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دو شنبه  ۱۶ میزان ۱3۹7  سال هفتم  ۱۵۹۴

کمیسیون انتخابات: 

برای دو هزار کارمند روش استفاده 
از بایومتریک آموزش داده شده است

الزام حمایت از 
مهره های ضدطالب

بازداشت  تنش بار  رخداد  از  پس 
برجسته ترین  از  یکی  قیصاری،  نظام الدین 
شمال  در  مردمی  خیزش  فرماندهان 
اجتماعی  التهابات  که  افغانستان، 
دومین  در  داشت،  دنبال  به  بی پیشنه یی 
دستگیری  بی فرجام  عملیات  مشابه،  اقدام 
یکی دگر از فرماندهان ضدطالب در والیت 
کرد.  خلق  گسترده یی  واکنش های  غور، 
نظام الدین  برنامه ریزی شده ی  بازداشت 
سیاسی  و  اجتماعی  پیامدهای  و  قیصاری 
توصیه ی  یک  حاوی  داشت،  دنبال  به  که 
بود.  کشور  سیاسی  رهبری  برای  ضروری 
و  کماندو  نیروهای  به  توسل  با  حکومت 
امنیتی  نیروهای  از  نباید  خاص،  قطعات 
ملی در مهار و تضعیف فرماندهان ضدطالب 
استفاده کرده و خیزش های مردمی که در 
نهادهای  بهنگام  و  مستمر  حضور  غیبت 
گروه های  دگر  و  طالبان  برابر  در  امنیتی 
این  کند.  تضعیف  را  می جنگند  تروریستی 
دسته اقدامات، مضاف بر تضعیف اتوریته ی 
حکومت در برابر حمایت گسترده ی مردمی 
نیروهای  وجاهت  فرماندهانی،  چنین  از 
امنیتی ملی را آسیب زده و جبهه ی مقاومت 
مردمی در برابر طالب را تضعیف می کند ...

۲

شاید آن داستان تمثیلی موالنا در مثنوی معنوی را شنیده باشید که مرد مسافری 
با خرش در غروبی به خانقاهی می رسد و تصمیم می گیرد شب را در خانقاه بماند. پس 
برای گذران شب از شیخ خانقاه اجازه می گیرد و خر خود را به خادم خانقاه می سپارد و 

وارد خانقاه می شود.
صوفیان خانقاه غذایی برای خوردن نداشتند. شیخ خانقاه فکری می کند و ...

سال ها بود که رسول لندی در شمال افغانستان از یک جا، به جای دیگری می رفت 
نمی توانستند  که  زنانی  عالج  می داد:  ارایه  را  تقاضا  مورد  و  تخصصی  بسیار  خدمات  و 

»اوالددار« شوند.
حاال او فراری است. علمای دینی و مقامات دولتی خواستار اعدام وی در ...

فرماندهان  از  شمشیر«  »قمندان  به  معروف  علی پور،  فرمانده  بازداشت  عملیات 
نیروهای خیزش مردمی در والیت های مرکزی، با متواری شدن این فرمانده و کشته شدن 

هفت غیرنظامی و چهار سرباز پولیس ناموفقانه پایان یافته است.
مقام های محلی والیت غور می گویند که روز گذشته )شنبه، ۱۴ میزان( ...

سراب انتخابات پارلمانی افغانستان مالی حقه باز، عالج نازایی و قتل های ناموسی؛ 
رسول لندی چرا فراری شد؟

عملیات ناکام بازداشت »قمندان شمشیر«؛
فرمانده خیزش مردمی یا مسلح غیرمسوول؟
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جمهـوری کشـور واردات زعفـران و پیـاز زعفـران را 
منـع کـرده اسـت.

در خبرنامـه ی وزارت زراعـت کـه دیروز یکشـنبه 
)۱۵ میـزان( منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه آقـای غنی 
بـه هـدف »حفـظ جایـگاه جهانـی، پایـداری کیفیـت، 
ارزش افزایـی و گسـترش تولیـد زعفـران افغانسـتان« 

واردات زعفـران و پیـاز آن را منـع کـرده اسـت.
در اعالمیـه گفتـه شـده اسـت کـه تصمیـم منـع 
واردات زعفـران و پیـاز آن، پـس از پیشـنهاد وزارت 
زراعـت، آبیـاری و مالـداری بـه ریاسـت جمهـوری 

گرفتـه شـده اسـت.
بـر اسـاس اعالمیه، وزارت زراعت در پیشـنهادش 
بـه ریاسـت جمهـوری گفتـه اسـت: »از آن جایـی کـه 
ورود و قاچـاق زعفـران و پیـاز آن به داخل کشـور در 
سـال های اخیـر باعـث بعضـی دشـواری ها شـده، این 
موضـوع یکـی از موانـع عمـده در راسـتای توسـعه ی 
کشـت و صـادرات زعفـران اسـت؛ واردات و قاچـاق 
زعفـران و پیـاز آن، دسـتاوردهای چشـم گیر پـروژه ی 
توسـعه ی کشـت زعفـران افغانسـتان را متأثر می سـازد 
و باعـث کاهـش تولید و کاهـش عالقه منـدی دهقانان 

بـه کشـت آن می شـود.«
»زعفـران  اسـت:  کـرده  تأکیـد  زراعـت  وزارت 
کیفیـت«  بهتریـن  نخسـت  »مقـام  اعتبـار  افغانسـتان،  
زعفـران  پیـاز  و  زعفـران  ورود  و  می کنـد  حمـل  را 
خارجـی، باعـث می شـود که زعفـران بدکیفیـت، به نام 
زعفـران افغانسـتان بـه بیـرون صـادر شـده و نـام نیک 

افغانسـتان را در ایـن زمینـه لکـه دار سـازد.«
واردات  کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  وزارت  ایـن 
زعفـران  ارزش  کاهـش  باعـث  آن،  پیـاز  و  زعفـران 
افغانسـتان، ورود و شـیوع بیماری هـای گیـاه زعفـران 

ایـن صنعـت می شـود. اُفـت  و 
کـه  اسـت  آمـده  زراعـت  وزارت  اعالمیـه ی  در 
واردات زعفـران و پیـاز آن، باعث می شـود که سـکتور 
خصوصـی و سـرمایه گذاران عالقه مندی شـان را بـرای 

سـرمایه گذاری در ایـن بخـش، از دسـت بدهنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت زراعـت میـزان 
تولیـد زعفـران را در دو سـال گذشـته از ۳.۵ تُـن بـه 
۱۰.۶ تُـن و سـاحه ی کشـت زعفـران را از یـک هـزار 
و ۵۰ هکتـار بـه پنـج هـزار و ۲۰۵ هکتـار افزایش داده 

ست. ا

رییـس  مسـلمیار،  هـادی  فضـل  روز:  اطالعـات 
مجلـس  ایـن  کـه  می گویـد  کشـور  سـنای  مجلـس 
طرحـی بـرای تأمیـن امنیـت افغانسـتان آمـاده کـرده 
اسـت که بـه زودی بـا رهبـران حکومت وحـدت ملی 

شـریک خواهـد کـرد.
آقای مسـلیمار در نشسـت عمومی دیروز یکشـنبه 
)۱۵ میـزان( مجلـس سـنا گفـت: »مـا طرحـی در مورد 
تأمیـن امنیـت افغانسـتان آمـاده کرده ایـم که بـه زودی 
بـا سـران حکومت شـریک خواهیـم کرد تا بـرای حل 

مشـکالت امنیتـی راه حلی پیدا شـود.«
او هرچنـد در مـورد ایـن طـرح امنیتـی جزئیاتـی 
ارایـه نکـرد، امـا گفـت کـه بـه زودی سـناتوران بـا 
رییـس جمهـور غنـی و داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس 
اجراییـه ی کشـور دیـدار و ایـن طـرح را بـرای آن هـا 

می کننـد. پیشـنهاد 
رییس مجلس سـنا افزود که شـهروندان افغانسـتان 
نمی خواهنـد کشورشـان البراتـوار آزمایش سـالح های 
روسـیه و امریـکا شـود، مـردم و سـران حکومـت باید 

شـرایط کنونـی را درک کنند.
در همین حـال، شـمار دیگـری از سـناتوران نیـز 
بـا ابـراز نگرانـی از وضعیـت امنیتـی کشـور گفتنـد که 
وضعیـت کنونـی امنیتـی افغانسـتان بـا جنـگ سـوریه 
مشـابه اسـت و امریـکا و روسـیه در حـال انتقال جنگ 

نیابتـی خـود در افغانسـتان اند.
آنهـا از حکومـت افغانسـتان خواسـتند تـا بـا اقناع 
امریـکا بـرای ختـم جنـگ در افغانسـتان، کشـور را از 

جنـگ نیابتـی نجـات دهد.
از سـویی هم، رییس مجلس سـنا و شـمار دیگری 
از سـناتوران پرتـاب بمب دسـتی بر خانـه ی عبدالعزیز 
آریایـی، رییس کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی را حمله 
بـر دموکراسـی و مردم سـاالری خوانـد و از حکومـت 
خواسـت کـه جلـو هرگونه اخـالل در رونـد انتخابات 

بگیرد.  را 
دفتـر  مسـوول  مجاهـد،  بصیـر  همین حـال،  در 
مطبوعاتـی پولیس کابـل پرتاب بمب دسـتی بر خانه ی 
رییـس کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات انتخاباتـی را 
پذیرفتـه و گفتـه اسـت کـه در ایـن رویـداد بـه کسـی 

است. نرسـیده  آسـیب 

وزارت زراعت: 

رییس جمهور واردات 
زعفران را منع کرده است

مجلس سنا: 

طرح امنیتی خود را به زودی با 
رهبران حکومت شریک می کنیم

محقق به حکومت: 

واحد نیروی ویژه را از لعل و سرجنگل خارج کنید 
و از مردم معذرت بخواهید

فرمانده پولیس ولسوالی سیدآباد میدان وردک کشته شد

کشته شدن ۱۰ فرد ملکی در حمله ی هوایی نیروهای خارجی در پکتیا

کمیسیون انتخابات: 

برای دو هزار کارمند روش استفاده از بایومتریک آموزش داده شده است

ریاست  دوم  معاون  محقق،  محمد  روز:  اطالعات 
نیروهای  باید  حکومت  که  است  گفته  کشور  اجراییه ی 
ویژه را از ولسوالی لعل و سرجنگل خارج و از مردم این 

ولسوالی معذرت بخواهد. 
نوشته  خود  فیسبوک  صفحه ی  در  محقق  آقای 
را  هزارجات  مناطق  که  مي خواهم  حکومت  »از  است: 
ناامن نکند و لشکرکشی را خاتمه داده، نیروهای قطعات 
از مردم لعل پوزش  از لعل خارج و  خاص حکومتی را 
از خانواده های شهدا و مجروحین دلجویی کند  خواسته 
محاکمه  به  را  جنایت  این  عوامل  و  سازمان دهندگان  و 

بسپارد.«
این  به  که  صورتی  در  است  داده  هشدار  او 
خواهد  مردم  از  نگیرد،  صورت  توجه  خواسته هایش 

خواست که به حرکات مدنی میلیونی متوسل شوند.
در بخشی از بیانیه ی آقای محقق آمده است: »سرانجام 
ارگ نشینان کینه جو به آرزوی اصلی خود رسیدند؛ حضور 
علی پور، فرمانده خیزش مردمی در لعل و سرجنگل بهانه یی 

مناسبی شد برای لشکرکشی به هزارجات و لگدمال کردن 
مردمی که ۲۰ سال برای استقالل کشور جهاد و مقاومت 
کردند و قریب ۲۰ سال دیگر برای دموکراسی و عدالت 

ایستادگی کردند )می کند(.«
معاون دوم ریاست اجراییه در یک بیانیه ی دیگر گفته 
است که حکومت مصروف زورآزمایی با رقیبان احتمالی 
و  می باشد  مرکزی  مناطق  و  قندز  بلخ،  در  خود  آینده ی 
تازه در صدد شعله ورساختن جنگ های داخلی در درون 
در  امنیتی  نیروهای  که  است  حالی  در  این  است.  نظام 
والیت غور،  روز شنبه )۱۴ میزان( برای بازداشت قوماندان 
علی پور، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در میدان وردک 

به ولسوالی لعل و سرجنگل والیت غور رفته بود.
به  او  بازداشت علی پور نشد و  به  نیروها موفق  این 
کمک مردم از محاصره ی نیروهای امنیتی نجات داده شد.

بر اساس گزارش ها، در درگیری میان نیروهای امنیتی 
و افراد علی پور ۱۱ نفر به شمول هفت غیرنظامی و چهار 

سرباز پولیس کشته شده اند.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت میدان وردک 
تأیید می کنند که به  دنبال حمالت تهاجمی گروه طالبان بر 
ولسوالی سیدآباد این والیت، فرمانده پولیس این ولسوالی 

همراه با شش تن از افرادش کشته شده اند.
وردک  میدان  والی  سخنگوی  منگل،  عبدالرحمان 
روز  اطالعات  روزنامه ی  به  میزان(   ۱۵( یکشنبه  دیروز 
پوسته های  و  ولسوالی  بر  طالبان  گذشته  »شب  گفت: 
که  کردند  آغاز  را  تهاجمی  ولسوالی حمالت  به  نزدیک 
فعال  دادند،  نشان  واکنش  هم  امنیتی  نیروهای  مقابل  در 
وضعیت نورمال است و حمله ی دشمن عقب زده شده 

است.«
آقای منگل گفت که در جریان این درگیری به شمول 
سید نضراب شاه هاشمی، فرمانده پولیس ولسوالی سیدآباد، 
شش سرباز امنیتی کشته و چهار سرباز دیگر زخمی شدند.

به گفته ی او، در این درگیری به جنگجویان طالبان نیز 
تلفات وارد شده اما آمار دقیق آن مشخص نیست.

سخن گوی  معاون  رحیمی،  نصرت  حال،  همین  در 
وزارت داخله نیز در یک نشست خبری در کابل گفت که 
در این حمله ی طالبان ۱۴ سرباز امنیتی به شمول فرمانده 
پولیس ولسوالی سیدآباد کشته و هفت سرباز دیگر زخمی 

شده اند.
آقای رحیمی گفت که در حال حاضر جاده ها به روی 
ترافیک باز است، حمله ی دشمن عقب زده شده و هیچ 

نگرانی وجود ندارد.
برخی  یکشنبه،  روز  صبح  که  است  حالی  در  این 
غزنی  والی  سخنگوی  نوری،  عارف  از  نقل  به  رسانه ها 
گزارش دادند که ولسوالی سیدآباد میدان وردک به دست 
این  در  نیز  غزنی  کابل-  شاهراه  و  کرده  سقوط  طالبان 

ولسوالی مسدود شده است.
و  ولسوالی  کنترل  که  کرده  ادعا  نیز  طالبان  گروه 
فرماندهی پولیس را در دست گرفته  و شماری از نیروهای 

امنیتی را کشته اند.

