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چه کسی حق زندگی را 
تعیین می کند؟

می توان این تاریخ را کمی به عقب برد، به هر لحظه یی 
و  مرگبار  تروریستی  تازه، یک حمله ی  انفجار  که یک 
یک سفیر مرگ بسیاری را با خود به میان خاک و خون 
می کشد. اما چه از زمان حمله بر دانشگاه امریکایی در 
سنبله ی امسال شروع کنیم، یا از حمله ی خون بار بر مسجد 
باقرالعلوم و یا حتا از هولناک ترین کشتار امسال در میدان 
دهمزنگ، به هرحال با این سوال مواجه می شویم که »چه 
کسی تعیین می کند که ما تا چه زمانی حق داریم زنده 
بمانیم؟« امروز کسانی که خبر از یک انفجار هولناک در 
برابر ساختمان پارلمان کشور دادند، چند دقیقه با محل 
حمله فاصله داشتند. همین تفاوت دقیقه هاست که بسیاری 
زنده می مانند تا شمار دقیق حمله ها و کشته ها را به خاطر 
بسپارند. بسیاری دیگر زنده اند تا درد تکه تکه شدن بدن 

فرزند یا بستگان خود را به تنهایی بچشند.
عصر دیروز، باری دیگر کابل شاهد یک حمله ی مرگبار 
بود. یک مهاجم انتحاری خودش را در برابر محلی نزدیک 
پارلمان کشور منفجر کرد. ظاهراً تلفات این حمله اندک 
بوده است. با توجه به این که پس از هر حمله یی تجمع در 
آن محل بیشتر می شود، موتر انتحاری دیگر خودش را در 
همان محل منفجر کرده است. تاکنون بر اساس آماری که 
وزارت صحت عامه منتشر کرده، 22 تن کشته و بیش از 
70 نفر زخم برداشته اند. این آمار در حالی منتشر می شود 
که همواره پس از این حمالت، ضعف کاری نهادهای 
کابل  پولیس  و  عامه  وزارت صحت  به شمول  امدادگر، 

سبب افزایش تلفات می شود. دست کم می توان...
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چه گونه 8 نفر در تاله و برفک 
تیرباران شدند؟

در جست وجوی سوریه یی دیگر؛ 
پوتین در پی همراه کردن چین در 

افغانستان
شامگاه روز جمعه، خبری در رسانه های اجتماعی دست به دست می شد که همه 
را وحشت زده کرده بود: تیرباران هشت کارگر یک معدن زغال سنگ از سوی 

افراد وابسته به داعش. پیش از این نیز افرادی که خود را وابسته... 

حضور روبه رشد دولت اسالمی در این کشور به روسیه بهانه یی برای 
همکاری با چین و پاکستان می دهد که می تواند با نفوذ ایاالت متحده 

رودررو شود

سه شنبه پایتخت با 30 کشته و 80 زخمی پایان یافت
خانه امن نیست!  



به رغم  و  کرد  تردید  کشته ها  دقیق  رقم  در   ...
کشته گان  افزایش  منتظر  خویش،  قلبی  تمایل 
این حادثه ماند. در چند ماه گذشته، این پنجمین 
حمله ی خونین در شهر کابل است. پیش از آن، 
تروریست ها با حمله به دانشگاه امریکایی در همین 
چهره های  میان  آن  در  کشتند.  را  نفر   13 مسیر، 
حضور  نیز  دانشگاه  آن  استادان  از  برجسته یی 
انتحاری  داشتند. در سه حمله ی دیگر، مهاجمان 
در میدان دهمزنگ بیش از 90 نفر را به خاک و 
خون کشاندند، در مسجد باقرالعلوم نیز با حمله 
برای  را  بسیاری  عزادار، خانواده های  به جمعیت 
همیشه داغدار کردند. حمله به زیارت سخی نیز 

جان شهروندان زیادی را گرفت.
این  مسئولیت  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
آن ها  هدف  که  است  گفته  و  پذیرفته  را  حمله 
است.  بوده  ملی  امنیت  پنجم  ریاست  کارمندان 
حمله  این  در  که  نیست  روشن  تاکنون  گرچه 
اما  نه،  یا  کشته  شده اند  نیز  ملی  امنیت  کارمندان 
این روشن است که قربانیان اصلی آن، شهروندان 
آن جا  تا  طالبان  ترتیب  این  به  پایتخت اند.  عادی 
که رخصت می یابند، از هیچ کاری برای خون بار 
کردن چهره ی شهروندان کشور دریغ نمی ورزند. 
آن ها نشان داده اند که به هر طریقی، غایت کارشان 
دیروز  است.  گورها  و  کشته ها  شمار  بر  افزودن 
طالبان در هلمند نیز دست کم هفت نفر را کشتند. 
تا  از شرق  گسترده،  و  بی رحمانه  کشتار  با  آن ها 
غرب و از شمال تا جنوب کشور، نشان داده اند که 
هیچ فرصتی را برای کشتار و خون ریزی و ایجاد 
شهروندان  جان  نه  نمی دهند.  دست  از  وحشت 
عادی مهم است و نه حق آن ها برای زنده ماندن. 
طالبان با تکیه بر خون ریزی بی حدوحصر، عماًل 
نشان داده اند که آن ها تنها مرجع تعیین کننده ی حق 

مرگ و زندگی شهروندان کشوراند.
مرگ  مجری  را  خود  که  مرجعی  چنین  با 
بی چون وچرای شهروندان می پندارد، تالش برای 
گفت وگو و کشاندن آن ها به دور میز مذاکره، نه تنها 
بی فایده است که حتا سهل انگاری و چشم پوشی 
است.  نیز  افغانستان  بی پناه  شهروندان  خون  از 
حکومت پیش از آن که مأمور کشاندن طالبان به پای 
میز مذاکره باشد، مسئول تأمین امنیت شهروندانش 
است. به عدد حمله هایی که انجام شده، به حکومت 
گفته شده است که دست از تالش یک جانبه برای 
آوردن صلح بردارد. تردیدی نیست که در غیبت 
صلح با طالبان، امکان تأمین امنیت و تضمین ثبات 
نیز میسر نیست، اما این نیز روشن است که تا زمانی 
نباشند، تالش  که هر دو طرف راضی به مذاکره 
از  می کند.  مضاعف  را  جنگ  هزینه ی  یک طرفه، 
این منظر، حکومت بهتر است که توانش را وقف 
سرکوب طالبان و مهار این گروه کند. اگر توفیقی 
در این کار داشت، قطعاً راه گفت وگوی دوجانبه 

نیز باز می شود.

سه شنبه پایتخت با 30 کشته و 80 زخمی پایان یافت
خانه امن نیست!

غنی: معاهده ی زمان شفیق با ایران در مورد آب دریای هلمند را 
تطبیق می کنیم

در 32 عملیات نظامی 43 تروریست کشته شدند

160 مورد قتل زنان در سال 
جاری و 23 مورد در یک و نیم ماه 

گذشته

آغاز کار ترمیم و توسعه ی 288 
پروژه ی برنامه همبستگی ملی در 

والیت دایکندی

2

اطالعــات روز: براســاس آمارهــای وزارت هــای داخله 
و امــور زنــان، از آغــاز ســال جــاری تاکنــون 160 
ــان در سراســر کشــور ثبــت شــده و  ــل زن ــه ی قت قضی
ــت شــده  ــورد ثب ــاه گذشــته 23 م ــم م ــا در یک ونی تنه

اســت.
ــی  ــای خانوادگ ــل قضای ــس ح ــفی، ریی ــینه یوس حس
ــدی(  ــنبه، 21 ج ــروز )سه ش ــه، دی ــور داخل وزارت ام
در نشســت خبــری مشــترک بــا مقام هــای وزارت 
ــال روان  ــاز س ــه از آغ ــت ک ــل گف ــان در کاب ــور زن ام
ــان از  ــل زن ــه ی قت ــال، 160 قضی ــا ح ــیدی ت خورش
ــت شــده  ــن وزارت ثب ــف کشــور در ای ــات مختل والی

ــت. ــیده اس ــتانی رس ــه دادس ــده ب ــه 48 پرون ک
بــه گفتــه ی خانــم یوســفی، عوامــل ایــن قتل هــا 
مختلــف بــوده، خشــونت های خانوادگــی یکــی از 

عوامــل آن اســت.
ــی و  ــن پالیس ــپوژمی وردک، معی ــال س ــن ح در همی
ــان گفــت کــه در ســال جــاری  پــالن وزارت امــور زن
60 قضیــه ی قتــل زنــان در ایــن وزارت ثبــت شــده کــه 
ــاق  ــر اتف ــاه اخی ــم م ــدود یک ونی ــورد آن، در ح 23 م

ــاده اســت. افت
ــه گفتــه ی خانــم یوســفی، خشــونت های خانوادگــی  ب

عامــل بیشــتر ایــن قتل هــا بــوده اســت.
خانــم وردک افــزود کــه از جملــه این 23 قضیــه، 11 زن 
از ســوی شوهران شــان، ســه تــن از ســوی پدران شــان، 
ــه  ــن در حمل ــوهر، دو ت ــرادران ش ــوی ب ــن از س دو ت
ــدان  ــد می ــج کارمن ــرد ناشــناس، و پن مســلحانه ی دو ف
هوایــی قندهــار نیــز در حملــه ی افــراد مســلح ناشــناس 

ــل رســیده اند. ــه قت ب
ــان در والیــات  او گفــت کــه ایــن 23 رویــداد قتــل زن
ــالن،  ــخ، بغ ــرپل، بل ــا، س ــراه، کاپیس ــر، ف ــل، لوگ کاب
دایکنــدی، نیمــروز، قندهــار، بادغیــس، غزنــی و غــور 

رخ داده اســت.
ــدون  ــان، ب ــور زن ــالن وزارت ام ــی و پ ــن پالیس معی
ــن  ــالن ای ــه برخــی از عام ــت ک ــات گف ــه ی جزئی ارائ
قتل هــا، بازداشــت شــده و قضایــا تحــت بررســی قــرار 

ــد. دارن
ــه  ــه چ ــه ب ــد ک ــن نگفتن ــور روش ــا به ط ــن مقام ه ای
تعــداد عامــالن ایــن قتل هــا بازداشــت و تحــت پیگــرد 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــی قضای عدل
آمــار قتــل زنــان در افغانســتان باالســت، هرچنــد 
مقام هــا از ثبــت ایــن تعــداد رویدادهــای قتــل زنــان در 
ــا شــماری از  ــد، ام ــر می دهن ــای مربوطــه خب وزارت ه
ــیده  ــانه ها پوش ــی و رس ــای دولت ــد نهاده ــا از دی قتل ه
ــان  می مانــد، کــه از همیــن رو ممکــن آمــار کشــتن زن
بیشــتر از آن چیــزی باشــد کــه از ســوی مقام هــا ارائــه 

می شــود.

ــرده  ــالم ک ــات اع ــاف ده ــات روز: وزارت انکش اطالع
اســت کــه کار ترمیــم و توســعه ی 288 پــروژه ی حفــظ و 
مراقبــت برنامــه ی همبســتگی بــا هزینــه ی  134 میلیــون و 
109 هــزار افغانــی در والیــت دایکنــدی آغاز شــده اســت.
ــدی(  ــنبه، 21 ج ــروز )سه ش ــات دی ــاف ده وزارت انکش
ــه  ــا ک ــن پروژه ه ــه ای ــت ک ــته اس ــی نوش در خبرنامه ی
بــه زودی مــورد اســتفاده مــردم قــرار خواهــد گرفــت، در 
ــر و  ــنگ تخت، خدی ــور، س ــترلی، میرام ــوالی های اش ولس
نواحــی شــهر نیلــی مرکــز والیــت دایکنــی تطبیــق شــده 

اســت.
ــه ی  ــانه های برنام ــت رس ــه، ریاس ــن خبرنام ــاس ای براس
ــه  ــا و انکشــاف دهــات گفت همبســتگی ملــی وزارت احی
ــرک های  ــم س ــامل، ترمی ــا ش ــن پروژه ه ــه ای ــت ک اس
ــی،  ــای آب زراعت ــاری، دخیره ه ــای آبی ــی، کانال ه دهات
چاهــای آب صحــی، کاریزهــا، دیــوار محافظه یــی و 

شــبکه های آبرســانی می باشــند.
ــا  ــن پروژه ه ــدن ای ــی ش ــا عمل ــه ب ــزوده ک ــه اف خبرنام
حــدود 43787 فامیــل مربــوط 275 روســتا از مزایــای آن 

ــد شــد.  مســتفید خواهن
در خبرنامــه آمــده کــه پــروژه ی حفــظ و مراقبــت وزارت 
احیــا و انکشــاف دهــات 447 روســتا را در والیــت 
ــه  ــرار داده و در نظــر دارد ک ــدی تحــت پوشــش ق دایکن
در ســطح ایــن والیــت در حــدود 471 پــروژه را در 
ــد. ــعه ده ــم و توس ــم، تحکی ــف ترمی ــای مختل بخش ه

براســاس آمــار وزارت انکشــاف دهــات، بــا عملــی شــدن 
تمامــی پروژه هــای حفــظ و مراقبــت در والیــت دایکنــدی 
ــن  ــرای 30872 ت 675505 روز کاری ایجــاد می گــردد و ب
کارگــر ماهــر و غیرماهــر زمینــه ی کار کوتاه مــدت فراهــم 

خواهــد شــد.

چهار شنبه | 22 جدی، 1395 | سال ششم | شماره 1224

ــر روز  ــار عص ــاعت چه ــی س ــات روز: حوال اطالع
ــان  ــرک داراالم ــار در س ــدی دو انفج ــنبه، 21 ج سه ش
در مقابــل ســاختمان ســابق ریاســت پنجــم امنیــت ملی 
ــی رخ داد  ــان هنگام ــه ی پارلم ــاختمان های الحاقی و س
ــان در  ــمت خانه های ش ــه س ــان ب ــدان پارلم ــه کارمن ک

حرکــت بودنــد.
لحظاتــی پــس از رویــداد گزارش هــا حاکــی از کشــته 
شــدن 22 تــن و زخمــی شــدن بیــش از 50 نفــر بــود. 
امــا گزارش هــای اخیــر کــه مقام هــا در وزارت صحــت 
عامــه آن را تاییــد کــرده، نشــان می دهــد کــه در ایــن دو 
انفجــار انتحــاری دســت کم 30 کشــته و 80 تــن دیگــر 
زخمــی شــده اند. آمــار تلفــات نهایــی نیســت ممکــن 

افزایــش یابــد.
ــاری  ــرد انتح ــت ف ــه نخس ــاند ک ــا می رس گزارش ه
ــاختمان  ــی س ــراش را در نزدیک ــره ی هم ــواد منفج م
ــه  ــی ک ــرد، انفجــار دوم ــان منفجــر ک ــه ی پارلم الحاقی
ــی رخ داد  ــود زمان ــده ب ــر بمب گذاری ش ــی از موت ناش
کــه نیروهــای امنیتــی به محــل رویــداد نخســت، تجمع 
ــی از  ــات ناش ــتر تلف ــه بیش ــود ک ــه می ش ــد. گفت کردن
ــای  ــع نیروه ــان تجم ــه در می ــود ک ــی ب ــار دوم انفج

ــت. ــی رخ داده اس امنیت
ــد کــه نخســت یــک فــرد  ــز گفته ان شــاهدان عینــی نی
انتحــاری مــواد منفجــره ی همراهــش را منفجــر کــرد و 
پــس از تجمــع افــراد در محــل، موتــر بمب گزاری شــده 
منفجــر شــد. شــاهدان عینــی لحظاتــی بعــد از انفجــار 
ــوز از  ــه هن ــد ک ــر گفتن ــده ها را 50 نف ــمار کشته ش ش

ســوی مقام هــای مســئول تاییــد نشــده اســت.
ــن انفجارهــا روح اهلل  ــون گــزارش شــده کــه در ای تاکن
ــی  ــت عموم ــهری ریاس ــت ش ــاون مدیری ــق، مع وثی
امنیــت ملــی کابــل کشــته و یــک نماینــده ی هــرات در 
ــته  ــت کش ــون هوی ــت. تاکن ــی شده اس ــس زخم مجل
ــه می شــود کــه کشــته  شــده ها مشــخص نیســت. گفت
ــد. ــم از غیرنظامیان ان ــان و ه ــم از نظامی ــا ه و زخمی ه
لحظاتــی بعــد از رویــداد گــروه طالبــان مســئولیت ایــن 
ــن گــروه  ــت. ســخن گوی ای ــه عهــده گرف ــه را ب حمل
مدعــی شــد کــه دو تــن از افــراد آنــان ایــن حمــالت را 
انجــام داده انــد و در ایــن انفجارهــا 70 تــن از کارمنــدان 
ــی  ــته و زخم ــی کش ــای امنیت ــی و نیروه ــت مل امنی

شــده اند.
دشــمنان  به دســتور  طالبــان  رییس جمهــور: 
ــتند ــا را کش ــردم م ــر م ــار دیگ ــک ب ــتان ی افغانس
ــالت  ــن حم ــه ای ــش ب ــی در واکن ــور غن رییس جمه
گفتــه اســت کــه »طالبــان به دســتور دشــمنان افغانســتان 
ــا انجــام حمــالت انتحــاری در یکــی  ــار دیگــر ب یک ب
ــد و  ــل، وحشــت آفریدن ــهر کاب ــق مزدحــم ش از مناط
ــان،  ــا را به شــمول زن ــاه م ــان بی گن ــدادی از هموطن تع

ــه خــاک و خــون کشــاندند.« ب
ــی  ــور غن ــه »رییس جمه ــده ک ــی ارگ آم در اعالمیه ی
ضمــن محکــوم نمودن شــدید ایــن حمالت وحشــیانه، 
گفــت کــه طالبــان بــا بی شــرمی تمام مســئولیت کشــتار 
ــار  ــه آن افتخ ــه و ب ــده گرفت ــه عه ــی را ب ــراد ملک اف

می کننــد.«
ــمنی  ــه« را دش ــل جنایت کاران ــن »عم ــی ای ــای غن آق
علیــه مــردم و بشــریت دانســته، تاکیــد کــرد کــه عامالن  
ایــن جنایــت در هیــچ نقطــه ی کشــور در امــان نخواهند 

. ند ما
ــام  ــه از تم ــت داده ک ــه هدای ــئوالن مربوط ــه مس او ب
ــتفاده  ــا اس ــر زخمی ه ــداوی بهت ــور ت ــات به منظ امکان
نمــوده و از هیــچ نــوع تــالش در زمینــه دریــغ ننماینــد.

