
ذکی دریابی: احضار کمیسیون تخطی 
رسانه ها غیر اصولی و غیرقانونی است

اطالعات روز: ذکی دریابی، مدیرمسئول روزنامه ی اطالعات روز در واکنش به احضارش از سوی کمیسیون 
 تخطی رسانه ها گفت که احضار او از طریق تیلفون صورت گرفته و آن را غیراصولی و غیرقانونی خواند.

روزنامه ی اطالعات روز در شماره های 705 و 706 در دو مطلب جداگانه نسبت به عملکرد سید مخدوم 
با  بود که  نقدی منتشر کرده  نام گذاری جاده ی کاتب، طنز و  قبال  رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ در 

واکنش وزیر اطالعات و فرهنگ مواجه شده است.
پس از نشر این دو مطلب، هفته ی گذشته نوابی، مشاور وزیر اطالعات و فرهنگ سه بار به دفتر روزنامه و 
ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه   زنگ زد  و خواهان حضور او در دفتر وزیر اطالعات و فرهنگ شد . آقای 
نوابی بنا به در خواست وزیر، از مدیرمسئو ل روزنامه خواسته بود که برای یک کار شخصی به مالقات آقای 
رهین بیاید. اما ذکی دریابی در پاسخ او گفته بود که من کار شخصی با وزیر ندارم. اگر وزیر کار شخصی 
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مال عمر، رهبر گروه طالبان، به جز از چند تصویر کم کیفیتی که از وی به نشر رسیده اند، دیگر کسی او را 
نمی شناسد. در واقع، شناخت ما از او، بر می گردد به فیلم مستندی که به نام »آخرین خلیفه ی افغانستان« از 
وی ساخته شده است؛ با آن هم، در این فیلم نیز واضح نیست. »نه، آن جا، این خودش نیست. در این جا، بلی، 
در آن جا، نه«. یکی از افراد نزدیک و مورد اعتماد وی که در زمان حکومت رژیم طالبان وزیر بود، این کلمات 
را با دقت و شمرده شمرده ادا می کند. اما مال عمر کیست؟ کجا ست؟ آیا حتا او زنده است؟ کلِر بیلِت، بِتی د م 
و لِسلی کنوت، این سه روزنامه نگاری که سال های متمادی را در افغانستان سپری کرده اند، تالش نموده اند 

 تاریخ این چهره ی مرموز و خیالی بیست سال اخیر را به تصویر بکشند.
تحقیقات و کنجکاوی های این سه روزنامه نگار، پای آن ها را به یک دهکده ی دور افتاده و خطرناک جنوب 
افغانستان کشاند؛ دهکده ای که طالبان در آن جا حکومت می کردند و هیچ فرد خارجی، حتا سربازان امریکایی 
به آن جا نرفته بودند. این سه روزنامه نگار، دوستان دوران کودکی مال عمر را پیدا کردند، دوستانی که با وی 
توشله بازی می کردند و گاهی سنگ پرتاب می کردند. آن ها در مورد این که وی در سن سه سالگی چگونه از 
پدر یتیم شد، برای ادامه ی زند گی  مادر ش مجبور می شود  با عمویش ازدواج کند و  چگونه او می تواند  با این 
زند گی وفق پیدا کند، قصه کرده اند. این پسر بچه و مرد پیر، هم دیگر  را دوست نداشتند. در اوایل سال های 

80، وی که طلبه ی علوم دینی بود، متعهد به جهاد علیه ارتش شوروی می شود.
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مشاور حقوقی رییس جمهور:
توزیع تذکره ی الکترونیکی آغاز می شود

درخواست عروسی از دانشجویان دختر
 در بدل نمره ی کامیابی 
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زاخیلوال: توافق ها با پاکستان
 موعد زمانی دارند

بن بست های مال عمر
3صفحه

پیشینه ی تظاهرات های مردمی در افغانستان به اواخر دهه ی 1970 و 1980 میالدی می رسد. در آن زمان، 
گروه های مذهبی در مقابل ایدیولوژی های رقیب سوسیالیستی که با حمله ی شوروی به اوجش رسیده بود، 
ایستادند. با اعالم جهاد، اکثر آنان به برداشت های بنیادگرایانه از اسالم به حیث راهی برای مقاومت روی 
آوردند. بعد از سرنگونی اتحاد شوروی و به دنبال آن، جنگ  داخلی ای که افغانستان را فراگرفت، بار دیگر 
طالبان به برداشت های بنیادگرایانه به عنوان راهی برای به دست گرفتن کنترول و حکومت بر افغانستان رو  
آوردند. با آن که هم مجاهدین و هم طالبان اقدامات تندروانه ی زیادی را مرتکب شدند، طرح دیدگاه شکست 
دادن مهاجمان خداناباور و خاموش کردن خشونت های جنگ های داخلی بعضی مردم را به سوی جهادگرایان 
و ایدیولوژی طالبان سوق داد. با سرنگونی رژیم طالبان در خزان سال 2001، برخی عوامل، به شمول حضور 
دوام دار ایاالت متحده در افغانستان، فساد در درون حکومت و توزیع ناعادالنه ی فرصت های اقتصادی بار 

دیگر باعث شده است که بعضی از شهروندان دست به اعتراض بزنند. 
چند رویداد در محیط های دانشگاهی در سراسر افغانستان در جریان پنج سال اخیر، نگرانی هایی در رابطه 

به ظرفیت بالقوه برای بنیادگراشدن دانشجویان و نقشی که دانشگاه می تواند در تشویق آنان بازی کند،...

گرایش های بنیادگرایانه در میان دانشجویان 
در محیط های دانشگاهی افغانستان
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صفحه 2
سرما، نم، فقر؛ زندگی دشوار 

دانشجویی در بامیان
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قبل از خرید موبایل 
بخوانید
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ژاوي: مسي در لیگ برتر 
بیش تر گول مي زد
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اقتصادی  اطالعات روز: عمر زاخیلوال، مشاور 
کشور  مالیه ی  وزات  سرپرست  و  غنی  اشرف 
پاکستان،  به  غنی  اشرف  سفر  در  که  می گوید 
مشکالت دو کشور صریح مطرح و در این زمینه 
افزوده  او  شدند.  گرفته  مشخص  تصمیم های 
است، در این سفر برای عملی شدن توافقات بین 
گرفته  نظر  در  مشخص  زمانی  موعد  کشور،  دو 

شد.
جزئیاتی  توافق ها  این  مورد  در  زاخیلوال  هر چند 
ارائه نکرده است، اما گفته است: »این بار تعهدات 
دو طرف میعاد زمانی مشخص دارند و در ظرف 
پاکستان،  آیا جانب  یک ماه معلوم خواهد شد که 
زاخیلوال  نه؟«   یا  می کند  عمل  خود  تعهدات  به 
از  بازگشت  از  پس  گذشته  روز  را  اظهارات  این 
بیان  کابل  در  بی بی سی  با  در گفت و گو  پاکستان 

کرده است.

رهبران  با  سفر  این  در  غنی  اشرف  می گوید،  او 
به  و  کرده  دیدار  پاکستان  ارتش  فرماندهان  و 
مرکز فرماندهی ارتش این کشور نیز رفته است. 
روی  پاکستان  مقام های  با  دیدار  در  غنی  اشرف 
است.  کرده  بحث  کشور  دو  مشترک  تهدیدهای 
رهبران  و  غنی  اشرف  بین  که  گفت  زاخیلوال 
دیدگاه  تهدیدها،  این  مورد  در  پاکستان  نظامی 

مشترک وجود داشت.
به گفته ی او، قرار شد اقدام های مشخصی برای 
مذاکرات  برعکس  و  انجام شود  آن  از  جلوگیری 
قبلی، این  بار موعد زمانی معینی برای انجام این 
یک  در  پاکستان  است.  شده  مشخص  توافقات، 
کشور  در  هند  نفوذ  گسترش  از  گذشته  دهه ی 
خواسته  حکومت  از  مواردی  در  و  بوده  نگران 
هند  به جای  آموزش  برای  را  ارتش  افسران  تا 
این  در  که  گفت  زاخیلوال  بفرستند.  پاکستان  به 

سفر روی این مسئله نیز بحث شد و اشرف غنی 
گفت که از همکاری پاکستان در زمینه ی آموزش 
افسران ارتش افغانستان هراس ندارد. به گفته ی 
او، اشرف غنی به مقام های پاکستان اظهار داشت 
که دو کشور می توانند در زمینه ی خرید سالح به 

توافق برسند.
سرپرست وزارت مالیه می گوید که در سفر اشرف 
تجاری  روابط  زمینه ی  در  پاکستان،  به  غنی 
به  گرفت.  صورت  مشخص  و  جدید  توافق های 
گفته ی او، در این سفر برای نخستین بار با جانب 
پاکستان توافق شد تا کامیون های کشور تا بندر 
پاکستان  قبال  کنند.  آمد  و  رفت  کراچی،  تجاری 
پیشاور  شهر  تا  فقط  را  افغانستان  کامیون های 

اجازه ی رفت و آمد می داد.
تجاری  کاالهای  پس  این  از  افزود،  زاخیلوال 
به  کابل  از  می تواند  هفته  یک  ظرف  در  کشور 

به  شوند.  منتقل  بالعکس   و  کراچی  تجاری  بندر 
طول  یک ماه  حدود  روند  این  قبال  او،  گفته ی 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  زاخیلوال  می کشید. 
به  بار  این  پاکستان  که  دارد  وجود  ضمانتی  چه 
تعهدات خود در قبال افغانستان عمل کند، جواب 
روشنی نداده است. اما اومی گوید، این بار توافق ها 
آینده  یک ماه  در  و  دارند  زمانی  مشخص  میعاد 
افغانستان مشخص می شود.  با  پاکستان  صداقت 
از سفر به چین و عربستان، به  اشرف غنی پس 
هیأت  یک  رأس  در  گذشته  هفته ی  جمعه   روز 
زاخیلوال  شد.  اسالم آباد  عازم  دولتی  بلند پایه ی 
عربستان  به  غنی  اشرف  سفرهای  که  می گوید 
پاکستان  روابط  بهبود  بر  و  بوده  مؤثر  چین،  و 
سفر  در  داشت.  خواهد  مثبت  تأثیر  افغانستان  و 
اشرف غنی به چین، بین افغانستان و چین چهار 

توافق نامه ی همکاری به امضا رسید.

غزنی  نمایندگان  از  برخی  روز:  اطالعات 
استادان  از  تعدادی  می گویند،  مجلس  در 
دانشگاه این والیت در بدل نمره  ی کامیابی، 
از دانشجویان دختر درخواست ازدواج کرده اند. 
در  غزنی  مردم  نماینده ی  عظیمی،  نفیسه 
این  دیروز  نشست  در  نمایندگان  مجلس 
مجلس گفت، شماری از دانشجویان دختر در 
دانشگاه غزنی از دست استادان مرد بسیار به 

تکلیف شده اند.
استادان  از  شماری  او،  گفته ی  به 
قصداً                                                                                             را  دختر  دانشجویان  غزنی  دانشگاه 
ازدواج  به  مجبور  را  آنان  تا  می کنند،  ناکام 
تحصیالت  وزارت  افزود،  عظیمی  بانو  کنند. 
و  است  خاموش  قضایا  این گونه  در  عالی 

صدای دانشجویان را نمی شنود. بانو عظیمی 
از مجلس خواست که  اما  نبرد؛  نام  از کسی 
برای بررسی این قضیه، هیأتی را به دانشگاه 

والیت غزنی بفرستد.
استادان  از  آن عده  گفت،  مجلس  عضو  این 
دانشگاه غزنی که دانشجویان دختر را مجبور 
باید  می کنند،  درخواست های شان  قبولی  به 
احمد  صدیق  آن،  به دنبال  شوند.  مجازات 
واقعًا  اگر  گفت،  اول مجلس  معاون  عثمانی، 
نمره ی  بدل  در  غزنی  دانشگاه  استادان 
دانشگاه  این  دختر  دانشجویان  از  کامیابی 
را  آن  ما  باشند،  کرده  عروسی  تقاضای 

به شدت محکوم می کنیم.
استادان  سوی  از  عملی  چنین  افزود،  او 

صالحیت های  از  استفاده  سوء  دانشگاه، 
ادامه تأکید کرد،  وظیفه ای است. عثمانی در 
بلکه  غزنی،  دانشگاه  در  تنها  مسئله  نه  این 
شود.  بررسی  کشور  دانشگاه های  تمام  در 
وزارت  و  است  ناپسند  رسم  این  افزود،  او 
تحصیالت عالی باید به این مسئله توجه کند.

رسم  این  از  جلوگیری  برای  گفت،  عثمانی 
از  را  تقاضاها   چنین  که  استادانی  ناپسند، 
برکنار  وظیفه  از  باید  می کنند،  دانشجویان 
شوند. در همین حال، شماری از شهروندگان 
خواسته اند  کشور  عالی  تحصیالت  وزارت  از 
بررسی  جدی  گونه ی  به  را  موضوع  این  که 
کند و در غیر آن، پیامدهای منفی را به دنبال 

خواهد شد.

به باور آنان، اگر چنین چیزی حقیقت داشته 
زمینه  این  در  تحصیالت  وزارت  و  باشد 
مانع  خانواده ها،  از  برخی  شاید  کند،  کوتاهی 
اما  شوند.  دانشگاه ها  به  دختران شان  رفتن 
مسئوالن وزارت تحصالت عالی کشور با رد 
موضوع یاد شده گفتند که هنوز چنین گزارشی 

را از هیچ دانشگاهی دریافت نکرده اند.
به  وزارت  این  سخنگوی  نور بخش،  عظیم 
روزنامه ی اطالعات روز گفت، تا هنوز چنین 
گزارشی از هیچ دانشگاه کشور به ما نرسیده 
با آن هم ما این موضوع را بررسی  اما  است. 
می کنیم و در صورتی  که حقیقت داشته باشد، 
برخود  آن  عامالن  با  اساسی،  قانون  مطابق 

قانونی خواهد شد.

اطالعات روز: افراطیان اسالمی چهار کشور 
همسایه علیه نیروهای امنیتی کشور در نبرد 
قرار دارند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت 
امور داخله روز گذشته در یک نشست   خبری 
در کابل گفت که شماری از افراطیان اسالمی 
و  چین  ازبکستان،  تاجیکستان،  کشورهای 
پاکستان در جنگ ها و فعالیت های تخریبی در 

کشور دخیل اند.
فعالیت های  اجرای  برای  افراد  این  افزود،  او 
در  بیش تر  انتحاری،  حمالت  و  تخریبی 
می شوند.  داده  آموزش  شمالی  وزیرستان 
در  به تازگی  پولیس  نیروهای  گفت،  صدیقی 
والیت قندوز سه شهروند تاجیکستانی را که 
کردند.  بازداشت  اند،  شبکه ی  القاعده  عضو 
بازداشت کرده که  را زمانی  افراد  این  پولیس 

 لباس های زنانه بر تن داشته اند.

