گرایشهای بنیادگرایانه در میان دانشجویان
در محیطهای دانشگاهی افغانستان بخش سوم

این مطالعه بنیادگرایی را شکل خشن و افراطی اعتراض میداند که از نگاه اجتماعی ،ناشی از تجربهی
دانشجویان از قومو خویشپرستی ،تبعیض قومی و مذهبی و دیدگاه سیاسی متفاوت است و نیز این عوامل
سبب تقویت آن میشوند .مطابق این برداشت ،بنیادگرایی تقریبا همیشه در حالت پویا قرار دارد که با هر
رویدادی تغییر وضعیت میدهد و با گذشت هر سال ،از سال اول دانشگاه تا دورهی بعد از فراغت که آنان
فارغ تحصیالن دنبال کار هستند ،بر رفتار دانشجویان تأثیر میگذارد .در نتیجه ،میتوان انتظار داشت که
سطح بنیادگرایی با گذشت زمان و با افزایش فشار رقابت ،باال برود .با این وجود ،خود تفاوتها در باورها و
رسوم سبب بنیادگرایی نمیشوند؛ اما استفاده از این تفاوتها به حیث ابزار تفرقه ،بیگانهسازی با یکدیگر
و خشونتِ بالقوه ،میتواند به شکل یک اقدام بنیادگرایانه متبلور شود .اعمال تکفیر که در آن یک مسلمان
اعالن میکند که مسلمان دیگری اسالم را ترک کرده است ،در انجام این طیف قرار دارد؛ چون منجر به
تفرقهافگنی و تفاوتگذاری خشونتآمیز میشود .برای درک و سنجش همین مفهوم است که...
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معلوالن :عبیداهلل رامین
هفتاد نمره زمین ما را غصب کرده است
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صفحه 3

صفحه3

فعاالن مدنی از برخورد دوگانهی حکومت با
قربانیان رویدادهای انتحاری انتقاد کردند

نخستین والی و رییس شورای والیتی زن
در بامیان

تصمیم داری کمتر به فیسبوک بیایی .ساعت یازدهی شب است ،وسوسه میشوی .فیسبوک را باز میکنی
و طبق معمول ،میبینی که خبر انتحار سرخطِ خبرها است .عکس خانم بارکزی در حالی که با موبایلش
مصروف است ،داخل موتر تکه-تکه شدهی بعد از انفجار خودنمایی میکند .آمارها حکایت از کشته و زخمی
شدن تعدادی از هموطنان ما میکنند؛ چیزی که متأسفانه با آغاز حکومت جدید نه تنها کاهش نیافته ،بلکه
روند تزایدی نیز گرفته است .کابل هرازگاهی شاهد کشته و زخمی شدن هموطنان ما میشود .اما بامیان،
خبرهای خوشی دارد .وکیالن شورای والیتی بامیان در یک اقدام غافلگیرکننده ،خانم طیبه خاوری ،وکیل
انگیزهیشان را به عنوان رییس شورای والیتی برگزیدند .شاید این رخداد در جوامع غربی حتا به
جوان و با 
عنوان خبر قابل بحث نباشد؛ زیرا آنها دموکراسی و ارزشهای انسانی را در جامعهیشان نهادینه کردهاند.
اما برای بامیان ،شهر کاهگلی ،شه ِر دورافتاده و شه ِر فراموش شده و با اکثریت مردم روستایی آن ،میتواند
اتفاق نادر ،دور از انتظار و حتا انقالبی باشد.
بامیانیها اولین والی زن را داشتند .خانم حبیبه سرابی که توسط منتقدانش به «والی دیکتاتور» مشهور شده
بود ،در همین والیت شهرت و آوازهاش را کسب کرد و بهخاطر همین کارکردهایش... ،
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برخورد غذایی با آلودگی هوا

صفحه 4

آیا پاکستان پیشنهاد
صلح افغانستان را میپذیرد؟

اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،به منظور تقویت روابط با اسالمآباد که در زمان حاکمیت رژیم کرزی
بهشدت خراب شده بود ،در اواخر هفتهی گذشته به پاکستان سفر کرد .غنی ،از زمانی که شش هفته قبل به
قدرت رسیده است ،برقراری روابط بهتر با پاکستان و جستوجوی راهها به منظور آغاز گفتوگوهای صلح
با شورشیان طالب ،که تعداد زیادی از آنها به داخل پاکستان پناه بردهاند را در جملهی اولویتهایش قرار
داده است .اینکه آیا پاکستان به اقدامات غنی در راستای تأمین صلح عکسالعمل مشابه نشان میدهد یا
خیر ،شرایطی را تعیین میکند که در آن تروریزم اسالمگرا در سالهای آینده منطقه را قورت خواهد داد.
ایاالت متحده نقشی برای ایفا کردن دارد .ایاالت متحده میتواند دو طرف را در زمینهی تقویت ارتباطات
نظامی ،با هدف کاهش حرکات تروریستها در امتداد مرزها ،تحت فشار قرار دهد و همکاریهای نزدیکتر
اقتصادی و تجاری به عنوان راهی برای اعتمادسازی میان دو کشور را تسهیل کند.
در صورتی که دو طرف این فرصت بهبود همکاریها را از دست بدهند ،زمینه برای شورشیان تروریست
اسالمگرا فراهم میشود تا به حمالتشان در دو کشور ادامه بدهند؛ مانند حملهی ویرانگر اخیر در نقطهی
مرزی واگا که حداقل جان  55پاکستانی را گرفت.
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تداوم ناامنی
و عبور از مصلحتهای
مصالحه
 شهریارفرهمند
در چند روز گذشته ناامنیها در کشور به گونهی بیسابقهای
افزایش یافته است .در دو هفتهی اخیر هیچ روزی نیست که
در کابل و والیتهای کشور شاهد رویدادهای امنیتی چون
حمالت انتحاری و یورشهای مسلحانه نباشیم .همهروزه در
این رویدادها دهها شهروند بیگناه کشته و مجروح میشوند.
تنها در کابل ،در یک هفتهی اخیر همهروزه به گونهی پیهم
شاهد رخدادهای امنیتی هستیم .دو روز پیش در نتیجهی یک
حمله انتحاری در سرک داراالمان ،سه شهروند بیگناه شهید
و چندین تن دیگر زخمی شدند و روز گذشته در نزدیکیهای
میدان هوایی یک بمبگذار انتحاری بر یک کمپ نیروهای
خارجی حمله کرد که در نتیجهی آن چند تن کشته و زخمی
شدند .هرچند مسئولیت تمام این رویدادها را طالبان به عهده
نگرفتهاند؛ اما روشن است که تمام حملههای انتحاری و
یورشهای مسلحانه در کشور ،کار طالبان تروریست و دیگر
گروههای متحد آن است .طالبان معموال زمانی مسئولیت
حمالتشان را به عهده میگیرند که به هدف رسیده باشند،
یا تلفات و خسارات چشمگیر بر دولت افغانستان یا نیروهای
خارجی وارد کرده باشند .این گروه از گرفتن مسئولیت
حمالتی که تلفات ملکی بیشتر در پی میآورد ،یا از اهدافش
بهدور میماند ،همواره اجتناب میکند.
تمام این رویدادها در سراسر کشور از یک سنخ اند؛ تداوم
دشمنی و دهشتافگنی طالبان تروریست در برابر دولت
افغانستان .هرچند هریک از این رویدادها از سوی رسانهها
و تحلیلگران نظر به موقعیت ،نحوهی وقوع و شرایط انجام
آن به موضوعات خاص نسبت داده میشوند؛ اما حقیقت این
است که تمام این رویدادها نشاندهندهی ادامهی دشمنی
طالبان تروریست در برابر دولت و مردم افغانستان اند .آنها
مترصد فرصت اند تا از هر موقعیت و ابزاری که برایشان
فراهم میشود ،برای دهشتافگنی و ترور در برابر دولت
افغانستان و نیروهای خارجی استفاده نمایند.
مصلحتنگریهای سیاسی دولتمداران افغانستان در روند
مصالحه با طالبان ،آنها را دچار یک توهم کرده و این
امر جسارت عمل و رفتار شفاف و قاطعانه در برابر طالبان
تروریست را از آنها گرفته است .اینکه نباید در برابر
طالبان بیپرده و صریح سخن گفت و اگر سخنی صریح،
جدی و قاطع از زبان یکی از مقامهای بلندپایهی دولتی
در برابر طالبان بیان شود ،روند مصالحه به خطر میافتد.
این باور اشتباه میراث حکومت قبلی است و بهخاطر همین
رویه ،تا کنون فرصتهای زیادی برای نابودی تروریسم و
طالبان در کشور از دست رفتهاند .در زمان حکومت حامد
کرزی مقامهای دولتی و سخنگویان حکومت همیشه در
برابر طالبان تروریست با احتیاط و مصلحتنگریهای زیاد
سخن میگفتند .نه تنها که سخنگویان و مقامهای بلندپایهی
دولتی هیچگاه علیه طالبان صریح صحبت نکردند ،بلکه بارها
جنایتها و اعمال تخریبکارانهی آنها را توجیه و در پی
زدودن یا کمرنگ کردن اتهامهای آنها برآمدهاند .گاه اگر
فرماندهانی که در برابر طالبان تروریست صریح و قاطعانه
ایستادگی کردهاند ،از سوی دولت به احتیاط و نرمی توصیه
شده ،یا حتا از مقامهایشان عزل شدهاند.
معلوم نیست که این رویه در حکومت وحدت ملی نیز دوام
میکند یا خیر؟ اما آنچه واضح است ،این است که رویهی
جنایتکارانه و دهشتافگنانهی طالبان کماکان در حکومت
وحدت ملی نیز ادامه خواهد یافت و فقط زمانی جلو این
رویدادها گرفته میشود که حکومت وحدت ملی در برابر
طالبان صریح و قاطعانه ایستاد شود و عوامل ترور و انتحار را
در کشور نابود کند.
نیروهای امنیتی باید تمامی زمینهها و عوامل حمالت
انتحاری و یورشهای مسلحانه را شناسایی کنند و آنها را
از بین ببرند .ایستادگی قاطعانه در برابر طالبان تروریست و
کنار نهادن مصلحتهای کاذب روند مصالحه میتواند یکی
از راههای جلوگیری از وقوع اینگونه رویدادها باشد.

افراد خودفروختهی دولتی درحملههای تروریستی دست دارند

1اطالعات روز :جنرال عبدالرشید دوستم،
معاون اول ریاست جمهوری پس از حملهی
انتحاری دیروز در شرق کابل وعده داد که امنیت
را در کشور تأمین میکند .اما او گفت ،جنگ در
کشور رو در رو نیست ،بلکه جنگ استخباراتی
است و این حمالت تروریستی از سوی
استخبارات منطقه سازماندهی و برای عملی
شدن آن ،افراد خودفروخته در درون حکومت با
آنان همکاری دارند.
دوستم هشدار داد که این افراد خودفروخته را
که در ردههای مختلف حکومت اند ،بهزودی
شناسایی و به جزای اعمالشان خواهیم رساند.
صبح دیروز یک بمبگذار انتحاری موتر باری
مملو از مواد انفجاریاش را در نزدیکی قرارگاه
نیروهای خارجی در شاهراه کابل-جاللآباد

انفجار داد.
بهدنبال انفجار اول انتحاری ،مهاجم انتحاری دوم
شروع به تیراندازی کرد که بالفاصله کشته شد.
حشمت استانکزی ،سخنگوی فرماندهی پولیس
کابل گفت که در این رویداد دو محافظ افغان در
قرارگاه نیروهای خارجی کشته و یک شهروند
خارجی زخمی شده است .شدت این انفجار به
حدی زیاد بود که صدای آن در نقاط مختلف
شهر کابل شنیده شده است.
پس از وقوع این رویداد ،معاون اول ریاست
جمهوری به محل حادثه رفت .دوستم در محل
حادثه به خبرنگاران گفت ،با توجه به تأمین
امنیت و مسدود بودن درهای محل رویداد ،ورود
افراد انتحاری با موتر باربری پرسشبرانگیز است.
او به مسئوالن امنیتی کابل دستور داد که وقوع

این رویداد را بررسی و بعد به شورای امنیت ملی
گزارش دهند.
دوستم افزود ،وضعیت امنیتی در کشور
نگرانکننده است؛ اما این مشکل موقتی است.
حاال حکومت وحدت ملی تشکیل شده و برای
اینکه امنیت به گونهی کامل تأمین شود ،نیاز به
زمان است .او گفت ،برای تأمین امینت باید کمی
صبر کنیم تا کابینه و والیها مقرر شوند ،بعد جلو
این حمالت را میگیریم.
دوستم افزود ،اکنون کمی خالیگاه [در حکومت
وحدت ملی] وجود دارد و دشمنان دولت از این
خالیگاهها سوء استفاده میکنند .او به طالبان
هشدار داد ،در سال  2001با  2هزار نیروی سوار
و  3هزار پیاده 45 ،هزار طالب را اسیر کردیم و
اکنون این توان در اردو است.

در بیش از یک هفتهی گذشته این چندمین بار
است که در کابل به گونهی پیهم رویدادهای
انتحاری و انفجاری رخ میدهند .روز یکشنبه
هفتهی روان در نزیکی ساختمان شورای ملی نیز
یک حملهی انتحاری انجام شد که بر اثر آن سه
فرد ملکی کشته و  33تن دیگر ،بهشمول شکریه
بارکزی ،عضو مجلس نمایندگان ،زخمی شدند.
پیش از این ،یک انتحاری وارد فرماندهی پولیس
کابل شد و سپس مواد انفجاری حاملش را در
مقر ساختمان این فرماندهی انفجار داد که بر
اثر آن یک افسر کشته و شش پولیس زخمی
شدند .افزایش حمالت طالبان در کابل و برخی از
والیتهای کشور باعث نگرانی مردم شده و آنان
از حکومت جدید تقاضا دارند ،برای بهبود امنیت
اقدام عملی کند.

