دشمناشتباهی
نوبت کرزی

از دیدگاه اکثر حامیان کرزی ،بزرگترین ناکامی او این است :او به تعدادی از بدترین
جنایتکاران جنگی و رهبران مافیا اجازه داد که به قدرت دسترسی داشته باشند .اعضای
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط نهادهای مستقل تمویل میشود و با آنکه
اعضای آن از سوی رییس جمهور تعیین میشوند ،کرزی را بهخاطر نداشتن دیدگاهی برای
کنار زدن جنگساالران و آغاز روند عدالت انتقالی برای حسابدهی در بارهی دهههای
جنایتهای جنگی در افغانستان مقصر میدانستند .مردم افغانستان قتل عام ،ناپدیدشدنها،
اعدامهای بدون محاکمه و بمبارانهای کورکورانه را در جریان سی سال جنگ متحمل شده
بودند .دوران بعد از  ،2001فرصت بینظیری فراهم کرد تا چرخهی خشونت که افغانستان
را از انقالب کمونیستی سال  1978میالدی تا کنون درهمشکسته بود ،شکستانده شود...
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پروندههای  400زندانی
محکوم به اعدام ،دوباره بررسی میشوند
داوودزی:پولیسباضعفاستخباراتی
و کمبود تجهیزات مواجه است
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صفحه 2

آیا ادارهی امور به
«سالمخانه» تبدیل نخواهد شد؟

تأمین امنیت ،نیازی که
باید در اولویت قرار گیرد

واپسین سخنان رییس جمهور غنی خطاب به اعضای یک حزب که گفته بود« ،نگذارید اسیر دست
چاپلوسان شوم» به من این جسارت را بخشید تا با پیروی از سیاق او حرفهایم را ُرک و بیپرده
بگویم.
حرفهای من شامل یک سال پردهدری تحت عنوان بازی دموکراتیک که منجر به بازتولید
عصبیتهای قبیلهای شد ،اما زبانبازیهای انتخاباتی برچسب دموکراتیک به آن زد ،نمیشود .همان
بِه که عملکردهای دکتر غنی را بعد از حلف وفاداری بشماریم.
از نگاه شهروندان ،غنی مخفیانه و ناامید به ارگ ریاست جمهوری رفت؛ اما با صدور فرمانهای
نه چندان بکر ،جریقههای امید را در دل شهروندان زد .منصفانه است بگویم ،فرمان بازخوانی
بزرگترین پروندهی فساد مالی و اداری در کشور نخستین و مهمترین اقدام رییس جمهور غنی برای
حکومتداری خوب و ادارهی پاسخگو ،تحت زعامت او است .اینکه فرمانهای او جامهی عمل به
تن خواهند کرد یا نه -که تا هنوز مطابق به تاریخ صدور فرمان نکرده است -بماند .آنچه برای من
دلگرمکننده و مایهی نگرانی است ،دستبوسیهای چاپلوسانهای است که رییس جمهور خود به آن
انگشت گذاشته است.
آیا رییس جمهور غنی با سردادن شعار مبارزه با فساد و رهایی از چنگ چاپلوسان ،خود با باند مافیای
«مالی و اداری» و چاپلوسان درجه یک ،ارگ و ادارات کلیدی دولت را تسخیر نکرده است؟ غنی با
صدور حکم سرپرستی وزیران و والیان ،دست همه را از پشت بست و هرگونه تغییر و تبدیلی را تا
اطالع ثانوی ممنوع کرد .خود اما احکامش را از یاد برد ،یا نادیده گرفت و ...
صفحه3

با تشکیل حکومت وحدت ملی ،انتظار عموم بر این بود که ناامنی و حمالت انتحاری که توسط
مخالفان مسلح دولت در جریان امسال و روند انتخابات بیشتر شده بود ،کاهش یابند .بر اساس آماری
از رویدادهای ناامنی که در سال گذشته و امسال وجود دارد ،ناامنی و حمالت انفجاری توسط طالبان
و سایر گروههای مسلح امسال افزایش یافته است .در سال گذشتهی میالدی ( )2013موارد انفجار
در شهر کابل  30واقعه بوده است و اما در جریان امسال ( )2014تا کنون که دو ماه تا پایان آن باقی
مانده است ،به  51مورد رسیده است .بعد از تشکیل حکومت جدید دامنهی حمالت انتحاری و عملیات
تخریبی این گروه در شهرهای بزرگ کشور افزایش یافتهاند .تنها در شهر کابل پس از مراسم تحلیف
ریاست جمهوری هفت مورد واقعهی حملهی انتحاری و انفجاری به وقوع پیوسته است .از چهار روز
گذشته تا کنون چندین مورد واقعهی ناامنی بهطور پیوسته در کابل ،ننگرهار ،شهر مزار شریف و
والیت سرپل از جانب طالبان سازماندهی و انجام شده است .در این حمالت طالبان نیروهای امنیتی
داخلی ،خارجی و کارمندان خدمات دولتی را هدف قرار دادهاند .یکی از موارد آن کمین نیروهای
پولیس ملی در والیت سرپل میباشد که از اثر آن  14پولیس کشته شدند و  17پولیس دیگر زخمی
و  6پولیس اسیر گردیدند .رهبری دولت تا کنون نگفته است که چه برنامهای برای تأمین امنیت و
مقابله با حمالت تروریستی طالبان روی دست دارد .آنچه که در چهارده روز پس از مراسم تحلیف
ریاست جمهوری به مالحظه میرسد ،این است که بیشترین مصروفیت رییس جمهور ،مراقبت و
نظارت از فعالیتهای کارمندان دولتی و تغییر و تبدیلی کارمندان امنیتی و تقرریهای انتصابی و
بررسی پروندههای زندانیان و کابل بانک بوده است .اما در مورد تأمین امنیت...
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حکومت جدید برای مبارزه با فساد
در آزمون خطیری قرار دارد
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جهانیشدن و اسالم سنتی
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چرا وایبر ،واتساپ
و تانگو امن نیستند؟
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حکومتجدید
و چالش غصب زمین



هادی صادقی

وزارت امور داخله اعتراف کرده است که در مبارزه با غصب
زمین و بازپسگیری زمینهایی که غصب شده ،ناکام بوده
است .وزیر امور داخله روز گذشته در سمینار فرماندهان پولیس
والیات گفت ،با اینکه از دو سال گذشته کمیسیونی برای
مبارزه با غصب زمین در وزارت امور داخله ایجاد شده و رییس
جمهور قبلی فرمانهای متعددی در این زمینه صادر کرده؛ اما
این وزارت جز جمعآوری معلومات در مورد مقدار زمینهای
غصب شده ،دیگر کار چشمگیری انجام داده نتوانسته است.
رییس جمهور غنی نیز بارها در سخنرانیهایش در کنار دیکر
اصالحات ،به غصب زمین نیز اشاره کرده و وعده کرده است
که جلو این پدیده را خواهد گرفت.
زمینخواری یکی از مهمترین مشکالت افغانستان در چند
دههی اخیر میباشد .این مشکل ریشه در جنگها ،بیثباتی و
هرج و مرج چند دههی پسین کشور دارد .در این مدت به دلیل
نبود یک حاکمیت مقتدر در سراسر کشور ،ملکیتهای فراوان
دولتی و خصوصی از سوی زورمندان محلی و جنگساالران
غصب گردیدند .متأسفانه در ده سال گذشته نیز این روند
متوقف نشد و کماکان غصب زمینهای دولتی و خصوصی از
سوی زورمندان در کابل و والیات تا اکنون ادامه یافت.
هرچند حکومت توانست از از روند غصب عریان ملکیتهای
دولتی و غیردولتی تا حدی جلوگیری نماید و اکنون ملکیتها و
تأسیسات دولتی و خصوصی به شکل عریان غصب نمیشوند؛
اما این روند منحوس هنوز هم در مرکز و والیتهای کشور
به شکل پنهان ادامه دارد .زورمندان محلی زمینهای دولتی را
در والیتها و خصوصا جاهایی که دولت کنترول کمتر دارد،
غصب مینمایند و افزون بر آن ،زمینها و ملکیتهای غصب
شده در ده سال گذشته بازستانده نشدهاند.
زمینخواری یکی از انواع و مصادیق فساد اداری بوده و در
جهان معمول میباشد؛ اما این امر در افغانستان تبدیل به
فرهنگ شده است .زورمندان محلی و گروههای خودسر در
محالت دوردستی که دولت حضور کمرنگ دارند ،از آن به
عنوان تثبیت اقتدار خود بر مردم استفاده مینمایند .با زیر پا
گذاشتن قانون ،هرج و مرج و غصب زمینهای دولتی ،قدرت و
سلطهی خود بر مردم را نشان میدهند و خودشان را حاکمان
بالمنازع و صاحب ملکیتهای دولتی قلمداد مینمایند.
متأسفانه بیشتر این عناصر با بدنهی حاکمیت یا عناصر
قدرتمند در درون حکومت رابطه داشته و از حمایت آنها
سود میبرند .حامیان قدرتمند آنها در درون حکومت هرگونه
تالش و برنامهی مبارزه با زمینخواران بزرگ را خنثا کرده و به
آنها اجازه میدهند که ملیکتهای بیشتری را غصب نمایند.
گاهی حامیان آنها در درون حکومت خود عمال با غاصبان
زمینهای دولتی شریک بوده و از تجارت آن سود میبرند و
گاهی نیز پا روابط قومی و خویشییا هم رفاقتهای شخصی
در میان است که غاصبان زمین از حمایت آنها سوء استفاده
میکنند.
به هرحال ،زمینخواری یک مسئلهی مهم در کشور است
و حکومت قبلی نتوانست جلو این پدیده را بگیرد .اکنون
همگان به رییس جمهور غنی و حکومتش چشم دوختهاند
که آیا میتواند جلو این پدیده را بگیرد یا حلقههای مافیایی
زمینخواران باز هم در ارگ و در بدنهی حکومت رسوخ کرده
و غصب زمین ادامه مییابد .ظاهرا هشدارها و اقدامات جدی و
قاطعانهی رییس جمهور غنی در دو هفتهی نخست کاریاش،
امید جلوگیری از این پدیده را بیشتر کرده است .اکنون بر
همه ثابت شده که رییس جمهور غنی عزم قاطع مبارزه با
بزرگ مفسدان مالی و زمینخواران بزرگ را دارد؛ اما اینکه
میتواند حلقههای قدرتمند مافیا را از راهش برداشته و
شبکهها و بافتهای قبیلهای و قومی که چتر حمایتی برای
زمینخواران بزرگ را فراهم کردهاند ،دور زده میتواند یا خیر،
جای پرسش است .آقای غنی برای جلوگیری از غصب زمین
و بازستاندن زمینهای غصب شده باید مافیاهای قدرتمند و
زورمندان محلی را مغلوب کند و برای این کار در کنار عزم
قاطع و شجاعت ایستادگی ،حمایت مردم نیز نیاز است .باید
در این راستا مردم نیز حکومت و رییس جمهورشان را قاطعانه
حمایت کنند.

پروندههای 400زندانی محکوم به اعدام ،دوباره بررسی میشوند



اطالعات روز :عبدالعلی محمدی ،مشاور
حقوقی اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور
کشور روز گذشته اعالم کرد که پروندههای بیش
از  400زندانی محکوم به اعدام دوباره بررسی
میشوند .حکم اعدام این افراد از طرف محاکم
کشور صادر شده؛ اما اشرف غنی آن را تأیید
نکرده است.
مشاور حقوقی اشرف غنی حکم اعدام بیش از
 400زندانی در کشور را یک معضل خواند و گفت،
در حال حاضر تالشها برای یافتن یک راهحل

قانونی جریان دارد .عبدالعلی محمدی تأکید کرد،
اشرف غنی در مورد بررسی پروندههای زندانیان
بازداشتگاههای کشور جدی است .او افزود که
اشرف غنی میخواهد حق به حقدار برسد.
در همین حال ،کمیسیون مستقل حقوق بشر از
دادگاه عالی کشور انتقاد کرده و گفته است که
حدود  400زندانی محکوم به اعدام ،از دوازده
سال به اینسو در زندان بهسر میبرند .رفیعاهلل
بیدار ،سخنگوی این کمیسیون به دویچه وله
گفت« :اینها حکم سرشان تطبیق نمیشود و

سالهاست که در زندان اند ،یعنی اینها جزای
دوگانه میبینند .هم قید را میکشند و هم حکم
اعدام سرشان تطبیق نشده است».
بیدار افزود« :حدود  400نفر منتظر حکم اعدام
هستند» .اما دادگاه عالی کشور این اظهارات را
رد کرده است .دادستانی کل مطابق فرمان اشرف
غنی ،روز دوشنبه پروندههای  7300زندانی
بازداشتگاه پلچرخی را برای بررسی بیشتر
به ریاست جمهوری فرستاده است .مقامهای
ریاست جمهوری گفتهاند که احمدزی در مورد

بررسی پروندههای زندانیان بازداشگاههای کابل
و والیتها ،هیأت خاصی را توظیف کرده است.
شش تن به جرم قتل ،سرقت مسلحانه ،اختطاف
و تجاوز جنسی بر چهار زن در پغمان کابل چند
روز پیش در کابل اعدام شدند .اعدام این افراد
مورد استقبال شهروندان کشور قرار گرفت؛ اما
برخی از نهادهای بینالمللی حقوق بشر مخالف
اعدام این افراد بودند .حکم اعدام این افراد از
سوی حامد کرزی امضا شده بود و حکومت جدید
آن را اجرا کرد.

