ذکی دریابی :احضار کمیسیون تخطی
رسانهها غیراصولی و غیرقانونی است

اطالعات روز :ذکی دریابی ،مدیرمسئول روزنامهی اطالعات روز در واکنش به احضارش از سوی کمیسیون
تخطی رسانهها گفت که احضار او از طریق تیلفون صورت گرفته و آن را غیراصولی و غیرقانونی خواند.
روزنامهی اطالعات روز در شمارههای  705و  706در دو مطلب جداگانه نسبت به عملکرد سید مخدوم
رهین ،وزیر اطالعات و فرهنگ در قبال نامگذاری جادهی کاتب ،طنز و نقدی منتشر کرده بود که با
واکنش وزیر اطالعات و فرهنگ مواجه شده است.
پس از نشر این دو مطلب ،هفتهی گذشته نوابی ،مشاور وزیر اطالعات و فرهنگ سه بار به دفتر روزنامه و
ذکی دریابی ،مدیرمسئول روزنامهزنگ زد و خواهان حضور او در دفتر وزیر اطالعات و فرهنگ شد .آقای
نوابی بنا به درخواست وزیر ،از مدیرمسئول 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
با من دارد ،خوشحال میشویم در دفتر روزنامهی اطالعات روز از او پذیرایی کنیم.
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Monday

زاخیلوال :توافقها با پاکستان
موعد زمانی دارند

2
ص

درخواست عروسی از دانشجویان دختر
در بدل نمرهی کامیابی

2
ص

صفحه 2

صفحه3

سرما ،نم ،فقر؛ زندگی دشوار
دانشجویی در بامیان

بنبستهای مال عمر

مال عمر ،رهبر گروه طالبان ،بهجز از چند تصویر کمکیفیتی که از وی به نشر رسیدهاند ،دیگر کسی او را
نمیشناسد .در واقع ،شناخت ما از او ،برمیگردد به فیلم مستندی که بهنام «آخرین خلیفهی افغانستان» از
وی ساخته شده است؛ با آن هم ،در این فیلم نیز واضح نیست« .نه ،آنجا ،این خودش نیست .در اینجا ،بلی،
در آنجا ،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 میکند .اما مال عمر کیست؟ کجاست؟ آیا حتا او زنده است؟ کلِر بیلِت ،بِتی دم
و ل ِسلی کنوت ،این سه روزنامهنگاری که سالهای متمادی را در افغانستان سپری کردهاند ،تالش نمودهاند
تاریخ این چهرهی مرموز و خیالی بیست سال اخیر را به تصویر بکشند.
تحقیقات و کنجکاویهای این سه روزنامهنگار ،پای آنها را به یک دهکدهی دورافتاده و خطرناک جنوب
افغانستان کشاند؛ دهکدهای که طالبان در آنجا حکومت میکردند و هیچ فرد خارجی ،حتا سربازان امریکایی
به آنجا نرفته بودند .این سه روزنامهنگار ،دوستان دوران کودکی مال عمر را پیدا کردند ،دوستانی که با وی
توشله بازی میکردند و گاهی سنگ پرتاب میکردند .آنها در مورد اینکه وی در سن سه سالگی چگونه از
پدر یتیم شد ،برای ادامهی زندگی مادرش مجبور میشودبا عمویش ازدواج کند وچگونه او میتواندبا این
زندگی وفق پیدا کند ،قصه کردهاند .این پسربچه و مرد پیر ،همدیگررا دوست نداشتند .در اوایل سالهای
 ،80وی که طلبهی علوم دینی بود ،متعهد به جهاد علیه ارتش شوروی میشود.

6
ص

قبل از خرید موبایل
بخوانید

صفحه4

گرایشهای بنیادگرایانه در میان دانشجویان
در محیطهای دانشگاهی افغانستان

پیشینهی تظاهراتهای مردمی در افغانستان به اواخر دههی  1970و  1980میالدی میرسد .در آن زمان،
گروههای مذهبی در مقابل ایدیولوژیهای رقیب سوسیالیستی که با حملهی شوروی به اوجش رسیده بود،
ایستادند .با اعالم جهاد ،اکثر آنان به برداشتهای بنیادگرایانه از اسالم به حیث راهی برای مقاومت روی
گ داخلیای که افغانستان را فراگرفت ،بار دیگر
آوردند .بعد از سرنگونی اتحاد شوروی و بهدنبال آن ،جن 
طالبان به برداشتهای بنیادگرایانه به عنوان راهی برای به دست گرفتن کنترول و حکومت بر افغانستان رو
آوردند .با آنکه هم مجاهدین و هم طالبان اقدامات تندروانهی زیادی را مرتکب شدند ،طرح دیدگاه شکست
دادن مهاجمان خداناباور و خاموش کردن خشونتهای جنگهای داخلی بعضی مردم را بهسوی جهادگرایان
و ایدیولوژی طالبان سوق داد .با سرنگونی رژیم طالبان در خزان سال  ،2001برخی عوامل ،بهشمول حضور
دوامدار ایاالت متحده در افغانستان ،فساد در درون حکومت و توزیع ناعادالنهی فرصتهای اقتصادی بار
دیگر باعث شده است که بعضی از شهروندان دست به اعتراض بزنند.
چند رویداد در محیطهای دانشگاهی در سراسر افغانستان در جریان پنج سال اخیر ،نگرانیهایی در رابطه
به ظرفیت بالقوه برای بنیادگراشدن دانشجویان و نقشی که دانشگاه میتواند در تشویق آنان بازی کند...،

6
ص

ژاوي :مسي در ليگ برتر
بيشتر گول ميزد

7
ص
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وعدههای مقامهای پاکستانی
در گرو آزمون دیگر



فرهادخراسانی

رییس جمهور محمد اشرف غنی بنا به دعوت مقامهای پاکستان
سه روز پیش به پاکستان سفر کرد و با مقامهای پاکستان در
مورد روابط هردو کشور و همکاری پاکستان در مورد تأمین
صلح در افغانستان صحبت کردند .مقامهای پاکستان به رییس
جمهور و هیأت مذاکره کنندهی افغانی گفتهاند که پاکستان
از طرح رییس جمهور افغانستان برای برقراری صلح در
افغانستان ،حمایت میکند .نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان
گفته است« :من تأکید میکنم که افغانستان آرام ،باثبات،
متحد و سعادتمند به سود منافع ملی پاکستان است .روابط
میان افغانستان و پاکستان ویژه است .روابط برادرانهی ما را
دین مشترک ،خویشاوندی و تاریخ مشترک استحکام بیشتر
میبخشد .امنیت و سعادت آیندهی ما با هم مرتبط اند».
همچنین رییس جمهور از این نیت نخستوزیر استقبال کرده
است و از نخستوزیر پاکستان و سایر رهبران پاکستانی خواسته
است که باید هردو کشور از گذشته درس بگیرند و برای داشتن
یک رابطهی خوب ،در آینده گامهای تازهتری را بردارند .عمر
زاخیلوال ،مشاور ارشد اقتصادی و سرپرست وزارت مالیه در
مورد تفاوت این سفر با سفرهای دیگر گفته است که یکی از
تفاوتهای این سفر با سفرهای دیگر در این میباشد که برای
انجام تعهدات میان دو طرف ،جدول زمانی مشخص شده است.
تا یکماه دیگر معلوم میشود که پاکستان به تعهدات خویش
عمل میکند یا خیر.
آنچه که از گفتههای مقامهای پاکستانی معلوم میشود ،این
سفر رییس جمهور برای ادامهی همکاری مشترک میان هردو
کشور ،نتیجهبخش بوده است .مقامهای پاکستانی از طرح
رییس جمهور که از طالبان خواسته است ،وارد یک گفتوگوی
بیناالفغانی شوند و مشکل خویش را از طریق مذاکره حل کنند،
استقبال کرده است و به هیأت افغانی وعده داده است که در
زمینه با دولت افغانستان همکاری میکنند .اظهارات نواز شریف
که تأکید کرده است ،افغانستان باثبات به نفع پاکستان میباشد،
حداقل این نوید را میدهد که مقامهای پاکستان از بهوجود
آمدن یک رابطهی جدید با دولت افغانستان سخن گفتهاند.
اما این خوشبینی در گرو گامهای عملی دولت پاکستان برای
ایجاد یک رابطهی جدید و دوستانه با افغانستان میباشد.
در گذشته نیز هر باری که رییس جمهور قبلی با مقامهای
پاکستانی وارد مذاکره میشد و در مورد ایجاد یک رابطهی
حسنه با پاکستان و همکاری آن کشور در مورد تأمین صلح
با مقامهای پاکستانی گفتوگو میکرد ،با وعده و نویدهایی
وانمود میکردند که خواهان همکاری با دولت افغانستان هستند
و میخواهند هردو کشور روابط دوستانه و مبتنی بر همکاری
داشته باشند .اما تا کنون هیچکدام آن وعدهها جامهی عمل
نپوشیدهاند و پاکستان هنوز از سیاست دیرینهی خویش استفاده
میکند و با حمایت از طالبان و گروههای تروریستی ،در پی
تضعیف دولت افغانستان و ناامنی در افغانستان بوده است.
اگر بهراستی پاکستان میخواهد روابطش را با افغانستان را
بهبود بخشد ،اولین کاری که میتواند برای اعتمادسازی انجام
دهد ،این است که حمایتش را از طالبان و گروههای تروریستی
قطع کند و بعد ،با استفاده از نفوذ خویش بر طالبان ،رهبران
طالبان را ترغیب کند که برای مذاکره با دولت افغانستان اعالم
آمادگی کنند و نقش مهم خویش را در این راستا برجسته سازد.
با این اقدام ،زمینهی همکاریهای بیشتر میان هردو کشور
بهوجود میآید و هردو کشور میتوانندعلیه افراطگرایی مذهبی
که هردو کشور را تهدید میکند و قوت گرفتن آن برای هردو
کشور و حتا منطقه خطرناک است ،مقابله کنند و زمینههای
قدرت گرفتن آن را در قلمرو هردو کشور تضعیف نمایند.
هرچند اکنون دولت پاکستان و سازمان استخباراتی آن ،از
طالبان به منظور تضعیف دولت افغانستان و عدم شکلگیری
یک حاکمیت مقتدر در افغانستان حمایت میکنند و به
گروههای تروریستی در خاک خویش اجازهی فعالیت دادهاند.
اما حاصل آن تنها برای مردم افغانستان زیانبار نیست ،بلکه
با تقویهی طالبان ،طالبان پاکستان و گروههای افراطی مذهبی
در داخل پاکستان هم قوی شدهاند و گروههای افراطگرای
مذهبی پاکستان به یک قدرت تهدید کننده برای پیشرفت و
امنیت پاکستان تبدیل شده است .عامل بیثباتی و جنگهای
فرقهای کنونی در پاکستان ،همین گروههای بنیادگرای مذهبی
و گرایشهای فرقهگرایی آنها میباشند .از همه مهمتر اینکه
گروههای افراطگرای مذهبی پاکستانی یک قدرت بدیل در
برابر دولت و نظام رسمی پاکستان میباشد و در آینده میتواند
وضعیت پاکستان را بیشتر از این به مخاطره بکشاند.

مشاور حقوقی رییس جمهور:



توزیع تذکرهی الکترونیکی آغاز میشود

1اطالعات روز :عبدالعلی محمدی ،مشاور
حقوقی رییس جمهور غنی میگوید که برای
توزیع تذکرهی الکترونیکی آمادگی صد درصدی
گرفته شده و توزیع آن بهزودی آغاز میشود .او
گفت که مسئوالن مربوط در نشستی با رییس
جمهور ابراز آمادگی کردهاند که روزانه حدود
 ۴۰۰۰تذکرهی الکترونیکی را توزیع کنند.
اما او افزود ،در این نشست تصمیم گرفته شد که
روزانه  ۵۰هزار تذکرهی الکترونیکی توزیع شود.

اطالعات روز :عمر زاخیلوال ،مشاور اقتصادی
اشرف غنی و سرپرست وزات مالیهی کشور
میگوید که در سفر اشرف غنی به پاکستان،
مشکالت دو کشور صریح مطرح و در این زمینه
تصمیمهای مشخص گرفته شدند .او افزوده
است ،در این سفر برای عملی شدن توافقات بین
دو کشور ،موعد زمانی مشخص در نظر گرفته
شد.
هرچند زاخیلوال در مورد این توافقها جزئیاتی
ارائه نکرده است ،اما گفته است« :این بار تعهدات
دو طرف میعاد زمانی مشخص دارند و در ظرف
یکماه معلوم خواهد شد که آیا جانب پاکستان،
به تعهدات خود عمل میکند یا نه؟» زاخیلوال
این اظهارات را روز گذشته پس از بازگشت از
پاکستان در گفتوگو با بیبیسی در کابل بیان
کرده است.