وزارت مالیه بودجهی مالی سال  1394را به مجلس سنا ارائه کرد

اطالعات روز :وزارت مالیهی کشور بودجهی
مالی سال ۱۳۹۴را روز گذشته به مجلس سنا ارائه
کرد .بر اساس معلومات مسئوالن این وزارت ،در
بودجهی ملی مالی سال  1394نسبت به ،1393
مبلغ  ۳۰میلیارد افغانی که  ۷درصد کل بودجه را
تشکیل میدهد ،افزایش آمده است.
مجموع بودجهی ملی سال آینده ۴۵۷.۸ ،میلیارد
افغانی ،معادل  ۸میلیارد دالر امریکا تخمین شده
که  ۲۷۵آن عادی و  ۱۸۳میلیارد آن برای بخش
انکشافی اختصاص یافته است .عمر زاخیلوال،
سرپرست وزارت مالیه هنگام معرفی این بودجه

در مجلس سنا گفت که بودجهی ملی سال ۱۳۹۴
از طریق عواید داخلی و کمکهای خارجی تأمین
میشود.
او افزود ،بودجهی ملی سال مالی  ۱۳۹۴طوری
ترتیب شده که از یک طرف مصارف عادی
دولت تمیز شود و از سوی دیگر ،کار پروژههای
بزرگ ملی که تحت تطبیق اند ،ادامه پیدا کند.
در بودجهی مالی سال  ،1394حدود  ۷.۶میلیارد
افغانی در بودجهی بخش امنیتی افزایش آمده که
مبلغ  ۴.۷میلیارد افغانی آن از کمکهای خارجی
تأمین میشود.

در طرح بودجهی مالی  ۱۳۹۴تمویل پروژههای
بزرگ در حال تطبیق در اولویت قرار دارد و برای
پروژههای کوچک مبلغ  ۸۷.۶میلیون دالر به شکل
احتیاطی در نظر گرفته شده است .زاخیلوال گفت
که مبلغ  ۱۰۰میلیون دالر بودجهی جدی د به شکل
وجوه احتیاطی برای پروژههای بزرگ حکومت
وحدت ملی نیز در نظر گرفته شده است.
زاخیلوال از اعضای مجلس سنا خواست که هرچه
زودتر نظریههای پیشنهادیشان راشامل بودجه
ملی کنند ،تا بودجهی سال مالی  ۱۳۹۴به وقت
مناسب از سوی مجلس نمایندگان تصویب شود.

طرح بودجهی مالی برخالف تمامی طرحهای
قانونی دیگر ،در نخست به مجلس سنای کشور
ارائه میشود.
بر اساس قانون اساسی ،اعضای مجلس سنا
در مدت  ۳۰روز نظریههایشان را باید شامل
بودجهی ملی کنند و پس از آن ،این طرح
برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده
شود .فضلهادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا
گفت ،کمیسیونهای مربوطهی این مجلس در
هماهنگی با کمیسیون اقتصادی مجلس سنا،
وزیران را خواسته و نشستهایشان را آغاز کنند.

معلوالن :عبیداهلل رامین  70نمره زمین ما را غصب کرده است

اطالعات روز :دهها معلول دیروز با راهاندازی
تظاهرات در مقابل شورای ملی اعالم کردند70 ،
نمره زمین آنان از سوی یک عضو مجلس غصب
شده است .قند آغا ،یکی این از معلوالن به پژواک
گفت ۷۰ ،تن از معلوالن در سال  ۱۳۸۷هفتاد نمره
زمین را در منطقهای موسوم به قصبه در مربوطات
حوزهی پانزدهم شهر کابل خریداری کرده بودند؛ اما
سه ماه قبل عبیداهلل رامین ،رییس کمیسیون محیط
زيست مجلس نمایندگان ،با استفاده از پولیس ،این

زمینها را غصب کرده است .به گفتهی او ،معلوالن
هر نمرهی این زمینها(سه بسوه) را در بدل بيست
هزار افغانى ،از حاجى اقبال خريده بودند .قند آغا
گفت ،سه ماه قبل ،عبیداهلل رامین ،نمایندهی مردم
بغالن در مجلس با استفاده از پولیس ،شمارى از
توکوب کرد و سپس سه تن آنان
معلوالن را ل 
را برای  ۴۵روز بدون موجب در نظارتخانهی
کابل زندانی نمود .به گفتهی او ،رامین پس از
آن زمینهای یاد شده را نیز غصب کرد .بهدنبال

آن ،آقاگل حقیار ،رییس اتحادیهی خیرالبشر که
معلوالن یاد شده نیز عضو این اتحادیه اند ،گفت که
در منطقهی قصبهی کابل زمین خریداری کردهاند:
«ما زمین کسی را غصب نکردیم ،اسناد بهدست
داریم و خانهی ملت باید سرنوشت ما را تعیین
کند» .حقیار تأکید کرد ،برای حل این مشکل
کمیسیونهای رسیدگی به شکایتهای شورای
ملی دو بار معلوالن و عبیداهلل رامین را دعوت
کردند؛ اما هردو بار رامين حاضر نشد .رمضان

بشردوست ،نمایندهی مردم کابل در مجلس که در
تظاهرات دیروز معلومان حضور داشت ،گفت ،این
موضوع را در مجلس عمومی مطرح خواهد کرد.
او از اعتراض کنندگان خواست که مشکلشان
را رسما با هيأت ادارى مجلس نمایندگان مطرح
کند ،تا این مشکل از راه قانونی ح لوفصل شود.
در همین حال ،منشی عبيداهلل رامين گفته است که
رییس کمیسیون محیط زیست مجلس نمایندگان
در این مورد اظهار نظر نخواهد کرد.

فعاالن مدنی از برخورد دوگانهی حکومت با قربانیان رویدادهای انتحاری انتقاد کردند

اطالعات روز :شماری از فعاالن مدنی در اعتراض
به برخورد حکومت با قربانیان رویداد انتحاری روز
یکشنبه در جادهی داراالمان ،به خانهی پدر
قدسیه ،یکی از کشتهشدگان این رویداد رفتند و
ضمن غمشریکی با خانوادهی قدسیه ،گفتند که
مقامهای حکومتی با قربانیان این رویداد ،برخورد
دوگانه و اشرافی داشتهاند .آنان دیروز (سهشنبه،
 27عقرب  )1393پس از ختم مراسم فاتحهی
قدسیه ،به خانهی او رفتند و به خانوادهی او
گفتند ،برخالف دولت ،برای ما خون خانم شکریه
بارکزی که زخم سطحی در این رویداد برداشته بود،
رنگینتر از خون قدسیه نیست .این در حالی است
که قاری همایون ،پدر قدسیه میگوید ،نام دخترش

در هیچکدام از لیستهای زخمیها و کشتهشدگان
این رویداد نبود و آنان پس از سرگردانی زیاد در
تعداد زیادی از شفاخانهها دنبال جنازهی قدسیه،
ساعت دوازده شب جنازهی او را در طب عدلی
یافتهاند .همچنین وی میگوید که پس از یافتن
جنازه ،مسئوالن طب عدلی ساعتها آنان را برای
تحویل گرفتن جناز ه در ادارههای پولیس سرگردان
کردهاند و پس از تحویلگیری جنازه ،مسئوالن
طب عدلی حتا آمبوالنس در اختیارشان نگذاشته و
مجبور شدهاند پیکر قدسیه را با تاکسی انتقال دهند.
اعضای خانوادهی قدسیه میگویند ،پس از به خاک
سپردن جنازه و اعتراضهای فعاالن مدنی و اعضای
خانوادهی او از طریق رسانهها ،شماری از مقامهای

حکومتی برای ابراز همدردی به خان هیشان آمدهاند؛
اما قبل از آن هیچکدام از مقامهای حکومتی به
این قربانی رویداد انتحاری توجه نکردهاند .آنان
میافزایند که پس از این اعتراضها ،معاون اول
رییس اجرایی حکومت ،سرپرستان وزارتهای
تحصیالت عالی و کار و امور اجتماعی و شماری
دیگر مقامها به خان هیشان آمدهاند .همچنان شب
گذشته ،چند ساعت بعد از دیدار فعاالن مدنی با
خانوادهی قدسیه ،عبدالرشید دوستم ،معاون رییس
جمهور نیز برای غمشریکی به خانهی قدسیه آمد.
شمار زیادی از مقامهای بلندپایهی حکومت پس
از این رویداد ،به دیدار خانم شکریه بارکزی ،عضو
پارلمان کشور به شفاخانهی چهارصد بستر رفتند؛ اما

گفت ه میشود ،هیچکدام از این مقامها به قربانیان
دیگر این رویداد توجه نکردهاند .این اقدام آنان
واکنشهای زیادی را از سوی کاربران رسانههای
اجتماعی و فعاالن مدنی در پی داشت و آنان این
برخورد پولیس و مقامهای حکومتی را تقبیح کردند.
روز یکشنبه ( 25عقرب) هفتهی جاری یک انفجار
انتحاری که هدفش شکریه بارکزی ،عضو مجلس
نمایندگان بود ،در جادهی داراالمان اتفاق افتاد .خانم
بارکزی از این حمله جان سالم بدر برد و دستش
زخم سطحی برداشت .به گفتهی مسئوالن پولیس
کابل ،در این رویداد  3تن کشته شدند و  32تن دیگر
زخمی شدند؛ اما گفته میشود ،آمار کشتهشدگان این
رویداد ،بیشتر از آن است که گفته میشود.

اشرف غنی :صالحیتهای شهرداری کابل باید تغییر کنند

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور
کشور میگوید که صالحیتها و مسئولیتهای
شهرداری کابل باید تغییر کنند و قانون استمالک
به گونهی اساسی اصالح شود .او این اظهارات
را دیروز در دیدار با نمایندگان والیت کابل در
شورای ملی در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد.
در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای ریاست
جمهوری به روزنامهی اطالعات روز آمده ،در
این دیدار مشکالت شهر کابل در عرصههای

امنیت ،ساخت بیکیفیت سرکها ،سوء استفاده
از امکانات دولتی ،کمبود معلمان مسلکی ،عدم
توجه به بخش زراعت ،ازدحام ترافیکی ،بیکاری
و افزایش معتادان ،تراکم نفوس و تقرریها به
اساس روابط ،با اشرف غنی مطرح شدند.
آنان پیشنهاد کردند تا در شهرداری کابل،
فرماندهی پولیس و حوزههای مربوط آن و
همچنان قضا و دادستانی اصالحات بهوجود آید.
این نمایندگان گفتهاند ،کار احداث سرک حلقهای

کابل تسریع و ساخت «بند برق شاه و عروس»
تکمیل شود و به حفظ محیط زیست ،نظافت شهر
و بازاریابی برای میوههای والیت کابل توجه
بیشتر صورت گیرد.
سپس رییس جمهور با اشاره بر اینکه کابل فاقد
زمین ،نه بلکه فاقد برنامه است ،گفت ،برای بهبود
وضعیت کابل ،برنامهی استراتژیک روی دست
است و آن از اعمار سرکها آغاز میشود؛ اما
تطبیق آن به وقت نیاز دارد .رییس جمهور افزود،

سایر مشکالت شهری ،بهشمول ترانسپورت ،جزو
برنامهی استراتژیک کابل اند.
او گفت ،سهم مردم در تطبیق برنامهها مهم است
و بدون سهمگیری آنان ،نظم و امنیت تأمین
نخواهد شد و نیز شهر پاک و نظیف نمیشود:
«باید فرهنگ شهری در کابل تقویت شود» .او
افزود ،راه جلوگیری از ازدیاد نفوس کابل ،به چهار
والیت همجوار آن مرتبط است و تا زمانی که به
این مسئله توجه نشود ،مشکل کابل حل نمیشود.

ارزیابی تازه :خوشبینی مردم نسبت به آینده کاهش یافته است

اطالعات روز :بر اساس یک ارزیابی تازه ،حدود
 54.7درصد افغانها نسبت به آینده ابراز خوشبینی
کردهاند .این آمار نسبت به سال گذشته ،کاهش
سه درصدی خوشبنیی مردم نسبت به آینده را
نشان میدهد .بر اساس ارزیابی یادشده ۵۴.۷ ،در
صد مردم در سال  ۲۰۱۴به این باور بودهاند که
کشورشان به سمت درست در حرکت است.
این ارزیابی در  34والیت کشور در مورد وضعیت

عمومی ،امنیتی ،اقتصادی ،میزان رضایت مردم
از عرضهی خدمات ،مشارکت مردم در انتخابات،
رضایت مردم از حکومتداری و انکشاف زندگی
زنان تهیه شده است .در این ارزیابی 68 ،درصد
مردم خواستار افزایش فعالیت زنان در کارهای
بیرون از خانه شدهاند .یافتههای این ارزیابی نشان
میدهند ،در حال حاضر خشونتهای خانوادگی
و فرصتهای کاری زنان نگرانکننده است.

حدود دو-سو م مردم امیدواراند که نتایج انتخابات
زندگیشان را بهتر میسازد .نتایج این ارزیابی به
روز سهشنبه هفتهی روان در هشت فصل ،از سوی
نهاد آسیا فوندیشن منتشر شد.
این ارزیابی پس از برگزاری دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری ،در ماههای جوزا و سرطان سال
 ۱۳۹۳تهیه شده است .در این ارزیابی آمده است،
 ۳۴درصد مردم فساد و  ۲۵.۷۰درصد مردم بیکاری

را بزرگترین مشکالت در کشور خواندهاند.
بر اساس این ارزیابی ،اکثریت مصاحبه شوندگان
به این باور بودهاند که تالشهای حکومت در
راستای مصالحه با مخالفان مسلح ،باعث افزایش
ثبات میشوند .در این ارزیابی با  ۹۲۷۱تن در 34
والیت کشور مصاحبه شده است .آسیافوندیشن از
سال  ۲۰۰۴به این طرف نظرسنجیهایی را در مورد
مسایل مختلف کشور به نشر میرساند.