ــه را  ــن حمل ــز ای ــه نی ــداهلل، رییس اجرایی ــداهلل عب عب
ــک  ــت: »ی ــه اس ــی گفت ــرده و در اعالمیه ی ــوم ک محک
باردیگــر طالبــان و تروریســت های جنایتــکار بــا انجــام 
عملیــات انتحــاری تعــدادی از هموطنــان عزیــز مــا را 

ــه شــهادت رســانیدند.« ب
شــهر کابــل، به ویــژه غــرب کابــل و ســاحه ی داراالمــان 
در دو ســال اخیــر شــاهد خونین تریــن حمــالت بــوده 
اســت. مســئولیت بیشــتر ایــن حمــالت را گــروه طالبان 
ــر حامــل  ــه اســت. ســال گذشــته موت ــه عهــده گرفت ب
ــرک  ــروپ در س ــی گ ــانه یی موب ــاد رس ــدان نه کارمن
ــر  ــت نف ــت و هف ــرار گرف ــه ق ــورد حمل ــان م داراالم
کشــته و 27 نفــر دیگــر زخمــی شــدند. در ســال جاری 
دانشــگاه امریکایــی افغانســتان نیــز در ایــن ســاحه مورد 
حملــه قــرار گرفــت. چندیــن رویــداد خونیــن دیگر نیز 
در ســرک دهمزنــگ- داراالمــان رخ داده از جملــه حمله 
بــر تظاهــرات جنبــش روشــنایی کــه 86 کشــته برجــا 

گذاشــت.

دیــروز  غنــی  رییس جمهــور  روز:  اطالعــات 
بین المللــی  ســمینار  در  جــدی(   21 )سه شــنبه، 
شــهید  کارنامه هــای  و  شــخصیت  از  بزرگداشــت 
موســی شــفیق، صدراعظــم ســابق کشــور، گفــت کــه 
معاهــده ی زمــان شــفیق بــا ایــران در مــورد آب دریــای 

هملنــد را تطبیــق می کنیــم.
آقــای غنــی گفــت کــه یکــی از کارهــای مهــم موســی 
ــورد  ــران در م ــتان و ای ــان افغانس ــده می ــفیق معاه ش
دریــای هلمنــد بــود کــه در زمــان صــدارت او منعقــد 
گردیــد و در همــان زمــان، بــه تصویــب شــورای ملــی 

رســید و از طــرف ظاهــر شــاه توشــیح شــد.
ــورد  ــده م ــن معاه ــر ای ــفیق به خاط ــه ش ــزود ک او اف
انتقادهــا و فشــارهایی قــرار گرفــت کــه ایــن معاهــده 
امضــا نشــود، امــا آقــای شــفیق بــه ایــن نظــر بــود کــه 
ــان را  ــع مشترک ش ــد مناف ــایه ها بای ــتان و همس افغانس
درک کننــد و در برابــر همدیگــر، نــه به حیــث رقیــب، 

ــد. ــار نماین ــکار رفت ــث دوســت و هم بلکــه به حی
آقــای غنــی یــادآور شــد کــه در مــاده ی پنجــم 
معاهــده ی افغانســتان و ایــران در مــورد دریــای هلمنــد 
آمــده اســت: »ایــران هیچ گونــه ادعایــی بــر آب هلمنــد، 
بیشــتر از مقداری کــه طبــق ایــن معاهــده تثبیــت شــده 
اســت، نــدارد. حتــا اگــر مقادیــر آب بیشــتر در دلتــای 
ســفالی هلمنــد میســر هــم باشــد و مــورد اســتفاده ی 

ایــران هــم بتوانــد، قــرار گیــرد.«
ــان گفــت: »کاش شــهید موســی  رییس جمهــور همچن
ــام  ــا تم ــود ت ــده می ب ــر زن ــال دیگ ــد س ــفیق چن ش

آب هــای افغانســتان انســجام پیــدا می کــرد، حــاال 
ــن  ــرا ای ــن معاهــده اســت، زی ــق ای ــا تطبی ــه ی م وظیف
معاهــده بــه نفــع مــردم و دولــت افغانســتان و صلــح و 

ــد.« ــور می باش ــات کش ثب
بــه گفتــه ی او، شــفیق طرفــدار روابــط نیــک بــا 
ــه  ــت ک ــاد داش ــر اعتق ــن ام ــه ای ــود و ب ــایه ها ب همس
ــرام  ــر را احت ــع مشــروع همدیگ ــد مناف ــایه ها بای همس
کننــد و بــر نــکات مشــترک همکاری هــا تاکیــد ورزنــد.

ــت  ــخنانش گف ــر از س ــی دیگ ــی در بخش ــای غن آق
کــه مهم تریــن پیــام شــهید محمــد موســی شــفیق بــه 
ــا اتمــام فصــل ناتمامــی اســت کــه از زمــان غــازی  م
ــه داد،  ــفیق آن را ادام ــد و ش ــروع ش ــان ش ــان اهلل خ ام
»امــروز اراده ی واضــح و محکــم داریــم کــه افغانســتان 
دیگــر فصــل ناتمــام نداشــته باشــد و بــه رفــاه و ثبــات 
ــردم و هــم  ــاه م ــه هــم موجــب رف ــدار برســد ک دوام

ــات منطقــه گــردد.« موجــب ثب
ــتان  ــی افغانس ــوزه ی آب ــن ح ــد، چهارمی ــای هلمن دری
اســت کــه از جنــوب کــوه بابــا و ســفیدکوه سرچشــمه 
ــای افغانســتان  ــن دری ــا، طوالنی تری ــن دری ــرد. ای می گی
به شــمار مــی رود کــه 1005 کیلومتــر آن در داخــل 
ــزد. ــران می ری ــه ای ــان دارد و ســپس ب افغانســتان جری
در زمــان زمامــداری ظاهــر شــاه در افغانســتان، محمــد 
موســی شــفیق صدراعظــم کشــور در ســال 1351 
ــای  ــا هم ت ــد را ب ــای هلمن ــرارداد آب دری ــالدی ق می
ایرانــی اش امیــر عبــاس هویــدا در زمــان دولــت شــاهی 

ــران امضــا کــرد. ای

ــت  ــرده اس ــالم ک ــه اع ــات روز: وزارت داخل اطالع
ــته  ــاعت گذش ــی کشــور در 24 س ــای امنیت ــه نیروه ک
ــی را در نقــاط مختلــف  ــات ضــد هراس افگن 32 عملی

ــد. کشــور انجــام داده ان
ــا نشــر  وزارت داخلــه دیــروز )سه شــنبه، 21 جــدی( ب
ــا، 43  ــن عملیات ه ــه در ای ــه اســت ک ــی گفت خبرنامه ی
ــر  ــن دیگ ــی و 30 ت ــن زخم ــته، 40 ت تروریســت کش

ــده اند. ــت ش بازداش
در  عملیات هــا  ایــن  وزارت،  ایــن  گفتــه ی  بــه 

والیت هــای کابــل، ننگرهــار، کاپیســا، خوســت، غزنــی، 
قندهــار، زابــل، ارزگان، هلمنــد، نیمــروز، هــرات، فــراه، 
ســرپل، فاریــاب، بدخشــان، بغــالن و قنــدوز راه انــدازی 

شــده اســت.
خبرنامــه افــزوده کــه در نتیجــه ی این عملیات شــماری 
ــای تروریســتی پاکســازی  ــق از وجــود گروه ه از مناط
ــای  ــز به دســت نیروه ــزار نی ــداری جنگ اف ــده و مق ش
امنیتــی افتــاده اســت. وزارت داخلــه در مــورد تلفــات 

نیروهــای امنیتــی چیــزی نگفتــه اســت.

پولیس اتریش علیه شش مهاجر 
افغان متهم به آزار جنسی زنان 

تحقیق می کند
مهاجر  شش  علیه  اتریش  پولیس  روز:  اطالعات 
افغان متهم به آزر جنسی 18 زن در شب سال نو 

میالدی تحقیق می کند.
این  از  یکی  که  گفته اند  اتریش  پولیس  در  مقام ها 
مهاجران متهم به عمل آزار جنسی زنان در شب سال 
نو اعتراف و معذرت خواهی کرده ، اما پنج تن دیگر 

اتهام دست داشتن در این تعرضات را رد کرده اند.
ایرنست کرانه بیتر، عضو نیروی پولیس ایالت تیرول 
چون  که  است  گفته  رویترز  خبرگزاری  به  اتریش 
تحقیقات پایان نیافته، پولیس هنوز کسی را بازداشت 

نکرده است.
که  زمانی  نو،  در شب سال  که  زنان شاکی اند  این 
تماشای  برای  چهارراهی  در  جمعیتی  نزدیکی  در 
را  آن ها  مردان  بودند،  ایستاد  آتش بازی  و  کنسرت 
زنان  این  از  برخی  بوسیده اند.  و  کرده  دست مالی 
بغل  سر  پشت  از  را  آن ها  مرد  یک  که  مدعی اند 
کرده و دیگر مردان سینه ها و اندام جنسی آن ها را 

دستمالی کرده اند.
این مقام پولیس اتریش افزوده که برخی از این مردان 
متعرض با زنان قربانی توسط مبایل های خود عکس 
گرفته اند و این عکس ها پولیس را در یافتن این شش 

نفر کمک کرده است.



قانون اساسی مقامات
هفته ی تجلیل از قانون اساسی است. گروه خبرنگار ناراضی برای تجلیل از این هفته و در اعتراض به 

بی حرمتی گسترده ی مقامات دولت افغانستان به قانون اساسی کشور، قانون اساسی مقامات را نوشته اند.

خبرنگار ناراضی 

ــور  ــه رییس جمه ــی ک ــصت وهفتم: در صورت ــاده ی ش م
بــه درد بــی دوا مبتــال شــود یــا بمیــرد یــا هــم اگــر آســمان 
هفتــم بــه زمیــن بخــورد و رییس جمهــور از مقامــش 
عــزل شــود، معــاون اول بــه صالحیت هــا و وظایــف 
رییس جمهــور دســت پیــدا می کنــد. امــا معــاون اول بایــد 

ــرد. ــه گــور بب ــن آرمــان را ب ای
ــی  ــورای مل ــه ش ــتعفای خــود را ب ــر اس ــور اگ رییس جمه

اعــالم کــرد، شــما بیاییــد گــردن مــرا بــا بیــل بزنیــد.
ــی دوا  ــه درد ب ــور ب ــع! رییس جمه ــِع خاطرجم خاطرجم

مبتــال نمی شــود.
و اگــر چنیــن شــد، انتخابــات بــرای رییس جمهــور 
ــد  ــر نکنی ــت فک ــک وق ــد. ی ــد ش ــزار خواه ــد برگ جدی
ــه.  ــد، ن ــد آم ــردم خواه ــا رای م ــد ب ــور جدی رییس جمه
گزینه هــای ریاســت جمهوری از قبــل آمــاده می شــود.

معــاون اول رییس جمهــور، در صورتــی کــه رییس جمهــور 
نباشــد، کارهــای ذیــل را انجــام داده نمی توانــد:

1- تعدیل قانون اساسی؛
2- از ُدمب وزرا گرفتن و بیرون انداختن؛

3- مراجعــه بــه آرای مــردم جهــت ســاعت تیری و شــوخی 
تمسخر؛ و 

معاونیــن ریاســت جمهوری در صورتــی کــه بتواننــد اعمــاد 
ــه بغل شــان  ــی ک ــا در صورت ــد ی غــرب را به دســت بیاورن
ــت جمهوری  ــدای ریاس ــود را کاندی ــد خ ــارد، می توانن بخ

. کنند
در صورتی کــه رییس جمهــور کــدام جــای دور بــرود، 
خــودش بــه معــاون اول می گویــد کــه چــه کار بکنــد، چــه 
ــرود، کجــا  ــد، چــه بخــورد، چــه نخــورد، کجــا ب کار نکن

نــرود، چــه بپوشــد، چــه نپوشــد.
معاونیــن  از  یکــی  هــرگاه  شصت وهشــتم:  مــاده ی 
ــه  ــا مســموم شــده بمیــرد، ب رییس جمهــور اســتعفا کنــد ی

ــود. ــی می ش ــری معرف ــی دیگ ــش کس جای
ــد،  ــس باش ــی خوش چان ــاون دوم خیل ــه مع در صورتی ک
ممکــن رییس جمهــور و معــاون اول، هــردو همزمــان 
بمیرنــد و او بــر جــای رییس جمهــور تکیــه بزنــد و عیــش 
ــوش او  ــان عیش ون ــه زم ــا بدبختان ــد. ام ــوش کن ــد و ن کن
ــه رییــس مشــرانوجرگه،  ــد ب ــود، چــون بای کــم خواهــد ب
رییــس ولســی جرگــه و وزیــر خارجــه هــم نوبــت بدهــد.

ــر  ــت در براب ــه و مل ــی جرگ ــصت ونهم: ولس ــاده  ی ش م
مســئول اند. رییس جمهــور 

ــته  ــی داش ــد خودکش ــه قص ــی جرگ ــه ولس در صورتی ک
ــد و دو  ــنهاد بده ــش پیش ــث اعضای ــک ثل ــد ی ــد، بای باش
ثلــث اش تاییــد کنــد کــه در ایــن صــورت، در خــالل مدت 

ــید. ــد رس ــان خواه ــه آرزوی ش ــاه، ب ــک م ی
قصــه ی محکمــه ی خــاص هــم مفــت اســت. شــما دیده اید 

برده یــی بــرای سرنوشــت اربابــش تصمیــم بگیرد؟
مــاده ی هفتــادم: معــاش و مصــارف رییس جمهــور توســط 

قانــون تنظیــم می گــردد. قانونــی کــه خــودش می ســازد.
اگــر بــال از آســمان بــر رییس جمهــور نــازل نشــود، معــاش 
و امتیازاتــش بعــد از ریاســت جمهوری هــم ادامــه خواهــد 

داشــت. هرچنــد کــه نیــازی بــه آن نخواهــد داشــت.

فصل چهارم
حکومت

ــور  ــت در کل از رییس جمه ــم: حکوم ــاده ی هفتادویک م
ــران و ســهم هــر  ــران محترمــش اســت. تعــداد وزی و وزی

ــد. ــخص می کن ــور مش ــر را رییس جمه وزی
مــاده ی هفتــادودوم: یــک وزیــر بایــد چنــان باشــد کــه در 

زیــر گفتــه شــده:
1- مهــم نیســت تنهــا تابعیــت افغانســتان را داشــته باشــد 
یــا از کشــور دیگــری را هــم داشــته باشــد. از باالجــای کــه 
مــورد تاییــد بــود، از ســوی پارلمــان هــم تاییــد می شــود. 
ــاف  ــه از ن ــی ک ــود، بیخ ــای نب ــند باالج ــورد پس ــر م اگ

ــود. ــه رنگــش، رد می ش ــال ب ــد، ب ــم باش ــتان ه افغانس
2- تحصیالتــش و تجربــه اش هــم زیــاد مهــم نیســت. بهتــر 
ــزان  ــد آوی ــزب قدرتمن ــک ح ــگ ی ــه در لین ــت ک آن اس

باشــد.
3- از 35 ســال کمتــر نباشــد، نشــود یک دفعــه کــم فشــار 

بیایــد و گریــان کــرده نــزد مادرجانــش بــرود.
4- محکمه را راضی کند.

مــاده ی هفتادوســوم: در صورتــی کــه در مملکــت 
وزیــران  باشــد،  آمــده  قحط النســاء  و  قحط الرجــال 
می تواننــد از میــان اعضــای شــورای ملــی انتخــاب شــوند.
ــی  ــناتور صاحب ــا س ــب ی ــل صاح ــد، وکی ــن ش ــر چنی اگ
ــت  ــورا از دس ــود را در ش ــت خ ــده، عضوی ــر ش ــه وزی ک

ــد. ــون نکن ــوای کوپ ــاز دع ــد. ب می ده
مــاده ی هفتادوچهــارم: وزرا قبــل از تصــدی وظیفــه نــزد 

ــد: ــاد می کنن ــوگند ی ــه س ــور این گون رییس جمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــن  ــه دی ــم ک ــاد می کن ــزرگ ســوگند ی ــد ب ــام خداون ــه ن ب
ــز  ــی را ج ــچ قانون ــرم. هی ــرض نگی ــالم را غ ــدس اس مق
فرامیــن ریاســت جمهوری بــه رســمیت نشناســم و حقــوق 
ــم و در  ــر بهضمان ــبدر ت ــبک ش ــه س ــورم را ب ــاع کش اتب
ــه  ــه خداونــد بگویــم کــه دیــدی جــل جالل همــه حــال ب
صاحــب! دیــدی چطــور خــوردم، زدم و بـُـردم؟! امیدواریــم 
رییس جمهــور وظیفــه ی مــا را بــه حالــت تعلیــق در نیــارد 

و خــدا شــر ایــن پارلمــان را از ســر مــا کــم کنــد.