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

را دیروز پس از آن مطرح کرد که نهاد اکسین و
شماری از نهادهای جامعهی مدنی خواستار توزیع
تذکرهی الکترونیکی ،به تعویق افتادن انتخابات
پارلمانی و اصالحات در نظام انتخاباتی شدند.
اما مشاور حقوقی رییس جمهور تأکید کرد که
به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی نقض قانون
اساسی است .او افزود که در حال حاضر ممکن
یک سلسله دالیل سیاسی و تخنیکی برای به
تعویق افتادن انتخابات وجود داشته باشند ،اما

زاخیلوال :توافقها با پاکستان موعد زمانی دارند
او میگوید ،اشرف غنی در این سفر با رهبران
و فرماندهان ارتش پاکستان دیدار کرده و به
مرکز فرماندهی ارتش این کشور نیز رفته است.
اشرف غنی در دیدار با مقامهای پاکستان روی
تهدیدهای مشترک دو کشور بحث کرده است.
زاخیلوال گفت که بین اشرف غنی و رهبران
نظامی پاکستان در مورد این تهدیدها ،دیدگاه
مشترک وجود داشت.
به گفتهی او ،قرار شد اقدامهای مشخصی برای
جلوگیری از آن انجام شود و برعکس مذاکرات
قبلی ،این بار موعد زمانی معینی برای انجام این
توافقات ،مشخص شده است .پاکستان در یک
دههی گذشته از گسترش نفوذ هند در کشور
نگران بوده و در مواردی از حکومت خواسته
تا افسران ارتش را برای آموزش بهجای هند
به پاکستان بفرستند .زاخیلوال گفت که در این

سفر روی این مسئله نیز بحث شد و اشرف غنی
گفت که از همکاری پاکستان در زمینهی آموزش
افسران ارتش افغانستان هراس ندارد .به گفتهی
او ،اشرف غنی به مقامهای پاکستان اظهار داشت
که دو کشور میتوانند در زمینهی خرید سالح به
توافق برسند.
سرپرست وزارت مالیه میگوید که در سفر اشرف
غنی به پاکستان ،در زمینهی روابط تجاری
توافقهای جدید و مشخص صورت گرفت .به
گفتهی او ،در این سفر برای نخستین بار با جانب
پاکستان توافق شد تا کامیونهای کشور تا بندر
تجاری کراچی ،رفت و آمد کنند .قبال پاکستان
کامیونهای افغانستان را فقط تا شهر پیشاور
اجازهی رفت و آمد میداد.
زاخیلوال افزود ،از این پس کاالهای تجاری
کشور در ظرف یک هفته میتواند از کابل به

تعویق انتخابات پارلمانی هیچگاه توجیه حقوقی
ندارد .او در مورد اصالح نظام انتخاباتی گفت
که در موافقتنامهی سیاسی میان نامزدان یک
سلسله پیشزمینهها برای اصالح نظام انتخاباتی
آمده که توزیع تذکرهی الکترونیکی و تعیین
سرحدات ولسوالیها و واحدهای اداری نیز شامل
آن است .محمدی تأکید کرد ،پس از تشکیل
کابینه ،کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی کار خود
را آغاز خواهد کرد.

بندر تجاری کراچی و بالعکس منتقل شوند .به
گفتهی او ،قبال این روند حدود یکماه طول
میکشید .زاخیلوال در پاسخ به این سوال که
چه ضمانتی وجود دارد که پاکستان این بار به
تعهدات خود در قبال افغانستان عمل کند ،جواب
روشنی نداده است .اما اومیگوید ،این بار توافقها
میعاد مشخص زمانی دارند و در یکماه آینده
صداقت پاکستان با افغانستان مشخص میشود.
اشرف غنی پس از سفر به چین و عربستان ،به
روز جمعه هفتهی گذشته در رأس یک هیأت
بلندپایهی دولتی عازم اسالمآباد شد .زاخیلوال
میگوید که سفرهای اشرف غنی به عربستان
و چین ،مؤثر بوده و بر بهبود روابط پاکستان
و افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت .در سفر
اشرف غنی به چین ،بین افغانستان و چین چهار
توافقنامهی همکاری به امضا رسید.

درخواست عروسی از دانشجویان دختر در بدل نمرهی کامیابی

اطالعات روز :برخی از نمایندگان غزنی
در مجلس میگویند ،تعدادی از استادان
دانشگاه این والیت در بدل نمرهی کامیابی،
از دانشجویان دختر درخواست ازدواج کردهاند.
نفیسه عظیمی ،نمایندهی مردم غزنی در
مجلس نمایندگان در نشست دیروز این
مجلس گفت ،شماری از دانشجویان دختر در
دانشگاه غزنی از دست استادان مرد بسیار به
تکلیف شدهاند.
به گفتهی او ،شماری از استادان
دانشگاه غزنی دانشجویان دختر را قصداً
ناکام میکنند ،تا آنان را مجبور به ازدواج
کنند .بانو عظیمی افزود ،وزارت تحصیالت
عالی در اینگونه قضایا خاموش است و

صدای دانشجویان را نمیشنود .بانو عظیمی
از کسی نام نبرد؛ اما از مجلس خواست که
برای بررسی این قضیه ،هیأتی را به دانشگاه
والیت غزنی بفرستد.
این عضو مجلس گفت ،آنعده از استادان
دانشگاه غزنی که دانشجویان دختر را مجبور
به قبولی درخواستهایشان میکنند ،باید
مجازات شوند .بهدنبال آن ،صدیق احمد
عثمانی ،معاون اول مجلس گفت ،اگر واقع ًا
استادان دانشگاه غزنی در بدل نمرهی
کامیابی از دانشجویان دختر این دانشگاه
تقاضای عروسی کرده باشند ،ما آن را
بهشدت محکوم میکنیم.
او افزود ،چنین عملی از سوی استادان

دانشگاه ،سوء استفاده از صالحیتهای
وظیفهای است .عثمانی در ادامه تأکید کرد،
این مسئله نه تنها در دانشگاه غزنی ،بلکه
در تمام دانشگاههای کشور بررسی شود.
او افزود ،این رسم ناپسند است و وزارت
تحصیالت عالی باید به این مسئله توجه کند.
عثمانی گفت ،برای جلوگیری از این رسم
ناپسند ،استادانی که چنین تقاضاها را از
دانشجویان میکنند ،باید از وظیفه برکنار
شوند .در همین حال ،شماری از شهروندگان
از وزارت تحصیالت عالی کشور خواستهاند
که این موضوع را به گونهی جدی بررسی
کند و در غیر آن ،پیامدهای منفی را بهدنبال
خواهد شد.

به باور آنان ،اگر چنین چیزی حقیقت داشته
باشد و وزارت تحصیالت در این زمینه
کوتاهی کند ،شاید برخی از خانوادهها ،مانع
رفتن دخترانشان به دانشگاهها شوند .اما
مسئوالن وزارت تحصالت عالی کشور با رد
موضوع یاد شده گفتند که هنوز چنین گزارشی
را از هیچ دانشگاهی دریافت نکردهاند.
عظیم نوربخش ،سخنگوی این وزارت به
روزنامهی اطالعات روز گفت ،تا هنوز چنین
گزارشی از هیچ دانشگاه کشور به ما نرسیده
است .اما با آنهم ما این موضوع را بررسی
ی که حقیقت داشته باشد،
میکنیم و در صورت 
مطابق قانون اساسی ،با عامالن آن برخود
قانونی خواهد شد.

وزارت داخله :افراطیان کشورهای همسایه علیه نیروهای امنیتی میجنگند

اطالعات روز :افراطیان اسالمی چهار کشور
همسایه علیه نیروهای امنیتی کشور در نبرد
قرار دارند .صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت
نشست خبری

امور داخله روز گذشته در یک
در کابل گفت که شماری از افراطیان اسالمی
کشورهای تاجیکستان ،ازبکستان ،چین و
پاکستان در جنگها و فعالیتهای تخریبی در
کشور دخیل اند.
او افزود ،این افراد برای اجرای فعالیتهای
تخریبی و حمالت انتحاری ،بیشتر در
وزیرستان شمالی آموزش داده میشوند.
صدیقی گفت ،نیروهای پولیس بهتازگی در
والیت قندوز سه شهروند تاجیکستانی را که
عضو شبکهی القاعده اند ،بازداشت کردند.
پولیس این افراد را زمانی بازداشت کرده که
لباسهای زنانه بر تن داشتهاند.

صدیقی افزود که افراد بازداشت شده در
تحقیقات به جرمشان اعتراف کرده و گفتهاند،
در وزیرستان شمالی پاکستان برای جنگ در
افغانستان آموزش دیدهاند .سخنگوی وزارت
داخله تأکید کرد ،تروریستهای بینالمللی،
بهشمول طالبان و شبکهی حقانی ،با
نیروهای امنیتی در حال جنگ قرار دارند .این
اظهارات در حالی مطرح میشوند که موالنا
فضلالرحمان ،رهبر جماعت علمای پاکستان
به روز جمعه هفتهی گذشته حین سفر رییس
جمهور به پاکستان ،جنگ روان در افغانستان
را به دلیل حضور نیروهای بینالمللی در کشور،
جایز دانست .این اظهارات او ،واکنش تند
شماری از اعضای مجلس نمایندگان و مردم
ت قبلی همواره اعالم
را بهدنبال داشت .حکوم 
کرده بود ،در صدها مدرسهی دینی پاکستان

درس افراطیت و جنگ
بهجای مسایل دینیِ ،
علیه نیروهای خارجی و نیروهای افغان
آموزش داده میشوند .کارشناسان مسایل
سیاسی میگویند ،برای جلوگیری از حمالت
انتحاری و انفجاری ،حکومت باید فعالیتهای
استخباراتی را در مدارس دینی وزیرستان
شمالی بیشتر کند .به باور آنان ،در این
صورت ،حکومت از برنامههای تروریستان آگاه
میشود و از حمالتشان در کشور جلوگیری
خواهد شد.
استفاده از رنجر پولیس بیرون از
رسمیات
سخنگوی وزارت داخله دیروز به تمام منسوبان
پوليس هشدار داد ،پس از اين حق استفاده از
موترهای پولیس را بيرون از رسميات ندارند.
صدیق صديقى افزود ،استفادهی شخصى از

وسايط پوليس غيرقانونى است و با متخلفان
برخورد قانونى صورت میگیرد.
او افزود ،به تمام فرماندهان پوليس در سراسر
کشور دستور داده شده تا از رنجر پولیس،
بيرون از چوکات رسميات استفاده نکنند« :اين
يک دستور جدى است .نهادهاى تفتيشى و
بازرسى موظف شدهاند که هرکس از اين
دستور سرپیچی کند ،با آنان برخود قانونی کنند
و حتا از وظايفشان برکنار کنند» .این در حالی
است که بعضى از منسوبان پوليس ،از رنجر
استفادهی شخصى میکنند و اين کار باعث
خرابی رنجرها شده است .در برخی از موارد،
از موترهاى نظامى نیز براى امور شخصى
استفاده میشود که حتا بعضى از موترها ،به
ی خانوادگی در و گشت و گذارشان در
موترها 
ساحات تفريحى مبدل شدهاند.

شکریه بارکزی از حملهی انتحاری جان به سالمت برد

اطالعات روز :یک حمله کنندهی انتحاری
روز گذشته موتر حامل شکریه بارکزی ،عضو
مجلس نمایندگان را هدف قرار داد .در این
رویداد بانو بارکزی زخم سطحی برداشت؛ اما
سه فرد ملکی کشته و  32تن دیگر زخمی
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 میگوید که در
این رویداد سه غیرنظامی ،بهشمول یک دختر،
کشته شدهاند و  ۳۲تن دیگر زخمی شدهاند .در
این حادثه موتر حامل شکریه بارکزی کامال
تخریب شده است .این انفجار حوالی ساعت
ده صبح دیروز در مربوطات سرک داراالمان
در مقابل دانشگاه کاتب رخ داد .در خبرنامهی
ارسالی دفتر رسانههای وزارت امور داخلهی

کشور به روزنامهی اطالعات روز آمده است،
در این رویداد سه فرد ملکی ،بهشمول یک
دختر جوان که محصل یکی از مؤسسات
تحصیالت عالی خصوصی بود ،جان باختهاند و
 22فرد ملکی دیگر زخمی شدهاند .تا کنون فرد
یا گروهی مسئولیت این حمله به عهده نگرفته
است .اشرف غنی این حمله را محکوم کرده و
آن را خالف تمام ارزشهای اسالمی و افغانی

دانسته است .دفتر رسانههای ریاست جمهوری
با نشر خبرنامهای از قول اشرف غنی اعالم
کرد ،رییس جمهور به مسئوالن امنیتی دستور
داد تا چگونگی وقوع این حملهی تروریستی را
مورد تحقیق و بررسی جدی قرار دهند .اشرف
غنی همچنان دستور داده که با خانوادههای
قربانیان این حادث ه غمشریکی و دلجویی
صورت گیرد.