داوودزی :پولیس با ضعف استخباراتی و کمبود تجهیزات مواجه است

اطالعات روز :همزمان با افزایش حمالت طالبان
در کابل و شماری از والیتهای کشور ،دیروز
فرماندهان پولیس  34والیت برای شرکت در یک
سمینار سه روز ه به منظور تشخیص ضعفهای
پولیس به کابل فراخوانده شدند .در اولین روز این
سمینار ،ضعف استخباراتی و عدم تجهیز پولیس با
سالحهای سنگین دو عامل عمدهی افزایش ناامنی
در کشور خوانده شد.
عمر داوودزی ،سرپرست وزارت داخلهی کشور
دسترسی پولیس به سالحهای سنگین را یک نیاز
جدی خواند و گفت ،در حال حاضر سالحهای جنگی
شورشیان طالب از نیروهای پولیس قویتر اند .او

افزود که طالبان در درگیری با پولیس ،از دهشکه
و زیکویک استفاده میکنند ،در حالی که نیروهای
پولیس در بسیاری موارد صرف کالشینکوف در
اختیار دارند .او در بخش دیگر سخنانش به ضعف
استخباراتی پولیس اشاره کرد و گفت که در بیشتر
تو
موارد فرماندهان پولیس از اوضاع امنیتی والی 
ولسوالیهای مربوط هیشان آگاهی ندارند .او افزود
که فرماندهان پولیس گزارشهای استخباراتی
را نیز بهدرستی مورد مطالعه قرار نمیدهند .بر
اساس معلومات داوودزی ،این مسئله مشکالتی
را بهوجود آورده و پولیس زمانی از حضور دشمن
خبر میشود که آنان در پشت دروازههای شهر یا

پوستههای امنیتی میرسند .او افزود که به غیر از
استثنا ،فرماندهان امنیتی گزارشهای استخباراتی
را جدی نمیگیرند و آن را صرف منشیهایشان
مورد مطالعه قرار میدهند .از سویی هم ،او افزود
که ضعف در عدم هماهنگی نهادهای امنیتی و
استخباراتی نیز سبب شده تا طالبان در برخی از
موارد به هدفشان برسند .او گفت ،پولیس در
بعضی موارد از برنامههای عملیاتی دشمن آگاه
نمیشود« :نیروهای پولیس در بعضی موارد اطالع
ندارند چه زمان و چگونه مورد حملهی طالبان قرار
میگیرند» .اما او با وجود این ضعفها در پولیس،
تأکید کرد که طالبان دیگر در کشور حاکم نخواهد

شد .گروه طالبان با استفاده از کشمکشهای
انتخاباتی در تابستان سال روان تالش کردند
تا برخی از ولسوالیها را تصرف کنند .این گروه
جنگهای خونینی در شماری از والیتها بهراه
انداخت ،ولی به این هدف دست نیافت.
داوودزی گفت« :طالبان به فکر سقوط نظام کنونی
نباشند ،این روز دیگر هرگز در افغانستان نخواهد
آمد .این فکر طالبان خواب است و خیال است و
محال .افغانستان در حال حاضر از آن حالت برآمده
است» .مجموع نیروهای امنیتی کشور به بیش از
 352هزار میرسد؛ اما آنان در بخشهای تجهیز و
ی هوای با مشکالت جدی مواجه اند.
قوا 

نمایندگان مجلس :حکومت جدید برای مبارزه با فساد در آزمون خطیری قرار دارد

اطالعات روز :شماری از نمایندگان مجلس
میگویند که اگر حکومت کنونی در قضیهیکابل
بانک ناکام شود ،اعتبارش را نزد مردم برای مبارزه
با فساد اداری از دست میدهد .آنان دیروز حل
قضیهی کابل بانک را آغاز نیک خواندند؛ اما با
تأکید گفتند که حل این قضیه آزمون بزرگی برای
حکومت وحدت ملی است.
سید نادرشاه بحر ،عضو مجلس نمایندگان گفت
که اگر حکومت کنونی قضیهی کابل را حل
نتواند ،شعار اشرف غنی مبنی بر مبارزه با فساد
اداری بیمفهوم میشود .او به خبرگزاری جمهور
گفت ،پیگیری قضیهی کابل بانک و به نتیجه
رسیدن آن ،یک آغاز خوب برای مبارزه با فساد

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی روز گذشته در نخستین
نشست اقتصادی شورای وزیران در کاخ مرمرین به
وزارت مالیهی کشور دستور داد که چگونگی کسر
بودجه را به زودترین وقت روشن کند .او به ادارهی

مرکزی احصائی ه نیز دستور داد تا رقم بیکاران کشور
را روشن و گزارش آن را به ریاست اجرایی ارائه

و زورمندان است؛ اما بررسی این قضیه برای
حکومت جدید یک آزمون خطرناک است.
بحر با تأکید بر بررسی قضیهی کابل بانک ،آن را
خطیر خواند و گفت که این قضیه تا کنون به دلیل
دست داشتن قدرتمندان بررسی نشده است.
محمود کرزی ،برادر حامد کرزی ،رییس جمهور
پیشین کشور و برادر مارشال فهیم ،معاون اول
کرزی نیز در قضیهی کابل بانک دست داشتند.
اشرف غنی در دومین روز کاری خود حکم بازرسی
پروندههای کابل بانک را صادر کرد و به نهادهای
عدلی و قضایی کشور یک و نیم ماه مهلت داد تا
بررسی این پروندهها را تکمیل کند .از جملهی ٢١
متهم قضیهی کابل بانک ،خلیل فیروزی و شیر

خان فرنود در زندان بهسر میبرند ١٩ .تن این
متهمان ،بر اساس حکم دادگاه عالی و ضمانت
معتبر آزاد بودند.
اما بصیر عزیزی ،سخنگوی دادستانی کل کشور
چند روز پیش اعالم کرد که پس از صدور فرمان
رییس جمهور ،هفت تن از متهمان دیگر این
پرونده بازداشت شدهاند .عزیزی افزود ،در حال
حاضر تالشها برای بازداشت کردن متباقی
متهمان قضیهی کابل بانک جریان دارند .کابل
بانک حدود سه سال قبل بر اثر فساد مالی
سهامدارانش ورشکست شد.
هم اکنون میلیونها دالر سپردههای مردم در این
بانک ناپدید است .قدیر فطرت ،رییس پیشین

عبداهلل :چگونگی کسر بودجه مشخص شود
کند .عبداهلل میگوید ،پس از روشن شدن این
موضوع بهزودی نشستی با کمک کنندگان برگزار
میشود .او مشکالت اقتصادی ،شغل و بیکاری را
از مهمترین چالشهای فراراه شهروندان خواند و
تأکید کرد که بعد از ناامنی ،موضوعات اقتصادی از
مهمترین مشکالت کشور اند.
رییس اجرایی به ادارهی مرکزی احصائیه دستورداد

که شمار بیکاران و کارگران را به گونهی واقعبینانه
آماده کند .او به وزارت تجارت نیز دستور داد تا
میزان صادرات و واردات در کشور را مشخص کند.
عبداهلل در ادامه گفت« :تجارت کشور وابسته به
واردات است؛ اما متأسفانه ما به اندازهی کافی
صادرات نداریم .وزارت تجارت بهزودی میزان
واردات و صادرات را در گزارشی به ریاست اجرایی

بانک مرکزی ،از متهمان دیگر قضیهی کابل
بانک در امریکا بهسر میبرد .این در حالی است
که دو روز پیش محباهلل صافی ،رییس بانک ملی
و موسی غازی ،رییس کابل بانک نو ،دو متهم
دیگر قضیهی کابل بانک نیز از کشور فرار کردند.
با این حال ،حبیبه دانش ،عضو مجلس میگوید
که بهشمول کابل بانک ،پولهای زیادی از
پشتنی بانک و عزیزی بانک نیز به خارج از
کشور بهصورت غیرقانونی انتقال داده شدهاند .او
خواهان پیگیری این قضایا شد و تأکید کرد که
اگر حکومت جدید پولهای بیرون شده را دوباره
برگردانده نتواند ،بدون شک اعتبار خود را در نزد
مردم از دست خواهد داد.

ارائه کند» .این اظهارات در حالی مطرح میشوند
که در زمان جنجالهای انتخاباتی مقامهای وزارت
مالیهی کشور از کسر  ۲۱میلیارد افغانی در بودجهی
عادی دولت خبر داده بودند .آنان گفته بودند که اگر
جامعهی جهانی برای حل این مشکل اقدام نکند،
حکومت در ماه آینده در پرداخت معاش کارمندانش
با مشکل مواجه میشود.

هفت انفجار در کابل از آغاز کار اشرف غنی تا کنون

اطالعات روز :بر اثر انفجار مواد جاسازی
شدهی کنار جاده از سوی طالبان در «کوتهی
سنگی» کابل چندین فرد ملکی کشته و زخمی
شدند .پس از آغاز کار رییس جمهور ،این
هفتمین انفجاری است که در کابل رخ میدهد.
در خبرنامهی ارسالی وزارت داخله به روزنامهی
اطالعات روز آمده است که در حادثهی دیروز دو
فرد ملکی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبرنامه ،یک دانشآموز و یک کارمند
شهرداری شامل زخمیهای این رویداد اند .در
خبرنامه آمده ،زخمیان این حادثه به شفاخانه
انتقال داده شده و تحقیقات پیرامون وقوع این
حادثه جریان دارد .این رویداد ساعت 7:40
صبح روز سهشنبه در نزدیکی سرای هراتی در
منطقهای موسوم به کوتهی سنگی در مربوطات
حوزهی پنجم امنیتی پولیس در غرب کابل رخ

داد.
طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و
اعالم کرده است که یک مأمور اطالعاتی همراه
محافظش در این انفجار کشته شدهاند .چندی
پیش فیلیپ هاموند ،وزیر خارجهی بریتانیا گفته
بود که رویدادهای امنیتی در کابل نسبت به سال
گذشته افزایش یافته است.
به گفتهی او ،از آغاز سال روان تا کنون  ۵۲مورد

حملهی شورشی در کابل رخ داده ،در حالی که
در سراسر سال  ۲۰۱۳این رقم  ۳۰مورد بوده
است .تأمین امنیت یکی از خواستهای اصلی
شهروندان از رییس جمهور است .اشرف غنی
از آغاز کارش تا کنون روی تأمین امنیت تأکید
کرده؛ اما رویدادهای تروریستی در کشور کاهش
نیافته است.

وزارت صحت :بیشترین بیماران روانی در کشور زنان و جوانان اند
اطالعات روز :مقامهای وزارت صحت عامهی
کشور اعالم کردند که بر اساس یافتههای تازهی
سازمان صحی جهان ،یک درصد افغانها بیماری
روانی دارند و بیشتر آنان را زنان و جوانان تشکیل
میدهند .مقامها در این وزارت فقر ،بیکاری،
مهاجرات و ناامنی را از عوامل عمدهی پیدایش
امراض بیماری و مشکالت روانی در بین زنان و
جوانان عنوان کردند.
ت عام ه گفت که
ناجیه طارق ،معین وزارت صح 

در حال حاضر تالشها برای رفع این مشکل در
کابل و والیتهای کشور آغاز شدهاند .او افزود ،هم
اکنون برای کاهش بیماریهای روانی در کشور،
یک شفاخانه در کابل فعالیت دارد .طارق افزود که
در والیتهای کشور نیز در چوکات هر شفاخانه
یک بخش برای تداوی بیماران روانی اختصاص
داده شده است .او این اظهارات را روز گذشته در
مراسم تجلیل از روز جهانی صحت روانی در کابل
بیان کرد .خانم طارق تجلیل از این روز در کشور را

برای کاهش بیماری و مشکالت روانی مهم خواند
و گفت« :تجلیل از روز جهانی بیماری روانی یک
فرصت خوب است تا سطح آگاهی مردم را در مورد
این بیماری افزایش دهیم و نیز برای درمان آن
اقدامهای الزم را روی دست بگیریم».
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه ،در حال
حاضر  50درصد شهروندان مشکالت روانی دارند.
با این حال ،وزارت امور زنان کشور عوامل بیماری
و مشکالت روانی را خشونتهای خانوادگی و

رفتارهای نادرست در شماری از نهادها در برابر
کارمندانشان عنوان کرده است.
مژگان مصطفوی ،معین این وزارت دیروز در روز
تجلیل از روز جهانی صحت روانی در کابل ،فرار
از منزل و خودسوزیهای زنان و دختران را نوعی
از مشکالت جدی روانی عنوان کرد .او افزود که
حکومت جدید برای تداوی بیماری و مشکالت
روانی در سراسر کشور مرکزهای خاصی را ایجاد
کند.

آیا ادارهی امور به «سالمخانه» تبدیل نخواهد شد؟
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واپسین سخنان رییس جمهور غنی خطاب به اعضای
یک حزب که گفته بود« ،نگذارید اسیر دست چاپلوسان
شوم» به من این جسارت را بخشید تا با پیروی از سیاق او
حرفهایم را ُرک و بیپرده بگویم.
حرفهای من شامل یک سال پردهدری تحت عنوان بازی
دموکراتیک که منجر به بازتولید عصبیتهای قبیلهای شد،
اما زبانبازیهای انتخاباتی برچسب دموکراتیک به آن زد،
نمیشود .همان بِه که عملکردهای دکتر غنی را بعد از
حلف وفاداری بشماریم.
از نگاه شهروندان ،غنی مخفیانه و ناامید به ارگ ریاست
جمهوری رفت؛ اما با صدور فرمانهای نه چندان بکر،
جریقههای امید را در دل شهروندان زد .منصفانه است
بگویم ،فرمان بازخوانی بزرگترین پروندهی فساد مالی و
اداری در کشور نخستین و مهمترین اقدام رییس جمهور
غنی برای حکومتداری خوب و ادارهی پاسخگو ،تحت
زعامت او است .اینکه فرمانهای او جامهی عمل به تن
خواهند کرد یا نه -که تا هنوز مطابق به تاریخ صدور فرمان
نکرده است -بماند .آنچه برای من دلگرمکننده و مایهی
نگرانی است ،دستبوسیهای چاپلوسانهای است که رییس
جمهور خود به آن انگشت گذاشته است.
آیا رییس جمهور غنی با سردادن شعار مبارزه با فساد
و رهایی از چنگ چاپلوسان ،خود با باند مافیای «مالی
و اداری» و چاپلوسان درجه یک ،ارگ و ادارات کلیدی
دولت را تسخیر نکرده است؟ غنی با صدور حکم سرپرستی
وزیران و والیان ،دست همه را از پشت بست و هرگونه
تغییر و تبدیلی را تا اطالع ثانوی ممنوع کرد .خود اما
احکامش را از یاد برد ،یا نادیده گرفت و در یک چشم
بههم زدن ،با صدور فرمانها و احکام جداگانه ،مهرههای
نزدیک خود را در تخت و بخت دولت مقرر کرد و اینگونه
سد محکمی در اطرافش ایجاد کرد و به گفتهی خود رییس
جمهور غنی ،اکنون از شر چاپلوسان دیگر در امان شد.
اجازه بدهید موردی صحبت کنم .دکتر غنی با رد سهامی
کردن قدرت و اداره ،وعده داد افراد شایسته و کاردان را
انتصاب خواهد کرد .غنی بیش از همه از این سخن گفت
که کمر به خواستهای قومی و جناحی خم نخواهد کرد
و به درخواستهای زبانی وقعی نخواهد گذاشت .آیا با
مقرریهای اخیر زیر عنوان شایستهساالری ،رییس جمهور
غنی دست به تصفیهی قومی و کودتای اداری نزده است؟
چه کسی نزدیکتر از عبدالسالم رحیمی و حنیف اتمر
سراغ دارید؟
دکتر غنی گفت« ،ادارهی کوچک اما مؤثر» ایجاد خواهد
کرد .آیا غنی با هشدارهای پیاپی نگفت ادارهی امور به
مثابه «کابینهی موازی» را لغو میکند؟ وقتی به کرسی
بخت نشست ،نه تنها ادارهی امور یا به تعبیر خود رییس
جمهور« ،کابینهی موازی یا دولت در دورن دولت» را از
بین نبرد ،بلکه ادارهی امور را چند برابر از قبل فربه و
تشکیالتش را گستردهتر ساخت .رییس جمهور غنی طی
یک فرمان ،ریاست دفترش را با ادارهی امور ادغام کرد و با
انتصاب نزدیکترین فرد به خود ،از ادارهی امور گلوگاهی
ساخت تا هر شهروند راهی جز سر تعظیم خم کردن نداشته
باشد و با دشواریهای زیاد از چندین سد امنیتی عبور کند
تا اگر بختش یاری کند ،به ادارهی امور برسد.
ادارهی امور؛ لنگرگاه قدرت
پیش از این ادارهی امور یک ریاست عمومی با سه معاونت
کوچک ،هفده ریاست و سه مشاوریت بود .اکنون غنی از
این اداره یک لنگرگاه قدرت ساخته است .تشکیالت جدید
ادارهی امور نشان میدهد که این اداره دارای چهار معاونت
در بستهای مافوق ،سه ریاست عمومی در بستهای
مافوق و بیست و چهار ریاست دیگر طراحی شده است.
آنگونه که مشاهده میکنید ،سه ریاست عمومی را که
از نظر صالحیت و بودجه به پیمانهی ادارهی امور اند،
زیرمجموعهی این اداره گنجانیده است .واقعیت این است
که غنی تحت عنوان ایجاد تحول ،به گونهای دستگاه
اداریای را طراحی میکند که در روزهای نه چندان دور
این دستگاه بهطور سیستماتیک عمل خواهد کرد و از غنی