تأیید  پکتیا  والیت  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 
در  خارجی  نیروهای  هوایی  حمله ی  در  که  کرده اند 
ولسوالی»گرده څېړۍ« این والیت ده نفر ملکی کشته و 

نزدیک به ۲۰ نفر دیگر زخمی شده اند.
به صدای  پکتیا  پولیس  فرمانده  مندوزی،  رازمحمد 
امریکا گفته است که این حمله ی هوایی روز شنبه )۱۴ 
میزان( در منطقه ی سوری خیل ولسوالی » گرده څېړۍ« 
پس از آن انجام شده است که در نتیجه ی چهار سرباز 

نیروهای خاص نیز زخمی شده اند.
آن  از  این حمله پس  که  مندوزی گفته است  آقای 
ساحه  آن  در  افغان  ویژه ی  نیروهای  که  گرفته  صورت 
عملیاتی راه اندازی کرده بودند که هدف حمله ی طالبان 

قرار گرفتند و از نیروهای خارجی خواستار کمک شدند.
شورای  عضو  یک  منگل،  شفیق اهلل  حال،  همین  در 
والیتی پکتیا به روزنامه ی اطالعات روز گفت که تا کنون 
مشخص نیست که چند نفر کشته و زخمی شده اند، اما 
منظور  به  والیتی  شورای  و  والیت  از  مشترک  تیم  یک 

بررسی قضیه به ساحه اعزام شده است.
کرده  ادعا  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
ده  هوایی،  از حمله ی  پیش  این گروه  اعضای  که  است 
زخمی  را  دیگرشان  تن  پنج  و  کشته  را  امنیتی  سرباز 

کرده اند.
او همچنان ادعا کرده که سه موتر نیروهای خاص را 

نیز تخریب کرده اند.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده 
است که این کمیسیون تا کنون برای دو هزار کارمند روش 

استفاده از بایومتریک را آموزش داده است.
مستقل  کمیسیون  هاشمی، سخنگوی  حفیظ اهلل  سید 
انتخابات دیروز یک شنبه )۱۵ میزان( در یک نشست خبری 
در کابل گفت که قرار است کمیسیون انتخابات برای ۲۱ 
هزار کارمند روش استفاده از بایومتریک را آموزش بدهد 
که این روند به شکل زنجیره یی پیش می رود تا به آخرین 

محالت و مراکز رأی دهی برسد.
دستگاه های  انتقال  روند  که  افزود  هاشمی  آقای 

بایومتریک به شش والیت کشور نیز آغاز شده است.
بایومتریک  او گفت: » خوشبختانه ۲۲ هزار دستگاه 
انتقال  روند  امروز  است.  رسیده  انتخابات  کمیسیون  به 
این دستگاه ها و سایر وسایل آن به والیت های نورستان، 
بدخشان، پکتیکا، ارزگان، غور و فاریاب آغاز و دسته بندی 

شده و در حال انتقال است.«
متباقی  که  گفت  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
دستگاه ها تا اوایل هفته ی آینده به تمام والیات و به تمام 
داده خواهد  انتقال  ولسوالی ها  به شمول  رأی دهی  مراکز 

شد.
آقای هاشمی عالوه کرد که مواد حساس و غیرحساس 
به مراکز والیات رسیده و روند انتقال آن به ۷۴ ولسوالی 

کشور آغاز شده است.
او تأکید کرد که این ولسوالی ها به دلیل سخت گذربودن 

و ناامن بودن در اولویت کمیسیون قرار دارد و روند انتقال 
مواد حساس و غیرحساس زودتر از دیگر ولسوالی ها آغاز 

شده است.
هاشمی گفت: »فهرست رأی دهندگان به تمام مراکز 
بادغیس،  والیت های  از  که  ولسوالی یی   ۴۴ از  و  رسیده 
هلمند،  ننگرهار،  کاپیسا،  فاریاب،  غور،  زابل،  جوزجان، 
نیمروز، هرات و لوگر است، نیز مکمل چاپ شده و در 

حال انتقال است.«
رسیدن  از  حالی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دستگاه  های بایومتریک و انتقال آن به والیات خبر می دهد 
که روز شنبه )۱۴ میزان( شماری از احزاب سیاسی به این 
کمیسیون هشدار دادند در مناطقی که از بایومتریک برای 
شناسایی رأی دهندگان استفاده نشود، آرای آن مناطق قابل 

قبول نبوده و باید باطل اعالم شود.
در  گفتند  همچنان  اعالمیه یی،  نشر  با  احزاب  این 
صورتی که کمیسیون برای آنان ثابت نکند که جلو آرای 
تکراری و تقلبی گرفته شده است، پروسه ی انتخابات را 

نخواهند پذیرفت.
آنها تأکید کرده اند که استفاده از روش بایومتریک باید 
به شکل آنالین باشد و در صورتی که آرا بدون بایومتریک 

به صندوق ها ریخته شود، باید باطل اعالم شود. 
با این حال، قرار است انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ 
میزان، یعنی تا ۱۲ روز دیگر در ۳۳ والیت کشور برگزار 

شود.

تأثیـر  و  سـهم  مردمـی،  خیزش هـای 
قابل توجهـی در مقاومـت علیه شورشـگری طالبان 
و اعمـال حاکمیت دولـت در حوزه های دورافتاده و 
غیرشـهری دارد. اساسا، فلسـفه ی پیدایش، تجهیز 
و اسـتقرار نیروهـا و فرماندهان خیـزش مردمی در 
ولسـوالی های دوردسـت، جبـران ناتوانـی نیروهای 
و  اسـتانات  آن  امنیـت  تأمیـن  در  ملـی  امنیتـی 
پوشـش امنیتـی در برابـر پیشـروی و تهاجم هـای 
طالبان بوده اسـت. گزارش های دردسـت از جریان 
و جزئیـات عملیـات نظامـی بـرای بازداشـت آقای 
علی پـور، فرمانده برجسـته ی خیزش هـای مردمی 
در والیت هـای مرکـزی، تأییـد می کنـد کـه اقدام 
بـه ایـن عمـل را انگیزه هـای سیاسـی مرتبـط بـه 
مهره چینی هـای  احتمـاال  و  پارلمانـی  انتخابـات 
سـال  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  بـرای  الزم 
آینـده، چـارچ کـرده اسـت. بـه فرض صحـت این 
گزارش هـا، در می یابیـم کـه رهبـری حکومـت در 
مواجهـه بـا امـور حسـاس و مهمـی به برجسـتگی 
تأمیـن امنیت، اقدامـات انفرادی و سـلیقه یی روی 
دسـت می گیـرد و بـرای تأمیـن منافـع شـخصی 
نهادهـای  و  روندهـا  خـاص،  گروه هـای  و  افـراد 

حسـاس ملـی را قربانـی می کنـد.
ناامنی هـا،  بـه  کوتـاه  التفاتـی  بـا 
کـه  گاه خونبـاری  تهاجمـات  و  گروگان گیری هـا 
در شـاهراه  گروه هـای مسـلح کوچـی  و  طالبـان 
کابل-بامیـان و بخش هایـی از والیت هـای وردک 
اعتـراف  و غزنـی مرتکـب شـده  بودند/می شـوند، 
بـه ایـن واقعیـت کـه آقـای علی پـور بـه عنـوان 
فرمانـده خیزش هـای مردمـی، میـدان یـورش و 
حمـالت طالبـان در نواحـی تحـت کنتـرل اش را 
به آشـکارا تنگ کرده اسـت، دشـوار نیسـت. آقای 
علی پـور، بـه عنـوان یکـی از فرماندهـان ضدطالب 
و همـکار نهادهـای امنیتـی، در تأمیـن امنیـت آن 
اسـتانات و جلوگیـری یا دسـتکم کاهـش حمالت 
طالبـان، موفـق بـوده و از سـوی دگـر، رضایـت و 
حمایـت گسـترده ی مردم را نسـبت بـه کارنامه ی 
امنیتـی اش جلـب کـرده اسـت. علی رغـم موفقیت 
و  مناطـق  آن  امنیـت  تأمیـن  در  علی پـور  آقـای 
جبـران غیبـت نیروهـای امنیتی ملـی در حفاظت 
از شـهروندان، حکومـت امـا در یـک تـالش ناکام، 
برجسـته ی  فرمانـده  ایـن  بازداشـت  بـه  اقـدام 
ضدطالـب می کنـد. اقدامـی کـه می توانـد تـالش 
حکومـت در تضعیف حوزه هـای مقاومت مردمی و 

فرماندهـان ضدطالـب تفسـیر شـود.
برابـر  در  طالبـان  شورشـگری  دوام  جنـگ، 
مـردم  پسـند  مـورد  و  مشـروع  سیاسـی  نظـام 
افغانسـتان و الـزام تقویـت نیروهـای امنیتـی ملی 
و مردمـی ضدطالـب، حسـاس تر و مهم تـر از آن 
بـا آن،  اسـت کـه رهبـران سیاسـی در مواجهـه 
سیاسـی  منفعت جویی هـای  و  اولویت هـا  کام  در 
خصـوص  در  کنـد.  سـقوط  گروهـی  یـا  فـردی 
جبـران ناتوانی هـای نهادهـای امنیتـی در تأمیـن 
امنیـت و تضعیـف شورشـگری طالبـان، یکـی از 
مهم تریـن اولویت هـای حکومـت و مـردم، حمایت 
از فرماندهـان و جبهـات مردمـی ضدطالب اسـت. 
ایـن الـزام و اولویت، صرفـا در صورتـی می تواند به 
حاشـیه رود یـا تضعیف شـود که رهبـری حکومت 
در یـک سـناریوی خطرناک، فاجعه بار و برخاسـته 
از انگیزه هـای قومـی، به تقویت طالبـان و تضعیف 
جبهـات ضدطالـب متمایل باشـد. حتـا اگر چنین 
احتمالـی مطلقـا خطـا باشـد، اقـدام بـه بازداشـت 
در  مردمـی  خیزش هـای  برجسـته ی  فرماندهـان 
برابـر طالبـان توسـط حکومـت بـا کم وکیفـی کـه 
به ویـژه در بازداشـت نظام الدیـن قیصـاری رخ داد، 
تضعیـف  بـه  سیاسـی  خـاص  گروه هـای  تمایـل 
جبهـات ضدطالب تفسـیر می شـود. اتهامـی که در 
صورت گسـتردگی در شـیوع میان مـردم، وجاهت 
حکومـت را بـه صـورت جـدی آسـیب خواهـد زد. 
بـا توجـه بـه محبوبیت گسـترده ی مردمـی چنین 
فرماندهانـی کـه از موفقیت شـان در تأمیـن امنیت 
مـردم در برابـر حمالت طالبان ناشـی می شـود، به 
نظـر می رسـد کـه حکومـت راهی جـز تجدید نظر 
در خصـوص مواجهه اش بـا فرماندهان خیزش های 
مردمـی و دسـتکم مدیریـت التهـاب رسـانه یی و 
اجتماعـی ناشـی از چنیـن اتفاقاتی نـدارد. در غیر 
آن صورت، تقابل مردم با حکومت و شـیوع تفسـیر 
بازداشـت  در  حکومـت  اقدامـات  انگیزه خوانـی  و 
فرماندهـان مردمی ضدطالب توسـط مردم، ممکن 
اسـت گـراف اعتمـاد مـردم بـه حکومت بـه عنوان 
مسـوول تأمین امنیت شـهروندان را سـقوط داده و 

تقابل هـای جبران ناپذیـر تازه یـی خلـق کنـد. 
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]مــال[ خواســتار ۲۵۰۰ دالــر در مــاه 
شــدند. رســول لنــدی در ابتــدا ۷۰۰ 
ــس از آن   ــرد و پ ــت ک ــر پرداخ دال
ــن،  ــر ای ــا ب ــردازد. بن ــت بپ نتوانس
ــه پخــش  ــد محلــی[ ب آن هــا ]زورمن

ــد.« ــروع کردن ــا ش ویدیوه
ــای  ــر ویدیوه ــای اخی در ماه ه
ــه  ــدی ب ــال رســول لن چندســاله ی م
کــرده   درز  اجتماعــی  رســانه های 
ــود  ــث می ش ــه باع ــری ک ــت؛ ام اس
زنانــی کــه مــورد سوءاســتفاده ی 
ــد، بیشــتر  ــرار گرفته ان ــدی ق ــال لن م

ــد.  ــرار بگیرن ــر ق ــرض خط در مع
مــال لنــدی بــه ترکیــه فــرار 
کــرد و بــرای چنــد ســال در آن جــا 

ــرد.  ــی ک زندگ
اوایــل  در  او  کــه  هنگامــی 
ــاب  ــه فاری ــاری ب ــال ج ــتان س تابس
بازگشــت، ســالح در دســت گرفــت 
ــرف دار  ــی ط ــه های محل ــه ملیش و ب
دولــت در پشــتون کوت پیوســت. 
فرمانــده  جمشــیدی،  عبدالعظیــم 
»حــدود  می گویــد:  شــبه نظامیان 
ــد  ــن آم ــزد م ــش او ن ــاه پی ــه م س
عســکرت  ’می خواهــم  گفــت  و 
ــرده  ــه ک ــه توب ــت ک ــم‘. او گف باش
مرتکــب چنیــن  دیگــر  اســت و 
گفتــم  مــن  نمی شــود.  کاری 
ــرداری،  ــلحه ب ــی اس ــه، می توان ’باش

مشــکلی نیســت.«
می گویــد  جمشــیدی  آقــای 
ــته  ــاه گذش ــدی م ــال لن ــه او و م ک
ــد  ــی بودن ــام مأموریت ــال انج در ح
تماســی در  ملــی  امنیــت  از  کــه 
رابطــه بــه مــال لنــدی، اعمــال وی و 
اینکــه دولــت بــه دنبــال وی اســت، 
دریافــت کــرد. آقــای جمشــیدی 
مــال  دارد  امــکان  کــه  می گویــد 
شــنیده  را  او  گفت وگــوی  لنــدی 
ــش زد  ــان روز غیب ــرا هم ــد، زی باش
و تــا حــال خبــری از وی نشــده 

ــت.  اس
ــای  ــه آق ــد ک ــران می گوین دیگ
ــال  ــینه ی م ــا از پیش ــیدی دقیق جمش
ــن  ــه همی ــوده و ب ــر ب ــا خب ــدی ب لن
دلیــل او را اســتخدام کــرده بــود 
ــاس  ــت تم ــه دول ــی ک ــدا زمان و بع
ــد. ــرار کن ــازه داد او ف ــت، اج گرف

دربــاره ی  جمشــیدی  آقــای 
ــن  ــر م ــت: »اگ ــات گف ــن اتهام ای
را  او  خــودم  می شــناختمش، 
ــرود.« ــی دادم ب می کشــتم. اجــازه نم
محــل اقامــت فعلــی مــال لنــدی 
ــی  ــق، وال ــای فای ــوم نیســت. آق معل
کــه  می گویــد  فاریــاب  والیــت 
ــدی  ــال لن ــا م ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــریف  ــزار ش ــته در م ــه ی گذش هفت
ریــش  بــا  افغانســتان  شــمال  در 
متفــاوت  ظاهــر  و  تراشیده شــده 
ایســت های  اســت.  شــده  دیــده 
بزرگــراه  امتــداد  در  بازرســی 
شــمال افــراز شــده، امــا آقــای 
ــاور وی  ــه ب ــه ب ــد ک ــق می گوی فای
ــل،  ــه کاب ــودش را ب ــدی خ ــال لن م
پایتخــت افغانســتان رســانده اســت. 
ــورای  ــو ش ــیالب عض ــای س آق
دیگــری  نظــر  فاریــاب  والیتــی 
دارد؛ اینکــه مــال لنــدی پــس از 
بــه  مزارشــریف،  در  دیده شــدن 
والیــت نیمــروز در مــرز غربــی 
ــرده  ــفر ک ــران س ــا ای ــتان ب افغانس

اســت.
ــا  ــد: »ت ــیالب می گوی ــای س آق
این جــای کار، اســتخبارات تلفــن او 
را ردیابــی کــرده اســت. امــکان دارد 
او تلفــن اش را دور انداختــه باشــد.«

ســال ها بــود کــه رســول لنــدی 
در شــمال افغانســتان از یــک جــا، به 
جــای دیگــری می رفــت و خدمــات 
بســیار تخصصــی و مــورد تقاضــا را 
ــه  ــی ک ــالج زنان ــی داد: ع ــه م ارای

ــوند. ــتند »اوالددار« ش نمی توانس
حاال او فراری است.