بنبستهای مال عمر
نویسنده:لیوکمتیو
ترجمه از فرانسوی :نسیم ابراهیمی
منبع:روزنامهیفرانسویزبانلیبراسیون
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

نمرهفروشی در غزنی

مال عمر ،رهبر گروه طالبان ،بهجز از چند تصویر کمکیفیتی
که از وی به نشر رسیدهاند ،دیگر کسی او را نمیشناسد.
در واقع ،شناخت ما از او ،برمیگردد به فیلم مستندی
که بهنام «آخرین خلیفهی افغانستان» از وی ساخته شده
است؛ با آن هم ،در این فیلم نیز واضح نیست« .نه ،آنجا،
این خودش نیست .در اینجا ،بلی ،در آنجا ،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 میکند .اما مال عمر کیست؟ کجاست؟ آیا حتا
او زنده است؟ کلِر بیلِت ،بِتی دم و ل ِسلی کنوت ،این سه
روزنامهنگاری که سالهای متمادی را در افغانستان سپری
کردهاند ،تالش نمودهاندتاریخ این چهرهی مرموز و خیالی
بیست سال اخیر را به تصویر بکشند.
تحقیقات و کنجکاویهای این سه روزنامهنگار ،پای آنها
را به یک دهکدهی دورافتاده و خطرناک جنوب افغانستان
کشاند؛ دهکدهای که طالبان در آنجا حکومت میکردند
و هیچ فرد خارجی ،حتا سربازان امریکایی به آنجا نرفته

بودند .این سه روزنامهنگار ،دوستان دوران کودکی مال عمر
را پیدا کردند ،دوستانی که با وی توشله بازی میکردند و
گاهی سنگ پرتاب میکردند .آنها در مورد اینکه وی در
سن سه سالگی چگونه از پدر یتیم شد ،برای ادامهی زندگی
مادرش مجبور میشودبا عمویش ازدواج کند وچگونه او
میتواند با این زندگی وفق پیدا کند ،قصه کردهاند .این
پسربچه و مرد پیر ،همدیگر را دوست نداشتند .در اوایل
سالهای  ،80وی که طلبهی علوم دینی بود ،متعهد به
جهاد علیه ارتش شوروی میشود .او در این جنگ یک
چشم خود را ا دست میدهد .در عوض ،نیروهای نظامی
زیادی در کنار وی میایستند .رژیم طالبان ،پس از حملهی
 11سپتامبر  ،2001با مداخلهی نظامی ایاالت متحدهی
امریکا در افغانستان سقوط میکند؛ اما پس از آن ،این
گروه حمالتش را علیه نیروهای بریتانیایی و امریکایی از
سر میگیرد .رهبر گروه طالبان پس از سقوط رژیمشان،
ناپدید میشود ،ولی هرازگاهی برای گروههای جنگجوی
طالبان پیام میفرستد؛ اما آیا واقعا این پیامها از خود وی

میباشند؟
سازندگان این فیلم ،تصاویری را که بر اساس معلومات و
چشمدیدهای خویش از دید و بازدیدهایشان در این فیلم
بههم چیدهاند ،از بعضی از رازها رمزگشایی کردهاند .با
آنهم ،بعضی موارد در این فیلم در حالت ابهام قرار دارند؛
مثال در مورد نوجوانی مال عمر و پیوستن او به مدرسهای
در کویتهی پاکستان .این فیلم ما را بیشتر وادار میکند
که در مورد این حومهی کراچی که همیشه پناهگاه طالبان
بوده و بهتازگی یکی از افراد نزدیک به طالبان نیز از همین
جا دستگیر شده است ،بیشتر تحقیق نماییم .در تحقیقاتی
که برای ساخت فیلم مستند «آخرین خلیفهی افغانستان»
صورت گرفته است ،از جنایتها ،کشتارها و اخاذیهای
گروه طالبان چشمپوشی شده است .اما این ضعف ،مانع
پیام اصلی فیلم شده نمیتواند .تصاویر ضعیف و روشنی
که از جنوب افغانستان ،زادگاه مال عمر گرفته شدهاند،
بیننده را در یک حالت گنگ قرار میدهند و به تفکر
بیشتر وامیدارند.

ذکی دریابی :احضار کمیسیون تخطی رسانهها
غیراصولی و غیرقانونی است

اطالعات روز :ذکی دریابی ،مدیرمسئول روزنامهی
اطالعات روز در واکنش به احضارش از سوی کمیسیون
تخطی رسانهها گفت که احضار او از طریق تیلفون صورت
گرفته و آن را غیراصولی و غیرقانونی خواند.
روزنامهی اطالعات روز در شمارههای  705و  706در دو
مطلب جداگانه نسبت به عملکرد سید مخدوم رهین ،وزیر
اطالعات و فرهنگ در قبال نامگذاری جادهی کاتب ،طنز
و نقدی منتشر کرده بود که با واکنش وزیر اطالعات و
فرهنگ مواجه شده است.
پس از نشر این دو مطلب ،هفتهی گذشته نوابی ،مشاور وزیر
اطالعات و فرهنگ سه بار به دفتر روزنامه و ذکی دریابی،
مدیرمسئول روزنامه زنگ ز د و خواهان حضور او در دفتر
وزیر اطالعات و فرهنگ شد .آقای نوابی بنا به درخواست
وزیر ،از مدیرمسئول 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 با من دارد ،خوشحال میشویم در دفتر
روزنامهی اطالعات روز از او پذیرایی کنیم.
پس از رد درخواست مالقات از سوی مدیرمسئول
روزنامهی اطالعات روز ،دیروز ،یکشنبه 26 ،عقرب
کمیسیون تخطی رسانهها طی تماسی به دفتر روزنامهی
اطالعات ،خواهان حضور ذکی دریابی ،مدیرمسئول روزنامه
در جلسهی احضاریهی کمیسیون تخطی رسانهها شده
است.
بخش ارتباطات روزنامهی اطالعات روز حین صحبت
تیلفونی با نمایندهی کمیسیون تخطی رسانهها ،از آنها
خواهان مکتوب رسمی شده است .اما کمیسیون تخطی
رسانهها ضمن اینکه تیلفونی این درخواست را مطرح
کرده ،به همکاران بخش ارتباطات ما گفته است که
مکتوب امروز به دفترتان میرسد .اما دیروز مکتوب رسمی

کمیسیون تخطی رسانهها به دفتر روزنامه نرسیده است.
ذکی دریابی ،مدیرمسئول روزنامه میگوید« :احضار این
ب من در مورد من
ت و اگر در غیا 
کمیسیون غیراصولی اس 
یا هریکی از همکاران روزنامه فیصلهای صورت بگیرد ،آن
را نمیپذیریم» .آقای دریابی میگوید که این کمیسیون
است و از این
مکتوب رسمی به ادارهی روزنامه نفرستاده 
لحاظ ،اقدامش برای فراخواندن مدیرمسئول در جلسهی
کمیسیون تخطی رسانهها که رییس آن وزیر اطالعات
و فرهنگ است و آقای وزیر شکایت کننده نیز هست،
غیراصولی و غیرقانونی است».
در همین حال ،صدیقاهلل توحیدی ،رییس نی (حمایت

کنندهی رسانههای آزاد افغانستان) میگوید :کمیسیون
تخطی رسانهها غیرقانونی است .به دلیل اینکه در قانون
رسانههای همگانی مرجع رسمی برای رسیدگی به شکایات
رسانهای ،کمیسیون رسانههای همگانی است و کمیسیون
تخطی رسانهها جایگاه مشخص حقوقی ندارد .آقای
توحیدی گفت که پیشنهاد کمیسیون تخطی رسانهها به
منظور تعدیل سه مادهی این قانون هنوز از سوی نهادهای
قانونگذاری تصویب نشده است و رییس جمهور نیز آن را
توشیح نکرده است ،لذا این کمیسیون از لحاظ قانونی حق
احضار مسئوالن رسانهها را ندارد و عملکرد آ ن غیرقانونی
است.

گفته میشود بعضی از استادان دانشگاه والیت غزنی ،از صالحیتی که
به آنها تفویض شده ،سوء استفاده میکنند .ماجرا از این قرار است که
استادان دانشگاه والیت زیبای غزنی این اواخر عاشق دختران ماهرخ
دانشگاه این والیت شده و آنها را عمداً ناکام میگذارند یا نمره کم
میدهند تا دختران شخص ًا نزد استاد محترم خویش مراجعه کرده و
خواهان روشن شدن مسئله شوند .وقتی دختران مورد نظر ،نزد استاد
گرانمایهی خویش مراجعه میکنند ،از استاد خویش میشنوند که اگر
با استاد ازدواج نکنند ،از نمره خبری نیست و در نتیجه ،ناکام میشوند
و از دانشگاه اخراج میشوند .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
به وزارت تحصیالت عالی توفیق عنایت فرماید که زمستان نرسیده از
خواب زمستانی بیدار شود .سوم ،نام خدا بگویید به استادان والیت غزنی
که شأن علمی خویش را نگهداشته و مستقیم ًا مثل همان مال امامان بر
دختران تجاوز نمیکنند! چهارم ،جالب اینجاست که یکی از استادان
میخواسته نمرهی خویش را به خواهر یکی از استادان دیگر بفروشد .حق
هم داشته است .گفته میشود ،خواهر آن استاد دیگر ،به قدری مقبول
است که اگر موالنای پاکستانی هم ببیند ،محو جمالش میشود و فوراً
دستور میدهد که جهاد را در افغانستان هم متوقف کنید .خالصه این
استاد با آن استاد یخن به یخن میشود و آن استاد از این استاد میپرسد
که «او بیناموس آقای پوهنیار فالنی ...تو چرا اینقدر بیشرمی؟ مگر
توافق عمومی این نبود که خواهران همدیگر را در پروسهی فروش نمره
شریک نکنیم؟ مگر تو پای آن توافقنامه امضا نکردهای؟ چرا توافقنامه
را نقض میکنی؟ اگر مردم خبر شوند که استادان دانشگاه والیت غزنی
خودشان توافقنامهی خودشان را نقض میکنند ،باور کن که این دانشگاه
دیگر از وجود دختر خالی خواهد شد .آنوقت مجبوریم مثل قوم لوط،
نمره را به پسران بفروشیم .نکن به لحاظ خدا این بدنامی را برای دانشگاه
بهبار نیاور! تو را به شیر مادر نیوتن قسم!» این استاد در جواب آن استاد
میگوید« ،استاد عزیز! مگر نشنیدهای که گفته ،عشق پیدا شد و آتش به
همه عالم زد! ممکنه شما نمره را بدون عشق بفروشید! اما من نمرههای
خویش را اول با عشق ترکیب میکنم ،سپس اگر خواست خدا بود،
میفروشم .این تقصیر من نیست که عاشق خواهر شما شدهام .تقصیر
خواهرت است که از شدت خوشکلی ،آمده در سرزمین قلب ما فرضیههای
جنون را اثبات میکند .در ضمن ،قوانین علمی همه همگانی اند .مث ً
ال
وقتی نیوتن کشف کرد که اگر سیب از درخت جدا شود ،به زمین میافتد؛
حاال این قانون شامل حال همهی سیبهای دنیا میشود .اینطور 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 پیشتر از مضمون
من است و چون اول من عاشق او شدهام ،تو نمرهی خود را به او نفروش!
اما تو بیناموس رفتی و فرزانه را ناکام کردی .سپس به او نمره فروختی.
گناه من چیست؟ حاال برو از خواهرت بخواه که مثل بچهی آدم بیاید با
من ازدواج کند ،ورنه مثل بچهی سگ از این دانشگاه بیرونش میکنم.
دست تو هم خالص تا پیش موالنا وزیر تحصیالت عالی!»
پنجم ،بعضی از آن مال امامان که قب ً
ال بر شاگردانشان در مسجد
تجاوز کرده و بدنام شدهاند ،از جامعهی مدنی میخواهند که جلو این
استادان بیشرف را بگیرند ،ورنه جان خواهران همه در خطر است.
آنها میگویند ،این مطابق اصول اولیهی شریعت ،یک نوع تجاوز بر
ارادهی دختران میباشد و نباید به آنها اجازه داد که در حقیقت یک نوع
تجاوز عالمانهی دیگر را در افغانستان رواج کنند .این مال امامان که از
تجاوزهای انجامدادهیشان پشیمان اند ،میگویند ،به محض اینکه از
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 همهی استادان دانشگاه
والیت غزنی نمیشود ،با آنهم ،از استادان آلوده نشده به این جنون
علمی ،تقاضا میشود که دست از مصلحت بردارند و استادان نمرهفروش
را یکایک به مردم معرفی نمایند .در ضمن ،از آنها خواهش میشود که
از وزارت تحصیالت عالی خواهش کنند که دیگر ،آدمها را به عنوان استاد
به غزنی بفرستد ،نه بچهی خالهی فالنی معین یا فالنی استاد و مدیر را!
هفتم ،نام خدا در این اواخر رقم رقم ظلم و جنایت از سوی مولویان و
استادان به بازار عرضه میشوند که بگویی ...چه بگویی؟ در این حالت
دل آدم میشود به موالنای پاکستان نامه بفرستد و از وی تقاضای ارسال
یک رمه انتحاری بکند تا هرچه استاد است را بکفاند! اما بدبختانه گفته
میشود که قرار است طی چند ماه آینده ،قطر شکم موالنای زرد یک
متر دیگر اضافه شود و تمام انتحاریان مصروف تدارکات نشیمنگاه او با
زاویهی  35درجه ،نیمخیز میباشند.
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بخش نخست