ــل  ــاد و پنجــم: حکومــت دارای وظایــف ذی ــاده ی هفت م
می باشــد:

ــاده و هــر  ــه م ــاده ب ــون اساســی مقامــات م 1- اعمــال قان
روز؛

2- حفــظ جایــگاه افغانســتان در صدر فهرســت فاســدترین 
ــت  ــن حیثی ــخره گرفت ــه س ــورها و ب ــوادترین کش و بی س

ــل؛ ــطح بین المل ــتان در س افغانس
3- ایجــاد بی نظمــی و تــالش بــرای فســادهای گســترده تر 

متنوع؛ و 
4- مصــرف نکــردن بودجــه، تعظیــم بــه وزن مالــی و ســرخ 

ــه دارایی هــای عامــه؛  کــردن چشــم ها ب
5- جســت وجوی خبرهــای انکشــافی اجتماعــی، فرهنگی، 

اقتصــادی و تکنالوژیکــی در گوگل
ــزارش راســت و دروغ در پارلمــان و الف و  ــه ی گ 6- ارای

ــده؛  ــال آین ــای س ــورد برنامه ه ــی در م گزاف گوی
7- انجــام ســایر وظایــف کــه ممکــن اســت نظــر به ســلیقه 
ــده  ــون نیام ــن قان ــد و در ای ــرق کن ــران ف ــیت وزی و جنس

باشــد.
ــق اساســی  ــرای تحمی ــت ب ــم: حکوم ــاده ی هفتادوشش م
کشــور مقــررات وظیفــوی بــرای خــودش وضــع و 
تصویــب می کنــد و ســپس آن را پرنــت کــرده، بــر آن تـُـف 
ــدازد. لطفــًا  ــه می ان ــه کــرده در ســطل زبال ــدازد، مچال می ان

ــد. ــه نبین ــه صدم ــد ک ــش را گوشــه کنی روح خوی
ــای  ــن واحده ــث آمری ــم: وزرا به حی ــاده ی هفتادوهفت م
آن هــا  بــه  رییس جمهــور  کــه  محدوده یــی  در  اداری 
ــن  ــه ای ــن ب ــا ای ــی رود. ام ــور م ــد، مان ــت می ده صالحی
ــی  ــق فرمانروای ــه ح ــر همیش ــک وزی ــه ی ــت ک ــا نیس معن
بــر زیردســتان خــود را داشــته باشــد، چــون همیــن حــاال 
مــا وزیرانــی داریــم کــه از دســت معیــن خویــش ســوراخ 

مــوش می پالنــد.
وزرا اگــر ضیــاف از آن چــه برای شــان بریــده شــده، 
بردارنــد، رییس جمهــور یــا هــم شــورای ملــی از حلقومــش 
بیــرون خواهــد آورد. مگــر این کــه ســهم اعضــای شــورای 

ملــی را قبــاًل پرداخــت کــرده باشــند.
مــاده ی هفتادوهشــتم: هــرگاه وزیــر بــه ارتــکاب جرایــم 
ضدبشــری، خیانــت ملــی و یــا ســایر جرایــم متهــم 
گــردد، ضــرور نیســت وارخطــا شــوند. تذکــره ی خویــش 
ــود،  ــر از وردک ب ــور. اگ ــزد رییس جمه ــد ن ــه برون را گرفت
مشــاور رییس جمهــور می شــود، اگــر از لغمــان بــود، 
ســفیر مقــرر می شــود. اگــر از پنجشــیر بــود، همــان بهتــر 
ــار  ــی دوب ــد و هفته ی ــف کن ــش کی ــه از دزدی هــای خوی ک
ــود، وظیفــه اش معلــق  ــی ب ــرود. اگــر از غزن تاجیکســتان ب
ــد.  ــا می رس ــه کج ــق ب ــه تحقی ــود ک ــده ش ــود و دی می ش
در مــورد باقــی والیــات، هنــوز کشــفی صــورت نگرفتــه.
ــد  ــل باش ــه تعطی ــه چ ــی جرگ ــم: ولس ــاده ی هفتادونه م
چــه نباشــد، اگــر بــه ذوق حکومــت کار نکــرد، حکومــت 
ــر از  ــر غی ــد. مگ ــادر می کن ــی ص ــان تقنین ــودش فرم خ
بودجــه و امــور مالــی. نمی دانیــم چــرا حکومــت بــه ولســی 

ــرام قایــل اســت؟ ــوالً احت جرگــه مــاالً و پ
مــاده ی هشــتادم: یکــی از وظایــف اصلــی وزرا در زمــان 
ــی،  ــی، زبان ــایل قوم ــه مس ــن ب ــه، پرداخت ــدی وظیف تص
ســمتی، مذهبــی و حزبــی می باشــد. هرچــه داغ تــر و 

ــر! ــر، بهت حادت

فصل پنجم
شورای ملی

ــوری  ــت جمه ــی دول ــورای مل ــتادویکم: ش ــاده ی هش م
اســالمی افغانســتان بــه نمایندگــی از بقیــه ی مــردم کــه نــه 
ــریک  ــا ش ــور، در بزن وبخوره ــه رییس جمه ــد و ن وزیران

اســت.
هــر عضــو شــورای ملــی هنــگام فســاد، اختالس، رشــوت، 
ــی، اخــاذی، غصــب،  دزدی، پنهــان کاری، قاچــاق، زورگوی
ــز،  ــای چی ــره کاره ــدر و غی ــواد مخ ــروش م ــد و ف خری
ــا  ــر آن ه ــد و به خاط ــاد می آورن ــه ی ــش را ب ــن خوی موکلی
ایــن کار را می کننــد. خــدا ایــن خودگــذری اعضــای 

ــد. ــاداش نمان ــدون پ ــی را ب ــورای مل ش
مــاده ی هشــتادودوم: شــورای ملــی متشــکل از دو پایــگاه، 

ولســی پایگــه و مشــرانو پایگــه می باشــد.
هیــچ شــخصی نمی توانــد همزمــان در هــردو پایگــه 
مصــروف باشــد یــا بــر اســاس یــک ضرب المثــل قدیمــی، 
ــردو  ــان ه ــد همزم ــی نمی توان ــورای مل ــو ش ــچ عض هی

ــرد. ــوی را بچ ــرف ج ط
ــق  ــه از طری ــی جرگ ــای ولس ــوم: اعض ــاده ی هشتادوس م
ــه  ــرم ب ــای گ ــراوان و وعده ه ــای ف ــات آزاد، دروغ ه انتخاب

ــد. ــدا می کنن ــه راه پی ــی جرگ ولس
ــه اوضــاع سیاســی  دوره ی کاری ولســی جرگــه بســتگی ب
ــخ اول  ــه تاری ــر ب ــم واهلل اگ ــا می بینی ــه م ــه ک دارد. این گون
ــه  ــد. چــه رســد ب ــان یاب ســرطان ســال دوازدهــم هــم پای
ــل احمــق باشــد کــه  ــک وکی اول ســرطان ســال پنجــم. ی

ــد. ــل نباش ــر وکی ــدر زود دیگ ــد این ق بخواه
انتخابات ولسی جرگه هنوز در پالن نیست.

ــدام در  ــه م ــر را دارد ک ــش 250 نف ــه گنجای ــی جرگ ولس
ــند.  ــدن باش ــدن و بلعی ــال کن ح

ــن  ــه ای ــوط ب ــایل مرب ــایر مس ــی و س ــای انتخابات حوزه ه
ــید.  ــته باش ــریف تان دور داش ــن ش ــاًل از ذه ــه را فع جرگ
ــی  ــن ولس ــل زن در ای ــل دو وکی ــد حداق ــت بای ــر والی ه
ــه  ــم ک ــم بپذیری ــد کم ک ــون بای ــد، چ ــته باش ــه داش جرگ

ــد. ــم آدم ان ــان ه زن
مــاده ی هشــتادوچهارم: اعضــای مشــرانو جرگــه بــه نحــو 

ــر انتخــاب می شــوند: زی
1- از جملــه اعضــای شــورای والیتــی هــر والیــت، آن کــه 

بیشــترین رشــوت را بــه بقیــه می دهــد؛
2- شــوراهای ولســوالی ها کــه اصــاًل وجــود نــدارد، یــک 

ــنگ؛ ــوالی های گران س ــاد ولس ــه ی ــر ب نف
میــان  از  را رییس جمهــور  باقی مانــده  ثلــث  یــک   -3
ــر  ــارش دو نف ــد، در کن ــاب می کنن ــره انتخ ــخاص خب اش
بــه نمایندگــی از معلولیــن و معیوبیــن و دو نفــر را هــم از 
ــک تکــه  ــا مشــرانوجرگه ی ــد ت ــا انتخــاب می کنن کوچی ه

ــر نشــوند.  خبی
کــه  را  افــرادی  پنجاه درصــد  کــه  نمانــد  ناگفتــه 
ــند. ــث باش ــد مون ــد، بای ــاب می کنن ــور انتخ رییس جمه
ــود  ــت خ ــد، عضوی ــی می آین ــورای والیت ــه از ش آن هایی ک
را در آن شــورا از دســت می دهنــد. حیــف کــه نمی تواننــد 
ــد خــود را جــای خــود معرفــی کننــد. بایــد کاندیــد  فرزن
بعــدی کــه موفــق نشــده امــا رای بلنــد آورده، بــه جایــش 

. ید بیا
مــاده ی هشــتادوپنجم: شــخصی کــه بــه عضویت شــورای 
ــب داده،  ــردم را فری ــه م ــر این ک ــالوه ب ــد ع ــی درمی آی مل

بایــد اوصــاف زیــر را داشــته باشــد:
1- ههههههههههههه 

2- بازهم ههههههههههههه
مذکرهایــش  نباشــد.  کمتــر  ســال  بیســت وپنج  از   -3
یخن کشــک و دشــنام گویی، مونث هایــش بوتل جنگــی، 

کفش پرانــی و موی کشــک حتمــاً بلــد باشــند.
ــات در  ــتقل انتخاب ــیون مس ــم: کمیس ــاده ی هشتادوشش م
انتخــاب و کامیــاب کــردن وکالی پارلمــان، دقــت می کنــد. 
نشــود خــدای نخواســته یــگان دفعــه اشــتباهی، یــگان آدم 

ــد.  ــدا کن ــن مجلــس راه پی ــه ای درست حســابی ب
ــورای  ــس ش ــک از دو مجل ــر ی ــتادوهفتم: ه ــاده ی هش م
ملــی، یکــی از اعضــای خــود را رییــس، دو نفــر را نایــب 
ــی  ــب منش ــی اول و نای ــر را منش ــر دیگ اول و دوم، دو نف
انتخــاب می کننــد. گاهــی وقت هــا ســمت ریاســت 
پارلمــان را خیراتــی بــه یــگان عبدالرئــوف ابراهیمــی 
می دهنــد. بعــدش همیــن اشــخاص هیــأت اداری مجلــس 

می شــوند.
ــس  ــی مجل ــای داخل ــم در نبرده ــی ک ــأت اداری خیل هی
شــرکت می کننــد، بــه جایــش تــا می تواننــد مایــک 
بشردوســت را قطــع کــرده او را از مجلــس بیــرون می کننــد.
ــرم  ــس محت ــک از دو مجل ــر ی ــتم: ه ــاده ی هشتادوهش م
بــرای مغالطــه ی عمیــق در موضوعــات مــورد بحــث خــود، 

ــد. ــکیل می دهن ــیون ها تش کمیس
ــه مغالطــه ی  ــاز ب ــاده ی هشــتادونهم: هــر وقــت هــم نی م
ــیون  ــا، کمیس ــث اعض ــک ثل ــنهاد ی ــا پیش ــود، ب ــتر ب بیش

خــاص تشــکیل می دهــد.
ترکیــب و طرزالعمــل ایــن کمیســیون بســتگی بــه جورآمــد 

وکال دارد. 
ــل  ــودم: شــورای ملــی دارای صالحیت هــای ذی ــاده ی ن م

می باشــد:
ــل  ــود، مث ــرا نمی ش ــز اج ــه هرگ ــی ک ــب قوانین 1- تصوی

ــردم؛ ــای م ــار دیواره ــع حاجــت کن ــع رف ــون من قان
2- تخریــب پروگرام هــای انکشــافی اجتماعــی، فرهنگــی، 

اقتصــادی و تکنالوژیکــی؛
ــهم  ــردن س ــی و مشــخص ک ــب بودجــه ی دولت 3- تصوی
خــود در آن و این کــه اگــر افغانســتان از ممالــک و نهادهــای 
ــی  ــورای مل ــه ش ــدرش ب ــد، چه ق ــرض کن ــی ق بین اللم

ــرد؛ ــق می گی تعل
4- ایجــاد واحدهــای اداری، ســپس تعدیــل و لغــو کــردن 

ایــن واحدهــا؛
5- تصدیــق پیوســتن یــا نپیوســتن افغانســتان بــه برنامه های 

ــی؛ بین الملل
6- ســایر صالحیت هــا از قبیــل لت وکــوب مــردم، پولیــس 

و ترافیــک در ســرک ها.
ــای  ــه دارای صالحیت ه ــی جرگ ــم: ولس ــاده ی نودویک م

ــد: ــل می باش ــی ذی اختصاص
1- اســتیضاح وزرا، اکثــراً هنگامــی کــه کم خــرج می شــوند 

یــا وزیــر بــه آن هــا روی خــوش نشــان نمی دهــد؛
2- اتخــاذ تصمیــم راجــع بــه برنامه هــای تفریحــی و 

ــود؛ ــذ ش ــت اخ ــد از دول ــه بای ــه اش ک بودج
ــای  ــردن بعضی ه ــرر نک ــا و مق ــردن  بعضی ه ــرر ک 3- مق

دیگــر.
مــاده ی نــودودوم: ولســی جرگــه به پیشــنهاد بیســت فیصد 

اعضــا، یــک وزیــر را اســتیضاح می توانــد.
می خواهــد  وزیــر  از  وکیل صاحبــا  را  آن چــه  اگــر 
قناعت بخــش نباشــد، وکیــل صاحبــا کوشــش می کننــد بــه 

ــد. ــاد بدهن ــدم اعتم او رای ع
رای عــدم اعتمــاد پارلمــان هــم شــبیه موتــور جبهــه واری 
ــور  ــت رییس جمه ــده. کافیس ــب ش ــی ارزش و بی صاح ب

چیــزی دیگــری بخواهــد.
ــرای مغالطــه ی  ــه ب ــوم: کمیســیون هایی ک ــاده ی نودوس م
بیشــتر در هــر دو مجلــس ســاخته می شــود، بعضــی 

وقت هــا از وزیــران هــم ســوال می کننــد.
امکانــات جواب دهــی وزیــر هــم در حــد شــفاهی و 
ــه باشــد،  ــی ابلهان ــر ســوال خیل ــا اگ ــری اســت. حت تحری
وزیــر نمی توانــد ســکوت کنــد. هرچنــد کــه پاســخ ابلهــان 

خاموشــی باشــد.
مــاده ی نودوچهــارم: قانــون عبــارت اســت از یــک مشــت 
ــرانوجرگه آن را  ــان و مش ــه پارلم ــده ک ــذ خط خطی ش کاغ
تصویــب کــرده، رییس جمهــور آن را توشــیح کــرده و هیــچ 

اعتبــاری نــزد کســی نــدارد.
در صورتی کــه رییس جمهــور تصویــب شــورای ملــی 
ــی  ــورای مل ــه ش ــود را ب ــد، از خ ــته باش ــول نداش را قب
پیشــکش می کنــد، امــا اگــر مســأله لج بــازی باشــد، 
شــورای ملــی بــار دوم کــه بــا دو ثلــث اعضــا آن را تاییــد 
ــذی  ــت کاغ ــک مش ــان ی ــم هم ــود حک ــرد، خودبه خ ک
را می گیــرد کــه هیچ کســی رعایتــش نمی کنــد، هیــچ 
ــات به صــورت  ــردم به صــورت کل و مقام ــزد م ــی ن حرمت

ــت. ــذه اس ــون ناف ــم قان ــش ه ــدارد و نام ــاص ن خ
ــم نیســت چــه  ــون، مه ــاده ی نودوپنجــم: در طــرح قان م
قانونــی باشــد، صرفــاً حکومــت و اعضــای شــورای ملــی 

ــد. ــردم حــق مزاحمــت ندارن نقــش دارد، م
مــاده ی نودوششــم: اگــر طــرح قانــون تکلیــف جدیــد بــار 
بیــاورد یــا از بودجــه ی ملــی بزنــد، بایــد مــدرک جبرانــش 
را هــم ذکــر کــرده باشــد، در غیــرآن در فهرســت کار داخــل 

نخواهــد شــد. 
ــه ولســی جرگــه  ــون اول ب ــم: طــرح قان ــاده ی نودوهفت م

ــی رود.  م
ــا  ــا، آن را ی ــا و ماه ه ــاع هفته ه ــد از ضی ــه بع ولســی جرگ

ــد.  ــا تایی ــد ی رد می کن
اگر آن را تایید کرد، به مشرانو جرگه می فرستد.