کیم جون اونک ثانی در افغانستان خواهد ساخت یا یک
دیکتاتور تمام عیار از او بهوجود خواهد آورد.
بگذارید تعهد غنی و سوگندی که او در برابر ملت خورد
و فریاد زد که در تقرریها وابستگیهای سیاسی و قومی
را رعایت نخواهد کرد ،بلکه معیار او برای گزینش افراد،
تخصص و توانایی افراد است را بررسی بکنیم .آیا شما از
لحاظ سیاسی و وابستگی قومی نزدیکتر از حنیف اتمر را
سراغ دارید که فردای سوگند توسط غنی به عنوان مشاور
امنیت ملی مقرر شد؟ حنیف اتمر دست قدرتمند و نامرئی
بازیهای انتخاباتی تیم تحول بود.
هرچند ممکن است انتصاب سالم رحیمی از لحاظ
شایستگی جای سوال نداشته باشد .سالم رحیمی مسئول
تأمین ارتباطات غنی با والیات و ادارات دولتی در زمان
کمپاین و از معدود کسانی بود که گفته میشود به اشرف
غنی پولهای هنگفتی را کمک کرده است .این کار هم در
یک کارزار دموکراتیک قابل توجیه است .اما آنچه نگران
کننده است ،این است که حاال جناب سالم رحیمی ،ادارهی
امور را سهم خود دانسته و با گماشتن نزدیکان و شرکای
سیاسی و اقتصادی خود در این اداره ،آن را به «سالمخانه»
تبدیل کند.
رییس جمهور غنی از یک مکانیزم اداری صحبت میکرد
که از طریق آن افراد متخصص در پستهای دولتی
تعیین خواهد شد .بر این اساس ،انتصابهای  24رییس
در بستهای فوق ،چهار معاون ادارهی امور در بستهای
مافوق و سه رییس عمومی در بستهای مافوق بر اساس
کدام معیار اداری و شایستگی صورت گرفته است؟
در دوران کرزی ادارات دولتی متأسفانه قومی طراحی شدند
و این امر بدون آنکه تحقق پیدا کند ،ادامه یافت و برخی
اقوام و گروههای اجتماعی نه تنها از سهم خود برخودار
نشدند ،بلکه منزوی نیز شدند .علیرغم این سهمیهبندی،
اصالحات اداری اشخاص و افرا د را از طریق یک مکانیزم
امتحان و رقابت آزاد تعیین میکرد .اما انتصابهای اخیر
توسط غنی از کدام منطق پیروی میکنند؟ آیا غنی
برای تعیین و تشکیل ادارهی امور فراخوان داد؟ کسانی
که انتصاب شدهاند ،از طریق امتحان آمدهاند؟ آیا در
مقرریهای اخیر معیارهای قومی رعایت شدهاند؟ از 14
نفری که روز شنبه بهطور ناگهانی و بدون در نظرداشت
ی به ادارهی امور معرفی شدند 11 ،نفر آن
مناسبات ادار 
تنها از یک قوم و آنهم افراد نزدیک به رییس جمهور
غنی اند.
با کدام منطق و توجیه قبول کنیم که رییس جمهور
ارادهای برای تغییر و تحول دارد؟ آیا ایجاد دگرگونی عمیق
اداره به معنای وارد کردن خویشاوندان و با چنگ
و اصالح 
و دندان گرفتن پستهای مهم توسط یک باند اداری و
قومی است؟ باور ندارید ،مثال میدهم .رییس جمهور غنی،
عبدالسالم رحیمی را رییس ادارهی امور مقرر کرده است.
آقای رحیمی معین اشرف غنی در وزارت مالیه بود و در
دوران کمپاین نیز شامل تیم تحول بود .اسداهلل صالحی،
رییس مالی اشرف غنی در وزارت مالیه بود ،در دوران
کمپاین با اشرف غنی بود و اکنون در ادارهی امور رییس
مالی در بست فوق مقرر شده است .کامله صدیقی ،سکرتر
اشرف غنی در وزارت مالیه بود ،در مبارزات انتخاباتی با
اشرف غنی همکاری نزدیک داشت و اکنون معاون پالیسی
در ادارهی امور در بست مافوق مقرر شده است .نعمان
شینواری ،از نزدیکترینهای اشرف غنی و سخنگوی او
در دوران کمپاین بود و اکنون به حیث رییس ارشاد و روابط
دینی در بست فوق رتبه در ادارهی امور مقرر شده است.
مریم سلیمانخیل که گفته میشود از خانوادهی رییس
جمهور غنی است ،در بست فوق رتبه به عنوان رییس
روابط بینالمللی ادارهی امور تعیین شده است .ناجیه انوری
از سکرترهای سالم رحیمی در تلویزیون صبا بود و اکنون
در بست فوق رتبه به عنوان رییس مطبوعات در ادارهی
امور تعیین شده است .به همین ترتیب ،عبداهلل صدیقی
که اکنون رییس عمومی امور حقوقی و تقنینی در ادارهی
امور مقرر شده ،از وزارت مالیه با غنی آمد و عاطف مشعل

دستیار غنی در دروان کمپاین بود و حاال رییس طرح و
برنامهها در ادارهی امور تعیین شده است.
دستگاه اداری هیچگاهی در افغانستان مسلکی و حرفهای
نشد و با تغییر هر رژیم ،ادارات کشور نیز با عناوین
مختلف قومی ،سیاسی و مذهبی از بین رفت .کارهایی
که رییس جمهور غنی این روزها انجام میدهد ،بیش از
گذشته بروکراسی کشور را در معرض خطر و نابودی قرار
میدهد .آنچه غنی تحت عنوان ادارهی کوچک و مؤثر یا
لغو ادارات موازی انجام میدهد ،یک برخورد سلیقهای،
موقتی و غیرحرفهای با اداره است .با تغییر و تبدیل افراد
نمیتوان فساد اداری را از بین برد .کاری که رییس جمهور
انجام میدهد ،بازی با افراد است ،نه برخورد مسئوالنه و
تخصصی با اداره .پنج سال رییس جمهور غنی افراد را عزل
خواهد کرد تا دوستان نزدیکش را مقرر کند و اما بعد از پنج
سال که تازه افراد رییس جمهور غنی کار را یاد گرفتهاند،
کس دیگری به قدرت برسد ،این بار آنها را برکنار
وقتی ِ
خواهد کرد؛ چون این رسمی است که خود غنی قرار است
بانی آن باشد .به این ترتیب ،دولت افغانستان در هر پنج
سال باید هر بار روی دستگاه اداری کار کند و به این
ترتیب ،بخشهای دیگر حکومتداری از دست میروند و
ما نه تنها شاهد کاهش فساد و مافیا نیستیم ،بلکه این امر
شدت نیز پیدا خواهد کرد.
تجربهی کشورهای دیگر نشان میدهد که با انتقال قدرت
و پیروزی یک حزب ،دستگاه اداری از گزند تحوالت در
امان میماند و دولت جدید با داشتن دستگاه اداری قبلی،
کارش را آغاز میکند .این روش در جامعهی ما معکوس
شده است .اگر انقالب شد یا کودتا ،اگر قدرت مسالمتآمیز
منتقل شد یا دوام کرد ،دستگاه اداری کشور اما ثابت نماند.
آنچه را غنی با ادارهی کشور انجام میدهد ،یک خشم
است و عقدهی تمام عیار .با سیاسی کردن اداره و بردن امر
سیاسی در پشت هر میز و صندلی مأموران دولتی ،نمیتوان
ریشهی فساد را از جامعه برچید.
مثال دیگری میآورم تا بتوان معیار شایستگی رییس
جمهور غنی را در تقرریهای اخیر بهتر فهمید .رییس
قبلی امور اجتماعی ادارهی امور از طریق اصالحات
اداری و رقابت آزاد در این بست مقرر شد .ضمن آنکه
رییس قبلی از طریق یک مکانیزم اداری آمد ،به لحاظ
تواناییهای فردی ،مسلط به زبان پشتو ،انگلیسی ،دری ،و
تحصیلکردهی دانشگاه امریکایی و استاد دانشگاه بود که
چندین سال تجربهی مدیریتی و اداری داشت .اما رییس
فعلی و شایستهی رییس جمهور کسی است که نه تنها
قابلیتهای فوق را ندارد ،بلکه فاقد تجربهی مدیریتی نیز
است .یا کسی که به ریاست حراست قانون مقرر شده،
کسی است که از اصالحات اداری منفک شده بود و
تجربهی اندک دولتی داشت و هیچ تسلط عملی در تطبیق
قانون و قانونگذاری ندارد.
سخن آخر من با یاران رییس جمهور غنی است .آنهایی
که برای پیروزی و توجیه اشرف غنی شبانهروز در
مطبوعات از مدیریت و برنامههای رییس جمهور غنی
حرف میزدن د و نیز بزرگوارانی که در جریان مبارزات
انتخاباتی ،مستقیم و غیرمسقتیم از نفوذ خود استفاده و
برای پیروزی رییس جمهور غنی تالش کردند .اکنون
از این بزرگواران میپرسم ،آیا شما در جریان تحوالت و
شاهد مقرریهای جناب رییس جمهور هستید؟ آیا عدالت
و اصالحات اداری با حذف هزارهها از ادارات دولتی تأمین
میشود؟ شکستن زندان مرکزی ،حذف هزاره از اداره است
آیا؟ آیا جناب آقای دانش که به گفتهی رییس جمهور غنی،
قرار است امضاهای آخر را بکند ،در جریان اقدامات اخیر
رییس جمهوری هست؟ جناب جنرال دوستم چطور ،او از
تغییرات و تحوالت اخیر خبر دارد؟
باید تصریح کنم که هرنوع تقرر و برکناری که بر سیتسم
و منطق اداری پذیرفته شده و شفاف استوار باشد ،از سوی
جامعه استقبال خواهد شد .و بدون شک ،به چنین تغییراتی
نیاز نیز هست .اما الزم به توضیح نیست که همگان تفاوت
برخورد سلیقهای و اقدامات منطقی را میدانند.

مقدمهی حکومتداری

سالی که نیکوست از بهارش پیداست .حکومت جدید در فصل خزان شروع
شده ،چه چیزی از خزان حکومت پیدا خواهد شد؟ نمیدانم.
میگویند ما در مقدمهی یک حکومتداری جدید قرار داریم .خود حکومتداری
هنوز پس مانده .مقدمهی حکومتداری به چه معناست؟ بعضیها میگویند
که مقدمهی حکومتداری به معنای مقرر نمودن مهرهها و افرادیست که از
صالحیتهای شخص حاکم میباشد .مث ً
ال حاکم تصمیم میگیرد که رفیق
دروان مرغجنگی خویش را به سمت سرآشپز سیاسی حکومت مقرر کند.
اینکه رفیق دوران مرغجنگی جناب حاکم چه خوانده و چه خورده ،بماند
سرجایش! چون اص ً
ال مهم نیست .مهم این است که وی هم در دوران بچگی
رفیق حاکم بوده و هم در زمان نبرد برای رسیدن به حکومت .تنها رفیق دوران
مرغ جنگی که حرفی نیست .مقدمهی حکومت لیست درازیست که اینجا جا
نمیشود و ما مجبوریم به شکل مختصر آن را گزارش کنیم.
همانطور که قب ً
ال گفته شد ،رفیق دوران مرغ جنگی حاکم به سمت سرآشپز
سیاسی دربار تقرر یافت .از خداوند عزیز تمنا میکنیم وی را همیشه موفق
داشته باشد.
آن یکی دیگر که  25سال عمر دارد و از این  25سال 24 ،سالش را در آمریکا
بوده و فقط سال آخر را آمده و برای شخص حاکم کمپاین نموده ،به سمت
رییس ارتباطات دربار مقرر شده است .برای وی نیز توفیقات مزید و عزت
جدید تمنا میکنیم البته به آبروی قرآن مجید .بعضی از کارشناسان بر این باور
است که لزوم ًا تمام ارتباطاتی که ممکن است از حلقهی دربار شکل بگیرد،
مشروع نباشد .طبق این تیوری ،شخص تازه تقرر یافته که گفته میشود حتی
به زبانهای ملی ما مسلح هم نیست ،ممکن در خیلی از موارد ارتباط نامشروع
برقرار کند و ما در این زمینه از خدای متعال خواهش میکنیم که وی را
توفیق ندهد .زبانهای ملی ما عبارتند از پشتو و دری! گفته میشود که رییس
ارتباطات دربار ،نه پشتو بلد است نه دری .یعنی شایستگی تا این حد؟! در این
زمینه داکتر صاحب احمد شفیقه متوالی که دکترای زبانشناسی از کالیفرنیای
ایران گرفته بیان میکند که بلدیت یا نابلدی یک رییس به زبانهای رایج
کشور ،اص ً
ال مسئلهی مهم نیست .چیزی که مهم است این است که وی 24
ً
سال از عمرش را در امریکا بوده و طبعا که احتمال این وجود دارد که وی
چیزهای زیادی از نحوهی برقراری ارتباط یا لغو ارتباطها آموخته باشد .فع ً
ال
تالشها برای اینکه این رییس نازنین پشتو یاد بگیرد جریان دارد .شما عم ً
ال
میبینید که تمام اعالمیهها به زبان مبارک پشتو نشر میشود و این به خاطر
این است که رییس ارتباطات دربار هرچه عاجلتر زبان پشتو را یاد بگیرد.
رییس متذکره از خویشاوندان نزدیک آقای حاکم میباشد و ما برای ایشان
مراتب تبریکات خویش را تقدیم نموده ،توفیقات عظیم مسئلت مینماییم.
خالصه چه سر شما عزیزان را به درد بیاورم ،اگر یک نفر قب ً
ال سکرتر بوده
حاال مشاور مافوق مشورهی حاکم منسوب شده است .مافوق مشوره به این
معنا که وی نظرات خویش را راجع به میزان مصرف روزانهی تخم مرغ دربار
بنویسد و آن را به حاکم ارسال دارد .اگر حاکم گفت که من تخم مرغ را هضم
نمیتوانم ،وی باید مشورهی دیگری بدهد و همینطور ادامه یابد تا یکی
به مزاج حاکم بخورد .مشورهی که مورد پسند حاکم قرار میگیرد ،مافوق
مشورههاست .خالص ه مقدمهی حکومتداری عبارت از جابجایی رفقا است از
یکسو و برکناری مقامات است از سوی دیگر! گفته میشود در طول چند روز
گذشته ،خیلی از مقامات دربار رخصت شده ،دلیل این رخصتی را خدا میداند
ت کردنها و مقرر کردنها ،نه به
اما آنچه مسلم است این است که رخص 
ً
اساس اصل شایستگی و لیاقت است که به اساس نسبتی است .مثال حاکم
دوستان زیادی دارد اما وی ترجیح میدهد دوستانی را به مقام و منزلت برساند
که باوی نسبتی داشته باشد .شما فکر کنید که حضرت حاکم از قبیلهی بنی
ی مارمار خویش را به مقام
مارمار باشد ،طبع ًا که وی دوست دارد اول رفقای بن 
و منزلت برساند بعد برود سراغ رفقای قبیلهی بنی خارخار! هر نفری که از
قبیلهی بنی مارمار باید به مقام برسد ،ضرور است که یک نفر دیگر از مقامش
برکنار شود .در این قسمت نیز توجه خاص الزم است و باید سعی شود که
افرادی برکنار شود که به طور مثال از قبیلهی بنی مستطعزه یا بنی مغالشه
باشد چون این قبایل با قبیلهی بنی مارمار چندان دوستی ندارد.
بقیهی مقدمه بماند برای فردا! قرار است دکان مشاوریت از بیخ خراب شود
و از نو ،یک دکان دیگر باز شود .گفته میشود دلیل این کار ،فاسد شدن
مشورههای دهها مشاور حاکم قبلی میشود که در طول حکومت بیاستفاده
ماند یا از اول بیفایده بود .به طور مثال :یکی از مشاورین احمق حکومت
قبلی مشوره داده بود که برای تامین امنیت ،بیایید موتره زرهی وارد کنیم!
حکومت هم وارد کردند فارغ از اینکه با زره نمیتوان امنیت تامین کرد چون
ضد زره به بازار آمده ،بلکه باید در جامعه امنیت آموختانده شود تا کسی حاضر
به ناامنی نباشد.
و صدها مشورهی دیگر بهدست مشاوران احمق داخلی و خارجی! احمق به
این دلیل که ماهانه کمتر از  50هزار دالر قانع نیست اما یک مو هم مشوره
مفید بلد نیست.
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تأمین امنیت ،نیازی که باید در اولویت قرار گیرد