اتحاد سست و ناپایدار شد ،گرچه در گذشته در صحنههای سیاسی ،کارکرد خود را
داشت .احمد ضیا مسعو د در میان تاجیکها متحد قابل اعتمادی برای اشرف غنی شد؛
در حالی که او مثل عبداهلل عبداهلل چندان نفوذی ،حتا در میان تاجیکهای منطقهی
پنجشیر ندارد.
از سویی ،سلسله مراتب مداوم شیعه-هزاره باعث یک اتحاد ضعیف و فاقد کارکرد
آیندهگرانه میشود و در هر صورت ،سرور دانش در کنار محمد محقق و محمد کریم
خلیلی -رهبران معنوی هزارهها -به عنوان یکی از این رهبران ،باقی میماند .نفوذ
عبدالرشید دوستم در میان ازبکها و بهخصوص والیتهای جوزجان و سرپل ،امروزه
ک ماه
تا حدی محدود است و این مسئله ،معلولیکسری واقعیتهاست :در حدود ی 
است که در والیت جوزجان اقوام ترکمن با طالبان مبارزه میکنند و عالوه بر جوزجان
و همسایههای نزدیک این والیت ،گروههای طالبان بخشهایی از خاک والیتهای
بادغیس و فاریاب و همینطور 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 قدرتمندان قبیلهای از پشتونهای سنتی و اعضای اقلیتهای ملی
متمایل به گروهی از «تکنوکراتها»ی دولت جدید است که این واقعیت خود نشان
میدهد ،روند مذکور بیش از همه به نفع کاخ سفید و سایر گروههای سیاسی امریکا
است که در طول انتخابات ریاست جمهوری بیشترین تالشها را کردند و زمینه را
برای ریاست جمهوری اشرف غنی مساعد ساختند .همچنین گفتن این واقعیت مشکل
است که اشرف غنی بخواهد روابط خود را با سنت قبیلهای محدود یا از میان ببرد.
اشرف غنی [ ]...متعلق به باندی موسوم به بیروت -بهطور غیررسمی به اصطالح
گروههایی از رهبران پشتون در کابل که در سالهای  70از طریق بورسیههای
تحصیلی  USAIDبه دانشگاه امریکایی در بیروت ،دعوت شدند و سپس در ایاالت
متحدهی امریکا ادامهی تحصیل دادند -است .در خالل این دورهی زمانی ،به اشرف
غنی فرصت داده شد تا در بانک جهانی کار کند و سازمانهای بینالمللی بهطور کلی
آنها را به موقعیت برتر ،سوق دادند .از همین گروه -انورالحق احدی ،زلمی خلیلزاد و
تعداد دیگر از چهرههای شناخته شدهی «طرفدار امریکا» اکنون از نخبگان سیاسی
افغانستان به شمار میآیند.
جالب است که در تقابل با تیم عبداهلل عبداهلل ،یکی از چهرههای فعال و بانفوذ در
پروسهی مبارزات انتخاباتی ،احمد ضیا مسعود ،برادر کوچک احمد شاه مسعود قرار
داشت .وفاداری به این چهرهی مردمی میان اکثر تاجیکها [احمد شاه مسعود]،
توانست در سری تبلیغاتهای دورهی انتخاباتی بر هردو طرف [داکتر عبداهلل و غنی]
در جلب آرا تأثیر بگذارد .گرچه واقع ًا بخشی از زندگی عبداهلل عبداهلل به عنوان مشاور
و نزدیکترین همکار مسعو د سپری شد .اما بدون هیچ مشکلی و بهسادگی،عبداهلل
عبداهلل در مقام دوم همچنان حمایت قوی اکثریت کشور را با خود داشت و دارد و
حامیان سیاسی و مردمی او تقریب ًا معادل وزن سیاسی پشتونها ،در جامعهی تاجیک
معرفی میشوند.
همچنان بخش قابل توجهی از جامعهی هزاره متمایل و وفادار به محمد محقق ،معاون
عبداهلل عبداهلل و همینطور جمعیت قابل توجه ازبکها از والیتهای شمالی مثل
تخار ،قندوز ،سمنگان و همچنین تعداد دیگری از اقلیتهای قومی که روابطشان با
این چهرهی جهادی جامعهی 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 میبرد که به فاصل ه میان مناطق تحت
نفوذ او و کابل [دولت مرکزی] ،منجر شده است .پس از تشکیل دولت وحدت ملی،
عطا محمد نور ظاهراً وارد فرایند توزیع قدرت در کابل شده است .به هرحال ،او
استقاللیت خود را دارد و یکی از عوامل مهم حمایت از عبداهلل عبداهلل که تا حال نیز
یکی از قویترین متحدان او بوده است ،خواهد بود و بر موضع همیشگی خود باقی
خواهد ماند.
یکی از موفقیتهای بزرگ عبداهلل عبداهلل ،تعامل با تعدادی از جناحهای منسوب به
«حزب اسالمی» گلبدین حکمتیار بود .اتحاد با محمد خان ،معاون حزب اسالمی،
بسیاری از ناظران را شگفتزده کر د و با این حال ،احراز کرسی «رییس اجرایی» دولت
وحدت ملی از سوی عبداهلل عبداهلل ،تا حدی در نتیجهی تعدادی از آرای پشتونها در
مناطق مختلف کشور است .در دور دوم انتخابات ،عبداهلل عبداهلل حمایت زلمی رسول،
یکی از بازماندگان دور اول انتخابات ریاست جمهوری را بهدست آورد که ایشان به
لحاظ تباری ،متعلق به قبیلهی محمدزایی -یکی از بانفوذترین قبیلههای پشتونهای
افغانستان است و بهخصوص اینکه نادر شاه ( )1933-1929یکی از سران این قبیله
در گذشته ،پادشاه افغانستان بود.
ادامه دارد...

چکیدهی تحقیق
هدف این تحقیق ،بررسی موجهای گرایشهای بنیادگرایانه در
میان دانشجویان هشت دانشگاه افغانستان است .این تحقیق از
سروی دیدگاههای دانشجویان و کارمندان دانشگاهها و تحلیل
ویژگیهای اعتراضها آنان در محیطهای دانشگاهی نتیجهگیری
میکند که گسترهی بنیادگرایی در دانشگاههای کشور ،متفاوت
است .بهطور مشخص ،این تحقیق به سه دریافت قابل ذکر
دست یافت .نخست ،اکثر دانشجویان دانشگاهها بیشتر نگران
آیندهی شغلیشان هستند ،تا رسیدن به خواستهای ایدیولوژیک.
دوم ،با آنکه ما دریافتیم که اکثر دانشجویان و استادان دیدگاه
رادیکال و خشونتآمیز را نکوهش میکنند ،در میان دانشجویان
دانشگاههای کابل ،قندهار و ننگرهار واکنشهای خشمآلود در
مقابل سیاستهای حکومت افغانستان و دخالت نیروهای مسلح
بینالمللی مشاهده شدهاند و این نشاندهندهی گرایشهای
متفاوت در محیطهای دانشگاهی است .این تحقیق اشاره میکند
که در دانشگاههای کابل ،قندهار و ننگرهار تمایل قویتری
به دیدگاههای رادیکال وجود دارد و یافتهی آخری این است
که دانشگاه به حیث یک نهاد ،نقش قوی در بنیادگرا شدن
دانشجویان بازی نمیکند .اما بیشتر از آن ،فضای سیاسی و
فرصت آماده برای بسیج سریع باعث میشود که دانشجویان
خیلی راحت برای اعتراض صف بکشند .با این حال ،یافتههای
تحقیق نشان میدهند که همین بسیج آسان دانشجویان ظاهرا
باعث میشود که گروههای بیرونی مانند القاعده ،طالبان و
شاخهی نظامی حزب اسالمی حکمتیار به ترتیب با بیرقهای
سیاه ،سفید و سبز خود در میان آنان حضور یابند .در کنار آن ،این
تظاهراتها باعث میشوند که قطببندیها و در پی آن ،نفاقها
بیشتر شوند که بهطور روزافزونی ،شکل عملی تکفیر را به خود
میگیرد .تکفیر اعالم طرد یک مسلمان توسط مسلمان دیگر
به دلیل ترک اسالم است که در مخالفت مستقیم با آموزههای
متساهل و ماهیتا لیبرال برنامههای آموزشی دانشگاههای دولتی
قرار دارد .در حالی که تظاهرات بنفسه یکی از ویژگیهای عام
دموکراسیهای مترقی است ،شواهد نشان میدهند که بعضی از
تظاهراتهای دانشجویی نفا ق فرقهای یا سرکوب حقوق زنان
را شعار میدهند که هردوی این شعارها ،در مخالفت با اصول
دموکراتیک اند و برای ثبات افغانستان تهدید ایجاد میکنند .با در
نظرداشت اینکه بیشتر از  63درصد نفوس افغانستان را جوانان
زیر  24سال تشکیل میدهند ،بیتوجهی به اینگونه نفوذها،
احتمال و ظرفیت گسترش آن را افزایش میدهد که پیامدهای
جدیای برای توسعه و امنیت افغانستان خواهد داشت .همزمان
با اینکه افغانستان بهسوی مرحلهی جدیدی از دولتسازی
حرکت میکند ،توجه ویژه برای برآوردن نیازهای جوانان کشور و
بهصورت خاص ،دانشجویان دانشگاهها ،از تالشها برای رسیدن
به ثبات پایدار و آرامش و حفظ آن جداییناپذیر است.
این تحقیق نخستین بخش سلسلهای از کارهای تحقیقی ادامهدار
است که گرایشهای بینادگرایانه را در بخشها و نهادهای
گوناگون افغانستان مورد مطالعه قرار میدهد .بهصورت مشخص،
این مطالعه در اواخر سال  2013آغاز و در ماه اکتوبر 2014
تکمیل شد .تحقیقهای بعدی ،گرایشهای بنیادگرایانه را در
مدرسهها در سراسر افغانستان و نیروهای امنیتی کشور مورد
مطالعه قرار خواهد داد.
یافتههای مهم
 .1دانشگاه به حیث یک نهاد ،نقش قوی در بنیادگرایی
دانشجویان بازی نمیکند .اما بیشتر از آن ،فضای سیاسی
مشبوع و فرصت آماده برای بسیج سریع باعث میشود که
دانشجویان خیلی راحت برای اعتراض صف بکشند .با این
حال ،یافتههای تحقیق نشان میدهند که همین بسیج آسان
دانشجویان ظاهرا گروههای بیرونی مانند القاعده ،طالبان و
شاخهی نظامی حزب اسالمی حکمتیار را به ترتیب با بیرقهای
سیاه ،سفید و سبزشان بهسوی آنان میکشاند.
 .2با آنکه پاسخ دانشجویان در اکثر دانشگاهها نشاندهندهی
دیدگاههای معتدل بود ،در میان پاسخ دانشجویان دانشگاههای
کابل ،قندهار و ننگرهار لحن بنیادگرایانهی قویتری دیده
میشود .با وجود اینکه دیگر موارد در تمام دانشگاههای مورد
مطالعه تا حدودی با هم مشاب ه اند ،این سه دانشگاه به حیث سه
جایی شناخته شدند که در آن بیرقهای سیاه القاعده ،بیرق سفید
طالبان و پرچم سبز شاخهی نظامی حزب اسالمی حکمتیار ،بلند
میشوند و نشان میدهد که این گروههای بیرونی منبع بالقوهی
بنیادگرا شدن دانشجویان اند تا خود دانشگاه.

بخش دوم

یادداشت :این تحقیق که بهتازگی توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به
نشر رسیده است ،در نوع خود ،یگانه و تازهترین پژوهش معیاری در رابطه به گرایشهای
بنیادگرایانه در میان دانشجویان افغانستان است .این پژوهش هم برای نهادهای علمی
و مدنی و هم برای نهادهای حکومت و پالیسیسازی ،درک بهتری از زمینههای رشد
بنیادگرایی در محیطهای دانشگاهی ،دالیل گرایش دانشجویان به برداشتهای بنیادگرایانه
از اسالم و چگونگی نفوذ گروههای بنیادگرا؛ مانند حزب اسالمی حکمتیار ،طالبان و القاعده
در میان دانشجویان فراهم میکند .با توجه به این واقعیت که جوانان بخش بزرگتر
جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند و مراکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور در حال
ت بزرگی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود دارد .اما اگر به خواستها
گسترش اند ،ظرفی 
و نیازهای جوانان توجه نشود و بر مراکزی که آنان در آنجا آموزش و مهارت کسب میکنند،
نظارتی وجود نداشته باشد ،تهدیدهای تازهتری برای توسعه و امنیت کشور ایجاد میشوند.
روزنامهی اطالعات روز ،با درک اهمیت موضوع و سرنوشتساز دانستن مسئلهی جوانان و
دانشجویان کشور ،این تحقیق را ترجمه و نشر میکند.