در  شده  بازداشت  افراد  که  افزود  صدیقی 
تحقیقات به جرم شان اعتراف کرده و گفته اند، 
در وزیرستان شمالی پاکستان برای جنگ در 
وزارت  سخنگوی  دیده اند.  آموزش  افغانستان 
بین المللی،  تروریست های  کرد،  تأکید  داخله 
با  حقانی،  شبکه   ی  و  طالبان  به شمول 
نیروهای امنیتی در حال جنگ قرار دارند. این 
موالنا  که  می شوند  مطرح  حالی  در  اظهارات 
فضل الرحمان، رهبر جماعت علمای پاکستان 
به روز جمعه هفته ی گذشته حین سفر رییس 
جمهور به پاکستان، جنگ روان در افغانستان 
را به دلیل حضور نیروهای بین المللی در کشور، 
تند   واکنش  او،  اظهارات  این  دانست.  جایز 
شماری از اعضای مجلس نمایندگان و مردم 
را به دنبال داشت. حکومت  قبلی همواره اعالم 
کرده بود، در صدها مدرسه ی دینی پاکستان 

به جای مسایل دینی، درِس افراطیت و جنگ 
افغان  نیروهای  و  خارجی  نیروهای  علیه  
مسایل  کارشناسان  می شوند.  داده  آموزش 
سیاسی می  گویند، برای جلوگیری از حمالت 
انتحاری و انفجاری، حکومت باید فعالیت های 
وزیرستان  دینی  مدارس  در  را  استخباراتی 
این  در  آنان،  باور  به  کند.  بیش تر  شمالی 
صورت، حکومت از برنامه های تروریستان آگاه 
می شود و از حمالت شان در کشور جلوگیری 

خواهد شد.
از  بیرون  پولیس  رنجر  از  استفاده 

رسمیات
سخنگوی وزارت داخله دیروز به تمام منسوبان 
پولیس هشدار داد، پس از این حق استفاده از 
موترهای پولیس را بیرون از رسمیات  ندارند. 
از  استفاده ی شخصی  افزود،  صدیقی  صدیق 

وسایط پولیس غیرقانونی است و با متخلفان 
برخورد قانونی صورت می گیرد.

او افزود، به تمام فرماندهان پولیس در سراسر 
پولیس،  رنجر  از  تا  شده  داده  دستور  کشور 
بیرون از چوکات رسمیات استفاده نکنند: »این 
و  تفتیشی  نهادهای  است.  جدی  دستور  یک 
این  از  هرکس  که  شده اند  موظف  بازرسی 
دستور سرپیچی کند، با آنان برخود قانونی کنند 
و حتا از وظایف شان برکنار کنند«. این در حالی 
از رنجر  از منسوبان پولیس،  است که بعضی 
باعث  کار  این  و  استفاده ی شخصی می کنند 
خرابی رنجرها شده است. در برخی از موارد، 
شخصی  امور  برای  نیز  نظامی  موترهای  از 
به  از موترها،  استفاده می شود که حتا بعضی 
موترهای  خانوادگی در و گشت و گذارشان در 

ساحات تفریحی مبدل شده اند.

اطالعات روز: یک حمله کننده ی انتحاری 
روز گذشته موتر حامل شکریه بارکزی، عضو 
این  در  داد.  قرار  هدف  را  نمایندگان  مجلس 
رویداد بانو بارکزی زخم سطحی برداشت؛ اما 
زخمی  دیگر  تن  و 32  کشته  ملکی  فرد   سه 
شدند. حشمت استانکزی، سخنگوی فرماندهی 
پولیس کابل گفت، مهاجم انتحاری موتر مملو از 
مواد انفجاری را در نزدیکی موتر حامل شکریه 

بارکزی انفجار داد. استانکزی می گوید که در 
این رویداد سه غیر نظامی، به شمول یک دختر، 
کشته شده اند و 32 تن دیگر زخمی شده اند. در 
بارکزی کامال  موتر حامل شکریه  این حادثه 
انفجار حوالی ساعت  این  تخریب شده است. 
داراالمان  ده صبح دیروز در مربوطات سرک 
در مقابل دانشگاه کاتب رخ داد. در خبرنامه ی 
داخله ی  امور  وزارت  رسانه های  دفتر  ارسالی 

کشور به روزنامه ی اطالعات روز آمده است، 
یک  به شمول  ملکی،  فرد  سه  رویداد  این  در 
مؤسسات  از  یکی  محصل  که  جوان  دختر 
تحصیالت عالی خصوصی بود، جان باخته اند و 
22 فرد ملکی دیگر زخمی شده اند. تا کنون فرد 
یا گروهی مسئولیت این حمله به عهده نگرفته 
است. اشرف غنی این حمله را محکوم کرده و 
آن را خالف تمام ارزش های اسالمی و افغانی 

دانسته است. دفتر رسانه های ریاست جمهوری 
اعالم  غنی  اشرف  قول  از  خبرنامه  ای  نشر  با 
کرد، رییس جمهور به مسئوالن امنیتی دستور 
داد تا چگونگی وقوع این حمله ی تروریستی را 
مورد تحقیق و بررسی جدی قرار دهند. اشرف 
خانواده های  با  که  داده  دستور  هم چنان  غنی 
دل جویی  و  غم شریکی  حادثه   این  قربانیان 

صورت گیرد.

مشاور حقوقی رییس جمهور:2

توزیع تذکره ی الکترونیکی آغاز می شود
مشاور  محمدی،  عبدالعلی  روز:  1اطالعات 
برای  که  می گوید  غنی  جمهور  رییس  حقوقی 
الکترونیکی آمادگی صد درصدی  توزیع تذکره ی 
گرفته شده و توزیع آن به زودی آغاز می شود. او 
رییس  با  نشستی  در  مربوط   مسئوالن  که  گفت 
حدود  روزانه  که  کرده اند  آمادگی  ابراز  جمهور 

۴000 تذکره ی الکترونیکی را توزیع کنند.
اما او افزود، در این نشست تصمیم گرفته شد که 
الکترونیکی توزیع شود.  روزانه 50 هزار تذکره ی 

محمدی در ادامه گفت، اگر نفوس افغانستان حدود 
30 میلیون نفر باشد، توزیع تذکره ی الکترونیکی 
در 18 ماه در سراسر کشور تکمیل می شود. مشاور 
حقوقی رییس جمهور افزود که در هفته ی جاری 
نیز  جدید  نفوس  احوال  ثبت  قانون  نشر  فرمان 
صادر خواهد شد. او گفت، در حال حاضر تصمیم 
مستقل  نفوس  احوال  ثبت  اداره ی  که  است  این 
شود و وزارت داخله دیگر کاری به توزیع تذکره ی 
اظهارات  این  محمدی  باشد.  نداشته  الکترونیکی 

را دیروز پس از آن مطرح کرد که نهاد اکسین و 
شماری از نهادهای جامعه ی مدنی خواستار توزیع 
انتخابات  افتادن  تعویق  به  الکترونیکی،  تذکره ی 

پارلمانی و اصالحات در نظام انتخاباتی شدند.
که  کرد  تأکید  جمهور  رییس  حقوقی  مشاور  اما 
به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی نقض قانون 
در حال حاضر ممکن  افزود که  او  است.  اساسی 
به  برای  تخنیکی  و  سیاسی  دالیل  سلسله  یک 
اما  باشند،  داشته  وجود  انتخابات  افتادن  تعویق 

حقوقی  توجیه  هیچ گاه  پارلمانی  انتخابات  تعویق 
گفت  انتخاباتی  نظام  اصالح  مورد  در  او  ندارد. 
یک  نامزدان  میان  سیاسی  موافقت نامه ی  در  که 
انتخاباتی  سلسله پیش زمینه ها برای اصالح نظام 
تعیین  و  الکترونیکی  تذکره ی  توزیع  که  آمده 
سرحدات ولسوالی ها و واحدهای اداری نیز شامل 
تشکیل  از  پس  کرد،  تأکید  محمدی  است.  آن 
کابینه، کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی کار خود 

را آغاز خواهد کرد.

زاخیلوال: توافق ها با پاکستان موعد زمانی دارند

درخواست عروسی از دانشجویان دختر در بدل نمره ی کامیابی

وزارت داخله: افراطیان کشورهای همسایه علیه نیروهای امنیتی می جنگند

شکریه بارکزی از حمله ی انتحاری جان به سالمت برد

وعده های مقام های پاکستانی
 در گرو آزمون دیگر

رییس جمهور محمد اشرف غنی  بنا به دعوت مقام های پاکستان 
پاکستان در  با مقام های  پاکستان سفر کرد و  به  سه روز پیش 
تأمین  مورد  در  پاکستان  همکاری  و  کشور  هر دو  روابط  مورد 
صلح در افغانستان صحبت کردند. مقام های پاکستان به رییس 
پاکستان  که  گفته اند  افغانی  کننده ی  مذاکره  هیأت  و  جمهور 
در  صلح  برقراری  برای  افغانستان  جمهور  رییس  طرح  از 
پاکستان  نخست وزیر  شریف،  نواز  می کند.  حمایت  افغانستان، 
با ثبات،  آرام،  افغانستان  که  می کنم  تأکید  »من  است:  گفته 
روابط  است.  پاکستان  ملی  منافع  سود  به  سعادت مند  و  متحد 
را  ما  برادرانه ی  روابط  است.  ویژه  پاکستان  و  افغانستان  میان 
بیش تر  استحکام  مشترک  تاریخ  و  خویشاوندی  مشترک،  دین 
اند«.  مرتبط  هم  با  ما  آینده ی  سعادت  و  امنیت  می بخشد. 
کرده  استقبال  نخست وزیر  نیت  این  از  جمهور  رییس  هم چنین 
است و از نخست وزیر پاکستان و سایر رهبران پاکستانی خواسته 
ا ست که باید هر دو کشور از گذشته درس بگیرند و برای داشتن 
یک رابطه ی خوب، در آینده  گام های تازه تری را بردارند. عمر 
مالیه  در  وزارت  سرپرست  و  اقتصادی  ارشد  مشاور  زاخیلوال، 
از  با سفرهای دیگر گفته است که یکی  این سفر  تفاوت  مورد 
تفاوت های این سفر با سفرهای دیگر در این می باشد که برای 
انجام تعهدات میان دو طرف، جدول زمانی مشخص شده است. 
به تعهدات خویش  پاکستان  تا یک ماه دیگر معلوم می شود که 

عمل می کند  یا خیر.
این  معلوم می شود،  پاکستانی  مقام های  گفته های  از  که  آن چه 
سفر رییس جمهور برای ادامه ی همکاری مشترک میان هر دو 
طرح  از  پاکستانی  مقام های  است.  بوده  نتیجه بخش  کشور، 
رییس جمهور که از طالبان خواسته است، وارد یک گفت وگوی 
بین االفغانی شوند و مشکل خویش را از طریق مذاکره حل کنند، 
در  است که  داده  افغانی وعده  به هیأت  و  است  استقبال کرده 
زمینه با دولت افغانستان همکاری می کنند. اظهارات نواز شریف 
که تأکید کرده است، افغانستان باثبات به نفع پاکستان می باشد، 
به وجود  از  پاکستان  مقام های  که  می دهد  را  نوید  این  حد اقل 
گفته اند.  سخن  افغانستان  دولت  با  جدید  رابطه ی  یک  آمدن 
اما این خوش بینی در گرو گام های عملی دولت پاکستان برای 
می باشد.  افغانستان  با  دوستانه  و  جدید  رابطه ی  یک  ایجاد 
مقام های  با  قبلی  جمهور  رییس  که  باری  هر  نیز  گذشته  در 
رابطه ی  یک  ایجاد  مورد  در  و  می شد   مذاکره  وارد  پاکستانی 
صلح  تأمین  مورد  در  کشور  آن  همکاری  و  پاکستان  با  حسنه 
نوید هایی  و  وعده  با  می کرد،  گفت وگو  پاکستانی  مقام های  با 
وانمود می کردند که خواهان همکاری با دولت افغانستان هستند 
همکاری  بر  مبتنی  و  دوستانه  روابط  کشور  می خواهند  هر دو  و 
عمل  جامه ی  وعده ها  هیچ کدام  آن    کنون  تا  اما  باشند.  داشته 
نپوشیده اند و پاکستان هنوز از سیاست دیرینه ی خویش استفاده 
پی  در  تروریستی،  گروه های  و  طالبان  از  حمایت  با  و  می کند 

تضعیف دولت افغانستان و نا امنی در افغانستان بوده است.
را  افغانستان  با  را  می خواهد  روابطش  پاکستان  به راستی  اگر 
بهبود بخشد، اولین کاری که می تواند برای اعتماد سازی انجام 
دهد، این است که حمایتش را از طالبان و گروه های تروریستی 
رهبران  طالبان،  بر  خویش  نفوذ  از  استفاده  با  بعد،  و  کند  قطع 
طالبان را ترغیب کند که برای مذاکره با دولت افغانستان اعالم 
آمادگی کنند و نقش مهم خویش را در این راستا برجسته سازد. 
کشور  هر دو  میان  بیش تر  همکاری های  زمینه ی  اقدام،  این  با 
به وجود می آید و هر دو کشور می توانند  علیه افراط گرایی مذهبی 
که هر دو کشور را تهدید می کند و قوت گرفتن آن برای هر دو 
زمینه های  و  کنند   مقابله  است،  خطرناک  منطقه  حتا  و  کشور 

قدرت گرفتن آن را در قلمرو هر دو کشور تضعیف نمایند.
از  آن،  استخباراتی  سازمان  و  پاکستان  دولت  اکنون  هرچند 
شکل گیری  عدم  و  افغانستان  دولت  تضعیف  منظور  به  طالبان 
به  و  می کنند  حمایت  افغانستان  در  مقتدر  حاکمیت  یک 
داده اند.  فعالیت  اجازه ی  خویش  خاک  در  تروریستی  گروه های 
بلکه  نیست،  زیان بار  افغانستان  مردم  برای  تنها  آن  حاصل  اما 
با تقویه ی طالبان، طالبان پاکستان و گروه های افراطی مذهبی 
افراط گرای   گروه های  و  شده اند  قوی  هم  پاکستان  داخل  در 
و  پیشرفت  برای  کننده  تهدید  قدرت  یک  به  پاکستان  مذهبی 
و جنگ های  بی ثباتی  است.  عامل  تبدیل شده  پاکستان  امنیت 
فرقه ا ی کنونی در پاکستان ، همین گروه های بنیاد گرای مذهبی 
و گرایش های فرقه گرایی آن ها می باشند. از همه مهم تر این که 
در  بدیل  قدرت  یک  پاکستانی  مذهبی  افراط گرای  گروه های 
برابر دولت و نظام رسمی پاکستان می باشد و در آینده می تواند 

و ضعیت پاکستان را بیش تر از این به مخاطره بکشاند.