علمــای دینــی و مقامــات دولتی 
خواســتار اعــدام وی در مالءعــام 
ــر  ــت موت ــک والی ــی ی شــده اند. وال
زرهــی اش را بــه عنــوان جایــزه 
رســول  مــورد  در  ســرنخ  بابــت 

ــت. ــرده اس ــنهاد ک ــدی پیش لن
مقامــات در والیــت فاریــاب 
ــال  ــام م ــه ن ــه ب ــردی ک ــد م می گوین
بانــد  می شــود،  شــناخته  لنــدی 
ــه  ــرد ک ــری می ک ــی را رهب اخازی ی
ــال  ــی داد. م ــرار م ــدف ق ــان را ه زن
ــودش  ــه خ ــود اینک ــا وج ــدی ب لن
ــی  ــی دین ــک روحان ــوان ی ــه عن را ب
ــود، از هیــچ صالحیــت و  جــا زده ب
ــوردار  ــی برخ ــی -مذهب ــار دین اعتب

ــت.  ــوده اس نب
ــل  ــک حداق ــا کم ــدی ب ــال لن م
دو زن کــه تــا کنــون بازداشــت 
و  بهره کشــی  بــه  شــده اند، 
ــم اســت  ــی مته ــتفاده از زنان سوءاس
بــه  فرزنــد  نمی توانســتند  کــه 
دنیــا بیاورنــد. مــال لنــدی ادعــا 
کــرده بــود کــه می توانــد آن هــا 
را »درمــان« کنــد؛ اول بــا دعــا و 
تعویــذ و اگــر تعویــذ کار نکــرد، بــا 

جنســی. رابطــه ی 
غــوری،  فریــد  گفتــه ی  بــه 
ــال  ــاب، م ــت فاری ــتان در والی دادس
ــا  ــی ب ــه ی جنس ــع رابط ــدی موق لن
ــه  ــم می گرفت ــودش فیل ــان از خ زن
ــا  ــتانش ب ــد او و هم دس ــت و بع اس
تهدیــد زنــان توســط ویدیوهــای 
و  پــول  آن هــا  از  ضبط شــده، 
می کرده انــد. اخــاذی  جواهــرات 
اخــاذی،  بــر  عــالوه 
مــال  کــه  دیگــری  جنایت هایــی 
ــت،  ــده اس ــم ش ــه آن مته ــدی ب لن
نگرانــی   به وجودآمــدن  باعــث 
در  مقامــات  بــرای  شــدیدتری 
جامعــه ی  در  شــده اند؛  فاریــاب 

محافظــه کاری کــه در آن عــزت و 
ــه  ــی زنان ــل جنس ــه تمای ــوس ب نام
گــره خــورده اســت و نزدیــکان زنان 
می تواننــد در صــورت مالحظــه ی 
برخــورد  تخلــف  کوچک تریــن 
خشــونت آمیزی بــا آن هــا داشــته 
ــی  ــرای زنان ــاق ب ــه اتف ــند، چ باش
ــال  ــزد م ــن ن ــه رفت ــه ب ــد ک می افت

لنــدی مظنــون انــد؟
ممکــن  پاســخ ها  از  یکــی 
ــه  ــان ک ــد؛ همچن ــن باش ــت ای اس
ــدی  ــال لن ــن م ــرای یافت ــتجو ب جس
بیشــتر می شــود، اجســاد بی جــان 
زنــان نیــز در جاهایــی کــه مــال قبــال 
ــه  ــروع ب ــود، ش ــر زده ب ــه آن س ب

کرده انــد. پیداشــدن 
ــد  ــژه فرزن ــد به وی ــتن فرزن داش
پســر، وظیفــه ی اصلــی زنــان متأهــل 
افغانســتان به خصــوص در مناطــق 
و  می شــود  پنداشــته  روســتایی 
ــن  ــد، ای ــا نیای ــه دنی ــدی ب اگــر فرزن
مقصــر  کــه  انــد  زنــان  معمــوال 

می شــوند. شــناخته 
ــواده،  ــه زن خان ــردان ب ــر م اگ
ــال  ــا م ــه جنســی ب ــتن رابط ــه داش ب

ــد از او  ــا داشــتن فرزن ــا حت لنــدی ی
ــرای  ــت ب ــن اس ــد، ممک ــک کنن ش
ــواده، در  ــروی خان ــام و آب ــظ ن حف
عملــی کــه بــه عنــوان قتــل ناموســی 
بــه  تصمیــم  می شــود،  شــناخته 
ــن  ــر ای ــا ب ــد. بن ــتن وی بگیرن کش
ــار  ــک  ب ــه ی ــی ک ــال دارد زنان احتم
فریــب مــال لنــدی را خورده انــد، 
ــار  ــن ب ــوند، ای ــی ش ــاره قربان دوب
ــان. ــود ش ــای خ ــط خانواده ه توس
ــت  ــی والی ــق، وال ــب اهلل فای نقی
ــن  ــرا چندی ــد: »اخی ــاب می گوی فاری
گرفتــه  صــورت  ناموســی  قتــل 
ــا ایــن  ــم کــه آی اســت و مــن حیران
قتل هــا بــا قضیــه ]مــال لنــدی[ 

ــر.« ــا خی ــت ی ــط اس مرتب
در حالیکــه عواقــب کارهــای 
ــه  ــم ب ــدت ه ــدی در کوتاه م ــال لن م
بــوده  ویران گــر  کافــی  انــدازه ی 
ــه  ــه ک ــت آن چ ــی ماهی ــت، ول اس
ــت، در  ــده اس ــم ش ــه آن مته ــال ب م
و  شــک  تخــم  آینــده  ســال های 
بی اعتمــادی را در جوامعــی خواهــد 
پاشــید کــه مــال در آن  کار کــرده 
ــت  ــاره ی اصلی ــردم در ب ــت و م اس

)نســب پــدری( کــودکان محلــی 
می باشــد. کنجــکاو 

کــه  می گویــد  فایــق  آقــای 
در اواســط ســپتامبر جســد یــک 
ولســوالی  پشــتون کوت،  در  زن 
ــدی،  ــال لن مجــاور محــل زندگــی م
یافــت شــده اســت. مقامــات ســعی 
ــه  ــد ک ــخص کنن ــا مش ــد ت می کنن
ــال  ــه ی م ــا قضی ــد ]ب ــن جس ــا ای آی

ــر.  ــا خی ــاط دارد ی ــدی[ ارتب لن
ــور  ــس ام ــی، ریی ــریفه عظیم ش
زنــان والیــت فاریــاب می گویــد 
زن   ۹ مــاه گذشــته  ســه  در  کــه 
در نتیجــه ی خشــونت مبتنــی بــر 
ــن در  ــده اند. ای ــته ش ــیت کش جنس
ــدت مشــابه  ــه در م ــی اســت ک حال
در ســال گذشــته، چهــار زن بــه قتــل 

ــد.  ــیده بودن رس
ــا  ــد: »م ــی می گوی ــم عظیم خان
ــای  ــه قتل ه ــتیم ک ــن هس ــران ای نگ
ــت  ناموســی افزایــش خواهــد یاف
ــزد  ــن در ن ــه رفت ــون ب ــان مظن و زن
]مــال لنــدی[ کشــته خواهنــد شــد.«
مــورد  در  دقیــق  جزئیــات 
ــت،  ــدک اس ــدی ان ــال لن ــی م زندگ

امــا شــرح مختصــری در مــورد 
بــا  گفت وگوهــا  از  وی  زندگــی 

مقامــات بــه دســت آمــد. 
بــه گفتــه ی صبغــت اهلل ســیالب، 
ــاب،  ــی فاری ــورای والیت ــاون ش مع
مــال لنــدی کــه گفتــه می شــود 
در  دارد،  ســن  ســال   ۴۰ حــدودا 
نوجوانــی بــه اصطــالح رقــاص بوده 
ــرگرمی  ــباب س ــب اس ــت و اغل اس
را  محلــی  محافــل جنگ ســاالران 
ــی در  ــگ داخل ــان جن ــه در جری ک
می کردنــد،  منطقــه، حکومــت  آن 

می کــرد. فراهــم 
ــازی  مــال لنــدی اغفــال و حقه ب
والیــت  مرکــز  میمنــه،  در  را 
اســت.  کــرده  شــروع  فاریــاب 
نورمحمــد یکــی از بــزرگان قبیلــوی 
می گویــد  لنــدی  مــال  روســتای 
ــول  ــل پ ــدی در اوای ــول لن ــه رس ک
ــی  ــت عموم ــه از توال ــانی را ک کس
جمــع آوری  می کردنــد،  اســتفاده 
ــدن  ــا دی ــاید ب ــا او ش ــرد، ام می ک
و  دور  در  خرافه پرســتی ها 
اطرافــش، متوجــه فرصتــی شــده 
بــه  و  می آمدنــد  مــردم  باشــد: 
ــش  ــا چک ــی ب ــی در آن حوال درخت
ــه  ــه ب ــی ک ــد؛ عمل ــخ می کوبیدن می
بــاور آن هــا عــالج دنــدان دردی 

ــت.  اس
کار  لنــدی  مــال  بعدتــر 
ــی  ــت عموم ــول توال ــع آوری پ جم
ــی  ــرش کوچک ــت، ف ــار گذاش را کن
روی زمیــن پهــن و بــه خوانــدن 
ــن  ــرد. از ای ــروع ک ــت ش ــف دس ک
بــه  را  کارش  او  بعــد  بــه  جــا، 
ــذ گســترش  ــتن طلســم و تعوی نوش
ــی  ــل خرافات ــی عم داد. تعویذنویس
بــرای شــفای بیمــاری اســت کــه در 
ــای  ــی روی تکه ه ــارات مذهب آن عب
بــا  ورق  می شــود،  نوشــته  ورق 
ــان  ــرای درم ــوش و ب ــرات پ جواه
ــازوی  ــا ب ــردن ی ــه گ ــکالت ب مش

می شــود.  انداختــه  فــرد 
تخصــص مــال لنــدی عــالج 
نبودنــد،  قــادر  بــود کــه  زنانــی 
فرزنــد داشــته باشــند. او بــا اســتفاده 
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــر ک ــان دیگ از زن
افســر پولیــس اســت، اطمینــان زنــان 
را بــه دســت مــی آورد و کاروبــارش 

ــی داد. ــا م را ارتق
»او  می گویــد:  فایــق  آقــای 
گروهــی ایجــاد کــرده بــود کــه آوازه 
پخــش می کــرد و مــردم را پیــش 
او ]مــال[ مــی آورد. مــال در ابتــدا 
ــت  ــدش می گف ــی داد و بع ــذ م تعوی
’یــک مــرغ بیاوریــد‘ و دفعــه ی بعــد 
ــکل  ــه مش ــفند و وقتیک ــک گوس ی
مراجعه کنندگانــش حــل نمی شــد، 
کار  یــک  ’حــاال  می گفــت  مــال 
ــد انجــام  ــن بای ــه م دیگــر اســت ک
دهــم‘ و او آن را انجــام مــی داد. ایــن 
چیــزی اســت کــه بازداشت شــدگان 

ــد.« ــا گفته ان ــه م ب
مــال  کار،  آن  انجــام  از  بعــد 
را  زنــان  هم دســتانش،  و  لنــدی 
ــه صــورت  ــه ب ــد ک ــد می کردن تهدی
ــا  ــد، ام ــاج بدهن ــا ب ــه آن ه ــم ب منظ
بــه گفتــه ی آقــای ســیالب، نقشــه ی 
مــال لنــدی هنگامــی بــه ضــرر مــال 
از آب درآمــد کــه یــک زورمنــد 
محلــی از کار مــال ســر درآورد و 
ــا زور وارد  ــلح ب ــظ مس ــا دو محاف ب
ــای  ــن و فیلم ه ــه  اش شــد و تلف خان

او را گرفــت.
می گویــد:  ســیالب  آقــای 
وی  از  محلــی[  ]زورمنــد  »آن هــا 
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مالی حقه باز، عالج نازایی و قتل های ناموسی؛ 
رسول لندی چرا فراری شد؟

مال لندی اغفال و حقه بازی را در میمنه، مرکز والیت فاریاب شروع کرده 
است. نورمحمد یکی از بزرگان قبیلوی روستای مال لندی می گوید که رسول 

لندی در اوایل پول کسانی را که از توالت عمومی استفاده می کردند، جمع آوری 
می کرد، اما او شاید با دیدن خرافه پرستی ها در دور و اطرافش، متوجه 

فرصتی شده باشد: مردم می آمدند و به درختی در آن حوالی با چکش میخ 
می کوبیدند؛ عملی که به باور آن ها عالج دندان دردی است. 

بعدتر مال لندی کار جمع آوری پول توالت عمومی را کنار گذاشت، فرش 
کوچکی روی زمین پهن و به خواندن کف دست شروع کرد. از این جا، به 

بعد او کارش را به نوشتن طلسم و تعویذ گسترش داد. تعویذنویسی عمل 
خرافاتی برای شفای بیماری است که در آن عبارات مذهبی روی تکه های ورق 

نوشته می شود، ورق با جواهرات پوش و برای درمان مشکالت به گردن یا 
بازوی فرد انداخته می شود. 

تخصص مال لندی عالج زنانی بود که قادر نبودند، فرزند داشته باشند. او با 
استفاده از زنان دیگر که یکی از آن ها افسر پولیس است، اطمینان زنان را به 

دست می آورد و کاروبارش را ارتقا می داد.



صفحه ویـژه جـوانان

لطف علی سلطانی

ــدند.« ــته ش کش
ــه  ــد ک ــه می کن ــع اضاف ــن منب ای
ــس  ــای پولی ــیدن نیروه ــش از رس پی
ــره  ــردم محاص ــان، م ــت بامی از والی
ــور را  ــده علی پ ــتند و فرمان را شکس
ــد.  ــل کردن ــری منتق ــای دیگ ــه ج ب
آقــای علی پــور گفتــه اســت کــه 
او تــا ســاعت ده قبــل از ظهــر در 
ــوده  ــی ب ــای امنیت ــره ی نیروه محاص

ــت.  اس
در پــی محاصــره ی نیروهــای 
امنیتــی توســط مــردم، فرماندهــی 
کمــک  خواســتار  غــور  پولیــس 
هوایــی و واحــد ویــژه ی ارتــش شــد. 
پــس از آنکــه واحــد ویــژه ی 
می رســد،  ســاحه  بــه  ارتــش 
ــور در  ــای علی پ ــه آق ــی را ک خانه  ی
ــا راکــت منهــدم  آن اقامــت داشــته ب
می کنــد. بــه گفتــه ی ایــن منبــع، 
واحــد ویــژه ی ارتــش پــس از آنکــه 
در می یابــد کــه فرمانــده علی پــور 
بــه جــای دیگــری رفتــه، دوبــاره بــه 

مرکــز بــر می گــردد.
قمندان شمشیر کیست؟

معــروف  علی پــور  فرمانــده 
فرمانــده  »قمنــدان شمشــیر«،  بــه 
نیروهــای خیــزش مردمــی در والیــت 
ــال  ــه س ــت. او س ــدان وردک اس می
پی هــم  حمــالت  پــی  در  پیــش 
در  گروگان گیری هــا  و  کوچی هــا 
ــدان وردک، گــروه  شــاهراه بامیان-می
»مقاومــت مردمــی« را شــکل داد. 