 .3بهجز از دانشگاه بامیان ،اکثر استادان دانشگاههای دیگر
مطابق برنامهی درسی توصی ه شده توسط وزارت تحصیالت عالی
پیش نمیروند و مطالب درسی مطالعات مذهبی (ثقافت اسالمی)
بر اساس برداشتها و خواستهای ایدیولوژیکی تهیه میشوند.
در نتیجه ،احتمال اینکه این برنامهها و مطالب درسی از لحن
معتدل بهسوی افراطیت انحراف یابد ،افزایش مییابد.
 .4اکثر دانشجویان و استادان این دیدگاه را رد میکنند که
خشونت به عنوان شیوهای برای اعتراض توسط اسالم توجیه
شده است .یکی از ویژگیهای اکثر اعتراضهای دانشجویان ،سر
دادن شعارهای ضدخشونت جاری و تلفات غیرنظامیان در کشور
بوده است و نه تفاوتهای مذهبی یا فرهنگی.
 .5اکثر دانشجویان دانشگاهها بیشتر نگران آیندهی
شغلیشان هستند ،تا رسیدن به خواستهای ایدیولوژیک .این
نگرانی دانشجویان از درخواستهای آنان برای برنامههای
دانشگاهی بهتر و حمایت در دوران بعد از فراغت آشکار میگردد.
توصیهها
 .1به منظور محدود کردن تأثیرگذاری گروههای بیرونی بر
دانشجویان ،توصیه میشود کهائتالفی از جامعهی مدنی یا نهاد
نظارتی برای نظارت از کارکردهای وزارت تحصیالت عالی،
معیارها و کیفیت آموزش و تدریس تشکیل گردد .آنان بهویژه
از دخالتهای بیرونی در ساختن برنامهی درسی و محتوای
آن و تطبیق شیوههای تدریس و معیارهایی که باعث تقویهی
ایدیولوژی بنیادگرایانه میشوند ،نظارت کنند.
 .2به منظور مقابله با تفاوتهای قاب ل پیشبینی در برنامهی
درسی و محتوای آن و کارکردهای دانشگاهها در سراسر کشور،
وزارت تحصیالت عالی باید معیارهای ملی برای تمام دانشگاهها
و تمام دانشکدهها ایجاد کند .برعالوه ،این وزارت باید آموزش
دوامدار را برای کارمندان و استادان به منظور بهبود و حفظ
معیارهای تعیینشده فراهم نماید.
 .3از آنجایی که شغل بعد از فراغت دغدغهی نخستین
دانشجویان است ،وزارت تحصیالت عالی باید برنامههای
کاریابی ،دورههای کارآموزی و کار در کنار تحصیل را برای
دانشجویان و فارغان آیندهدار بر اساس شایستگی فراهم کند و
با تمرکز ویژه ،برخورد سلیقهای ،جانبداری و قومو خویشبازی
را که باعث روکردن دانشجویان بهسوی بنیادگرایی میشوند،
از میان ببرد.
 .4به منظور تشویق فعالیتهای میانگروهی بزرگتر و بیرون
شدن از مرزهای معمول قومی و مذهبی ،وزارت تحصیالت
عالی برای انجمنهای دانشجویی منابع مالی فراهم کند و این
انجمنها را متنوع بسازد تا متمم انجمنهای ایجادشدهی مذهبی
باشند.
مقدمه
پیشینهی تظاهراتهای مردمی در افغانستان به اواخر دههی
 1970و  1980میالدی میرسد .در آن زمان ،گروههای
مذهبی در مقابل ایدیولوژیهای رقیب سوسیالیستی که با
حملهی شوروی به اوجش رسیده بود ،ایستادند .با اعالم جهاد،
اکثر آنان به برداشتهای بنیادگرایانه از اسالم به حیث راهی
برای مقاومت روی آوردند .بعد از سرنگونی اتحاد شوروی و
گ داخلیای که افغانستان را فراگرفت ،بار
بهدنبال آن ،جن 

دیگر طالبان به برداشتهای بنیادگرایانه به عنوان راهی برای
به دست گرفتن کنترول و حکومت بر افغانستان ر و آوردند .با
آنکه هم مجاهدین و هم طالبان اقدامات تندروانهی زیادی را
مرتکب شدند ،طرح دیدگاه شکست دادن مهاجمان خداناباور و
خاموش کردن خشونتهای جنگهای داخلی بعضی مردم را
بهسوی جهادگرایان و ایدیولوژی طالبان سوق داد .با سرنگونی
رژیم طالبان در خزان سال  ،2001برخی عوامل ،بهشمول حضور
دوامدار ایاالت متحده در افغانستان ،فساد در درون حکومت و
توزیع ناعادالنهی فرصتهای اقتصادی بار دیگر باعث شده است
که بعضی از شهروندان دست به اعتراض بزنند.
چند رویداد در محیطهای دانشگاهی در سراسر افغانستان در
جریان پنج سال اخیر ،نگرانیهایی در رابطه به ظرفیت بالقوه
برای بنیادگراشدن دانشجویان و نقشی که دانشگاه میتواند در
تشویق آنان بازی کند ،ایجاد کردهاند .در سال  ،2009بیشتر
از سه هزار دانشجوی دانشگاه ننگرهار در اعتراض به عملیات
ایاالت متحده تظاهرات کردند .آنان شاهراه کابل-جاللآباد را
بستند ،پرچم ایاالت متحده را به آتش کشیدند و اجساد قربانیان
ت را با خود به پیش خانهی والی بردند (کاکر،
غیرنظامی عملیا 
 .)2009بار دیگر در سال  ،2011دانشجویان دست به تظاهرات
لویه جرگ ه در حمایت از
زدند ،این بار اما ،در اعتراض به تصمیم 
همکاری استراتژیک با ایاالت متحده (شینهوا .)2011 ،در یک
رویداد دیگر ،یک دانشجوی دانشگاه کابل در جریان یک برخورد
خشونتآمیز که باانگیزههای فرقهای به میان آمده بود ،کشته شد.
این اتفاق زمانی روی داد که دانشجویان شیعه میخواستند روز
عاشورا را در خوابگاه دانشگاه کابل گرامی بدارند؛ اما با مخالفت
دانشجویان سنی مواجه شدند (احمد .)2012 ،در سال ،2012
نزدیک به پنج هزار دانشجو و استاد دانشگاه کابل در اعتراض
به فیلمی ضداسالمی 1که در خارج تهیه شده بود ،تظاهرات
کردند .بار دیگر در ماه می سال  ،2013دانشجویان دانشگاه کابل
در اعتراض به قانون منع خشونت علیه زنان تظاهرات کردند
(هوج و طوطاخیل .)2013 ،آنچه در بعضی از این گردهمآییها
نگرانکننده بوده است ،بلند کردن بیرقهای سیاه ،سفید (عثمان،
 )2012و سب ِز به ترتیب ،القاعده ،طالبان و شاخهی نظامی حزب
اسالمی حکمتیار بود .بر اساس گزارشها ،تظاهراتها بهطور
فزایندهای توسط اینگونه جناحهای سیاسی حاشیهای و فعاالن
بنیادگرا سازماندهی میشوند ( ُکل.)2012 ،
سوال تحقیق
هدف این تحقیق  )1مطالعهی گرایشهای بنیادگرایانه در میان
دانشجویان در محیطهای دانشگاهی افغانستان؛  )2مقایسهی
ویژگیهای اعتراضهای دانشجویی دانشگاههای کشو ر و )3
مشخص نمودن اینکه در کجا و چگونه دانشگاهها میتوانند خود
را در مقابل بنیادگراشدن دانشجویان تجهیز و نفوذ بنیادگرایان
را محدود کنند.
ادامه دارد...
فلم بیگناهی مسلمان ( )Innocence of Muslimیک فلم
 13دقیقهای بود که در سال  2012توسط یک مصری-امریکایی
به نام نکوال باسیلی نکوال در یوتیوپ گذاشته شد .این فلم با آنکه
با هزینهی اندک ساخته شده بود باعث تظاهرات مسلمان در
کشورهای پاکستان ،افغانستان ،استرالیا و برخی جاهای دیگر شد.
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سرما ،نم ،فقر؛

زندگی دشوار دانشجویی در بامیان

یادداشتهایسخیدادهاتف

بگویید
الماری را برده

ایوب آروین ،بیبیسی

با فرارسیدن فصل سرما و باریدن برف و باران ،دانشجویان مسافر در بسیاری از مناطق
افغانستان ،بهویژه مناطق بسیار سر ِد مانند بامیان ،با دشواریهای زیادی دست و پنجه
نرم میکنند.
دانشگاه بامیان ،خوابگاه ندارد .هزارها دانشجوی تنگدست دختر و پسر دانشگاه بامیان،
دکانهای پسکوچههای بازار بامیان را ماهیانه دو تا چهار هزار افغانی به کرایه میگیرند.
دانشجویان مجرد به دلیل محدودیت فرهنگی ،نمیتوانند همسایهی روستاییان و
خانوادههای محالت شهری شوند.
غضنفر مرتضوی ،یکی از این دانشجویان میگوید« :از شدت سرما به تنگ آمدهایم.
اگرچه بچههای هر اتاق برای خود یک خانهی پالستیکی هم درست کردهاند تا هم اتاق
ما گرمترشود و هم در اوقات بارندگی بشکههای آب ،وسایل آشپزی و کفشهای ما خراب
نشوند ،اما چون هوا بسیار سرد استــ  ۱۰درجهی سانتیگراد زیر صفرــ این خانههای
پالستیکی هم جلو سرمای شدید را نمیتوانند بگیرند».
او که دو سال ساکن یک دکان بوده ،میافزاید ،مشکل تنها سردی هوا نیست ،بلکه
دکانهای نمناکی که سالها محل نگهداری و فروش مواد خوراکی بوده ،به محل پرورش
حشرات خطرناکی مانند گژدم تبدیل شدهاند .عالوه بر آن ،نبود برق و س روصدای بازار،
آرامش دانشجویانی را که نیاز به تمرکز در آموزش دارند ،گرفته است.
وضعیت دانشجویان دختر بدتر از این است .زهرا صبوری ،دانشجوی دانشکدهی تعلیم و
تربیت ،که با سه دختر دیگر در یک اتاق کرایی در بازار بامیان زندگی میکند ،میگوید،
حاال دشوار است که خانوادهی ندار و سنتیاش را قانع کند که با ادامهی تحصیلش در
اتاق کرایی بازار موافقت کند .او میگوید که خودش هم به تنگ آمده ،اما هیچ راهحلی
هم نمیبیند.
پارسال دانشجویان بامیان در اعتراض به وضعیت نامناسب زندگی خود ،در تاریکی شب
تظاهرات کردند .محمد هادی میرزایی ،یکی دیگر از این دانشجویان میگوید که این
تظاهرات سودی نبخشید .او که چهار سال به همین وضعیت در «کوچهی محصلین»
بازار بامیان زندگی کرده ،میگوید ،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 سازمانهای
غیردولتی ،کارگران عادی و تاجر ،دیگر ظرفیت پذیرش جمعیت بیرونی را ندارد .در حال
حاضر چهار تا ده دانشجو در یک اتاق بهسر میبرند– اتاقهایی که اص ًال برای فروش
مواد غذایی ،وسایل خانگی و کشاورزی ساخته شدهاند.
علییاور سیرت ،رییس دانشگاه بامیان میگوید که این دانشگاه چهار هزار و  ۵۲۲دانشجو
(از جمله  ۷۶۶دختر) دارد که از آن جمله  ۲۷۳۶دانشجو (از جمله  ۵۲۵دختر) مستحق
خوابگاه هستند .تقریب ًا همهی این دانشجویان مستحق خوابگاه ،در دکانهای بازار و در
وضعیت بدی بهسر میبرند.
بر اساس معیارهای آموزشهای عالی دولتی در افغانستان ،تنها کسانی مستحق ورود به
خوابگاه شناخته میشوند که میانگین نمرات آنها دستکم  ۶۵درصد و فاصلهی محل
زندگی آنها از دانشگاه ۳۵ ،کیلومتر باشد .اگر خوابگاه وجود نداشته باشد ،به آنها ماهانه
 ۱۸۳۲افغانی ( ۳۲دالر) پرداخت میشود.
آقای سیرت گفت ،دانشگاه بامیان خوابگاه دخترانهای با ظرفیت پذیرش  ۱۶۰دانشجو دارد

که به دلیل دوری آن از دانشگاه و نبود امکانات حم لونقل ،تنها  ۶۰دانشجو در آن
زندگی میکنند .او میگوید کار ساخت خوابگاه پسرانه با ظرفیت پذیرش  ۴۸۰نفر از
سال  ۱۳۸۸آغاز شده ،ولی شرکت قراردادی به دالیلی حاضر به ادامهی کار نیست.
با این وضعیت ،بسیاری از دانشجویان دانشگاه بامیان آرزو دارند که تغییر محل
آموزش بدهند و در دانشگاههایی 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 اینکه از کجا معلوم که وضعیت آنها
در دانشگاههای دیگر بهتر شود.
دانشجویان مسافر در دیگر دانشگاههای کشور هم وضعیت دشواری دارند؛ ولی نه
بهسختی زندگی دانشجویان بامیان .بسیاری از دانشگاههای والیتی خوابگاه ندارند.
حتا دانشگاههای بزرگی مانند دانشگاههای دولتی کابل ،ننگرهار ،بلخ و هرات هم
خوابگاه کافی برای دانشجویان ندارند.
در حال حاضر هزاران دانشجوی دانشگاههای دولتی در شهر کابل در اتاقهای کرایی
زندگی میکنند و آنهایی که در خوابگاهها هستند هم با دشواریهای زیادی مواجه
اند ،از کیفیت غذا تا کمبود جا .بعضی از خوابگاهها در دانشگاههای والیتی اص ًال به
دانشجویان غذا نمیدهند.
برخی از آگاهان میگویند که مشکل اصلی کمبود بودجه در وزارت تحصیالت عالی
نیست ،چرا که به گفتهی آنها ،هم خود این وزارت پول کافی در اختیار دارد و هم
سازمانهای بینالمللی و وزارتخانههای دیگر ،از جمله وزارت مبارزه با مواد مخدر،
به این وزارت کمک میکنند.
به نظر این آگاهان ،دلیل اصلی نبود خوابگاه در دانشگاهها ،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 مقامهای وزارت تحصیالت را در این مورد و همچنین انتقادهای
دانشجویان بامیان داشته باشیم ،اما به نتیجه نرسیدیم .وزارت تحصیالت عالی کشور
در سالهای اخیر تقریب ًا هرساله متهم به ناتوانی در مصرف بودجهی توسعهای خود
میشود .سال گذشته مجلس نمایندگان گزارش داد که این وزارت تنها  ۳۵درصد از
بودجهی خود را در سال  ۱۳۹۰مصرف کرده بود.