دوشنبه
26 عقرب

1393
سال سوم

شماره  711

روزیادداشت

فرهاد خراسانی



33

دو   شنبه
26 عقرب

1393
سال سوم

شماره  711

مال عمر، رهبر گروه طالبان، به جز از چند تصویر کم کیفیتی 
که از وی به نشر رسیده اند، دیگر کسی او را نمی شناسد. 
مستندی  فیلم  به  بر می گردد  او،  از  ما  شناخت  واقع،  در 
که به نام »آخرین خلیفه ی افغانستان« از وی ساخته شده 
است؛ با آن هم، در این فیلم نیز واضح نیست. »نه، آن جا، 
یکی  نه«.  آن جا،  در  بلی،  این جا،  در  نیست.  خودش  این 
اعتماد وی که در زمان حکومت  افراد نزدیک و مورد  از 
شمرده  و  دقت  با  را  کلمات  این  بود،  وزیر  طالبان  رژیم 
شمرده ادا می کند. اما مال عمر کیست؟ کجا ست؟ آیا حتا 
او زنده است؟ کلِر بیلِت، بِتی د م و لِسلی کنوت، این سه 
روزنامه نگاری که سال های متمادی را در افغانستان سپری 
کرده اند، تالش نموده اند  تاریخ این چهره ی مرموز و خیالی 

بیست سال اخیر را به تصویر بکشند.
تحقیقات و کنجکاوی های این سه روزنامه نگار، پای آن ها 
را به یک دهکده ی دور افتاده و خطرناک جنوب افغانستان 
کشاند؛ دهکده ای که طالبان در آن جا حکومت می کردند 
و هیچ فرد خارجی، حتا سربازان امریکایی به آن جا نرفته 

روزنامه ی  مدیرمسئول  دریابی،  ذکی  روز:  اطالعات 
اطالعات روز در واکنش به احضارش از سوی کمیسیون 
 تخطی رسانه ها گفت که احضار او از طریق تیلفون صورت 

گرفته و آن را غیراصولی و غیرقانونی خواند.
روزنامه ی اطالعات روز در شماره های 705 و 706 در دو 
مطلب جداگانه نسبت به عملکرد سید مخدوم رهین، وزیر 
اطالعات و فرهنگ در قبال نام گذاری جاده ی کاتب، طنز 
و  اطالعات  وزیر  واکنش  با  که  بود  منتشر کرده  نقدی  و 

فرهنگ مواجه شده است.
پس از نشر این دو مطلب، هفته ی گذشته نوابی، مشاور وزیر 
اطالعات و فرهنگ سه بار به دفتر روزنامه و ذکی دریابی، 
مدیر مسئول روزنامه   زنگ زد  و خواهان حضور او در دفتر 
وزیر اطالعات و فرهنگ شد . آقای نوابی بنا به در خواست 
وزیر، از مدیرمسئو ل روزنامه خواسته بود که برای یک کار 
شخصی به مالقات آقای رهین بیاید. اما ذکی دریابی در 
با وزیر ندارم. اگر  پاسخ او گفته بود که من کار شخصی 
وزیر کار شخصی با من دارد،  خوشحال می شویم در دفتر 

روزنامه ی اطالعات روز از او پذیرایی کنیم. 
مدیر مسئو ل  سوی  از  مالقات  درخواست  رد  از  پس 
عقرب   26 یک شنبه،  دیروز،  روز،   اطالعات  روزنامه ی 
 کمیسیون تخطی رسانه ها طی تماسی به دفتر روزنامه ی 
اطالعات، خواهان حضور ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه 
شده  رسانه ها  تخطی  کمیسیون  احضاریه ی  جلسه ی  در 

است. 
صحبت  حین  روز  اطالعات  روزنامه ی  ارتباطات  بخش 
آن ها  از  رسانه ها،  تخطی  کمیسیون  نماینده ی  با  تیلفونی 
تخطی  کمیسیون  اما  است.  شده  رسمی  مکتوب  خواهان 
مطرح  را  درخواست  این  تیلفونی  این که  ضمن  رسانه ها 
که  است  گفته  ما  ارتباطات  بخش  همکاران  به  کرده،  
مکتوب امروز به دفتر تان می رسد. اما دیروز مکتوب رسمی 

بودند. این سه روزنامه نگار، دوستان دوران کودکی مال عمر 
را پیدا کردند، دوستانی که با وی توشله بازی می کردند و 
گاهی سنگ پرتاب می کردند. آن ها در مورد این که وی در 
سن سه سالگی چگونه از پدر یتیم شد، برای ادامه ی زند گی  
مادر ش مجبور می شود  با عمویش ازدواج کند و  چگونه او 
این  پیدا کند، قصه کرده اند.  زند گی وفق  این  می تواند  با 
پسر بچه و مرد پیر، هم دیگر  را دوست نداشتند. در اوایل 
به  بود، متعهد  سال های 80، وی که طلبه ی علوم دینی 
این جنگ یک  در  او  ارتش شوروی می شود.  علیه  جهاد 
چشم خود را ا دست می دهد. در عوض، نیروهای نظامی 
زیادی در کنار وی می ایستند. رژیم طالبان، پس از حمله ی 
متحده ی  ایاالت  نظامی  مداخله ی  با  11 سپتامبر 2001، 
این  آن،  از  پس  اما  می کند؛  سقوط  افغانستان  در  امریکا 
گروه حمالتش  را علیه نیروهای بریتانیایی و امریکایی از 
سر می گیر د. رهبر گروه طالبان پس از سقوط رژیم شان، 
نا پدید می شود، ولی هرازگاهی برای گروه های جنگ جوی 
طالبان پیام می فرستد؛ اما آیا واقعا این پیام ها از خود وی 

کمیسیون تخطی رسانه ها به دفتر روزنامه نرسیده است.
این  »احضار  می گوید :  روزنامه  مدیر مسئول  دریابی،  ذکی 
کمیسیون غیر اصولی است  و اگر در غیاب  من در مورد من 
یا هر یکی از همکاران روزنامه فیصله ای صورت بگیرد،  آن 
این کمیسیون  دریابی می گوید که  آقای  نمی پذیریم«.  را 
مکتوب رسمی به اداره ی روزنامه نفرستاده است   و از این 
جلسه ی  در  مدیر مسئو ل  فراخواندن  برای  اقدامش  لحاظ، 
اطالعات  وزیر  آن  رییس  که  رسانه ها  تخطی  کمیسیون 
هست،   نیز  کننده  شکایت  وزیر  آقای  و  است  فرهنگ  و 

غیر اصولی و غیرقانونی است«.
)حمایت  نی  رییس  توحیدی،  صدیق اهلل  حال،  همین  در 

می باشند؟
سازند گان این فیلم، تصاویری را که بر اساس معلومات و 
چشم دیدهای خویش از دید و باز دیدهای شان در این فیلم 
با  کرده اند.  رمز گشایی  رازها  از  بعضی  از  چیده اند،  به هم 
آن هم، بعضی موارد در این فیلم در حالت ابهام قرار دارند؛ 
مثال در مورد نوجوانی مال عمر و پیوستن او به مدرسه ای 
در کویته ی پاکستان. این فیلم ما را بیش تر وادار می کند 
که در مورد این حومه ی کراچی که همیشه پناهگاه طالبان 
بوده و به تاز گی یکی از افراد نزدیک به طالبان نیز از همین 
جا دستگیر شده است، بیش تر تحقیق نماییم. در تحقیقاتی 
که برای ساخت فیلم مستند »آخرین خلیفه ی افغانستان« 
اخاذی های  و  جنایت ها، کشتارها  از  است،  گرفته  صورت 
مانع  این ضعف،  اما  گروه طالبان چشم پوشی شده است. 
پیام اصلی فیلم شده نمی تواند. تصاویر ضعیف و روشنی 
شده اند،  گرفته  عمر  مال  زادگاه  افغانستان،  جنوب  از  که 
تفکر  به  و  می دهند  قرار  گنگ  حالت  یک  در  را  بیننده 

بیش تر وا می دارند.

کمیسیون  می گوید:  افغانستان(  آزاد  رسانه های  کننده ی 
تخطی رسانه ها غیرقانونی است. به دلیل این که در قانون 
رسانه های همگانی مرجع رسمی برای رسیدگی به شکایات 
رسانه ای، کمیسیون رسانه های همگانی است و کمیسیون 
آقای  ندارد.  حقوقی  مشخص  جایگاه  رسانه ها  تخطی 
توحیدی گفت که پیش نهاد کمیسیون تخطی رسانه ها به 
منظور تعدیل سه ماده ی این قانون هنوز از سوی نهادهای 
قانون گذاری تصویب نشده است و رییس جمهور نیز آن را 
توشیح نکرده است، لذا این کمیسیون از لحاظ قانونی حق 
احضار مسئو الن رسانه ها را ندارد و عملکرد آن  غیر قانونی 

است.

که  از صالحیتی  غزنی،  والیت  دانشگاه  استادان  از  بعضی  می شود  گفته 
از این قرار است که  به آن ها تفویض شده، سوء استفاده می کنند. ماجرا 
ماه رخ  دختران  عاشق  اواخر  این  غزنی  زیبای  والیت  دانشگاه  استادان 
کم  نمره   یا  می گذارند  ناکام  عمداً  را  آن ها  و  شده  والیت  این  دانشگاه 
و  کرده  مراجعه  خویش  محترم  استاد  نزد  شخصًا  دختران  تا  می دهند 
استاد  نزد  نظر،  مورد  دختران  وقتی  شوند.  مسئله  شدن  روشن  خواهان 
اگر  که  می شنوند  خویش  استاد  از  می کنند،  مراجعه  خویش  گران مایه ی 
ناکام می شوند  نتیجه،  در  و  نیست  نمره خبری  از  نکنند،  ازدواج  استاد  با 
و از دانشگاه اخراج می شوند. این مسئله از سوی یکی از وکالی والیت 
غزنی در مجلس نمایندگان عنوان شده و وی از وزارت تحصیالت عالی 
خواسته که به این مسئله رسیدگی نموده و روشنی بیاندازد. اول، خدا این 
وکیل را خیر بدهد که دم از دمار محصلین غزنی زده است. دوم، خداوند 
از  نرسیده  زمستان  که  فرماید  عنایت  توفیق  عالی  تحصیالت  وزارت  به 
خواب زمستانی بیدار شود. سوم، نام خدا بگویید به استادان والیت غزنی 
که شأن علمی خویش را نگه داشته و مستقیمًا مثل همان مال امامان بر 
استادان  از  یکی  که  این جاست  جالب  چهارم،  نمی کنند!  تجاوز  دختران 
می خواسته نمره ی خویش را به خواهر یکی از استادان دیگر بفروشد. حق 
مقبول  قدری  به  دیگر،  استاد  آن  خواهر  می شود،  گفته  است.  داشته  هم 
فوراً  و  می شود  جمالش  محو  ببیند،  هم  پاکستانی  موالنای  اگر  که  است 
این  خالصه  کنید.  متوقف  هم  افغانستان  در  را  جهاد  که  می دهد  دستور 
استاد با آن استاد یخن به یخن می شود و آن استاد از این استاد می پرسد 
مگر  بی شرمی؟  این قدر  چرا  تو  فالنی...  پوهنیار  آقای  بی ناموس  »او  که 
توافق عمومی این نبود که خواهران هم دیگر را در پروسه ی فروش نمره 
شریک نکنیم؟ مگر تو پای آن توافق نامه  امضا نکرده ای؟ چرا توافق نامه 
را نقض می کنی؟ اگر مردم خبر شوند که استادان دانشگاه والیت غزنی 
خود شان توافق نامه ی خودشان را نقض می کنند، باور کن که این دانشگاه 
لوط،  قوم  مثل  مجبوریم  آن وقت  شد.  خواهد  خالی  دختر  وجود  از  دیگر 
نمره را به پسران بفروشیم. نکن به لحاظ خدا این بدنامی را برای دانشگاه 
به بار نیاور! تو را به شیر مادر نیوتن قسم!« این استاد در جواب آن استاد 
می گوید، »استاد عزیز! مگر نشنیده ای که گفته، عشق پیدا شد و آتش به 
همه عالم زد! ممکنه شما نمره را بدون عشق بفروشید! اما من نمره های 
بود،  خدا  خواست  اگر  سپس  می کنم،  ترکیب  عشق  با  اول  را  خویش 
تقصیر  شده ام.  شما  خواهر  عاشق  که  نیست  من  تقصیر  این  می فروشم. 
خواهرت است که از شدت خوشکلی، آمده در سرزمین قلب ما فرضیه های 
مثاًل  اند.  همگانی  همه  علمی  قوانین  در ضمن،  می کند.  اثبات  را  جنون 
وقتی نیوتن کشف کرد که اگر سیب از درخت جدا شود، به زمین می افتد؛ 
حاال این قانون شامل حال همه ی سیب های دنیا می شود. این طور نیست 
که سیب شما به آسمان برود، از ما به زمین. البته استاد عزیز، خودت هم 
مقصر هستی! بار اول که من عاشق فرزانه شدم و خواستم با وی ازدواج 
کنم، از تو خواهش کردم که چون امتحان مضمون تو پیش تر از مضمون 
من است و چون اول من عاشق او شده ام، تو نمره ی خود را به او نفروش! 
اما تو بی ناموس رفتی و فرزانه را ناکام کردی. سپس به او نمره فروختی. 
گناه من چیست؟ حاال برو از خواهرت بخواه که مثل بچه ی آدم بیاید با 
از این دانشگاه بیرونش می کنم.  من ازدواج کند، ورنه مثل بچه ی سگ 

دست تو هم خالص تا پیش موالنا وزیر تحصیالت عالی!«
مسجد  در  شاگردان شان  بر  قباًل  که  امامان  مال  آن  از  بعضی  پنجم، 
این  جلو  که  می خواهند  مدنی  جامعه ی  از  شده اند،  بدنام  و  کرده  تجاوز 
است.  خطر  در  همه  خواهران  جان  ورنه  بگیرند،  را  بی شرف  استادان 
بر  تجاوز  نوع  یک  شریعت،  اولیه ی  اصول  مطابق  این  می گویند،  آن ها 
اراده ی دختران می باشد و نباید به آن ها اجازه داد که در حقیقت یک نوع 
از  امامان که  این مال  افغانستان رواج کنند.  را در  تجاوز عالمانه ی دیگر  
از  این که  محض  به  می گویند،  اند،  پشیمان  انجام داده ی شان  تجاوز های 
زندان خالص شوند، به جمع فعاالن مدنی شهر کابل خواهند پیوست و 

برای احقاق حقوق زن، مدام فتوا و نظر صادر خواهند کرد. 
ششم، هرچند که این عشق و جنون شامل حال همه ی استادان دانشگاه 
جنون  این  به  نشده  آلوده   استادان  از  آن هم،  با  نمی شود،  غزنی  والیت 
علمی، تقاضا می شود که دست از مصلحت بردارند و استادان نمره فروش 
را یکایک به مردم معرفی نمایند. در ضمن، از آن ها خواهش می شود که 
از وزارت تحصیالت عالی خواهش کنند که دیگر، آدم ها  را به عنوان استاد 
به غزنی بفرستد، نه بچه ی خاله ی فالنی معین یا فالنی استاد و مدیر را!