تأمیــن  بــرای  او  تالش هــای 
امنیــت شــاهراه میــدان وردک-بامیــان 
و ولســوالی های بهســود او را بــه 
شــخص قابــل احترامــی در میــان 
باشــندگان مناطــق مرکــزی مبــدل 

ــرد.  ک
پســین  ســال های  در 
ــرای  ــور ب ــای علی پ ــای آق فعالیت ه
مرکــزی  مناطــق  امنیــت  تأمیــن 
نیمه هــای  در  یافــت.  گســترش 
پارســال زمانــی کــه داعــش و طالبــان 
ــر روســتای  ــا یکدیگــر ب ــی ب در تبان
صیــاد  ولســوالی  در  میرزاولنــگ 
والیــت ســرپل حملــه کردنــد، آقــای 
ــه  ــکی اش ب ــروه پزش ــا گ ــور ب علی پ
ــت.  ــه رف ــن منطق ــردم ای ــک م کم
ــار امســال،  ــورد دیگــر به ــک م در ی
آقــای علی پــور بــه کمــک ســربازانی 
رفــت کــه در ولســوالی تالــه و برفک 
والیــت بغــالن در محاصــره ی طالبان 

ــد.  بودن
ــده  ــه بازداشــت فرمان واکنش هــا ب

علی پــور
ــده  ــن فرمان ــت ای ــر بازداش خب
ــق  ــندگان مناط ــد باش ــش تن ــا واکن ب
مرکــزی مواجــه شــد. پــس از آنکــه 
ــور در  ــای علی پ ــت آق ــر بازداش خب
ــد،  ــر ش ــی منتش ــانه های اجتماع رس
مــردم والیت هــای بامیــان، غــور، 
دایکنــدی و میــدان وردک دســت بــه 

ــد.  ــرات زدن تظاه
آن هــا ایــن کار نیروهــای امنیتــی 
را دسیســه یی علیــه ایــن فرمانــده 

ــد.  ــوان کردن ــی عن ــزش  مردم خی
ــده  ــن فرمان ــان از رفت ــردم بامی م
پولیــس ایــن والیت بــرای بازداشــت 
ــد و  ــور خشــمگین بودن ــای علی پ آق
در برابــر فرماندهــی ایــن والیــت 
تظاهــرات کردنــد. پولیــس بــرای 
گاز  از  معترضــان  متفرق کــردن 
اشــک آور اســتفاده کــرده  و متوســل 
شــد.  هوایــی  شــلیک های  بــه 
اعتــراض تــا شــام دیــروز ادامــه 

ــت.  داش
دوم  معــاون  محقــق،  محمــد 
ریاســت  اجرایــی نیــز بــه اقــدام 
ــده  ــرای بازداشــت فرمان ــت ب حکوم
علی پــور واکنــش نشــان داد و آن 
را محکــوم کــرد. او از حکومــت 
ــه  ــن قضی ــالن ای ــه عام ــت ک خواس
را از وظایــف شــان برکنــار و بــه 
ــی  ــی معرف ــی و قضای ــای عدل نهاد ه

ــد.  کن

فرمانــده  بازداشــت  عملیــات 
»قمنــدان  بــه  معــروف  علی پــور، 
شمشــیر« از فرماندهــان نیروهــای 
والیت هــای  در  مردمــی  خیــزش 
ایــن  متواری شــدن  بــا  مرکــزی، 
هفــت  کشته شــدن  و  فرمانــده 
ــس  ــرباز پولی ــار س ــی و چه غیرنظام

ناموفقانــه پایــان یافتــه اســت.
ــور  ــت غ ــی والی ــای محل مقام ه
ــنبه،  ــته )ش ــه روز گذش ــد ک می گوین
ــش  ــی ش ــای امنیت ــزان( نیروه ۱۴ می
ــته  و  ــره داش ــاعت او را در محاص س
تــالش کردنده انــد کــه بازداشــش 
ــردم از  ــک م ــه کم ــا او ب ــد، ام کنن
محــل محاصــره بــه جــای نامعلومــی 

ــده اســت. ــواری ش مت
ــخنگوی  ــی، س ــی خطیب عبدالح
والــی غــور بــه روزنامــه ی اطالعــات 
روز می گویــد کــه دســتور بازداشــت 
ایــن فرمانــده خیــزش  مردمــی از 
مرکــز  از  داخلــه،  وزارت  ســوی 

ــود.  ــده ب ــادر ش ــور ص کش
بــه گفتــه ی آقــای خطیبــی ایــن 
ــراد  ــری »اف ــه رهب ــم ب ــده، مته فرمان
مســلح غیرمســوول« و »آزار و اذیــت 
مــردم« در شــاهراه غــور- کابــل 

ــت.  اس
علی پــور  آقــای  طرفــداران 
غیرواقعــی  را  اتهام هــا  ایــن  امــا 
ــت   ــه فعالی ــد ک ــد و می گوین می دانن
آقــای علی پــور در مســیر شــاهراه 
متمرکــز  بامیــان  وردک-  میــدان 
ــان، او ســه ســال  اســت. بــه قــول آن
قبــل پــس از آن گــروه »مقاومــت 
مردمــی« را شــکل داد کــه در چندیــن 
مــورد مســافران در ایــن شــاهراه 
ــوارد  ــی م ــان و در برخ ــط طالب توس
هــم توســط مــردم منطقــه ی جلریــز 
بســته  رگبــار  بــه  وردک،  میــدان 
ــه  ــروگان گرفت ــم گ ــا ه ــدند و ی ش

ــدند. ش
ــی  ــور در مصاحبه ی ــای علی پ آق
ــا  ــت: »م ــه اس ــوز گفت ــورو نی ــا ی ب
بــه هیــچ عنــوان مســلح غیرمســوول 
را  مســوولیت  بایــد  مــا  نبودیــم. 
معنــا  ایــن  بــه  بدهیــم،  مفهــوم 
کــه مــردم مشــروعیت، قــدرت و 
ــد؛  ــی دهن ــا م ــه م ــت را ب صالحی
چــون دولــت در تأمیــن امنیــت مــردم 
ــرای  ــا ب ــه م ــردم ب ــود و م ــاکام ب ن
ــد.  ــاد کردن ــان اعتم ــن امنیت ش تأمی
ــی  ــر و الابال ــروه خودس ــک گ ــا ی م
ــان  ــه ی جنبش م ــا در بدن ــتیم، م نیس
حقــوق دان، دکتــر و ماســتر داریــم و 
کامــال انســان های مدنــی و فرهنگــی 
هســتیم و بــرای مدنی تریــن حــق 
تــالش  امنیــت  یعنــی  مــردم، 
می کنیــم، چــون دولــت پاســخگو 

ــت.« نیس
ماجرا چگونه آغاز شد؟

ــه ی  ــور در مصاحب ــای علی پ آق
ــت:  ــه اس ــوز گفت ــه یورونی ــی ب تلفن
ــل و  ــردم لع ــت م ــه درخواس ــا ب »م
ــده  ــن ولســوالی آم ــه ای ســرجنگل ب
ســالح هامان  بــدون  تــا  بودیــم 
ــفرهای  ــیم و س ــردم باش ــن م در بی
در  امــا  باشــیم،  داشــته  دوره یــی 
اتاقــی  در  صبــح  چهــار  ســاعت 
ــا  ــر شــد و ت ــم، فی ــان بودی ــه مهم ک
محاصــره ی  در  ده صبــح  ســاعت 

نیروهــای امنیتــی بودیــم.«
فرمانــده،  ایــن  گفتــه ی  بــه 
ارتــش  ویــژه ی  واحــد  حملــه ی 
)کمانــدو( بــه محــل اقامــت وی 
یکــی  اســت؛  داشــته  دلیــل  دو 
انتخابــات  سیاســی  رقابت هــای 
از  یکــی  ســوی  از  پارلمانــی، 
وزارت  عالی رتبــه ی  مقام هــای 
دفــاع و دیگــری آزادکــردن ســه 
زن از اســارت طالبــان کــه باعــث 

اســت. شــده  کینه جویــی 
ــی از ولســوالی  ــع محل ــک منب ی
ــا  ــاز ت ــه از آغ ــرجنگل ک ــل و س لع
ــرده  ــال ک ــرا را دنب ــن ماج ــام ای انج
حکومــت  کــه  می گویــد  اســت 

ــی  ــراد عل ــا م ــی ب ــزی در تبان مرک
کابــل  گارنیزیــون  رییــس  مــراد، 
و معــاون وزارت دفــاع بــا ســید 
بحــر، نماینــده ی مــردم غــور در 
مجلــس نماینــدگان ایــن عملیــات را 

ســازماندهی کــرده بودنــد. 
بــه قــول ایــن منبــع، پنج شــنبه ی 
ــور  ــده علی پ ــته فرمان ــه ی گذش هفت
بــرای حمایــت حاجــی حیــدر علــی 
کاندیداهــای  از  یکــی  اعتمــادی، 
و  لعــل  ولســوالی  بــه  پارلمــان 
ســرجنگل رفتــه بــود. پــس از آنکــه 
مــراد علــی مــراد از ایــن قضیــه باخبر 
می شــود -بــه دلیــل اینکــه پســر 
ــدای  ــل کاندی ــز از ولســوالی لع او نی
مجلــس نماینــدگان اســت- بــه آقای 
ــه  ــه ن ــد ک ــدار می ده ــور هش علی  پ
در مســایل انتخابــات ولســوالی لعــل 
ــع  ــه نف ــم ب ــه ه ــد و ن ــت کن دخال

ــن.  کســی کمپی
منبــع،  ایــن  گفتــه ی  بــه 
آقــای علی پــور بــه ایــن هشــدار 
وقعــی نمی گــذارد. پــس از ایــن 
بــرای  مــراد  آقــای  بی اعتنایــی، 

بــا  علی  پــور  فرمانــده  بازداشــت 
ــداد  ــد و بام ــی می کن ــز هماهنگ مرک
روز شــنبه، عملیــات دســتگیری آغــاز 

 . د می شــو
ــا را  ــن ادع ــا ای ــراد ام ــای م آق
می گویــد  و  می کنــد  رد  صریحــا 
ــون  ــی گارنیزی ــده عموم ــه او فرمان ک
کابــل اســت و هیــچ دخلــی در ایــن 
در  وی  اســت.  نداشــته  عملیــات 
مصاحبــه بــا روزنامــه ی اطالعات روز 
گفــت کــه امنیــت و آرامــی ولســوالی 
لعل و ســرجنگل زادگاهــش »آرزوی« 
او اســت: »ولســوای لعل و ســرجنگل 
کــه خانــه ام اســت، آرزویم این اســت 
کــه مــردم در رفــاه و امنیــت زندگــی 
ــن  ــن در ای ــچ صــورت م ــد. به هی کن
مــورد دخیــل نبــوده ام. مســووالن 
حادثه یــی کــه ایــن کار را کــرده 
اســت بســیار واضــح اســت. مســوول 
ــا هــم توافــق  دو نفــری اســت کــه ب
نظــر داشــتند و تصمیــم گرفته انــد که 
بــه جــز ایــن دو نفــر، کــس دیگــری 
بــه پارلمــان راه نیابنــد. مســوول ایــن 
ــت  ــی اس ــم کس ــوار ه ــداد ناگ روی

کــه پــای آن آدم )فرمــاده شمشــیر( را 
از ســیاه خــاک بــه ولســوالی لعــل و 
ســرجنگ کشــانده اســت و ســپس از 
ــزارش داده اســت.  ــتگیری وی گ دس
از  کــه  ملکــی  افــراد  کشته شــدن 
ــه ی  ــد، فاجع ــودم بودن ــان خ اطرافی
نابخشــودنی اســت. عامــالن ایــن 
رویــداد جنایتــکار هســتند و مرتکــب 

ــده اند.« ــودنی ش ــت نابخش جنای
پیــش از ایــن نیــز حکومــت 
ــده  ــود کــه ایــن فرمان ســعی کــرده ب
محلــی را بازداشــت کنــد. بــاری 
میــدان  پولیــس والیــت  فرمانــده 
وردک نیــز بــرای بازداشــت وی اقدام 
کــرده بــود، امــا مــردم در برابــر ایــن 
ــد و  ــت کردن ــت مقاوم ــدام حکوم اق
در نهایــت حکومت از بازداشــت وی 

ــد. ــرف ش منص
ــعی  ــت س ــا حکوم ــار ام ــن ب ای
ــل و  ــوالی لع ــه او را در ولس ــرد ک ک
ســرجنگل والیــت غــور دســتگیر 

ــد.  کن
یــک منبــع کــه نمی خواهــد 
ــود،  ــر ش ــزارش ذک ــی از او در گ نام

شــروع عملیــات دســتگیری فرمانــده 
شــرح  گونــه  ایــن  را  علی پــور 
می دهــد: »ســاعت ســه ی بامــداد 
ــای  ــه نیروه ــس از آنک ــنبه، پ روز ش
پولیــس بــه روســتای اســد  آبــاد 
اقامتــگاه  رســید،  لعــل  ولســوالی 
فرمانــده شمشــیر را محاصــره کردند. 
فرمانــده  اقامتــگاه  آنکــه  از  پــس 
علی پــور در محاصــره ی نیروهــای 
امنیتــی درامــد، مردمــان محــل ســعی 
ــن کار شــوند و  ــع ای ــه مان ــد ک کردن
ــل  ــأله را ح ــن مس ــی ای ــا پادرمیان ب
کننــد، امــا نیروهــای پولیــس بــر مردم 
ــاری  ــر گلوله ب ــد. در اث ــلیک کردن ش
به شــمول  تــن،  هفــت  پولیــس 
زنــان و کــودکان کشــته شــدند. ایــن 
ــا تانــک بــه  نیروهــا از مرکــز غــور ب

ــد.« ــده بودن ــل آم مح
ــی  ــع، مردم ــن منب ــول ای ــه ق ب
ملکــی  افــراد  کشته شــدن  از  کــه 
ــای  ــد، نیروه ــده بودن ــم گین ش خش
امنیتــی را محاصــره و شــماری از 
آنــان را خلــع ســالح کردنــد: »در 
ــس  ــرباز پولی ــن کار دو س ــان ای جری
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عملیات ناکام بازداشت »قمندان شمشیر«؛
فرمانده خیزش مردمی یا مسلح غیرمسوول؟

یک منبع که نمی خواهد نامی از او در گزارش ذکر شود، شروع عملیات دستگیری فرمانده علی پور را 
این گونه شرح می دهد: »ساعت سه ی بامداد روز شنبه، پس از آنکه نیروهای پولیس به روستای اسد  

آباد ولسوالی لعل رسید، اقامتگاه فرمانده شمشیر را محاصره کردند. پس از آنکه اقامتگاه فرمانده علی پور 
در محاصره ی نیروهای امنیتی درامد، مردمان محل سعی کردند که مانع این کار شوند و با پادرمیانی 
این مسأله را حل کنند، اما نیروهای پولیس بر مردم شلیک کردند. در اثر گلوله باری پولیس هفت تن، 

به شمول زنان و کودکان کشته شدند. این نیروها از مرکز غور با تانک به محل آمده بودند.«
به قول این منبع، مردمی که از کشته شدن افراد ملکی خشم گین شده بودند، نیروهای امنیتی را 

محاصره و شماری از آنان را خلع سالح کردند: »در جریان این کار دو سرباز پولیس کشته شدند.«
این منبع اضافه می کند که پیش از رسیدن نیروهای پولیس از والیت بامیان، مردم محاصره را 

شکستند و فرمانده علی پور را به جای دیگری منتقل کردند. آقای علی پور گفته است که او تا ساعت ده 
قبل از ظهر در محاصره ی نیروهای امنیتی بوده است. 