در فرهنگ ما این قدر «نظر» متعالی زیاد است که به
نظرهای من و امثال من کسی توجه نمیکند .به همین
خاطر ،ما سعی میکنیم زیاد مزاحم هموطنان محترم
نشویم و نظرهای خود را سرکوب شده نگهداریم .طبیعی
است که از این جهت تا حدودی عقدهای هم شدهایم.
مثال یکی از نظرات شخصی اینجانب این است که در
نحوهی گزارشدهی از قضیهی دزدی در کابل بانک،
باید تغییراتی بیاید.
ببینید ،وقتی که میگوییم فاصلهی زمین با فالن
کهکشان مثال چهار صد میلیارد کیلومتر است ،مغز مردم
اندامپرور کشور یک قریچ میکند و از چرخش میایستد.
چهار صد میلیارد کیلومتر یعنی چه؟ باید به ملت بگویید:
جان من ،این مورچه را میبینی؟ فکر کن این مورچه
بخواهد از کابل حرکت کند و به قلهی هندوکش برسد.
سخت است ،نه؟ خوب ،حاال فکر کن که فاصلهی زیاد
یعنی چه؟
این طوری شاید ملت برای لحظهی کوتاهی احساس
کند که میان زمین و فالن کهکشان فاصلهی زیادی
هست.
حاال بیاییم سر قضیهی کابل بانک .شما میخواهید مردم
از اینکه کسی  995میلیون دالر را از این بانک دزدی
کرده ،ناراحت شوند .مگر مردم میتوانند بفهمند که 995
میلیون دالر چهگونه چیزی است؟ شما بگویید ،یک نفر
از کابل بانک  19هزار دالر دزدی کرده .ببینید مردم به
سرکها میریزند و خواهان اعدام آن دزد میشوند .اما
وقتی که میگویید مثال وزیر مالیه  96میلیون دالر از این
بانک برده ،مغز مردم واقعا قریچ میکند و از کار میافتد.
پیشنهاد من این است که دزدهای کابل بانک را بهخاطر
مبالغ قابل فهمتری محاکمه کنند تا مردم هم عصبانی
شوند .این طوری بهتر به نتیجه میرسیم.
البته من انتظار ندارم که کسی به حرفهای من گوش
بدهد .مگر آن دفعه که گفتم رییس جمهور نباید با
جنرالهایی که در میدان هوایی کشورها به استقبال او
میآیند ،دست بدهد ،کسی به من گوش داد؟ همین دیروز
رییس جمهور از صدراعظم پاکستان پرسید که واسکت
خود را به چند خریده .گفته بودم در عرف دیپلماتیک این
چیزها را نمیپرسند.
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بگو مگو از
Ali Payam

اطالهی رسیدگی کار اداری
گوش حکومت گنده کر
خاک بر سر وزارتخانهها .مرده شوی ببرد ریاستهای
عمومی را و کلیه ادارات را .خاک بر سر حکومت گنده و
مزخرف .مأموران خبیث و مردار وزارت ...به من گفتند :نامههای ارسالی به ادارات از دو
و نیم سال پیش هنوز الجواب ماندهاند .امروز که به یکی از ریاستهای عمومی رفتم،
به چشم سر دیدم .مدیر گفت :این کارتنها نامههایی است که از سال  1390مانده .یک
ابوال هم پیدا نمیشود که این مردارها را از ادارات گم کند .گفت 14 :سال مدیر عمومی
این اداره هستم .اگر حکومت گنده و خبیث نباشد ،این نجسهایی را که در اطالهی
کارها ،اطالهی دادرسیها ،اطالهی فعالیتها و اطالهی برنامههای اداری نقش دارند ،چرا
در بین یک گودال چاه نمیکند!
همین حکومت چتی و احمق یک اداره بهنام 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 ،نامههای مردم را چرا تعقیب نکند؟ باید اعالم کند« :او برادر! نامههای مرا
بفرست» .باید به ادارهی مرسل علیه -به اصطالح این گندهها -بگوید« :او بیادر! جواب
بده» .حکومتی که عرضهی خدمات را بهخوبی نتوانست تأمین کند ،بمیرد بهتر است.
این اطالهی کارها را چه کسانی جواب بگویند؟
عرضهی خدمات درست از سوی دستگاه حکومت حق شهروندی ماست .یک سیستم
نظارتی صحیح الزم است تا به تمام حقوق تضییع شدهی مردم جواب بگوید .وقتی که
مدیر عمومی گفت :نامههایی از سال  1390هنوز در بین کارتن مانده ،من آب یخ بر دلم
زدم .گفتم :برو بخیر بعد از یک دهه شاید نامهی تو به مرجع صدور برگردد.
شما را به خدا مردم گناه دارند آقای رییس جمهور؟


محمد حسین جوهری

رییس جمهور میشنوی؟
تنها دو حرف دارم:
اول ،من به عنوان یک شهروند و مأمور در حکومتی که
قرار است برای پنج سال آینده ،رهبری آن را داشته باشی،
تا حاال به دلیل پرداخت نشدن معاشم ،آذوقهی زمستان را تهیه نتوانستهام .پس چه
ضرورت بود که  150نفر در سفر پاکستان تو را همراهی کنند ،یا اینکه هزینهی
این سفر را پاکستانیها پرداخت کردند؟ مگر خودت نمیدانی که یکی از موارد فساد
در حکومت کرزی ،همین سفرهای بیرون از چوکات و بیهدف مقامهای دولتی به
کشورهای خارخی بود که میلیونها افغانی را حیف و میل کردند؟
دوم ،مردم میگویند ،بهجای این سفرها ،اول کابینهات را جور کن و کار را به اهل آن
بسپار ،بعد هر جایی که دلت خواست برو.


محمد جلیل تجلیل

دست از طلب ندارم تا کام من برآید!
استادان دانشگاه غزنی دانشجویان دختر را عمدا ناکام
میگذارند تا از این طریق کامجویی نموده و به خواست
بیشرمانهیشان دست یابند .وقتی دانشجویان دختر به
آنان مراجعه میکنند ،راه کامیابی را ازدواج با استاد که سبب ناکامی وی شده ،میدانند.
هرچند این حرف جدید و تازهای نیست؛ اما از آنجایی که دانشجویان توانستند این
مسئله را رسانهای و فاش کنند ،قابل تحسین است؛ زیرا بسیاری از دانشجویان قربانی
خواستهای پلید استادنماها شدهاند.


Yasin Samim

واقع ًا نگرانم
این انتحار و انفجار چیزی نیست جز پیام ِد رویکر ِد
رومانتیک ما به منافع ملی و سیاست خارجی .تا زمانی که
ِ
تغییر جدّییا به گفتهی جعفر رسولی« ،جسارتِ معاملهی
سیاست خارجی بهوجود نیاید ،هر روز شاهد چنین انفجارها و
ِ
متفاوتتری» در دستگاه
انتحارها خواهیم بود.
متأسفانه گزارشها میرسانند که انفجار امروز تلفات انسانی زیادی داشته است و هدفش
شکریه بارکزی ،یکی از نمایندگانِ برجسته و صریحالحن مجلس بوده است .امیدوارم
همهی قربانیان امکانِ نجات و درمان داشته باشند.
چه بگویم؟ جز اینکه بنویسم :متأسفم برای سیاستمداران و نخبگانِ ما


Roya Zamani Hareva

اخبار تجاوز از سوی میهنم روح آدمی را سخت میآزارند:
تجاوز بر کودکی سه ساله ،آنهم گروهی ،دور از تصور
آدمی است .تجاوز به دختران و زنان و حتا تجاوز بر پسران
و مردان.
آیا اعدامها تنها راهحل است؟
مسبب اصلی این تجاوزها سالیان جنگ و نظامهای حاکم بر سرزمین ماست که برای
مردم فرهنگ سراسر آلوده به وحش و جهل ،مانند اژدهای دهنباز آفریدند تا ملت را از
هرسو ببلعد و به گام مرگ سوق دهد.
وقتی در اوج جهل و فقر جوانان دست و پا میزنند و از زندگی مشترک و دوست داشتن
و خانواده و ارزشها در زندگی کوچه و بازاریشان حتا به گوششان نرسیده ،چطور
میتوان توقع داشت مثل آدم برخورد کنند؟
همانهایی که هزار بار لعنت میفرستند ،میلیون میلیون پیشکش برای فروش دختر
خود تعین میکنند ،چگونه جوانها ازدواج کنند؟ چگونه راهحل 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 پروسهی تجاوز همچنان
ادامه خواهد داشت ،حتا اگر هر روز سرشان بر چوبهی دار رود .کسی که در فقر و جهل
هر روزش مرگ باشد ،او را چه باکی از چوبهی دار باشد؟
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قبلازخریدموبایل
بخوانید

اگر به یک تیلفون هوشمند نیاز دارید و اولین باری است
که به سراغ این گوش یها م یروید ،یا م یخواهید از یک
تیلفون جدیدتر و کارآمدتر استفاده کنید ،الزم است در
درجهی اول بدانید که از تیلفون همراهتان چه م یخواهید.
در حال حاضر گزینههای متنوعی از تیلفونهای هوشمند
با قابلی تها و ب رندهای مختلف در بازار فروخته م یشوند
که ممکن است خدمات تقریبا یکسانی ارائه کنند؛ اما
عملکرد ه ریک در ارائهی این خدمات متفاوت است.
بناب راین ،الزم است خریداران ب رای انتخاب تیلفون همراه
مناسب به ویژگ یهایی توجه کنند که ب رای آنها از اهمیت
بی شتری برخوردار است .توصی ههای زیر که در سایت
 Digitaltrendsآورده شده است ،م یتواند به
انتخاب بهترین تیلفون همراه هوشمند کمک کند.
 .1از یک موبایل چه م یخواهید؟
یک تیلفون همراه با صفحهی نمایش بزرگ ،متوسط
یا با صفحهکلید فیزیکی احتیاج دارید؟ ب رایتان دوربین
موبایل اهمیت دارد یا قابلی تهای اتصال آن مهمتر است؟
تصمیم شما در این مرحله در مورد اینکه دقیقا کدام یک
از قابلی تهای تیلفون همراه کاربرد بی شتری ب رایتان دارد
و از اهمیت بی شتری برخوردار است ،م یتواند تعیین کند
که باید به سراغ چه مدلیا ب رندی بروید.
 .2سیستم عامل مورد نظرتان را انتخاب کنید
ک بری،
در حال حاضر چهار سیستم عامل اندورید ،بل 
 iOSو ویندوز تیلفون ب رای تیلفونهای همراه هوشمند
ط راحی شدهاند:
اندروید :از سوی شرکت گوگل ط راحی و روی اکثر
تیلفونهای هوشمند جدید نصب شده است .سیستم
عامل اندروید به یک ب رنامهی قدرتمند به نام گوگل پلی
( )google playمجهز است که م یتوان از طریق
آن به تمامی ب رنامههای اندرویدی دسترسی پیدا کرد.
این ب رنامه از نظر ظاهری شباهتی به  iOSدارد ،با این
تفاوت که این سیستم عامل دارای ابزارها و ب رنامههایی
است که م یتوان آنها را برروی صفحهی نمایش اصلی
شخص یسازی کرد؛ مانند ب رنامهی آب و هوا .با توجه به
اینکه اندروید یک نرمافزار ( open sourceم یتوان
در کد منبع آنها تغییر ایجاد کرد) است ،شرکتهایی مانند
سامسونگ و اچت یسی م یتوانند به دلخواه خود در آن
تغیی راتی را ایجاد کنند که این تغیی رات همیشه بهنفع
کارب ران تمام نم یشود.
بلک بری :اگر عالقهی چندانی به ک یبوردهای لمسی
ندارید و ترجیح م یدهید از یک ک یبورد فیزیکی ب رای
نوشتن متن پیامک استفاده کنید یا اینکه صفحهی
نمایش کوچکتر ب رایتان مناسبتر است ،موبایلهای
بلک بری که سیستم عامل همین ب رند نیز روی آنها
نصب شده است ،م یتوانند انتخاب مناسبی باشند.
این ب رند تیلفون همراه از سوی یک شرکت کانادایی ط راحی
شد و توانست در ابتدای ورودش به بازار رقابت موبایلها،
تحولی در تکنولوژی تیلفونهای هوشمند بهوجود آورد؛ اما
در سالهای اخیر با مشکالتی در زمینهی فروش مواجه
شده است .بی شتر تیلفونهای همراهی که با سیستم
عامل بلک بری ط راحی شدهاند ،از قدرت پردازش کندتر
و امکانات کمتری نسبت به آنچه که اندروید و  iOSبه
کارب رانشان ارائه م یدهند ،برخوردارند.
 :iOSتیلفونهای هوشمند آیفون تنها گوش یهایی
هستند که سیستم عامل  iOSروی آنها نصب شده
است و اپل که ط راح این نرمافزار است ،تصمیم دارد به
انحصاری بودن این سیستم عامل ادامه دهد .نرمافزار
 iOSکه نزدیک به شش سال است وارد بازار نرمافزارهای
موبایلی شده است ،عالوه بر اینکه توانسته از همان ابتدا
تحولی را در دنیای این نرمافزارها بهوجود آورد ،از استاندارد
تمام نرمافزارهای دیگر یک سر و گردن باالتر است.