از سوی مولویان و  اواخر رقم رقم ظلم و جنایت  این  نام خدا در  هفتم، 
حالت  این  در  بگویی؟  بگویی... چه  که  بازار عرضه می شوند  به  استادان 
دل آدم می شود به موالنای پاکستان نامه بفرستد و از وی تقاضای ارسال 
یک رمه انتحاری بکند تا هرچه استاد است را بکفاند! اما بدبختانه گفته 
یک  زرد  موالنای  قطر شکم  آینده،  ماه  چند  است طی  قرار  که  می شود 
متر دیگر اضافه شود و تمام انتحاریان مصروف تدارکات نشیمن گاه او با 

زاویه ی 35 درجه ، نیم خیز می باشند.

خبرنگار ناراضی

نمره فروشی در غزنی

هادی دریابی

بن بست های مال عمر

ذکی دریابی: احضار کمیسیون تخطی رسانه ها
 غیر اصولی و غیرقانونی است

منبع: روزنامه ی فرانسوی زبان لیبراسیون
ترجمه از فرانسوی: نسیم ابراهیمی

نویسنده: لیوک متیو
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چکیده ی تحقیق 
هدف این تحقیق، بررسی موج های گرایش های بنیادگرایانه در 
میان دانشجویان هشت دانشگاه افغانستان است. این تحقیق از 
سروی دیدگاه های دانشجویان و کارمندان دانشگاه ها و تحلیل 
ویژگی های اعتراض ها آنان در محیط های دانشگاهی نتیجه گیری 
می کند که گستره ی بنیادگرایی در دانشگاه های کشور، متفاوت 
ذکر  قابل  دریافت  سه  به  تحقیق  این  مشخص،   به طور  است. 
دست یافت. نخست،  اکثر دانشجویان دانشگاه ها بیش تر نگران 
آینده ی شغلی شان هستند، تا رسیدن به خواست های ایدیولوژیک. 
دوم، با آن که ما دریافتیم که اکثر دانشجویان و استادان دیدگاه 
رادیکال و خشونت آمیز را نکوهش می کنند،  در میان دانشجویان 
ننگرهار واکنش های خشم آلود در  دانشگاه های کابل،  قندهار و 
مقابل سیاست های حکومت افغانستان و دخالت نیروهای مسلح 
گرایش های  نشان دهنده ی  این  و  شده اند  مشاهده  بین المللی 
متفاوت در محیط های دانشگاهی است. این تحقیق اشاره می کند 
قوی تری  تمایل  ننگرهار  و  قندهار  کابل،  دانشگاه های  در  که 
است  این  آخری  یافته ی  و  دارد  وجود  رادیکال  دیدگاه های  به 
شدن  بنیادگرا  در  قوی  نقش  نهاد،  یک  حیث  به  دانشگاه  که 
و  سیاسی  فضای  آن،  از  بیش تر  اما  نمی کند.  بازی  دانشجویان 
دانشجویان  که  می شود  باعث  سریع  بسیج  برای  آماده  فرصت 
خیلی راحت برای اعتراض صف بکشند. با این حال، یافته های 
تحقیق نشان می دهند که همین بسیج آسان دانشجویان ظاهرا 
و  طالبان  القاعده،  مانند  بیرونی  گروه های  که  می شود  باعث 
شاخه ی نظامی حزب اسالمی حکمت یار به ترتیب با بیرق های 
سیاه، سفید و سبز خود در میان آنان حضور یابند. در کنار آن، این 
تظاهرات ها باعث می شوند که قطب بندی ها و در پی آن، نفاق ها 
بیش تر شوند که به طور روز افزونی، شکل عملی تکفیر را به خود 
دیگر  مسلمان  توسط  مسلمان  اعالم طرد یک  تکفیر  می گیرد. 
به دلیل ترک اسالم است که در مخالفت مستقیم با آموزه های 
متساهل و ماهیتا لیبرال برنامه های آموزشی دانشگاه های دولتی 
قرار دارد. در حالی که تظاهرات بنفسه یکی از ویژگی های عام 
دموکراسی های مترقی است، شواهد نشان می دهند که بعضی از 
زنان  فرقه ای  یا سرکوب حقوق  نفاق   دانشجویی  تظاهرات های 
با اصول  را شعار می دهند که هردوی این شعارها، در مخالفت 
دموکراتیک اند و برای ثبات افغانستان تهدید ایجاد می کنند. با در 
نظرداشت این که بیش تر از 63 درصد نفوس افغانستان را جوانان 
نفوذها،  این گونه  به  بی توجهی  می دهند،  تشکیل  سال   2۴ زیر 
احتمال و ظرفیت گسترش آن را افزایش می دهد که پیامدهای 
جدی ای برای توسعه و امنیت افغانستان خواهد داشت. همزمان 
دولت سازی  از  جدیدی  مرحله ی  به سوی  افغانستان  این که  با 
حرکت می کند، توجه ویژه برای برآوردن نیازهای جوانان کشور و 
به صورت خاص، دانشجویان دانشگاه ها، از تالش ها برای رسیدن 

به ثبات پایدار و آرامش و حفظ آن جدایی ناپذیر است.
این تحقیق نخستین بخش سلسله ای از کارهای تحقیقی ادامه دار 
نهادهای  و  بخش ها  در  را  بینادگرایانه  گرایش های  که  است 
گوناگون افغانستان مورد مطالعه قرار می دهد. به صورت مشخص، 
 201۴ اکتوبر  ماه  در  و  آغاز   2013 سال  اواخر  در  مطالعه  این 
در  را  بنیادگرایانه  گرایش های  بعدی،  تحقیق های  شد.  تکمیل 
مورد  کشور  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  سراسر  در  مدرسه ها 

مطالعه قرار خواهد داد.
یافته های مهم 

بنیادگرایی  در  قوی  نقش  نهاد،  یک  حیث  به  1. دانشگاه 
سیاسی  فضای  آن،  از  بیش تر  اما  نمی کند.  بازی  دانشجویان 
که  می شود  باعث  سریع  بسیج  برای  آماده  فرصت  و  مشبوع 
این  با  بکشند.  صف  اعتراض  برای  راحت  خیلی  دانشجویان 
آسان  بسیج  همین  که  می دهند  نشان  تحقیق  یافته های  حال، 
و  طالبان  القاعده،  مانند  بیرونی  گروه های  ظاهرا  دانشجویان 
شاخه ی نظامی حزب اسالمی حکمت یار را به ترتیب با بیرق های 

سیاه، سفید و سبز شان به سوی آنان می کشاند. 
2. با آن که پاسخ دانشجویان در اکثر دانشگاه ها نشان دهنده ی 
دیدگاه های معتدل بود،  در میان پاسخ دانشجویان دانشگاه های 
دیده  قوی تری  بنیادگرایانه ی  لحن  ننگرهار  و  قندهار  کابل،  
می شود. با وجود این که دیگر موارد در تمام دانشگاه های مورد 
مطالعه تا حدودی با هم مشابه  اند، این سه دانشگاه به حیث سه 
جایی شناخته شدند که در آن بیرق  های سیاه القاعده،  بیرق سفید 
طالبان و پرچم سبز شاخه ی نظامی حزب اسالمی حکمت یار، بلند 
می شوند و نشان می دهد که این گروه های بیرونی منبع بالقوه ی 

بنیادگرا شدن دانشجویان اند تا خود دانشگاه. 

دیگر  دانشگاه های  استادان  اکثر  بامیان،  دانشگاه  از  3. به جز 
مطابق برنامه ی درسی توصیه  شده توسط وزارت تحصیالت عالی 
پیش نمی روند و مطالب درسی مطالعات مذهبی )ثقافت اسالمی( 
بر اساس برداشت ها و خواست های ایدیولوژیکی تهیه می شوند. 
در نتیجه، احتمال این که این برنامه ها و مطالب درسی از لحن 

معتدل به سوی افراطیت انحراف یابد، افزایش می یابد.
را رد می کنند که  این دیدگاه  استادان  ۴. اکثر دانشجویان و 
توجیه  اسالم  توسط  اعتراض  برای  شیوه ای  عنوان  به  خشونت 
شده است. یکی از ویژگی های اکثر اعتراض های دانشجویان، سر 
دادن شعارهای ضد خشونت جاری و تلفات غیرنظامیان در کشور 

بوده است و نه تفاوت های مذهبی یا فرهنگی. 
آینده ی  نگران  بیش تر  دانشگاه ها  دانشجویان  5. اکثر 
این  ایدیولوژیک.  به خواست های  تا رسیدن  شغلی شان هستند، 
برنامه های  برای  آنان  درخواست های  از  دانشجویان  نگرانی 
دانشگاهی بهتر و حمایت در دوران بعد از فراغت آشکار می گردد. 

توصیه ها 
بر  بیرونی  گروه های  تأثیرگذاری  منظور محدود کردن  1. به 
دانشجویان، توصیه می شود که  ائتالفی از جامعه ی مدنی یا نهاد 
عالی،   تحصیالت  وزارت  کارکردهای  از  نظارت  برای  نظارتی 
آنان به ویژه    معیارها و کیفیت آموزش و تدریس تشکیل گردد. 
محتوای  و  درسی  برنامه  ی  ساختن  در  بیرونی  دخالت های  از 
آن و تطبیق شیوه های تدریس و معیارهایی که باعث تقویه ی 

ایدیولوژی بنیادگرایانه می شوند، نظارت کنند. 
2. به منظور مقابله با تفاوت های قابل  پیش بینی در برنامه ی 
درسی و محتوای آن و کارکردهای دانشگاه ها در سراسر کشور، 
وزارت تحصیالت عالی باید معیارهای ملی برای تمام دانشگاه ها 
و تمام دانشکده ها ایجاد کند. برعالوه، این وزارت باید آموزش 
حفظ  و  بهبود  منظور  به  استادان  و  کارمندان  برای  را  دوام دار 

معیارهای تعیین شده فراهم نماید.
نخستین  دغدغه ی  فراغت  از  بعد  شغل  که  آن جایی  3. از 
برنامه های  باید  عالی  تحصیالت  وزارت  است،  دانشجویان 
برای  را  تحصیل  کنار  در  کار  و  کارآموزی  دوره های  کاریابی، 
دانشجویان و فارغان آینده دار بر اساس شایستگی فراهم کند و 
با تمرکز ویژه،  برخورد سلیقه ای، جانب داری و قوم  و خویش بازی 
می شوند،  بنیادگرایی  به سوی  دانشجویان  روکردن  باعث  که  را 

از میان ببرد. 
۴. به منظور تشویق فعالیت های میان گروهی بزرگ تر و بیرون 
تحصیالت  وزارت  مذهبی،  و  قومی  معمول  مرزهای  از  شدن 
عالی برای انجمن های دانشجویی منابع مالی فراهم کند و این 
انجمن ها را متنوع بسازد تا متمم انجمن های ایجادشده ی مذهبی 

باشند. 
مقدمه 

دهه ی  اواخر  به  افغانستان  در  مردمی  تظاهرات های  پیشینه ی 
گروه های  زمان،  آن  در  می رسد.  میالدی   1980 و   1970
با  که  سوسیالیستی  رقیب  ایدیولوژی های  مقابل  در  مذهبی 
حمله ی شوروی به اوجش رسیده بود، ایستادند. با اعالم جهاد، 
راهی  حیث  به  اسالم  از  بنیادگرایانه  برداشت های  به  آنان  اکثر 
و  شوروی  اتحاد  سرنگونی  از  بعد  آوردند.  روی  مقاومت  برای 
بار  فراگرفت،  را  افغانستان  که  داخلی ای  جنگ   آن،  به دنبال 

برای  راهی  به عنوان  بنیادگرایانه  برداشت های  به  دیگر طالبان 
با  آوردند.  رو   افغانستان  بر  و حکومت  کنترول  به دست گرفتن 
آن که هم مجاهدین و هم طالبان اقدامات تندروانه ی زیادی را 
مرتکب شدند، طرح دیدگاه شکست دادن مهاجمان خداناباور و 
را  مردم  بعضی  داخلی  جنگ های  خشونت های  کردن  خاموش 
به سوی جهادگرایان و ایدیولوژی طالبان سوق داد. با سرنگونی 
رژیم طالبان در خزان سال 2001، برخی عوامل، به شمول حضور 
افغانستان، فساد در درون حکومت و  ایاالت متحده در  دوام دار 
توزیع ناعادالنه ی فرصت های اقتصادی بار دیگر باعث شده است 

که بعضی از شهروندان دست به اعتراض بزنند. 
در  افغانستان  سراسر  در  دانشگاهی  محیط های  در  رویداد  چند 
بالقوه  به ظرفیت  رابطه  در  نگرانی هایی  اخیر،  پنج سال  جریان 
برای بنیادگراشدن دانشجویان و نقشی که دانشگاه می تواند در 
بیش تر  در سال 2009،  ایجاد کرده اند.  کند،  بازی  آنان  تشویق 
از سه هزار دانشجوی دانشگاه ننگرهار در اعتراض به عملیات 
را  آنان شاهراه کابل-جالل آباد  ایاالت متحده تظاهرات کردند. 
بستند، پرچم ایاالت متحده را به آتش کشیدند و اجساد قربانیان 
غیرنظامی عملیات  را با خود به پیش خانه ی والی بردند )کاکر، 
2009(. بار دیگر در سال 2011، دانشجویان دست به تظاهرات 
زدند، این بار اما،  در اعتراض به تصمیم لویه   جرگه  در حمایت از 
همکاری استراتژیک با ایاالت متحده )شینهوا، 2011(. در یک 
رویداد دیگر، یک دانشجوی دانشگاه کابل در جریان یک برخورد 
خشونت آمیز که باانگیزه های فرقه ای به میان آمده بود، کشته شد. 
این اتفاق زمانی روی داد که دانشجویان شیعه می خواستند روز 
عاشورا را در خوابگاه دانشگاه کابل گرامی بدارند؛ اما با مخالفت 
 ،2012 سال  در   .)2012 )احمد،  شدند  مواجه  سنی  دانشجویان 
نزدیک به پنج هزار دانشجو و استاد دانشگاه کابل در اعتراض 
تظاهرات  بود،  شده  تهیه  خارج  در  که  ضداسالمی1  فیلمی  به 
کردند. بار دیگر در ماه می سال 2013، دانشجویان دانشگاه کابل 
کردند  تظاهرات  زنان  علیه  منع خشونت  قانون  به  اعتراض  در 
)هوج و طوطاخیل، 2013(. آن چه در بعضی از این گردهم آیی ها 
نگران کننده بوده است، بلند کردن بیرق های سیاه، سفید )عثمان، 
2012( و سبِز به ترتیب، القاعده، طالبان و شاخه ی نظامی حزب 
اسالمی حکمت یار بود. بر اساس گزارش ها، تظاهرات ها به طور 
فزاینده ای توسط این گونه جناح های سیاسی حاشیه ای و فعاالن 

بنیادگرا سازمان دهی می شوند ) ُکل، 2012(. 
سوال تحقیق 

هدف این تحقیق 1( مطالعه ی گرایش های بنیادگرایانه در میان 
مقایسه ی   )2 افغانستان؛  دانشگاهی  محیط های  در  دانشجویان 
 )3 و  کشور   دانشگاه های  دانشجویی  اعتراض های  ویژگی های 
مشخص نمودن این که در کجا و چگونه دانشگاه ها می توانند خود 
را در مقابل بنیادگرا شدن دانشجویان تجهیز و نفوذ بنیادگرایان 

را محدود کنند.
ادامه دارد...

