان، با موافقت عبداهلل عبداهلل رييس 
اجرايی، در اوايل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به 

عنوان نامزد وزارت دفاع افغانستان معرفی کرد.
ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نماينده گان 
مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست 

وزارت دفاع کار می کند.

بايد  افغانستان  دولت  کرد  اعالم  بشر  حقوق  ديده بان 
قانون جديدی را که اجازه می دهد مظنونان امنيتی بدون 

دادگاه به مدت نامعلومی بازداشت شوند، رد کند.
سپتمبر  اصالحيه  بشر،  حقوق  ديده بان  گزارش  به 
به فرمان رياست  نامه دادرسی جزايی که  آيين   2015
جمهوری افغانستان ابالغ شده است به مقامات اجازه 
می دهد تا هر کس که مظنون به فعاليت مجرمانه عليه 
امنيت داخلی يا بين المللی است يا اعتقاد بر اين است 
که احتماالٌ چنين جرمی را مرتکب می شود، برای يک 

دوره يک ساله قابل تمديد زندانی کند.
پاتريشيا گوسمان محقق برجسته امور افغانستان در اين 
باره گفت: با در نظر گرفتن انتقادات شديد اشرف غنی 
رييس جمهور افغانستان از اقدامات اياالت متحده در 
خواستار  وی  چرا  که  است  درک  غيرقابل  گوانتانامو، 
افغانستان  در  دادگاه  برگزاری  بدون  نامحدود  زندانی 

است.
را  اقداماتی  افغانستان  که  است  کرد: ضروری  اضافه  وی 
امنيت  از  قرار دادن تروريسم و محافظت  در مورد توجه 
عمومی انجام دهد، اما اين کار نبايد با ناديده گرفتن حق 

برگزاری دادگاه عادالنه برای افغان ها انجام شود.
کميته قضايی مجلس نمايندگان شورای ملی افغانستان، از 
جمهوری  رياست  فرمان  بررسی  مشغول  اکتبر  ماه  اوايل 

فرمان  اين  درباره   گيری  رای  قدرت  پارلمان  است.  بوده 
را دارد و اگر اين مجلس اقدامی را انجام ندهد اين فرمان 
تبديل به قانون می شود. کميته قضايی ممکن است جلسه يی 
کارشناسان  از  و  دهد  ترتيب  فرمان  اين  بررسی  برای  را 
يا  رد  برای  تصميم گيری  از  قبل  آن  بررسی  برای  حقوقی 

تصويب آن دعوت به عمل می آورد.
به گزارش ديده بان حقوق بشر، در ماده 10 اين دستور که 

در رابطه با بازداشت پيشگيرانه است، چنين آمده است:

هر فرد مظنون به جرائم تروريستی يا جرم عليه امنيت 
مدارک  آوری  جمع  که  زمانی  المللی  بين  يا  داخلی 
با  قوی  داليل  خاطر  به  اما  است  غيرممکن  مجرمانه 
در  که  دارد  وجود  قوی  احتمال  اين  موثق  اطالعات 

صورت آزادی مرتکب جرم شود، بازداشت می شود.
دوره بازداشت، يک ساله است که می تواند با تصويب 
دادگاه عالی به مدت نامحدودی تمديد شود. اين فرمان 
خانواده  به  دسترسی  زندانيان  آيا  که  نساخته  روشن 
حق  جريانی،  چنين  در  قانونی  مشاوره  حق  خود، 
بررسی مدارک يا حق به چالش کشيدن اين مدارک را 

در روندی عادالنه خواهند داشت يا نه.
پاتريشا گوسمان در اين باره اظهار کرد:  شکنجه مشکل 
اين  است.  افغانستان  بازداشگاه های  در  مدت  طوالنی 
فرمان رياست جمهوری تالش دارد تا از سيستم قانونی 
و حقوقی دوری کند و می تواند زندانيان را در معرض 

خطر سوء استفاده های غير قانونی و تالم آور قرار دهد.
وی اضافه کرد:  در صورتی که اين فرمان مبارزه با تروريسم 
اصالح  در  افغانستان  پيشرفت  بماند  باقی  خود  جای  در 
اقداماتی  بود.  به عقب خواهد  بلند  گامی  قانون  حکومت 
ناشايست از قبيل زندانی کردن نامحدود و ناديده گرفتن 
ندارد،  افغانستان جايی  قوانين  در  وکيل  به  دسترسی  حق 