اگر قبال از دستگاههای ساخت این شرکت استفاده کردهاید
و با این نرمافزار آشنایی دارید ،آیفون م یتواند گزینهی
خوبی ب رای شما باشد .اگرچه  iOSبه اندازهی سیستم
عامل اندروید امکان استفادهی هوشمندانه و متفاوت را
به شما نم یدهد؛ اما سیستم عاملی با ط راحی ساده و
استفادهی آسان است که از بهترین اپلیکیشنها و
بازیهای ط راحی شده ب رای موبایل سود م یبرد.
ویندوز تیلفون :بعد از شکست «ویندوز موبایل»،
مایکروسافت سیستم عامل جدیدی را ب رای تیلفونهای
همراهش با نام «ویندوز فون » (windows
 )phoneط راحی کرد که تنها سیستم عاملی است
که نوع جدیدی از ط راحی را به کاربر ارائه م یدهد .در
این سیستم عامل به جای اینکه ب رنامهها بهصورت آیکن
جدولی نشان داده شوند ،از آیکنهای زندهای استفاده
ی ویجت
شده است که در واقع نیمیآیکن ب رنامه و نیم 
(ابزارک) است .هر ب رنامهای که روی صفحهی نمایش شما
وجود دارد ،بهصورت اطالعات زندهای که تغییر م یکنند،یا
گرافیک نشان داده م یشود.
 .3ویژگی خاص تیلفون همراهتان را انتخاب
کنید
وقتی ب رای خرید تیلفون همراه به مجتمعهای فروش
تیلفون همراه مراجعه م یکنید ،انتخابهای زیادی
پی شروی شما قرار داده م یشوند؛ اما هی چوقت نم یتوانید
به کارمندان و فروشندگان یک نمایندگی خاص در بارهی
ویژگ یهایی که در مورد تیلفونهای همراهشان م یدهند،
اعتماد کنید و بر اساس حرف آنها مدل موبایل مورد
نظرتان را انتخاب کنید.
بهتر است اگر دوستی دارید که اطالعات کافی در بارهی
تیلفونهای همراه دارد ،وی را ب رای خرید تیلفون با خود
ببرید و اگر چنین امکانی ب رای شما وجود ندارد ،تعدادی
از مهمترین ویژگ یهای هر تیلفون همراه در زیر آورده
شده است که م یتوانید بر اساس آنها انتخاب درستی
داشته باشید.
صفحهی نمایش :ه ریک از صفحههای نمایش
 AMOLEDیا  LCDدر نوع خود صفحههای نمایش
خوبی محسوب م یشوند .ب رای انتخاب یک صفحهی
نمایش با کیفیت مناسب ،الزم است به رزولوشن تصویر
توجه کنید.
حداقل کیفیت مورد نیاز شما م یتواند یک صفحهی
نمایش با کیفیت  480×800پیکسلی باشد؛ اما اگر یک
تیلفون با صفحهی نمایش  720×1280پیکسلی انتخاب
م یکنید ،باید بدانید که این تیلفون باالترین کیفیت
تصویر را دارد .هر صفحهی نمایشی که دارای کلمهی
 Retinaاست و از سوی اپل ط راحی شده ،شما را ناامید
نخواهد کرد.
پردازندهی دو هستهای :موبایلهایی که از داشتن یک
پردازندهی دو هستهای سود م یب رند ،بهترین گزینهها
هستند؛ چرا که این تیلفونها نسبت به موبایلهای یک
هستهای عمر مفید طوالن یتر دارند.
گوش یهای یک هستهای اگرچه تیلفونهای ارزانتری
هستند و بعضی سیستمهای عامل؛ مانند ویندوز تیلفون و
بلک بری روی دستگاههای دو هستهای نصب نم یشوند؛
اما اگر حق انتخاب دارید ،حتما یک تیلفون با پردازشگر
دو هستهای یا حتا چهار هستهای را انتخاب کنید و این
نکته را در نظر بگیرید که قرار نیست تمام پولتان را بابت
خرید یک تیلفون همراه پرداخت کنید ،بلکه گوش یهای
هوشمند جدید در واقع کامپیوترهای شخصی کوچکی
هستند که باید از قدرت پردازش باالیی برخوردار باشند.
اتصال  :4G LTEاگر بی شتر فعالی تهایتان به انترنت
مربوط م یشود و سرعت اتصال نیز ب رایتان اهمیت دارد،
موبایلی را انتخاب کنید که از انترنت  4Gپشتیبانی کند

و عالوه بر آن ،طول عمر باتری خوبی نیز داشته باشد.
اگرچه به نظر م یرسد ( LTEاستانداردی جهت انتقال
دادههای پرسرعت ب یسیم ب رای تیلفون) در حال حاضر
ویژگی چندان مهمی نباشد؛ اما بهخاطر داشته باشید که
موبایلتان را تنها ب رای دو سال نم یخرید .بناب راین ،اگر
در خرید تیلفون همراه به این نکته دقت نداشته باشید،
ممکن است در دو یا سه سال آینده موبایلهایی را ببینید
که با سرعت ب ینظیری به انترنت وصل م یشوند؛ در حالی
که موبایل شما از این مزیت ب یبهره است.
سیستم عامل بهروزرسانی شده :اگر تیلفون همراهی با
سیستم عامل اندروید را انتخاب کردهاید ،دقت کنید که
ورژن 5.0 Lollipopروی آن نصب شده باشد؛ اما اگر
موبایل انتخاب یتان ویندوز تیلفون دارد ،این ویندوز باید
نسخ هی 8.1 Windows Phoneباشد و اگر یکی
از موبایلهای بلک بری را انتخاب کردهاید ،باید سیستم
عامل آن ورژن  10باشد .آخرین ورژن گوش یهای اپل نیز با
 8 iOSارائه م یشود.
دوربین با کیفیت :قبل از خرید موبایل ،با آن چند عکس
امتحانی بگیرید و کیفیتش را با دوربین آخرین ورژن
 iPhoneمقایسه کنید .اگر نتوانست عملکرد خوبی
داشته باشد ،پس احتماال کیفیت عکس باالیی ندارد .شما
همیشه دوربین عکاس یتان را درست وقتی یک اتفاق
جالب م یافتد ،همراه ندارید؛ در حالی که یک موبایل
همیشه در جی بتان است .پس تیلفونی را انتخاب کنید
که بتواند یک عکس را حداقل با کیفیتی متوسط به شما
ارائه دهد .در حال حاضر سامسونگ و آیفون بهترین
دوربی نها را دارند.
ویژگ یهای تغیی ریافتهی سیستم عامل :حواستان را به
تغیی راتی که در سیستم عامل هر تیلفون همراه بهوجود
آمده است ،جمع کنید ،بهخصوص اگر یک تیلفون اندروید
را انتخاب م یکنید .ب رای مثال ،در تغیی راتی که در چند
سال اخیر در تیلفونهای نوکیا بهوجود آمدهاند ،تمام
سروی سهای گوگل حذف و سروی سهای مایکروسافت
جاگزین شده است.
عمر باتری :در مورد این ویژگی از فروشنده سوال کنید
یا قبل از خرید در انترنت جس توجو کنید .تفاوت یک
موبایل با عمر باتری فوقالعاده و یک موبایل با عمر باتری
افتضاح ،مثل تفاوت روز و شب است .عمر باتری تیلفون
همراه شما با گذشت زمان کمتر نیز م یشود .بناب راین ،اگر
موبایلی را خریدهاید که از همان روز اول نیز نم یتواند در
طول یک روز چارج نگهدارد ،طی  12تا  24ماه شرایط بدتر
نیز خواهد شد .اگر امکان دارد موبایلی را انتخاب کنید که
باتری قابل تعویض دارد ،اگرچه تعداد موبایلهای هوشمند
با این ویژگی ،امروزه کم است.
اندازه :مطمئن شوید که موبایلی که انتخاب م یکنید،
در دستتان جا م یشود ،اگرچه یک صفحهی نمایش
کوچک آزاردهنده است؛ اما موبایلی که صفحهی بیش از
اندازه پهن و بزرگ دارد نیز دردسرهایی را بهوجود م یآورد.
مدلهای مختلف موبایل هر روز تغییر م یکنند؛ اما
بهخاطر داشته باشید که شما این تکنولوژی را باید همهجا
با خود حمل کنید ،پس مطمئن شوید سایز موبایلتان با
سایز جی بتان هماهنگ است.
مایکرو  :SDاگرچه داشتن یک کارت حافظهی جانبی
مسئلهی حیاتی به شمار نم یآید؛ اما اگر م یخواهید
تیلفونتان را پر از آهنگهای مختلف کنید ،یا فایلهای
زیادی را روی آن ذخیره کنید ،چنین ویژگی حتما به
کارتان خواهد آمد .موبایلی را انتخاب کنید که حداقل 8
ج یبی حافظهی داخلی داشته باشد و اگر موبایلتان 16
تا  32ج یبی حافظه را نیز پشتیبانی کند ،مطمئن باشید
که ب هراحتی نم یتوانید چنین فضای بزرگی را پر کنید.
(برترینها)
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ايسکو :اسپانيا و ریال
بهترين بازيکنان دنيا رادارند

ايسکو ،ستارهی جوان تيم ملي اسپانيا ،بعد
از تجربهی اولين حضور در ترکيب اصلي ال
روخا ،تأکيد کرد که ب راي اينکه همچنان
بتواند در ترکيب ثابت اين تيم بازي کند،
بايد با بهترينهاي دنيا رقابت داشته باشد.
ایسکو شنبه شب توانست در اولین حضور
در ترکیب اصلی اسپانیا ،گول اول تیمش
را در پیروزی  0-3مقابل بالروس به ثمر
برساند.
او به خبرنگاران گفت« :من فقط شوت زدم
و خوششانس بودم که شوت خوبی شد .آن
ضربه آغاز گولزن یهای ما بود و به ما کمک
کرد .اما ممکن هم بود که ضربهام به آسمان
برود» .ایسکو در هفتههای اخیر توانست بار

دیگر به ترکیب اصلی ریال برگردد؛ اما اعالم
کرد که نم یداند اکنون در اوج قرار دارد یا
خی ر« :شرایط خوبی دارم .من از فرصتهایی
که بهدست م یآورم ،بی شترین استفاده را
م یبرم .نم یدانم حاال در بهترین شرایط
هستم یا نه .وقتی بازی نم یکردم ،تالش
م یکردم تا سخت کار کنم و به پیش بروم».
حضور در ترکیب اصلی اسپانیا؟ این به من
بستگی ندارد .من تنها سخت تالش م یکنم
تا این فرصت را بهدست بیاورم .تصمیمگیری
برعهدهی مربی است .تیم ملی اسپانیا و
ریال مادرید ،بهترین بازیکنان دنیا را دارد .من
تنها تالش م یکنم تا تصمیمگیری را ب رای
سرمربی دشوار کنم».