فلم بی گناهی مسلمان )Innocence of Muslim( یک فلم 
13 دقیقه ای بود که در سال 2012 توسط یک مصری-امریکایی 
به نام نکوال باسیلی نکوال در یوتیوپ گذاشته شد. این فلم با آنکه 
در  مسلمان  تظاهرات  باعث  بود  شده  ساخته  اندک  هزینه ی  با 

کشورهای پاکستان، افغانستان، استرالیا و برخی جاهای دیگر شد. 

اتحاد سست و ناپایدار شد، گرچه در گذشته در صحنه های سیاسی، کارکرد خود را 
داشت. احمد ضیا مسعود  در میان تاجیک ها متحد قابل اعتمادی برای اشرف غنی شد؛ 
در حالی که او مثل عبداهلل عبداهلل چندان نفوذی، حتا در میان تاجیک های منطقه ی 

پنجشیر ندارد. 
از سویی، سلسله مراتب مداوم شیعه- هزاره باعث یک اتحاد ضعیف و فاقد کارکرد 
آینده گرانه می شود و در هر صورت، سرور دانش در کنار محمد محقق و محمد کریم 
خلیلی- رهبران معنوی هزاره ها- به عنوان یکی از این رهبران، باقی می ماند. نفوذ 
عبدالرشید دوستم در میان ازبک ها و به خصوص والیت های جوزجان و سرپل، امروزه 
تا حدی محدود است و این مسئله، معلول  یک سری واقعیت هاست: در حدود یک  ماه 
است که در والیت جوزجان اقوام ترکمن با طالبان مبارزه می کنند و عالوه بر جوزجان 
و همسایه های نزدیک این والیت، گروه های طالبان بخش هایی از خاک والیت های 

بادغیس و فاریاب و همین طور بخشی از والیت سرپل را نیز در دست دارند.
در حال حاضر، یکی از مشکالت عمده در برابر رهبری اشرف غنی، عبارت از تقسیم 
و ترکیب منافع قدرت مندان قبیله ای از پشتون های سنتی و اعضای اقلیت های ملی 
متمایل به گروهی از »تکنوکرات ها«ی دولت جدید است که این واقعیت خود نشان 
می دهد، روند مذکور بیش از همه به نفع کاخ سفید و سایر گروه های سیاسی امریکا 
است که در طول انتخابات ریاست جمهوری بیش ترین تالش ها را کردند و زمینه را 
برای ریاست جمهوری اشرف غنی مساعد ساختند. هم چنین گفتن این واقعیت مشکل 
است که اشرف غنی بخواهد روابط خود را با سنت قبیله ای محدود  یا از میان ببرد. 
به اصطالح  به طور غیر رسمی  بیروت-  به  باندی موسوم  به  متعلق   ]...[ اشرف غنی 
بورسیه های  طریق  از   70 سال های  در  که  کابل  در  پشتون  رهبران  از  گروه هایی 
تحصیلی USAID به دانشگاه امریکایی در بیروت، دعوت شدند و سپس در ایاالت 
متحده ی امریکا ادامه ی تحصیل دادند- است. در خالل این دوره ی زمانی، به اشرف 
غنی فرصت داده شد تا در بانک جهانی کار کند و سازمان های بین المللی به طور کلی 
آن ها را به موقعیت برتر، سوق دادند. از همین گروه- انورالحق احدی، زلمی خلیلزاد و 
تعداد دیگر از چهره های شناخته شده ی »طرف دار امریکا« اکنون از نخبگان سیاسی 

افغانستان به شمار می آیند. 
جالب است که در تقابل با تیم عبداهلل عبداهلل، یکی از چهره های فعال و بانفوذ در 
انتخاباتی، احمد ضیا مسعود، برادر کوچک احمد شاه مسعود قرار  پروسه ی مبارزات 
مسعود[،  شاه  ]احمد  تاجیک ها  اکثر  میان  مردمی  چهره ی  این  به  وفاداری  داشت. 
توانست در سری تبلیغات های دوره ی انتخاباتی بر هردو طرف ]داکتر عبداهلل و غنی[ 
در جلب آرا  تأثیر بگذارد. گرچه واقعًا بخشی از زندگی عبداهلل عبداهلل به عنوان مشاور 
و نزدیک ترین همکار مسعود  سپری شد. اما بدون هیچ مشکلی و به سادگی،  عبداهلل 
عبداهلل  در مقام دوم هم چنان حمایت قوی اکثریت کشور را با خود داشت و دارد و 
حامیان سیاسی و مردمی او تقریبًا معادل وزن سیاسی پشتون ها، در جامعه ی تاجیک 

معرفی می شوند.
هم چنان بخش قابل توجهی از جامعه ی هزاره متمایل و وفادار به محمد محقق، معاون 
از والیت های شمالی مثل  ازبک ها  توجه  قابل  عبداهلل عبداهلل و همین طور جمعیت 
تخار، قندوز، سمنگان و هم چنین تعداد دیگری از اقلیت های قومی که روابط شان با 
این چهره ی جهادی جامعه ی هزاره نزدیک است، در کنار عبداهلل عبداهلل قرار داشتند. 
دو روز قبل از برگزاری رسمی مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری، عطا محمد نور، 
والی بانفوذ والیت بلخ، انتخاب اشرف غنی به ریاست جمهوری را به او تبریک گفت. 
این رهبر تاجیک، در واقع فراتر از دست خود، با کنترول بسیاری از مناطق شمال و 
با تشکیالت بزرگ نظامی، سیاستی را پیش می برد که به فاصله  میان مناطق تحت 
نفوذ او و کابل ]دولت مرکزی[، منجر شده است. پس از تشکیل دولت وحدت ملی، 
او  هرحال،  به  است.  شده  کابل  در  قدرت  توزیع  فرایند  وارد  ظاهراً  نور  محمد  عطا 
استقاللیت خود را دارد و یکی از عوامل مهم حمایت از عبداهلل عبداهلل که تا حال نیز 
یکی از قوی ترین متحدان او بوده است، خواهد بود و بر موضع همیشگی خود باقی 

خواهد ماند. 
یکی از موفقیت های بزرگ عبداهلل عبداهلل، تعامل با تعدادی از جناح های منسوب به 
»حزب اسالمی« گلبدین حکمت یار بود. اتحاد با محمد خان، معاون حزب اسالمی، 
بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد  و با این حال، احراز کرسی »رییس اجرایی« دولت 
وحدت ملی از سوی عبداهلل عبداهلل، تا حدی در نتیجه ی تعدادی از آرای پشتون ها در 
مناطق مختلف کشور است. در دور دوم انتخابات، عبداهلل عبداهلل حمایت زلمی رسول، 
یکی از بازماندگان دور اول انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورد که ایشان به 
لحاظ تباری، متعلق به قبیله ی محمدزایی- یکی از بانفوذترین قبیله های پشتون های 
افغانستان است و به خصوص این که نادر شاه )1929-1933( یکی از سران این قبیله 

در گذشته، پادشاه افغانستان بود.
ادامه دارد...

افغانستان در نگاه
سیستم دو حکومتی

 غیر مشروع در افغانستان
آرایش دودمانی-تباری

بخش دوم

نویسنده: الکساندر کنیازوف
منبع: صفحه ی انترنیتی 

информационно аналитический портал

گرایش های بنیادگرایانه 
در میان دانشجویان در محیط های دانشگاهی افغانستان

رابرت زمان
عبداالحد محمدی 
انستیتوت مطالعات 
استراتژیک افغانستان 
برگردان: جواد زاولستانی 

بخش نخست

به  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  به تازگی توسط  که  این تحقیق  یادداشت: 
نشر رسیده است، در نوع خود، یگانه و تازه ترین پژوهش معیاری در رابطه به گرایش های 
بنیادگرایانه در میان دانشجویان افغانستان است. این پژوهش هم برای نهادهای علمی 
رشد  زمینه های  از  بهتری  درک  پالیسی سازی،  و  حکومت  نهادهای  برای  هم  و  مدنی  و 
بنیادگرایی در محیط های دانشگاهی، دالیل گرایش دانشجویان به برداشت های بنیادگرایانه 
از اسالم و چگونگی نفوذ گروه های بنیادگرا؛ مانند حزب اسالمی حکمت یار، طالبان و القاعده 
بزرگ تر  بخش  جوانان  که  واقعیت  این  به  توجه  با  می کند.  فراهم  دانشجویان  میان  در 
جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و مراکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور در حال 
گسترش اند، ظرفیت  بزرگی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود دارد. اما اگر به خواست ها 
و نیازهای جوانان توجه نشود و بر مراکزی که آنان در آن جا آموزش و مهارت کسب می کنند، 
نظارتی وجود نداشته باشد، تهدیدهای تازه تری برای توسعه و امنیت کشور ایجاد می شوند. 
روزنامه ی اطالعات روز، با درک اهمیت موضوع و سرنوشت ساز دانستن مسئله ی جوانان و 

دانشجویان کشور، این تحقیق را ترجمه و نشر می کند. 
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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سرما، نم، فقر؛
 زندگی دشوار دانشجویی در بامیان

با فرارسیدن فصل سرما و باریدن برف و باران، دانشجویان مسافر در بسیاری از مناطق 
افغانستان، به ویژه مناطق بسیار سرِد مانند بامیان، با دشواری های زیادی دست و پنجه 

نرم می کنند. 
دانشگاه بامیان، خوابگاه ندارد. هزارها دانشجوی تنگ دست دختر و پسر دانشگاه بامیان، 
دکان های پس کوچه های بازار بامیان را ماهیانه دو تا چهار هزار افغانی به کرایه می گیرند. 
و  روستاییان  همسایه ی  نمی توانند  فرهنگی،  محدودیت  دلیل  به  مجرد  دانشجویان 

خانواده های محالت شهری شوند.
از این دانشجویان می گوید: »از شدت سرما به تنگ آمده ایم.  غضنفر مرتضوی، یکی 
اگرچه بچه های هر اتاق برای خود یک خانه ی پالستیکی هم درست کرده اند تا هم اتاق 
ما گرم ترشود و هم در اوقات بارندگی بشکه های آب، وسایل آشپزی و کفش های ما خراب 
نشوند، اما چون هوا بسیار سرد است ــ 10 درجه ی سانتی گراد زیر صفرــ این خانه های 

پالستیکی هم جلو سرمای شدید را نمی توانند بگیرند«.
او که دو سال ساکن یک دکان بوده، می افزاید، مشکل تنها سردی هوا نیست، بلکه 
دکان های نم ناکی که سال ها محل نگه داری و فروش مواد خوراکی بوده، به محل پرورش 
حشرات خطرناکی مانند گژدم تبدیل شده اند. عالوه بر آن، نبود برق و سر و صدای بازار، 

آرامش دانشجویانی را که نیاز به تمرکز در آموزش دارند، گرفته است.
وضعیت دانشجویان دختر بدتر از این است. زهرا صبوری، دانشجوی دانشکده ی تعلیم و 
تربیت، که با سه دختر دیگر در یک اتاق کرایی در بازار بامیان زندگی می کند، می گوید، 
حاال دشوار است که خانواده ی ندار و سنتی اش را قانع کند که با ادامه ی تحصیلش در 
اتاق کرایی بازار موافقت کند. او می گوید که خودش هم به تنگ آمده، اما هیچ راه حلی 

هم نمی بیند.
پارسال دانشجویان بامیان در اعتراض به وضعیت نامناسب زندگی خود، در تاریکی شب 
تظاهرات کردند. محمد هادی میرزایی، یکی دیگر از این دانشجویان می گوید که این 
تظاهرات سودی نبخشید. او که چهار سال به همین وضعیت در »کوچه ی محصلین« 
بازار بامیان زندگی کرده، می گوید، با افزایش شمار دانشجویان، وضعیت از این هم بدتر 

خواهد شد.
بامیان بازار کوچکی دارد که با ورود سه-چهار هزار دانشجو، کارمندان دولتی و سازمان های 
غیردولتی، کارگران عادی و تاجر، دیگر ظرفیت پذیرش جمعیت بیرونی را ندارد. در حال 
حاضر چهار تا ده دانشجو در یک اتاق به سر می برند – اتاق هایی که اصاًل برای فروش 

مواد غذایی، وسایل خانگی و کشاورزی ساخته شده اند.
علی یاور سیرت، رییس دانشگاه بامیان می گوید که این دانشگاه چهار هزار و 522 دانشجو 
)از جمله 766 دختر( دارد که از آن جمله 2736 دانشجو )از جمله 525 دختر( مستحق 
خوابگاه هستند. تقریباً همه ی این دانشجویان مستحق خوابگاه، در دکان های بازار و در 

وضعیت بدی به سر می برند.
بر اساس معیارهای آموزش های عالی دولتی در افغانستان، تنها کسانی مستحق ورود به 
خوابگاه شناخته می شوند که میانگین نمرات آن ها دست کم 65 درصد و فاصله ی محل 
زندگی آن ها از دانشگاه، 35 کیلومتر باشد. اگر خوابگاه وجود نداشته باشد، به آن ها ماهانه 

1832 افغانی )32 دالر( پرداخت می شود.
آقای سیرت گفت، دانشگاه بامیان خوابگاه دخترانه ای با ظرفیت پذیرش 160 دانشجو دارد 

که به دلیل دوری آن از دانشگاه و نبود امکانات حمل و نقل، تنها 60 دانشجو در آن 
زندگی می کنند. او می گوید کار ساخت خوابگاه پسرانه با ظرفیت پذیرش ۴80 نفر از 