در پی محاصره ی نیروهای امنیتی توسط مردم، فرماندهی پولیس غور خواستار کمک هوایی و واحد 
ویژه ی ارتش شد. 

پس از آنکه واحد ویژه ی ارتش به ساحه می رسد، خانه  یی را که آقای علی پور در آن اقامت داشته با 
راکت منهدم می کند. به گفته ی این منبع، واحد ویژه ی ارتش پس از آنکه در می یابد که فرمانده علی پور 

به جای دیگری رفته، دوباره به مرکز بر می گردد.



ــدادن و  ــرای انجام نـ ــی بـ بهانه هایـ
اجرانکـــردن موافقتنامـــه ی تشـــکیل 
دولـــت وحـــدت ملـــی، از جملـــه 
ــی،  ــام انتخاباتـ ــردن نظـ اصالح نکـ
ـــالح  ـــه ی اص ـــه بهان ـــد. ب ـــته باش داش
ـــدا پارلمـــان  ـــات، ابت پروســـه ی انتخاب
ـــدگان  ـــا نماین ـــد ت ـــد ش ـــی تمدی قبل
ــوند  ــدار ارگ شـ ــی وامـ ــه نوعـ بـ
ــدی  ــاد و ناکارآمـ ــر فسـ و در برابـ
ــدان  ــد، بـ ــه کننـ ــکوت پیشـ آن سـ
ـــر  ـــتر ب ـــد روزی بیش ـــه چن ـــد ک امی
ــد. ــه بزننـ ــت تکیـ ــی وکالـ صندلـ

مانـــع  بعـــد،  مرحلـــه ی  در 
انجـــام  ســـر  بـــر  تراشـــی ها 
ــوس در  ــی نفـ ــماری عمومـ سرشـ
افغانســـتان و صـــدور تذکـــره ی 
بهانه هـــای  بـــه  الکترونیـــک 
مختلـــف انجـــام شـــد. نقـــش 
ایجـــاد  در  ارگ  انکارناپذیـــر 
ــا  ــا تقریبـ ــی بـ ــای سیاسـ بحران هـ
تمامـــی شـــرکای دولـــت وحـــدت 
ــر  ــات منجـ ــار اتفاقـ ــی در کنـ ملـ
بـــه بـــروز جنبش هـــای اجتماعـــی 
دوره یـــی  ســـقوط  معتـــرض، 
ـــی،  ـــار ناامن ـــی در مه ـــهرها، ناکام ش
بی نتیجـــه ی  و  بی انتهـــا  بـــازی 
ــس  ــش بـ ــح و آتـ ــرات صلـ مذاکـ
بـــا طالبـــان، تشـــدید چالش هـــا و 
ــد  ــث شـ ــی باعـ ــل های قومـ گسـ
ــور  ــی در کشـ ــاع عمومـ ــا اوضـ تـ
بـــه یـــک وضعیـــت اضطـــرار 
توجـــه  و  رســـیده  اعالم ناشـــده 
در  مطالبه گـــری  از  عمومـــی 
بـــاره ی آجنـــدای تشـــکیل دولـــت 
ـــر  ـــاکش ب ـــه کش ـــی، ب ـــدت مل وح
ــی  ــره ی امنیتـ ــایل روزمـ ــر مسـ سـ
ــه  ــود. بـ ــرف شـ ــی منحـ و سیاسـ
دولـــت  بایـــد  چـــرا  راســـتی 
ـــز  ـــای تمرک ـــه ج ـــی ب ـــدت مل وح
ــه ی  ــرای توافقنامـ ــر اجـ انـــرژی بـ
در  فعاالنـــه  خـــود،  تشـــکیل 
ــایل و  ــترش مسـ ــا گسـ ــاد یـ ایجـ
بکوشـــد؟ دیگـــر  چالش هـــای 

ارگ  تیـــم  آخـــر  گام  در 
غنـــی،  اشـــرف  رهبـــری  بـــه 
ثبت نـــام رأی دهنـــدگان  فراینـــد 
و  پارلمانـــی  انتخابـــات  بـــرای 
رونـــد برگـــزاری آن )به خاصـــه 
امـــور  در  مداخلـــه  طریـــق  از 
ــات( را  ــتقل انتخابـ ــیون مسـ کمیسـ
بـــه ضعیف تریـــن شـــکل ممکـــن 

شـــاید آن داســـتان تمثیلـــی 
را  معنـــوی  مثنـــوی  در  موالنـــا 
ـــافری  ـــرد مس ـــه م ـــید ک ـــنیده باش ش
بـــه  غروبـــی  در  خـــرش  بـــا 
خانقاهـــی می رســـد و تصمیـــم 
خانقـــاه  در  را  شـــب  می گیـــرد 
ـــب  ـــذران ش ـــرای گ ـــس ب ـــد. پ بمان
از شـــیخ خانقـــاه اجـــازه می گیـــرد 
خـــادم  بـــه  را  خـــود  خـــر  و 
ــاه  ــپارد و وارد خانقـ ــاه می سـ خانقـ
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غذایـــی  خانقـــاه  صوفیـــان 
ــیخ  ــتند. شـ ــوردن نداشـ ــرای خـ بـ
خانقـــاه فکـــری می کنـــد و خـــادم 
را می گویـــد تـــا خـــر را بفروشـــد 
ــد.  ــه کنـ ــذا تهیـ ــش غـ ــا پولـ و بـ
در ایـــن میـــان مجلـــس صوفیانـــه 
صوفیـــان  و  می شـــود  آغـــاز 
رقـــص  و  پایکوبـــی  مشـــغول 
صوفیانـــه )کـــه از نظـــر خودشـــان 
عبـــادت اســـت( می شـــوند. مـــرد 
مســـافر هـــم بـــر ســـر شـــوق 
می آیـــد و بـــا صوفیـــان همراهـــی 
ــن  ــاه در ایـ ــیخ خانقـ ــد. شـ می کنـ
اوراد  و  اذکار  میـــان  در  هنـــگام 
ـــت و  ـــر برف ـــارت "خ ـــه، عب صوفیان
ـــم  ـــت" را ه ـــت و خـــر برف خـــر برف
می گنجانـــد و همگـــی صوفیـــان و 
مـــرد مســـافر، چرخـــان و رقصـــان 
آواز "خـــر برفـــت و خـــر برفـــت 
ــد.  ــر می دهنـ ــت" سـ ــر برفـ و خـ
ــاده می شـــود  در نهایـــت غـــذا آمـ
و همگـــی غـــذای مفصلـــی نـــوش 
ــرف  ــد از صـ ــد. بعـ ــان می کننـ جـ
ـــص  ـــی رق ـــرای مدت ـــم ب ـــذا، بازه غ
صوفیانـــه بـــا همـــان اذکار و اوراد 
ـــه  ـــتر ادام ـــرارت بیش ـــور و ح ـــا ش ب
ـــی  ـــردا وقت ـــداد ف ـــد. بام ـــدا می کن پی
ـــود را  ـــر خ ـــراغ خ ـــافر س ـــرد مس م
ـــادم  ـــرد، خ ـــاه می گی ـــادم خانق از خ
مگـــر  کـــه  می کنـــد  پرخـــاش 
ـــت  ـــر برف ـــودت آواز "خ ـــب خ دیش
ــت"  ــر برفـ ــت و خـ ــر برفـ و خـ
ـــود  ـــو ب ـــر ت ـــان خ ـــدی؟ هم نخوان
ـــد.  ـــبت ش ـــذای ش ـــت و غ ـــه رف ک
ــرای  ــکایتت از بـ ــر شـ ــس دیگـ پـ

چیســـت؟
ـــتان  ـــی، داس ـــتان تمثیل ـــن داس ای
ســـاختار دموکراســـی و انتخابـــات 
ــه  ــت کـ ــم هسـ ــتان هـ در افغانسـ
ــوب  ــص و معیـ ــورت ناقـ ــه صـ بـ
طراحـــی شـــده اســـت تـــا وقتـــی 
نتایـــج خـــراب آن بـــه بـــار آمـــد، 
هیـــچ کســـی از مشـــارکت کنندگان 
ــا،  ــدگان، کاندیداهـ در آن )رأی دهنـ
ناظـــران،  بازنـــدگان،  برنـــدگان، 
مجـــال  و...(  برگزارکننـــدگان 

ــند. ــته باشـ ــراض نداشـ اعتـ
ســـاختار  پیامـــد  در  وقتـــی 
در  انتخاباتـــی  نظـــام  ناقـــص 
افغانســـتان، رســـوایی انتخابـــات 
ــل پیـــش  ــوری قبـ ریاســـت جمهـ
شـــرکای  ناچـــار  بـــه  آمـــد، 
دســـت  امریـــکا  و  بین المللـــی 
بـــه ایجـــاد خلق الســـاعه ی دولـــت 
ـــای ایجـــاد  ـــد. به ـــی زدن وحـــدت مل
ــی،  ــود ناقص الخلقه یـ ــن موجـ چنیـ
ـــدت  ـــت وح ـــه دول ـــود ک ـــن ب چنی
توافقنامـــه ی  مطابـــق  ملـــی 
یک ســـری  آن،  شـــکل گیری 
مأموریت هـــا و وظایـــف ویـــژه 
ــی از  ــاند. یکـ ــام برسـ ــه انجـ را بـ
ـــالح  ـــف، اص ـــن وظای ـــن ای مهم تری
ــا از  ــود تـ ــی بـ ــاختار انتخاباتـ سـ
ـــده  ـــابه در آین ـــکالت مش ـــروز مش ب

جلوگیـــری شـــود.
بـــه  نگاهـــی  بـــا  اکنـــون 
چهارســـال  در  رخ داده  اتفاقـــات 
دولـــت  عمـــر  گذشـــته ی 
ــه  ــم کـ ــی درمی یابیـ ــدت ملـ وحـ
بـــه  ارگ  در  حاکـــم  حلقـــه ی 
رهبـــری اشـــرف غنـــی، یکـــی 
معطـــوف  را  اولویت هایـــش  از 
تصنعـــی  بحران آفرینـــی  بـــه 
و عامدانـــه کـــرد تـــا همیشـــه 

پیـــش برده انـــد تـــا در فـــردای 
انتخابـــات  صـــوری  برگـــزاری 
پارلمانـــی، وکالی گزینش شـــده ی 
ـــی  ـــا مهندس ـــی ب ـــه راحت ـــود را ب خ
برنـــده  تقلـــب ســـازمان یافته،  و 

ــد. ــالن کننـ اعـ
البتـــه محـــدوده ی طرح هـــا 
و  ارگ  حلقـــه ی  برنامه هـــای  و 
شـــرکای سیاســـی اش، صرفـــا بـــه 
چینـــش پارلمـــان آینـــده محـــدود 
نمی شـــود. رونـــد فعلـــی کـــه 
آمادگـــی  و  برگـــزاری  بـــرای 
حـــال  در  پارلمانـــی  انتخابـــات 
عمـــل،  در  اســـت،  طی شـــدن 

نوعـــی تمریـــن و مانـــور آمادگـــی 
ــب  ــان تر تقلـ ــرای آسـ ــرای اجـ بـ
ــت  ــات ریاسـ ــی در انتخابـ انتخاباتـ
ـــاب  ـــت. انتص ـــدی اس ـــوری بع جمه
ضیـــاء الحـــق امرخیـــل، چهـــره ی 
قبـــل  در دور  تقلـــب  جنجالـــی 
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری، 
بـــه ســـمت مشـــاور ریاســـت 
جمهـــوری توســـط اشـــرف غنـــی 
ـــت،  ـــی نیس ـــخر دموکراس ـــا تمس تنه
برنامه هـــای  از  نشـــانه یی  بلکـــه 
اجـــرای  بـــرای  سنجیده شـــده 
ــرا  ــت. چـ ــده اسـ ــای آینـ تقلب هـ
کـــه اشـــرف غنـــی و تیـــم وی 
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سراب انتخابات پارلمانی افغانستان
و  فعلـــی  کاندیداهـــای  تمامـــی 
ــد ناقـــص  ــه رونـ رضایـــت دادن بـ
انتخابـــات و ســـکوت در برابـــر آن 
ـــت  ـــی انگش ـــد فعل ـــا رون ـــت. ب اس
شـــمار نماینـــدگان معترضـــی هـــم 
ـــان  ـــه پارلم ـــد ب ـــال می یابن ـــه مج ک
ــاس رأی  ــر اسـ ــا بـ ــد، اغلبـ برونـ
مـــردم برنـــده نمی شـــوند. بـــه 
همیـــن دلیـــل هـــم زبان شـــان 
در انتقـــاد از فراینـــد انتخابـــات 
مانـــد.  خواهـــد  بســـته  آینـــده 
همگـــی  دیگـــر  عبـــارت  بـــه 
کاندیداهـــای  و  رأی دهنـــدگان 
فعلـــی و دســـت اندرکاران داخلـــی 
و خارجـــی انتخابـــات، فعاالنـــه 
ــت  ــر برفـ ــر "خـ ــدن ذکـ در خوانـ
ــت"  ــر برفـ ــت و خـ ــر برفـ و خـ

مشـــارکت دارنـــد.
چمـــاق  دیگـــر،  ســـوی  از 
گروه هـــای  توســـط  ناامنـــی 
نـــام  تحـــت  مجهول الهویـــه 
ـــط  ـــهرها توس ـــقوط ش ـــش و س داع
طالبـــان همیشـــه وجـــود دارد تـــا 
ــراری،  ــرایط اضطـ ــاد شـ ــا ایجـ بـ
تیـــم مســـتقر در ارگ هیـــچ گاه 
بازخواســـت و طـــرح  فرصـــت 
اساســـی  مطالبـــات  از  ســـوال 
را بـــه کســـی ندهـــد و مطابـــق 
ــده و  ــش تعیین شـ ــه ی از پیـ برنامـ
تمرین شـــده ی خـــود، انتخابـــات 
ـــز  ـــده را نی ـــوری آین ـــت جمه ریاس
ــه  ــود بـ ــواه خـ ــل و دلخـ ــه میـ بـ

انجـــام برســـاند.
راه حل چیست؟

ـــف  ـــل مختل ـــه دالی ـــفانه ب متأس
تعویق انداخـــت  بـــه  امـــکان 
ــات  ــادار انتخابـ ــم معنـ ــا تحریـ یـ
ـــه  ـــردم ب ـــویق م ـــدارد. تش ـــود ن وج
رأی دهـــی و گرم کـــردن انتخابـــات 
نمایشـــی و باالبـــردن انتظـــارات 
از آن هـــم صرفـــا آب انداختـــن 
تقلـــب  نظـــام  آســـیاب  بـــه 
طراحی شـــده از قبـــل می باشـــد. 
نتیجـــه ی چنیـــن کاری نیـــز در 
بهتریـــن حالـــت، چیـــزی جـــز 
مـــردم  عمیق تـــر  ســـرخوردگی 
از کلیـــت انتخابـــات و ناامیـــدی و 
بی اعتمـــادی بـــه هـــر چیـــزی کـــه 
ـــد،  ـــادآوری کن ـــی را ی ـــام دموکراس ن