افغانستاندرنگاه
اشرف غنی،
رییس جمهور جدید افغانستان
الکسی ماکارکین -معاون اول مرکز
تکنولوژیهای سیاسی روسیه ()ЦПТ
منبع :وبسایت رسمی مرکز تکنولوژیهای سیاسی

بخش سوم

رییس جمهور جدید و مسایل او
اشرف غنی احمدزی متعلق به یک خانوادهی بزرگ پشتونها از قبیلهی احمدزی-
بخشی از اتحاد قبیلهای غلزایی است .در واقع همان قبیلهای که دکتر نجیباهلل ،رییس
جمهور ( )1992طرفدار شوروی به آن متعلق بود که چهار سال بعد توسط طالبان
کشته شد .پدربزرگ اشرف غنی احمدزی ،فرمانده عبدالغنی احمدزی از والیت لوگر،
ی بود .در سال  1919عبدالغنی احمدزی در جنگ
یکی از رهبران قبیلهی احمدزای 
علیه بریتانیا شرکت نمود و در سال  1929در برابر امیر خودخوانده -بچهی سقاو -در
صفوف امیر آینده -نادرشاه -جنگید .پس از آن ،او به عنوان فرمانده پادگان نظامی
در کابل استقرار یافت.
پسر عبدالغنی -شاه جان [پدر اشرف غنی که به شاهپسند و شیرآغا نیز ملقب بود]
در سالهای اخیر سلطنت به ریاست بخش ترانسپورت رسید و بعد از انقالب ثور ،در
سال  ،1978به اتهام توطئه علیه دولت ،دستگیر شد .با این حال ،او نه همچون یک
خیانتکار ،که به عنوان پسرعموی شاهپور احمدزی به زندان فرستاده شد[ .شاهپور
احمدزی] بالفاصله پس از انقالب آپریل به ریاست ستاد کل رسید و چند ماه بعد،
به جرم تالش برای براندازی رژیم جدید ،متهم شناخته شد .چند هفته قبل از ورود
نیروهای شوروی به افغانستان ،جنرال احمدزی به دستور حفیظاهلل امین تیرباران شد
که پسرعموی او [شاه جان] ،پس از سرنگونی حفیظاهلل امین ،به همراه دیگر زندانیان
سیاسی آزاد شدند[.]1
اشرف غنی -پسر شاه جان -از جملهی اعضای خانوادهاش که در دروان رژیم نورمحمد
ترهکی و حفیظاهلل امین دستگیر شدند ،نیست .در این دوران او در دانشگاه کلمبیا در
ایاالت متحدهی امریکا در مقطع ماستری در رشتهی انسانشناسی مشغول تحصیل
بود .انقالب و تهاجم اتحاد جماهیر شوروی باعث شد تا بسیاری از نخبگان افغان به
ترک کشور مجبور شوند -البته که اشرف غنی در این دوره به افغانستان برنگشت و
پس از ختم دانشگاه ،در یکی از دانشگاههای امریکایی استاد شد و پس از آن ،برای
یک دهه در بانک جهانی کار کرد .طی این مدت ،او شهروندی امریکا را بهدست آورد
که در میان مهاجران افغان غیرمعمول نیست.
در سال  2001او به عنوان نمایندهی ویژهی سازمان ملل متحد به افغانستان برگشت و
سپس مشاور ارشد حامد کرزی شد .در دوران حکومت انتقالی از سال  2002تا 2004
اشرف غنی احمدزی در پست وزارت دارایی (مالیه) خدمت کرد و در سال  2003انجمن
«معاملهگران بازارهای در حال ظهور» اشرف غنی را به عنوان بهترین وزیر دارایی
در آسیا اعالم کرد .پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ( 2004گرچه مایل نبود
شهروندی خود را از دولت امریکا برای ادامهی کار در دولت منتخب از دست بدهد)
او به ریاست دانشگاه کابل انتخاب شد .در سال  2006او خود را برای پست دبیرکلی
سازمان ملل کاندیدا کرد؛ اما در مقابل دبیرکل فعلی -بان کی مون -شکست خورد.
طی این مدت ،او از ناکارامدی دولت کرزی و فساد موجود در ادارات ،همواره انتقاد
میکرد .در انتخابات ریاست جمهوری سال  ،2009او تنها  3درصد آرا را بهدست آورد-
رایدهندگان پشتون ،عمدت ًا به کرزی رای دادند [ .]...با این حال ،پس از انتخابات او به
حیث رییس پروسهی انتقال مسئولیتهای امنیتی ،در دولت کرزی به کار ادامه داد .در
سال  ،2013اشرف غنی از سوی مجلهی بریتانیایی «پروسپکت» در لیست صد متفکر
برتر جهان ،در جایگاه دوم ایستاد.
 -1قرار معلوم ،هنوز بیوگرافی مفصل اشرف غنی در دسترس هیچکسی نیست .بنابراین،
بیوگرافی خانوادهی دکتر غنی ،همچنان مبهم است .یک عده از وبالگنویسان افغانستان
به این نظر اند که شاه جان ،پدر اشرف غنی ،اص ًال هیچ سمت دولتی نداشته است (مراجعه
کنید به این صفحهhttp://www.khorasanzameen.net/php/read. :
 )2026=php?idو در وبسایت رسمی اشرف غنی نیز ،در بیوگرافی دو صفحهای دکتر
اشرف غنی ،معلومات مفصلی از رشته-بافتههای خانوادگی او نیامده است (مراجعه کنید
به_2014_http://ashrafghani.com/campaign/DrAshrafGhani :
 )Dari.pdfبا این حال ،اینکه منبع معلومات نویسندهی مقاله (الکسی ماکارکین) از کجا
و کدام است ،نویسنده هیچ توضیحی ارائه نکرده است.
 -2منظور نویسنده از «پشتون واقعی» ،احتما ًال این است که وی فکر میکند قبایل
پشتون به اشرف غنی بیشتر باور دارند؛ زیرا فکر میکنند احساسات پشتونی او ،نسبت به
سایر رهبران این قوم ،قویتر است.



با تشکیل حکومت وحدت ملی ،انتظار عموم بر این بود
که ناامنی و حمالت انتحاری که توسط مخالفان مسلح
دولت در جریان امسال و روند انتخابات بیشتر شده بود،
کاهش یابند .بر اساس آماری از رویدادهای ناامنی که در
سال گذشته و امسال وجود دارد ،ناامنی و حمالت انفجاری
توسط طالبان و سایر گروههای مسلح امسال افزایش یافته
است .در سال گذشتهی میالدی ( )2013موارد انفجار در
شهر کابل  30واقعه بوده است و اما در جریان امسال
( )2014تا کنون که دو ماه تا پایان آن باقی مانده است،
به  51مورد رسیده است .بعد از تشکیل حکومت جدید
دامنهی حمالت انتحاری و عملیات تخریبی این گروه در
شهرهای بزرگ کشور افزایش یافتهاند .تنها در شهر کابل
پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری هفت مورد واقعهی
حملهی انتحاری و انفجاری به وقوع پیوسته است .از چهار
روز گذشته تا کنون چندین مورد واقعهی ناامنی بهطور
پیوسته در کابل ،ننگرهار ،شهر مزار شریف و والیت سرپل
از جانب طالبان سازماندهی و انجام شده است .در این
حمالت طالبان نیروهای امنیتی داخلی ،خارجی و کارمندان
خدمات دولتی را هدف قرار دادهاند .یکی از موارد آن کمین
نیروهای پولیس ملی در والیت سرپل میباشد که از اثر
آن  14پولیس کشته شدند و  17پولیس دیگر زخمی و 6
پولیس اسیر گردیدند .رهبری دولت تا کنون نگفته است
که چه برنامهای برای تأمین امنیت و مقابله با حمالت
تروریستی طالبان روی دست دارد .آنچه که در چهارده
روز پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری به مالحظه
میرسد ،این است که بیشترین مصروفیت رییس جمهور،
مراقبت و نظارت از فعالیتهای کارمندان دولتی و تغییر و
تبدیلی کارمندان امنیتی و تقرریهای انتصابی و بررسی
پروندههای زندانیان و کابل بانک بوده است .اما در مورد
تأمین امنیت و جلوگیری از حمالت و عملیات تروریستی
طالبان تا کنون اقدام جدی نشده است.
با توجه به افزایش دامنهی حمالت هراسافگنانهی
طالبان این ضرورت بهطور جدی احساس میگردد که
رهبری دولت تأمین امنیت را در محور اولویتهای کاری

خویش قرار دهد .یکی از مشکالت دولت در سیزده سال
گذشته ،بحران ناامنی در کشور بوده است و دولت برای
مقابله با تهدیدهای رو به افزایش طالبان کدام برنامهی
عملی و روشنی را تعقیب نکرده است و تنها به رویکرد
تدافعی پرداخته است .در نتیجه طالبان و سایر گروههای
مخالف مسلح با حمایت سازمانهای استخباراتی بیگانه
روزبهروز قوت گرفتند و این گروهها با سازماندهی حمالت
هراسافگنانه و حمله باالی نیروهای امنیتی ،روزبهروز
دامنهی ناامنی را در نقاط مختلف کشور گسترش دادند.
در طول سیزده سال گذشته تنها توجیهی که دولت برای
کمکاری خویش در مورد افزایش قدرت طالبان و ناامنی در
کشور مطرح میکند ،این است که میگویند ،توانمندی
طالبان در جنگ رویارو با نیروهای امنیتی کشور کاهش
یافته است و نمیتوانند و در میدان جنگ با نیروهای
نظامی دولت مقابله کنند و از اینرو ،تنها به رویکرد
حمالت تخریبی و هراسافگنانه روی آوردهاند .نکتهی
مهمی که باید در این مورد گفته شود ،این است که این
درست است که قدرت طالبان در جنگ مستقیم با نیروهای
امنیتی کشور کاهش یافته است؛ اما همین که این گروه در

طول سیزده سال پس از حملهی هوایی و زمینی ائتالف
مبارزه با تروریزم توانسته است که روزبهروز نفوذ خویش را
گسترش دهد و اکنون میتواند امنیت کشور را به چالش
بکشد ،نشانهی پیروزی و موفقیت دولت در مبارزه با طالبان
نیست .در واقع اگر صادقانه بررسی شود ،همین که طالبان
با موجودیت نیروهای حامی امنیت جهانی بر دایرهی ناامنی
کشور میافزایند ،دلیلی بر موفقیت چشمگیر دولت در
مبارزه با طالبان و تأمین امنیت کشور نمیباشد .بر این
اساس ،باید گفت ،تأمین امنیت یکی از اولویتهایی است
که دولت جدید باید به آن توجه کند و برنامهی مشخصی
را برای تضعیف نیروهای طالبان و راههای مقابله با حمالت
هراسافگنانهی این گروه اتخاذ کند و تمامی عوامل و
زمینههایی که باعث میگردند طالبان از آن طریق تقویت
یابند را شناسایی کند و نیز توانمندی استخباراتی و کشفی
نیروهای امنیتی کشور را افزایش دهد.
اگر به این مهم توجه صورت نگیرد ،وضعیت امنیتی کشور
روزبهروز وخیمتر میشود و طالبان میتوانند دامنهی ناامنی
را از طریق حمالت هراسافگنانهی خویش در سرتاسر
کشور و بهخصوص در شهرها گسترش دهند.

جهانیشدن و اسالم سنتی
در عصر کنونی سطح و عمق فشرده شدن زمان و مکان
بسیار باالتر از دوران پیشین است و روابط میان دولتها،
ملتها و وقایع اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
دوردست به همین اندازه درهم تنیده و بههم بافت خوردهاند.
«جهانیشدن» اساسا به همین فراگرد دستیابنده مرتبط
است ،تا آنجا که روشهای ارتباط میان زمینهها یا مناطق
مختلف اجتماعی در پهنهی کل سطح زمین در قالب
شبکهای درآمده است« .جهانیشدن» را میتوان تشدید
روابط حضوری و غیرحضوری در سطح جهانی تعریف
نمود .همان روابطی که به ما نشان میدهد که اگر یک
واقعه در یک مکان یا گوشهای از جهان به وقوع بپیوندد،
بعد از مدت بسیار اندک ،تمام گوشهها و اکناف جهان که
کیلومترها از آن فاصله دارند ،از آن باخبر شده و در مورد
آن قضاوت میکنند .به همین لحاظ ،مارشال مکلوهان
نظریهی دهکدهی جهانی را مطرح ساخته بود .در واقع
«جهانیشدن» یعنی شدت بخشیدن به آن دسته از روابط
اجتماعی که نقاط جغرافیایی دوردست را با هم مرتبط
میسازد و این ارتباط به شکلی است که از طریق آن وقایعی
که در یک نقطه از جهان روی میدهند ،تحت تأثیر وقایع
نقاط مایلها دورتر از آن هستند و برعکس.
جهانیشدن به جریانی گفته میشود که از طریق آن وقایع،
تصامیم و فعالیتهای افراد در یک بخش از جهان میتواند
نتایج مهمی برای افراد و جوامع در بخشهای دیگر جهان
در بر داشته باشد .مبتنی بر تعریفهایی که در باال ذکر
شدند ،جهانیشدن یا جهانوطنی پدیدهای است که بر
اثر وقوع آن ،در تصمیمگیریها و فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی انسانها ،نقش مرزهای جغرافیایی به
حداقل کاهش مییابد .در این رهگذر منافع تک تک افراد
بشر و کشورها بیش از پیش با منافع تمام مردم و در تمام
ممالک جهان درهم بافته خواهند شد .در وطن جهانی شده،
واژهی ملی ،جای خود را به واژهی بینالمللی میدهد .در