نخستین والی و رییس شورای والیتی زن در بامیان
دولت شاه پویش
دانشجوی دورهی دکتورا -جاپان

3

چهارشنبه
 28عقرب
1393
سال سوم
شماره 713

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

چرا تن پارهی قدسیه
را با تاکسی بردند؟!

تصمیم داری کمتر به فیسبوک بیایی .ساعت یازدهی
شب است ،وسوسه میشوی .فیسبوک را باز میکنی و
طبق معمول ،میبینی که خبر انتحار سرخطِ خبرها است.
عکس خانم بارکزی در حالی که با موبایلش مصروف است،
داخل موتر تکه-تکه شدهی بعد از انفجار خودنمایی میکند.
آمارها حکایت از کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان
ی که متأسفانه با آغاز حکومت جدید نه
ما میکنند؛ چیز 
تنها کاهش نیافته ،بلکه روند تزایدی نیز گرفته است .کابل
هرازگاهی شاهد کشته و زخمی شدن هموطنان ما میشود.
اما بامیان ،خبرهای خوشی دارد .وکیالن شورای والیتی
بامیان در یک اقدام غافلگیرکننده ،خانم طیبه خاوری ،وکیل
انگیزهیشان را به عنوان رییس شورای والیتی
جوان و با 
برگزیدند .شاید این رخداد در جوامع غربی حتا به عنوان خبر
قابل بحث نباشد؛ زیرا آنها دموکراسی و ارزشهای انسانی
را در جامع هیشان نهادینه کردهاند .اما برای بامیان ،شهر
کاهگلی ،شه ِر دورافتاده و شه ِر فراموش شده و با اکثریت
مردم روستایی آن ،میتواند اتفاق نادر ،دور از انتظار و حتا
انقالبی باشد.
بامیانیها اولین والی زن را داشتند .خانم حبیبه سرابی که
توسط منتقدانش به «والی دیکتاتور» مشهور شده بود ،در
همین والیت شهرت و آوازهاش را کسب کرد و بهخاطر
همین کارکردهایش ،جایزهی «رامون مکسیسی» را
دریافت کرد .با وجودی که منتقدان جدیای هم داشت؛
ولی همین منتقدان هیچگاه پا را از مخالفتهای مدنی فراتر
نگذاشتند .در واقع مردم بامیان زمینه را برای موفقیتهای
بیشتر والی مساعد کردند .حاال اینکه حکومت مرکزی

توجه چندانی به والیت بامیان مبذول نکرد ،بماند سر جای
خودش .به نظر من ،مردم بامیان به نحوی در بهدست آوردن
جایزهی «رامون مکسیسی» نقش پررنگ داشتند.
بامیانیها در معارف هم نقش پررنگی دارند .درصد باالیی
از دختران در بامیان در مکتبها شامل اند و بدون کدام
محدودیت خاص ،به درسشان ادامه میدهند .هرچند
کیفیت مکتبها بهخاطر دور بودن از مرکز و عدم موجودیت
استادان زبده ،پایین است .معاش ساحهای برای معلمان
وجود ندارد و به همین خاطر ،استادان ورزیده کمتر حاضر
میشوند تا در ساحات دوردستی مانند بامیان بروند و تدریس
کنند.
آزادیهای مدنی و برگزاری اجتماعات در بامیان نیز نمونه
است .فعاالن مدنی بامیان که خانم طیبه خاوری ،رییس
جوان شورای والیتی بامیان هم زمانی جزو آنان بود،
روشهای ابتکاری دادخواهی از حقوق مردم را نهادینه
کردند .آنها در یک سلسله اقدامات نمادین به «خر»،
سقایی که آب را به خانهها میرساند ،تقدیرنامه دادند؛
سرکشان را در اعتراض به بیتوجهی دولت کاهگل کردند؛
شدن افغانستان»
به رییس جمهور کرزی به نسبت «اول ِ
در فساد ،تقدیرنامه دادند و دهها مورد از این قبیل .چند روز
دختران بامیانی در مسابقات بایسکلسواری مدال
قبل هم
ِ
طال و نقرهی این ورزش را در سطح ملی به گردن آویختند.
تک کارکِردها و دستآوردهای بامیانیها را در این
اگر تک ِ
چند سال یادآور شویم ،شاید مثنوی هفتاد من شود و این از
حوصلهی این نوشته خارج است.
شدن اولین رییس شورای والیتی در بامیان نیز
برگزیده ِ

در سلسلهی کارکردهای مؤثر مردم بامیان برای تمرین
دموکراسی و برابری جنسیتی است .وکیالن شورای والیتی
بامیان هیچکدام تحصیلکردهی غرب نیستند و شاید بهجز
مدارک دانشگاهی هم ندارند .انتخاب
یکی دو نفر ،هیچکدام
ِ
و درکشان اما به خیلی از تحصیلکردهها و دانشگاهیهای
افغانستان تنه میزند .ما تحصیلکردههایی را سراغ داریم که
به خانمهایشان برقع میپوشانند و از دروازهی خانه بیرون
نمیمانند .در چنین جامعهای ،با این محدودیت ،رییس شدن
خانم جوان هم یک خبر امیدوار کننده و انقالبی است.
یک ِ
امیدوارم خانم خاوری ،رییس جوان و پرتالش شورای
والیتی بامیان بتواند آنطور که شایسته است ،شورای
والیتی بامیان را مدیریت کند و به جایگاه واقعیاش برساند.
امیدوارم رییس جمهور ومسئوالن حکومتی از آنها به
عنوان معماران جامعهی جدید افغانستان قدردانی نمایند.
دولتمردان افغانستان باید بامیان را به عنوان الگوی
طبل
جامعهی مدرن افغانستان بپذیرند و بیش از این بر ِ
بیتفاوتی خود نسبت به این شه ٍر دورافتاده نکوبند .بامیان
تا اینجا راه طوالنیای را آمده است و با وجود هزاران
مشکل ،الگو میآفریند و راهگشایی میکند .تابوها یکی
پس از دیگری شکسته میشوند .شاید غربت و فراموش
شدگی دانشجویان دانشگاه بامیان را در عکسهایی که در
شبکههای اجتماعی منتشر شدند ،همه دیده باشیم .بامیان
سزاوار این همه فراموششدگی نیست .اگر بامیان تقدیر شود
و از انزوا خارج شود ،دگر والیتها نیز از آن الگوبرداری
خواهند کرد و در جهت اصالحات اجتماعی و مدنی گام
برخواهند داشت.

برای اشرف غنی ،مسیر صلح با طالبان از پاکستان میگذرد
سفر اشرف غنی به پاکستان ،یک چرخش در سیاست
خارجی افغانستان را نشان میدهد .حامد کرزی ،رییس
جمهور پیشین این کشور ،یک ارتباط را با کشور هند ،که
رقیب بزرگ پاکستان در آسیای جنوبی پنداشته میشود،
آغاز نمود .اما اشرف غنی که در ماه سپتامبر به قدرت
رسید ،برخالف وی ،راه دیگری را به پیش گرفته است.
در ماه اخیر ،وی قرارداد کمکهای نظامی با کشور هند را
که به هدف بهدست آوردن هلیکوپتر نوع «»Cheetah
و قطعات سالحهای توپخانهای برای نظامیان افغانستان،
میان کشورهای هند و افغانستان به امضا رسیده بود ،به
حالت تعلیق درآورد .رییس جمهور افغانستان در مدت اقامت
دو روزهاش در پاکستان ،احساسات خویش را پنهان کرده
نتوانست« :در طی ده سال [آینده] روابط دوجانبهی ما باید
همانند روابط افغانستان-آلمان باشد» ،همچنان وی پیش از
آنکه حرفهای خود را در محضر عموم بیان کند ،در حساب
کاربری تویترش چنین نوشت« :ما بهپیشرفت بزرگی دست
یافتیم که به ما این فرصت را میدهد تا اختالفاتی را که
در طی این سیزده سال بر ما چیره شده بودند ،از میان
برداریم».
دست دراز کردن اشرف غنی بهسوی حکومت و ارتش
پاکستان ،قابل پیشبینی بود .رییس دولت افغانستان در
سخنرانی مراسم تحلیف به تاریخ  29سپتامبر ،اولویتش را
چنین اعالن کرد :پایان دادن به جنگ داخلی ،جلب توجه
سرمایهگذاران و رشد اقتصادی .وی در این زمینه گفت:

نویسندهEmmanuel Derville :
ترجمه از فرانسوی :نسیم ابراهیمی
منبع :روزنامهی فرانسویزبان فیگارو

«ما از این جنگ خسته شدهایم .ما از مخالفان مسلح خود،
بهخصوص طالبان و حزب اسالمی (یک گروه شورشی
دیگر) میخواهیم که مذاکره را قبول کنند» .راهاندازی
یک گفتمان سیاسی با مخالفان مسلح ،بدون همکاری
دولت پاکستان ،یک امر دشوار است .تعدادی از [گروه]
های شورشی در پاکستان سکنیگزین اند ،بهخصوص در
والیت (ایالت) بلوچستان و همچنان در اسالمآباد پایتخت
این کشور .در ماه نوامبر سال  ،2013یکی از کادرهای گروه
شورشی حقانی بهنام نصیرالدین حقانی در یک بازار در
اسالمآباد زخمی شد .سازمان استخباراتی پاکستان (،)ISI
همراه با این گروه شورشی که پدر القاعده خوانده میشود،
رابطهی نزدیک دارد و همچنان ،مال برادر ،یکی از افراد
نزدیک به مال عمر در سال  2010در کراچی دستگیر شد و
پس از آن تا کنون تحت نظارت حکومت پاکستان زندگی
میکند.
تشدید حمالت غافلگیرانه
بعضی از کارشناسان به این باور اند که اشرف غنی با به
تعلیق درآوردن کمکهای نظامی هند ،در تالش است تا
ارتش پاکستان را مطمئن سازد که نگرانی گسترش نفوذ و
تأثیرگذاری هند در افغانستان را نداشته باشد؛ مسئلهای که
پاکستان آن را برای امنیت ملی کشورش یک امر حیاتی
میداند .در عوض ،کابل میخواهد که اسالمآباد ،شورشیان
را برای مذاکره با دولت افغانستان متقاعد بسازد .وقت پرس
( )Le temps presseنگاشته است که اکثریت نیروهای

ناتو تا تاریخ  31دسامبر از افغانستان خارج میشوند .از این
میان در حدود  10000تا  15000تن آنان برای آموزش
و مشاورهی نظامی نیروهای امنیتی افغانستان در این
کشور باقی میمانند .در حالی که در تعدادی از والیتهای
افغانستان ،نیروهای امنیتی این کشور از حمایت قوای هوایی
برخوردار نمیباشند .این یک خالی بزرگ امنیتی است که
به طالبان فرصت میدهد تا به حمالت غافلگیرانهیشان
شدت بخشند؛ چنانچه که در ماه جونچنین حملهای را در
والیت هلمند راه انداخته بودند.
دولت پاکستان بهطور رسمی حمایتش را از دولت کابل اعالم
کرده است .به تاریخ  6نوامبر ،جنرال راحل شریف ،رییس
ستاد ارتش پاکستان با اشرف غنی در کابل دیدار نمود.
وی در این دیدار ،گشایش یک آکادمی نظامی پاکستانی و
کمک تجهیزات نظامی برای نیروهای امنیتی افغانستان را
از سوی پاکستان برای اشرف غنی پیشنهاد کرد .روز شنبه،
نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان در یک کنفرانس مشترک
خبری گفت که «صلح ،ثبات ،وحدت و رفاه افغانستان
بخشی از سرنوشت حیاتی ما را رقم میزند» .این گفتهها به
این معنا است که پاکستان برای قانع ساختن شورشیان به
آمدن به دور میز مذاکره ،آماده است .آیا این کار امکان دارد؟
در حال حاضر ،مذاکره میان مقامهای افغانستان و طالبان در
یک نقطهی صفری قرار گرفته است .جنگجویان اسالمگرا
میگویند ،تا زمانی که سربازان خارجی در افغانستان حضور
داشته باشند ،به جنگشان در این کشور ادامه میدهند.