حتی در مواجهه با دشمن خطرناک.
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يک عضو حقيقت ياب پروندۀ فساد در وزارت معارف می گويد 
که آنان در جريان بررسی های خود از وزارت معارف دريافته اند 
که 15 رييس معارف نيز متهم به فساد اند که تا هنوز پرونده های 

آنان بررسی نشده است.
پس از آن که وزير جديد معارف و ادارۀ سيگار، از فساد گسترده 
در دوران مأموريت فاروق وردک در اين وزارت پرده برداشت، 
نادرخان  به رياست  رييس جمهور  فرمان  طی  حقيقت يابی  هيأت 
کتوازی به منظور بررسی و تحقيق از وزارت معارف تشکيل شد.

مدنی،  جامعۀ  نمايندۀ  مردم،  نماينده های  از  هيأت  اين  اعضای 
دادستانی ُکل و رياست عمومی امنيت ملی، انتخاب شدند.

قادر  ايوبی،  حميرای  کتوازی،  نادرخان  هيأت  اين  ترکيب  در 
باالکرزی  خان  خالق  و  علی زی  ولی  محمد  حاجی  قالت وال، 
مدنی  جامعه  از  سليم  داوود  محمد  و  ويسا  عطااهلل  پارلمان،  از 
امنيت ملی  با صالحيت دادستانی کل و  نماينده های  از  و دوتن 

شامل هستند.
ماندگار  روزنامه  به  هيأت  اين  اعضای  از  يکی  ايوبی،  حميرا   
)ديروز  امروز  و  کرده   تکميل  را  خود  گزارش  هيأت  گفت: 
را  آن   که  است  گزارش  تکميل  روز  آخرين  يکشنبه 24عقرب( 

به رييس جمهور می سپاريم.
اين عضو هيأت حقيقت ياب فساد در وزارت معارف، با آن که از 
ارايۀ جزييات تحقيقات شان خودداری می کند، اما می گويد:«يکی 
از دوسيه هايی که در رياست تفتيش بود را به دقت مطالعه کردم، 
تقريبًا 15 تن از روسای معارف واليات کشور متهم به فساد در 
اين وزارت هستند که  دوسيه های شان تا هنوز طی مراحل نشده 

است.«
خود  بررسی های  در  داشت:  بيان  حقيقت ياب  هيأت  عضو  اين 
موارد و اختالفات بزرگی را در بخش های مختلفی مانند زيربنا، 
شاگردان،  مکاتب،  معلمين،  تعداد  خدمات،  تدارکات،  و  تهيه 
قراردادها و... دريافتيم که جزييات آن در گزارش بيان شده است.
به گفتۀ بانو ايوبی، آنان در بررسی های چهار ماهۀ خود در يافته 
اند که مشکالت زيادی در ساير ادارات دولتی افغانستان نيز وجود 

دارد.
تا  می خواهد  جمهور  رييس  از  حقيقت ياب  هيأت  عضو  اين 

به بررسی ساير ادارات حکومتی نيز اقدام کند.
ادامه داد: »در جريان چهار ماهی که ما روی پروندۀ وزارت  او 
معارف کار کرديم، اشخاص متخلف، خيانت کار را پيدا کرديم که 
يا پول ملت را دزديده اند و يا در وظايف خود بی نهايت غفلت 

و سوء استفاده کرده اند«.
تا  می خواهد  رييس جمهور  شخص  و  حکومت  از  ايوبی  بانو 
او  برساند.  به کيفر  و  افشا  را  معارف  وزارت  در  فساد  عاملين 
می افزايد:«رييس جمهور بايد زحمات ما را ناديده نگيرد، تا هم ما 
که در اين مدت زحمت و خطرهای زيادی را متقبل شديم روحيه 

بگيريم و هم مردم افغانستان به حکومت باورمند شوند.«

فعاالن مدنی به حکومت:

هرچه زود نامزدوزیر دفاع را به مجلس معرفی کنید

انتقاد دیده بان حقوق بشر از قانون مبارزه با تروریسم افغانستان

6  کلیدواژه برای درک خطر روزافزون داعش

یک عضو هیأت حقیقت یاب:

به شمول فاروق وردک 15

 رییس معارف نیز متهم به فساد اند
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ورزش

ستایش فرگوسن از آنچلوتی

رئال خواهان پس گرفتن موارتا است
 پوگبا هم به بارسا می رود

رييس کميته برگزاری جام ملت های 2016 اعالم کرد که در هر حالتی اين رقابت ها به 
ميزبانی فرانسه خواهد بود و حوادث تروريستی اخير باعث نميشود که اين ميزبانی از 

فرانسوی ها گرفته شود.