ژاوي :مسي در ليگ برتر
بيشتر گول ميزد

ژاوي ،هافبک باتجربهی بارسا معتقد است
اگر ليونل مسي در ليگ برتر بازي م يکرد،
م يتوانست گولهاي بي شتري به ثمر برساند.
مسی در  10سالی که ب رای بارسا بازی کرد،
توانست خود را به عنوان یکی از بهترین بازیکنان
تاریخ فوتبال معرفی کند و در  27سالگی ،تاکنون
 4بار ب رندهی توپ طالی بهترین بازیکن دنیا شده
است .بسیاری معتقدند ،اگر این ستارهی آرجانتینی
در انگلیس بازی م یکرد ،نم یتوانست به آمار

گولزنی فعل یاش برسد؛ اما ژاوی نظری کامال
متفاوت دارد .او به ب یب یسی گفت« :فکر م یکنم
او م یتوانست در لیگ برتر حتا بهتر از این باشد؛
زی را فوتبال انگلیس خیلی دفاعی نیست .معموال
در دیدار مقابل بارسا ،تیمهای انگلیسی  1در
مقابل  1بازی م یکنند؛ با شور و انرژی دفاعی
م یکنند .اما لیو م یتوانست در لیگ برتر ،نسبت
به اللیگا ،فضای بی شتری بهدست بیاورد» .ژاوی
همچنین از لوییس فانخال ،سرمربی فعلی

ده روسي :قهرماني در يورو 2016
واقعا دشوار است

دانيله ده روسي در مقابل کرواسي صدمين
بازي خود ب راي تيم ملي ايتاليا را انجام خواهد
داد .ده روسی که در آستانهی صدمین بازی
خود ب رای آتزوری قرار دارد ،معتقد است که
قهرمانی ایتالیا در یورو  2016کار بسیار
دشواری است اما او همچنان م یخواهد امید
خود را حفظ کند.
وی به «توتو اسپورت» گفت« :انجام 100
بازی ب رای ایتالیا غرورآمیز است .وقتی اولین
بازی خودم را انجام م یدادم ،هرگز تصور
نم یکردم روزی به چنین درجهای برسم .من
هم دوست دارمیک جوان با استعداد جای من

را در تیم ملی بگیرد؛ اما مردم همیشه مرا به
عنوان بازیکنی که صد بازی ب رای ایتالیا انجام
داده ،بهیاد خواهند آورد .این روز همیشه در
قلب من جای خواهد داشت».
ده روسی در مورد شانس ایتالیا ب رای قهرمانی
در یورو  2016گفت« :من با ایتالیا قهرمان
جهان شدهام؛ باالترین افتخاری که در فوتبال
وجود دارد؛ اما این باعث نشد تا جاهطلب یهای
من متوقف شود .دوست دارم قهرمانی اروپا
را هم بهدست بیاورم؛ اما م یدانم که کار
بسیار دشواری خواهد بود .با این حال ،ترجیح
م یدهم تا امیدم را از دست ندهم».



روني :انجام  100بازي ملي ،افتخار بزرگي است

وين روني ،کاپيتان تيم ملي انگليس ،پس از
پيروزي  1-3تيمش مقابل اسلووني ،اعالم
کرد که تيمش با هدايت روي هاجسون،
ذهنيت پيروزيخواه ياش را بهدست آورده
است .پیروزی دیشب انگلیس ب رابر اسلوونی
که در صدمین بازی ملی رونی رقم خورد،
چهارمین پیروزی پیاپی سه شیرها در مرحلهی
مقدماتی یورو  2016بود .رونی تأکید کرد که او و
همتیم یهایش اکنون به این باور رسیدهاند که
م یتوانند در هر دیدار به پیروزی برسند.
او به خب رنگاران گفت« :ما به ذهنیت
پیروزیخواهی خوب رسیدهایم .این را وقتی
که  0-1عقب افتادیم ،دیدید .م یدانستیم دیدار

دشواری خواهیم داشت و وقتی آنها به گول
رسیدند ،شرایط دشوارتر هم شد .اما شخصیتی
که تیم نشان داد ،فوقالعاده بود .این ذهنیت
پیروزیخواهی با ماست و ما معتقدیم که در هر
دیدار ب رای پیروزی به می دان م یرویم».
رونی همچنین در مورد انجام صدمین بازی
ب رای انگلیس ،گفت« :امشب (شنبهشب) ،شب
ویژهای ب رای من بود .این افتخار بزرگی بود که
توانستم  100بازی ب رای انگلیس انجام بدهم و
امیدوارم بازیهای زیادی دیگری پی شرو داشته
باشم .لحظهی دریافت جایزه در کنار دو پسرم،
چیزی نیست که هرگز بتوانم آن را فراموش
کنم».

منچستریونایتد ،که ب رای اولین بار او را در ترکیب
بارسا قرار داد ،تعریف کرد و گفت« :فکر م یکنم
فانخال مربی فوقالعادهای است .او هم از جنب هی
تکنیکی و هم جنب هی تاکتیکی ،خیلی خوب
کار م یکند .او توانایی باالیی در کسب موفقیت
در چالشهای بزرگ دارد .فکر م یکنم باشگاه
منچستریونایتد باید در مورد او صبورتر باشد .او
م یتواند ارزشهای مرب یگریاش را به تیم انتقال
بدهد و به اهدافشان برسند».

کونته:ايتاليا
از هيچ تيمي نميترسد

آنتونيو کونته ،سرمربي تيم ملي ايتاليا ،در آستانهی ديدار
تيمش مقابل کرواسي در مقدماتي يورو  ،2016تأکيد کرد
که شاگردانش از هيچ تيمي نم يترسند .ه ردو تیم از سه
دیدار ابتدای یشان در این گروه ،سه پیروزی کسب کردند؛ اما
کونته معتقد است که شاگردانش باید در این دیدار تنها ب رای
پیروزی به میدان بروند.
او به خبرنگاران گفت« :ما نباید از کسی بترسیم؛ اما باید به
همهی حریفان احترام بگذاریم .ما یک تیم در حال پیشرفت
هستیم .تیم ب رای این دیدار آماده است و امیدوارم فارغ از
اینکه چه بازیکنی به میدان م یرود ،نمایش خوبی ارائه
بدهیم .امیدوارم یک پیروزی خوب بهدست بیاوریم .باید با
شور و اشتیاق و افتخار پا به میدان بگذاریم».
کونته ب رای این دیدار ماریو بالوتلی را به اردوی تیمش
دعوت کرد؛ اما به دلیل مصدومیت ،این مهاجم دردسرساز
به لیورپول بازگشت« :بالوتلی روز جمعه و شنبه تمرین نکرد
و ب یفایده بود که او را نگهداریم .ترجیح دادم او را به خانه
بفرستم .من عملکرد او را مانند همه ارزیابی م یکنم».
بارش شدید باران در میالن ،حتا شایعاتی در مورد احتمال
به تعویق انداختن بازی بهوجود آورد؛ اما کونته امیدوار است
که هردو تیم بتوانند نمایش خوبی ارائه بدهند« :امیدواریم
شرایط جوی بهتر شود .ما تیمی هستیم که فوتبال بازی
م یکند؛ مانند کرواسی .امیداریم زمین شرایط خوبی داشته
باشد».

مانچيني:بالوتلي
به اينتر برنميگردد

روبرتو مانچيني ،سرمربي جديد اينتر ،احتمال پيوستن ماريو
بالوتلي به اين باشگاه در ماه جنوری را رد کرد .مانچو عالوه
بر اینکه 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.
او به خبرنگاران گفت« :فکر م یکنم ماریو قصد دارد در
لیورپول بماند .این فرصت فوق العادهای ب رای اوست .او باید
در آنفیلد بهترین بازیهایش را ارائه بدهد .او خوششانس
بود که به انگلیس برگشت و ب رای یک باشگاه بزرگ بازی
م یکند .او باید از فرصتش استفاده کند».

احتمال جدايي يوفا از فيفا

راينهارد راوبال ،ریيس رقابتهاي ليگ فوتبال
ن اعالم کرد ،در صورتي که فيفا متن
آلما 
کامل گزارش مايکل گارسيا در مورد روند
اعطای مي زباني جامهاي جهاني به کشورهاي
روسيه و قطر را اعالم نکند ،ممکن است تمام
 54عضو يوفا ،از فيفا کنارهگيري کنند.
فیفا بهتازگی تنها بخش کوچکی از گزارش
 430صفحهای گارسیا را منتشر کرده و اعالم
کرد که روسیه و قطر هیچ تخلفی ب رای
کسب می زبانی جام جهانی انجام ندادند.
راوبال به خب رنگاران گفت« :اعالم نتیجهی
گزارش به این صورت ،جلوگیری از گردش
یزند که
اطالعات است و ضربهای به فیفا م 

من تابهحال نظیرش را ندیدم .به عنوان یک
راهحل ،دو اتفاق باید رخ بدهد .نه تنها تصمیم
کمیتهی اخالق فیفا باید منتشر شود ،بلکه
گزارش گارسیا هم باید انتشار پیدا کند ،تا
کامال مشخص شود که چه جریمهای و به
چه اندازه توسط قضات گرفته شده است.
تنها در این صورت است که فیفا م یتواند
بهطور کامل اعتبارش را از دست ندهد .اگر
این اتفاق رخ ندهد و این بحران به شکل
درستی مدیریت نشود ،آنگاه این سوال بهوجود
م یآید که چطور م یشود با فیفا همکاری
کرد .یک گزینه م یتواند این باشد که به طور
جدی به جدایی یوفا از فیفا فکر کرد».



استانکوويچ:مانچو
گزينهیمناسبيبراياينتراست

دژان استانکوويچ ،هافبک سابق اينتر ،معتقد
است که روب رتو مانچيني گزينهي مناسبی ب راي
هدايت نرآتزوري است .مانچینی که یکی از
موفقترین مربیان تاریخ باشگاه اینتر محسوب
م یشود ،روز جمعه و بعد از اخ راج والتر ماتزاری،
ب رای دومین بار هدایت این تیم را برعهده
گرفت.
استانکوویچ که اکنون کمک مربی اودینزه
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 خب رنگاران
گفت« :او با محیط باشگاه آشناست و وقتی

زمانی ب رای از دست دادن نداشته باشید ،این
موضوعی است که م یتواند بسیار تعیین
کننده باشد» .اینتر در حال حاضر با  12امتیاز
اختالف نسبت به یوونتوس ،در رتب هی نهم
سری  Aقرار دارد؛ اما استانکوویچ معتقد است
که با داشتن بازیکنانی مانند متئو کوواچیچ،
مانچینی م یتواند تیم مورد نظرش را بسازد.
«او بازیکنانی مانند کوواچی را در اختیار دارد
که جوان و با کیفیت است .او از اینکه در تیم
مسئولیت برعهده بگیرد ،نم یترسد .مانچو
م یتواند تیمش را حول او بسازد .این م یتواند
اتفاق خوبی ب رای متئو و اینتر باشد».



روخو :براي پيوستن به يونايتد ،اعتصاب کردم

مارکوس روخو ،مدافع منچستريونايتد ،فاش
کرد که ب راي پيوستن به اين باشگاه ،در باشگاه
قبليش ،اسپورتينگ ليسبون ،دست به اعتصاب
زد .روخو در تابستان گذشته با انتقالی 20
میلیون یورویی به منچستریونایتد پیوست و در
مقابل نانی بهطور قرضی به باشگاه پ رتگالی
رفت .البته این انتقال به دلیل حضور یک طرف
سوم با مشکالتی مواجه شد؛ اما در نهایت روخو
به شیاطین سرخ پیوست.
او که در حال حاضر به دلیل ب رآمدگی
شانهاش دور از میادین است ،به خب رنگاران
گفت« :وقتی شنیدم منچستریونایتد من را
م یخواهد ،خیلی سورپ رایز شدم .در پ رتگال

بودم که مدیر ب رنامههایم این موضوع را به من
گفت .از من خواست تا آرامشم را حفظ کنم؛
اما نم یتوانستم .داشتم در رویا زندگی م یکردم.
به هی چچیز دیگری نم یتوانستم فکر کنم.
هر روز با او تماس م یگرفتم؛ اما وقتی به
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 ب رای من مثل یک پدر بود و از من
حمایت کرد .ورون با من تماس گرفت و گفت
کلهشق نباش .اگر منچستریونایتد بازیکنی را
بخواهد ،نم یگذارد راحت از دستش برود .من
به تمرینات برگشتم و انتقال هم انجام شد».



راکيتيچ:دربارسا
ما حق مساوي کردن هم نداريم

ايوان راکيتيچ همراه تيم ملي کرواسي در شهر
ميالن بهسر م يبرد و دیشب بايد در ديدار
حساسي مقابل تيم ملي ايتاليا م یبود .حضور
کرواسی در ایتالیا بهانهای شد ب رای رسانههای
ایتالیایی تا با ستارگان این تیم ،از جمله ایوان
راکیتیچ مصاحب ههایی ترتیب دهند.هافبک این
فصل بارسلونا به گاتزتا دلو اسپورت گفت« :در
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 اجازهی مساوی کردن هم نداریم و همه از ما
انتظار پیروزی دارند».
کرواسی چند روز پیش در مقابل آرجانتین دیدار
دوستانهای برگزار کرد که به شکست  1-2آنها
انجامید .راکیتیچ در انتهای این بازی با مسی
صحبت کوتاهی انجام داده بود .وی در این رابطه
گفت« :بلی ،با مسی در انتهای آن بازی صحبت
کردم .او از شیوهی بازی ما تمجید کرد و گفت
که کرواسی توانای یهای باالیی دارد و در مجموع
نکات مثبت زیادی در بازی ما دیده بود».
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