واقع «جهانیشدن» فضای یگانهای را برای تمام ملتهای
جهان بهوجود میآورد که در آن ،پیوندهای بینالمللی
به حداکثر خواهند رسید .در این محیط بیگانه قوانین
جهانشمول اند و جامعهی جهانی باید از آن پیروی نماید.
جهانیشدن ،به عنوان روندی از دگرگونی و تغییر ،از مرزهای
ت و اقتصاد فراتر میرود و علم و فرهنگ و زندگی را
سیاس 
نیز در برمیگیرد .از آن جهت جهانی شدن پدیدهای است که
قابل تسری به اشکال گوناگون عمل اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و حقوقی ،فرهنگی ،نظامی ،تکنولوژی و همچنین
عرصههای مختلف عمل اجتماعی نظیر محیط زیست است.
گرچند امروزه پدیدهی جهانی شدن به سرتاسر جهان بسط
یافته است و هیچ کشوری را نمیتوان یافت که از تأثیرات
آن بدور مانده باشد ،یا در مقابل آن واکنش کامل از خود
نشان داده و از گسترش آن در داخل مرزهای ملی خود
جلوگیری کرده باشد؛ اما در این میان میتوان یادآور شد
که کشورهای اسالمی به لحاظ ارزشهای مهم دینیشان،
بیشتر از سایر کشورهای جهان سوم ،از خود در برابر این
پدیده واکنش نشان دادهاند .اسالمگرایی جدید در شمال
افریقا و خاور میانه ،نشانهی تالش رهبران مسلمان در جهت
کسب مشروعیت فرهنگی برای اهداف و راهبردهای سیاسی
و اقتصادی است .جهان اسالم ،جهانیشدن را پدیدهای
اجتنابناپذیر میداند؛ اما بحث اصلی آنان ،یافتن سازوکاری
برای حفظ هویت مسلمانان در این وضع میباشد .این
وضعیت عمدتا مسلمانان را به دو گروه تقسیم نموده است؛
از یکسو برخی با ارزشها و عرفهای غیراسالمی (غربی)
کنار آمدهاند و از سوی دیگر ،برخی هم بر الگوی سنتی
اسالم تأکید میورزند .گرچند گروههای مسلمان ،مانند
مسلمانان لیبرال ،عملگرایان و چپگرایان ،هرکدامشان
چالشهای جهانی شدن را از دید خود وارسی میکنند؛ اما
بحث ما در اینجا بررسی نحوهی نگرش مسلمانان سنتگرا
میباشد.

فرهاد خراسانی



خدانظر اعتمادی

مسلمانان سنتی اغلب دورههای اولیه ،بهخصوص قرنهای
چهارم و پنجم را الگوی جهانبینیشان قرار میدهند .آنها
دین اسالم را دین کامل و تغییرناپذیری در نظر میگیرند
که به زمان و مکان خاصی محدود نبوده و مخالف نفوذ
عقاید و باورها و در سطح کل فرهنگ غربی در جوامع
اسالمی میباشند .آنها مخالف سکوالریزم بوده و خواهان
حکومتی هستند که با قوانین و شریعت اسالمی اداره
شود .سنتگرایان ،از هرنوع سلطهی فرهنگی و آموزهی
جهانی شدن و حقوق بشر جهانی در برابر جامعهی خود
دفاع میکنند و هرنوع فعالیتهای غربی را شیوهی جدید
در تثبیت سلطهی فراگیر خود بر سایر کشورها در نظر
میگیرند .در نظر مسلمانان سنتی ،در جهان امروز ،پدیدهی
جهانیشدن با استیالی جهان غرب در استعمار نو مترادف
میباشد .بدین گونه ،به اعتقاد آنان ،این پدیده نوع دیگری
از غربیمآبی و امریکاییسازی با پیامدهای فرهنگی و
اقتصادی است که بهدنبال تحریک مناقشات سیاسی-
مذهبی در جهان اسالم است .مسلمانان سنتی به هیجوجه
اخالق مبتنی بر نگرش جهانی را نپذیرفته و آن را در تقابل
با اخالق اسالمی میدانند .از آن جهت بر فراگیری اخالق
اسالمی که آمیخته از خرد و ایمان میباشد ،تأکید دارند .در
نتیجه ،باید یادآور شد که با در نظرداشت گریزناپذیری از
تأثیرات پدیدهی جهانیشدن ،موانعی را میتوان در جهت
رشد آن به حساب آورد ،که عمدهترین آنها در کشورهای
جهان سوم و بهخصوص ممالک اسالمی ،سنت میباشد،
اعم از سنتهای دینی ،قومی ،نژادی ،زبانی ،سمتی و غیره.
تا زمانی که سنتهای قدیم بر جامعه هژمونی و تسلط خود
را حفظ نمایند و مبتنی بر آن سنتها و قواعد ،قوانین دولت
مکتوب شوند و بهدست اجرا در امور قرار گیرند ،هیچیک از
عناصر پدیدهی جهانیشدن؛ مانند دموکراسی ،حقوق بشر،
آزادی بیان و در کل عقالنیت جهانی کارکردشان را به وجه
احسن اجرا نخواهد توانست.
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یادداشتهایسخیدادهاتف
از شنبه تا پنجشنبه در هفته

کارلوتا گال
برگرداننده :جواد زاولستانی

ترمینولوژی
خالص ملی

نوبت کرزی

از دیدگاه اکثر حامیان کرزی ،بزرگترین ناکامی او این است :او به تعدادی از بدترین
جنایتکاران جنگی و رهبران مافیا اجازه داد که به قدرت دسترسی داشته باشند .اعضای
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط نهادهای مستقل تمویل میشود و با آنکه
اعضای آن از سوی رییس جمهور تعیین میشوند ،کرزی را بهخاطر نداشتن دیدگاهی برای کنار
زدن جنگساالران و آغاز روند عدالت انتقالی برای حسابدهی در بارهی دهههای جنایتهای
جنگی در افغانستان مقصر میدانستند .مردم افغانستان قتل عام ،ناپدیدشدنها ،اعدامهای بدون
محاکمه و بمبارانهای کورکورانه را در جریان سی سال جنگ متحمل شده بودند .دوران بعد از
 ،2001فرصت بینظیری فراهم کرد تا چرخهی خشونت که افغانستان را از انقالب کمونیستی
سال  1978میالدی تا کنون درهم شکسته بود ،شکستانده شود .با این حال ،به جز آزادی
بیان و باز شدن فرصتهای آموزشی ،پیشرفت در بهبود وضعیت حقوق بشر و عدالت در دوران
کرزی ضعیف بود .سیما سمر ،بنیانگذار و رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
گفت که کرزی شاید از نداشتن قدرت برای اقدام علیه جنگساالران شکایت کند .اما او آن را
هرگز نمیپذیرد و به من گفت که هم کرزی و هم ادارهی بوش ارادهی سیاسی برای پیگرد
قانونی جنایتکاران جنگی نداشتند .او گفت« :ما همه میدانیم که وضعیت خیلی خوب نبود
و از طرف جامعهی بینالمللی حمایت کافی برای عدالت انتقالی وجود نداشت ».او گفت اما
کرزی میتوانست بهتر از آنچه کرده ،انجام میداد« .من فکر میکنم که او باید از قدرت خود
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و دفترش استفاده میکرد».
اما سرانجام ،کرزی تصمیم گرفت که با قدرتمندان مقابل نشود و فساد گستردهای را که
ادارهی او را زشت و کریه کرده بود ،تحمل کرد .حتا نزدیکترین همراهان او میپذیرفتند که
کرزی بیش از اندازه نرم است .وزیر خارجهی او ،رنگین دادفر اسپنتا ،یکبار به من گفت که
فساد با یک تصمیم جدیتر قابل کنترول است .هدایت امین ارسال که در تمام دوران حکومت
کرزی در سطح وزیر کار کرده است ،با او موافقت نشان داد« :یک دست قوی و با اراده
میتوانست ،بلی ».و دربارهی رییس جمهور گفت« :بعضی وقتها او خیلی آدم خوبی است».
کرزی با کسانی که تهدید کمتری متوجهش میساختند ،با چاالکی و مهارت سیاسی برخورد
میکرد .او پارلمان را تضعیف کرد تا مطمئن شود که به پایگاهی برای مخالفت با او تبدیل
نمیشود .او بعضی از نمایندگان پارلمان را در کنار خود جذب کرد ،تعدادی را خرید و تعداد
دیگری را به حاشیه راند و رای آنان را که مطلوبش نبود ،نادیده میگرفت .او وزیرانی را که
توسط شورای ملی سلب صالحیت شده بودند ،همچنان در مقامشان نگهداشت و برای همه
روشن بود که او خود یا وزیرانش به نمایندگان مجلس رشوه میپرداختند تا رای تأیید آنان
را بهدست آورند .بر اساس گفتههای چندین مقام دولت افغانستان ،در سال  2012قیمت رای
تأیید هر وکیل ،ده هزار دالر بود.
در سال  ،2009با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری چهل نفر خود را در برابر کرزی
نامزد کردند .اکثر آنان امیدی برای برنده شدن نداشتند؛ اما میخواستند از این طریق به شهرت
برسند یا خود را از نگاه شغلی به پلهی باال برسانند .دموکراسی برای مردم افغانستان تازه است؛
اما سیاست به اندازهی کوههای آن پیشینه دارد .ریچارد هالبروک ،فرستادهی خاص ایاالت
متحده برای افغانستان و پاکستان ،پیشاپیش مبارزات انتخاباتی با ستایش گفت« :سیاست در
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خون اینها جریان دارد».
کرزی میخواست در انتخابات بار دیگر برنده شود .آنچه او خوب بلد بود انجام دهد ،نوعی
سیاست قبیلهای بود .او نه تنها فهیم را به حیث معاونش برگزید تا رای تاجیکها را تقسیم
کند ،بلکه شش نامزد دیگر را وادار کرد تا به نفع او کنار بروند .او یکی از رقیبان بزرگش،
گل آقا شیرزی ،والی قدرتمند ننگرهار را متقاعد کرد که از نامزدی برای انتخابات منصرف
شود .شیرزی کسی بود که برخالف خواست کرزی ،در سال  2001کنترول شهر قندهار را در
دست گرفت و پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری  ،2009آماده میشد که حریف کرزی شود.
او متعلق به یک قبیلهی بزرگ پشتون ،بارکزی ،است و نامزدی او برای کرزی خیلی آسیب
میرساند .در روزهای نزدیک به پایان مهلت ثبت نام ،کرزی خاطر این رقیب را از خود راضی
کرد .حامد کرزی شیرزی را به قصر ریاست جمهوری دعوت کرد و با حساسیت پشتونی او بازی
کرد .کرزی به او گفت ،ما نباید در این وقت حساس رای پشتونها را پراگنده کنیم و بگذاریم
که یک تاجیک برندهی انتخابات شود .ما باید با هم بمانیم و پشتونها را قوی نگهداریم .بعد
کرزی کارت برندهاش را بیرون کرد .همسر کرزی با پسرش میرویس وارد اتاق شد .همسر
کرزی میرویس را باالی زانوی شیرزی گذاشت و از او پرسید ،آیا شیرزی میخواهد که او و
میرویس را از خان هیشان بیرون کند؟ شیرزی از نامزدیاش در انتخابات منصرف شد.
کرزی خودش از تشکیل حزب سیاسی پرهیز کرد و فهرست احزاب سیاسی را نیز در انتخابات
نپذیرفت .او حتا در اطرافش یک تیم ایجاد نکرد و ترجیح داد که مناسبات عمودیاش را با
وزیران و مقامهای دولتش حفظ کند .بنابراین ،آنان برای حفظ مقامشان تنها به رییس جمهور
اتکا داشتند .قصر ریاست جمهوری به جایی برای دسیسه و بدگمانی تبدیل شد .یکی از سفیران
پیشین او گفت که تمرکز او باالی سیاست داخلی به قیمت نداشتن هیچ نوع دیدگاه استراتژیک
تمام شد .سید طیب جواد که از سال  2003به بعد ،مدت هفت سال سفیر افغانستان در ایاالت
متحده بود ،گفت« :او یک استراتژی قبیلهای نداشتن استراتژی و شکست دادن همه را در
پیش گرفت».
جواد گفت ،بدبختانه ،کرزی در همهی موارد ،بهشمول سیاست خارجی و رهبری کشور ،فقط

کرزی میخواست در انتخابات بار دیگر برنده شود .آنچه او خوب بلد بود
انجام دهد ،نوعی سیاست قبیلهای بود .او نه تنها فهیم را به حیث معاونش
برگزید تا رای تاجیکها را تقسیم کند ،بلکه شش نامزد دیگر را وادار کرد
ل آقا شیرزی ،والی
تا به نفع او کنار بروند .او یکی از رقیبان بزرگش ،گ 
قدرتمند ننگرهار را متقاعد کرد که از نامزدی برای انتخابات منصرف شود.
شیرزی کسی بود که برخالف خواست کرزی ،در سال  2001کنترول شهر
قندهار را در دست گرفت و پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری ،2009
آماده میشد که حریف کرزی شود .او متعلق به یک قبیلهی بزرگ پشتون،
بارکزی ،است و نامزدی او برای کرزی خیلی آسیب میرساند .در روزهای
نزدیک به پایان مهلت ثبت نام ،کرزی خاطر این رقیب را از خود راضی کرد.
متوجه تاکتیکها بود ،نه استراتژی .بعد از ده سال بودن در قدرت ،کرزی هنوز هم بر
تاکتیکها تمرکز داشت .او حملههای شبانه و هر رویداد تلفات غیرنظامیان را تقبیح میکرد
و اما ،تقریبا فکر استراتژیک نداشت .او افزود که بحثها بر سر خروج سربازان ناتو در سال
 2014فقط به یک هدف کامال تاکتیکی عدد و زمان تقلیل داده شد .کرزی مشاورانی را
در اطرافش نگهداشت که مانند او کوتاهنظر بودند و به مناسبات با ایران و پاکستان از یک
عینک کهنه میدیدند .جواد گفت« :آنان فکر میکنند که اگر ایاالت متحده افغانستان را
ترک کند ،روابط ایران و پاکستان با ما بهتر خواهد شد .این درست نیست .فقط آنها زمانی
با ما روابط بهتر خواهند داشت که ما با ایاالت متحده روابط قوی داشته باشیم».
با تمام مهارتهای سیاسیاش ،ثابت شد که کرزی یک مدیر ضعیف است .پیش از پیش،
در دور اول ریاست جمهوری او ،مشکالت هویدا شده بودند .بهخاطر ناامنی وبیقانونی در
حال افزایش ،فساد خزنده و معافیت عمومی ،مردم ناامیده شده بودند .فقر شدید سالهای
حاکمیت طالبان با پایان جنگ برطرف شده بود .سرازیر شدن کمکهای غذایی ،بهداشتی
و برنامههای ایجاد کار افزایش یافته بودند .اما مشکالت اجتماعی به دلیل شگافِ در حال
افزایش میان دارا و نادار ،شدیدتر شده بود.
یک فرمانده نظامی دربارهی رییس جمهور به من گفت« ،او یک مدیر وحشتناک است».
یک مشاور خارجی که در بخش رسانههای ارگ {قصری ریاست جمهوری} کار میکرد،
به من گفت که او تا هنوز دفتر دولتی ناکارآمدتر از این ندیده است .رییس جمهور دستور
صادر میکرد؛ اما کارمندان دفترش بهراحتی آن را نادیده میگرفتند .مقامهای غربی و
فرماندهان نظامی تمام این مشکالت را میدید و تالش میکردند که راههایی برای
کاهش این ناکارآمدی پیدا کنند .همکار من در نیویورک تایمز ،امی والدمن (Amy
 ،)Waldmanزلمی خلیلزاد ،سفیر ایاالت متحده از سال  2003تا  2005در افغانستان را
«رییس اجرایی کرزی ( »)Karzai’s CEOتوصیف کرده بود؛ چون او مراقب کرزی بود
و او را در رابطه به برنامهها ،تصمیمگیری و ظاهر شدنش در میان مردم رهنمایی میکرد.
در روزهای نخست ادارهی کرزی ،بریتانیا شورای امنیت ملی او را ایجاد و تمویل کرد.
با این وجود ،زمانی که جنرال بریتانیایی ،دیوید ریچاردز ،در سال  2006به حیث فرمانده
نیروهای ناتو وارد افغانستان شد ،فقدان هماهنگی بین حکومت افغانستان ،نظامیان خارجی
و تمویلکنندگان غربی را «هرج و مرج (انارشی)» توصیف کرد.
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   مصاحبهِی تیلفونی با سیما سمر ،کابل 25 ،اپریل .2013