به گزارش راديو RTL، پاريس و در کل کشور فرانسه شب جمعه تلخ و وحشت آوری 
افراد  داد  فرانسه رخ  پايتخت  تروريستی که در  انفجار  را پشت سر گذاشت. در چند 

زيادی کشته و زخمی شدند.
است  قرار  فرانسه  که  داد  رخ  حالی  در  مرگبار  و  تروريستی  و حمالت  انفجارها  اين 
ميزبانی بزرگترين رقابت های فوتبال اروپا را بر عهده بگيرد. جام ملت های اروپا 2016 
در اين کشور برگزار می شود و بعد از چنين انفجارهای خونينی اين شائبه به وجود آمد 
که چه بسا پوليس پاريس نتواند امنيت را برای شرکت کننده گان فراهم کند و ميزبانی 

به کشور ديگری داده شود.
جک لومبر، رييس کميته برگزاری يورو 2016 در گفت و گويی که با راديو RTL فرانسه 
داشت تاکيد کرد که تغييری در ميزبانی يورو 2016 به وجود نخواهد آمد و اين رقابت 

ها در فرانسه برگزار خواهد شد.
او گفت: ناآرامی ها و حمالت تروريستی در اروپا زياد شده است. تصميماتی را که الزم 
باشد اتخاذ خواهيم کرد تا يورو 2016 در نهايت امنيت برگزار شود و هيچ مشکلی به 
وجود نيايد. برقرار کردن امنيت در ورزشگاه کار سختی نيست و می توانيم آن را برقرار 

کنيم اما در خيابان شرايط متفاوت است و کار سخت تری داريم.
رييس کميته برگزاری يورو 2016، ادامه داد: بسيار تعجب می کنم از کسانی که خواستار 
لغو ميزبانی يورو 2016 از فرانسه هستند. چنين چيزی بسيار نادرست است و باعث 
خوشحالی تروريست ها خواهد شد. فرانسه ميزبانی يورو 2016 است و در هر حالتی 

اين رقابت های در اين کشو برگزار خواهد شد.
تا آغاز رقابت های يورو 2016، 9 ماه ديگر باقی مانده است. اين رقابت های يک ماه 

ادامه خواهد داشت و 24 تيم در آن به رقابت خواهند پرداخت.

که  است، وحشتی  ديده  به خود  را  ترس  بارها،  ورزش 
می گيرد و  بر  در  را  کثيری  يا جمعيت  گاهی يک گروه 

گاهی اوقات مرگ را بر جای می گذارد.
پاريس  مارکا، جمعه شب  از  نقل  به  ايسنا و  به گزارش 
شب وحشتناکی را سپری کرد و در چند منطقه از پايتخت 
فرانسه بمب گذاری شد و تيراندازی و گروگانگيری روی 
دوستانه  ديدار  برگزاری  حين  انفجارها  از  يکی  اما  داد، 
تيم های فرانسه و آلمان در استوديو دو فرانس شنيده شد. 
بازيکنان شد  اين موضوع موجب وحشت تماشاگران و 
و در پايان همه به وسط زمين آمدند و پس از برقراری 

امنيت، پوليس آنان را از ورزشگاه خارج کرد.
اما اين تنها شب وحشتناک در ورزش جهان نبوده است. 
حين  ايرلند  جمهوری  ارتش   ،1996 سال  جون   15 در 
برگزاری جشن قهرمانی انگليس در اروپا يک کاميون پر 
از مواد منفجره در مرکز شهر منچستر منفجر کرد با وجود 
اين که آن محل به دليل هشدار خالی شده بود اما 206 

نفر زخمی شدند.
سال  جوالی   27 در  المپيک  بازی های  جشن  حين  در 
1996 در پارک قديمی آتالنتيک آمريکا، به دليل انفجار 
اريک  شدند.  زخمی  نفر   111 و  کشته  زن  يک  بمب 

رودولف به دليل عمل تروريستی اش دستگير شد.
يک می سال 2002، در نزديکی شهر مادريد، سه ساعت 
تيم های  بين  قهرمانان  ليگ  نهايی  نيمه  برگزاری  از  قبل 
بارسلونا و رئال مادريد يک ماشين منفجر شد. اين انفجار 

منجر به زخمی شدن 17 نفر و خسارت های مالی شد.