ــود. ــد بـ نخواهـ
ـــچ  ـــه هی ـــت ک ـــت آن اس واقعی
ــایی  ــان و معجزه آسـ ــل آسـ راه حـ
بـــرای ایـــن وضعیـــت وجـــود 
ــی  ــات و دموکراسـ ــدارد. انتخابـ نـ
حـــال  در  مریـــض  یـــک  بـــه 
در  کـــه  می مانـــد  احتضـــار 
ــی و  ــی اورژانسـ ــد راهـ ــدا بایـ ابتـ
ــدن اش  ــرای زنده مانـ ــراری بـ اضطـ
پیـــدا کـــرد. همانطـــور کـــه در 
ایســـت قلبـــی، از دســـتگاه شـــوک 
ــا راه  ــد بـ ــود، بایـ ــتفاده می شـ اسـ
ــه  ــوکی بـ ــز، شـ ـــی ابتکارآمیـ حل
کاندیداهـــا و رأی دهنـــدگان وارد 
نمـــود بلکـــه ملتفـــت شـــوند کـــه 
ـــی  ـــت فعل ـــن وضعی ـــا نادیده گرفت ب
و سرگرم شـــدن در بـــازی از پیـــش 
ـــرانجامی  ـــی، س ـــده ی کنون طراحی ش
جـــز مـــرگ احتمالـــی دموکراســـی 
بی ارزش شـــدن  و  انتخابـــات  و 
ــان نیســـت. رأی دهـــی در انتظارشـ
چنیـــن  بـــه  توجـــه  بـــا 
ایـــده ی  نگارنـــده،  وضعیتـــی، 
بـــرای  ابتـــکاری  اولیـــه ی 
فهرستی شـــدن انتخابـــات فعلـــی 
در هـــر حـــوزه ی انتخابیـــه دارم 
ـــت  ـــن یادداش ـــش دوم ای ـــه در بخ ک
خواهـــد آمـــد. هرچنـــد طـــرح 
مـــورد نظـــر مـــن چالش هـــای 
زیـــادی )به خاصـــه بـــا توجـــه بـــه 
زمـــان انـــدک باقی مانـــده( دارد، 
ـــون آن،  ـــری پیرام ـــاید همفک ـــا ش ام
ـــه ی  ـــد و هزین ـــده نباش ـــی از فای خال
ـــات  ـــد انتخاب ـــبوتاژ فراین ـــب و س تقل
ـــه  ـــان را ب ـــت و متقلب ـــط حکوم توس

ــاند. ــر برسـ حداکثـ

بـــه خوبـــی می داننـــد کـــه بـــا 
ـــن دوره ی  ـــه ی ای ـــه کارنام ـــه ب توج
ــرای  ــی بـ ــانس چندانـ ــود، شـ خـ
در  حتـــا  مجـــدد  انتخاب شـــدن 
دو مرحلـــه نیـــز نخواهـــد داشـــت. 
را  چـــاره  راه  تنهـــا  بنابرایـــن 
ـــد  ـــتر رون ـــه بیش ـــردن هرچ گل آلودک
ــد. ــری می بینـ ــات و رأی گیـ انتخابـ
اســـتراتژی  مهم تریـــن 
رونـــد  شـــفافیت  تخریـــب 
ـــارت  ـــکان نظ ـــی و ام ـــات فعل انتخاب
ــال  ــون برمـ ــا کنـ ــه تـ ــر آن )کـ بـ
شـــده اند( شـــامل مـــوارد ذیـــل 
ـــک رأی  ـــزم ت ـــه ی مکانی ـــت: ادام اس
ــی  ــه از رأی دهـ ــال )کـ غیرقابل انتقـ
بـــر اســـاس فهرســـت جلوگیـــری 
شـــدت  بـــه  را  آرا  و  می کنـــد 
پراکنـــده می ســـازد(، فســـادهای 
ترکیـــب  در  پنهـــان  و  آشـــکار 
کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات، رونـــد 
ــع  ــدگان و توزیـ ــام رأی دهنـ ثبت نـ
اســـتیکرها و تذکره هـــای تقلبـــی 
ـــرا افشـــا شـــد،  ـــه اخی ـــه نحـــوی ک )ب
ــی  ــدگان در برخـ ــداد رأی دهنـ تعـ
نفـــوس  از  بیشـــتر  ولســـوالی ها 
ولســـوالی ها  آن  ثبت شـــده ی 
ســـهل انگاری های  اســـت(، 
امنیتـــی بـــرای دلســـردکردن مـــردم 
ــی  ــد رأی دهـ ــام در فراینـ از ثبت نـ
و در نتیجـــه کاهـــش شـــدید آمـــار 
رأی دهنـــدگان، عـــدم شـــفافیت در 
ـــای  ـــع برگه ه ـــاپ و توزی ـــزان چ می
رأی دهـــی و حتـــا عـــدم شـــفافیت 
کاندیـــدان  نهایـــی  لیســـت  در 
انتخابـــات )بـــه نحـــوی کـــه حتـــا 
در مـــواردی اســـامی کســـانی بـــه 
ـــه  ـــد ک ـــالن ش ـــدا اع ـــوان کاندی عن

ــد(. ــع نبودنـ ــان مطلـ خودشـ
ــکاالت  ــن اشـ ــر ایـ ــالوه بـ عـ
ــال  ــون برمـ ــا کنـ ــه تـ ــی کـ اساسـ
شـــده اند، چـــه بســـا اشـــکاالت و 
تقلبـــات دیگـــری نیـــز در جریـــان 
اســـت کـــه شـــاید هیـــچ وقـــت افشـــا 
ــک روز  ــتم بایومتریـ ــود. سیسـ نشـ
ـــود  ـــه نب ـــه ب ـــا توج ـــم ب ـــات ه انتخاب
ــال  ــی آن، عمـ ــاخت های فنـ زیرسـ

اثـــر خاصـــی نخواهـــد داشـــت.
جـــای  کـــه  چیـــزی  آن 
ـــه  ـــدم توج ـــق دارد، ع ـــی عمی نگران
عمـــوم مـــردم بـــه ایـــن قضایـــا و 
تقریبـــا  همچنیـــن شریک شـــدن 
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مهم ترین استراتژی تخریب شفافیت 
روند انتخابات فعلی و امکان نظارت بر 
آن )که تا کنون برمال شده اند( شامل 

موارد ذیل است: ادامه ی مکانیزم تک رأی 
غیرقابل انتقال )که از رأی دهی بر اساس 

فهرست جلوگیری می کند و آرا را به 
شدت پراکنده می سازد(، فسادهای آشکار 

و پنهان در ترکیب کمیسیون مستقل 
انتخابات، روند ثبت نام رأی دهندگان 
و توزیع استیکرها و تذکره های تقلبی 
)به نحوی که اخیرا افشا شد، تعداد 

رأی دهندگان در برخی ولسوالی ها بیشتر از 
نفوس ثبت شده ی آن ولسوالی ها است(، 
سهل انگاری های امنیتی برای دلسردکردن 
مردم از ثبت نام در فرایند رأی دهی و در 
نتیجه کاهش شدید آمار رأی دهندگان، 
عدم شفافیت در میزان چاپ و توزیع 
برگه های رأی دهی و حتا عدم شفافیت 
در لیست نهایی کاندیدان انتخابات )به 
نحوی که حتا در مواردی اسامی کسانی 
به عنوان کاندیدا اعالن شد که خودشان 

مطلع نبودند(.
عالوه بر این اشکاالت اساسی که تا 
کنون برمال شده اند، چه بسا اشکاالت و 
تقلبات دیگری نیز در جریان است که 
شاید هیچ وقت افشا نشود. سیستم 

بایومتریک روز انتخابات هم با توجه به 
نبود زیرساخت های فنی آن، عمال اثر 

خاصی نخواهد داشت.
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رابطه روان شناسانه رایج ترین نحوه غذا 
خوردن افراد و ویژگی های شخصیتی آن ها

تند غذا می خورید یا کند؟

اگر عاشق غذاهای آبکی هستید
و  دیزی  سوپ،  باشید،  افراد  از  دسته  این  جزو  اگر 
غذاهای مایع را بیشتر دوست دارید و اغلب غذای تان را با 
صدا می خورید! شما شخصیت آزاد و رهایی دارید و اغلب 
توجهی به این ندارید که دیگران درباره شما چه فکری می 
دوست  را  آن  که خودتان  دهید  می  انجام  را  کاری  و  کنند 
دارید و این چیزی است که اغلب آدم ها شما را به خاطرش 
رک  بسیار  فردی  دیگران  مقابل  در  شما  کنند.  می  تشویق 

هستید.

اگر عاشق تست کردن غذاهای جدید هستید
اگر شما جزو این دسته از افراد باشید، یعنی در زندگی 
به  تمایل  به شدت  و  نمی شوید  و کسل  هیچ وقت خسته 
انجام کارهای ریسکی دارید. در محل کار شما از طرح ها 
و ایده های نو اصال نمی ترسید و این روحیه جسورانه شما 
با شما  که  باشند  داشته  افراد دوست  اغلب  می شود  باعث 
ارتباط برقرار کنند. فقط لطفا حواس تان باشد که به دیگران 
فشار نیاورید تا مانند شما جسور و شجاع بشوند زیرا همه 

افراد این روحیه را ندارند.

اگر 2 غذای مختلف را با هم نمی خورید
اگر شما جزو این دسته از افراد باشید یعنی تمایل دارید 
تا یک  دوما  و  کنید  تفکیک  بشقاب  در  را  مواد غذایی  اوال 
روید.  نمی  دیگر  بخش  سراغ  باشید،  نکرده  تمام  را  بخش 
شما فردی هستید که به جزئیات توجه می کنید و هیچ وقت 
مسائل مختلف را با هم ارتباط نمی دهید. افراد دیگر ممکن 
باشند  نداشته  کارها  انجام  برای  شما  روش  از  درکی  است 
بگویند. شما  این روش شما وسواس هم  به  و شاید گاهی 
فرد بسیار با دقتی هستید و در محیط کار اغلب ستایش می 
شوید چون به همه جزئیات توجه کامل دارید. فقط به خاطر 
توجه زیاد به جزئیات سعی کنید خیلی برای دیگران بیگانه 
نشوید. برای روابط بهتر با دیگران سعی کنید کمی صبورتر 

و انعطاف پذیرتر شوید.

اگر محتویات غذا را با هم مخلوط می کنید
افراد در این دسته همه محتویات غذا را با هم مخلوط 
و سعی می کنند در یک قاشق از غذا همه چیز وجود داشته 
و  برنج  هم  و  باشد  شیرازی  ساالد  هم  مثال  طور  به  باشد. 
اید یعنی شما فردی بسیار قوی  این گونه  قرمه سبزی! اگر 
شما  رئیس  کار  محل  در  هستید.  کار  همه  انجام  به  قادر  و 
همه  دریافت  به  تمایل  شما  داند  می  زیرا  دارد  تان  دوست 
رفتار  شدت  به  که  هستید  فردی  شما  دارید.  ها  مسئولیت 
دوستانه دارد. شما ارتباط سالمی با افراد مختلف و دوستان 
تان وقت می  برای همه آدم های مهم زندگی  تان دارید و 
گذارید. شما فردی هستید که کارها را بیش از حد توان تان 
انجام می دهید و انتخاب این که کدام کار را اول شروع کنید 
کمی برای شما سخت است پس بهتر است در زندگی کمی 

اولویت های خود را مشخص کنید.

اگر غذا را پیش از خوردن دسته بندی می کنید
محتویات  همه  غذا،  شروع  از  قبل  افراد  از  دسته  این 
بشقابشان را به اندازه های مناسب برای جویدن و در دهان 
گذاشتن آماده می کنند. اگر جزو این دسته از افراد هستید، 
یعنی آینده نگرید و هر حرکتی را در آینده با توجه به حرکت 
معموال  شما  کار  محیط  در  کنید.  می  بینی  پیش  آن  از  قبل 
رویاهای بزرگ دارید و به شدت تالش می کنید تا پله های 
دارید  دیگران شما دوست  با  ارتباط  در  کنید.  را طی  ترقی 
قرار مالقات ها از قبل مشخص شده باشد و برای زندگی تان 
اهداف بزرگی دارید. فقط لطفا حواس تان باشد اهداف تان 
باعث نشود که از زمان حال لذت نبرید. از زمان حال لذت 
همیشه  هم  اهدافتان  به  رسیدن  مسیر  در  همچنین  و  ببرید 

سعی کنید از لذت بردن غافل نشوید.
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بخش دوم و پایانی
نوستالژی؛ یاد روزگار شیرین

»گذشته«  در  سلفیان  دین شناسِی 
نقالنی«  »میراِث  در  و  است  غوطه ور 
سلف، شناور. از نظر آنان، »گذشته« یی 
دیگر  با  می زیستند  آن  در  سلف  که 
آن  که  زیرا  است.  متفاوت  گذشته ها 
و  نمی شود  سپری  هرگز  »گذشته« 
مرجعیِت سهم گین  و  سنگین  حجیِت 
درازنای  و  »اکنون«  پهنای  در  آن 
آن  می ماند.  پابرجا  و  ثابت  »آینده«، 
به سان  سلفیان،  ذهِن  در  »گذشته« 
می شود؛  بازنمایی  آرمان شهر  یک 
آن  دوباره ی  تحقق  که  آرمان شهری 
سبب احیای عزت و عظمت و قدرت 
مسلمانان  دست رفته ی  از  فخامِت  و 

می گردد.
»گذشته«  آن  به  نسبت  سلفیان 
دارند.  نوستالژیک  و  حسرت بار  نگاه 
جهاِن  واقعیت های  از  آنان  نتیجه،  در 
عینی کناره می گیرند و به فانتزی ها و 
خیال پردازی های جهاِن ذهنی خود پناه 
می برند و از سر دلتنگی و درماندگی، 
خواهاِن بازگشت به آن روزگارِ شیرین 

می باشند.
تقلید؛ شبیه سازِی روزگار سلف

البته بازگشت به آن روزگار عماًل 
ممکن نیست. از این رو، سلفیان تالش 
تا آن روزگار را شبیه سازی  می ورزند 
طریق  از  شبیه سازی  فراینِد  کنند. 
در  می پذیرد.  انجام  تقلید،  سازوکار 
آموزه ها،  معارف،  سلفیان  فرایند،  این 
موبه مو  را  سلف  حکایاِت  و  روایات 
در زندگی پیاده می کنند. آنان حتی در 
نحوه ی پوشاک، ُفرمِ سر و صورت و 
منسوب  الگوهای  به  نام،  گزینش  نیز 
نتیجه،  التزام می ورزند و در  به سلف 
لباس های گشاد می پوشند، چشم ها را 
ُسرمه می کشند، سبیل ها را می تراشند، 
ریش های  از  برخوردارشدن  برای 
با  می کوشند،  پرپشت، سخت  و  انبوه 
پاچه های  حنامالیده،  محاسِن  و  موی 
باالکشیده و قیافه  های دِموده و ژولیده 
از  و  عمومی ظاهر می شوند  انظارِ  در 
ُکنیه های  سِر همذات پنداری با سلف، 
»ابوُفالن« و »ابِن بَهمان« را در پس و 