یکی از کلمات معجزآسای فرهنگ ما که مردم فکر میکنند
دشنام است و خود «آنها» آن را مدح میانگارند ،کلمهی
«جنگساالر» است .جنگساالر به کسی گفته میشود که
شوق فراوانی برای در دادن جنگ دارد و برای آنکه آتش
جنگ خاموش نشود ،خودش همیشه در صحنه حاضر است
و همچون نور چشم ما سروری و ساالری میکند .گفته
میشود قرار است در دولت جدید روی جنبههای تکنیکی و
فنی این عبارت کار شود و آن را وارد ردهبندیها و رتبههای
کشوری کنند .این کار خوبی است؛ چون از آشفتگی میکاهد
و آدم دقیقا میداند به چه کسی جنگساالر بگوید .من چند
مورد دیگر را هم پیشنهاد میکنم که به گمان من ،میتواند
روند آزادی ما از اسارت واژهگان بیگانه را تسریع نماید:
وطنگساالر :این واژه را میتوان به جای کلمهی «رییس
جمهور» به کار برد.
کلنگساالر :به مقامی گفته میشود که در وقت تأسیس
ساختمانهای دولتی در سراسر کشور اولین کلنگ را به
زمین میزند و خیلی خسته میشود.
دشمنگساالر :وزیر دفاع .البته این کلمه را تنها در دورههایی
میتوان به کار برد که وزیر دفاع با برادران ناراضی واقعا
همسویی نشان بدهد و رهبری آنان را بر عهده بگیرد.
سخنگساالر :به کسی گفته میشود که هر روز باید به
رسانهها بگوید« ،نه ،نه ،سوء تفاهم شده .جناب وطنگساالر
عصبانی نشده بود و رییس دفتر خود را با لگد نمیزد ،فقط
میخواست به ایشان تکواندو یاد بدهد» .فعال سخنگساالر را
سخنگوی ریاست جمهوری میخوانند.
چپنگساالر :مقامی است که رسالت اصلیاش انداختن چپن
بر شانهی میهمانان خارجی و داخلی میباشد .این مقام فعال
اسم و رسم مشخصی ندارد که باعث انبوهی از سرافکندگی
است.
مستهجنگساالر :کسی که به این نام مفتخر میشود ،باید
یکی از ادیبان و زبانشناسان بزرگ مملکت باشد که در
پیدا کردن فحشهای ناموسی بدیع ید طوالیی داشته باشد.
وظیفهی او این است که هر وقت رییس جمهور عصبانی شد
و دهانش کف کرد ،فورا از دیپوی کلمات مستهجن خود به
رییس جمهور مهمات برساند.
عنعنگساالر :مقام حفاظت از عنعنهی چندین هزارسالهی
کشور .این مقام مخصوصا مکلف است که از ضمیمه شدن
پوپک بر سر ا ِزاربند مردان سلحشور کشور اطمینان حاصل
نماید.

   مصاحبه با ریچارد هالبروک ،کابل ،آگست .2009

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Malek Sitez

نگاهی به فساد سیاسی (Political
)corruption
استفاده از قدرت دولتی برای تحمیل خواستهای
شخصی ،خانوادگی ،قومی ،زبانی و منطقهای بر امور
اداری و سیاسی را فساد سیاسی میگویند .اینگونه فساد ،خیلی زیانبارتر از فسادهای
دیگر ،از جمله فساد اداری است و فسادهای اخالقی و اقتصادی را نیز در برمیگیرد.
تمامیتخواهی فردی بر نظام سیاسی ،بحران اعتماد ،هژمونی گروهی بر گروههای
اجتماعی و بیعدالتی فرهنگی بر شهروندان در چارچوب دولت ،از پیآمدهای ناگوار
فساد سیاسی است که راه را برای فساد اداری نیز هموار میگردانند؛ زیرا فسادپیشگان
اقتصادی ،نیاز به تعهد سیاسی نسبت به همدیگر دارند و این تعهد سیاسی ،راه را برای
فساد اداری ،اقتصادی و اخالقی در نظام سیاسی باز میکند.
فساد سیاسی ،دانسته یا ندانسته ،بر فرهنگ سیاسی دولتمردان چیره شده است و
بزرگترین دیواری است در برابر راه پُرخم و پیچ حاکمیت قانون .تجارب جهانی نشان
دادهاند که فساد سیاسی ،زمانی قابل مهار میشود که رهبران سیاسی ،خود به آن آغشته
نباشند و به ارزشهایی چون دموکراسی ،حقوق بشر و حاکمیت قانون باور داشته باشند.


جعفر عطایی

كشتار ،اسارت و زخمى ساختن نيروهاى امنيتى در واليت
سرپل توسط طالبان ،نشانهى روشنى از ناكارآمدى سياست و
استراتژى امنيتى دولت است .واليت سرپل نه كنر است و نه
هلمند ،قندهار ،زابل و خوست .بلكه واليت سرپل چند صد
كيلومتر از مرز پاكستان و بستر گرم پرورش طالبان دور است و از لحاظ قومى و فرهنگى
نيز بستر مناسبى براى طالبان نمىباشد .متأسفانه در صفحات شمال بين محدود مناطق
پشتوننشين در هر واليت و نفوذ و پايگاه طالبان رابطهی مستقيم وجود دارد .اين مسئله
در قندوز ،بغالن ،سرپل ،فارياب و بادغيس مشهود و علنى است .تنها مناطق پشتوننشين
بلخ تا هنوز تبديل به پايگاه جدى طالبان نشدهاند كه يك علت آن جديت والى بلخ در قبال
فعاليتهاى طالبان است .دولت در قسمت ريشهكن كردن طالبان در ميان پشتونهاى
شمال بايد سياست و پاليسى روشنی داشته باشد .از يك طرف بايد دقت و احتياط شود تا
مردم بيگناه و غيرنظامى پشتون در شمال آسيب و زيان نبينند و از طرف ديگر ،بايد در
قبال آنانى كه بهصورت منظم دست به جنايت مىزنند ،جدى و قاطعانه عمل كرد.
ش بزرگی براى دولت وحدت ملى است و معيارى براى
حضور و نفوذ طالبان در شمال ،چال 
سنجش كارآمدى اين دولت نيز مىباشد .عين مشكالت در واليت غزنى ،ميدان ،غور و
داىكندى وجود دارند .مناطقى مشخص بستر رشد و پناهگاه طالبان اند كه تا هنوز دولت با
اين مشكالت برخورد جدى نكرده است و در برابر آن برنامهی مشخصی ندارد.


Hussain Negah

مأمور پیر و موتر کهنه مشخصههای روشنی دارند که هردو
به ضرر جامعهی ماست .موتر کهنه تیل زیاد مصرف کرده
و با تولید کاربن و سر و صدای زیاد ،نسبت به موترهای
جدید فضا را بیشتر آلوده میکند و مأمور پیر او ًال اصالح
شدنی نیست .دوم ،از نظر جسمی ناتوان است و قدرت کار در ساعات کاری فشرده را
ندارد .سوم ،کمحوصله است و در نهایت توان یادگیری مسایل جدید در آنان به صفر
تقلیل یافته است .به نظر من ،برای اصالح ادارات و افزایش کارایی آن ،یکی از مسایل
عمده ،حذف همین مأموران سالخورده و پیر است.


Hashmat Radfar

برای به خاک و خون تپیدن حدود  40تن از سربازان پولیس
ملی در والیت سرپل ،بهشدت اندوهگینم و شرمسار از اینکه
کاری از دستم برنمیآید...
احساس درماندگی و ناتوانی در برابر این همه جنایت و این
همه جنایتکار مانند موریان ه ما را از درون میفرساید.
در این چند سال برای انگیزش حس انتقام و زنده نگهداشتن روحیهی ضدطالبانی
تالشهای زیادی صورت گرفته؛ اما انگار نه انگار که ما ارادهای برای ایستادن در برابر
بیرحمترین و خونخوارترین و جاهلترین موجودات روی زمین داشته باشیم...
نیروهای امنیتی کشورم ،دست حق به همراهتان باد که از جانتان مایه میگذارید تا با این
همه ظلم و انسانکشی ،نبض وجود این سرزمین بتپد و مردمی با این همه بیتفاوتی و
از خود بیگانگی ،فقر و بیعدالتی در زیر این بیرق سه رنگ مرگ تدریجی را تجربه کنند.


Mir Hussain Mahdavi

داغ داعش بر جبین کیست؟
داعش مسئول ادعای خود است .آنچنان که دیگران نیز باید
مسئول نحوهی فهمشان از اسالم باشند .اسالم چیزی نیست
جز تاریخ (سنت) و متن (قرآن و حدیث) و ما میدانیم که نه
تاریخ واقعیت است و نه متن .برای توضیح باید گفت که در بهترین حالت ،تاریخ واقعیتی است
در گذشته به وقوع پیوسته و متن واقعیتی است که در دنیای زبان رخ داده است .اما تاریخ نیز
خود را همانند یک رویداد زبانی بر ما عرضه میکند .ما با تاریخ (سنت پیامبر گرامی اسالم)
تنها میتوانیم از طریق متن وارد گفتوگو شویم .بنابراین ،متن تنها راه وصل ما با اسالم است.
اما متن (قرآن ،حدیث و سنت) نه خود واقعیت که شرح واقعیت است .این شرح البته روایتی
است که عمیقا نیاز به بازسازی دارد .هرکسی مسئول بازسازی متن و سنت پیامبر در زندگی
دینی خویش است .هر کسی ممکن است این شرح و توضیح را از زبان عالمان دینی بشنود،
یا در کتابهای تفسیر بخواند؛ اما وقتی پای عمل به میان بیاید ،هر فرد فقط خودش میتواند
فهم خود از یک آیهیا حدیث را بر مبنای مجموعهی مطالبی که در آن خصوص خواندهیا
شنیده ،بنا کند .چنین نیست که یک عالم دینی بتواند تا زوایای پنهان ذهن مؤمنان پیش برود
و برای آنها و بهجای آنها ساختار فهم دینیشان را شکل بدهد .همانگونه که هر کسی
مسئول ساختن دنیای خویش است ،مسئول ساختن دیانت خویش نیز میباشد.

چراوایرب،واتساپوتانگوامننیستند؟

هرروز تعداد کارب ران شبکههای اجتماعی بی شتر
م یشود و شبکههای ارسال پیام بیش از پیش جای
خود را در بین اپلیکیشنهای تیلفونهای هوشمند باز
م یکنند ،تا آنجا که برخی معیارشان ب رای خرید یک
تیلفون همراه این است که شرکت پشتیبانی کنندهی
آن ب رند ،از همان ابتدا ب رنامههای ارسال پیام را در
تیلفون همراه نصب کرده باشد .اما چقدر م یتوان
اطمینان داشت که مکالمات شما از طریق یک شخص
سوم قابل دسترسی نیست؟ یا عکسهای خصوصی
که رد و بدل م یشوند ،تنها در دستگاه تیلفون شما و
شخص گی رنده ذخیره خواهند شد؟
با گذشت زمان و ورود هرچه بی شتر اپلیکیشنهای
پیامرسانی به ب رنامهی زندگی روزمرهی افراد ،مسایل
مربوط به امنیت هم بیش از پیش مطرح م یشود
و گاهی در غالب پیامکها در همین شبکهها گفته
م یشود که مثال برخی از این شبکهها همچون وایبر
در اختیار آژان سهای اطالعاتی کشورهای قدرتمند
بوده و چک م یشوند.
نخستین نکتهای که کارب ران این شبکهها باید در نظر
داشته باشند ،این است که زمانی که با شخصی از
طریق یک ب رنامهی پیامرسانی صحبت م یکنید ،باید
آگاه باشید که ممکن است شخص سومی از محتوای
آن با خبر شود ،درست مانند بستهای که روی پلکان
جل و در خانهی شما رها شده است و ریسک اینکه
شخص سومی آن را برداشته و اطالعات و عکسهای
آن را بهدست آورد ،همیشه در باالترین سطح است.
اهمیت امنیت شبکه نکتهای است که ط راحان
اپلیکیشنهای چت مدام به آن اذعان م یکنند؛ ولی
اخی را در روند تأمین این امنیت در ب رنامههایشان
وقفهای بهوجود آمده است .سال گذشته محققان
امنیت شبکه پی بردند که ب رنامهی پیامک پرطرفدار
آن روزها ،یعنی «وایبر» پیامهای ویدیویی و تصویری
را بدون آنکه آنها را از دسترس سایر کارب ران و
هکرها پنهان کند ،ارسال م یکند و از آن بدتر ،این
ب رنامهی پیامکها کارب ران را در یک سرور عمومی
و قابل دسترسی آنالین ذخیره م یکند که این امر
باعث م یشود هر کسی که اطالعات کافی در بارهی
طریقهی هک و دسترسی به سرور را بداند ،به عکسها
و پیامهای شخصی افراد دسترسی داشته باشد .اگرچه
وایبر در نسخههای جدیدتر خود این مشکل را برطرف