ــی دارد.  ــد روزی آن را معطــل نگه م ــم چن مشــرانوجرگه ه
ســپس مقــداری از عالمــات ادبــی، کلمــات چنــدی بــه آن 

ــد. ــد می کن ــرده، آن را تایی ــه ک اضاف
ــت رســیدگی  ــه خواســت های حکوم ــی اول ب شــورای مل

می کنــد.
ــد،  ــته کن ــر بس ــس کم ــی از دو مجل ــر در یک ــر اگ ده نف
ــه  ــی ک ــزد و در صورت ــون را بری ــک قان ــد طــرح ی می توان
یــک پنجــم اعضــای ایــن مجلســین، آن طــرح را درک کنند، 
ــوردش  ــد و در م ــد آن را بفهمن ــه هــم کوشــش می کنن بقی

تصمیــم بگیرنــد. 
ــای  ــت و پروگرام ه ــه ی دول ــتم: بودج ــاده ی نودوهش م
ــه  ــر ب ــر س ــرانوجرگه و آخ ــه مش ــت اول ب ــافی دول انکش
ــی  ــل حکیم ــای اکلی ــال آق ــد. امس ــه می رس ــی جرگ ولس
پیــش از ارســال بودجــه، خواســتار تصویبــش شــده اســت. 
ــه مشــرانو  ــت، دیگــر ربطــی ب ــه گف هرچــه ولســی جرگ
جرگــه نمی گیــرد. اگــر جــواب ولســی جرگــه بلــی بــود، 
ــود. ــذ می ش ــد و ناف ــب می کن ــور آن را تصوی رییس جمه
ــد تصویــب نشــد و ســال  اگــر هــم بودجــه ی ســال جدی
جدیــد مالــی آغــاز شــد، تــا زمانی کــه وکال باآلخــره 
ــد، بودجــه ی ســال گذشــته، اجــرا می شــود. ــب کنن تصوی

ــه ی  ــی بودج ــال مال ــارم س ــع چه ــت در خــالل رب حکوم
ــه شــورای ملــی  ــی آن ب ــا حســاب اجمال ــده را ب ســال آین
ــورای  ــای ش ــد اعض ــد درص ــه چن ــد. این ک ــم می کن تقدی
ملــی بودجــه را می فهمــد، بــه خــدای حــق معلــوم اســت. 
حســاب قطعــی ســال مالــی قبــل را هــم در جریــان شــش 
مــاه اول ســال مالــی بعــدی، بــه مجلــس ارایــه می کنــد تــا 
ــه، بیــل دســت  اگــر میــل مجلــس کشــید، پشــت آب رفت

کنــد.
ولســی جرگــه حــق نــدارد بیــش از یــک مــاه حکومــت را 

اذیــت کنــد. 
ــخ دولــت  اگــر ولســی جرگــه بیشــتر از یــک مــاه روی ُم
بــه  را  بودجــه اش  خــودش  حکومــت  زد،  یخ مالــک 

می رســاند.  تصویــب 
بقیه اش هفته ی بعد انشاءاهلل...
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چین، تحت پروژه ی »یک کمربند، یک جاده«، بهترین ایده ی شی جین پینگ و ابتکار 
عملی به هدف اتصال اقتصادهای منطقه به شبکه ی تجارتی چین-محور، در زیربناها 
از  کشور،  این  به  اولین بار  برای  که  است  کرده  هنگفت  سرمایه گذاری  پاکستان  در 
طریق بندر گوادر، دسترسی زمینی به اقیانوس هند و خلیج فارِس غنی از نفت می دهد. 
کشتی های جنگی چین به آن جا اعزام شده اند تا امنیت کشتی های تجارتی چین را که 
در ماه نوامبر به استفاده از این بندر پاکستان آغاز کردند، تامین کنند. روسیه، مانند آنچه 
که در سوریه انجام داد، به طور فزاینده یی در افغانستان، در چارچوب حضور روبه رشد 
دولت اسالمی در آن جا، درگیر می شود؛ دولت اسالمی یی که مسکو ادعا می کند با ورود 
اخیِر 700 خانواده ی اعضای دولت اسالمی که از شرق میانه فرار کرده اند، تقویت شده 
است. بیانیه یی که پس از گفت وگوها در مسکو منتشر شد »در مورد فعالیت روبه رشِد 
گروه های بنیادگرا در این کشور، از جمله شاخه ی دولت اسالمی در افغانستان، ابراز 

نگرانی ویژه کرد«.

South China Morning Post/Tom Hussainترجمه: حمید مهدوی
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ابتــکار عملــی به رهبــری روســیه کــه چیــن و 
پاکســتان را شــامل اســت و به دنبــال حل وفصــل 
اســت،  افغانســتان  داخلــی  جنــگ  سیاســِی 
ویژگی هــای یــک اتحــاد دیپلماتیــک را دارد کــه 
به عنــوان  متحــده  ایــاالت  جانشــین  می توانــد 
ــر در آســیای مرکــزی شــود. ایــن  یــک قــدرت رهب
ــومین نشســت در مســکو در  ــس از س ــدی پ گروه بن
اواخــر مــاه گذشــته آشــکار شــد و احتمــاال توســعه 
ماننــد  منطقه یــی  قدرت هــای  و  یافــت  خواهــد 
ایــران و ترکیــه را شــامل خواهــد شــد، کشــورهایی 
ــش از  ــای پی ــیه، در گفت وگوه ــا روس ــراه ب ــه هم ک
ــدی  ــک گروه بن ــتان، ی ــورد افغانس ــی در م گردهمای
ســه جانبه ی دیگــر را در مــورد مســائل ســوریه 

ــد. ــکل دادن تش
ــکو  ــت مس ــه نشس ــبت ب ــتان نس ــت افغانس حکوم
عکس العمــل خشــمگینانه داشــت، نشســتی کــه 
ــت  ــن نشس ــون در ای ــود چ ــده ب ــوت نش در آن دع
ــای  ــفِر چهره ه ــای س ــدن محدودیت ه ــته ش برداش
کلیــدی طالبــان کــه در مذاکــراِت قبــل از ایــن 
ملــل  توســط ســازمان  بودنــد  نشســت دخیــل 
متحــد پیشــنهاد کــرد. ایــن، بــا درخواســت کابــل از 
ســازمان ملــل متحــد در مــاه نوامبــر مبنــی بــر شــامل 
ســاختن نــام مــال هیبــت اهلل آخنــدزاده، رهبــر طالبــان، 
ــح  ــای صل ــکار او از ورود در گفت وگوه ــل ان به دلی

ــاد دارد. ــیاه تض ــت س در فهرس
در عــوض، گفت وگوهــای ســه جانبه در مســکو 
یکــی از دو پیش شــرط طالبــان بــرای گفت وگــو 
بــا کابــل را انعــکاس داد، پیش شــرطی کــه در اوایــل 
ــد، ســخن گوی  ــح اهلل مجاه ــامبر توســط ذبی ــاه دس م
ــر،  ــرط دیگ ــود. ش ــده ب ــد ش ــر آن تاکی ــان، ب طالب
ــکا از  ــری امری ــه رهب ــوی ب ــای نات ــروج نیروه خ
افغانســتان اســت. عمیق تــر شــدن روابــط طالبــان بــا 
روســیه و ایــران بــه نگرانــی در مــورد جنــگ نیابتــی 

ــد. ــن می زن ــتان دام در افغانس
هــارش پنــت، اســتاد روابــط بین المللــی در دانشــگاه 
ــز  ــالش متمرک ــک ت ــن ی ــت: »ای ــدن، گف ــاهی لن ش
بــا پســاینِد خــروج غربی هــا  بــرای کنارآمــدن 

ــیه  ــه روس ــت ک ــی اس ــت و فرصت ــتان اس از افغانس
آســیای  در  برایــش  احتمــاال  می کنــد  احســاس 
ــن  ــس از غــرب آســیا، ای ــزی ســاخته اســت. پ مرک
آســیای مرکــزی اســت کــه پوتیــن احســاس می کنــد 
می توانــد در آن اقتــدار روســیه را اعمــال کنــد و 
ــن خوشــحال اســت کــه دســِت کمــک بدهــد.«  چی
ــد  ــتراتژیک هن ــم انداز اس ــر چش ــال، اگ ــا این ح »ب
ــر  ــن رهب ــم، آن جــا چی و اقیانوســه را در نظــر بگیری
ــن  ــری چی ــد از رهب ــاال بای ــیه احتم ــت و روس اس

ــد«. ــت کن اطاع
عمــل بالمثــِل در حــال ظهــور میــان مســکو و 
ــت  ــوم نیس ــه معل ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــن زمان پک
ــد ترامــپ از توافقــی کــه در مــاه جــوالی  ــا دونال آی
گذشــته توســط رهبــران ناتــو در مــورد تمدیــد 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــی ب ــی و نظام ــای مال کمک ه
ــت  ــد، حمای ــال 2020 به دســت آم ــا س ــتان ت افغانس
خواهــد کــرد یــا خیــر. از زمــان پیــروزی ترامــپ در 
انتخابــات، رهبــران ناتــو مکــررا هشــدار داده انــد کــه 
ــای  ــی پیامده ــای امریکای ــگام نیروه ــروج زودهن خ

فاجعه بــاری بــرای حکومــت افغانســتان خواهــد 
داشــت، حکومتــی کــه از زمــان برعهده گرفتــن 
ــش در  ــط نیروهای ــگ توس ــای جن ــری تالش ه رهب
مــاه جنــوری 2015، کنتــرل مناطــق قابــل توجهــی را 

ــد. ــان باخته ان ــه طالب ب
پیمــان دوجانبــه ی امنیتــی میــان افغانســتان و ایــاالت 
ــس از  ــد پ ــازه می ده ــن اج ــه پنتاُگ ــه ب ــده ک متح
خــروج نیروهــای ناتــو 9 پایــگاه نظامــی در سراســر 
ــت و  ــن حرک ــب ای ــد، در قل ــته باش ــتان داش افغانس
اقــدام روســیه قــرار دارد. ضمیــر کابلوف، فرســتاده ی 
ویــژه ی پوتیــن در افغانســتان، هفتــه ی گذشــته گفــت 
ــار  ــرای مه ــن پایگاه هــا ب ــه ای ــاالت متحــده ب ــه ای ک
ــر در  ــِر رهب ــک بازیگ ــوان ی ــیه به عن ــز روس بازخی
غــرب آســیا و نفــوذ روبه رشــد چیــن در آســیا 
ــت:  ــی گف ــزاری اناتول ــه خبرگ ــرورت دارد. او ب ض
»امریــکا بــا داشــتِن ایــن زیربنــا به عنــوان یــک 
ــا  ــاز دارد ت ــان نی ــه زم ــار هفت ــا چه ــاس، دو ت اس
100هــزار ســرباز در همیــن پایگاه هــا مســتقر کنــد.« 
»مــا از همــان ابتــدا بــه افغان هــا هشــدار دادیــم کــه 

ــی  ــع مل ــه مناف ــا علی ــن زیربن ــا از ای ــر امریکایی ه اگ
مــا اســتفاده کننــد، ]پیمــان امنیتــی[ پیامدهایــی بــرای 

ــد داشــت«. ــا خواه ــه ی م ــط دوجانب رواب
افغانســتان  مــورد  در  ســه جانبه  گفت وگوهــای 
ــد،  ــکا و هن ــوذ امری ــا نف ــه ب ــرای مقابل ــی را ب جمع
ــدی  ــد؛ هن ــاد می کن ــی آن، ایج ــد امنیت ــریک جدی ش
کــه به تازگــی پــس از بی تمایلــی پاکســتان بــه 
در  مســتقر  طالبــاِن  رهبــری  بــر  فشــار  اعمــال 
ــا  ــل، ب ــا کاب ــو ب ــرای گفت وگ ــن کشــور ب خــاک ای
حکومــت افغانســتان روابــط نزدیکــی برقــرار کــرده 
ــته، در  ــال گذش ــده س ــاالت متح ــد و ای ــت. هن اس
پاســخ بــه افزایــش فعالیــت چیــن در اقیانــوس هنــد 
ــی  ــور ش ــیدن رییس جمه ــدرت رس ــه ق ــان ب از زم
ــه  ــد ک ــق کردن ــال 2013، تواف ــگ در س ــن پین جی
ــای  ــتفاده از پایگاه ه ــازه ی اس ــان اج ــه نیروهای ش ب
نظامــی یکدیگــر را بدهنــد. مبشــر جــواد اکبــر، وزیــر 
دولــت هنــد در امــور روابــط خارجــی، روز سه شــنبه 
ــودن  ــامل نب ــر ش ــه جانبه را به خاط ــای س گفت وگوه
افغان هــا در آن مــورد انتقــاد قــرار داد، هرچنــد 
هنــد، دوســت دیرینــه ی روســیه گفتــه اســت کــه از 
ــن  ــده ی ای ــرای شــرکت در نشســت های آین ــل ب کاب
انجمــن دعــوت خواهــد شــد. »مــا بــاور نداریــم کــه 
ــی  ــورد افغانســتان به تنهای ــزاری نشســت ها در م برگ
مشــکالت افغانســتان را حــل کنــد. ســرانجام، هــدف 
همــه ی این هــا فایــده رســاندن در میدانــی اســت کــه 
ــه  ــد«. هرگون ــد[ آن را ببین مــردم افغانســتان ]می توانن
افغان هــا،  به رهبــری  بایــد  »حل وفصــل سیاســی 
افغانــی و تحــت کنتــرل افغانهــا باشــد... هیــچ چیــز 
ــد شــد«. ــع نخواه ــر واق دیگــری در افغانســتان موث

چیــن، تحــت پــروژه ی »یــک کمربنــد، یــک جــاده«، 
بهتریــن ایــده ی شــی جیــن پینــگ و ابتــکار عملــی 
ــه شــبکه ی  ــه هــدف اتصــال اقتصادهــای منطقــه ب ب
تجارتــی چین-محــور، در زیربناهــا در پاکســتان 
ــرای  ــه ب ــت ک ــرده اس ــت ک ــرمایه گذاری هنگف س
ــوادر،  ــدر گ ــق بن ــن کشــور، از طری ــه ای ــار ب اولین ب
دسترســی زمینــی بــه اقیانــوس هنــد و خلیــج فــارِس 
ــن  ــی چی ــتی های جنگ ــد. کش ــت می ده ــی از نف غن
ــتی های  ــت کش ــا امنی ــده اند ت ــزام ش ــا اع ــه آن ج ب
ــتفاده  ــه اس ــر ب ــاه نوامب ــه در م ــن را ک ــی چی تجارت
ــد.  ــن کنن ــد، تامی ــاز کردن ــدر پاکســتان آغ ــن بن از ای
ــام داد،  ــوریه انج ــه در س ــه ک ــد آنچ ــیه، مانن روس
به طــور فزاینده یــی در افغانســتان، در چارچــوب 
آن جــا،  در  اســالمی  دولــت  روبه رشــد  حضــور 
ــکو  ــه مس ــالمی یی ک ــت اس ــود؛ دول ــر می ش درگی
خانــواده ی   700 اخیــِر  ورود  بــا  می کنــد  ادعــا 
ــرار  ــه ف ــه از شــرق میان ــت اســالمی ک اعضــای دول
کــه  بیانیه یــی  اســت.  شــده  تقویــت  کرده انــد، 
پــس از گفت وگوهــا در مســکو منتشــر شــد »در 
ــرا در  ــای بنیادگ ــِد گروه ه ــت روبه رش ــورد فعالی م
ایــن کشــور، از جملــه شــاخه ی دولــت اســالمی در 

ــرد«. ــژه ک ــی وی ــراز نگران ــتان، اب افغانس
وزارت داخلــه ی افغانســتان روز سه شــنبه گفــت کــه 
ــت از  ــل« 11 والی ــون در »حداق ــت اســالمی اکن دول
ــا  ــیه، ب ــت. روس ــال اس ــور فع ــن کش ــت ای 34 والی
حفــظ »تماس هــای محــدود« بــا طالبــان کــه توســط 
ــف ســاختن  ــه هــدف متوق ــت تاجیکســتان ب حکوم
گســترش فعالیت هــای دولــت اســالمی از افغانســتان 
ــران،  ــبیه ای ــود، ش ــهیل می ش ــه تس ــیای میان ــه آس ب
ــت  ــوط حرک ــداد خط ــوریه، در امت ــدش در س متح
ــا  ــق کــرد کــه ب ــان ســال گذشــته تواف ــد. طالب می کن
ــی  ــل در والیت هــای غرب ایجــاد یــک منطقــه ی حای
ــترش  ــری از گس ــرای جلوگی ــران، ب ــا ای ــرز ب هم م

ــه داخــل ایــران کار کنــد. دولــت اســالمی ب
ــد داشــت  ــن بســتگی خواه ــه ای ــت مســایل ب اکثری
ــت دادن  ــر اولوی ــی ب ــدش مبن ــپ تعه ــا ترام ــه آی ک
ــا  ــن را ت ــا پوتی ــت اســالمی و کار ب ــودی دول ــه ناب ب
ــت،  ــر. هــارش پن ــا خی آخــر حفــظ خواهــد کــرد ی
هشــدار داد: »پوتیــن مســلما فکــر می کنــد کــه 
می توانــد -ســوریه ی دیگــری- راه بیانــدازد. امــا 
ــوط  ــه خط ــت و در حالی ک ــوریه نیس ــتان س افغانس
جنــگ در ســوریه به صــورت نســبتا واضــح کشــیده 
شــده بودنــد، تناقضــات درونــی بســیاری در داخــل 
ــود  ــی وج ــران منطقه ی ــان بازیگ ــتان و در می افغانس
ــوار  ــیه دش ــرای روس ــت آرام آن ب ــه مدیری دارد ک
خواهــد بــود«. »پوتیــن فکــر می کنــد کــه بــه کمــک 
چیــن می توانــد پاکســتان و طالبــان را مدیریــت 
ــه آن  ــل ب ــه عم ــت ک ــتی اس ــن، درخواس ــد. ای کن
دشــوار اســت و مدیریــت رقابت هــای منطقه یــی 

ــود«. ــد ب ــوار خواه دش

در جست وجوی سوریه یی دیگر؛ 
پوتین در پی همراه کردن چین در افغانستان
حضور روبه رشد دولت اسالمی در این کشور به روسیه بهانه یی برای همکاری با 

چین و پاکستان می دهد که می تواند با نفوذ ایاالت متحده رودررو شود
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فیس بوک  در  افغانستان  شهروندان  از  زیادی  تعداد 
نوشتند که به ما چه که هاشمی رفسنجانی فوت کرده. 
این واکنش فقط در یک سطح ساده درست است. به 
سرزمینی  در  بود  صاحب منصبی  هاشمی  که  این معنا 
عاطفی،  لرزشی  ما  در  نباید  قاعدتا  مرگش  و  دیگر 
این سطح که  از  برانگیزد.  اندوه و حسرت،  از جنس 

بگذریم، مرگ هاشمی برای افغانستان مهم است.
چرا نیویورک تایمز، که شاید مهم ترین و حداقل یکی 
از مهم ترین روزنامه های جهان است، عکس هاشمی و 
خبر درگذشت اش را در صفحه ی اول خود می گذارد؟ 
با هم دشمن اند و  امریکا  و  ایران  بگویید چون  شاید 
سر مسایل بسیار حساس، نظیر برنامه ی هسته یی ایران 
دارند و  نزاع  با هم  نظم خاورمیانه،  ایران در  نقش  و 