پیِش نام خود می افزایند.
خودانکاری و نابالغِی فکری

»خودانکاری«  از  ناشی  تقلید، 
است.  فکری«  »نابالغِی  نشانه ی  و 
درونمایه های  از  یکی  خودانکاری 
اصلی نظام آموزشِی سلفیت را تشکیل 
آموزش  گونه یی  به  سلفیان  می دهد. 
خودخواسته،  طور  به  که  می بینند 
ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه و بالفعِل 
صحیح  فهِم  و  می کنند  انکار  را  خود 
دین را فراتر از دایره ی تواِن ذهنِی خود 

می پندارند.
تکرارِ  به  محکوم  سلفیان  زندگی 
آنان  است.  پیشینیان  آراِی  بی پایان 
تالش برای نوفهمِی دین را از مصادیق 
از  و  می شمارند  انحراف  و  بدعت 
و  ندارند  را  اندیشیدن  دلیرِی  این رو، 
زمامِ  نابالغ،  و  نوپا  کودکی  همچون 
ذهن و زندگی خود را به دسِت سلف 
می سپارند و از این لحاظ، در طفولیت 

پایان ناپذیر به سر می برند. 
اختالِل انطباق و سازگاری

سلف در ظرف تاریخی -فرهنگِی 
را  دینی  متوِن  و  می زیستند  متفاوتی 
چالش های  و  پرسش ها  به  توجه  با 
به خوانش  زیست جهاِن خود  و  زمان 
می گرفتند. زمان همواره در حال نوسان 
و دگردیسی مي باشد و در فرایند این 
دگردیسی، عادات و مقتضیات جدید 
می گذارد.  انسان  فراروی  نوپدیدی  و 
فرآورده های فکری و الگوهای رفتارِی 
سلف، متناسب با عادات و مقتضیاِت 
زمان  با  و  بوده  خودشان  روزگار 
به سر  آن  در  ما  که  زیست جهانی  و 

می بریم، انطباق و سازگاری ندارند. 
از  کورکورانه  و  کودکانه  تقلید 
را  سلفیان  الگوها،  و  فرآورده ها  این 
در دنیای نوین دچار غربت و انزوایی 
گسست  زمینه ی  و  می سازد  یأس آور 

عرصه های  تمامی  از  آنان  واگرایی  و 
می آورد.  فراهم  را  جمعی  زندگِی 
آنان در اثر شبیه سازی روزگار سلف، 
فراموش  را  خود  اجتماعی  خویشتِن 
می کنند و الگوواره های سلوکِی متداول 
از  و  می گیرند  نادیده  را  جامعه  در 
لحاظ بینش، منش، کنش و حتا شکل 
و شمایل و پوشش، با جهان و مردماِن 
پیرامون خود بیگانه می شوند و قابلیت 
ُعقالیی  سپهر  با  انطباق  و  سازگاری 
و  می دهند  دست  از  را  خود  زمانه ی 
فرایندهای  با  نمی توانند  نتیجه،  در 
محیط  سیاسِی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
برقرار  سازنده  و  منطقی  تعامل  خود 

کنند.
خشم و نفرت

جهاِن  با  ناسازگاری  و  بیگانگی 
پیرامون، اسباِب روان گسستگِی سلفیان 
به سمِت  را  آنان  و  فراهم می آورد  را 
اجتماع  از  بیزاری  و  بدبینی  نفرت، 
رفتارهای  به  میل  و  می دهد  سوق 
 )Psychopath( روان رنجورانه 
 )Sociopath( جامعه ستیزانه  و 
سلفیان  می کند.  تقویت  آنان  در  را 
ِوفق  بر  جامعه  و  جهان  اینکه  از 
مرادشان نمی چرخد و با الگوواره های 
سازگار  سلف  رفتارِی  و  فکری 
خشم،  می شوند.  خشمگین  نمی افتد، 
پرخاشگرِی کالمِی سلفیان را به دنبال 
به عالم و آدم طعن  آنان نسبت  دارد. 
دشنام  و  فحش  و  می فرستند  لعن  و 
نثار می کنند. هیچ کس از گزند توهین 
و  نمی ماند  امان  در  سلفیان  تحقیِر  و 
را  »اغیار«  تمامِ  دامن  شان  ناسزاگویِی 

می گیرد.
سلفیان در توهین و تحقیِر »اغیار« 
آنان  دارند.  فرد  به  منحصر  شیوه ی 
»انسان زدایی«  خود  مخالفاِن  از  احیاناً 
و  خنزیر  و  خر  را  آنها  و  می کنند 
چهارپا می خوانند و با این کار، پرده ی 

عفِت کالم را بر می درند و در ساحِت 
ادب و احترام و اخالِق انسانی، تعفن 

می گسترند.  
رفتارِ  و  هتاکانه  گفتارِ 
آموزه ی  از  سلفیان  پرخاشگرانه ی 
»والء و براء« مایه می گیرد. این آموزه 
مرزبندِی  و  تفاوت گذاری  اساس 
»غیرسلفیان«  با  »سلفیان«  ایدئولوژیِک 
را تشکیل می دهد. آنان طبق این آموزه 
بین »خود« و »دیگران« مرز می کشند؛ 
مرزی که صِف »سنت« را از »بدعت«، 
»هدایت« را از »ضاللت«، »سعادت« را 
از »شقاوت«، »معرفت« را از »جهالت«، 
»نور« را از »ظلمت«، »خیر« را از »شر«، 
می کند  جدا  »باطل«  از  را  »حق«  و 
بیزاری جویانه،  خصمانه،  رفتار  و 
نفرت آلود و خشم آگیِن سلفیان نسبت 
عقیدتی  صبغه ی  را  غیرسلفیان  به 

-عبادی می بخشد. 
آموزه ی »والء و براء« در دستگاه 
دارد.  بارزی  جایگاه  سلفیان  عقیدتِی 
که  فتاوایی  از  بسیاری  درونمایه ی 
صالح  ُعثَیِمن،،  ابن  باز،  ابِن  توسط 
مفتیاِن  دیگر  و  ِجبرین  ابِن  الفوزان، 
محور  در  شده اند،  سلفی صادر  نامور 
شمار  در  اینان  می چرخد.  آموزه  این 
و  رهروان  خود،  فتاوای  از  کثیری 
هواداراِن سلفیت را به مقاطعه با اغیار 
اظهارِ  و  می خوانند  فرا  )غیرسلفیان( 
خشم، نفرت، توهین، تحقیر و تمسخر 
شرعی  وجایب  از  را  آنان  به  نسبت 

می دانند.
براء«  و  »والء  آموزه ی  پای  رد 
منبر  خطابه های  و  درس گفتارها  در 
در  آنان  است.  مشهود  نیز  سلفیان 
ناخویشتن دار  بسیار  سخنرانی  حیِن 
نیش دار  سخنانی  معموالً  و  می نمایند 
و نفرت بار به زبان می  آورند و هتاکانه 
»اغیار«  ساحِت  به  فحش گویانه  و 
می تازند و با کلماتی زشت و پلشت، 

حریم مسجد و منبر را آلوده می کنند و 
چنان با غیظ و غضب سخن می گویند 
همگان  به  روان رنجوری شان  آثار  که 

هویدا می شود. 
تکفیر و خشونت

سلفیان به توهین و تحقیر مخالفان 
اکتفا نمی ورزند، بلکه به تکفیر آنان نیز 
نسخه ی  یعنی  تکفیر  می یازند.  دست 
سوی  از  که  کسی  خشونت.  تجویز 
جانی  امنیت  می شود،  تکفیر  سلفیان 
خود را دست می دهد و خونش مباح 

و مالش حالل قلمداد می شود.
امری  سلفیت  منطق  در  خشونت 
یگانه  و  بوده  اجتناب ناپذیر  و  ناگزیر 
حقیقت  گسترش  و  دیانت  حفظ  راه 
به  اگر  انسان ها  می شود.  پنداشته 
گردن  سلفیان  نظر  مورد  »حقیقِت« 

ننهند، بایستی به خشونت تن دهند.
کماِل  نشانه ی  خشونت  اِعماِل 
طعِم  سلفیان،  باور  به  است.  دیانت 
ایمان راستین را کسی می چشد که  از 
زدودن  راستای  در  خود  بازوی  زور 
کار  ُمنکرات«،  و  »بَِدعات  کوبیدِن  و 
می کشد. این باور، آتِش خشونت ورزِی 
جنون آمیز را در ذهن و ضمیر سلفیان 
شعله ورتر می سازد و عطِش خون ریزی 
روان رنجورانه را به کام آنان می اندازد. 
آنان پیوسته انتظار می کشند و مترصد 
با  را  »سنت«  تیغ  تا  می باشند  فرصت 
زعِم  به  و  سازند  تر  »بدعت«  خون 
خود، شهد ایمان را به کام جان بریزند. 
حال  در  ما  هم وطِن  سلفیاِن  اگر 
حاضر به خشونت متوسل نمی شوند، 
قدرت  هنوز  که  است  این  خاطر  به 
کافی در اختیار ندارند. روزی که اینان 
قدرت را به دست گیرند، شک نکنید 
به  خود  داعشِی  هم باوراِن  به سان  که 
زنان و کودکان و جوانان و کهن ساالن 
پا  حمله می برند و محفِل قتِل عام بر 

می دارند.

روان شناسی سلفیت
عبدالکبیر صالحی

بیگانگی و ناسازگاری با جهاِن پیرامون، اسباِب روان گسستگِی سلفیان را 
فراهم می آورد و آنان را به سمِت نفرت، بدبینی و بیزاری از اجتماع سوق 
می دهد و میل به رفتارهای روان رنجورانه )PsychoPath( و جامعه ستیزانه 

)socioPath( را در آنان تقویت می کند. سلفیان از اینکه جهان و جامعه بر ِوفق 
مرادشان نمی چرخد و با الگوواره های فکری و رفتارِی سلف سازگار نمی افتد، 
خشمگین می شوند. خشم، پرخاشگرِی کالمِی سلفیان را به دنبال دارد. آنان 
نسبت به عالم و آدم طعن و لعن می فرستند و فحش و دشنام نثار می کنند. 

هیچ کس از گزند توهین و تحقیِر سلفیان در امان نمی ماند و ناسزاگویِی شان 
دامن تماِم »اغیار« را می گیرد.
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اولین اخراجی بوندسلیگا/ سرمربی اشتوتگارت برکنار شد از تجمل گرایی 
تا تحول پذیری؛ 

اونای امری زبان توپچی ها 
را درست می فهمد!

آرسـنال امـری هـواداران خـود را به شـکلی 
عجیـب شـگفت زده کـرده اسـت، نمـود رفتاری 
کامـال  انگلیـس  برتـر  لیـگ  میادیـن  در  آنهـا 
مقتدرانـه و مطمئـن اسـت تـا حـاال از قرمز های 
لنـدن بـه عنوان یـک مدعـی خطرناک یاد شـود، 
لقبـی کـه آخرین بار سـال هـا پیش آنهـا به خود 

بودند. دیـده 
آرسـنال پیـش موفق شـد با پیـروزی قاطع و 
مقتدرانـه خـود در برابـر فولهام، نهمیـن پیروزی 
فصـل جـاری جشـن  در  را  پـی خـود  در  پـی 
برابـر  در  شکسـت  از  پـس  کـه  تیمـی  بگیـرد، 
چلسـی تصمیـم گرفت تـا دیگر هرگـز زانو نزند 
و در تمـام تورنمنـت هـا جـز شـادی بـه قلـب 

خـود هیـچ حسـی را راه ندهـد.
اونـای امـری مـردی کامـال شـگفت انگیـز 
امـری  آرسـنال  اینکـه  بـاور  هـم  هنـوز  اسـت، 
اینچنین موفق و بزرگ ظاهر شـده اسـت سـخت 
و تـا حـدودی غیـر ممکـن اسـت! مربـی تجمل 
گـرای امـروز توپچـی هـا بـا سـیل ابرقـدرت ها 
نتوانسـته بـود حتـی در لوشـامپیونه حرفـی برای 
گفتـن داشـته باشـد؛ او بـه حدی ضعیـف بود که 
لقـب ویرانگـر را در پـارک دو پرنـس بـه خـود 
دیـد تا در پایـان فصل ۱۸/۲۰۱۷ بـا حکم اخراج 

مسـتقیم ناصـر الخالیفـی روبرو شـود.
چگونـه مـی شـود ایـن مربـی اسـپانیایی بـا 
سـتارگان بـزرگ دنیای فوتبال از کسـب قهرمانی 
لوشـامپیونه در کـورس با موناکـو و ژاردیم عقب 
مـی مانـد و در لیـگ قهرمانـان اروپـا بـا نتیجـه 
ای تاریخـی و تحقیـری خفـت انگیـز پاری سـن 
ژرمـن را بـه دره هـای نابـودی مـی کشـاند، امـا 
در لیـگ برتـر انگلیـس با تیمـی همانند آرسـنال 
کـه سالهاسـت شـادی را تجربه نکرده اسـت می 
توانـد جـز ۳ تیـم برتـر رنکینـگ باشـد و نبرد به 
نبـرد پیـروزی را بـا نتیجـه هـای پـر گل از آن 

نماید؟! خـود 
البتـه فرامـوش نبایـد کرد کـه شـروع اونای 
بـود،  سـویا  بـا  فوتبـال  روز  دنیـای  در  امـری 
تیمـی کـه بـزرگ تریـن سـتاره آن کارلـوس باکا 
محسـوب مـی شـد تـا او بتوانـد بـا ایـن تیـم نه 
چنـدان قدرتمنـد عنـوان قهرمانـی در لیـگ اروپا 
را کسـب کنـد و در میـان بـزرگان دنیـای فوتبال 

ورودی شـگفت انگیـز را داشـته باشـد.
شـاید امـری مـرد تیـم هـای بزرگ نیسـت! 
امـا آرسـنال در ایـن میـان یک پارادوکس اسـت، 
مسـیر  و  اسـت  دهنـده  آزار  مسـئله  ایـن  کمـی 
رسـیدن بـه پاسـخ نهایـی را بـه بـن بسـت مـی 
رسـاند، نمـی تـوان ادعـا کرد کـه آرسـنال تیمی 
کوچـک اسـت، نمـی تـوان مدعـی شـد کـه این 
تیـم بـی سـتاره و سـطح متوسـط اسـت، چـرا 
کـه آرسـنال حتـی در روزهـای بحرانـی اش هم 
روزهـای  ایـن  راز  بـود،  احتـرام  قابـل  شـدیدا 
توپچـی هـای لنـدن چیسـت؟! آیـا آنهـا حتی در 
زمسـتان هـم گرماگرم شـادی های هیجـان انگیز 
خواهنـد بـود؟! بـه جـدول لیـگ برتـر انگلیـس 
اگـر نگاه کنیـد قطعا شـوکه خواهید شـد،توپچی 
هـا تـا رسـیدن بـه صـدر فقـط یـک قـدم فاصله 
دارنـد، آیـا ایـن تصویـر یـک تصویـر حقیقـی 

! ست؟ ا

مونیــخ  بایــرن  کــروات  ســرمربی 
باعــث  فــردی  اشــتباهات  می گویــد 
ــر  ــدار براب ــش در دی ــا تیم ــده اســت ت ش

گالدبــاخ نیــز شکســت خــورد.
بــه نقــل از نشــریه بیلــد، بایــرن 
مونیــخ در ادامــه نتایــج ناامیــد کننــده 
بوروســیا  دیــدار  بــه  در خانــه  خــود 
مونشــن گالدبــاخ رفــت و بــا ۳ گل برابــر 

ــورد.   ــت خ ــم شکس ــن تی ای
نیکــو کــواچ، ســرمربی بایــرن مونیــخ 
بعــد از شکســت تحقیرآمیــز تیمــش برابــر 
گالدبــاخ گفــت: همــه نهایــت تــالش خود 
را بــه کار بســتند ولــی تــالش مــا انفــرادی 
ــی  ــم. بعض ــم نبودی ــک تی ــل ی ــود و مث ب
ــد و  ــی داری ــال روز خوب ــا در فوتب وقت ه
بعضــی وقــت هــا هــم روز بــدی داریــد. 
ــر  ــه اخی ــد هفت ــن چن ــا در ای ــفانه م متاس
اشــتباهات زیــادی داشــتیم و نتیجــه آن را 
ــروز  ــت دی ــم. شکس ــت کردی ــم پرداخ ه
چیــزی نبــود کــه انتظــار آن را داشــته 

باشــیم. متاســفانه بــاز هــم اشــتباهاتی 
ــا  ــوردن م ــه گل خ ــر ب ــه منج ــتیم ک داش

شــد.
او در ادامــه صحبت هایــش گفــت: 
متاســفانه شــرایط بــرای مــا خــوب پیــش 
ــد  ــم. بای ــدی داری ــرایط ب ــی رود و ش نم
خیلــی زود از ایــن شــرایط خــارج شــویم. 
ــال  ــتم. فع ــن هس ــج م ــن نتای ــوول ای مس
بــه تعطیــالت باشــگاهی رســیدیم و فکــر 
می کنــم ایــن وقفــه کوتــاه بــرای مــا 
خــوب باشــد. بایــد بعــد از تعطیــالت بــه 
ــاز باشــیم و خیلــی زود  فکــر گرفتــن امتی
خودمــان را از شــرایط موجــود رهــا کنیــم.