کرده است؛ اما تخمین زدن این مسئله که نقص
گذشته تابهحال چه می زان ضرر احتمالی را موجب
شده ،کاری دشوار است.
اما این تنها مشکل وایبر نیست ،بلکه ب رنامهی
اسنپچت ( )SnapChatنیز با مشکل مشابهی
مواجه شده است .این ب رنامه اگرچه با این تعهد که هر
پیام را به محض خوانده شدن از شبکهی اطالعات به
کلی پاک کند ،توانست نظر بسیاری از کارب ران را به
خود جلب کند؛ اما کمیسیون تجارت فدرال این شرکت
ب رنامهنویسی را به دلیل تخلفهای امنیتی جریمه کرد.
علت این جریمه این بود که پیامهای فرستاده شده از
طریق این اپلیکیشن به همان سرعتی که قول داده
شده بود ،از بین نم یرفت.
سپس نوبت به وات ساپ م یرسد ،ب رنامهای که چندی
پیش از سوی شرکت فی سبوک به قیمت  16میلیارد
دالر خریداری شد .اما این ب رنامه مشکالت امنیتی
دارد که که باعث م یشود تمام مکالمات کارب ران در
ب رنامههای تیلفونهای اندرویدی ثبت و ذخیره شود و
این حفرهی امنیتی فرصت مناسبی را در اختیار هکرها
قرار م یدهد که به اطالعات رد و بدل شده از طریق این
اپلیکیشن دسترسی پیدا کنند.
تمامی این نقایص این نکته را به وضوح نشان
م یدهند که ب رنامههای پیامرسان انترنتی آنقدرها که
شما فکرش را م یکنید ،امن نیستند .ب ه عالوه ،هرگونه
اطالعاتی ،هرقدر ب یاهمیت و زودگذر نیز به نظر برسد،
ب رای همیشه در شبکهی انترنت ذخیره خواهد شد .در
واقع به محض اینکه شما مطلبی را پست م یکنید یا
کلید ارسال را فشار م یدهید و حتا در برخی موارد پیش
از آنکه حتا مطلب ارسال شود ،هرگونه پیام ،عکس،
فیلم ،کامنت یا ایمیلی هرگز از شبکهی اطالعاتی
انترنت بهطور کلی حذف نخواهد شد.
اگرچه این مشکالت و نقایص امنیتی مورد توجه
بسیاری از متخصصان امنیت شبکه قرار گرفتهاند و
ممکن است در آیندهای نه چندان دور برطرف شوند؛
اما تا آن روز وظیفهی حفظ اطالعات برعهدهی
خود کارب ران است؛ چرا که تمامی ب رنامههای ارسال
پیام انترنتی پیش از آنکه پیامهای شما را بهدست
مخاطبان برسانند ،آنها را در دسترس هکرهای
هوشمند قرار م یدهند.
با در نظر داشتن این نکات ،این سوال مطرح است

که کارب ران ب رنامههای ارسال پیام چه کارهایی
م یتوانند انجام دهند تا از لو رفتن اطالعات و مکالمات
شخص یشان در امان باشند؟ این نکات توسط سایت
 StreetwiseTechکه اطالعات این گزارش از
آن برداشت شده ،مطرح شده است که کارب ران باید
آنها را به خاطر بسپارند.
از گشت و گذار در شبکه و ارسال پیامهای شخصی
از طریق انترنت وایفای ( )WiFiعمومی خودداری
کنید.
انترنت عمومی اگرچه ب رای برخی ابزار ارزشمندی
است؛ اما مشکالت امنیت این شبکه بی شتر از ارزش
استفاده از آن است .در حالی که انترنتهای

اتصال و
عمومی مورد استفادهی حجم زیادی از کارب ران قرار
م یگی رند ،هدف درج ه اولی ب رای هکرها به شمار
م یآیند.
هکرها از طریق کارب رانی که به شبکهی انترنت
عمومی متصل شدهاند ،ب هراحتی م یتوانند به اطالعاتی
چون عکسها ،پیام ،گذرواژه ،نام کاربری و اطالعات
بانکی که از طریق لپتاپ ،تبلت و تیلفونهای
هوشمند فرستاده م یشوند ،دسترسی پیدا کنند.
از فرستادن اطالعات حساس و مهم از طریق ب رنامههای
انترنتی چت و حتا ب رنامهی مسیج بپرهیزید.
شمارههای امنیتی شبکههای اجتماعی ،اطالعات
حساب بانکی و هرگونه عکس شخصی از جملهی
اطالعاتی اند که باید از ابزارها و ب رنامههای پیامرسانی
دور نگه داشته شوند .طبق گزارش  McAfeeدر
سال  ،2014نیمی از مردم از تیلفونهای همراهشان
ب رای فرستادن پیامهای کامال شخصی استفاده
م یکنند .پیش از همهچیز باید به این نکته توجه داشته
باشید که تیلفون همراه شما م یتواند گم شود ،دزدیده
شود یا حتا پیامهای شما را شخص بغل دست یتان
بخواند .بناب راین ،قبل از اینکه مطلبی را ارسال کنید،
خوب به این نکته فکر کنید که آیا م یتوانید آن مطلب
را روی یک صفحهی عمومی بگذارید یا خیر.
از موبایلهایتان با ب رنامههای امنیتی حفاظت کنید
اگرچه هکرها بهسختی م یتوانند به برخی از اطالعات
تیلفون همراه شما دسترسی پیدا کنند؛ اما اگر ب رای
تیلفونهای هوشمند یا سایر وسایل ارتباط یتان رمز
عبور نگذارید ،هر فرد عادی بهسرعت م یتواند تمام
اطالعات شما را به دست بیاورد( .برترینها)

4توصیهیامنیتیاسنودنبهکاربرانانرتنت

با پیشرفت علم و فنآوری ،یکی از نگران یهای
کارب ران انترنتی ،افشا شدن اطالعات هویتی یا هک
شدن حسابهای شخص یشان در فضای انترنتی
و مجازی است .ادوارد اسنودن در همین راستا
بزرگترین افشاگر تاریخ جاسوسی اطالعات جهان،
 4توصیه به کارب ران انترنتی ارائه کرده است.
ادوارد اسنودن ،افشاگر بزرگترین توطئه و جاسوسی
اطالعات جهان است که اسناد محرمانهی طبقهبندی
شدهای از ب رنامههای فوق سری مقامهای امریکایی
را در اختیار نشریات امریکایی مانند گاردین ،نیویورک
تایمز و واشنگتن پست قرار داده بود .وی  4توصی هی
مهم امنیتی را به کارب ران انترنتی ارائه داده تا بتوانند
اطالعات خود را از دست هکرها محفوظ نگهدارند.
هرگز نگویید ،من که اطالعاتی برای
مخفی کردن ندارم
اسنودن م یگوید :زمانی که با کارب ران انترنتی مواجه
م یشوید و از آنها م یخواهید که اطالعات شخصی

و امنیت یشان را محفوظ نگهدارند ،م یگویند« :ما
که چیزی ب رای مخفی کردن در فضای انترنتی و
مجازی نداریم» .کارب رانی که چنین جملهای را بر
زبان م یآورند ،همانند این است که م یگویند« :من
ب رایم اهمیتی ندارد که اطالعات شخصیم فاش
شوند!» اما در پاسخ به این کارب ران باید گفت ،مسلما
هر شخصی اطالعات مهمی از خود ،خانواده ،حساب
بانکی و ...دارد که م یتواند ب رای هکرها جذاب باشد.
هکرها به کوچکترین اطالعات شما نیز عالقهمند
هستند ،پس دیگر این جمله را تکرار نکنید.

حسابهای کاربری خود در دراپباکس را
ببندید
دراپ باکس ،یک جعب هی آنالین ب رای اطالعات
کارب ران است .این سرویس به کارب ران اجازه م یدهد
تا فایلهایشان را در یک فضای مجازی ،ذخیره و
بین سایر سیستمهایی که م یخواهند ،به اشتراک
بگذارند .دراپ باکس روی سیستم عاملهای مختلف

مانند ویندوز ،مک ،لینوکس و ...قابل اجراست.
اسنودن معتقد است« :دراپ باکس ،یکی از راههای
جاسوسی و نفوذ به اطالعات کارب ران است .پس
بایستی حسابهای کاربری خود در دراپ باکس را
ببندید».
فی سبوک و گوگل ،سرویس امنیتی و
خطرناک
بزرگترین هکر تاریخ معتقد است« :فی سبوک و
گوگل جزو خط رناکترین سروی سهایی هستند که
بهسادگی و بدون آگاهی کارب ران اطالعات آنها را به
سرقت م یب رند .پس مراقب اطالعات امنیتی خود در
این  2سرویس باشید».
اساماسهایی با محتوای اطالعات
شخصی ارسال نکنید
فضاهای انترنتی بهشدت تحت کنترول هستند .از
ارسال پیامک در اپلیکشنهایی مانند شبکههای
اجتماعی که با انترنت در ارتباط هستند نیز
بپرهیزید( .جام جم)
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سوارز توهين نژادپرستانه به اورا را رد کرد

لویيس سوارز ،مهاجم بارسلونا عنوان کرد که
در زمان حضورش در ليورپول ،به اورا توهين
نژادپرستانه نکرده است .سوارز در تابستان لیورپول
را به مقصد بارسلونا ترک کرد و در زمان حضورش
در انگلیس ،پس از تایید توهین نژادپرستانه اش
توسط دادگاه 8 ،بازی محروم شد و  50هزار یورو
جریمه شد .او در مصاحبه با تلویزیون بارسلونا،
عنوان کرد که توهینی به اورا نکرده و ب یگناه
بوده است.
او گفت ":وقتی م یگویم متاسفم که از کاری
پشیمان باشم .متاسف بودن با پشیمانی همراه
است ولی گاهی من را به خاطر اتفاقاتی که رخ
نداده قضاوت م یکنند ،مثل قضیه نژادپرستی.
بدون مدرک بر علیه من حکم صادر شد.

اشتباهاتی انجام دادهام و بهخاطر آنها پشیمانم؛
ولی در مورد قضی هی نژادپرستی ،بدون مدرک و
شاهدی بر علیه من حکم صادر شد و من بسیار
ناراحت شدم».
سوارز ادامه داد« :خوب است که گاهی اشتباهات
را قبول کرد .چند روزی ناراحت بودم زی را باید به
خاطر داشت که من هم انسان هستم و روبهرو
شدن با واقعیت بسیار سخت است .قبول
کردن کاری که کرده بودم ب رایم سخت بود .آن
روزها نم یخواستم در بارهاش چیزی بدانم .فقط
م یخواستم با همسر و فرزندانم وقت بگذرانم که
من را حمایت کردند .نم یخواستم به هیچکس
گوش کنم یا با کسی صحبت کنم زی را
نم یخواستم آن را قبول کنم».



اينيستا :سوارز براي الکالسيکو آماده خواهد بود

آندرس اينيستا ،هافبک بارسلونا عنوان کرد که
مطمئن است سوارز ب راي ال کالسيکو آماده
خواهد بود .ستارهی سابق لیورپول پس از گاز
گرفتن جورجیو کی هلینی در جام جهانی با 4
ماه محرومیت از سوی فیفا روبهرو شد و در ال
کالسیکو ،م یتواند ب رای اولین بار در بازیهای
رسمی ب رای بارسلونا به میدان برود.
اینیستا در این رابطه گفت« :لوییس سوارز

خیلی آماده است .ب رایش آسان نبود که تنها
در تمرینات شرکت کند و نتواند در بازیها به
میدان برود ولی بسیار با انگیزه است که با تمام
وجود پس از پایان محرومیتش به میدان برود.
او بسیار خوب تمرین م یکند .احساس خوبی
دارد و مطمئنم که ب رای دیدار مقابل مادرید
آماده خواهد بود .البته در پایان این تصمیم
سرمربی خواهد بود که بازی کند یا نه».



ويلشر :مصدوميت اوزيل آرسنال را بههم نميريزد

جک ويلشر ،هافبک آرسنال معتقد است که
مصدوميت اوزيل ضربهي بزرگي به آرسنال
نخواهد زد.هافبک آلمانی در تس تهای پزشکی
تیم ملی آلمان حضور پیدا کرد و مشخص
شد که  3ماه از میادین به دور خواهد بود و
در شروع سال میالدی جدید به میادین بازخواهد
گشت؛ ولی ویلشر معتقد است که غیبت اوزیل
 ،ضربهی بزرگی به آرسنال نخواهد زد و تیم را
دچار تغییر نخواهد کرد.
او در جمع خبرنگاران گفت« :اوزیل سمت چپ
بازی م یکرد بناب راین تغیی رات زیادی در مرکز
زمین ایجاد نخواهد شد .چمبو(چمب رلین) شانس
بازی کردن پیدا خواهد کرد .تئو(والکات) هم در

حال بازگشت به میادین است بناب راین تئو و چمبو
جای او را پر خواهند کرد .ب رای مسوت ناراحت
هستیم زی را او شماره  10ماست و نشان داده که
به عنوان یک شماره  ،10چه کارهایی م یتواند
انجام دهد .قبول مصدومیتش سخت است ولی
این بخشی از فوتبال است .من هم چندین
مصدومیتی داشتم .نم یتوان جلوی آن را گرفت
و در فوتبال باید با این چیزها کنار امد .ب رای
اوزیل ،دوری از فوتبال سخت است زی را عاشق
فوتبال است و هیچگاه تا به حال با این شدت
مصدوم نشده بود .مطمئن نیستم که چقدر از
میادین دور خواهد بود .هنوز به باشگاه برنگشته
ام ولی م یدانم که ب رایش سخت است».



واران :پيشنهاد يونايتد و پياسجي را رد کردم

رافایل واران ،مدافع ریال مادريد مدعي شد
که  3سال پيش پي شنهاد منچستريونايتد را
رد کرده است .سر الکس فرگوسن ،سرمربی
سابق منچستریونایتد عالقهی خاصی به واران
داشت و قصد داشت در زمان حضورش ،او را به
خدمت بگیرد؛ ولی واران پی شنهاد یونایتد را رد
کرد و شیاطین سرخ نیز به جای او ،فیل جونز
را از بلکبرن در اختیار گرفتند .او در مصاحبه
با روزنامهی اکیپ گفت« :منچستریونایتد؟
آنها من را م یخواستند ولی پس از اینکه

پی شنهادشان را رد کردم ،آنها فیل جونز را
در پست من خریدند .پاری سن ژرمن؟ پروژهی
آنها نامشخص بود .مالک قطری بهتازگی تیم
را خریده بود و همه چیز مبهم بود» .واران به
پی شنهاد زیدان و توسط مورینیو به تیم اضافه
شد و در این باره گفت« :وقتی شنیدم که ریال
مادرید خواهان جذب من است ،گفتم البته که به
این تیم خواهم پیوست .خودم تصمیم را گرفتم
و م یدانستم سرمربی م یخواهد من را در ترکیب
اصلی بازی دهد».



ديبوئر :هيدينک تمام شده است

رونالد ديبوئر ،اسطورهيهالند پس از شکست
 0-2اللههاي نارنجي مقابل ايسلند مدعي شد که
گاس هيدينک "تمام شده" و نم يتواند بههالند
کمکي کند .دو گول سیگوردسن کافی بود تا تیم
سوم جام جهانی ،عملکرد ضعیف خود پس از این
جام را ادامه دهد .دی بوئر که در دو جام جهانی
و دو یورو ،تیم ملی کشورش را همراهی کرده
معتقد است که رونالد کومان باید جایگزین لوییس
فانخال م یشد.
او در مصاحبه با  Sky Sportsگفت« :فکر
م یکنم که گاس هیدینک ب رنامهی مشخصی
ب رای بازیها ندارد .او به بازیکنانش راهی که
م یخواهد را نشان نم یدهد .ب رای مثال هیچ
بازیکنی پشت فان پرسی حرکت نم یکند تا او

را حمایت کند .بازی تیم دائما در حال تغییر است
و حاال فشارها روی گاس بی شتر خواهد شد؛ زی را
پیش از انتخابش به عنوان سرمربی نیز از او انتقاد
م یشد .کومان آماده بود که سرمربی گری تیم
ملی را به عهده بگیرد و واقعا مناسب این کار بود.
به نظر من ،هیدینک تمام شده است .البته که آمار
بسیار خوبی دارد ولی افکارش دیگر قدیمی است.
کومان در فاینورد نشان داد که م یتواند یک گروه
بازیکنان جوان را به خوبی رهبری کند و روحی هی
و تفکر خوبی در تیم جا بیندازد» .دیبوئر ادامه داد:
«آلمان هم پس از جام جهانی خوب کار نکرده
است .پس از جام جهانی ،انتظارات از تیمها باال
رفته؛ ولی م یتوان شکست  0-2آلمان مقابل
لهستان را بررسی کرد».