هاشمی در این معادله جایگاهی مهم داشت.
برای  هاشمی  مرگ  که  دلیلی  همان  به  خوب، 
نظر  و  خبر  اهل  برای  است،  مهم  نیویورک تایمز 
مورد  )در  باشد  باید  یا  است  مهم  هم  افغانستان 
در  شما  که  وقتی  هستند(.  هم  دیگر  دالیل  افغانستان 
به نحوی  بدش  و  نیک  که  می کنید  زنده گی  کشوری 
بسیار پیچیده با پست و بلند سیاست و اقتصاد در ایران 
گره خورده، طبیعی است که مرگ و زنده گی بازیگران 
می شود.  مهم  هم  شما  برای  ایران  صحنه گردانان  و 
افغانستانی ها  ما  برای  که  کرد  ادعا  می توان  چه گونه 
یا  باشد  قدرت  سر  احمدی نژاد  که  ندارد  تفاوتی 
یا  بمیرد  دو  این  از  یک  کدام  یا  رفسنجانی  هاشمی 
فرقی  ما هیچ  برای  که  بماند؟ چه گونه می توان گفت 
نمی کند که جواد ظریف وزیر خارجه ی ایران باشد یا 
مثال حسین شریعتمداری؟ در نمونه یی دیگر، آیا کسی 
می تواند بگوید که به قدرت رسیدن جنرال ضیاءالحق 
در پاکستان تاثیر منفی چندانی بر روند طالبانیزه کردن 

افغانستان نگذاشت؟
البته وقتی که با ذهنی خالی اما دلی پر از عشق یا نفرت 
یا  می گیریم  ماتم  ایرانی  مرگ یک سیاست مدار  برای 
جشن برپا می کنیم، اشتباه می کنیم. اما فقط همین دو 
گزینه ی سطحی به روی ما باز نیستند. می توانیم بهتر 
هیچ  و  بنشینیم  سال ها  که  این  کنیم.  فکر  هم  این  از 
پاکستان چه   یا  ایران  بفهمیم در  تا مثال  جهدی نکنیم 
تاثیر  افغانستان  در  ما  زنده گی  بر  می گذرد و چه گونه 
می گذارد، دلیل نمی شود که بعد جان خود را با چند 
دشنام خالص کنیم. طبیعی است که وقتی در فهمیدن 
سازوکار سیاست های منطقه یی یا جهانی تامل نمی کنیم 
و تنها موضعی مجمل، سربسته و برخاسته از سر کین 
که  می شود  دشوار  برای مان  برمی گیریم،  دلبسته گی  یا 
ربط ها و پیوندها و تاثیرگذاری ها را ببینیم. این قصور 
جهان  که  نمی کاهد  واقعیت  این  از  ذره یی  و  ماست 
بر  امورش  و  است  درهم تنیده  مجموعه یی  همچنان 
اجزایش تاثیر متقابل دارد. حداقل، این سخن در مورد 
همسایه هایی چون ایران و افغانستان و پاکستان صادق 

است.

اجتماعی  رسانه های  در  خبری  جمعه،  روز  شامگاه 
بود:  کرده  وحشت زده  را  همه  که  می شد  دست به دست 
سوی  از  زغال سنگ  معدن  یک  کارگر  هشت  تیرباران 
افراد وابسته به داعش. پیش از این نیز افرادی که خود را 
وابسته به داعش می خوانند، در مسیر زابل، میدان وردک و 
غزنی، مسافران را تیرباران کرده بودند. آخرین موردی که 
به یکی از بزرگترین اعتراض های مدنی منجر شد، کشته 
شدن هفت مسافر بود که در میان آن ها یک دختر کوچک 
نیز حضور  تبسم معروف شد،  به  بعدها  که  به نام شکریه 
گروه  که  نداشت  وجود  تردیدی  ترتیب،  این  به  داشت. 
وابسته به داعش باری دیگر افرادی از یک قوم را که آماج 
اصلی آن ها نیز است، هدف کشتار بی رحمانه ی خود قرار 

داده است.
معاون دوم ریاست جمهوری و معاون دوم ریاست اجرائیه 
در واکنش به این حادثه، آن را کار دشمنان افغانستان عنوان 
دست  فرقه یی  تنش های  ساختن  بیشتر  پی  در  که  کردند 
هزاره  آن حادثه،  تمام کشته گان  می زنند.  قومی  به کشتار 
و شیعه بودند و به همین خاطر، در اعالمیه ی مطبوعاتی 
آقایان محقق و دانش، تلویحًا این کار به داعش و طالبان 
یا گروه تروریستی دیگر نسبت داده شده بود. محقق در 
گروه   20 افغانستان  در  که  بود  گفته  خبری اش  نشست 
تروریستی فعال است. با این حال، آنچه که در دشت انار 
تأمل  جای  افتاد،  اتفاق  برفک(  و  تاله  در  )منطقه یی  دره 
که  نیست  عادی  غیر  امر  این  افغانستان  در  داشت.  بیشتر 
کسی در یک مخاصمه ی شخصی کشته شود که مسئولیت 
آن را به دوش طالبان یا گروه تروریستی دیگری بیندازند. 
با وصف این که دشوار است حادثه ی کشتار کارگران در 
تاله و برفک را نیز صرفًا یک دشمنی شخصی تلقی کنیم، 
و  حادثه  آن  بازماندگان  با  من  که  گفت وگوهایی  در  اما 
کسانی که از این محل هستند و نیز یک عضو کمیسیون 
روایت  میان  معناداری  تفاوت  داشتم،  حادثه  این  پیگیری 
آن ها با آنچه که تاکنون از این حادثه گزارش شده، یافتم.

بازگشت به خانه
یک  کارگران  از  نفر   15 جدی،   17 جمعه،  روز  ظهر 
عمدتًا  که  برفک،  و  تاله  ولسوالی  در  زغال سنگ  معدن 
با  بوده اند،  اشترلی  و  شهرستان  میرامور،  ولسوالی های  از 
به  تعطیالت  برای  بوده،  دایکندی  از  نیز  او  که  راننده یی 
در  برفک  و  تاله  ولسوالی  می کنند.  حرکت  بامیان  طرف 
سمت شمالی بامیان قرار دارد و همزمان به بگرامی کابل 
از  که  مسافرانی  اکثر  آن جا  از  و  دارد  راه  قندز  والیت  و 
دارند،  رفت وآمد  عکس  بر  یا  مرکزی  مناطق  به  شمال 
می گذرند. 20 دقیقه پس از آن که 16 مسافر از محل کار 
تقریبًا  بزرگ و  انار دره که یک دشت  دور می شوند، در 
دور از محل مسکونی است، در برابر دو فرد مسلح قرار 
در  بوده،  موترسایکل  بر  سوار  که  مسلح  افراد  می گیرند. 
»پل آهن« انار دره تالش می کنند که موتر را متوقف کنند. 
یکی از بازماندگان آن حادثه گفت که راننده تالش کرد تا 
بی توجه به هشدارهای افراد مسلح، از آن محل دور شود. 
به این ترتیب، در نخستین شلیک راننده کشته می شود و 
دو نفر دیگر نیز زخم بر می دارند. افراد مسلح آن ها را تا 
آن چنان که  و  می برند  پیش  کوچک  رودخانه ی  یک  کنار 
در رسانه ها بازتاب یافته، از دین و مذهب شان می پرسند. 
تالش  ظاهراً  و  می گفته اند  سخن  محلی  فارسی  به  آن ها 
می کرده اند که با توسل به عقیده ی شیعیان در مورد خلفای 
چند  بیابند.  مجازات  و  تنبیه  برای  بهانه یی  اسالم،  صدر 

دقیقه یی به بگومگو بر سر عقاید مذهبی می گذرد و پس از 
آن به مسافران شلیک می شود. چند تن پیش از آن که هدف 
گلوله قرار بگیرند، خودشان را به آب می اندازند و در این 
میان، چند تن نیز کشته می شوند. 5 نفر زخمی که به طرز 
معجزه آسایی از آن حادثه جان به سالمت می برند، متوجه 
می کنند.  فرار  حادثه  محل  از  حملهکنندگان  که  می شوند 
آن ها تالش می کنند که خودشان را به یک سرک برسانند.

یک باشنده ی تاله و برفک که این حادثه را پیگیری کرده 
به  حادثه  این  پیگیری  کمیسیون  عضو  یک  همین طور  و 
من گفت که این کشتار ربطی به طالبان یا داعش ندارد. 
بر مبنای گزارش ها و اطالعاتی که نهادهای امنیتی به آن 
استناد می کنند، گروه های وابسته به داعش عمدتًا در شرق 
هیچ کسی  مستقراند.  زابل  و  ارزگان  در  مناطقی  و  کشور 
به خصوص  و  بغالن  در  داعش  حضور  مورد  در  تاکنون 
ولسوالی تاله و برفک اظهارنظر نکرده است. گفته می شود 
که  دارند  وجود  مسلح  خانواده ی   300 ولسوالی  این  در 
و  قندز  سقوط  هنگام  ندارند.  طالبان  با  رسمی  پیوندی 
زمانی که طالبان قصد حمله به این منطقه را داشتند، آن ها 
پرچم سفید بلند کرده اند و پس از شکست طالبان در قندز، 
با  داده اند.  قرار  آن  جای  به  را  کشور  ملی  پرچم  دوباره 
این حال، آن ها مسلح اند و حکومت محلی هیچ کنترلی بر 
آن ها ندارد. غیر از آن ها، در این ولسوالی هیچ گروه وابسته 
از  ندارد.  دیگر حضور  تروریستی  یا گروه های  طالبان  به 
این منظر، کشتار هولناک هشت مسافر در این منطقه، ریشه 
در خصومت های اقتصادی و کاری دارد. ظاهراً یک نفر از 
باشندگان محل که در معدن زغال سنگ کار می کرده، زیر 
یک واگن زغال شده است. کسی که واگن ها را هدایت 
می کرده، یک کارگر شهرستانی )از والیت دایکندی( بوده 
گرفتن  زیر  که  آمده  به وجود  گمان  این  ترتیب  این  به  و 
این  ظاهری  حل وفصل  به رغم  است.  بوده  عامدانه  واگن 
مسأله، گویا کسانی نزدیک به فرد جان باخته، تهدید می کند 
که خون مقتول را از کارگران می ستاند. کارگرانی که در 
این معدن کار می کنند، تأکید می کنند که آن خطا، عمدی 
زیر  کسی  که  می افتد  اتفاق  گاهًا  کار  جریان  در  و  نبوده 

واگن شود.
یک باشنده ی محل به نقل از کسانی که پس از این حادثه 
از  ظاهراً  مسلح  فرد  دو  که  می گوید  رسیده اند،  محل  به 
عهده  به  را  واگن  هدایت  که  کسی  خواسته اند،  مسافران 
داشته را نشان بدهند. اما بازماندگان این حادثه می گویند 
که در حال فرار به آن ها مستقیمًا شلیک شده و سپس در 

کنار رودخانه انتقال داده شده اند و پس از سوال و جواب 
مذهبی، مورد حمله قرار گرفته اند. برخی از شاهدان حتا 
از همکاری شبه نظامیان محلی که به نام طالب یاد می شوند 
مجاهد،  ذبیح اهلل  داده اند.  خبر  کشته گان  اجساد  انتقال  در 
رد  را  حادثه  این  در  داشتن  دست  نیز  طالبان  سخنگوی 

کرده است.
به استثنای کسانی که خودشان را به رودخانه انداخته اند، 
از  یکی  است.  بوده  کشته شدگان  میان  در  نیز  زخمی   5
به  دیگر  مسافران  به واسطه ی  آن ها  که  من گفت  به  آن ها 
در  زخمی ها  از  یکی  می شوند.  منتقل  برفک  شفاخانه ی 
آن شفاخانه جان می دهد. مردم برفک دو امبوالنس را با 
همکاری یک گروه ماین پاک تهیه می کنند و 4 زخمی دیگر 
را به پل خمری انتقال می دهند. یک زخمی دیگر در میانه ی 
به علت  از آن ها  از دست می دهد و دو تن  را  راه جانش 
شدت زخم های شان به مزارشریف منتقل می شوند و یکی 
دیگر در پل خمری در انتظار انتقال به کابل می ماند. والی 
و برخی مقامات شورای والیتی پل خمری نیز با زخمی ها 
سه  همراهی  با  محمدحسین  آن،  از  پس  می کنند.  دیدار 
موتر پولیس به کابل رسانده می شود. او اکنون در یکی از 

شفاخانه های کابل بستری است.
به نظر نمی رسد تحقیق رسمی یی در این زمینه انجام شده 
باشد. کسانی که این حادثه را پیگیری می کنند، می گویند که 
در غیبت یک بررسی دقیق، زمینه برای افزایش تنش های 
مذهبی و قومی هموار می شود. آن ها می گویند، این حادثه 
هیچ عامل قومی و مذهبی و یا حتا گروهی ندارد. به این 
دلیل، باید حکومت با تحقیق به موقع، صورت مسأله را 
روشن کند و عامالن آن را به دادگاه بسپارد. البته کارگرانی 
این ولسوالی  در  معادن زغال سنگ  به  مناطق دیگر  از  که 
را  امتیاز  و  کار  برای  رقابت  طبیعی  به صورت  می آیند، 
تنگ تر کرده اند. آن ها با دستمزد کمتر از آنچه که باشندگان 
این  در  زغال سنگ  معادن  می کنند.  کار  می خواهند،  محل 
منطقه به اشخاص تعلق دارد و هر کس به صورت شخصی 
آن را با ابتدایی ترین روش ها و امکانات استخراج می کنند 
و در بازارهای کابل و مزارشریف می فروشند. حکومت با 
گرفتن تعرفه ی 40 تا 50هزار افغانی از هر موتر کاماز )یک 
نوع موتر باربری( به آن ها اجازه ی نقل و انتقال و خرید و 

فروش زغال سنگ را می دهد.
تا کنون مرگ 8 نفر در آن حادثه تأیید شده است. در میان 
کشته شده گان 2 تن از آن ها تنها نان آوران خانواده های خود 

بوده اند.

به ما چه!

این  باشد. کسانی که  انجام شده  این زمینه  نظر نمی رسد تحقیق رسمی یی در  به 
حادثه را پیگیری می کنند، می گویند که در غیبت یک بررسی دقیق، زمینه برای افزایش 
تنش های مذهبی و قومی هموار می شود. آن ها می گویند، این حادثه هیچ عامل قومی و 
مذهبی و یا حتا گروهی ندارد. به این دلیل، باید حکومت با تحقیق به موقع، صورت مسأله 
را روشن کند و عامالن آن را به دادگاه بسپارد. البته کارگرانی که از مناطق دیگر به معادن 
زغال سنگ در این ولسوالی می آیند، به صورت طبیعی رقابت برای کار و امتیاز را تنگ تر 
کرده اند. آن ها با دستمزد کمتر از آنچه که باشندگان محل می خواهند، کار می کنند. معادن 
زغال سنگ در این منطقه به اشخاص تعلق دارد و هر کس به صورت شخصی آن را 
با ابتدایی ترین روش ها و امکانات استخراج می کنند و در بازارهای کابل و مزارشریف 
می فروشند. حکومت با گرفتن تعرفه ی 40 تا 50هزار افغانی از هر موتر کاماز )یک نوع 

موتر باربری( به آن ها اجازه ی نقل و انتقال و خرید و فروش زغال سنگ را می دهد.

خلیل پژواک

چه گونه 8 نفر در تاله و برفک تیرباران شدند؟
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دموکرات های کنگره ی امریکا از انتصاب داماد ترامپ ابراز نگرانی کردندبگو مگو از

خاکسپاری هاشمی رفسنجانی؛ شعارهای حمایت از موسوی، کروبی و خاتمی در مراسم

دادگاه اروپایی: دختران مسلمان سوئیسی باید در استخر مشترک با پسران شنا کنند

اطالعــات روز: نماینــدگان حــزب دموکــرات در 
کنگــره ی امریــکا نســبت بــه تصمیــم دونالــد ترامــپ، 
رییس جمهــور منتخــب بــرای انتصــاب یکــی از 
بســتگان خــود بــه یکــی از ســمت های مهــم در دفتــر 

ریاســت جمهوری ابــراز نگرانــی کرده انــد.
ــای  ــر آق ــنبه، دفت ــی، روز دوش ــل از بی بی س ــه نق ب
ــب،  ــور منتخ ــه رییس جمه ــرد ک ــالم ک ــپ اع ترام
ــوان  ــاله ی خــود را به عن ــاد 35 س ــنر، دام جــارد کوش
یکــی از اعضــای هیــأت مشــاوران کاخ ســفید انتخاب 

کــرده اســت.
ــس  ــی مجل ــور حقوق ــه ی ام ــد کمیت ــای ارش اعض
ــه وزارت  ــی ب ــال نامه ی ــا ارس ــره ب ــدگان کنگ نماین
عدلیــه و اداره ی حفــظ ضوابــط اخالقــی دولــت 
فــدرال خواســتار رســیدگی بــه تصمیــم آقــای ترامــپ 
خویشاوندســاالری  ضــد  قوانیــن  چارچــوب  در 
ــی  ــت گروه ــه درخواس ــا ب ــه بن ــن نام ــده اند. ای ش
ــه و  ــرات تهی ــزب دموک ــس از ح ــدگان مجل از نماین

ــت. ــده اس ــال ش ارس
بــه گفتــه ی آنــان، ایــن قوانیــن ممکــن اســت 
ــارات جــارد کوشــنر در ســمت مشــاور  حــدود اختی
ــای  ــرار نیســت آق ــد. ق ــور را محــدود کن رییس جمه
ــپ  ــد ترام ــر دونال ــکا، دخت ــه همســر اوان کوشــنر، ک
ــی  ــمت حقوق ــن س ــدی ای ــر تص ــه خاط ــت، ب اس

ــد. ــت کن دریاف
نویســندگان نامــه خواســته اند کــه موضــوع »احتمــال 
تضــاد منافــع« نیــز در بررســی انتصــاب جــارد کوشــنر 
مــورد توجــه قــرار گیــرد زیــرا، بــه گفتــه ی آنــان، ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه وی در مقــام ارائــه مشــورت 
ــات  ــر مالحظ ــت تأثی ــده، تح ــور آین ــه رییس جمه ب

ــاری  ــای تج ــی از فعالیت ه ــع ناش ــه مناف ــوط ب مرب
خــود قــرار گیــرد.

