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در  28حوت  ،1393فرخندهی جوان به اتهام سوزاندن قرآن ،در جوار
شاه دوشمشیره در قلب کابل ،توسط گروهی از افراد ،به تحریک مالی
تعویذنویس ،در حضور صدها تماشاگر ساکت ،به قتل رسید و سپس جسم
بیجانش در آتش سوزانده شد .این رخداد فجیع ،واکنشهای متعددی را
از جانب افراد ،نهادها و سازمانها در داخل و خارج از افغانستان به دنبال
داشت .فعاالن مدنی آن را به عنوان یک خشونت ضدانسانی و شرمساریِ
فرهنگی محکوم کرده و واکنشهای دادخواهانه انجام دادند .در مقابل اما
برخی دیگر ضمن محکومکردن این قتل و تبرئهی دین از خشونت ،واکنشهای
دادخواهانهی جامعهی مدنی به این قتل را دینستیزانه تلقی کرده و از دولت
خواستار محدودکردن فعالیتهای مدنی آنها شدند.
در تحلیل این رخداد ،برخیها آن را به دین نسبت دادند و به صورت مبهم یک
خشونت دینی تلقی کردند .اما برخی دیگر با تبرئهی دین ،آن را به «فرهنگ
منحط» جامعه نسبت دادند...
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دانشجویان:

ما مسافران ربودهشده را زنده میخواهیم



فاجعه
در جنگ بدخشان



شهریار فرهمند

نیروهای امنیتی در والیت بدخشان تلفات سخت و پرهزینهای
دادند .در نتیجهی هجوم گستردهی مخالفان مسلح دولت و
جنگجویان تروریستی خارجی بر والیت بدخشان ،در حدود
بیست سرباز ارتش و پولیس کشته و زخمی شده و چندین
عراده تانک و وسایط آنها به دست تروریستان افتادهاند.
تروریستان در این جنگ به شکل فجیع و بیرحمانهای شماری
از سربازان اردو و پولیس را که اسیر گرفته بودند ،کشتهاند.
برخی از مسئوالن والیت بدخشان غفلت فرماندهان پولیس
مستقر در ولسوالی جرم این والیت را دلیل اصلی تلفات و
خسارات گستردهی نیروهای امنیتی عنوان میکنند .آنها
میگویند ،فرمانده یک کندک پولیس مستقر در تنگهی
خستک ولسوالی جرم ،جایی که پس از هجوم تروریستان
سقوط و با شماری از امکانات جنگی و سربازان به دست
تروریستان افتاد ،نسبت به گزارشهای کشفی و استخباراتی
غفلت کرده است .آنها گفتهاند ،با اینکه این منطقه اخیراً
در معرض تهدید جدی و مستقیم دشمن بوده؛ اما فرمانده
این کندک به کابل آمده و افزون بر آنِ ،رنجرها و تانکهای
مستقر در این پایگاهها بدون تیل بودهاند .به گفتهی آنها،
وقتی تروریستان بر این پاسگاهها هجوم میآورند ،نیروهای
امنیتی نمیتوانند رنجرها و تانکهای مستقر در پایگاهشان
را به دلیل نداشتن تیل روشن کنند و در نتیجه ،مواضع آنها
سقوط کرده ،شماری از آنها کشته و اسیر میشوند و وسایط و
امکانات جنگی در این پایگاهها به دست دشمن میافتند .گفته
میشود ،فرمانده این پایگاه امنیتی تیل متعلق به این وسایط
را فروخته است .افزون بر آن ،دیگر فرماندهان و مسئوالن
ارشد امنیتی در این والیت نیز با انتقادهای جدی روبهرو اند.
آگاهان و مسئوالن امنیتی گفتهاند ،با وجود اینکه در چند
روز اخیر سطح تهدید دشمن بلند بوده و تحرکات آنها برای
برنامهریزی و عملیات گسترده از چندی بدینسو مشهود بوده؛
اما مسئوالن ارشد امنیتی در این والیت نسبت به امنیت این
والیت با بیاعتنایی برخورد کردهاند.
رویداد اخیر ولسوالی جرم بدخشان جدی و قابل تأمل است.
این رویداد از هر نظر شکست سختی برای نیروهای امنیتی
و در کل دولت افغانستان پنداشته میشود .هرچند که ممکن
است حضور طالبان در این منطقه زیاد دیر دوام نکند و نیز
مناطق زیادی را نگرفته باشند؛ اما با آنهم ،سقوط چندین
پاسگاه و از دستدادن تانکها و دیگر وسایط مدرنشان ،از
نظر حیثیتی برای نیروهای امنیتی ،شکستی سنگین و خفتبار
است.
کمتر تکرار شده که نیروهای امنیتی اینگونه مواضعشان را در
برابر طالبان و تروریستان با امکانات جنگی رها کنند و بیش از
ده سرباز ارتش زنده به دست مخالفان بیفتند .از اینرو ،شکست
نیروهای امنیتی در جنگ ولسوالی جرم والیت بدخشان ،قابل
تأمل است .باید ریشهها و عوامل آشکار و پنهان این رویداد
بررسی شوند و عواملی که منجر به وقوع این تراژدی گردیده،
شناسایی شوند .طالبان و دیگر گروههای تروریستی تا کنون
هیچگاه در برابر نیروهای امنیتی افغانستان اینگونه سریع و
مرگبار عمل نکردهاند .اکثر حمالت آنها از سوی نیروهای
امنیتی دفع گردیده و موردی دیده نشده است که آنها موفق
شوند یکباره این مقدار تجهیزات را از نیروهای امنیتی غنیمت
بگیرند.
معلوم است که در وقوع این تراژدی غفلت صورت گرفته و
نیروهای امنیتی در یورش مسلحانه و گستردهی مخالفان
غافلگیر شدهاند .از اینرو ،از فرماندهان امنیتیای که در این
رویداد غفلت کردهاند ،بازپرسی شود و دیگر عوامل داخلی و
خارجی این تراژدی شناسایی و از بین برده شوند.
این رویداد هشداری جدی به دولت افغانستان است .نهادهای
امنیتی باید از اعضا و فرماندهان ارشدشان در جبههای جنگی،
نظارت بیشتر داشته باشند تا از تکرار چنین رویدادهایی
جلوگیری شود.