اینجا انتحار میشود ،قدسیه ،عارف و تاکسیران به شهادت میرسند! سی و
چند نفر زخمی میشوند که یکی از آنها ،شکریه جان بارکزی است .شکریه
جان و تعدادی از زخمیها بهسرعت به شفاخانه انتقال داده میشوند .بهترین
داکتر ،دست او را معاینه و بسته میکند .شاید هنوز جینگس انفجار از گوش
شکری ه جان خالص نشده بود ،که صف طوالنی از عیادتکنندگان دولتی،
پشت در اتاق شکریه جان شکل میگیرد .آقای رییس پارلمان ،تعدادی از
وکال ،حنیف جان اتمر ،معین جان وزارت داخله ،وزیران چندی ،سیاسیون
ورزیده و خالصه هرکه نانشان به روغن چل است ،به عیادت خانم شکریه
میروند .خدا را شکر ،حال خانم بارکزی خوب است .اینکه شکریه خانم در
لحظهی انفجار و تا رسیدن به شفاخانه به چه فکر میکرده ،دلش چه حالی
داشته ،از خدا چه میخواسته ،بیشتر نگران که یا چه بوده ،به خدا معلوم است.
آنچه که به همه معلوم است ،این است که بعد از انفجار ،جنازهی قدسیه،
روی سرک مانده بود .انگار عارفی وجود نداشت و کسی چیزی شبیه عارف
ثانیه بعد از انفجار
را میان خون روی سرک نقاشی کرده بود .تاکسیران ،چند 
زنده بود ،دست پرخونش را بهصورت خونینش مالید و شاید ته دلش گفته باشد
که پسرم ،دخترک گلم ،خانم مهربانم! مرا ببخشید اگر نتوانستم نان امشب
خانواد ه را برسانم .شاید از خداوند خواسته باشد که ایکاش چند سا ل دیگر
زنده بود و مخارج تحصیل پسر و دخترش را خود آماده میکرد و فراغت آنها
را از دانشگاه ،جشن میگرفت .اما دیگر دیر شده بود .فرصت کم بود .شاید
قلبش سوراخ شده بود .او نیز میان تاکسیاش ،جان داد .نیروهای امنیتی به
محل رسیدند .چهار طرف را احاطه کردند و به مردم اجازه ندادند که سیهروزی
قدسیه و عارف و یک پدر تاکسیران را با چشم سر ببینند.
یکسو جسد سوخته و تکهتکهی قدسیه ،تاکسیران و عارف ،سوی دیگر
لشکرکشیهای مقامها برای عیادت بانو بارکزی؛ اما آنسوتر رییس جمهور
کاله پکول بر سرش ،طالبان را مخالفان سیاسی میخواند .آقای محمد اشرف
غنی ،بارها گفته که هیچ افغان از افغان دیگر برتر و هیچ افغان از افغان دیگر
کمتر نیست .اینها مجموعهی متناقضی است که دولت وحدت ملی باید
پاسخگوی آن باشد .چرا جنازهی قدسیه ساعتها در طب عدلی ماند و در آخر
با تاکسی انتقال داده شد؟ چرا آقای رییس جمهور طالبان را دشمن مردم نه،
بلکه مخالفان سیاسی میخواند؟ یکی از سخنگویان معاون چندم آقای رییس
جمهور که نخواست نامش گرفته شود ،به ما گفت که دولت وحدت ملی
بسیار در قبال انتحاریها حساس است .قب ً
ال آقای کرزی هرماه یک حملهی
انتحاری را با الفاظ شدید تقبیح میکرد؛ اما ما حاال هر روز تقبیح میکنیم .ما
ده عراده آمبوالنس مجهز به سیروم و اکسیجن را برای انتقال شهدا و زخمیان
فرستاده بودیم؛ اما متأسفانه باید بگویم که مقامها از چهار گوشهی کابل
برای عیادت خانم بارکزی میآمدند و سرکها را بسته کرده بودند .به همین
خاطر ،آمبوالنسهای ما سر وقت برای انتقال فرزندان عزیز کابل نرسیدند و
وقتی هم رسیده بودند ،متأسفانه سرکها را خالی یافته بودند .در مورد «هیچ
افغان از افغان دیگر برتر نیست و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست»،
باید گفت که متأسفانه مردم افغانستان هنوز سطح آگاهیشان پایین است و
نمیفهمند که گاهی دروغ و تزویر برای رسیدن به هدف ضروری است .هرکه
فکرش کار کرد ،دروغهای قشنگتر میزند و فریبهای چربتر میدهد.
وی گفت ،ما عم ً
ال میبینیم که فرضیهی آقای رییس جمهور دروغ است.
اگر دروغ نبود ،مشاور خاص آقای رییس جمهور در حالیکه جنازهی قربانیان
ی هنوز روی سرک مانده بود ،سرکها را بند کرده سراغ خانم
حملهی انتحار 
بارکزی نمیرفت .اینکه او سراغ خانم بارکزی رفته و در غم خانم شکریه
ک است؛ اما باور کنید که خانوادهی قدسیه و عارف
شریک شده ،کار بسی نی 
و یتیمان تاکسیران بیشتر از هر شکریهای ،نیاز به همدری و غمشریکی
دارند .امیدوارم آقای رییس جمهور این مسئله را درک کند که قدسیه ،عارف
و آن تاکسیران ،هرسه در انتخابات شرکت کرده بودند و هرسه نفر هم به
آقای اشرف غنی احمدزی رای داده بودند .شاید هرسه نفر باور داشتند که شما
اهل کار و آبادانی هستید ،نه حراف خشک و جدی! اما با چه باور کاذبی از
میان ما رفتند .شاید از میان آن سه نفر ،فقط آقای تاکسیران باورش تغییر
کرده باشد ،البته اگر چند ثانیهی اخیر عمرش به خانواده و فرزندانش فکر
نکرده باشد .میدانم برای تظاهر ،بعضی از وزیران و وکیالن به خانوادههای
قدسیه و کاکا تکسیران خواهند رفت ،حداقل به اینها بگویید که با کفش
روی فرش خانوادههای داغدار نروند .وزیر و وکیل مملکت باید این قدر تربیت
داشته باشند (خانهی عارف کسی نخواهد رفت ،چون خانهی او نزدیک بنگاه
نیست!) نمیدانم چه رازیست میان بزرگ شدن و بیتربیهتر شدن! بابا

مقامات
تو وزیری،باش! خدا کند صد سال دیگر هم وزیر باشی؛ یا به خانهی کسی
نرو ،یا اگر رفتی ،کفشهایت را در بیار! مطمئن باش فقرا فرششان تمیز تمیز
است ،جوراب سفیدت را سیاه و خاکی نخواهد کرد ،آقای بیتربیت!
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افغانستاندرنگاه

آیا پاکستان
پیشنهاد صلح افغانستان را میپذیرد؟
منبع :فارین پالیسی
نویسنده :لیزا کورتیس
برگردان :حمید مهدوی

سیستم دو حکومتی
غیرمشروع در افغانستان
آرایش دودمانی-تباری
نویسنده :الکساندر کنیازوف

منبع :صفحهی انترنیتی
информационно аналитический портал

بخش آخر

تقابل و اختالف در قدم نخست از اینجا پیش میآید که مشاور امنیت ملی از
سوی رییس جمهور و اعضای هیأت مدیرهی آن از سوی عبداهلل عبداهلل انتخاب
میشود .مشاور رییس جمهور در سیاست خارجی رنگین دادفر اسپنتا ،وزیر امور
خارجهی سابق خواهد بود که رابطهاشعبداهلل عبداهلل خیلی عادی نیست و هنوز
هم تأثیر خود را روی وزارت امور خارجه دارد.
به عبارت دیگر ،ایجاد سیستم سیاسی ساختار کالسیک و بومی دارد و کام ًال
مشروع نیست و قدرت هم دوگانه است .این روند یک تقابل و تخاصم را میان دو
طرف از رهبران دولت وحدت ملی بهوجود میآورد و میان نیروهای اشرف غنی و
عبداهلل عبداهلل یک خطر سرخ ،ترسیم خواهد کرد .همانند بسیاری از قدرتهای دو
قطبی[ ،در افغانستان] این وضعیت باعث یک سری مسایلی میشود ،بهخصوص با
توجه به کثرت احزاب و نیروهای سیاسی و از جمله طالبان که این مسئله باعث
میشود تا مصالحهی سیاسی به بنبست بربخورد.
از زمان سقوط جنبش طالبان زمان زیادی گذشته است .از سال  2000به اینسو،
جنبش «طالبان» به چند گروه منطقه تجزیه شدند؛ اما آنها مراکز قدرت و
فعالیت خود را در مناطق مختلف افغانستان ،تعیین کرده بودند .قندهار تحت
امر و قوماندهی مال محمد عمر ،مشهور به «امیرالمؤمنین» قرار داشت ،در
کابل مال محمد ربانی ،در هرات مال حسن و در قندوز بشر بغالنی عملیات را
رهبری میکردند و آنها برای گسترش نفوذ و احیای مجدد قدرت و کنترول
خود ،هرازگاهی با رویارویی مسلحانه پرداختند و وضعیتی را پیش آوردند که
برای مقامهای محلی پشتونهای ننگرهار ،لغمان ،کنر و ...تحمیلی بود و در اثر
این فعالیتها ،بخشی از قلمرو تحت حاکمیت حکومت مرکزی کابل ،بهصورت
تصادفی از کنترول خارج شد.
در زمان حاضر« ،طالبان» به راه جمعی خاص برای سایر گروههای ضددولتی
دولت افغانستان نیز تبدیل شده است و از این طریق توانستهاند توجه رسانهها
و افکار عمومی را به خود جلب کنند .میتوان دستههای متعدد از تشکیالت
مخالفان دولت را از هم تفکیک کرد و در قدم نخست اینکه آنها فعالیتهای
تخریبکارانهی خود را با انگیزههای مختلف روی بخشهای داخلی و خارجی
متمرکز کردهاند که در این بخش ،منابع مالی نیز قابل بحث است .الزم به ذکر
است که گروههای عمدت ًا پشتون که در اصل ترکیبی از قبایل مختلف افغانستان
اند ،در همراهی با برخی از سازمانهای خارجی و بینالمللی پشت پرده در تأمین
منابع مالی [گروه طالبان] دست دارند .همینطور ترکیبی از گروههای جنگجوی
پشتون با خصلت درونی ،خارج از مرزهای افغانستان و معمو ًال از طریق محافل
دینی /مذهبی ،نظامی از سوی سازمان جاسوسی پاکستان ،عربستان سعودی و
قطر ،حمایت میشوند .گروههایی که بهصورت غیرمستقیم زیر نظر آیاسآی
( )ISIکار میکنند ،وظایفی را به سود دستگاههای استخباراتی چین نیز انجام
میدهند و آنها را در بازارهای کابل بهصورت آشکار «طالبان چینی» مینامند.
همچنین گروههایی اند که از سر میل و خصلت درونی که در زمینهی فعالیتهای
خود دارای یک موقف اجتماعی هم هستند ،عموم ًا از طریق تولید مواد مخدر
منابع مالیشان را تأمین میکنند و همینطور این طبقهبندی را میتوان ادامه
داد .انگیزهی زیادهخواهی و رقابت میان برخی مقامات -از جمله در معیارهای
قبیلهای -فهم درست این واقعیتها را دشوار میکند .ادعا میشود که شورای
کویته ( )кветтинской шуреبه عنوان مرکز هماهنگی و وحدت طالبان
از پشتونهای درانی ،در مقابل کابل به اندازهی کافی قدرتمند هست.
کمظرفیتی دولت گذشته (دولت حامد کرزی ،رییس جمهور اسبق افغانستان)
به ادامهی روند مذکور ،فرصت بیشتر داد و همین دولت نتوانست مذاکره با
جناحهای طالبان را به شکل درست پیش ببرد .تنها میتوان فرض کرد که در
حال حاضر دولت کثیرالملیتی فعلی نیز در این راستا قادر به عملکرد فعال و مؤثر
نیست .از جمله اینکه به نظر ،ثباتمندسازی اوضاع افغانستان و جوانب منطقهای
آن ،برای دولت فعلی بهسادگی مقدور نیست .قاطعانه میتوان گفت که با توجه به
وضعیت غیرقابل کنترول ناشی از حضور و نفوذ گروههای تروریستی بینالمللی در
خاک افغانستان ،اما کابل با مدیریت سرویسهای امنیتی ایاالت متحدهی امریکا،
انگلستان ،پاکستان ،عربستان سعودی ،قطر و ترکیه ،بهسختی حفظ خواهد شد.
از نقطه نظر امنیتی وضعیت در کشورهای همسایه اساس ًا تغییری نخواهد کرد
و تصمیم برای فعالسازی گروههای نامبرده با چشمداشت کشورهای آسیای
مرکزی ،ایران ،روسیه و چین ،هیچ تأثیری به حال مقامها در کابل ندارد و در
آینده نیز تأثیری نخواهد داشت.

اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،به منظور تقویت
روابط با اسالمآباد که در زمان حاکمیت رژیم کرزی
بهشدت خراب شده بود ،در اواخر هفتهی گذشته به
پاکستان سفر کرد .غنی ،از زمانی که شش هفته قبل
به قدرت رسیده است ،برقراری روابط بهتر با پاکستان
و جستوجوی راهها به منظور آغاز گفتوگوهای صلح با
شورشیان طالب ،که تعداد زیادی از آنها به داخل پاکستان
پناه بردهاند را در جملهی اولویتهایش قرار داده است.
اینکه آیا پاکستان به اقدامات غنی در راستای تأمین صلح
عکسالعمل مشابه نشان میدهد یا خیر ،شرایطی را تعیین
میکند که در آن تروریزم اسالمگرا در سالهای آینده
منطقه را قورت خواهد داد.
ایاالت متحده نقشی برای ایفا کردن دارد .ایاالت متحده
میتواند دو طرف را در زمینهی تقویت ارتباطات نظامی،
با هدف کاهش حرکات تروریستها در امتداد مرزها،
تحت فشار قرار دهد و همکاریهای نزدیکتر اقتصادی و
تجاری به عنوان راهی برای اعتمادسازی میان دو کشور
را تسهیل کند.
در صورتی که دو طرف این فرصت بهبود همکاریها را
از دست بدهند ،زمینه برای شورشیان تروریست اسالمگرا
فراهم میشود تا به حمالتشان در دو کشور ادامه بدهند؛
مانند حملهی ویرانگر اخیر در نقطهی مرزی واگا که
حداقل جان  55پاکستانی را گرفت.
بهدنبال شروع تازه
در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی ،رییس جمهور
پیشین افغانستان ،روابط میان اسالمآباد و کابل فراز
و نشیب زیادی را تجربه کرد .کرزی با آصف زرداری،
رییس جمهور پیشین پاکستان ،روابط شخصی خوبی
داشت و چندین بار از پاکستان دیدار کرد .با این حال،
پس از ترور برهانالدین ربانی ،رییس شورای عالی صلح
افغانستان ،روابط کابل با اسالمآباد تیره شد و کرزی به
شکل روزافزونی به هند به عنوان یک همکار منطقهای
افغانستان در آینده نگاه میکرد.
سه هفته پس از ترور ربانی ،کرزی از دهلی جدید دیدار
کر د و با هند موافقتنامهی همکاریهای استراتژیکامضا
کرد که در میان دیگر مسایل ،آموزش و تجهیز نیروهای
افغانستان توسط هند را شامل میشد .این امر به کاهش
دیدارهای دوجانبهی مقامهای افغانستان و پاکستان،
افزایش تبادل اتهامات در مورد حمالت تروریستی در دو
سوی مرز و افزایش اندک در رویدادهای تبادل آتش در دو
سوی مرز منجر شد.
اشرف غنی میخواهد وضعیت را به شکل چشمگیری
بهبود بخشد و در این کارش تند حرکت کرده است:
دعوت ممنون حسین ،رییس جمهور پاکستان در مراسم
تحلیفش؛ پذیرفتن دعوت دیدار از پاکستان ،اعالم اینکه

فصل جدیدی از روابط آغاز خواهد شد و دعوت به روابط
تجارتی بهتر و تبادل دوجانبهی بیشتر .قرار گزارشها،
اشرف غنی از مشاوران کلیدیاش خواسته است تا برای
یک برنامهی مفصل برای بهبود روابط ابتکار عمل به خرچ
دهند.
این ابتکار عملها احتماال اقدامات در راستای بهبود
تعامل تجارتی و اقتصادی و روابط مردمی را شامل خواهد
شد .بهطور مثال ،دو طرف باید برای تقریبا یک میلیون
پناهندهی ثبت نشدهی افغان که هنوز در پاکستان زندگی
میکنند ،راهحلی بیابند .آنها همچنین باید توافقنامهی
ترانزیت تجارتی افغانستان-پاکستان را که در سال 2010
به منظور افزایش تجارت دوجانبه و تقویت همبستگی
منطقهای امضا شد ،مرور کنند .ماه گذشته ،آنها با امضای
موافقتنامه در مورد قیمتگذاری ترانزیت برای یک
پروژهی کالن برق ،که هدف آن انتقال برق از آسیای
مرکزی و از طریق خاک افغانستان به پاکستان است ،در
زمینهی تقویت ارتباطات منطقهای به پیشرفتهایی نایل
آمدند.
جنرال راحل شریف ،رییس ستاد ارتش پاکستا ن در 6
نوامبر به کابل سفر کرد؛ جایی که وی با اشرف غنی،
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی و بسماهلل محمدی ،وزیر
دفاع افغانستان ،دیدار کرد و این حس را که هردو طرف
خواهان گشودن صفحهی جدیدی از روابط اند ،تقویت
کرد .شریف ،در جریان دیدارهایش پیشنهاد دیرینهی
آموزش سربازان افغانستان را تکرار کرد.
رهبری پایدار در افغانستان و نگرانی در مورد داعش،
همکاری منطقهای را برمیانگیزد
رهبران پاکستانی از یک رییس جمهور باثباتتر و قابل
پیشبینیتر در رأس قدرت در افغانستان استقبال خواهند
کرد .امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی توسط اشرف
غنی ،اندکی پس از به قدرت رسیدنش ،نشان میدهد که
کرزی تند و غیرقابل پیشبینی ،احتماال او در
در مقایسه با ِ
رویکردش نسبت به روابط با ایاالت متحده قاطعتر بوده و
کمتر هجومی عمل خواهد کرد.
امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی ،برای افغانستان
و منطقه این داللت را دارد که کابل و واشنگتن برای
جلوگیری از خروج ناگهانی نیروهای امریکایی باهم
همکاری خواهند کرد .ناظران نگران بودهاند که شکست
در تکمیل کردن موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی به خروج
کامل نیروهای بینالمللی تا اواخر سال جاری از افغانستان
منجر خواهد شد ،شبیه چیزی که در اواخر سال  2011در
عراق اتفاق افتاد.
پیشرفتهای اخیر داعش ،فشارها روی کاخ سفید را
افزایش دادهاند تا اطمینان حاصل شود که ایاالت متحده
شتابزده افغانستان را ترک نخواهد کرد .نگرانیها

در مورد ظهور داعش و اینکه این امر برای گرایشات
تروریزم در جنوب آسیا چه مفهومی دارد ،نیز رهبران
افغانستان و پاکستان را تشویق خواهد کرد تا بهدنبال
تقویت همکاریهایشان باشند .ایمن الظواهری ،رهبر
القاعده ،در ویدیویی که در ماه سپتامبر نشر شد ،موجودیت
شاخهی جدید القاعده در جنوب آسیا را اعالم کرد .احتماال
نگرانیها در مورد رقابت بر سر سربازگیری و تأمین مالی
با داعش و همچنین اینکه الظواهری خواسته باشد نشان
دهد که پیوند القاعده با طالبان هنوز زنده است ،باعث شده
باشند الظواهری این اعالمیهاش را صادر کند.
برخی از گروههای تحریک طالبان پاکستان ،که آماج
عملیاتهای ارتش پاکستان در مناطق قبیلهای بودهاند،
اخیرا به دولت اسالمی اعالم وفاداری کردند .در حالی
که ظهور دولت اسالمی در متالشی ساختن گروههای
تروریستی اسالمگرا در جنوب آسیا کمک خواهد کرد؛ اما
توانایی دولت اسالمی در تحت کنترول درآوردن مناطق
وسیعی از قلمرو عراق و سوریه و جذب جنگجویان از
سراسر جهان ،منبع نگرانی کالنتر در مورد جذبهی قوی
ایدیولوژی افراطگرایی اند.
تغییر پارادایم
مهار تهدید بنیادگراهای اسالمی در منطقه ،به بهبود روابط
و بهترسازی همکاریها میان حکومتهای افغانستان و
پاکستان نیاز دارد .با توجه به روی کار آمدن حکومت
وحدت ملی به رهبری رییس جمهوری که به بهبود روابط
با همسایهها متعهد است و کمک حمالت ارتش پاکستان
به ریشهکن ساختن پناهگاههای تروریستهایی که در دو
سوی مرز فعالیت دارند ،زمان آن فرارسیده است تا روی
طیف وسیعی از مسایل همکاری شود.
در حالی که برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری و تقویت
ارتباطات منطقهای زمینه وجود دارد ،ارتش پاکستان باید
در زمینهی از بین بردن پناهگاههای طالبان در داخل
مرزهایش تمایل قویتر نشان بدهد .حمالت اخیر علیه
تحریک طالبان پاکستان در وزیرستان شمالی قابل
ستایش است؛ اما این حمالت باید توسعه داده شوند تا
تمام گروههایی را که در منطقه فعالیت دارند ،شامل شوند.
تحریک طالبان پاکستان با دیگر گروههای تروریستیای
که بر افغانستان (و هند) حمله میکنند ،بهشمول
القاعده ،پیوند دارد و از سیاستهای سهلگیر پاکستان
در قبال گروههای تروریستی دیگر بهره جسته و حمالت
ضدحکومتی خودشان را انجام میدهند .با این حال ،حفظ
یک رویکرد انتخابی در هدف قراردادن تروریستها ،نه
تنها تالشهای پاکستان در بهبود روابط منطقهای را به
مخاطره میاندازد ،بلکه امنیت داخلی این کشور را نیز به
خطر انداخته و به حمالتی مثل آن یکی که در واگا اتفاق
افتاد ،منجر میشود.
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گرایشهایبنیادگرایانه
در میان دانشجویان در محیطهای دانشگاهی افغانستان
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
ت بزرگی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود
در حال گسترش اند ،ظرفی 
دارد .اما اگر به خواستها 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.

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

یادداشتهایسخیدادهاتف

زنده باد تعصب!

بخش سوم
این مطالعه بنیادگرایی را شکل خشن و افراطی اعتراض میداند که از نگاه اجتماعی ،ناشی از
تجربهی دانشجویان از قومو خویشپرستی ،تبعیض قومی و مذهبی و دیدگاه سیاسی متفاوت
است و نیز این عوامل سبب تقویت آن میشوند .مطابق این برداشت ،بنیادگرایی تقریبا همیشه
در حالت پویا قرار دارد که با هر رویدادی تغییر وضعیت میدهد و با گذشت هر سال ،از سال اول
فارغ تحصیالن دنبال کار هستند ،بر رفتار دانشجویان
دانشگاه تا دورهی بعد از فراغت که آنان 
تأثیر میگذارد .در نتیجه ،میتوان انتظار داشت که سطح بنیادگرایی با گذشت زمان و با افزایش
فشار رقابت ،باال برود .با این وجود ،خود تفاوتها در باورها و رسوم سبب بنیادگرایی نمیشوند؛
اما استفاده از این تفاوتها به حیث ابزار تفرقه ،بیگانهسازی با یکدیگر و خشونتِ بالقوه،
میتواند به شکل یک اقدام بنیادگرایانه متبلور شود .اعمال تکفیر که در آن یک مسلمان اعالن
میکند که مسلمان دیگری اسالم را ترک کرده است ،در انجام این طیف قرار دارد؛ چو ن منجر
به تفرقهافگنی و تفاوتگذاری خشونتآمیز میشود .برای درک و سنجش همین مفهوم است
که میتوانیم از شاخصهای بنیادگرایی استفاده کنیم.
گفته میشود که خوارج ،جنبشی که پیشینهی آن به دوران خالقت عثمان برمیگردد ،در
واکنش به پالیسیهای غیرعادالنهی خلیفهی سوم ،بهزعم آنان ،از تکفیر کار گرفتند؛ آنان به
خلیفهی سوم اتهام وارد میکردند که او نزدیکان خانوادگی خویش را بر دیگران ترجیح میدهد
و ثروت را عادالنه تقسیم نمیکند (تیمانی .)2008 ،در پاسخ به آن ،خوارج «متصلبتری ن و
تنگنظرانهترین هرمنوتیک» را بهوجود آوردند که «اعالن تما م عیار تکفیر در مقابل مسلمانان
پارسایی که از سوی آنان حتا کوچکترین نقض» برداشتهای خوارج از اسالم مشاهده میشد،
تشویق میگردید (حسین ،2002 ،ص .)2.مهمتر آنکه برای گریز از سلطهی سیاسی ،آنان به
یک «نابگرایی مصنوعی از طریق هرمنوتیکهایی روی آوردند که دکترینهای مصالحهناپذیر
تکفیر را مطرح میکردند» و این دکترینها به آنان صالحیت بیچون و چرا میداد تا هرکسی
را که به قدر کافی پاک نمیدانستند ،از بین ببرند (حسین .)2002 ،این یگانه استفاده از تکفیر به
حیث ابزار سیاسی نبود .بر اساس دیدگاه ابوخلیل ( ،)1994تکفیر به حیث سالحی برای بیاعتبار
ساختن رقیبان سیاسی استفاده میشد؛ در حالی ک ه موسلی ( )2009استدالل میکند که
خانوادهی شاهی سعودی از تکفیر برای پاکسازی جمعیت و توجیهی برای مجبور کردن مردم
به وفاداری به قدرت مطلقهی شاه استفاده کردند .در درون جنبش خوارج ،گروه ازارقه ،یک
فرقهی فرعی اسالمی در شهر بصره ،از روش مشابهی استفاده کردند و تمام مسلمانان دیگر را
کافر اعالن کردند تا کشتارهای بعدیشان را توجیه کنند (فشبین .)1992 ،در دورههای متأخر،
برای توجیه جهاد در برابر مسلمانان و غیرمسلمانان بهطور یکسان ،بعضی از گروهها از تکفیر
به حیث شیوهای برای تقویهی جهادشان در مقابل افراد و گروههایی که آنان کافر میپنداشتند،
استفاده کردند .بهطور مثال ،جنبش بینادگرای مصری در دههی  1960به نام التکفیر والهجره
که هدف خود را پاکسازی جهان از وجود ‹رافضیان› تعریف کرده بود ،اکثر مسلمانان جهان را
بیرون از برداشتهای متعصبانهی سلفیشان از اسالم و کافر میدانستند .در مقایسه با اسالم
معتدل که کثیر مسلمانان به آن باور دارند ،وهابیسم (وهابیت) اعمال تکفیر را به عنوان یک
اصل محوری ترویج میکند و در نتیجه برخی به آن به دیدهی اسالم بنیادگرا و تندرو مینگرند
(موسلی .)2009 ،از قضا و همراه با کنایه ،وهابیت به عنوان یک جنبش اصالحی بنیانگذاری
شد که هدف آن بازگشت به ارزشهای سنتی اسالمی با ممنوع قرار دادن زیارت رفتن ،کشیدن
تصویر و گرفتن عکس از انسان و گوش دادن به انواع خاص موسیقی بود .اطاعت جدی از نظام
حقوقی اسالمی بهجای نظام حقوقی سکوالر هدف دیگر وهابیت بود .دولت اسالمی عراق و
ی است.
شام (داعش) تازهترین نمونهی عینی نظامیگری و بنیادگرایی تکفیر 
روش تحقیق
برای این تحقیق  400دانشجو ( 50تن از هر دانشگاه) بهطور اتفاقی از هشت دانشگاه از سراسر
افغانستان توسط یک نمونهگیری سیستماتیک انتخاب شدند .بر عالوه ،نشستها با گروههای
تمرکز که هرکدام از  15دانشجو تشکیل شده بودند ،در دانشگاههای انتخاب شده برگزار
میشدند .از آنجایی که انتخاب آنان اتفاقی بود ،فرض ما بر آن بود که آنان نمایندهی ترکیب
قومی و مذهبی جمعیت والیتهایشان نیز باشند .در کنار آن ،با در نظرداشت این واقعیت که
قومیت در جامعهی افغانستان نقش کلیدی در سازماندهی افراد بازی میکند ،تالش ورزیدیم
که از میان اقوام مختلف کشور انتخاب شوند .برای مثال ،دانشجویان دانشگاه کابل بهطور
مناسبی از اقوام مختلف کشور نمایندگی میکنند؛ در حالی که اکثر دانشجویان در دانشگاه
ننگرهار و قندهار پشتون هستند .برای از بین بردن این عدم تعادل ،دانشگاه هرات و بدخشان
به این دلیل انتخاب شدند که اکثر دانشجویان آنها تاجیک هستند .بر عالوهی گروهی از میان
ی ثقافت اسالمی و یک مبلغ مسجد
دانشجویان ،دو استاد مطالعات عمومی ،دو عضو دانشکده ِ
دانشگاه از هر دانشگاه ،به استثنای قندهار که دانشکدهی ثقافت آن را رد کرد ،برای انجام
این تحقیق انتخاب شدند .اطالعات اولیهی دومی این تحقیق بر اساس مصاحبه با مدیران