در نامه یــی کــه کمیتــه ی امــور حقوقــی برای دادســتان 
کل امریــکا ارســال داشــته نوشــته اســت که »بــه عنوان 
مثــال، گــزارش شــده اســت کــه آقــای کوشــنر قــرار 
اســت شــامگاه امــروز بــا پــل رایــان، رییــس مجلــس 
نماینــدگان دیــدار و در مــورد سیاســت اصــالح 
ــه ی  ــد.« در ادام ــا او گفت وگــو کن ــی ب ســاختار مالیات
نامــه آمــده اســت کــه »ایــن موضــوع دســت کم باعث 
بــروز ایــن نگرانــی می شــود کــه ممکــن اســت وی در 
توصیــه سیاســت مالیاتــی، تغییراتــی را توصیــه کند که 
از لحــاظ مالــی بــه نفــع اقــای کوشــنر و خانــواده ی او 

ــود.« ــام می ش تم
در  خویشاوندســاالری  بــا  مقابلــه  قانــون  طبــق 
تشــکیالت دولــت فــدرال امریــکا، »هیــچ مقــام دولتی 
ــمت و  ــه س ــود را ب ــوبان خ ــی از منس ــد یک نمی توان
مقامــی در اداره یــا ســازمان محــل انتصــاب یــا تحــت 
اداره ی خــود منصــوب کنــد.« بــه گفتــه ی نویســندگان 
نامــه، مقــام دولتی شــامل رییس جمهــور و »منســوبان« 
شــامل دامــاد افــراد هــم می شــود. در مقابــل، نزدیــکان 
ــراد  ــت ج ــرار نیس ــه ق ــد ک ــپ گفته ان ــای ترام آق
ــی  ــور حقوق ــاور رییس جمه ــمت مش ــنر در س کوش
ــون  ــن قان ــمول ای ــه، مش ــد و در نتیج ــت کن دریاف

نمی شــود.
ــر دارد  ــه در نظ ــت ک ــه اس ــم گفت ــنر ه ــای کوش آق
ــده اســت،  ــور آین ــه مشــاور رییس جمه ــی ک در زمان
ــرد  ــه بگی ــط تجــاری خــود فاصل از ســمت ها و رواب
ــروش  ــود را به ف ــای خ ــور، دارایی ه ــن منظ ــه ای و ب
می رســاند و از ســمت هایی کــه در شــرکت های 

ــت. ــد گرف ــاره خواه خــود دارد کن
ــالق  ــورد اط ــنر در م ــراد کوش ــل ج ــن، وکی همچنی
ــه انتصــاب مــوکل  ــون ضــد خویشاوندســاالری ب قان
ــه در  ــت ک ــه اس ــرده و گفت ــد ک ــراز تردی ــود اب خ
ــازه داده  ــور اج ــه رییس جمه ــره ب ــته، گاه کنگ گذش
اســت تــا خویشــاوندان خــود را بــه مناصــب دولتــی 
بگمــارد و برخــی قضــات نیــز رای داده انــد کــه مقــام 
ــی،  ــمت انتخاب ــک س ــوان ی ــت جمهوری به عن ریاس

ــود. ــی« نمی ش ــمت دولت ــف »س ــمول تعری مش
وکیــل جــرارد کوشــنر تأکیــد کــرده اســت کــه مــوکل 
ــه  ــن مربوط ــه قوانی ــت ب ــر جه ــر دارد از ه او در نظ

عمــل کنــد.
ــکا  ــه ایوان فعــاًل در مــورد ارجــاع وظایــف رســمی ب
ترامــپ، همســر جــراد کوشــنر خبــری منتشــر نشــده 
ــای  ــی از فعالیت ه ــر دارد از برخ ــز در نظ ــا او نی ام
تجــاری خــود فاصلــه بگیــرد. بــا این همــه، نماینــدگان 
دموکــرات در نامــه ی خود بــه وزارت عدلیه خواســتار 
دریافــت جزئیاتــی در مــورد »برنامــه« ایوانــکا ترامــپ 
در ایــن مــورد شــده اند. گفتــه شــده اســت کــه دونالــد 
ــی دارد و  ــتگی فراوان ــود وابس ــر خ ــه دخت ــپ ب ترام
ــور کاخ  ــت در اداره ام ــد خواس ــاالً از او خواه احتم

ســفید کمــک کنــد.
ــت  ــات دول ــه »مقام ــد ک ــه ان ــه گفت ــا نام ــان در ای آن
ــه  ــی ک ــود را از موضوعات ــتند خ ــزم هس ــدرال مل ف
ممکــن اســت شــامل کســب منافــع مالــی باشــد رهــا 
کننــد؛ در نتیجــه و بــا توجــه بــه ســرعت تحــوالت در 
انتصابــات دولتــی، از وزارت دادگســتری مــی خواهیم 
ــدات  ــرار داده و تمهی ــه ق ــورد توج ــا را م ــی م نگران

ــه اجــرا بگــذارد. مناســب را ب

 Mahmoud Saikal - محمودصیقل

Malek Sitez

Abbas Arify

FawziaKoofi

Salman Ali Oruzgani

6چهار شنبه | 22 جدی، 1395 | سال ششم | شماره 1224

ــنجانی،  ــمی رفس ــر هاش ــر اکب ــات روز: پیک اطالع
رییــس مجمــع  ایــران و  پیشــین  رییس جمهــور 
تشــخیص مصلحــت نظــام در محــل آرامــگاه آیت اهلل 

ــد. ــن ش ــار او دف ــی و در کن خمین
ایــن مراســم روز ســه شــنبه 21 جــدی و پــس از آن 
صــورت گرفــت کــه آیــت اهلل علــی خامنــه ای، رهبــر 
جمهــوری اســالمی ایــران طــی مراســمی در دانشــگاه 

تهــران بــر پیکــر آقــای هاشــمی نمــاز خوانــد.
ــدی  ــنبه 19 ح ــنجانی روز یکش ــمی رفس ــر هاش اکب
ــد  ــاعتی بع ــد و س ــی ش ــه قلب ــار حمل ــاعاتی دچ س

ــت. درگذش
بــه نقــل از صــدای امریــکا، مراســم تشــییع جنــازه ی 
ــیه هایی  ــا حاش ــنبه ب ــه ش ــمی در روز س ــای هاش آق
همــراه بــود. در هنــگام تشــییع پیکــر او در خیابان های 
ــا  ــران ب ــگاه ته ــراف دانش ــت و در اط ــزی پایتخ مرک
همراهــی صدهــا هــزار نفــر صــورت گرفت، تعــدادی 
از هــواداران جنبش ســبز بــه شــعار دادن در حمایت از 
پایــان حصــر موســوی و کروبــی و حمایــت از محمــد 

خاتمــی پرداختنــد.
ــه  ــن زده ک ــران تخمی ــتانداری ته ــت/ اس ــام والی مق
دوونیــم میلیــون نفــر  در این مراســم شــرکت داشــتند.
ــع  ــی مان ــوران امنیت ــه مام ــت ک ــا حاکیس گزارش ه
حضــور ســید محمــد خاتمــی، رییس جمهــور ســابق 
ــمی  ــای هاش ــازه ی آق ــییع جن ــم تش ــران در مراس ای

شــدند.
ــی  ــبکه  های اجتماع ــه در ش ــی ک ــی از ویدئوهای برخ
منتشــر شــد نشــان مــی داد کــه جمعیتــی در اعتــراض 
بــه جلوگیــری از حضــور محمــد خاتمــی بــه حمایت 
ــی،  ــی، خاتم ــد: »خاتم ــعار دادن ــه و ش از او پرداخت

جــای تــو خالــی امــروز« و »ســالم بــر هاشــمی درود 
بــر خاتمــی.«

ــرای  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــتگاه قضای دس
ایــران  پیشــین  رییس جمهــور  خاتمــی،  محمــد 
ممنوعیت هایــی وضــع کــرده و رســانه ها را نیــز 
ــت.  ــرده اس ــع ک ــار او من ــر و اخب ــار تصاوی از انتش
مامــوران امنیتــی پیشــتر مانــع حضــور آقــای خاتمــی 

ــد. ــده بودن ــز ش ــری نی ــم دیگ در مراس
در تشــییع جنــازه ی آقــای هاشــمی شــعارهایی هــم در 
ــرای نحــوه ی پوشــش  ــه صــدا و ســیما ب ــراض ب اعت
مراســم ســوگواری درگذشــت آقــای هاشــمی و 
ــام  ــن شــعارهای »یاحســین میرحســین« و »پی همچنی
مــا روشــنه حصــر بایــد بشــکنه« در حمایــت از رفــع 
حصــر از رهبــران معترضــان ســال 88 ســر داده شــد.
آقــای هاشــمی در هفــت ســال گذشــته در پــی انتقــاد 
از برخــورد حکومــت بــا معترضــان ســال 88 و 
بازداشــت های روزهــای پــس از برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری آن ســال، مــورد انتقــاد شــدید 
اطرافیــان و منصوبــان رهبــر جمهــوری اســالمی قــرار 

ــت. گرف
داخلــی  منتقــدان  و  طلبــان  اصــالح  مقابــل،  در 
جمهــوری اســالمی بیــش از پیــش بــه هاشــمی 
ــن پیشــینه، مراســم  رفســنجانی نزدیــک شــدند. همی
ســوگواری و تشــییع جنــازه ی آقــای هاشــمی را طــی 

ــرد. ــراه ک ــیه هایی هم ــا حاش ــر ب ــای اخی روزه
بــر اســاس برخــی از گزارش هــا، در خیابان هــای 
تهــران میــان برخــی از معترضــان و نیروهــای لبــاس 
شــخصی درگیری هایــی پیــش آمــد. بــر اســاس 
ــد  ــای ض ــور نیروه ــده، حض ــر ش ــای منتش عکس ه

شــورش وســیع بــوده اســت و برخــی دســتگیر 
ــز  ــج نی ــل کال ــده از پ ــه ش ــر گرفت ــده اند. تصاوی ش
ــی –  ــوران انتظام ــده مأم ــای پراکن ــان از درگیره نش

ــدگان دارد. ــا تظاهرکنن ــی ب امنیت
ــاهد  ــهروندان ش ــران ش ــای ته ــی از خیابان ه در برخ
ــبکه های  ــان ش ــد. کارب ــان بوده ان ــتگیری معترض دس
مجــازی گــزاش داده انــد کــه بســیجی های موتوســوار 
ــدر« ایجــاد رعــب و وحشــت  ــدر حی ــا شــعار »حی ب

می کردنــد.
حــذف بخشــی از نمــاز میــت بــه انتخــاب 

خامنــه ای
علــی خامنــه ای عبــارت »و انــا ال نعلــم منــه اال خیــرا« 
بــه معنــای »مــا جــز خوبــی از او چیــزی نمی دانیــم« 
ــرای هاشــمی  ــت اســت ب ــه بخشــی از نمــاز می را ک

رفســنجانی نخوانــد.
ــد  ــع تقلی ــی مرج ــا گلپایگان ــال 1368 محمدرض س
شــیعه بخــش دیگــری از ایــن نمــاز را دربــاره ی روح 
اهلل خمینــی حــذف کــرد: »َوإْن َکاَن ُمِســیئاً َفتََجــاَوْز َعنْه 
ــْر لَُه«)اگــر گناهــکار اســت از او درگــذر و او را  َواْغفِ

بیامــرز.(
تلویزیــون  خبــر  شــبکه ی  زنــده ی  گــزارش  در 
ــده.  ــع ش ــی قط ــدای محیط ــالمی، ص ــوری اس جمه

ــت. ــوده اس ــزا ب ــارش ع ــدای م ــط ص فق
در گــزارش زنــده ی تلویزیــون حکومتــی ایــران 
ــمی  ــر هاش ــییع اکب ــم تش ــر( از مراس ــبکه ی خب )ش
رفســنجانی، بــرای لحظاتــی صدای شــعارهای حمایت 
از محمــد خاتمــی و میرحســین موســوی شــنیده شــد. 
بــه دنبــال ایــن اتفــاق صــدای محیطــی قطــع شــد و 

ــزا« پخــش شــد. ــارش ع ــا »م ــراه ب ــری هم تصاوی

اطالعــات روز: دادگاه حقــوق بشــر اروپــا بــا صــدور 
رای بــه نفــع دولــت ســوئیس، حکــم کــرده اســت کــه 
ــدان خــود را  ــن مســلمان مؤظــف هســتند فرزن والدی
بــرای یاد گیــری شــنا بــه اســتخرهای مختلط بفرســتند.
ــن دادگاه  ــی، در رای ای ــی فارس ــل از بی بی س ــه نق ب
آمــده اســت کــه اقــدام مقام هــای ســوئیس در اجــرای 
ــرای  ــاری برنامــه ی آموزشــی مــدارس و تــالش ب اجب
ــه  ــه موج ــودکان« در جامع ــز ک ــذب موفقیت آمی »ج

ــوده اســت. ب
قضــات دادگاه حقــوق بشــر اروپــا اذعــان کرده انــد کــه 
اقــدام دولــت ســوئیس نوعــی مداخلــه در آزادی هــای 
مذهبــی اســت، امــا اضافــه کرده انــد کــه ایــن مداخلــه 
بــه حــدی نیســت کــه بتــوان آن را نقــض آزادی 

مذهبــی تلقــی کــرد.
ایــن دادگاه اروپایــی به شــکایت دو شــهروند سوئیســی 

ترک تبــار رســیدگی می کــرد کــه حاضــر نبودنــد 
ــاری  ــای اجب ــه کالس ه ــود را ب ــوان خ ــران نوج دخت

ــتند. ــط بفرس ــتخر مختل ــنا در اس ــوزش ش آم
مســئوالن معــارف در ســوئیس بــه ایــن والدیــن گفتــه 
ــر اســاس مقــررات، تمــام دخترانــی کــه  بودنــد کــه ب
زیــر ســن بلــوغ هســتند بایــد در اســتخر مختلــط شــنا 
یــاد بگیرنــد و فقــط در مــورد دختــران بالــغ می تــوان 

اســتثنا قائــل شــد.
ســرانجام در ســال 2010 بعــد از یــک کشــمکش 
ــران  ــن دخت ــادر ای ــدر و م ــه پ ــی، ب ــی طوالن حقوق
دســتور داده شــد کــه »بــه دلیــل کوتاهــی در عمــل بــه 
تعهــدات خــود نســبت بــه فرزنــدان شــان« 1300 یورو 

ــد. ــه بپردازن جریم
ــکایت  ــار ش ــی ترک تب ــادر سوئیس ــدر و م ــن پ ــا ای ام
کردنــد کــه ایــن طــرز برخــورد بــا آن هــا، نقض مــاده 9 

کنوانســیون حقــوق بشــر اروپاســت کــه به حــق آزادی 
اندیشــه، وجــدان و مذهــب مربــوط می شــود.