سال 1388 آغاز شده، ولی شرکت قراردادی به دالیلی حاضر به ادامه ی کار نیست.
محل  تغییر  که  دارند  آرزو  بامیان  دانشگاه  دانشجویان  از  بسیاری  وضعیت،  این  با 
آموزش بدهند و در دانشگاه هایی درس بخوانند که یا خوابگاه یا امکان زندگی در یک 
مکان مناسب داشته باشند. اما تغییر دانشگاه هم داستان دیگری دارد. چرا که تغییر 
دانشگاه مقررات سختی دارد و از سوی دیگر این که از کجا معلوم که وضعیت آن ها 

در دانشگاه های دیگر بهتر شود.
دانشجویان مسافر در دیگر دانشگاه های کشور هم وضعیت دشواری دارند؛ ولی نه 
به سختی زندگی دانشجویان بامیان. بسیاری از دانشگاه های والیتی خوابگاه ندارند. 
حتا دانشگاه های بزرگی مانند دانشگاه های دولتی کابل، ننگرهار، بلخ و هرات هم 

خوابگاه کافی برای دانشجویان ندارند.
در حال حاضر هزاران دانشجوی دانشگاه های دولتی در شهر کابل در اتاق های کرایی 
زندگی می کنند و آن هایی که در خوابگاه ها هستند هم با دشواری های زیادی مواجه 
اند، از کیفیت غذا تا کمبود جا. بعضی از خوابگاه ها در دانشگاه های والیتی اصاًل به 

دانشجویان غذا نمی دهند.
برخی از آگاهان می گویند که مشکل اصلی کمبود بودجه در وزارت تحصیالت عالی 
نیست، چرا که به گفته ی آن ها، هم خود این وزارت پول کافی در اختیار دارد و هم 
سازمان های بین المللی و وزارت خانه های دیگر، از جمله وزارت مبارزه با مواد مخدر، 

به این وزارت کمک می کنند.
به نظر این آگاهان، دلیل اصلی نبود خوابگاه در دانشگاه ها، از جمله دانشگاه بامیان، 
ناتوانی این وزارت در مصرف بودجه است، امری که یکی از مسئوالن ارشد دانشگاه 
بامیان، که نخواست نامش ذکر شود، هم آن را تأیید کرد. این مسئول دانشگاه بامیان 

گفت که »فساد« را باید بر این »ضعف« افزود.
سعی کردیم نظر مقام های وزارت تحصیالت را در این مورد و هم چنین انتقادهای 
دانشجویان بامیان داشته باشیم، اما به نتیجه نرسیدیم. وزارت تحصیالت عالی کشور 
در سال های اخیر تقریباً هرساله متهم به ناتوانی در مصرف بودجه ی توسعه ای خود 
می شود. سال گذشته مجلس نمایندگان گزارش داد که این وزارت تنها 35 درصد از 

بودجه ی خود را در سال 1390 مصرف کرده بود.

یادداشت های سخیداد هاتف

به  که  است  زیاد  متعالی  »نظر«  قدر  این  ما  فرهنگ  در 
امثال من کسی توجه نمی کند. به همین  نظرهای من و 
محترم  هم وطنان  مزاحم  زیاد  می کنیم  سعی  ما  خاطر، 
نشویم و نظرهای خود را سرکوب شده نگه داریم. طبیعی 
شده ایم.  هم  عقده ای  حدودی  تا  جهت  این  از  که  است 
در  که  است  این  این جانب  نظرات شخصی  از  یکی  مثال 
بانک،  کابل  در  دزدی  قضیه ی  از  گزارش دهی  نحوه ی 

بیاید. تغییراتی  باید 
فالن  با  زمین  فاصله ی  می گوییم  که  وقتی  ببینید، 
کهکشان مثال چهار صد میلیارد کیلومتر است، مغز مردم 
اندام پرور کشور یک قریچ می کند و از چرخش می ایستد. 
چهار صد میلیارد کیلومتر یعنی چه؟ باید به ملت بگویید: 
مورچه  این  کن  فکر  می بینی؟  را  مورچه  این  من،  جان 
از کابل حرکت کند و به قله ی هندوکش برسد.  بخواهد 
زیاد  فاصله ی  فکر کن که  نه؟ خوب، حاال  است،  سخت 

یعنی چه؟ 
احساس  کوتاهی  لحظه ی  برای  ملت  شاید  طوری  این 
زیادی  فاصله ی  کهکشان  فالن  و  زمین  میان  که  کند 

هست.
حاال بیاییم سر قضیه ی کابل بانک. شما می خواهید مردم 
دزدی  بانک  این  از  را  دالر  میلیون   995 این که کسی  از 
کرده، ناراحت شوند. مگر مردم می توانند بفهمند که 995 
نفر  یک  بگویید،  شما  است؟  چیزی  چه گونه  دالر  میلیون 
به  ببینید مردم  بانک 19 هزار دالر دزدی کرده.  از کابل 
اما  دزد می شوند.  آن  اعدام  خواهان  و  می ریزند  سرک ها 
وقتی که می گویید مثال وزیر مالیه 96 میلیون دالر از این 
بانک برده، مغز مردم واقعا قریچ می کند و از کار می افتد.

پیش نهاد من این است که دزدهای کابل بانک را به خاطر 
عصبانی  هم  مردم  تا  کنند  محاکمه  فهم تری  قابل  مبالغ 

شوند. این طوری بهتر به نتیجه می رسیم.
به حرف های من گوش  که کسی  ندارم  انتظار  من  البته 
با  نباید  جمهور  رییس  گفتم  که  دفعه  آن  مگر  بدهد. 
او  استقبال  به  کشورها  هوایی  میدان  در  که  جنرال هایی 
می آیند، دست بدهد، کسی به من گوش داد؟ همین دیروز 
واسکت  که  پرسید  پاکستان  صدر اعظم  از  جمهور  رییس 
خود را به چند خریده. گفته بودم در عرف دیپلماتیک این 

را نمی پرسند. چیزها 

بگویید
 الماری را برده

ایوب آروین، بی بی سی
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اگر به یک تیلفون هوشمند نیاز دارید و اولین باری است 
که به سراغ این گوشی ها می روید، یا می خواهید از یک 
در  است  الزم  کنید،  استفاده  کارآمدتر  و  جدیدتر  تیلفون 
درجه ی اول بدانید که از تیلفون همراه تان چه می خواهید.

در حال حاضر گزینه های متنوعی از تیلفون های هوشمند 
با قابلیت ها و برندهای مختلف در بازار فروخته می شوند 
اما  ارائه کنند؛  که ممکن است خدمات تقریبا یک سانی 
است.  متفاوت  خدمات  این  ارائه ی  در  هر یک  عملکرد 
بنابراین، الزم است خریداران برای انتخاب تیلفون همراه 
مناسب به ویژگی هایی توجه کنند که برای آن ها از اهمیت 
سایت  در  که  زیر  توصیه های  است.  برخوردار  بیش تری 
به  می تواند  است،  شده  آورده   Digitaltrends 

انتخاب بهترین تیلفون همراه هوشمند کمک کند.
1. از یک موبایل چه می خواهید؟

متوسط  بزرگ،  نمایش  صفحه ی  با  همراه  تیلفون  یک 
 یا با صفحه کلید فیزیکی احتیاج دارید؟ برای تان دوربین 
موبایل اهمیت دارد یا قابلیت های اتصال آن مهم تر است ؟ 
تصمیم شما در این مرحله در مورد این که دقیقا کدام یک 
از قابلیت های تیلفون همراه کاربرد بیش تری برای تان دارد 
و از اهمیت بیش تری برخوردار است، می تواند تعیین کند 

که باید به سراغ چه مدل  یا برندی بروید.
2. سیستم عامل مورد نظرتان را انتخاب کنید

بری،  بلک   اندورید،  عامل  سیستم  چهار  حاضر  حال  در 
iOS  و ویندوز تیلفون برای تیلفون های همراه هوشمند 

طراحی شده اند:
اکثر  روی  و  طراحی  گوگل  شرکت  سوی  از  اندروید: 
سیستم  است.  شده  نصب  جدید  هوشمند  تیلفون های 
عامل اندروید به یک برنامه ی قدرت مند به نام گوگل پلی 
)google play( مجهز است که می توان از طریق 

آن به تمامی برنامه های اندرویدی دسترسی پیدا کرد.
این برنامه از نظر ظاهری شباهتی به iOS دارد، با این 
تفاوت که این سیستم عامل دارای ابزارها و برنامه هایی 
است که می توان آن ها را برروی صفحه ی نمایش اصلی 
شخصی سازی کرد؛ مانند برنامه ی آب و هوا. با توجه به 
این که اندروید یک نرم افزار open source )می توان 
در کد منبع آن ها تغییر ایجاد کرد( است، شرکت هایی مانند 
سامسونگ و اچ تی سی می توانند به دل خواه خود در آن 
به نفع  همیشه  تغییرات  این  که  کنند  ایجاد  را  تغییراتی 

کاربران تمام نمی شود.
لمسی  کی بوردهای  به  چندانی  عالقه ی  اگر  بری:  بلک 
برای  فیزیکی  کی بورد  یک  از  می دهید  ترجیح  و  ندارید 
صفحه ی  این که  یا  کنید  استفاده  پیامک  متن  نوشتن 
موبایل های  است،  مناسب تر  برای تان  کوچک تر  نمایش 
نیز روی آن ها  برند  بلک بری که سیستم عامل همین 

نصب شده است، می توانند انتخاب مناسبی باشند.
این برند تیلفون همراه از سوی یک شرکت کانادایی طراحی 
شد و توانست در ابتدای ورودش به بازار رقابت موبایل ها، 
تحولی در تکنولوژی تیلفون های هوشمند به وجود آورد؛ اما 
در سال های اخیر با مشکالتی در زمینه ی فروش مواجه 
با سیستم  که  تیلفون های همراهی  بیش تر  است.  شده 
عامل بلک بری طراحی شده اند، از قدرت پردازش کندتر 
و امکانات کمتری نسبت به آن چه که اندروید و iOS به 

کاربران شان ارائه می دهند، برخوردارند.
گوشی هایی  تنها  آیفون  هوشمند  تیلفون های   :iOS
آن ها نصب شده  روی   iOS عامل  هستند که سیستم 
است و اپل که طراح این نرم افزار است، تصمیم دارد به 
نرم افزار  دهد.  ادامه  عامل  سیستم  این  بودن  انحصاری 
iOS که نزدیک به شش سال است وارد بازار نرم افزارهای 
موبایلی شده است، عالوه بر این که توانسته از همان ابتدا 
تحولی را در دنیای این نرم افزارها به وجود آورد، از استاندارد 

تمام نرم افزارهای دیگر یک سر و گردن باالتر است.

اگر قبال از دستگاه های ساخت این شرکت استفاده کرده اید 
گزینه ی  می تواند  آیفون  دارید،  آشنایی  نرم افزار  این  با  و 
اندازه ی سیستم  خوبی برای شما باشد. اگرچه iOS به 
را  متفاوت  و  استفاده ی هوشمندانه  امکان  اندروید  عامل 
و  ساده  با طراحی  عاملی  اما سیستم  نمی دهد؛  به شما 
و  اپلیکیشن ها  بهترین  از  که  است  آسان  استفاده ی 

بازی های طراحی شده برای موبایل سود می برد.
موبایل«،  »ویندوز  شکست  از  بعد  تیلفون:  ویندوز 
مایکروسافت سیستم عامل جدیدی را برای تیلفون های 
 windows( فون«   »ویندوز  نام  با  همراهش 
است  عاملی  سیستم  تنها  که  کرد  طراحی    )phone
در  می دهد.  ارائه  کاربر  به  را  طراحی  از  جدیدی  نوع  که 
این سیستم عامل به جای این که برنامه ها به صورت آیکن 
استفاده  زنده ای  آیکن های  از  شوند،  داده  نشان  جدولی 
شده است که در واقع نیمی  آیکن برنامه و نیمی  ویجت 
)ابزارک( است. هر برنامه ای که روی صفحه ی نمایش شما 
وجود دارد، به صورت اطالعات زنده ای که تغییر می کنند،  یا 

گرافیک نشان داده می شود.
3. ویژگی خاص تیلفون همراه تان را انتخاب 

کنید
فروش  مجتمع های  به  همراه  تیلفون  خرید  برای  وقتی 
زیادی  انتخاب های  می کنید،  مراجعه  همراه  تیلفون 
پیش روی شما قرار داده می شوند؛ اما هیچ وقت نمی توانید 
به کارمندان و فروشندگان یک نمایندگی خاص در باره ی 
ویژگی هایی که در مورد تیلفون های همراه شان می دهند، 
مورد  موبایل  مدل  آن ها  حرف  اساس  بر  و  کنید  اعتماد 

نظرتان را انتخاب کنید.
بهتر است اگر دوستی دارید که اطالعات کافی در باره ی 
تیلفون های همراه دارد، وی را برای خرید تیلفون با خود 
ببرید و اگر چنین امکانی برای شما وجود ندارد، تعدادی 
آورده  زیر  در  همراه  تیلفون  هر  ویژگی های  مهم ترین  از 
انتخاب درستی  شده است که می توانید بر اساس آن ها 

داشته باشید.
نمایش  صفحه های  از  هر یک  نمایش:  صفحه ی 
AMOLED یا LCD در نوع خود صفحه های نمایش 
صفحه ی  یک  انتخاب  برای  می شوند.  محسوب  خوبی 
نمایش با کیفیت مناسب، الزم است به رزولوشن تصویر 

توجه کنید.
صفحه ی  یک  می تواند  شما  نیاز  مورد  کیفیت  حداقل 
نمایش با کیفیت 800×480 پیکسلی باشد؛ اما اگر یک 
تیلفون با صفحه ی نمایش 1280×720 پیکسلی انتخاب 
کیفیت  باالترین  تیلفون  این  که  بدانید  باید  می کنید، 
دارای کلمه ی  نمایشی که  دارد. هر صفحه ی  را  تصویر 
Retina  است و از سوی اپل طراحی شده، شما را ناامید 

نخواهد کرد.
یک  داشتن  از  که  موبایل هایی  هسته ای:  دو  پردازنده ی 
گزینه ها  بهترین  می برند،  سود  هسته ای  دو  پردازنده ی 
هستند؛ چرا که این تیلفون ها نسبت به موبایل های یک 

هسته ای عمر مفید طوالنی تر دارند.
ارزان تری  تیلفون های  اگرچه  هسته ای  یک  گوشی های 
هستند و بعضی سیستم های عامل؛ مانند ویندوز تیلفون و 
بلک بری روی دستگاه های دو هسته ای نصب نمی شوند؛ 
اما اگر حق انتخاب دارید، حتما یک تیلفون با پردازشگر 
دو هسته ای یا حتا چهار هسته ای را انتخاب کنید و این 
نکته را در نظر بگیرید که قرار نیست تمام پول تان را بابت 
خرید یک تیلفون همراه پرداخت کنید، بلکه گوشی های 
کوچکی  کامپیوترهای شخصی  واقع  در  جدید  هوشمند 