ب نظران علوم اجتماعی
خوابگاههای دانشگاهها ،نمایندگان انجمنهای دانشجویی ،صاح 
و تحلیلگران سیاسی جمعآوری گردید.
برعالوهی تحلیل آماری اولیهی یافتهها ،ماهیت این تحقیق کیفی است .با مطالعهی
اظهارات مصاحبهشوندهها ،ما معین نمودیم که آیا آنان عمال رویکرد ‹ما علیه دیگران›
را دارند یا آن را ترویج میکنند و اگر دارند ،این گرایش در آنان تا چه حد قوی است.
داشتن رویکرد ‹ما علیه دیگران› یکی از ویژگیهای اعمال تکفیر و نشانهی داشتن
ایدیولوژی بنیادگرا و تندرو است .سوالهای مرتبط با سیاست داخلی ،زندگی و ارزشهای
محیط دانشگاه و توقعات آنان از آینده طوری طراحی شده بودند که بتوان از روی
پاسخهای آنان سطح تحمل و مدارا ،مخالفت و خصومتشان را سنجید .شواهدی که
نشاندهندهی تحمل و مدارا بودند ،احتمال بنیادگرایی را کمتر گوشزد میکردند .در عین
حال ،شواهدی دیگر نشاندهندهی تکفیر و ظرفیت بالقوه برای بنیادگرایی بودند .تمام
پاسخها دستهبندی گردیدند تا موضوع اصلی تحقیق روشن شود .همچنان ،در جریان
تحلیل کیفی ،ما از روش ترسیم نقشهی مفهومی ( )concept mappingاطالعات
اولیه استفاده کردیم.
گروه تحقیق میدانی ما از ده تن که تحصیالت عالیشان را در رشتههای علوم انسانی،
بهشمول ژورنالیزم ،علوم سیاسی و مطالعات منازعه تکمیل کرده بودند ،تشکیل شده بود.
هرکدام آنان در یک برنامهی آموزشی گروهی سه روزه اشتراک کردند که موضوع آن را
آشنایی با این تحقیق ،روش تحقیق میدانی و فنون مصاحبه و مدیریت گروههای تمرکز
تشکیل میداد .تأکید ویژه بر آن بود که این تحقیق بهصورت همسان صورت بگیرد که
شامل بررسی منظم کارکردهای گروه تحقیق میدانی و جریان پیاده کردن مصاحبهها به
متن میشد تا کیفیت آن تضمین گردد.
گروه تحقیق میدانی با بعضی محدودیتها و مشکالت نیز مواجه بودند .با آنکه این
گروه بهصورت جدی پابند به رهنمودهای اخالقی بودند و مصاحبهشوندگان را از محرم
ماندن هویت و نظراتشان اطمینان میدادند ،بعضی از آنان متقاعد نمیشدند .گروه
تحقیق میدانی ما به دلیل حساسیت بعضی مصاحبهشوندگان مورد نظر به اصل موضوع،
با مقاومت مواجه میشدند یا حتا جواب رد میشنیدند .بعضی از مصاحبهشوندگان مورد
نظر ،تالش میکردند خود را در قالب آنچه از نگاه اجتماعی قابل پذیرش است ،نگهدارند
و از دادن پاسخهای بحثبرانگیز پرهیز میکردند و فقط جوابهای از نگاه سیاسی
درست ارائه میکردند .همچنان ،بعضی از استادان بهخاطر مواجه شدن با عواقب نظرات
انتقادیشان از سوی ادارهی دانشگاه ،از اشتراک خودداری کردند .در یک مورد ،رییس
دانشگاه بدخشان گروه تحقیق میدانی ما را تهدید کرد که اگر ساحهی دانشگاه را ترک
نکنند ،به ادارهی امنیت ملی زنگ خواهد زد .امنیت نیز یک مانع و نگرانی جدی ،بهویژه
در سفر به قندهار و ننگرهار بود.
بر عالوهی آنکه گروه تحقیق میدانی در وضعیتهای دشوار قرار میگرفت ،در برخی
موارد حفظ تماس با مصاحبهشوندگان دشوار بود .با خراب شدن وضعیت امنیتی،
مصاحبهشوندگان مجبور میشدند که برنامهی دیدارشان را لغو کنند .سرانجام ،به دلیل
مشکالت فوق تعداد اشتراککنندگان زن ،بهویژ ه در دانشگاههای قندهار و ننگرهار
محدود بود .در نتیجه ،یافتههای تحقیق بیشتر بازتاب دهندهی دیدگاههای مردان است.
با آنکه ما انتظار داریم که نمونهگیری و تأیید اطالعات با کسانی که اشتراک کرده
بودند ،به قدر کافی پاسخهای معمول باشند و تخمینی از دیدگاههای آنان فراهم کند؛ اما
محدودیتهای یافتههای خویش را میپذیریم .با این وجود ،مطالعات مشابه در آینده که
چنین گرایشها را بررسی کنند ،با محدودیتهای کمتری مواجه خواهند شد.

دیروز در یکی از خبرگزاریهای بزرگ جهان ،یعنی
فیسبوک ،دیدم که مردم شریف و سوگوار و غیرتمند
چاردهی تظاهرات کردهاند و میگویند که لوحهی فیض
محمد کاتب را در منطقهی خود نمیخواهند .یکی از
تظاهرات کنندگان که هیچ نسبتی با سید مخدوم رهین
نداشت و خود را ممنون او هم نمیدانست ،به خبرنگار یکی
از تلویزیونها گفت:
«ما آمدهایم که از هویت خود دفاع کنیم .چاردهی پنج صد
سال سابقه دارد و ما نمیتوانیم از این سابقه چشمپوشی
نماییم .اگر چاردهی مثال چهارصد و پنجاه یا چهارصد و
نود سال سابقه میداشت ،ممکن بود حاضر شویم لوحهی
بعضی اشخاصها را بپذیریم ،ولی چون حرف سر پنج
صد است ،معذرت میخواهیم و تا آخرین قطرهی خون از
چاردهی حمایت میکنیم».
من به این کاری ندارم که در تاریخ افغانستان سلسلهی
«چاردهیان» هم حکومت کردهاند یا نه .چون اگر حکومت
کرده باشند هم فعال آدم در روزهای بارانی در پایتخت کشور
ناگزیر است با قایق از این طرف سرک به آن طرف سرک
برود .یعنی وضع همچنان ابدالی است .اما آنچه کنجکاوی
مرا برمیانگیزد ،این است که برادران متعهد افغان چرا
اینقدر به آخرین قطرهی خون عالقه دارند .عرض شود که
این دفاع کردن تا آخرین قطرهی خون ،مشکالت تکنیکی
دارد .داکترها میگویند که آدم نمیتواند تا آخرین قطرهی
خون خود مقاومت کند .خیلی پیش از رسیدن به آخرین
قطرهی خون ،آدم شعلههای آتش جهنم را در افق مشاهده
مینماید و از این دار فانی رخت برمیبندد .البته دیدن لشک ِر
حور و غلمان و باغی که در آن ماست وطنی روان است،
هم احتمال دارد .این یک طرف مسئله .طرف دیگرش این
است که افغانها بنا بر دالیلی ناشناخته فکر میکنند که
خون آدم قطره-قطره میریزد .من متخصص نیستم؛ اما
شک دارم که حتا واحد پیمایش خون «قطره» باشد.
به هرحال ،حاال که مردم غیور چاردهی اثبات کردند که
وزیر اطالعات و فرهنگ راست میگوید ،بر فیض محمد
کاتب است که از آن دنیا اجازه نامهای مکتوب بفرستد که
یک آدم عادل و صالح جلدهای نانوشتهی سراجالتواریخ را
تکمیل کند .نه ،هیچ فرقی نکرده است .آری ،وزیر اطالعات
و فرهنگ دکتورا دارد ،اما دکتورا کاغذ است و ربطی به دل
و دماغ ندارد.

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
Daoud Naji

هرچند حمالت انتحاری آخرین تاکتیک مخالفان مسلح
دولت افغانستان است و جلوگیری از آن تا حدی دشوار .اما
به نظر میرسد ،سرپرست بودن مقامهای امنیتی و حس
اینکه روزهای آخر کار آنها است ،بر ناامنیهای اخیر
بیتأثیر نیست .دست و پا زدن دولت وحدت ملی در معرفی
ی جدید ،کم کم تأثیر منفی خود را بر اوضاع نشان میدهد.
کابین ه 
شور و امیدی که پس از توافق بهدست آمده برای تشکیل دولت وحدت ملی ایجاد شده
بود ،به یک حرکت جدی دیگر نیاز دارد.
ناامنیهای پایتخت ،به باالترین حد ممکن خود رسیده است.

برخورد غذایی با آلودگی هوا



Abdullah Watandar

قصاب و قربانی :اهلل اکبر
پیتر کاسیگ ،رضاکار امریکایی که دو روز پیش بهدست
داعشیها گردن زده شد ،در سال  2013مسلمان شده بود
و اسم عبدالرحمان (بند هی خداون ِد بخشایشگر) را برایش
برگزیده بود .عبدالرحمان کاسیگ!
یکی از صحنههای بسیار تکاندهنده و در عین حال آموزنده ،صحنهی گردن زدن
مسلمانان به دست اسالمگرایان بنیادگرا است .صحنهای که در آن هم قصاب تیغ
بهدست که قرار است گردن ببرد و هم قربانی که قرار است گردنش بریده شود ،فریاد
میزنند :اهلل اکبر!
با خواندن خبر گردن زدن عبدالرحمان کاسیگ بهدست قصاب داعشی ،به این فکر
میکنم که این رضاکار عالقهمند به اسالم و جهان مسلمانان ،در لحظهی بریده شدن
گردنش ،به چه فکر میکرده است .میدانم که این سوالی نیست که بتوان جوابی
برایش یافت.


محمد جلیل تجلیل

دزدان بیچشم و آبرو
در این اواخر گراف سرقتها در شهر کابل افزایش یافته
است .قبال از دزدان موترسایکل و بایسکل شکایت میشد؛
اما فعال این نوع دزدیها از حساب دزدی افتاده است.
دزدیهایی که از موتر به باال باشند ،میشود کمی روی آن مکث کرد و نگران شد.
یکی از دوستان میگفت که ساعت نزدیک به هشت صبح از کوتهیسنگی موتری را
از جلو چشم پولیس دزدی سوار شده و برای همیشه برد .صاحبش که پیاده شده بود،
مسافران را بهسوی پل باغ عمومی صدا میزد ،دزدی داخل موتر شده و موتر را فراری
داد .صاحب موتر هرچهبه پولیس میگوید که به تایرهای موتر شلیک کن که موتر را
دزد برد ،وی خندهکنان به دزد مینگریست .موتر یک دوست دیگر ما را نیز از ساحهی
کارتهی سه برده و ناجوانها تا هنوزپس نیاوردهاند .همینطور منزلی در برچیدزدی
میشود ،صاحب خانه پس از مراجعه به پولیس که در ایستگاه اونچی است ،پولیس نه
تنها همکاری نمیکند ،که چند کنداق را به صاحب خانه نثار میکند و میگوید که من
برای امنیت سر سرکم ،نه برای خانهی شما .رنگ خود را گم کن.
جالبتر از همه اینکه موتر دفتر سازمان ملل متحد را که دروزارت زراعت یکشعبه
دارد ،میآید از جلو دفترشان از داخل وزارت بهسرقت میبرد .این یکیاش دیگر خیلی
جالب است .واقعا چنین دزدان بدون کدام حامی و نفری در امنیت میتوانند دست به
این دزدیهای کالن و آنهم از درون وزارت بزنند؟
هرگاه این موتر بهدست باندهای تبهکار بیفتد ،به نظر شما فاجعه خلق نمیکند؟ هرگاه
از چنین موتری در انفجارها و حمالت انتحاری استفاده شود ،به نظر شما پیامد ناشی
از آنگونه حمالت چگونه است؟ تصورش برای من سخت است؛ زیرا یکبار که از
آمبوالنس یک شفاخانه جهت حملهی انتحاری در پاکستان استفاده شد ،تعداد تلفات
آن از صد نفر تجاوز کرد.
نیروهای امنیتی جدی و مسئوالنه با چنین مسایل برخورد کنند ،ورنه احتمال چنین
اتفاقات و قضایا دور از تصور نیست.