در حکــم دادگاه حقــوق بشــر اروپــا آمــده اســت کــه 
ــتثنا در  ــدن اس ــل ش ــوئیس از قای ــای س ــاع مقام ه امتن
ــق  ــه در ح ــی »مداخل ــن زوج، نوع ــران ای ــورد دخت م

ــوده اســت.« ــا ب ــی آن ه آزادی مذهب
امــا ایــن دادگاه اروپایــی همچنیــن تأکیــد کــرده اســت 
کــه قانــون و مقــررات مــورد ارجــاع مقام هــای 
ســوئیس بــا ایــن هــدف تدویــن شــده کــه از هــر گونه 
ــری  ــوزان خارجــی جلوگی ــی دانش آم ــزوای اجتماع ان

شــود.
ــت  ــه دول ــده ک ــه ش ــن گفت ــم دادگاه همچنی در حک
ــور  ــی آن کش ــام آموزش ــه نظ ــت ک ــوئیس آزاد اس س
ــا و ســنت های ســوئیس طراحــی  ــر اســاس نیازه را ب

ــد. کن

ــی  ــارس سرمنش ــای گوت ــه آق ــود ک ده روز می ش
جدیــد ســازمان ملــل متحــد شــروع بــه کار نموده 
اســت. در اولیــن اقداماتــش اصالحــات ســاختاری را در داراالنشــای 
ملــل متحــد روی دســت گرفتــه و جلوگیــری از درگیری هــا و صلــح 

پایــدار را در اولویــت کاری اش قــرار داده اســت.
 اکثــر دیپلومات هــا امیدوارنــد کــه آقــای گوتــارس بــا درنظرداشــت 
تجــارب اش در عرصه هــای مختلــف، توانایــی آوردن اصالحــات الزم 
را در ملــل متحــد داشــته و بــا آمدنــش بــه ایــن ســازمان نفــس تــازه 

ــید. خواهد بخش
قــرار اســت فــردا شــورای امنیــت ملــل متحــد بــاالی جلوگیــری از 
درگیری هــا و رســیدن بــه صلــح پایــدار یــک  اجــالس فوق العــاده 
داشــته باشــد. انتظــار مــی رود آقــای گوتــارس دیدگاه هــای 
ــی  ــع عموم ــد. مجم ــالن نمای ــوارد اع ــن م مشــخص ترش را در ای
ملــل متحــد نیــز چنــد هفتــه بعــد بــاالی رابطــه صلــح و توســعه، 
ــت ها  ــن نشس ــتان در ای ــت. افغانس ــد داش ــی خواه ــت خاص نشس

ــد داد. ــرح خواه ــود را ش ــای خ دیدگاه ه
ــه امــروزی اش را در مجلــه نیوزویــک چنیــن   آقــای گوتــارس مقال
ــک  ــت ی ــه صف ــردم و ب ــد می ک ــن رش ــی م ــد: »وقت ــاز می کن آغ
ــن  ــودم چنی ــه می نم ــخ را مطالع ــای تاری ــوان کتاب ه ــاگرد ج ش
ــا در  ــت. ام ــده داش ــک برن ــا ی ــه جنگ ه ــه هم ــد ک ــوم می ش معل
جنگ هــای امــروزی بیــش از پیــش روشــن اســت کــه هیچ کــس 

برنــده نیســت. همــه بازنــده هســتند.«

دیپلوماســی بــه معنــای هم آهنگ ســازی سیاســت 
ملــی بــا سیاســت خارجــی دولــت در کانــون روابط 
بین الملــل اســت کــه بــا شــگردهای ظریــف مذاکــرات، البی گــری، 

پژوهــش، تحلیــل و تدقیــق به نمایــش گذاشــته می شــود.
نداریــد،  را  ایــن ویژه گی هــا و ظرفیت هــا  اگــر   عالی جنــاب! 
دیپلومــات نیســتید. در ایــن حالــت بهتر اســت خموش باشــید، حقوق 
ــد.  ــن کنی ــته به ت ــای آراس ــد و لباس ه ــت آری ــان را به دس ــوار ت ماه

ــد. ــوش نکنی ــک« را فرام ــرکات »دیپلوماتی ــتی ژســت ها و ح راس

آیــا تــا هنــوز نــگاه انتقــادی درونــی بــر ایــن وضعیت 
ــا در  ــش م ــه نق ــیده ایم ک ــود پرس ــته ایم و از خ داش
به وجــود آمــدن ایــن وضعیــت خون بــار و وحشــتناک چــه بــوده اســت؟ 
ــان  ــه جری ــد؟ این ک ــرون ش ــت بی ــن وضعی ــوان از ای ــه می ت چگون
بنیادگرایــی بــا برآینــد همچــون رخدادهــای خونیــن، همــه روزه از مردم 
ــرف  ــا، یک ط ــت. ام ــه اس ــرف قضی ــه یک ط ــرد ک ــی می گی ــا زندگ م
ــم در  ــه می توانی ــا چگون ــویم. م ــی می ش ــه قربان ــتیم ک ــا اس ــه م قضی
همچــون وضعیــت زنــده بمانیــم؟ تــا هنــوز بــه راهکارهــای معقــول و 
ــا بنیادگرایــی و تروریســم کرده ایــم؟  ــه ب ــرای مبــارزه و مقابل درســت ب
بــدون شــک کــه بــه همــان انــدازه راه و روش برای کشــتن وجــود دارد، 

بــه همــان تعــداد راه و روش بــرای نجــات نیــز اســت.

در حادثــه ی تروریســتی امروزمثــل همیــش کســانی 
ــت آوردن  ــرای به دس ــه ب ــتند ک ــت پیوس ــه ابدی ب
شــش هــزار افغانــی بــه زحمــت و از آبلــه کــف دســت از بــام تا شــام کار 
ــا عــزت نفــس، قناعــت و  ــد، آنانی کــه امــروز شــهید شــدند ب می کردن
حــس وطــن دوســتی زیســتند و امــروز اگــر در کنــار ما نیســتند یادشــان 

بــا جاویــدان اســت.
ولــی بــه آنانی کــه هــدف اصلی شــان نابــودی ملــت بی گنــاه و مظلــوم 

ــت! ما اس
ــد  ــد چن ــت می آوری ــه دس ــان ب ــه از درک مزدوری ت ــا پولی ک ــاید ب  ش
روز زندگــی مرفــه داشــته باشــید ولــی بدانیــد که شــما منفورترین نســل 
ــا  انســان هســتین کــه حتــا وجــدان شــما از شــما نفــرت دارد، شــما ب
ــانی  ــد کس ــه از آن به دســت می آوری ــگان و پولی ک ــه بیگان ــزدوری ب م
را نشــانه می گیریــد کــه هــم در دینــداری، هــم در وطــن دوســتی، هــم 
در انســان دوســتی و هــم در تعهــد بــه ارزش هــای ایــن خــاک از شــما 

بــر تــر انــد.
ــا افتخــار  ــا غــرور زیســتن و ب ــز مــا کــه ب ــر شــهدای عزی ــدا ب  خداون

شــهید شــدند ببخشــا!

دشمن در پشت دروازه های مردم!
یــادم هســت حــدود ۳۵۵ ســال قبــل یکــی از 
ــد دشــمن را در ســرزمین خــودش بزنیــم و  ــا بای ــزرگان می گفــت )م ب
ــن  ــا را در ســرزمین خودمــان از بی ــد و م ــدا می کن ــه او فرصــت پی گرن

می بــرد(. اکنــون مصــداق واقعــی آن را درافغانســتان می بینیــم.
ــت،  ــح نیس ــه توضی ــازی ب ــم و نی ــگان می دانی ــه هم ــی ک ــه دالیل  ب
حــاال دشــمن در پشــت دروازه هــای ادارات دولتــی و مــردم قرارگرفتــه 
و ایســتاده اســت. ظاهــراً دیوارهــای اســتنادی و موانــع هــم نمی توانــد 

جلــو آن هــا را بگیــرد.
ــا دســت  ــردان افغانســتان ب ــت م ــه دول ــی را ک ــال جهنم ــن ح ــا ای  ب
ــم  ــا رق ــردم بیچــاره م ــرای م خودشــان درطــی ســال های متمــادی ب

ــم. ــه می بینی ــت ک ــن اس زده، همی
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ــول  ــرمربی لیورپ ــوپ، س ــن کل یورگ
ــذب  ــه ج ــلونا ب ــه بارس ــایعه عالق ش
کوتینیــو را رد کــرد و گفــت کــه 
ــروش  ــه ف ــی ب ــچ تمایل ــول هی لیورپ

ــدارد.  ــود ن ــتاره خ س
هافبــک برزیلــی در آســتانه بازگشــت 
انتظــار  و  دارد  قــرار  میادیــن  بــه 
اتحادیــه  دیــدار جــام  مــی رود در 
مقابــل ســاوتهمپتون امــروز چهارشــنبه 
بــه میــدان بــرود. شــایعاتی مبنــی بــر 
عالقــه بارســا بــه جــذب کوتینیــو بــا 
60 میلیــون پونــد شــنیده می شــود 
ولــی کلــوپ  مدعــی شــد کــه هافبک 

24 ســاله در آنفیلــد می مانــد. 

ــده و تفکــری  ــچ ای ــا هی ــت: »م او گف
نداریــم  کوتینیــو  جدایــی  دربــاره 
هیــچ  ماســت.  بازیکــن  او  زیــرا 
ــز  ــچ چی ــت، هی ــری نیس ــر دیگ تفک
ــوب  ــی خ ــت. خیل ــرده اس ــر نک تغیی
ــزرگ  ــگاه ب ــک باش ــر ی ــود اگ می ش
ــد و  ــرده باش ــر ک ــه فک ــن رابط در ای
ــد  ــرده باش ــوش ک ــال فرام ــاال کام ح
ــوده  ــه مصــدوم ب ــا 6 هفت ــرا او 5 ی زی
ــزرگ  ــگاه های ب ــفانه باش اســت. متاس
ــت  ــد. مصدومی ــر می کنن ــور فک این ط
شــکی  و  نبــوده  جــدی  کوتینیــو 
ــل  ــن قب ــاره بازیک ــه او دوب ــت ک نیس

می شــود.«

ــری  ــت خب ــه در نشس ــس انریک لوئی
دیــروز خــود، بــه حمایــت از تصمیــم 
ــم  ــه مراس ــن ب ــرای نرفت ــش ب بازیکنان

ــت.  ــا پرداخ ــای فیف بهترین ه
ــازی  ــپ ب ــب در نوکم ــلونا امش بارس
حساســی برابــر بیلبائــو در یــک هشــتم 
نهایــی کوپــا دل ری پیــش رو دارد. 
را  رفــت  بــازی  کــه  آبی اناری هــا 
ــرای  ــب ب ــد، امش ــذار کرده ان 2-1 واگ
صعــود، محکــوم بــه پیــروزی هســتند. 
بــه همین دلیل مســی، ســوارز، اینیســتا 
و پیکــه تصمیــم گرفتنــد کــه به مراســم 
ــنبه  ــه دوش ــا ک ــال فیف ــای س بهترین ه
شــب در زوریــخ برگــزار شــد نرونــد. 
گفــت:  رابطــه  همیــن  در  انریکــه 
شــخصی  تصمیم هــا  »این گونــه 
هســتند و بــه خــود بازیکنــان مربــوط 
ــه آن  ــی ب ــوان مرب ــه عن ــن ب اســت. م
ــه خصــوص کــه  ــرام می گــذارم؛ ب احت
ــت  ــی پش ــال ورزش ــی کام انگیزه های
ــن 100  ــود. م ــه ب ــم نهفت ــن تصمی ای
درصــد از تصمیــم بازیکنانــم حمایــت 
می کنــم و معتقــدم چــون علــت نرفتــن 
ــم  ــود، تصمی ــی ب ــال ورزش ــا کام آن ه
ــق  ــاد ح ــه انتق ــد. البت ــتی گرفتن درس
ــد  ــی می توان ــر کس ــت و ه ــه اس هم
ــان  ــر خــودش را بی ــورد نظ ــن م در ای

ــد.« کن
اعتراضــات پیکــه بــه داوری: »ایــن 
نظــر پیکــه اســت و معتقــدم کــه چنین 
نــه روی  او و  نــه روی  موضوعــی 

ــد  ــی نخواه ــر منف ــا تاثی ــرایط بارس ش
ــغ  ــخص بال ــک ش ــه ی ــت. پیک گذاش
بایــد  اســت و می دانــد کــه چــه 
ــزرگ و  ــی ب ــک حرفه ی ــد. او ی بگوی
ــرای ماســت.  ــی ب ــن حیات ــک بازیک ی
ــائل داوری  ــه مس ــن ب ــرا م ــه چ این ک
کــه  اســت  ایــن  نمی کنــم  ورود 
ــلونا در  ــگاه بارس ــن و باش ــت م دخال
درســت  داوری  اشــتباهات  مســاله 
ــه  ــردن و گالی ــدم گریه ک نیســت. معتق
ســاده یی  خیلــی  کار  داوری هــا  از 
اســت و مــن وظایفــی ســنگین تر روی 

دوشــم دارم.«
ــازی  ــو: »ب ــر بیلبائ ــازی برگشــت براب ب
رفــت را بــه خوبــی تحلیــل کرده ایــم. 
واضــح اســت کــه نتیجــه بــازی رفــت 
ــک  ــی زدن ی ــود ول ــا نب ــود م ــه س ب
ــن  ــا ای ــه م ــف، ب ــه حری گــول در خان
امــکان را داده اســت کــه بــا خوشــبینی 
ــه بــازی برگشــت نــگاه کنیــم. جــام  ب
حذفــی اســت و فقــط یــک تیــم بایــد 
صعــود کنــد. مســلما تمــام تالش مــان 
را خواهیــم کــرد تــا نتیجــه بــازی رفت 
ــارم  ــک چه ــه ی ــرده و ب ــران ک را جب
نهایــی صعــود کنیــم. هرچنــد در بــازی 
برابــر بیلبائــو و ویارئــال، نتایــج خوبــی 
ــیار  ــا بس ــتگی م ــا شایس ــم ام نگرفتی
ــن  ــال همی ــود. فوتب بیشــتر از این هــا ب
اســت و گاهــی تیمــی کــه برتــر میــدان 
ــروزی  ــب پی ــه کس ــق ب ــت، موف اس

نمی شــود.«

هرچقــدر ســوارز و نیمــار، فصــل 
بــا  مقطعــی  چنیــن  در  گذشــته 
گول هــای خــود جــور غیبــت دو 
ماهــه مســی را کشــیده بودنــد، در 
فصــل جــاری بــا افــت گول زنــی 
ــی  ــده اند. افت ــه رو ش ــی روب محسوس
ــیار  ــار بس ــوص در نیم ــه خص ــه ب ک

اســت.  چشــم گیر 
ــرح  ــم مط ــه مهاج ــی س ــار گول زن آم
ــس  ــی، لویی ــل مس ــی لیون ــا یعن دنی
ــل  ــه فص ــب ب ــار نس ــوارز و نیم س
گذشــته کاهــش چشــم گیری نداشــته 
اســت. مهاجمــان بارســلونا ســال 
گذشــته تــا هفتــه هفدهــم اللیــگا 
لیــگ  گروهــی  مرحلــه  پایــان  و 
قهرمانــان 48 گــول بــه ثمــر رســاندند 
ــول را وارد  ــن فصــل 43 گ ــا در ای ام

دروازه حریفــان کردنــد. 
مربــوط  مســی  بــه  بحــران  ایــن 
یــازده  از  توانســت  او  نمی شــود. 
ــول  ــه 23 گ ــود را ب ــار خ ــول آم گ
برســاند )مهاجــم ارجنتاینــی ســال 
ــیب  ــت آس ــه عل ــاه ب ــته دو م گذش
دیدگــی در میادیــن حضــور نداشــت( 
امــا آمــار گول زنــی نیمــار و ســوارس 
کاهــش یافتــه اســت. ایــن دو بازیکــن 
ــول  ــه فصــل گذشــته 17 گ نســبت ب

ــاندند.  ــر رس ــه ثم ــر ب کمت
آمــار مهاجــم برزیلــی از ســوارز بدتــر 

اســت. نیمــار افــت شــدیدی نســبت 
بــه ســال پیــش داشــته اســت. او ســال 
گذشــته 16 گــول بــه ثمر رســاند )14 
گــول در اللیــگا و دو گــول در لیــگ 
ــا  ــل تنه ــن فص ــا در ای ــان( ام قهرمان
6 بــار موفــق بــه گول زنــی شــده 
اســت. ســوارز در شــرایط بهتــری 
قــرار دارد ولــی نســبت بــه قبــل افــت 
کــرده اســت. مهاجــم اروگوئه یــی 
ــه ثمــر  ــا هفتــه هفدهــم 16 گــول ب ت
ــگ  ــی لی ــه گروه ــاند و در مرحل رس
قهرمانــان پنــج گــول زد امــا مجمــوع 
گول هــای او در فصــل جــاری بــه 14 

می رســد. 
درصــد   33.3 گذشــته  ســال 
ــار و 13.9  ــه نیم ــای MSN ب گول ه
درصــد بــه ســوارز اختصــاص داشــت 
)43.75 درصــد گول هــا توســط دو 
مهاجــم اروگوئــه ای و برزیلــی بــه 
ثمــر رســید( ولــی ایــن آمــار امســال 

ــید.  ــد رس ــه 32.55 درص ب
 22.91 گذشــته  ســال  مقابــل  در 
درصــد گول هــا بــه مســی اختصــاص 
داشــت کــه فصــل جــاری بــه 53.43 
درصــد رســیده اســت. درســت اســت 
ــر دوری  ــه خاط ــالف ب ــن اخت ــه ای ک
از میادیــن بــوده  دو ماهــه مســی 
ــی و  ــم برزیل ــت مهاج ــا اف ــت ام اس

ــت.  ــکار اس ــه ای آش اروگوئ

ــه  ــرد ک ــالم ک ــما اع ــروز رس ــا دی فیف
ــرکت 48  ــا ش ــی 2026 ب ــام جهان ج

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــم برگ تی
ــادی  ــای زی ــه مخالفت ه ــی ک در حال
ــزرگان  ــتان و ب ــال دوس ــوی فوتب از س
فوتبــال بــا برگــزاری جــام جهانــی بــا 
48 تیــم ابــراز شــده بــود، در نهایــت در 
رای گیــری کــه دیــروز در شــورای 37 
نفــره فیفــا برگــزار شــد، تصویــب شــد 
ــا  ــال 2026 ب ــی از س ــام جهان ــه ج ک
48 تیــم برگــزار شــود.  طبــق گــزارش 

ــگا  ــس اللی ــاس، رئی ــر تب ــارکا، خاوی م
ــی  ــه دادگاه عال ــا ب ــد دارد از فیف قص
بروکســل و نیــون شــکایت کنــد؛ چــرا 
ــای  ــش تیم ه ــت افزای ــد اس ــه معتق ک
ــی  ــم، ضربه ی ــه 48 تی ــی ب ــام جهان ج
داخلــی  لیگ هــای  بــرای  جــدی 
خواهــد بــود و تصمیمــی غیرقابــل 
تحمــل اســت.  تبــاس همچنیــن قصــد 
ســایر  مدیــران  بــا  جلســه یی  دارد 
ــرده و  ــزار ک ــی برگ ــای اروپای لیگ ه
حمایــت آن هــا را بــا خــود همــراه کند.