اطالعات روز :دانشجویان دانشگاه کابل
دیروز (یکشنبه) در یک گردهمایی از
حکومت وحدت ملی خواستند تا در برابر
سرنوشت مسافران ربودهشده اقدام کرده و
سکوتش را بشکند.
شرکتکنندگان این همایش اعتراضی از
حکومت خواستند تا برای رهایی مسافران
ربودهشده اقدام جدی و عملی را روی دست
گیرد و در غیر آن ،آنها به اعتراضهایشان
ادامه خواهند داد .این دانشجویان معترض
شعارهای «هموطنان ما را آزاد کنید ،ما آزادی
میخواهیم ،ما آزادی 31مسافر گروگان را
میخواهیم» سر میدادند و پالکارتهایی را
با خود حمل میکردند که روی آن نوشته شده
بود« :من تاجیک هستم ،من ازبک هستیم،

من پشتون هستیم و من هزاره هستم».
همچنان دانشجویان معترض از نمایندگان
مردم در شورای ملی و مجلس سنا خواست
تا حکومت را وادار کند که برای آزادی
مسافران اقدام کرده و سکوت استراتژیکشان
را بشکنند.
فاطمه محمدی ،یکی از دانشجویان معترض
گفت :حکومت تا هنوز موفق نشده هویت
ربایندگان را مشخص نماید .او نیز به
حکومت وحدت ملی هشدار داد ،ما مسافران
ربودهشدهی خود را زنده میخواهیم ،دولت
باید دست به کار شود.
افراد نقابپوش مسلح 52 ،روز پیش 31
مسافر هزاره را از مسیر شاهراه کابل-قندهار
از موترهایشان پیاده کرده و با خود بردند که