محمد نسیم جعفری

یا للعجب! مگر «هدف اصلی حمله بودن»
افتخار است؟
اکنون در مورد اینکه کدام مقام حکومتی ،هدف حملهی
تروریستی و انتحاری داراالمان بوده است ،بین اطرافیان
مقامهای حکومتی ،جنجال سختی در گرفته است:
 .1اطرافیان «شکریه بارکزی» ،نمایندهی پارلمان و عضو فعال «تیم اشرف غنی» ادعا
دارند که هدف اصلی تروریستها ،شکریه بارکزی و کاروان ماشینهای زرهی او بوده
است.
 .2اطرافیان استاد «سرور دانش» ،معاون دوم ریاست جمهوری ،ادعا میکنند که هدف
اصلی حملهی تروریستی« ،سرور دانش» و کاروان موترهای فوالدی ایشان بوده است.
مقامات حکومتی و اطرافیانشان بهجای اینکه در مورد تأمین امنیت شهروندان و بهبود
وضعیت معیشت عمومی آنان ،فکری بکنند و از اینگونه حملهها و انفجارها جلوگیری
نمایند ،در یک جنجال بیهوده ،در مورد اینکه کدام شخصیت ،هدف اصلی حملهی
تروریستی بوده است ،با هم مسابقه گذاشتهاند.
«هدف اصلی» هرکسی که بوده باشد ،آنچه مسلم است ،این است که در این حملهی
تروریستی« ،قربانیان اصلی» دو دانشجو بهنامهای «قدسیه» و «محمد عارف» و یک
«تاکسیوان» بودهاند که جانشان را از دست داده و تعداد دیگری از شهروندان عادی
کشور نیز زخمی شدهاند.
همه میدانند که نه «شکریه بارکزی» بهراحتی کشته میشود ،نه «استاد سرور دانش»
و نه دیگر «مقامات حکومتی»؛ زیرا همهی اینها به وسیلهی کاروان موترهای «زرهدار»
و محافظین تا به دندان مسلح ،محافظت میشوند .با این وضعیت ،هدف اصلی هرکسی
که باشد ،قربانیان اصلی ،مردم عادی خواهند بود ،نه مقامات حکومتی.
*******
دوستان عزیز! آیا به نظر شما اینکه کدام مقام حکومتی هدف اصلی حمله بوده است،
کدام امتیاز و افتخار محسوب میشود که اطرافیان این دو شخصیت ،در این مورد
جنجال بهراه انداختهاند؟

پاییز و زمستان که از راه م یرسند ،می زان آلودگی
هوا هم به دلیل پدیدهی وارونگی ،بی شتر م یشود.
ما ب ه عنوان یک شهروند معمولی ،نم یتوانیم کار
چندانی جز استفاده نكردن از موتر شخصی و
خودداری از انداختن کثافات در جادهها و مکانهای
عمومی ب رای کاهش آلودگی هوا انجام دهیم؛ اما
م یتوانیم با داشتن یک رژیم غذایی سالم در این
روزهای آلودهی سال ،بدنمان را از شر ریزگردهای
مختلف موجود در هوا ،تاحدی در امان نگهداریم.
انت یاکسیدانها
این تركی بها م یتوانند با خنثا كردن رادیکالهای
آزاد ،باعث افزایش قدرت ایمنی بدن در ب رابر
آلودگی هوا شوند .در میان انواع انت یاکسیدانهایی
که در تمام میوهها و سبزیهای تازه پیدا م یشوند،
مصرف گروهی از آنها؛ مانند ویتامی نهای A،
 Cو  ،Eبتاکاروتن و سلنیوم در شرایطی که
مجبور به زندگی و تردد در هوای آلوده هستیم،
بی شتر توصیه م یشود .محققان دانشگاه روچستر
م یگویند ،ویتامین  Eقادر است بر اکسایدهای
نایتروجن وارد شده به بدن تأثیر بگذارد و باعث
تخریب آنها شود.
سیر
از سیر در سراسر جهان ب رای طعمدار کردن انواع غذا
استفاده م یشود .اما فایدهی سیر فراتر از خوشمزه
کردن غذا است .سیر از جملهی سبزیجاتی است
که از قرنها پیش به شکل خام و ب رای مبارزه با
انواع میکروب و آلودگی مورد استفاده قرار م یگرفته
است .عالوه بر این ،سیر حاوی مقادیر زیادی
انت یاکسیدان است .به همین دلیل هم ب رای درمان
بیماریهای قلبی یا مبارزه با سرطان و پی ش ِگیری
از آن استفاده م یشود.
بادنجان رومی
لیكوپن موجود در بادنجان رومی آنقدر زیاد است
که آن را به یکی از مفی دترین سبزیجات تبدیل
کرده است .در حقیقت ،تحقیقات نشان م یدهند
که تأثیر لیكوپن در مبارزه با بیماریها بی شتر از
تأثیر ویتامین  Eو بتا کاروتن است .لیكوپن ب رای
جذب بهتر به چربی نیاز دارد .به همین دلی ل هم
مصرف روغن زیتون که از جملهی روغنهای سالم
و بدون خطر محسوب م یشود ،به همراه بادنجان

مطالعات محققان نشان م یدهند که قهوه یکی
از نوشیدن یهای مفیدی است که م یتواند مضرات
چاقی را کاهش دهد .مطالعات جدید محققان ایالت
جورجیا در امریکا نشان م یدهد که با کمک قهوه
م یتوان برخی از بیماریهای مرتبط با چاقی ،مانند
دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی را کاهش داد.
قهوه حاوی مادهی مؤثری با نام «کلروژنیک اسید»
( )CGAاست که م یتواند از ابتال به بیماریهای
مرتبط با چاقی جلوگیری کند؛ اما مطالعات نشان
نم یدهند که قهوه م یتواند باعث الغری شود.

رومی پی شنهاد م یشود.
لبنیات
مصرف لبنیات مختلف و بهخصوص شیر ،م یتواند
باعث دفع عنصرهای فلزی و ترکی بهای سمی
موجود در بدن بشود .یعنی اگر شما در اثر تردد در
هوای آلوده ،مقداری سرب ،ازت یا دایاکساید کاربن
استنشاق کرده باشید ،باید ب رای دفع آنها از بدنتان،
حتما لبنیات کافی مصرف کنید .متخصصان تغذیه
م یگویند ،در مواقع آلودگی هوا باید مصرف لبنیات
را از  3وعده در روز ،به  5وعده برسانید.
مالته
معموال ه رچه میو ه رنگ یتر باشد ،می زان
انت یاکسیدان آن نیز بی شتر است .نتایج تحقیقات
یکی از مؤسسات علمی نشان م یدهد که مصرف
روزانهی آب مالته بهترین راه مبارزه با رادیکالهای
آزاد و بهرهمندی از خواص متعدد انت یاکسیدانها
است.
آلو بخارا
آلو بخارا به نوعی آلوی خشک شده گفته م یشود.
طی فرایند خشک شدن آلو ،می زان انت یاکسیدان آن
 5ب رابر م یشود .همچنین خشک شدن آلو منجر به
غلیظ شدن قند آن م یشود .به همین دلیل هم
آلوی خشک شده از آلوی تازه لذیذتر است.
کاسنی
کاسنی از گذشته تا کنون به عنوان یکی از گیاهان
مفید ب رای تقویت کبد و کاهش و دفع سموم بدن
در افغانستان و برخی کشورهای جنوبشرق آسیا،
استفاده م یشده است .خوشبختانه تابلیت این
گیاه هم در دواخانهها موجود است .ما م یتوانیم از
ریشهی این گیاه هم بهصورت پودر شده و جوشانده،
روزی  5تا  7گرام استفاده کنیم و از خواص ضدسم
آن در روزهای آلودهی سال بهره ببریم.
کشمش
کشمش و انگور ه ردو دارای انت یاکسیدان هستند؛
اما می زان انت یاکسیدانهای کشمش ،از جمله
سلنیوم آن بی شتر است .کشمش دارای قند طبیعی
است و تقریبا بهندرت فاسد م یشود .همچنین مانند
سایر خشکبار ،کشمش در فصول مختلف سال
موجود است .به همین دلی ل هم مصرف آن ب رای
مبارزه با رادیکالهای آزاد ساده و مؤثر است.

قهوه بنوشید

این ماده م یتواند باعث کاهش می زان انسولین و
همی نطور تجمع چربی در کبد شود.
« »CGAدر مواد غذایی مانند سیب ،ناک،
بادنجان رومی ،کچالو و همی نطور سبزیهای تازه
یافت م یشود.
محققان در مدت  15هفته ،موشها را با یک رژیم
غذایی چرب مورد مطالعه قرار داده و در طول این
مدت نیز به موشها «کلروژنیک اسید» تزریق
م یکردند .دکتر «یانگجی ما» در بارهی این مطالعه
م یگوید :این ماده م یتواند به حفظ سطح عادی قند

میوهها و سبزیها
مصرف  7-9وعده میوه و سبزی در روزهای
آلودهی سال به تمام افراد توصیه م یشود .بهطور
کلی ،بین میوهها و صیف یهای مختلف ،آنهایی
که رنگشان نارنجی پررنگ و سرخ است و بین
سبزیها ،آنهایی که برگهای پهن تیره دارند
(مانند کاهو و پالک) ،حاوی انت یاکسیدانهای
بی شتری هستند و سموم بدن را بی شتر خنثا و
دفع م یکنند .ضمن اینکه گیاهان معطری مانند
زیره ،هیل ،ترخون ،نعناع هم دارای خواص خنثا
کنندهی سموم بدن هستند و مصرف آنها در
روزهای آلودهی سال توصیه م یشود.
کیوی
کیوی حاوی ویتامی نهای  Aو  Eاست .این دو
ویتامین از جملهی مهمترین انت یاکسیدانها
محسوب م یشوند .در نتیجه کیوی یکی از بهترین
منابع انت یاکسیدانی شمرده م یشود .عالوه بر این،
کیوی سرشار از فایبر است .فایبر توسط بدن جذب
نم یشود؛ اما ب رای عملکرد و سالمت آن بسیار
ضروری است ،به هضم غذا کمک م یکند و موجب
کاهش کلسترول م یشود.
گلپی
گلپی را م یتوان قطعا یکی از مغذیترین سبزیجات
دانست .گلپی بیش از مالته ،ویتامین  Cدارد و
می زان کلسیم موجود در آن نیز قابل توجه است.
عالوه بر مواد معدنی و ویتامی نها ،گلپی سرشار
از مواد مؤثر در مبارزه با بیماریها و فیتومغذیها
است .گلپی از جملهی سبزیجاتی است که م یتوان
ب رای استفاده از آن از راههای گوناگونی استفاده کرد.
آب
آب ساده ،یکی از بهترین و در دسترسترین
خوراک یهایی است که مصرف فراوان آن در روزهای
آلودهی سال ب رای دفع بی شتر عوامل آالینده از
بدن توصیه م یشود .متأسفانه با خنکتر شدن
هوا ،تمایل مردم هم به نوشیدن آب کمتر م یشود.
در حالی که باید در روزهای آلودهی سال ،حتا اگر
میلی هم ندارید ،روز  8-10گیالس آب بنوشید.
اگر نم یتوانید آب ساده بخورید ،م یتوانید آن را با
مقداری آبمیوه طعمدار کنید.
(برترینها)

خون و همی نطور کب د سالم کمک کند .مطالعات
پیشین نشان داده بودند که قهوه م یتواند ابتال به
دیابت نوع دوم و بیماریهای قلبی را کاهش دهد.
بنا به آمارهای جهانی در سال  2013میالدی،
بیش از  2.1میلیارد نفر در دنیا با اضافهوزن و
چاقی روبهرو هستند .عالوه بر آن ،چاقی هر ساله
قربانیان بسیاری را نیز بهخود اختصاص م یدهد.
این موضوع در حالی مطرح م یشود که مضرات
چاقی نیز به اندازهی چاقی م یتواند خطرناک باشد.
(جام جم)
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کروس:مصدوميتمودريچ
ضربهی بدي براي ماست

روماريو:
نيمار از مسي هم
بزرگترميشود
روماريو ،مهاجم اسطورهاي فوتبال برازيل ،معتقد است که نيمار ،کاپيتان
جديد سلسائو ،م يتواند از ليونل مسي هم بازيکن بزرگتري شود .نیمار
یکی از ارکان اصلی تیم ملی برازیل و از عوامل رسیدن این تیم به جمع چهار
تیم پایانی جام جهانی  2014بود .البته او در دو دیدار پایانی حضور نداشت تا
سلسائو مقابل آلمان و هالند شکس تهای سنگینی را متحمل شود.
در مقابل ،مسی توانست آرجانتین را به فاینل برساند؛ هرچند در دیدار پایانی
با یک گول مغلوب آلمان شدند؛ اما او توانست توپ طالی بهترین بازیکن
رقابتها را از آن خود کند .با این وجود ،روماریو که با برازیل قهرمانی در جام جهانی  1994را تجربه کرد ،تردیدی ندارد که نیمار م یتواند
در دنیای فوتبال تأثیر ماندگارتری از مسی بگذارد .او به خبرنگاران گفت« :او هم هی ویژگ یهای الزم برای اینکه از مسی بزرگتر شود
را دارد .مسی همین حاال هم بخشی از تاریخ فوتبال است؛ اما نیمار م یتواند تأثیر بی شتری بگذارد .مسی نم یتواند در جام جهانی
دیگری برای قهرمانی بجنگد؛ اما نیمار سه یا چهار جام دیگر خواهد داشت» .روماریو ه مچنین معتقد است که نیمار م یتواند رکورد 55
گول او در تیم ملی برازیل را پشت سر بگذارد؛ اما به شوخی گفت که خودش ه مچنان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال این کشور خواهد
بود« :از نظر تعداد گول ملی ،او من را پشت سر خواهد گذاشت .اما نم یتواند از روماریو بهتر شود! او تنها گولهای بی شتری خواهد زد.
او ممکن است به رکورد  1000گول برسد؛ اما هی چکسی مثل روماریو نخواهد بود».