هتلی  مجاورت  در  تروريستی  حمله  يک   ،2002 می   8
پاکستان  کراچی  در  نيوزلند  کريکت  ملی  تيم  مهمان  که 
اين  نيوزلند  تيم  شدند.  کشته  نفر   14 و  افتاد  اتفاق  بود 

مسابقه ها را ترک کرد.
در می سال 2006، گروهی تروريستی عالوه بر دزدی، 
13 نفر از اعضای تيم تکواندو عراق را کشتند، تيم ملی 
عراق به اردن سفر کرد اجساد آ ن ها يک ماه بعد پيدا شد. 
همچنين در اين ماه مربی تيم تنيس عراقی به قتل رسيد 
به  افراطی سنی  بازيکن کوپا ديويس توسط گروه  و دو 
دليل پوشيدن شلوارک مورد حمله قرار گرفتند. در ژوييه 
المپيک عراق  يک گروه مسلح 30 نفر از اعضای کميته 
را دزديدند که در ميان آنان احمد السامرائی رييس کميته 

حضور داشت و هنوز پيدا نشده است.
رالی  محل  به  القاعده  تروريستی  گروه   ،2008 سال  در 
شد  مسابقه ها  اين  لغو  موجب  و  کرد  پيشروی  داکار 
رويداد  اين  برگزاری  محل  تغيير  به  تصميم  سازمان 
جنوبی  آمريکای  در  رالی  مسابقه های  گرفت.  ورزشی 

برگزار شد.
ميان  در  که  شدند  کشته  نفر   14  ،2008 سال  اپريل    6
به  بمب  اين  بود.  نيز  سريالنکا  توسعه  و  راه  وزير  آنان 
خاطر جنگ تاميلی ها در کامپاها، در 25 کيلومتری کلومبو 
دليل  به  نيز زخمی کرد. وزير  را  نفر  منفجر شد که 90 
شرکت در مراسم سنتی ماراتن که بخشی از جشن سال 

نو سريالنکا است، از خانه خارج شده بود.
در 3 مارچ 2009 يک گروه تروريستی مسلح به تفنگ، 

کريکت  ملی  تيم  کاروان  به  خمپاره  و  دستی  نارنجک 
پاکستان حمله کردند، آن ها خود را  سريالنکا در الهور 
برای ديدار با ميزبان آماده می کردند. هفت نفر کشته شدند 
سريالنکا  ملی  تيم  محافظ  پوليس های  آن ها  بيشتر  که 

بودند و هفت نفر از بازيکنان سريالنکا مجروح شدند.
در يک جنوری سال 2010، 90 نفر حين بازی واليبال در 
پاکستان کشته شدند. اين بمب در وسيله ای جاسازی شده 

بود و در جريان مسابقه منفجر شد.
در هشتم جنوری سال 2010 تيم ملی فوتبال توگو مورد 
قصد  تيم  اين  گرفت.  قرار  آنگواليی  شورشيان  حمله 
داشت در جام ملت های آفريقای جنوبی شرکت کند. در 
اين حمله يکی از دستياران مربی و رييس مطبوعات تيم 

ملی توگو کشته شدند.
به  انتحاری  حمله  يک  اثر  در   ،2010 سال  می   14 در 
کشته  نفر   25 عراق  شمال  در  تل عفر  فوتبال  ورزشگاه 
و بيش از صد نفر مجروح شدند. فرد تروريست با يک 

ماشين پر از مواد منفجره ورزشگاه را از هم پاشاند.
شمال  در  انتحاری  حمله  در   ،2013 سال  مارچ   13
اتفاق  اين  افغانستان 6 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. 
حين برگزاری مسابقه بزکشی که نوعی بازی ملی در اين 

کشور است، روی داد.
آخرين اتفاق در 15 آوريل سال 2013 روی داد. 2 انفجار 
ده ها  و  گرفت  را  نفر   3 جان  بوستون  ماراتن  خط  در 
تروريست شناخته شدند و  را زخمی کرد. دو  تماشاگر 

يکی از آنان در جريان دستگيری کشته شد.