فوتبــال  اســطوره  مارادونــا،  دیگــو 
ارجنتایــن از لیونــل مســی و دیگــر 
بازیکنــان بارســا بــه خاطــر نیامــدن بــه 
مراســم بهترین هــای ســال انتقــاد کــرد. 
مســی نامــزد دریافــت عنــوان بهتریــن 
بازیکــن جهــان بــود و انتظــار می رفــت 
کــه بــه همــراه ســوارز، نیمــار، اینیســتا 
و پیکــه بــه ایــن مراســم بیایــد. بــا ایــن 
حــال روز دوشــنبه آن هــا تصمیــم 
ــا  ــد ت ــم نیاین ــن مراس ــه ای ــد ب گرفتن
خــود را بــرای دیــدار بــا اتلتیــک بیلبائو 
آمــاده کننــد. حــال مارادونــا به انتقــاد از 
مســی و هم تیمی هایــش پرداخــت. 
ــا  ــم، ب او گفــت: »مــن از مســی ناراحت
تماشــای تلویزیــون در خانــه نمی تــوان 

بــا کســی یــا چیــزی جنگیــد. نمی دانــم 
چــرا بارســا بــه چنیــن رویــداد مهمــی 
ــد و  ــی دارن ــا اولویت های ــد. آن ه نیام
اولویــت لئــو عــدم حضــور بــود. فکــر 
می کنــم اینجــا بیشــتر از بارســلونا 

ــد.« ــتند بجنگن می توانس
ــال و  ــطوره رئ ــوس، اس ــو کارل روبرت
برزیــل نیــز در ایــن رابطــه گفــت: »من 
ــش  ــو و هم تیمی های ــه لئ ــم ک ناراحت
آن هــا  نیامدنــد.  مراســم  ایــن  بــه 
بازیکنــان بزرگــی از فوتبــال هســتند و 
همــه دوســت داشــتیم آن هــا را ببینیــم. 
ایــن یــک عنــوان بــزرگ اســت. فیفــا 
بزرگتریــن ســازمان فوتبالــی اســت 

ــد اینجــا باشــند.« ــه بای ــن هم بنابرای

فرانســوی  مهاجــم  ژیــرو،  الیویــه 
ــتانه  ــه در آس ــرد ک ــد ک ــنال، تایی آرس
ــرار  ــا ق ــا توپچی ه ــرارداد ب ــد ق تمدی

دارد. 
در حالــی کــه تنهــا 18 مــاه تــا پایــان 
قــرارداد ژیــرو بــا آرســنال باقــی 
ــش در  ــای خوب ــا بازی ه ــده، او ب مان
ــه یکــی از  ــار دیگــر ب ــر، ب ــه اخی هفت
ــل  ــم تبدی ــن تی ــدی ای ــان کلی بازیکن

ــد.  ش
بــرای  اخیــر  بــازی  چهــار  در  او 
آرســنال، 4 گــول زد و 2 پــاس گــول 
ــل  ــی مقاب ــول عقرب ــه گ داد؛ از جمل
کریســتال پــاالس، گــول تســاوی 
مقابــل بورنمــوث در دقیقــه 90 و گول 

ــتون در  ــر پرس ــش براب ــروزی بخ پی
.FA Cup

ژیــرو بــه خبرنــگاران گفــت: »مــا 
ــرای  ــق ب ــه تواف ــیدن ب ــتانه رس در آس
ــم  ــتیم. می خواه ــرارداد هس ــد ق تمدی
بــه ماجراجویــی ام در خانواده آرســنال 
ادامــه بدهــم. احســاس خوبــی از 
بــا  وقتــی  دارم.  اینجــا  در  بــودن 
ــت  ــر( صحب ــن ونگ ــرمربی )آرس س
ــه  ــد ک ــن می گوی ــه م ــم، او ب می کن
ــه  ــم ک بازیکــن مهمــی هســتم. می دان
چــه توانایی هــای دارم. تنهــا بایــد 
صبــور باشــم، در تمریــن کار کنــم 
ــن  ــه م ــت ب ــا نوب ــم ت ــر بمان و منتظ

ــد.« برس

ــه  ــم معارف ــو در مراس ــدو نازاری رونال
تــوپ طــال رونالــدو در برنابئــو حضور 
داشــت و یکــی از کســانی بــود کــه رو 
ــود او  ــت. خ ــک گف ــه او تبری در رو ب
ــوان را کســب  ــن عن ــار ای پیشــتر دو ب
ــه  ــد ک ــی ش ــال مدع ــود و ح ــرده ب ک
ــال  ــوپ ط ــته ت ــال شایس ــدو کام رونال
ــه  ــتم ک ــت: »شــکی نداش ــود.  او گف ب
او ایــن جایــزه را کســب می کــرد. 
ــه  ــش از هم ــرادی، او بی ــاظ انف از لح
ــتاوردها،  ــه دس ــرد و در زمین ــالش ک ت
دو عنــوان خیلــی مهــم در ســال 2016 

ــورو.  ــگ و ی ــرد، چمپیونزلی ــب ک کس
بــه نظــر مــن ایــن او بیــش از همیشــه 

ــود.« ــوان ب ــن عن شایســته ای
رونالــدو دربــاره زیــدان گفــت: »واقعــا 
برایــش خوشــحالم. او بــه عنــوان یــک 
ســرمربی عملکــرد بســیار خوبــی 
داشــته اســت. عملکــردی بهتــر از 
چیــزی کــه کســی بتوانــد تصــور کنــد. 
ــه  ــه ب ــود ک ــق ب ــی موف او در زمینه ی
نظــر مــن بســیار دشــوار بــود: انگیــزه 
ــر  ــه 11 نف ــان، ن ــام بازیکن ــه تم دادن ب

ــم.« ــه کل تی ــی بلک اصل
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 The عــدم حضــور ســتاره های بارســا در مراســم
BeST فیفــا انتقادهــای زیــادی را در پــی داشــته اســت. 

روز دوشــنبه مســی، اینیســتا، پیکــه و ســوارز تصمیــم 
گرفتنــد کــه بــه مراســم بهترین هــای فیفــا نرونــد. دلیــل 
ایــن امــر در پیــش بــودن بــازی حســاس بارســا برابــر 

بیلبائــو در کوپــا دل ری اعــالم شــد. 
ــته  ــی برجس ــخصیت های فوتبال ــیاری از ش ــا و بس فیف
ــن  ــرده و ای ــاد ک ــدی انتق ــه تن ــاله ب ــن مس ــا از ای دنی
حرکــت ســتاره های بارســا را نوعــی بی احترامــی 
تلقــی کرده انــد. حتــی کریســتیانو نیــز پــس از دریافــت 
جایــزه بهتریــن بازیکــن ســال 2016، بــه ایــن موضــوع 
اشــاره کــرد و گفــت که یــی کاش بازیکنــان بارســا در 

مراســم حضــور داشــتند. 
بــه ادعــای مــارکا، آنــدرس اینیســتا، کاپیتــان بارســلونا 
ــاس  ــوس تم ــرخیو رام ــا س ــم ب ــام مراس ــس از اتم پ
ــه  ــا ب ــان بارس ــر غایب ــرف خــود و دیگ ــه و از ط گرفت
ــی  ــا عذرخواه ــم فیف ــور در مراس ــدم حض ــر ع خاط
ــوس  ــد رام ــارکا، هرچن ــای م ــق ادع ــرده اســت. طب ک
ــا  ــد ب ــن عذرخواهــی را پذیرفته ان ــا ای و دیگــر رئالی ه
ایــن حــال ناراحتــی آن هــا از ایــن مســاله هنــوز برطرف 

نشــده اســت. 

ــز ســاالنه  ــس از مراســم جوای ــدو پ کریســتیانو رونال
فیفــا، راجــع بــه اظهــارات اخیــر پیکــه علیــه داوران 

صحبــت کــرد. 
رونالــدو کــه دوشــنبه شــب توانســت عنــوان بهتریــن 
بازیکــن ســال فیفــا را از آن خــود کنــد، در مصاحبــه 
بــا کادنــا کوپــه بــا ســوالی در مــورد اظهــارات اخیــر 

پیکــه در مــورد داوران روبــه رو شــد. 
ــا در  ــه بارس ــتباهات داوری علی ــل اش ــه دلی ــه ب پیک
ــه انتقــاد  ــال، ب ــر بیلبائــو و ویارئ ــازی اخیــر براب دو ب
تنــد از داوران فوتبــال اســپانیا پرداختــه و آن هــا را بــه 

ــال متهــم کــرده اســت.  جانــب داری از رئ
ــت: »در  ــارات گف ــن اظه ــه ای ــش ب ــدو در واکن رونال
از  بیشــتر  مــردم  آرزو می کنــم کــه  ســال 2017 

ــد.« ــتفاده کنن ــان اس ــه از فکرش همیش
ــز  ــا نی ــزه The BeST فیف ــورد جای ــدو در م رونال
گفــت: »ایــن جایــزه بــه مــن رســید چــون در ســال 

ــودم.« ــن ب ــن بازیک 2016 بهتری

ــه  ــد ک ــی ش ــا مدع ــس فیف ــو، رئی ــی اینفانتین جیان
ــز  ــان انگی ــم هیج ــا 48 تی ــی ب ــام جهان ــزاری ج برگ

ــود.  ــد ب خواه
ــی 2026  ــروز تصویــب کــرد کــه جــام جهان فیفــا دی
بــا 48 تیــم برگــزار شــود. ایــن موضــوع از وعده هــای 
اولیــه اینفانتینــو بــود کــه در رای آوردن او بــرای 
ــر بســیاری  ــا تاثی ــی ریاســت فیف حضــور روی صندل
داشــت. حــال او مدعــی شــد کــه همــه از برگــزاری 

ــم هیجــان زده هســتند.  ــا 48 تی ــی ب جــام جهان
او گفــت: »تــا بــه اینجــا همــه از ایــن موضــوع هیجــان 
زده هســتند. نمی گویــم صــد در صــد حمایــت شــده 
ولــی بــا همکارانــی کــه صحبــت کــردم، همــه از ایــن 
موضــوع هیجــان زده بودنــد. نمی گویــم صــد در صــد 
ــام  ــا تم ــی مطمئن ــت نکــردم ول ــا همــه صحب ــرا ب زی

آفریقــا از ایــن موضــوع هیجــان زده اســت.«
بــا ایــن حــال انتقاداتــی نیــز از ایــن موضــوع بــه عمــل 
ــه  ــس اتحادی ــه، رئی ــز رومینیگ ــت. کار هاین ــده اس آم
باشــگاه های اروپایــی در ایــن رابطــه گفــت: »بــه 
خاطــر هــواداران و بازیکنــان، مــا از فیفــا درخواســت 
داریــم کــه تیم هــای حاضــر در جــام جهانــی را 
ــی  ــد اولویت افزایــش ندهــد. سیاســت و تبلیغــات نبای

ــند.« ــته باش ــال داش ــر از فوتب باالت

عذرخواهی مستقیم اینیستا 
از رئالی ها

پاسخ رونالدو 
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آیا »جنگ خوب« اوباما 
در افغانستان ادامه خواهد یافت؟

هفتــه ی گذشــته، هنگامــی کــه توجــه رســانه ها 
ــه  ــیا ) CiA( ک ــواهد س ــدون ش ــای ب ــر ادع درگی
گویــا روس هــا انتخابــات ریاســت جمهوری را هــک 
ــروی  ــا 300 نی ــور اوبام ــود، رئیس جمه ــد، ب کرده ان
دریایــی امریــکا را خاموشــانه دوبــاره در والیــت 
ــته  ــال گذش ــه س ــتاد. در س ــتان فرس ــد افغانس هلمن
ــی در  ــای امریکای ــه نیروه ــت ک ــار اس ــن اولین ب ای
آن منطقــه ی منازعــه فرســتاده می شــوند و ایــن 
بیانگــر شکســت نهایــی پالیســی اوبامــا در افغانســتان 
اســت. رئیس جمهــوری کــه در پایــان کار خــود 
رســیده، وعــده داده بــود کــه در پایــان دور دوم 
ریاســت جمهوری اش تنهــا شــمار اندکــی از نیروهــای 
امریکایــی بــرای تامیــن امنیــت ســفارت امریــکا ]در 
افغانســتان[ باقــی خواهــد مانــد. امــا حــاال بــا رفتــن 
او از کاخ ســفید، بیــش از 8 هــزار نیــروی امریکایــی 

ــد. ــد مان ــی خواهن ــا باق آن ج

در  ملت ســازی  نــاکام  تجربــه ی  ســال   15 بــا  ترامــپ  رئیس جمهــور 
ــم«  ــر رژی ــدت »تغیی ــت طوالنی م ــرد؟ او از سیاس ــد ک ــه خواه ــتان چ افغانس
ــرده  ــاد ک ــی انتق ــای انتخابات ــان رقابت ه ــکا در جری ــازی« امری و »ملت س
اســت و مــن دوســت دارم فکــر کنــم کــه او ســربازان را بــه خانــه بــاز خواهــد 
گردانــد. اگرچنــد، مــن متعجــب نخواهــم بــود اگــر او اقدامــات نظامــی امریــکا 
را در افغانســتان بــرای یــک بــار و همیشــه جهــت پیــروزی در جنــگ افزایــش 
ــون  ــد، چ ــه ده ــن کار را ادام ــان ای ــر همچن ــد اگ ــد ش ــق نخواه ــد. او موف ده
ــه  ــروزی« چگون ــد »پی ــی نمی دان ــت. هیچ کس ــردن نیس ــل ب ــگ قاب ــن جن ای
ــتان  ــی در افغانس ــربازان امریکای ــتر س ــتار بیش ــت کش ــن اس ــا ممک ــت. م اس
ــراژدی  ــک ت ــن ی ــت. ای ــن اس ــه چنی ــر برنام ــا، اگ ــم حت ــر ببینی ــاال بهت را از ح

ــود. ــد ب ــتناک خواه وحش

زمانــی کــه اوبامــا برای بــار اول انتخاب شــد، ســوگند 
خــورد کــه جنــگ امریــکا در عــراق را خاتمــه خواهد 
بخشــید )جنــگ بــد( و حضــور نیروهــای امریکایی را 
در افغانســتان افزایــش خواهــد داد )جنگ خــوب(. او 
افزایــش نیروهــا در هــر دو جنــگ را پایــان بخشــید، 
در حالی کــه وضعیــت در هــر دو کشــور رو بــه 

خرابــی اســت.
چــرا نیروهــای دریایــی در هلمنــد ضــرورت اســت؟ 
به خاطری کــه اگرچنــد 15 ســال جنــگ احمقانــه 
ــل  ــا قب ــتان مدت ه ــکا در افغانس ــش امری و زیانبخ
ــنگتن  ــا[ واش ــود، ]ام ــده ب ــه ش ــت مواج ــه شکس ب
ــال  ــود. س ــه ش ــت مواج ــن حقیق ــا ای ــد ب نمی توان
ــت  ــت را تح ــن والی ــد ای ــان 20درص ــته طالب گذش
ــر دیگــر  ــذا میلیاردهــا دال ــد. ل کنتــرل خــود درآوردن
بایــد مصــرف شــود و جان هــای زیــادی نیــز از 

ــت. ــد رف ــت خواه دس
ــزی را  ــی چی ــروی دریای ــرباز نی ــن 300 س ــا ای آی
به دســت می آورنــد کــه در ســال 2011، 100000 
ســرباز امریکایــی قــادر نبودنــد به دســت آورنــد؟ آیــا 
ــه پیــروزی خواهــد  ایــن آخریــن فشــار، جنــگ را ب
ــه ســختی! هرچــه رئیس جمهــور دســتور  رســاند؟ ب
بــه اقدامــات نظامــی در عــراق و افغانســتان داد، 
وضعیــت بدتــر شــد. به عنــوان مثــال، در ســال 2016 
ــتان  ــب را در افغانس ــا 1337 بم ــور اوبام رئیس جمه
انداختــه اســت، 40 درصــد افزایــش نســبت بــه 
ســال 2015. براســاس آمــار ســازمان ملــل متحــد، در 
ــا  ــان در جنگ ه ــات غیرنظامی ســال 2016 شــمار تلف
2562 نفــر بــوده و 5835 نفــر هــم زخمــی شــده اند. 
بردولــت  را  زیــادی  پیروزی هــای  هــم  طالبــان 

ــانند. ــت می رس ــه ثب ــان ب ــانده ی افغ دست نش
ــا  ــی م ــت خارج ــنگتن سیاس ــران در واش مداخله گ
ــاب  ــی انتخ ــه کس ــه چ ــه ک ــن مالحظ ــدون ای را ب
ــاری  ــگ پافش ــر جن ــا ب ــد. آن ه ــه می دهن ــده، ادام ش
می کننــد، آن هــا بــرای تغییــر رژیــم فشــار می آورنــد، 
ــس از  ــا کشــورهای پ ــر، ت ــا دال ــرای میلیارده ــد ب بع
ــور »آزاد  ــه کش ــی ک ــد. زمان ــازی کنن ــگ را بازس جن
شــده« در یــک وضعیــت بدتــر قــرار می گیــرد، 
ــت  ــر آن اس ــن به خاط ــه ای ــد ک ــا می کنن ــا ادع آن ه
ــا آنچــه کــه کشــور را در جــای اول تخریــب  کــه م
کــرد، انجــام ندادیــم. ایــن کامــال غیرمنطقــی اســت، 
امــا رییســان جمهــوری که مشــوره ی نومحافظــه کاران 
را تعقیــب می کننــد، بــه نظــر می رســد توجهــی 
ــور  ــح و رئیس جمه ــدای صل ــا- کاندی ــد. اوبام ندارن
ــا اســالف خــود  ــی ب ــه تفاوت ــرده اســت ک ــت ک ثاب

ــدارد. ن
ــاکام  ــه ی ن ــا 15 ســال تجرب ــپ ب ــور ترام رئیس جمه
ــرد؟ او از  ــد ک ــه خواه ــتان چ ــازی در افغانس ملت س
سیاســت طوالنی مــدت »تغییــر رژیم« و »ملت ســازی« 
امریــکا در جریــان رقابت هــای انتخاباتــی انتقــاد کرده 
اســت و مــن دوســت دارم فکــر کنــم کــه او ســربازان 
ــن  ــد، م ــد. اگرچن ــد گردان ــاز خواه ــه ب ــه خان را ب
متعجــب نخواهــم بــود اگــر او اقدامات نظامــی امریکا 
ــت  ــه جه ــار و همیش ــک ب ــرای ی ــتان ب را در افغانس
پیــروزی در جنــگ افزایــش دهــد. او موفــق نخواهــد 
شــد اگــر همچنــان ایــن کار را ادامــه دهــد، چــون این 
ــد  ــی نمی دان ــت. هیچ کس ــردن نیس ــل ب ــگ قاب جن
»پیــروزی« چگونــه اســت. مــا ممکــن اســت کشــتار 
ــی در افغانســتان را از حــاال  بیشــتر ســربازان امریکای
بهتــر ببینیــم حتــا، اگــر برنامــه چنیــن اســت. این یک 

تــراژدی وحشــتناک خواهــد بــود.