تا هنوز از سرنوشت و وضعیت زندگی آنها
خبری در دست نیست .در روزهای نخست این
رویداد ،حکومت برای رهایی آنها عملیاتی را
به راه انداخت؛ اما بعد از چند روز این عملیات
بینتیجه پایان یافت .رییس جمهور قبال
گفته بود ،به خاطر حفظ جان ربودهشدهها،
سکوت استراتژیک کرده است که این سخنان
رییس جمهور با واکنشهای تندی از جانب
نمایندگان مجلس و اعضای جامعهی مدنی
روبهرو شد.
هفتهی گذشته عبداهلل عبداهلل از خیمهای که
از سوی خانوادههای مسافران ربودهشده و
فعاالن مدنی در پارک زرنگار کابل برپا شده،
دیدن کرد و گفت که حکوت برای رهایی
مسافران تالش میکند.

دانشجویان معترض از مردم و نهادهای
مدنی خواست تا انسجام خود را حفظ کرده
و با برپایی اعتراضهای مدنی ،روی حکومت
فشار بیاورند تا حکومت مجبور شده و برای
رهایی ربودهشدهها دست به کار شوند.
اعتراض دانشجویان با صدور قطعنامهای به
پایان رسید .در این قطعنامه از مردم و نهادهای
مدنی خواستهاند که به اعتراضهایشان ادامه
داده و به حکومت فشار بیاورند تا برای رهایی
مسافران اقدام جدی کند.
دانشجویان در ادامهی قطعنام هیشان گفتهاند،
در صورتی که حکومت برای آزادی مسافران
اقدام نکند ،دامنهی اعتراضهایشان را
گسترش داده و دروازهی دانشگاهها را
میبندند.

وزارت خارجه:
هیأت بلندپایهی پاکستانی امروز به کابل میآید
اطالعات روز :مسئوالن وزارت خارجه میگویند که یک
هیأت بلندپایهی حکومتی پاکستان امروز به کابل میآید و
اعضای این هیأت ،با رییس جمهور ،رییس اجرایی ،وزیر خارجه
و سرپرست وزارت تجارت دیدار میکند .آنان یکی از اهداف
اساسی این سفر هیأت پاکستانی به افغانستان را گسترش روابط
دوجانبه خواندهاند.
شکیب مستغنی ،سخنگوی وزارت خارجه دیروز گفت ،یکی
از بحثهای اساسی اعضای هیأت پاکستانی با مقامهای
حکومتی ،مسایل تجارتی و ترانزیتی است .پرویز ختک ،وزیر
ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان ،ریاست این هیأت را بر عهده

خواهد داشت .او را در این سفر ،خرم دستگیر ،وزارت تجارت و
برخی اعضای کابینهی پاکستان همراهی میکنند.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی ،سفر و بازدید مقامهای دو
کشور بیشتر شده است .در جریان ششماه گذشته بلندپایهترین
مقامهای پاکستانی ،از جمله جنرال راحیل شریف ،رییس ستاد
مشترک ارتش این کشور ،سفرهایی به کابل داشتهاند .رییس
جمهور نیز در روزهای اول کاریاش به پاکستان سفر کرده و با
مقامهای این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به دنبال آن ،یک هیأت حکومتی به ریاست وزیر مهاجران و
عودتکنندگان کشور برای حل مشکالت مهاجران افغانستان

به آن کشور رفت .پیش از این ،مقامهای امنیتی برای بهبود
امنیت سرحدات به پاکستان رفته بودند .با اینحال ،مقامهای
دو کشور از بازشدن صفحهی تازهی روابط بین دو کشور ،برای
مبارزه با تروریسم خبر دادهاند.
با اینهمه ،هنوز وضعیت امنیتی بهبود نیافته و ناامنی در چند
هفتهی اخیر ،در سراسر کشور گسترش یافته است .مقامهای
حکومت قبلی گفته بودند ،النههای تروریسم در پاکستان
اند .در همین مورد ،شماری از کارشناسان میگویند ،با توجه
به عملکرد پاکستان در  13سال گذشته ،رییس جمهور در
برقراری روابط با این کشور باید با احتیاط عمل کند.