آنچلوتی  کارلو  از  ستايش  به  سرخ  شياطين  سابق  سرمربی 
جهان  فوتبال  کنونی  مربيان  بهترين  از  يکی  را  او  و  پرداخت 

دانست.
در  و جهان  بريتانيا  فوتبال  منتخب  تيم های   ،dpa گزارش  به 
هم  مصاف  به  شد  برگزار  اولدترافورد  در  که  خيريه  ديداری 
منتخب  بر يک  پيروزی سه  با  نهايت  در  ديدار  اين  که  رفتند 

بريتانيا به پايان رسيد
عهده  بر  فرگوسن«  »الگس  را  بريتانيا  اسطوره های  هدايت 
نيمکت  روی  آنچلوتی«  »کارلو  که  بود  حالی  در  اين  داشت. 

اسطوره های جهان نشست.
فرگوسن بعد از پايان بازی به ستايش از آنچلوتی پرداخت و 
گفت: او بسيار به من نزديک است. او يکی از بهترين مربيان 
کنونی فوتبال جهان است. شخصيت بسيار خوبی دارد و طولی 

نمی کشد که به دنيای مربيگری برمی گردد.
او ادامه داد: مربيان توانمندی مانند آنچلوتی، زمان دوری شان 
از فوتبال زياد نيست. هر تيمی دوست دارد يک مربی مانند او 
نمی ماند.  بيکار  زياد  کارلو  بنابراين،  باشد.  داشته  اختيار  را در 
رئال  و  ميالن  با  قهرمانی  سابقه  دارد.  درخشان  کارنامه ای  او 
مادريد در ليگ قهرمانان اروپا را دارد و می تواند به موفقيت های 

بيشتری هم دست پيدا کند.
از آنکه رئال مادريد را ترک کرد، هدايت هيچ  آنچلوتی پس 
به  او  از  اروپايی  رسانه های  است.  نگرفته  عهده  بر  را  تيمی 
به  سخن  مونيخ  بايرن  در  گوارديوال  جوزپه  جايگزين  عنوان 

ميان می آورند.

مورد  ايتاليايی  برنامه  مدير  يک 
تأييد فيفا اعالم کرد که کهکشانی ها 
قصد دارند از بندی که در قرارداد 
گنجانده اند،  يوونتوس  با  موراتا 
پيشين  مهاجم  گرفتن  پس  برای 

خود استفاده کنند.
اسپانيا،  آس  نشريه  گزارش  به 
ايتاليايی  ايجنت  برونزتی،  ارنستنو 
ايجنت های  فهرست  در  نامش  که 
در  دارد،  قرار  فيفا  تأييد  مورد 

گفت و گو با نشريه توتو اسپورت ايتاليا ادعا کرد يوونتوس در پايان 
فصل دو مهره کليدی خود را از دست خواهد داد.

به گفته برونزتی، باشگاه رئال مادريد قصد دارد از بندی که دو سال 
انتقال آلوارو موراتا به تورين  با يوونتوس برای  پيش در قراردادش 
اضافه کرد، استفاده کند و در پايان فصل با پرداخت 35 ميليون يورو 

به بانوی پير، مهاجم پيشين خود را از تورينی ها پس بگيرد.
او گفت: رئال خواهان پس گرفتن موراتا است اما همه چيز در نهايت 
پيش رو  ماه  دارد. عاقبت کار در چند  بازيکن بستگی  نظر خود  به 
مشخص می شود. سياست باشگاه رئال مادريد در بازار نقل و انتقاالت 
در حال تغيير است و اين باشگاه حال در صدد جذب بازيکنان جوان 