هستند که باید از قدرت پردازش باالیی برخوردار باشند.
اتصال 4G LTE:  اگر بیش تر فعالیت های تان به ا نترنت 
مربوط می شود و سرعت اتصال نیز برای تان اهمیت دارد، 
موبایلی را انتخاب کنید که از انترنت 4G پشتیبانی کند 

و عالوه بر آن، طول عمر باتری خوبی نیز داشته باشد. 
انتقال  )استانداردی جهت   LTE می رسد  نظر  به  اگرچه 
تیلفون( در حال حاضر  برای  پرسرعت بی سیم  داده های 
ویژگی چندان مهمی نباشد؛ اما به خاطر داشته باشید که 
اگر  بنابراین،  برای دو سال نمی خرید.  تنها  را  موبایل تان 
در خرید تیلفون همراه به این نکته دقت نداشته باشید، 
ممکن است در دو یا سه سال آینده موبایل هایی را ببینید 
که با سرعت بی نظیری به انترنت وصل می شوند؛ در حالی 

که موبایل شما از این مزیت بی بهره است.
با  تیلفون همراهی  اگر  به روزرسانی شده:  سیستم عامل 
سیستم عامل اندروید را انتخاب کرده اید، دقت کنید که 
ورژن Lollipop 5.0  روی آن نصب شده باشد؛ اما اگر 
باید  ویندوز  این  دارد،  تیلفون  ویندوز  انتخابی تان  موبایل 
نسخه ی Windows Phone 8.1 باشد و اگر یکی 
از موبایل های بلک بری را انتخاب کرده اید، باید سیستم 
عامل آن ورژن 10 باشد. آخرین ورژن گوشی های اپل نیز با 

iOS 8 ارائه می شود.
دوربین با کیفیت: قبل از خرید موبایل، با آن چند عکس 
ورژن  آخرین  دوربین  با  را  کیفیتش  و  بگیرید  امتحانی 
نتوانست عملکرد خوبی  اگر  iPhone مقایسه کنید. 
داشته باشد، پس احتماال کیفیت عکس باالیی ندارد. شما 
اتفاق  یک  وقتی  درست  را  عکاسی تان  دوربین  همیشه 
موبایل  یک  که  حالی  در  ندارید؛  همراه  می افتد،  جالب 
همیشه در جیب تان است. پس تیلفونی را انتخاب کنید 
که بتواند یک عکس را حداقل با کیفیتی متوسط به شما 
بهترین  آیفون  و  سامسونگ  حاضر  حال  در  دهد.  ارائه 

دوربین ها را دارند.
ویژگی های تغییر یافته ی سیستم عامل: حواس تان را به 
تغییراتی که در سیستم عامل هر تیلفون همراه به وجود 
آمده است، جمع کنید، به خصوص اگر یک تیلفون اندروید 
را انتخاب می کنید. برای مثال، در تغییراتی که در چند 
تمام  آمده اند،  به وجود  نوکیا  تیلفون های  در  اخیر  سال 
مایکروسافت  سرویس های  و  حذف  گوگل  سرویس های 

جا گزین شده است.
از فروشنده سوال کنید  این ویژگی  باتری: در مورد  عمر 
تفاوت یک  انترنت جست وجو کنید.  از خرید در  یا قبل 
موبایل با عمر باتری فوق العاده و یک موبایل با عمر باتری 
افتضاح، مثل تفاوت روز و شب است. عمر باتری تیلفون 
همراه شما با گذشت زمان کمتر نیز می شود. بنابراین، اگر 
موبایلی را خریده اید که از همان روز اول نیز نمی تواند در 
طول یک روز چارج نگه دارد، طی 12 تا 24 ماه شرایط بدتر 
نیز خواهد شد. اگر امکان دارد موبایلی را انتخاب کنید که 
باتری قابل تعویض دارد، اگرچه تعداد موبایل های هوشمند  

با این ویژگی، امروزه کم است.
می کنید،  انتخاب  که  موبایلی  که  شوید  مطمئن  اندازه: 
نمایش  صفحه ی  یک  اگرچه  می شود،  جا  دست تان  در 
کوچک آزار دهنده است؛ اما موبایلی که صفحه ی بیش از 
اندازه پهن و بزرگ دارد نیز دردسرهایی را به وجود می آورد. 
اما  می کنند؛  تغییر  روز  هر  موبایل  مختلف  مدل های 
به خاطر داشته باشید که شما این تکنولوژی را باید همه جا 
با خود حمل کنید، پس مطمئن شوید سایز موبایل تان با 

سایز جیب تان هماهنگ است.
جانبی  حافظه ی  کارت  داشتن یک  اگرچه   :SD مایکرو 
می خواهید  اگر  اما  نمی آید؛  شمار  به  حیاتی  مسئله ی 
تیلفون تان را پر از آهنگ های مختلف کنید، یا فایل های 
به  حتما  ویژگی  چنین  کنید،  ذخیره  آن  روی  را  زیادی 
کارتان خواهد آمد. موبایلی را انتخاب کنید که حداقل 8 
جی بی حافظه ی داخلی داشته باشد و اگر موبایل تان 16 
تا 32 جی بی حافظه را نیز پشتیبانی کند، مطمئن باشید 
که به راحتی نمی توانید چنین فضای بزرگی را پر کنید. 

)برترین ها(
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بگو مگو از

رییسجمهورمیشنوی؟
تنهادوحرفدارم:

اول، من به عنوان یک شهروند و مأمور در حکومتی که 
قرار است  برای پنج سال آینده، رهبری آن را داشته باشی، 
نتوانسته ام. پس چه  را تهیه  آذوقه ی زمستان  به دلیل پرداخت نشدن معاشم،  تا حاال 
هزینه ی  این که  یا  کنند،  همراهی  را  تو  پاکستان  سفر  در  نفر   150 که  بود  ضرورت 
این سفر را پاکستانی ها پرداخت کردند؟ مگر خودت نمی دانی که یکی از موارد فساد 
به  دولتی  مقام های  بی هدف  و  چوکات  از  بیرون  سفرهای  همین  کرزی،  حکومت  در 

کشورهای خارخی بود که میلیون ها افغانی را حیف و میل کردند؟ 
دوم، مردم می گویند، به جای این سفر ها، اول کابینه ات را جور کن و کار را به اهل آن 

بسپار، بعد هر جایی که دلت خواست برو.

دستازطلبندارمتاکاممنبرآید!
ناکام  عمدا  را  دختر  دانشجویان  غزنی  دانشگاه  استادان 
به خواست  و  نموده  این طریق کام جویی  از  تا  می گذارند 
به  دختر  دانشجویان  وقتی  یابند.  دست  بی شرمانه ی شان 
آنان مراجعه می کنند، راه کامیابی را ازدواج با استاد که سبب ناکامی وی شده، می دانند. 
این  توانستند  دانشجویان  از آن جایی که  اما  نیست؛  تازه ای  و  این حرف جدید  هرچند 
مسئله را رسانه ای و فاش کنند، قابل تحسین است؛ زیرا بسیاری از دانشجویان قربانی 

خواست های پلید استادنماها شده اند.

واقعًانگرانم
رویکرِد  پیامِد  جز  نیست  چیزی  انفجار  و  انتحار  این 
رومانتیِک ما به منافع ملی و سیاست خارجی. تا زمانی که 
تغییر جّدی  یا به گفته ی جعفر رسولی، » جسارِت معامله ی 
متفاوت تری« در دستگاه سیاسِت خارجی به وجود نیاید، هر روز شاهد چنین انفجارها و 

انتحارها خواهیم بود.
متأسفانه گزارش ها می رسانند که انفجار امروز تلفات انسانی زیادی داشته است و هدفش 
شکریه بارکزی، یکی از نمایندگاِن برجسته و صریح الحن مجلس بوده است. امیدوار م 

همه ی قربانیان امکاِن نجات و درمان داشته باشند.
چه بگویم؟ جز این که بنویسم: متأسفم برای سیاست مداران و نخبگاِن ما

اخبار تجاوز از سوی میهنم روح آدمی را سخت می آزارند: 
تصور  از  دور  گروهی،  آن هم  ساله،  کودکی سه  بر  تجاوز 
آدمی است. تجاوز به دختران و زنان و حتا تجاوز بر پسران 

و مردان.
آیا اعدام ها تنها راه حل است ؟

مسبب اصلی این تجاوز ها سالیان جنگ و نظام های حاکم بر سرزمین ماست که برای 
مردم فرهنگ سراسر آلوده به وحش و جهل، مانند اژدهای دهن باز آفریدند تا ملت را از 

هر سو ببلعد و به گام مرگ سوق دهد. 
وقتی در اوج جهل و فقر جوانان دست و پا می زنند و از زندگی مشترک و دوست داشتن 
نرسیده، چطور  به گوش شان  بازاری شان حتا  و  ارزش ها در زندگی کوچه  و  و خانواده 

می توان توقع داشت مثل آدم برخورد کنند؟
همان هایی که هزار بار لعنت می فرستند، میلیون میلیون پیش کش برای فروش دختر 
خود تعین می کنند، چگونه جوان ها ازدواج کنند؟ چگونه راه حل برای نیاز جنسی خود از 
دختر و پسر زن و مرد پیدا کنند ؟ اگر اقدامات اصلی برای رفع مشکل مردم که همانا 
صلح و امنیت و اقتصاد و تحصیل و روشنگری اند، نشود، این پروسه ی تجاوز هم چنان 
ادامه خواهد داشت، حتا اگر هر روز سر شان بر چوبه ی دار رود. کسی که در فقر و جهل 

هر روزش مرگ باشد، او را چه باکی از چوبه ی دار باشد ؟

محمد حسین جوهری

محمد جلیل تجلیل

Yasin Samim

Roya Zamani Hareva









اطالهیرسیدگیکاراداری
گوشحکومتگندهکر

ریاست های  ببرد  شوی  مرده  وزارت خانه ها.  سر  بر  خاک 
عمومی را و کلیه ادارات را. خاک بر سر حکومت گنده و 
مزخرف. مأموران خبیث و مردار  وزارت ... به من گفتند: نامه های ارسالی به ادارات از دو 
و نیم سال پیش هنوز الجواب مانده اند. امروز که به یکی از ریاست های عمومی رفتم، 
به چشم سر دیدم. مدیر گفت: این کارتن ها نامه هایی است که از سال 1390 مانده. یک 
ابوال هم پیدا نمی شود که این مردارها را از ادارات گم کند. گفت: 14 سال مدیر عمومی 
نباشد، این نجس هایی را که در اطاله ی  اداره هستم. اگر حکومت گنده و خبیث  این 
کارها، اطاله ی دادرسی ها، اطاله ی فعالیت ها و اطاله ی برنامه های اداری نقش دارند، چرا 

در بین یک گودال چاه نمی کند!
همین حکومت چتی و احمق یک اداره به نام تفتیش دارد. یک اداره به نام مبارزه با فساد 
اداری دارد و خالصه ادارات رقم رقم؛ اما حکومت ما خالی از سیستم نظارت، تعقیب و 
رسیدگی است. حکومت ما مثل خر لنگی است که در گل مانده باشد. ان وزارت اول اگر 
خر نباشد، نامه های مردم را چرا تعقیب نکند؟ باید اعالم کند: »او برادر! نامه های مرا 
بفرست«. باید به اداره ی مرسل  علیه -به اصطالح این گنده ها- بگوید: »او بیادر! جواب 
بده«. حکومتی که عرضه ی خدمات را به خوبی نتوانست تأمین کند، بمیرد بهتر است. 

این اطاله ی کارها را چه کسانی جواب بگویند؟
عرضه ی خدمات درست از سوی دستگاه حکومت حق شهروندی ماست. یک سیستم 
نظارتی صحیح الزم است تا به تمام حقوق تضییع شده ی مردم جواب بگوید. وقتی که 
مدیر عمومی گفت: نامه هایی از سال 1390 هنوز در بین کارتن مانده، من آب یخ بر دلم 

زدم. گفتم: برو بخیر بعد از یک دهه شاید نامه ی تو به مرجع صدور برگردد. 
شما را به خدا مردم گناه دارند آقای رییس جمهور؟

Ali Payam قبل از خرید موبایل
بخوانید
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مانچيني: بالوتلي
 به اينتر برنمي گردد

کونته: ايتاليا
 از هيچ تيمي نمي ترسد

روبرتو مانچیني، سرمربي جدید اینتر، احتمال پیوستن ماریو 
بالوتلي به این باشگاه در ماه جنوری را رد کرد. مانچو عالوه 
بر این که در اولین مقطع حضورش در اینتر با سوپر ماریو کار 
کرد، در منچسترسیتی هم با این مهاجم منچسترسیتی کار 
کرد؛ اما تأکید کرد که قصد بازگرداندن این بازیکن به سن 

سیرو را ندارد.
در  دارد  قصد  ماریو  می کنم  »فکر  گفت:  خبرنگاران  به  او 
لیورپول بماند. این فرصت فوق العاده ای برای اوست. او باید 
او خوش شانس  بدهد.  ارائه  را  بازی هایش  بهترین  آنفیلد  در 
بود که به انگلیس برگشت و برای یک باشگاه بزرگ بازی 

می کند. او باید از فرصتش استفاده کند«.

دیدار  آستانه ی  در  ایتالیا،  ملي  تیم  سرمربي  کونته،  آنتونیو 
کرد  تأکید   ،2016 یورو  مقدماتي  در  کرواسي  مقابل  تیمش 
سه  از  تیم  هر دو  نمي ترسند.  تیمي  هیچ  از  شاگردانش  که 
دیدار ابتدایی شان در این گروه، سه پیروزی کسب کردند؛ اما 
کونته معتقد است که شاگردانش باید در این دیدار تنها برای 

پیروزی به میدان بروند. 
او به خبرنگاران گفت: »ما نباید از کسی بترسیم؛ اما باید به 
همه ی حریفان احترام بگذاریم. ما یک تیم در حال پیشرفت 
از  فارغ  امیدوارم  و  است  آماده  دیدار  این  برای  تیم  هستیم. 
ارائه  خوبی  نمایش  می رود،  میدان  به  بازیکنی  چه  این که 
با  بدهیم. امیدوارم یک پیروزی خوب به دست بیاوریم. باید 

شور و اشتیاق و افتخار پا به میدان بگذاریم«.
تیمش  اردوی  به  را  بالوتلی  ماریو  دیدار  این  برای  کونته 
دردسرساز  مهاجم  این  دلیل مصدومیت،  به  اما  کرد؛  دعوت 
به لیورپول بازگشت: »بالوتلی روز جمعه و شنبه تمرین نکرد 
و بی فایده بود که او را نگه داریم. ترجیح دادم او را به خانه 

بفرستم. من عملکرد او را مانند همه ارزیابی می کنم«.
احتمال  مورد  در  در میالن، حتا شایعاتی  باران  بارش شدید 
به تعویق انداختن بازی به وجود آورد؛ اما کونته امیدوار است 
که هردو تیم بتوانند نمایش خوبی ارائه بدهند: »امیدواریم 
بازی  فوتبال  تیمی هستیم که  ما  بهتر شود.  شرایط جوی 
امیداریم زمین شرایط خوبی داشته  می کند؛ مانند کرواسی. 