اسين :به ابوال مبتال نشدم

مايکل اسين ،هافبک ميالن ،شايعات اخير در
مورد ابتاليش به ابوال را تکذيب کرد .اسین در
دیدار اخیر تیم ملی غنا مقابل گینه در مقدماتی
جام ملتهای آفریقا ،حضور نداشت و به همین

دلیل ،شایعاتی در مورد ابتالیش به ابوال منتشر
شد اما او در شبکه اجتماعی اش ،این موضوع را
تکذیب کرد.

ورزش
هررا :بهترين مهاجمان دنيا
در منچستر هستند

هافبک اسپانيايي منچستريونايتد معتقد است که اين تيم ،با
داشتن سه مهاجم برتر دنيا مشکلي ب راي گولزني ندارد« .آندر
هررا»،هافبک اسپانیایی جدید تیم منچستریونایتد ،در مصاحبه
با «دیلی میرور» ،در مورد مسائل مختلف از جمله سه مهاجم
برجسته شیاطین سرخ ،وین رونی ،فالکائو و فان پرسی صحبت
کرد.
هافبک سابق اتلتیک بیلبائو معتقد است که این سه بازیکن،
بهترینهای دنیا در پست خودشان هستند .او که به دلیل
مصدومیت ،در حال حاضر قادر به حضور در میادین نیست،
گفت« :م یخواهم گولهای بی شتری ب رای یونایتد بزنم .گولزنی
ب رای هافب کها مساله مهمی است هرچند که به همان اندازه
دوست دارم به مهاجمینمان پاس گول بدهم .ما سه مهاجم برتر
دنیا را در یونایتد داریم :رونی ،فالکائو و فان پرسی».
وی ادامه داد« :من به همراه دی ماریا ،فلچر ،یانوزای ،ماتا و
بلیند ،حس متقابل خوبی داریم و همه هدفمان رساندن توپ
به مهاجمین است تا آنها گول بزنند .بدون شک ،از گول زدن
هر یک از آنها خوشحال خواهیم شد» .هررا در مورد لیگ برتر
انگلستان افزود« :لیگ برتر ،لیگ بسیار بزرگ و معتبری است.
در این لیگ ،بازیهای سریعی را شاهد هستیم .مسابقاتی که به
هیچ دلیلی متوقف نمی شوند .هواداران از دیدن مسابقات لیگ
برتر لذت م یبرند .در لی گهای دیگر ،اغلب تیمها بی شتر دوست
دارند توپ را در اختیار داشته باشند و گولهای کمی را شاهد
هستیم .درست برعکس لیگ انگلستان .ب رای قهرمان شدن در
این لیگ ،باید بر تیمهای قدرتمندی همچون چلسی ،سیتی،
آرسنال ،لیورپول  ،تاتنهام و حتا اورتون غلبه کرد .مسابقاتی که
بسیار دشوار هستند».


درخواست عجيب آلوز
از تيمهاي انگليسي

دني آلوز مدافع راست بارسا ،چندي پيش فاش ساخت که در
تابستان آينده قصد دارد تا به فوتبال انگلستان برود .دیروز «دیلی
استار» گزارش داد که «دنی آلوز» ،مدافع راست بارسا ،از سوی
مدیر برنامههایش به تمامی تیمهای انگلیسی ای که خواهان
به خدمت گرفتنش در تابستان آینده هستند ،اطالع داده که در
صورتی با آنها وارد مذاکره خواهد شد که حقوق هفتگی 310
هزار یورو را ب رایش در نظر بگیرند .در غیر این صورت به سراغ
وی نیایند.
این در حالی است که تاکنون تنها دو تیم لیورپول و
منچسترسیتی به جذب این مدافع برزیلی اظهار عالقه کردهاند.


فرگوسن :فانخال اوضاع
يونايتد را روبراه ميکند

سرالکس فرگوسن ،سرمربي سابق منچستريونايتد ،معتقد است که
صداقت لویيس فانخال با رسانهها ،اتفاق جالبي است و اعتقاد دارد
که اين مرب يهالندي م يتواند در الدترافورد به موفقيت برسد .بعد
از یک فصل فاجعه بار با هدایت دیوید مویس ،شیاطین سرخ این
فصل با هدایت فانخال به دنبال نتایج بهتری هستند و فرگوسن
معتقد است که این مربی م یتواند یونایتدها را به روزهای خوب
شان برگرداند .او به  MUTVگفت« :من همیشه رابطهی خوبی
با لوییس داشتم .از زمانی که او در بارسلونا بود ،ما بارها با هم دیدار
کردیم .در سال  ،1998ما در لیگ قهرمانان همگروه بودیم و او از
من سوالهایی در مورد نحوه ارتباط با رسانهها کرد .من چیزهایی
به او گفتم .او شیوه متفاوتی ب رای ارتباط به رسانهها داشت و من به
او توصیه کردم که چندان روزنامهها را نخواهد و از چیزهایی که در
رسانهها م یشنود ،ناراحت نشود .اما او شیوه خودش را داشت .فکر
م یکنم دیدن کنف ران سهای مطبوعاتی او بسیار جالب است .او در
کنف ران سهای مطبوعاتی اش بسیار صادقانه صحبت م یکند و این
خیلی جالب است» .فرگوسن همچنین فاش کرد که از زمان حضور
فانخال روی نیمکت منچستریونایتد ،چند بار با او صحبت کرده
است« :ما جلس های پیش رو نداریم .او چند باری به دفتر من آمد
تا با هم صحبت کنیم .قرار نیست من هر بار تیلفون را بردارم و
به او زنگ بزنم .او مربی توانایی است و شخصیت قوی ای دارد .او
م یداند که اگر به من نیاز داشته باشد ،م یتواند من را کجا پیدا کند
اما نیازی نبوده که به من زنگ بزند .لوییس تغیی رات زیادی ایجاد
کرد و شاید کار درست هم انجام داد؛ اینکه تیم خودش را ساخت؛
زی را تجربه و توانایی این کار را دارد .فکر م یکند شیوهی کاری او
عالی است .او آن نتیجهای که انتظار م یرفت را به دست نیاورد
اما من هم وقتی به باشگاه آمدم ،نتوانستم در ابتدا نتیجه بگیرم.
اما من در ذهنم تردیدی ندارم که او م یتواند اوضاع را روب راه کند».

بيل :ولز تشنهي رسيدن به يورو است

گرت بيل ،ستارهی ولز پس از پيروزي مقابل
قبرس عنوان کرد که تيمش تشنهي حضور
در يورو  2016است .شاگردان کریس کولمن،
شب گذشته موفق شدند با گولهای کوتریل
و رابسون ،مقابل قبرس در کاردیف پیروز شوند.
بازی با نتیجه  0-2به پایان رسید و ولز از اوایل
نیمهی دوم ،ده نفره بازی م یکرد.
گرت بیل به تمجید از عملکرد تیمش پرداخت
و گفت که آنها با تمام وجود ب رای حضور
در یورو تالش م یکنند .او گفت« :شروع
خوبی ب رای ما بود .موفق شدیم دفاع حریف

را بشکانیم ،همانطور که م یخواستیم .بازی را
خوب شروع کردیم ،البته کمی اشتباه در ضربات
شروع مجدد داشتیم ولی فکر م یکنم همانطور
که خواستیم شد .احساسات متفاوتی در اردوی
تیم ملی وجود دارد .همه حاال ب رای همدیگر
م یجنگند و روحی هی تیم فوقالعاده است».
بیل ،پیروزی تیمش در حالی که  10نفره بودند
را نشانهی قدرت روحی هی باالی تیمش م یداند.
او گفت« :فکر م یکنم گاهی به شانس نیاز
هست .مشخصا دیروز شانس با ما نبود ،ولی
فکر م یکنم با تالش زیاد به هدف رسیدیم».



روبن :اين نتايج در سطحهالند نيست

آرين روبن ،هافب کهالند پس از شکست
 0-2مقابل ايسلند عنوان کرد که اين نتايج
در سطحهالند نيست .گولهای سیگوردسن
باعث شد تا اللههای نارنجی ،دومین شکست
خود در مقدماتی یورو  2016را متحمل شوند.
ستارهی بایرن مونیخ به انتقاد از عملکرد
تیمش پرداخت و گفت که آنها باید به سطح
پیشین خود باز گردند.
او در مصاحبه با  NOSگفت« :این نتیجه در
سطح اللههای نارنجی نبود؛ ولی ما همهی

تالشمان را کردیم .باید به خودمان نگاهی
بیندازیم .همه چیز را بسیار سخت م یکنیم.
حاال باید راجع به حرفهایم مراقب باشم زی را
عصبانی هستم .نباید انگشت را به سمت
یکدیگر بگیریم و همدیگر را مقصر بدانیم
ولی اتفاقات امشب در سطح ما نبود .اگر
اینگونه بازی کنید ،هیچگاه پیروز نم یشوید.
اوضاع خوب پیش نم یرود  ،به عالوه اینکه
گولهای زیادی م یخوریم با فلسفهی ما جور
در نم یآید».



فان پرسي :هيدينک سرمربي فوقالعادهاي است

روبين فان پرسي ،کاپيتانهالند به تمجيد
از سرمربي خود پرداخت و گفت که او مربي
فوقالعادهاي است .پس از جدایی فانخال و
حضور هیدینک روی نیمکتهالند ،اللههای
نارنجی عملکرد خوبی نداشتند و در  4بازی
خود ،متحمل  3شکست شده اند .این در
حالیست که تیم تحت هدایت فانخال ،مدال
ب رنز جام جهانی را کسب کرده بود.
فان پرسی در مصاحبه با  NOSگفت:
«برخوردها با هیدینک عادالنه نیست .او

سرمربی فوقالعادهای است .بهسختی کار
کردیم تا به شرایط خوب دیروز رسیدهایم .هر
کاری انجام خواهیم داد و تسلیم نخواهیم شد».
فان پرسی سپس راجع به باخت مقابل ایسلند
گفت« :شکست بسیار دردناک است .در طول
چند هفتهی اخیر روی ضربات کاشته کار کرده
بودیم ولی باز هم همانگونه گول خوردیم .در
 15دقیقهی پایانی سعی کردیم با توپهای بلند
حمله کنیم که باز هم نشد .معموال با این سبک
خط رناک هستیم؛ ولی امشب نبودیم».



آندرس اينيستا ،برندهی پاي طاليي2014

آندرس اينيستا،هافبک باتجربه بارسلونا ،جايزه
پاي طاليي  2014را از آن خود کرد .این جایزه که
به بهترین بازیکن باالی  29سال اهدا م یشود ،از
بین نامزدهای امسال شامل کریس رونالدو ،وین
رونی ،مانویل نویر ،آندره آ پی رلو ،تیاگو سیلوا،

فرانک ریبری و یحیی توره ،تیری آنری و مارتا
داسیلوا ،در نهایت به شماره  8بارسا رسید.
اکنون اینیستا همراه با آندونی سوبی سارتا ،مدیر
ورزشی بارسا و آنا اورتیز ،همسرش ،به موناکو
سفر کرده تا این جایزه را دریافت کند.



سيتي و پياسجي ،منتظر راي دادگاه مسي

دو باشگاه متمول انگليسي و فرانسوي ،به شدت
منتظر تصميم نهايي مسي در مورد احتمال
ترک اسپانيا از سوي وي هستند .دیروز «دیلی
میل» گزارش داد که دو باشگاه منچسترسیتی
و پاریس سنت ژرمن ،منتظر اعالم رای نهایی
دادگاه پرونده مالیاتی مسی هستند تا ب رای به
خدمت گرفتن او وارد عمل شوند.
مدی ران این دو باشگاه معتقدند که درصورت

متهم شدن مسی به پرداخت جریمهای گزاف،
او به ترک اسپانیا فکر خواهد کرد و این بهترین
فرصت ب رای جذب او خواهد بود .هردو باشگاه
سیتی و پ یاسجی ،پس از متهم شدن به عدم
رعایت فیرپلی مالی در سال گذشته ،ساختار
اقتصادی باشگاه خود را به گونهای طرح ریزی
کردند که در تابستان آینده مشکلی ب رای جذب
مسی نخواهند داشت.



سوارز :ايکاش فوتبالم را ازالماسيا شروع ميکردم

لویيس سوارز پس از بازديد از الماسيا ،از
امکانات و برنامه ريزي دقيق مدرسه فوتبال
بارسلونا اظهار شگفتي کرد .تنها  12روز دیگر
به بازگشت لوییس سوارز به دنیای فوتبال زمان
باقیست و همه منتظر دیدن هنرنمای یهای او
با پی راهن بارسا هستند.
سوارز چندی پیش از مدرسه فوتبال بارسلونا
که به «الماسیا» مشهور است ،دیدن کرد و
در مصاحبه با مجله اختصاصی بارسلونا از

امکانات آن اظهار شگفتی کرد .وی به این
مجله گفت« :از امکانات الماسیا شگفتزده
شدم .از اینکه بارسلونا چنین فضایی را
در اختیار کودکان قرار م یدهد تا به رشد و
پرورش آنها در همهی زمینهها کمک کند،
تحت تأثیر قرار گرفتم .همهچیز تحت یک
زمانبندی و برنامهریزی دقیق انجام م یشود،
بهطوری که حاال آرزو م یکنم کهای کاش من
هم از الماسیا فوتبالم را آغاز م یکردم».



ي دروازهبان چلسي شد
روزي که تر 

دقیقا  8سال قبل در چنین روزی ،او با
ایستادن درون دروازه آب یها ،نشان داد که
حتا م یتواند در این پست هم ب رای چلسی
به میدان برود .در آن روز که چلسی مقابل
ریدینگ قرار گرفته بود ،پتر چک و کارلو
کودیچینی هر دو مصدوم شدند و تری به
ناچار درون چهارچوب ایستاد .این بازی در
نهایت  0-1به نفع چلسی به پایان رسید.
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“ د ملي اردو د افسرانو له اکاډمۍ څخه د  2000افسرانو په فارغيدو سره به افغان ځواکونه د هيوادوالو د امنيت د ټينګښت په کار
کې نور هم پياړوي شي .د افغان ملي اردو د افسرانو اکاډمۍ د افغانانو غوښتنو ته په پام سره د بريتانيا د حکومت په مالتړ او د بريټانيا
د ( سند هرست) شاهي اکاډمۍ په معيارونو جوړه شوېده .د نړيوالې ټولنې او د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ګډه همکارۍ
د هېواد د روښانه راتلونکې ضمانت کوي”.
“ با فراغت  2000افسر از اکادمی افسران اردو ملی ،نيروهای افغان در کار تامين امنيت برای شهروندان کشور بيشتر تقويت خواهند شد.
اکادمی افسران اردو ملی افغان با توجه به نياز افغانها به حمايت حکومت بريتانيا و بر اساس معيار های اکادمی سلطنتی بريتانيا ( سند هرست) ساخته شده است.
همکارى مشترک جامعه جهانى و دولت جمهورى اسالمى افغانستان متضمن آينده روشن افغانستان است.

اوږدمهاله ملګرتيا!

مشارکت درازمدت