است و موراتا هم يکی از گزينه های رئال است.
رئال مادريد سال گذشته موراتا را در ازای 22 ميليون به يوونتوس 
فروخت اما حق بازخريد اين مهاجم اسپانيايی را در ازای پرداخت 
برای خود در نظر گرفت. گفته می شود يوونتوس  ميليون يورو   35
برای اينکه موراتا را به ماندن در تورين ترغيب کند، قصد دارد او را 
به سومين بازيکن پردرآمد تيم پس از پوگبا و بوفون تبديل کند و به 

او ساالنه 3,5 ميليون يورو حقوق بدهد.
يوونتوسی ها  هجومی  هافبک  پوگبا،  پل  آينده  به  ادامه  در  برونزتی 
اشاره داشت و آن را اينگونه پيش بينی کرد: در مورد پوگبا بايد بگويم 
که می دانم بارسلونا خواهان جذب اوست. پيوستن او دير يا زود به 
فروش  به  حاضر  يوونتوس  که  ببينم  بايد  می شود.  ملحق  بارسلونا 
که  نيست  اسپانيايی  تيم  تنها  بارسلونا  حال  هر  به  نه.  يا  می شود  او 

می خواهد پوگبا را بخرد.

فرانسه میزبان یورو 2016 باقی می ماند

مروری بر اتفاقات تلخ حاشیه ورزش جهان

زمانـی که وحشت ورزش را فـرا می گیـرد
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رهبران  آتی  روزهای  گردهمايی  زمان  در  دارد  قصد  امريکا  رييس  جمهوری 
آسيا – اقيانوسيه در فيليپين، چين را به چالش کشيده و سخنانی انتقادی عليه 
نفع  به  تجاری  قوانين  تدوين  برای  همچنين  و  کند  مطرح  ارضی  اختالفات 

امريکا البی کند.
برای  هم  رييس جمهوری چين  جينپينگ،  فرانسه، شی  گزارش خبرگزاری  به 
»اپک« در  به  اقيانوسيه موسوم   – آسيا  اقتصادی  شرکت در نشست همکاری 
مانيل، پايتخت فيليپين حاضر خواهد بود. هدف از برگزاری اين نشست ساالن 

ايجاد وحدت بيشتر در اين منطقه درباره تجارت آزاد است.
اما نشست امسال را خطری تهديد می کند و آن قرار گرفتن در مبارزات مختلف 
قدرت ميان امريکا و چين از جمله در دريای چين جنوبی است. چين مشغول 
جزيره سازی در آب های مورد مناقشه است و همين امر زنگ هشدار را برای 
جهانی  تهديد  است.  درآورده  صدا  به  آن  آسيايی  متحدان  و  متحده  اياالت 
تروريسم نيز از بحث های ناخواسته خواهد بود خصوصا پس از حمله جمعه 
گذشته هماهنگ افراد مسلح در پاريس که بيش از 120 کشته بر جای گذاشت.
مقام های فيليپين تدابير امنيتی شديدی را برای برگزاری نشست چهارشنبه و 
پنج شنبه اين هفته در نظر گرفته اند که قرار است شاهد گردهمايی رهبرانی از 
21 اقتصاد حاشيه اقيانوس آرام باشد. اين تدابير امنيتی در پی حمالت مرگبار 

پاريس بيش از پيش تشديد شده است.
در حالی که چين می خواهد نشست مذکور تنها بر روی مسائل تجاری تمرکز 
داشته باشد، حمالت فرانسه و توجه امريکا به دريای چين جنوبی نشان می دهد 
که اين درخواست »واقع بينانه« نيست. کورتيس شين، نماينده سابق امريکا در 
بانک توسعه آسيا مستقر در مانيل با بيان اين نظرات تاکيد دارد: امروز جهان 
در شرايطی به سر می برد که ديگر نمی توان مسائل اقتصادی و غير اقتصادی را 

از يکديگر تمييز داد.
پکن بر حق حاکميت ملی خود در تمام دريای چين جنوبی تاکيد دارد؛ حتی 
در آب های ساحلی در نزديکی کشورهای همسايه آسيايی اش. فيليپين، ويتنام، 

مالزی، برونئی و تايوان ادعاهای هم پوشانی  شده در برخی از مناطق دريايی اين 
منطقه دارند که بخشی از آن اصلی ترين مسير تجارت دريايی جهان محسوب 
فيليپين  نزديکی  اسپارتلی که در  می شود. جزيره سازی چين در مجمع الجزاير 
است، موجب شد تا ارتش امريکا به تازگی يک ناوشکن موشک انداز و يک 
بمب افکن بی 52 در اين منطقه مستقر کند. چين در آستانه نشست اپک بارها 
تاکيد کرده است که مناقشات در دريای چين جنوبی اصال به مذاکرات تجاری 
ارتباطی ندارد اما سوزان رايس، مشاور امنيت ملی امريکا گفته است که اين 
مناقشات جزو »مسائل اصلی« در جريان سفر سه روزه اوباما به فيليپين است که 

از روز سه شنبه آغاز می شود.