گاليهی مسي از منتقدان
به توپ طالي جام جهاني

لیو مسي در جام جهاني ب رازيل به عنوان
ارزشمندترين بازيکن جام انتخاب و توپ طال
را دريافت کرد .مسئلهاي که انتقادات زيادي
را متوجه فيفا کرد .پس از اینکه مسی توپ
طالی جام جهانی را دریافت کرد ،بسیاری
به انتخاب شدن او انتقاد کرده و مسی را
شایستهی این عنوان ندانستند .در حالی
که  4ماه از آن روز م یگذرد ،سرانجام مسی
در یک مصاحبهی اختصاصی با روزنامهی
 OLEدر این مورد به صحبت پرداخت
و منتقدان خود را زیر سوال برد .در این

مصاحبه ،مسی به نکتهی جالبی اشاره کرده
است .به اینکه اگر او در فاینل یک گول
م یزد ،دیگر کسی نم یتوانست شایستگی
او ب رای دریافت توپ طالی جام را زیر سوال
ببرد و همه م یگفتند که او بهترین بازیکن
جام بوده است .الزم به ذکر است که مسی
در جام جهانی  4گول ب رای آلبی سلسته
به ثمر رساند؛ ولی نه در نیمهی نهایی و
نه در فاینل موفق به گولزنی ب رای آرجانتین
نشد .برخی مانویل نویز و برخی دیگر روبن
را شایستهی توپ طال م یدانستند.



سوارز :هنوز باور نميکنم بازيکن بارسا هستم

لوییس سوارز ،مهاجم بارسا ،بازي ب راي اين
تيم را نهايت تجربهی يک بازيکن دانست
و اعالم کرد که هنوز هم باور نم يکند
که بازيکن اين باشگاه کاتاالني است .این
مل یپوش اروگوئهای در تابستان گذشته با
یک انتقال  88میلیون یورویی از لیورپول
به بارسا پیوست؛ اما به دلیل محرومیت،
تا کنون تنها  3بازی در اللیگا ب رای آبی و
اناریها انجام داده است.
او به فاکس اسپورتس گفت« :ب رای من،
بازی کردن ب رای بارسا ،نهایت تجربه در
دوران حرفهای است .وقتی بچه بودم و به
بارسا سفر م یکردم ،در فروشگاه ،اجناسی با
آرم باشگاه م یدیدم و اکنون باور نم یکنم
که بازیکن بارسا هستم .به نظر نم یرسد
واقعی باشد».
سوارز که توانست بعد از پشت سر گذاشتن
یک مصدومیت ب یموقع ،خود را به دیدار

اروگوئه مقابل انگلیس در جام جهانی
برساند ،از گولزنی در آن دیدار اب راز خشنودی
کرد« :دو گولی که مقابل انگلیس به ثمر
رساندم ،لذتبخشترین گولهای دوران
حرفهایام بودند .وقتی من قبل از جام
جهانی عمل جراحی داشتم ،آنها به من
خندیدند؛ اما من گفتم بهبود پیدا م یکنم.
من بهخاطر خوشحالی و بهخاطر خانوادهام
اشک ریختم» .سوارز در مورد قرار نگرفتن در
فهرست توپ طال گفت« :من درک م یکنم
که توپ طال بهخاطر عملکرد بازیکن در
زمین و مسایل انظباطی داده م یشود .اما
مشخص نیست که آنها چه زمانی را در
نظر م یگیرند .اگر توپ طال را ب رای عملکرد
بازیکن در تمام فصل در نظر م یگیرند،
علت حذف شدنم از لیست را درک نم یکنم.
البته بهخاطر این اتفاق آنقدر ناراحت نشدم
که ب یخواب شوم».

مارتينو:
افت دي ماريا طبيعي است

لوکا مودريچ،هافبک بازيساز ریال مادريد ،به
دليل مصدوميت مدتها از ميادين دور خواهد
بود .لوکا مودریچ ،مل یپوش  29سالهی کروات
در بازیای که یکشنبه شب در چارچوب دور
مقدماتی یورو  2016بین کرواسی و ایتالیا
انجام شد ،آسیب دید و دقیقهی  28نیمهی
اول زمین مسابقه را ترک کرد.
تونی کروس ،همتیمی آلمان یاش از این
اتفاق اب راز ناراحتی کرد .کروس  24ساله در
مصاحب های گفت« :مصدومیت لوکا ضربهی

سختی ب رای تیم ماست .او این اواخر در اوج
آمادگی بود و ب رای ما سخت است جانشینی
ب رایش پیدا کنیم».
پزشکان بعد از معاینهی اولی هی این
بازیکن که زوج تونی کروس در خط میانی
کهکشان یهاست ،اعالم کردند ،وی تا هفتهها
قادر به بازی نخواهد بود .این اتفاق م یتواند
فرصتی باشد که سامی خدی را که در فصل
جدید مورد ب یمهری کادر فنی ریال قرار
م یگرفت ،شانس بازی کردن پیدا کند.



تياگو سيلوا :نيمار مثل برادر من است

تياگو سيلوا و نيمار ،دو ستارهی تيم ملي
ب رازيل ،تأکيد کردند که ديگر هيچ مشکلي
بين آنها در مورد موضوع کاپيتاني سلسائو
نيست .تیاگو سیلوا که در جام جهانی 2014
کاپیتان تیم ملی ب رازیل بود ،در  4دیدار
دوستانهی اخیر به دلیل مصدومیت غایب
بود و این فرصتی بود تا دونگا ،نیمار را به
عنوان کاپیتان جدید تیمش انتخاب کند.
سیلوا روز گذشته اعالم کرد که از دادن
بازوبند کاپیتانی به نیمار ناراحت است؛
اما اکنون تأکید کرد که صحب تهایش بد
برداشت شدهاند« :من به این موضوع نگاه
متفاوتی دارم .مهمتر از همه اینکه من
بهطور واضح در این مورد صحبت کردم.
رابطهام با نیمار و دونگا خوب است .من
در مورد بعضی موضوعات با آنها بهطور

واضح صحبت کردم .چیزهایی که گفته
شد ،درست نبود .نیمار منظور من را متوجه
شد .رابطهی ما ب رادرانه است .او مانند ب رادر
کوچکتر من است .کاپیتانی او ،تغییری در
رابطهی ما ایجاد نم یکند .این را به خودش
گفتم».
نیمار هم با تأیید صحب تهای تیاگو سیلوا،
گفت« :من از خواندن چیزهایی که منتشر
شده بود ،متعجب شدم .من به او و همهی
بازیکنان گفتم که باید مراقب چیزهایی که
م یگوییم ،باشیم .او از من خواست که
صحبت کنیم؛ اما این موضوع تغییری در
مورد دوستی ما ایجاد نم یکند .او در مورد
چیزهایی که گفته بود ،توضیح داد که با
چیزهایی که منتشر شده بود ،متفاوت بود.
همهچیز حاال خوب است».



نوير :من مثل رونالدو
با لباس زير ،ژست نميگيرم

مانویل نوير ،دروازهبان بايرن و تيم ملي
آلمان ،معتقد است که اگرچه مانند کريس
رونالدو صاحب يک برند پوشاک معروف
نيست ،م يتواند برندهی توپ طالي سال
 2014شود .نویر در سال  2014توانست عالوه
بر قهرمانی در بوندس لیگا و جام حذفی
آلمان ،در جام جهانی هم به قهرمانی برسد
و به همین دلیل ،از شانس باالیی ب رای بردن
توپ طال برخوردار است.
البته رونالدو هم با نمایشهای خوبش و
همچنین فتح چمپیونزلیگ ،شانس زیادی
ب رای بردن این جایزه ب رای بار سوم دارد .نویر
تأیید کرد که حضور در خط حمله و زدن
گولهای زیاد ،شانس مهاجمان را ب رای بردن
توپ طال افزایش م یدهد.
او به کیکر گفت« :من یک ورزشکار هستم،

نه سفیر یک برند؛ جدا از اینکه دروازهبان
اول ادیداس هستم .من از آن آدمهایی
نیستم که با لباس زیر ژست م یگیرند.
من از فرش سرخ متنفرم .من چمن سبز
را ترجیح م یدهم .در زمین احساس بهتری
دارم؛ م یتوانم توانای یهایم را ثابت کنم.
بعد از بازی ،صحب تهای جذاب بازی
بی شتر گولها ،موقعی تهای گول و پاس
گولها را نشان م یدهد .تماشاگران معموال
یک واکنش دیدنی و دشوار یک دروازهبان را
بهیاد نم یسپارند» .نویر همچنین در مورد
قهرمانی آلمان در جام جهانی صحبت کرد
و گفت« :این افتخار تاریخچهی فوتبال
فراموش نشدنی است .حتا موفقی تهایی که
در بایرن بهدست آوردم ،در رتب هی پایی نتری
قرار م یگیرند».



جراردو مارتينو ،سرمربي آرجانتي ن معتقد است ،انتقادها از
نمايشهاي اخير آنخل دي ماريا ،به دليل شروع درخشان
او در منچستريونايتد بود .دی ماریا در تابستان گذشته با
انتقالی  75میلیون یورویی از ریال مادرید به منچستریونایتد
پیوست و در  6بازی ابتدای یاش در لیگ برتر ،سه گول زد و
 4پاس گول داد.
مارتینو معتقد است که نمایشهای ابتدایی ،نشاندهندهی
تأثیر طوالن یمدت بازیکن است و افت او ،ب رای تطبیق
پیدا کردن او در یک لیگ جدید ،طبیعی است .او که
در آستانهی دیدار دوستانه مقابل پرتگال در الدترافورد ،با
خبرنگاران صحبت م یکرد ،گفت« :باید بگویم که آنخل
یکی از بهترین بازیکنان دنیاست .او شروعی استثنایی در
اینجا داشت .بهطور کلی ،بازیکنانی که به یک باشگاه جدید
م یروند ،باید با لیگ ،تیم و سبک بازی جدید و همتیم یهای
متفاوت تطبیق پیدا کنند.
فکر م یکنم عملکرد اخیر او بی شتر شبیه بازیکنی است
که به یک باشگاه جدید آمده؛ تا نمایشهای ابتدای یاش که
ناگهان به ترکیب تیم اضافه شد و نمایشهای درخشانی
داشت .با توجه به پست دی ماریا ،او م یتواند بهخوبی
نقشهای متفاوتی را برعهده بگیرد .چند فصل قبل او ب رای
ریال در سمت راست بازی م یکرد و بعد به چپ رفت و حتا
در مرکز زمین هم بازی کرد .او در جام جهانی هم در سمت
چپ خیلی خوب بود .او م یتواند در هر پستی که مربی از
او بخواهد ،بازی کند.

دانته :با گوارديوال ،بايرن تيمي ناشناخته است

مدافع ب رازيلي بايرن ،سابقهی کار کردن با
هاينکس و گوارديوال را دارد و معتقد است که
سبک مرب يگري اين دو ،تفاوت آشکاري با
يکديگر دارند .دانته در زمان مرب یگری یوپ
هاینکس در بایرن ،همراه این تیم به قهرمانی
اروپا و آلمان دست یافت و از زمانی که گواردیوال
به این تیم آمده نیز جایگاه ثابت خود را حفظ
کرده است .دانته در مورد سبک مرب یگری
گواردیوال گفت« :گواردیوال بارها در مورد
روشهای تاکتیکی خود با ما صحبت م یکند و
تا مطمئن نشده که او را درک کردهایم ،از توضیح
دادن خسته نم یشود .او ب رای هر بازی ،دو یا سه

تاکتیک مختلف را در نظر م یگیرد تا در صورتی
که یک شیوه با شکست مواجه شد ،از روشهای
دیگر استفاده کنیم .بدین ترتیب ،ما اغلب ب رای
تیمهای حریف ناشناخته باقی م یمانیم».
این مدافع ب رازیلی در مورد تفاوت سبک
مرب یگری پپ و هاینکس نیز گفت« :در زمان
هاینکس ،بایرن بی شتر به بازی مستقیم رو
م یآورد و ما خیلی به حفظ توپ نم یپرداختیم.
در حال حاضر بایرن صبورتر از گذشته بازی
م یکند و تمرکزمان در بازیها افزایش یافته
است .در مجموع ،سبک مرب یگری این دو بسیار
متفاوت است».



زيکو :مصدوميت باعث شد رونالدو به پله نرسد

زيکو ،اسطورهی فوتبال ب رازيل ،معتقد است که
مصدومي تهاي پياپي رونالدو ،باعث شد او نتواند
به افتخارات پله برسد .رونالدو که دو قهرمانی در
جام جهانی و سه بار کسب عنوان بهترین بازیکن
دنیا را در کارنامه دارد ،در طول دوران حرفهایاش دو
بار از ناحی هی لیگامنت زانو آسیب دید و به همین
نتوانست توانای یهایش را بهطور کامل به نمایش
بگذارد .زیکو به سایت گول گفت« :رونالدو همهی
ویژگ یهای الزم ب رای بازی کردن در پستی که به
لزنی ،هوش
آن عادت داشت را دارا بود؛ سرعت ،دریب 

تزنی .او بسیار قدرتمند بود .تنها مشکل او،
و شو 
توانایی سرزن یاش بود .او نم یدانست چطور توپ
را با سر بزند .بزرگترین نقطهی قوت او ،سرعت
باالیش بود؛ شتاب باالیش و اینکه وقتی صاحب
توپ م یشد ،هر طور شده خود را به محوطهی
جریمه م یرساند .بزرگترین تفاوت بین او و پله،
این بود که پله هیچ وقت مصدو م شدید نشد.
رونالدو جراح یهای زیادی داشت .مصدومی تهای
پله در حد چند ضرب دیدگی بود؛ مصدومی تهایی
که خیلی راحت بهبود پی دا م یکرد».
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