تعطیــالت  از  بعــد  مونیــخ  بایــرن 
ــر  ــه براب ــارج از خان ــداری خ ــد در دی بای
ــدار  ــن دی ــه ای ــرد ک ــرار گی ولفســبورگ ق
در زمیــن ولفســبورگ برگــزار خواهــد 
ــرن  ــد بای ــه مانن ــل ب ــن فص ــه ای ــد ک ش
مونیــخ نتایــج خوبــی کســب نکــرده 

ــت. اس

ســرمربی یوونتــوس بعــد از پیــروزی 
ــرد  ــتایش از عملک ــه س ــزه ب ــر اودین براب
ــه  ــرد ک ــد ک ــاگردانش پرداخــت و تاکی ش
یــووه بهتریــن فصــل خــود را تجربــه مــی 

کنــد.
اســپورت،  اســکای  از  نقــل  بــه 
در  یوونتــوس  پیاپــی  هــای  پیــروزی 
ــه   ــان ادام ــری A همچن ــای س ــت ه رقاب
مصــاف  بــه  کــه  بیانکونری هــا  دارد. 
گل  دو  بــا  توانســتند  رفتنــد  اودینــزه 
ــه  ــتمین س ــا هش ــند ت ــروزی برس ــه پی ب
ــد  ــه دســت آورن ــی خــود را ب ــاز پیاپ امتی
ــوان  ــب عن ــرای کس ــاال ب ــن ح و از همی

قهرمانــی خــط و نشــان کشــند.
در  یوونتــوس  ســرمربی  آلگــری، 
ــت :  ــازی، گف ــد از ب ــری بع ــت خب نشس
تــالش  رویایــی  شــروع  ایــن  بــرای 
ــن  ــر ای ــم. ب ــان دادی ــود نش ــادی از خ زی
ــود  ــل خ ــن فص ــه بهتری ــتم ک ــاور هس ب
را تجربــه می کنیــم. در خانــه اودینــزه 
بــازی کردیــم امــا ایــن تیــم هیــچ فرصتــی 

نداشــت و اصــال اجــازه خودنمایــی را 
ــم  ــه ه ــم ک ــم. نشــان دادی ــا ندادی ــه آنه ب
تیمــی پختــه هســتیم و هــم انگیــزه باالیــی 

ــم. داری
او ادامــه  داد: بازیکنــان یــووه بــه 
ــه  ــن چ ــه در زمی ــد ک ــی دانن ــی م خوب
می خواهنــد. بنتانکــور مــن را بــه شــگفتی 
آورد. او از نظــر تاکتیکــی و بدنــی در 
وضعیــت بســیار خوبــی قــرار دارد. توقف 
لیــگ خبــر خوبــی بــرای مــا اســت چــرا 

ــم. ــاز داری ــتراحت نی ــه اس ــه ب ک
ســتایش  در  یوونتــوس  ســرمربی 
از عملکــرد مهاجمــان تیمــش، اضافــه 
کــرد: مــن از عملکــرد مهاجمــان رضایــت 
کامــل دارم. مانژوکیــچ در کارهــای دفاعــی 
ــث  ــد. مثل ــا می کن ــه م ــادی ب ــک زی کم
خــط حملــه مــا در کارهــای دفاعــی هــم 
ــوب  ــیار خ ــن بس ــد و ای ــرکت می کنن ش
ــته  ــادی داش اســت. کانســلو پیشــرفت زی
ــا اســتعداد  اســت. او از بازیکنــی بســیار ب

اســت.

بــرد  چهارصدمیــن  مورینیــو  ژوزه 
خــود در رقابت هــای لیــگ را در شــرایطی 
جشــن گرفــت کــه رکوردهــای منفــی نیــز 

ــم او ثبــت شــد. ــرای تی ب
 بــه نقــل از دیلی میــل، منچســتریونایتد 
لیــگ برتــر فوتبــال  در هفتــه  هشــتم 
ــه ۲۰ دو  ــا دقیق ــه ت ــی ک ــس در حال انگلی
گل از مهمــان خــود نیوکاســل عقــب 
افتــاده بــود توانســت ســه بــر دو بــه 
بــازی  ایــن  از  پیــش  رســد.  برتــری 
ــو  ــراج مورینی ــر اخ ــی ب ــی مبن زمزمه های
بــه گــوش رســید ولــی هــواداران در بــازی 
شــنبه شــب مربــی پرتگالــی را حمایــت و 

ــد. ــراض کردن ــگاه اعت ــران باش ــه مدی ب
ایــن پیــروزی چهارصدمیــن پیــروزی 
ــو،  ــت ژوزه مورینی ــت هدای ــای تح تیم ه
ــگ محســوب می شــود.  ــای لی در رقابت ه

پرتــگال،  لیگ هــای  در  کار  ســابقه  او 
انگلیــس، ایتالیــا، اســپانیا را دارد. البتــه 
ــت  ــازی ثب ــن ب ــز در ای ــی نی ــورد منف رک
ــن  ــرای اولی ــه ب ــن ک ــم ای ــد و آن ه ش
ــو و  ــت مورینی ــت هدای ــای تح ــار تیم ه ب
ــتریونایتد در ۱۰  ــم منچس ــور تی ــن ط همی
ــد. ــت می کن ــت دو گل دریاف ــه نخس دقیق

ایــن  از  بعــد  "خــاص"  آقــای 
ــم نگــرش  پیــروزی، اظهــار کــرد: بازیکنان
ــد.  ــان دادن ــان را نش ــخصیت خودش و ش
بیــن دو نیمــه از آن هــا خواســتم مثــل مــرد 
باشــند و هــر چــه کــه در تــوان دارنــد در 
ایــن بــازی نشــان دهنــد کــه خوشــبختانه 
ــه  ــدند. البت ــم ش ــن کار ه ــه ای ــق ب موف
ــه  ــانه ها همیش ــر رس ــرا از نظ ــم چ نمی دان
مــن مقصــر هســتم. اگــر بــه لنــدن بــروم و 

ــن اســت. ــارد مشــکل م ــاران بب ب

ناامیدی کواچ از وضعیت بایرن مونیخ

آلگری: 

بهترین فصل خود را تجربه می کنیم

رکوردهای خوب و بد مورینیو 
در شب پر التهاب اولدترافورد

کسـب  از  بعـد  کورکـوت  تایفـون 
نتایـج ضعیـف از سـمت سـرمربیگری تیم 

شـد. برکنـار  اشـتوتگارت 
بـه نقـل از DW، اشـتوتگارت در این 
ضعیفـی  عملکـرد  بوندسـلیگا  در  فصـل 
داشـت و بعـد از ۷ هفتـه تنهـا یـک بـرد 
نتایـج  همیـن  دارد.  خـود  کارنامـه  در 
ضعیـف سـبب شـد تایفـون کورکـوت از 
سـمت سـرمربیگری ایـن تیم برکنار شـود. 
شـده  اخـراج  سـرمربی  اولیـن  کورکـوت 
در بوندسـلیگا اسـت کـه بعـد از ۷ هفتـه 

می گیـرد.  صـورت 

اشـتوتگارت فصـل قبـل در رده هفتـم 
جـدول رده بنـدی قـرار گرفـت ولـی ایـن 
فصـل شـرایط خوبی ندارد و روز شـنبه نیز 

برابـر هانوفـر شکسـت خورد.
کورکـوت ۴۴ سـاله فصل قبـل هدایت 
اشـتوتگارت را بـر عهـده گرفـت و نتایـج 
خوبـی نیـز بـا ایـن تیـم کسـب کـرد ولـی 
اخراجـی  اولیـن  بـه  تبدیـل  نهایـت  در 
بوندسـلیگا در فصل ۱۹-۲۰۱۸ شـده است.
هفتـه هفتـم بوندسـلیگا عصر دیـروز با دو 
دیـدار بـه پایـان می رسـد و بازی هـا بعد از 
کمتر از دو هفته از سـر گرفته خواهد شـد.

سـرمربی  هدایـت  بـا  مادریـد  رئـال 
اسـپانیایی اش نـه تنها در گلزنی نـاکام بوده 
اسـت بلکه در شکسـت و گل های دریافتی 
نیـز آمار بـدی را نسـبت به مربیان گذشـته 

ایـن تیـم بـه ثبت رسـانده اسـت.
رئـال مادریـد روزهـای عجیبـی را در 
حـال سـپری کردن اسـت. این تیـم پس از 
سـومین قهرمانـی پیاپـی در لیـگ قهرمانان 
اروپـا بـا زیـن الدیـن زیـدان خداحافظـی 
کـرد و یکـی از جنجالی تریـن انتخاب هـا 
را داشـت. تنهـا دو روز پیـش از آغـاز جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسـیه، باشـگاه رئال مادرید 
اعـالم کـرد یولن لوپتگـی، سـرمربی وقت 
اسـپانیا پـس از پایان ایـن بازی هـا هدایت 
سفیدپوشـان را بـر عهـده خواهـد گرفـت. 
ایـن اتفـاق بـا واکنـش فدراسـیون فوتبـال 
اسـپانیا رو بـه رو شـد و لوپتگـی یک روز 
پیـش از آغـاز جـام جهانی به دلیـل اخراج 
از تیـم ملـی مجبـور شـد روسـیه را تـرک 

. کند
تابسـتان  در  مادریـد  حـال  ایـن  بـا 
دوباره همه را شـگفت زده کرد. کریسـتیانو 
رونالدو پس از ۹ سـال حضـور در این تیم 
تصمیـم گرفـت اسـپانیا را تـرک کنـد و در 
یوونتـوس پـا بـه تـوپ شـود. همـه منتظر 
عملکـرد مادریـد بـدون زیـدان و رونالـدو 
در فصـل جدیـد بودند. تیـم لوپتگی فصل 
را خـوب شـروع کـرد و گل هـای زیـادی 
در بـازی هـای نخسـت بـه ثمر رسـاند. به 
طـوری کـه هـواداران جـای خالـی سـتاره 
پرتگالی و سـرمربی فرانسـوی را احسـاس 

نمی کردنـد.
امـا ایـن شـرایط ثابـت نمانـد و پـس 
از شـروع درخشـان سفیدپوشـان در شروع 
را در یـک شـب  قهرمانـان کـه رم  لیـگ 
دادنـد  شکسـت  گل  سـه  بـا  فوق العـاده 
همـه چیـز تغییـر پیدا کـرد. مشـکل گلزنی 
مادریـد آغـاز شـد و تیـم لوپتگـی پـس از 
بـاز کـردن دروازه اسـپانیول در چهار بازی 
پیاپـی نتوانسـت گلی بـه ثمر برسـاند. این 
اتفاق موجب شـد سفیدپوشـان در مجموع 
یـازده بـازی آغازیـن فصل آمار بـدی را به 

برسـانند. ثبت 
میسـترچیپ  آمـار  اسـاس  بـر 
معـروف  نـگار  روزنامـه  و  )کارشـناس 
اسـپانیایی( مادریـد پـس از شکسـت یـک 
بـر صفـر مقابـل آالوس بـرای سـومین بار 
رکـورد  باشـگاه  سـاله   ۱۱۶ تاریـخ  در 
چهـار بـازی پیاپـی بـدون گل را بـه ثبـت 
رسـاند. ایـن اتفـاق ابتـدا در سـال ۱۹۸۲ با 
بوسـکوف رخ داد. سـپس در سـال ۱۹۸۵ 
مادریـد آمانسـیو چنین رکـوردی را به ثبت 
رسـاند و در نهایت سفیدپوشـان با لوپتگی 
در سـال ۲۰۱۸ نتوانسـتند نزدیـک به هفت 
سـاعت دروازه حریفان شـان را بـاز کننـد.
مادریـد  سـرمربی  نخسـتین  لوپتگـی 
اسـت کـه پـس از مـی و آوریـل ۱۹۹۴ در 
یـازده بـازی رسـمی نخسـت فصـل چهار 
شکسـت را تجربـه می کنـد. در آن زمـان 
تیـم مادریـدی تحـت هدایـت ویسـنته دل 
بوسـکه بـود. هم چنیـن مادرید از ۸۷ سـال 
پیش در ورزشـگاه مندیسوروسـا شکسـت 

بود. نخـورده 
مادریـد با هدایت سـرمربی اسـپانیایی 
ایـن  بـازی  هشـت  در  اسـت  توانسـته 
از  کنـد.  کسـب  امتیـاز   ۱۴ اللیـگا  فصـل 
سـرمربی   ۱۰ تنهـا  مادریـد  سـرمربی   ۴۵
امتیازهـای کم تـری نسـبت به او به دسـت 

آوردنـد.
آمـار لوپتگـی نسـبت بـه دو سـرمربی 
گذشـته مادریـد نیز بـد بوده اسـت. رافائل 
بنیتـس در یـازده بـازی شـروع فصل هفت 
پیـروزی و چهار تسـاوی به دسـت آورد و 
بـدون شکسـت بـود. تیـم او توانسـت ۲۴ 
گل بـه ثمر برسـاند و تنهـا دو گل دریافت 

. کند
دو  پیـروزی،  هشـت  زیـدان  مادریـد 
تسـاوی و یـک شکسـت را به ثبت رسـاند 
و در ایـن مـدت ۳۶ بـار دروازه حریفان را 
بـاز کـرد. هم چنیـن ۹ گل دریافـت کـرد. 
در مقابـل تیـم لوپتگـی پنـج پیـروزی، دو 
تسـاوی و ۴ شکسـت را تجربـه کـرد. این 
تیـم تنهـا ۱۷ گل بـه ثمـر رسـاند و ۱۲ بار 

دروازه اش بـاز شـد.

رئالی که رئال مادرید نیست
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