پاريس،  مرگبار  حمالت  به  واکنش  در  ناتو  دبيرکل 
گفت: اين حمالت نشان دهنده جنگ ميان افراطگرايان 
و حاميان ارزش های دموکراتيک است نه مبارزه  ميان 

جهان اسالم و غرب.
ينس استولتنبرگ، دبيرکل ناتو روز شنبه در مصاحبه 
تلفنی کوتاهی با خبرگزاری فرانسه گفت: اين حمالت 
دموکراسی  حاميان  اراده  و  عزم  تقويت  موجب  تنها 
می شود که نهايتا در اين مبارزه پيروز می شوند چرا که 

آنها دارای »ارزش برتری« هستند.

مسووليت  شنبه  روز  داعش  گروه  تروريست های 
چندين انفجار هماهنگ در پاريس را که جمعه گذشته 
جان دست کم 129 تن را گرفت و بيش از 350 زخمی 

بر جای گذاشت، بر عهده گرفتند.
دبيرکل ناتو تاکيد کرد: اکنون مهمترين مساله اين است 
که ما تا چه اندازه اين جنايات و حمالت عليه مردم 
بی گناه پاريس را محکوم می کنيم. تمام متحدان ناتو در 
جنگ عليه تروريسم متحد ايستاده اند و در همبستگی 
عليه  حمله  تنها  نه  حمالت  اين  متحدند.  فرانسه  با 
حمله  بلکه  بود،  فرانسه  عليه  و  پاريس  بی گناه  مردم 
به ارزش های بنيادين آزادی و دموکراسی و جوامع باز 

محسوب می شود.
تاکيد  بوده،  ناروی  استولتنبرگ که سابقا نخست وزير 
کرد: هدف اين حمالت تروريستی وحشتناک ترساندن 
موجب  تنها  اين  اما  است  وحشت  و  رعب  ايجاد  و 
تقويت عزم و اراده ما می شود. ما همچنان در دفاع از 
دموکراسی و جوامع باز هوشيار، مصمم و متحد باقی 
می مانيم. ما در اين نبرد از ابزارهای اطالعاتی و نظامی 
و همکاری پليس و ادامه پيشبرد ايدئولوژی جوامع باز 
بر پايه اعتماد استفاده می کنيم. اين کار زمان بر خواهد 
بود و ما پيروز می شويم چرا که ارزش های ما به ارزش 

های افراطگرايان برتری دارد.
دبيرکل ناتو همچنين گفت که مسلمانان در حال حاضر 
در جنگ عليه گروه تروريستی داعش در خاورميانه 
بيشترين  متحمل  و  هستند  پيشرو  آفريقا  شمال  و 
ميان  مبارزه  اين  بنابراين  افزود:  وی  شده اند.  تلفات 
جهان اسالم و جهان غرب نيست. اين مبارزه ای ميان 
افراطگرايان، مجرمان و مردمی است که به ارزش های 

بنيادين آزادی و احترام به حقوق بشر باور دارند.

اوباما به دنبال به چالش کشیدن سیاستهای چین 
در نشست َاپک است

دبیر کل ناتو:
 حمالت پاریس جنگ بین غرب و اسالم نیست

بان کی مون: 

جهان نیازمند رهبران منطقی و آرام است

حمایت قدرتهای جهانی از عضویت 
دایم هند در شورای امنیت

قدرت  کامل  حمايت  از  هند  رييس جمهوری  مکرجی  پرناب 
های جهانی برای عضويت دائم هند در شورای امنيت سازمان 