باشد«.

ايسکو: اسپانيا و ريال 
بهترين بازيکنان دنيا را دارند

احتمال جدايي يوفا از فيفا

استانکوويچ: مانچو 
گزينه ی مناسبي براي اينتر است

روخو: براي پيوستن به يونايتد، اعتصاب کردم

راکيتيچ: در بارسا 
ما حق مساوي کردن هم نداريم

ده روسي: قهرماني در يورو 2016
 واقعا دشوار است

ژاوي: مسي در ليگ برتر
 بيش تر گول مي زد

روني: انجام 100 بازي ملي، افتخار بزرگي است

ایسکو، ستاره ی جوان تیم ملي اسپانیا، بعد 
از تجربه ی اولین حضور در ترکیب اصلي ال 
هم چنان  این که  براي  که  کرد  تأکید  روخا، 
کند،  بازي  تیم  این  ثابت  ترکیب  در  بتواند 
باشد.  داشته  رقابت  دنیا  بهترین هاي  با  باید 
ایسکو شنبه شب  توانست در اولین حضور 
تیمش  اول  گول  اسپانیا،  اصلی  ترکیب  در 
ثمر  به  بالروس  مقابل   0-3 پیروزی  در  را 

برساند.
او به خبرنگاران گفت: »من فقط شوت زدم 
و خوش شانس بودم که شوت خوبی شد. آن 
ضربه آغاز گولزنی های ما بود و به ما کمک 
کرد. اما ممکن هم بود که ضربه ام به آسمان 
برود«. ایسکو در هفته های اخیر توانست بار 

دیگر به ترکیب اصلی ریال برگردد؛ اما اعالم 
یا  دارد  قرار  اوج  در  اکنون  نمی داند  کرد که 
خیر: »شرایط خوبی دارم. من از فرصت هایی 
را  استفاده  بیش ترین  می آورم،  به دست  که 
شرایط  بهترین  در  حاال  نمی دانم  می برم. 
تالش  نمی کردم،  بازی  وقتی  نه.  یا  هستم 
می کردم تا سخت کار کنم و به پیش بروم«.

حضور در ترکیب اصلی اسپانیا؟ این به من 
بستگی ندارد. من تنها سخت تالش می کنم 
تا این فرصت را به دست بیاورم. تصمیم گیری 
و  اسپانیا  ملی  تیم  است.  مربی  برعهده ی 
ریال مادرید، بهترین بازیکنان دنیا را دارد. من 
تنها تالش می کنم تا تصمیم گیری را برای 

سرمربی دشوار کنم«.

راینهارد راوبال، رییس رقابت هاي لیگ فوتبال 
متن  فیفا  که  صورتي  در  کرد،  اعالم  آلمان  
روند  مورد  در  گارسیا  مایکل  گزارش  کامل 
اعطای میزباني جام هاي جهاني به کشورهاي 
روسیه و قطر را اعالم نکند، ممکن است تمام 

54 عضو یوفا، از فیفا کناره گیري کنند.
فیفا به تازگی تنها بخش کوچکی از گزارش 
430 صفحه ای گارسیا را منتشر کرده و اعالم 
برای  تخلفی  هیچ  قطر  و  روسیه  که  کرد 
ندادند.  انجام  جهانی  جام  میزبانی  کسب 
نتیجه ی  »اعالم  خبرنگاران گفت:  به  راوبال 
گردش  از  جلوگیری  صورت،  این  به  گزارش 
اطالعات است و ضربه ای به فیفا می زند که 

من تا به حال نظیرش را ندیدم. به عنوان یک 
راه حل، دو اتفاق باید رخ بدهد. نه تنها تصمیم 
کمیته ی اخالق فیفا باید منتشر شود، بلکه 
تا  کند،  پیدا  انتشار  باید  هم  گارسیا  گزارش 
کامال مشخص شود که چه جریمه ای و به 

چه اندازه توسط قضات گرفته شده است.
می تواند  فیفا  که  است  صورت  این  در  تنها 
به طور کامل اعتبارش را از دست ندهد. اگر 
شکل  به  بحران  این  و  ندهد  رخ  اتفاق  این 
درستی مدیریت نشود، آنگاه این سوال به وجود 
همکاری  فیفا  با  می شود  چطور  که  می آید 
کرد. یک گزینه می تواند این باشد که به طور 

جدی به جدایی یوفا از فیفا فکر کرد«.

دژان استانکوویچ،  هافبک سابق اینتر، معتقد 
است که روبرتو مانچیني گزینه ي مناسبی براي 
از  یکی  مانچینی که  است.  نرآتزوري  هدایت 
موفق ترین مربیان تاریخ باشگاه اینتر محسوب 
می شود، روز جمعه و بعد از اخراج والتر ماتزاری، 
برعهده  را  تیم  این  هدایت  بار  دومین  برای 

گرفت.
اودینزه  مربی  کمک  اکنون  که  استانکوویچ 
است، در زمان حضور مانچینی در اینتر، یکی 
از ارکان اصلی تیم او بود و انتظار دارد اینتر بار 
دیگر با هدایت او اوج بگیرد. او به خبرنگاران 
گفت: »او با محیط باشگاه آشناست و وقتی 

زمانی برای از دست دادن نداشته باشید، این 
تعیین  بسیار  می تواند  که  است  موضوعی 
کننده باشد«. اینتر در حال حاضر با 12 امتیاز 
نهم  رتبه ی  در  یوونتوس،  به  نسبت  اختالف 
سری A قرار دارد؛ اما استانکوویچ معتقد است 
مانند متئو کوواچیچ،  بازیکنانی  با داشتن  که 
مانچینی می تواند تیم مورد نظرش را بسازد. 
»او بازیکنانی مانند کوواچی را در اختیار دارد 
که جوان و با کیفیت است. او از این که در تیم 
مانچو  نمی ترسد.  بگیرد،  برعهده  مسئولیت 
می تواند تیمش را حول او بسازد. این می تواند 

اتفاق خوبی برای متئو و اینتر باشد«.

فاش  منچستریونایتد،  مدافع  روخو،  مارکوس 
کرد که براي پیوستن به این باشگاه، در باشگاه 
قبلیش، اسپورتینگ لیسبون، دست به اعتصاب 
 20 انتقالی  با  گذشته  تابستان  در  روخو  زد. 
میلیون یورویی به منچستریونایتد پیوست و در 
مقابل نانی به طور قرضی به باشگاه پرتگالی 
رفت. البته این انتقال به دلیل حضور یک طرف 
سوم با مشکالتی مواجه شد؛ اما در نهایت روخو 

به شیاطین سرخ پیوست.
برآمدگی  دلیل  به  حاضر  حال  در  که  او 
خبرنگاران  به  است،  میادین  از  دور  شانه اش 
را  من  منچستریونایتد  شنیدم  »وقتی  گفت: 
پرتگال  در  شدم.  سورپرایز  خیلی  می خواهد، 

بودم که مدیر برنامه هایم این موضوع را به من 
گفت. از من خواست تا آرامشم را حفظ کنم؛ 
اما نمی توانستم. داشتم در رویا زندگی می کردم.

کنم.  فکر  نمی توانستم  دیگری  هیچ چیز  به 
به  وقتی  اما  می گرفتم؛  تماس  او  با  روز  هر 
نظر رسید که این انتقال انجام نخواهد شد، از 
تمرین کردن با اسپورتینگ خودداری کردم. آن 
وقت بود که خوان ورون نقشش را در این انتقال 
انجام داد. او برای من مثل یک پدر بود و از من 
حمایت کرد. ورون با من تماس گرفت و گفت 
کله شق نباش. اگر منچستریونایتد بازیکنی را 
بخواهد ، نمی گذارد راحت از دستش برود. من 

به تمرینات برگشتم و انتقال هم انجام شد«.

ایوان راکیتیچ همراه تیم ملي کرواسي در شهر 
دیدار  در  باید  دیشب  و  مي برد  به سر  میالن 
حضور  می بود.  ایتالیا  ملي  تیم  مقابل  حساسي 
رسانه های  برای  شد  بهانه ای  ایتالیا  در  کرواسی 
ایوان  جمله  از  تیم،  این  ستارگان  با  تا  ایتالیایی 
راکیتیچ مصاحبه هایی ترتیب دهند.  هافبک این 
بارسلونا به گاتزتا دلو اسپورت گفت : »در  فصل 
بارسلونا بین کادر فنی و بازیکنان، اعتماد کامل 
وجود دارد. هنوز زمان زیادی تا پایان فصل باقی 
مانده و ما فرصت بهتر شدن داریم. در بارسا ما 

حتا اجازه ی مساوی کردن هم نداریم و همه از ما 
انتظار پیروزی دارند«.

کرواسی چند روز پیش در مقابل آرجانتین دیدار 
دوستانه ای برگزار کرد که به شکست 2-1 آن ها 
مسی  با  بازی  این  انتهای  در  راکیتیچ  انجامید. 
صحبت کوتاهی انجام داده بود. وی در این رابطه 
گفت : »بلی، با مسی در انتهای آن بازی صحبت 
کردم. او از شیوه ی بازی ما تمجید کرد و گفت 
که کرواسی توانایی های باالیی دارد و در مجموع 

نکات مثبت زیادی در بازی ما دیده بود«.

مقابل کرواسي صدمین  دانیله ده روسي در 
بازي خود براي تیم ملي ایتالیا را انجام خواهد 
داد. ده روسی که در آستانه ی صدمین بازی 
که  است  معتقد  دارد،  قرار  آتزوری  برای  خود 
بسیار  کار   2016 یورو  در  ایتالیا  قهرمانی 
دشواری است اما او هم چنان می خواهد امید 

خود را حفظ کند.
 100 »انجام  گفت:  اسپورت«  »توتو  به  وی 
بازی برای ایتالیا غرور آمیز است. وقتی اولین 
تصور  هرگز  می دادم،  انجام  را  خودم  بازی 
نمی کردم روزی به چنین درجه ای برسم. من 
هم دوست دارم  یک جوان با استعداد جای من 

را در تیم ملی بگیرد؛ اما مردم همیشه مرا به 
عنوان بازیکنی که صد بازی برای ایتالیا انجام 
این روز همیشه در  آورد.  به یاد خواهند  داده، 

قلب من جای خواهد داشت«.
ده روسی در مورد شانس ایتالیا برای قهرمانی 
قهرمان  ایتالیا  با  »من  گفت:   2016 یورو  در 
جهان شده ام؛ باالترین افتخاری که در فوتبال 
وجود دارد؛ اما این باعث نشد تا جاه طلبی های 
اروپا  قهرمانی  دارم  متوقف شود. دوست  من 
کار  که  می دانم  اما  بیاورم؛  به دست  هم  را 
بسیار دشواری خواهد بود. با این حال، ترجیح 

می دهم تا امیدم را از دست ندهم«.

است  معتقد  بارسا   باتجربه ی  ژاوي،  هافبک 
مي کرد،  بازي  برتر  لیگ  در  مسي  لیونل  اگر 
برساند.  ثمر  به  بیش تري  گول هاي  مي توانست 
کرد،  بازی  بارسا  برای  که  سالی   10 در  مسی 
توانست خود را به عنوان یکی از بهترین بازیکنان 
تاریخ فوتبال معرفی کند و در 27 سالگی، تاکنون 
4 بار برنده ی توپ طالی بهترین بازیکن دنیا شده 
است. بسیاری معتقدند، اگر این ستاره ی آرجانتینی 
آمار  به  نمی توانست  می کرد،  بازی  انگلیس  در 

کامال  نظری  ژاوی  اما  برسد؛  فعلی اش  گولزنی 
متفاوت دارد. او به بی بی سی گفت: »فکر می کنم 
او می توانست در لیگ برتر حتا بهتر از این باشد؛ 
زیرا فوتبال انگلیس خیلی دفاعی نیست. معموال 
در   1 انگلیسی  تیم های  بارسا،  مقابل  دیدار  در 
دفاعی  انرژی  و  شور  با  می کنند؛  بازی   1 مقابل 
می کنند. اما لیو می توانست در لیگ برتر، نسبت 
به اللیگا، فضای بیش تری به دست بیاورد«. ژاوی 
فعلی  سرمربی  فان خال،  لوییس  از  هم چنین 

منچستریونایتد، که برای اولین بار او را در ترکیب 
بارسا قرار داد، تعریف کرد و گفت: »فکر می کنم 
فان خال مربی فوق العاده ای است. او هم از جنبه ی 
خوب  خیلی  تاکتیکی،  جنبه ی  هم  و  تکنیکی 
کار می کند. او توانایی باالیی در کسب موفقیت 
باشگاه  می کنم  فکر  دارد.  بزرگ  چالش های  در 
او  باشد.  او صبورتر  باید در مورد  منچستریونایتد 
می تواند ارزش های مربی گری اش را به تیم انتقال 

بدهد و به اهداف شان برسند«.

وین روني، کاپیتان تیم ملي انگلیس، پس از 
اعالم  اسلووني،  مقابل  تیمش   1-3 پیروزي 
روي  هاجسون،  هدایت  با  تیمش  که  کرد 
آورده  به دست  را  پیروزي خواهي اش  ذهنیت 
اسلوونی  برابر  انگلیس  پیروزی دیشب  است. 
خورد،  رقم  رونی  ملی  بازی  صدمین  در  که 
چهارمین پیروزی پیاپی سه شیرها در مرحله ی 
مقدماتی یورو 2016 بود. رونی تأکید کرد که او و 
هم تیمی هایش اکنون به این باور رسیده اند که 

می توانند در هر دیدار به پیروزی برسند. 
ذهنیت  به  »ما  گفت:  خبرنگاران  به  او 
وقتی  را  این  رسیده ایم.  خوب  پیروزی خواهی 
که 1-0 عقب افتادیم، دیدید. می دانستیم دیدار 

دشواری خواهیم داشت و وقتی آن ها به گول 
رسیدند، شرایط دشوارتر هم شد. اما شخصیتی 
که تیم نشان داد، فوق العاده بود. این ذهنیت 
پیروزی خواهی با ماست و ما معتقدیم که در هر 

دیدار برای پیروزی به میدان می رویم«.
بازی  انجام صدمین  مورد  در  رونی هم چنین 
برای انگلیس، گفت: »امشب )شنبه  شب(، شب 
ویژه ای برای من بود. این افتخار بزرگی بود که 
توانستم 100 بازی برای انگلیس انجام بدهم و 
امیدوارم بازی های زیادی دیگری پیش رو داشته 
باشم. لحظه ی دریافت جایزه در کنار دو پسرم، 
چیزی نیست که هرگز بتوانم آن را فراموش 

کنم«.
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