ملل خبر داد.
در  خود  سخنرانی  در  هند  جمهوری  رييس  مکرجی  پرناب 
اعالم  با  نو  دهلی  المللی  -بين  تجارتی  نمايشگاه   اختتاميه 
گسترش  و  هند  از  جهانی   بزرگ  های  قدرت  کامل  حمايت 
روابط هند با اين کشورها بيان کرد که قدرت های بزرگ جهانی 
از در خواست عضويت دائم هند در شورای امنيت سازمان ملل 

کامال حمايت می کنند.
الزم به ذکر است که نارندرا مودی نخست وزير هند در اجالس 
سران بريکس در شهر اوفا روسيه که در جون 2015 برگزار شد 
گفت: ساختار سازمان ملل و شورای امنيت بايد تغيير کند تا به 
امنيت و صلح برسيم.  وی خواهان اصالح ساختار سازمان ملل 

و شورای امنيت شده بود.
 به دنبال اين درخواست عالوه بر حمايت آمريکا از هند برای 
نيز  پيش  چندی  ملل  سازمان  امنيت  در شورای  دائم  عضويت 
از  مسکو  کرد  اعالم  روسيه  خارجه  وزير  الوروف  سرگئی 
امنيت سازمان  دائم در شورای  برای عضويت  درخواست هند 

ملل حمايت می کند.

دولت جمـهوری اسـالمی افغانستان
وزارت امـور داخله

مـعاونیت امور امنیتی
مدیریت عـمومی محبس والیت پنجـشیر

مدیریت عمومی محبس والیت پنجشیر در نظر دارد سی دو قلم مواد اعشاوی و دو قلم مواد 
محروقاتی مورد ضرورت سال مالی 1395 خویش را با یکی از شرکت های تجارتی عقد قرار 
داد نماید. اشخاص و افرادی که واجد شرایط قرار داد باشند در خواستی خویش را از تاریخ 
نشر اعالن الی مدت 21 یوم به آمریت لوژستیک این مدریت واقع دشتک ولسوالی عنابه والیت 

پنجشیر بسپارند، شرطنامه را مالحظه نموده و تضمین نقدآ اخذ می گردد

دبيرکل سازمان ملل در مصاحبه ای تاکيد کرد: با توجه 
به حمالت تروريستی اخير جهان نياز دارد که رهبران 
و  بگيرند  دست  به  را  وضعيت  کنترل  آرام  و  منطقی 
متحد  يکديگر  با  جهان  کشورهای  رهبران  همچنين 

شوند.
با  مصاحبه ای  در  ملل  سازمان  دبيرکل  مون،  کی  بان 
نشريه حريت ترکيه، اظهار کرد که به دنبال آن است تا 
با رهبران گروه 20 که قرار است نشستی را در ترکيه 
داشته باشند درباره حمالت تروريستی اخير پاريس به 

بحث بپردازند.
برای  اقداماتی  اجرای  لزوم  بر  همچنين  مون  کی  بان 
اصالح شورای امنيت سازمان ملل به منظور اينکه اين 
شورا تبديل به يک نهاد شفاف، پاسخگو و نماينده همه 

باشد تاکيد کرد.
بان کی مون درباره حمالت روز جمعه پاريس گفت: اين 

حمالت نشان دهنده تروريسم نفرت انگيز بودند و من 
با دولت و مردم فرانسه در اين زمان دشوار همبستگی 
داشته و به خانواده های قربانيان تسليت می گويم آنچه 
از خشونت  افتاد جديدترين مدل  اتفاق  پاريس  که در 
قبل  حمالت  با  را  نمونه اش  ما  که  بود  بی رحمانه ای 
از يک  نيز  ترکيه  ديديم.  بغداد  در  و  بيروت  در  آن  از 
چنين حمالتی رنج برده است. تروريسم تهديدی عليه 
همه بشريت است و اين کامال روشن است. اين واقعا 
غم انگيز است که ببينيم اين تعداد خانواده و جامعه از 
تروريسم رنج برده و تعداد زيادی از مردم شامل جوانان 
به افراط کشيده شده به حدی که می خواهند جانشان را 
برای خشونت بی هدف از دست بدهند ما بايد با ريشه  
های اين تهديد برخورد کرده و کاری کنيم که رهبران 
منطقی کنترل را در دست گرفته و برای پايان دادن به 

اين وضعيت متحد شوند.