مجلس :نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ تابعیت دوگانه دارد
اطالعات روز :هیأت اداری مجلس نمایندگان دیروز اعالم
کرد که عبدالباری جهانی ،نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ
شهروندی امریکا را دارد و هنوز شهروندی دومش را لغو
نکرده است .عبدالرووف انعامی ،منشی این مجلس گفت15 ،
نامزدوزیر دیگر دوتابعیتی نیستند و اسناد آنان مشکل ندارد.
او افزود ،برای نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ در صورتی رای
داده میشود که شهروندی دومش را لغو کند .منشی مجلس
گفت ،ما در این مورد به وزارت خارجه و سفارت امریکا در کابل
نامه دادیم؛ اما هنوز جواب آن را دریافت نکردهایم.

قرار است هفتهی آینده برای نامزدوزیران پیشنهادی صندوق
رای گذاشته شود .تا کنون از میان  16نامزدوزیر 11 ،تن آنها
برنامههای کاریشان را در مجلس ارائه کردهاند .در روزهای
آینده نامزدوزیران باقیمانده نیز برنامههایشان را به مجلس
ارائه میکنند.
با اینحال ،هنوز نامزد وزارت دفاع معرفی نشده و این مسئله
دیروز بار دیگر انتقاد اعضای مجلس را به دنبال داشت .آنان
گفتند ،با توجه به افزایش ناامنی ،سران حکومت باید هرچه
زودتر در این زمینه توافق کنند .اشرف غنی پیشتر با صدور

فرمانی جنرال افضل لودین را به عنوان نامزد وزارت دفاع
معرفی کرد و بعد از یک روز ،لودین از نامزدیاش انصراف داد.
اعضای مجلس میگویند که رییس جمهور و رییس اجرایی
روی انتخاب نامزد وزارت دفاع اختالف دارند .اخیراً اختالف
بین غنی و عبداهلل بر سر مسایل مهم حکومتی ،از جمله معرفی
نامزدوزیران ،بیشتر شده است .اشرف غنی ،شکریه بارکزی،
عضو کنونی مجلس را به عنوان رییس کمیسیون اصالحات
انتخاباتی تعیین کرد و چند هفته بعد ،خانم بارکزی به دلیل
اختالفها میان دو طرف ،از این سمت برکنار شد.

سفر سران حکومت به کانادا
به دلیل زیادبودن همراهانشان لغو شده است
اطالعات روز :شماری از رسانههای
خارجی دیروز گزارش دادند ،دولت کانادا از
سفر اشرف غنی و عبداهلل به دلیل زیادبودن
همراهانشان به این کشور ،ممانعت کرده
است .این برای نخستین بار است که سفر
رییس جمهور و رییس اجرایی به دلیل

زیادبودن هیأت همراهشان از سوی یک
کشور لغو شده است.
قرار بود غنی و عبداهلل در سفرشان به
واشنگتن ،برای دیدار با مقامهای دولت کانادا
در این کشور نیز توقف کنند؛ اما به دلیل
زیادبودن همراهانشان ،پذیرفته نشده است.

شبکهی یک گزارش داد ،خبرگزاری ملی
کانادا به نقل از منابع دیپلماتیک میگوید،
مقامهای کانادایی به دلیل زیادبودن همراهان
رییسجمهور غنی و عبداهلل ،میزبانی این سفر
را نپذیرفته است.
در همینحال ،سخنگوی وزارت خارجهی

کانادا و ریاست جمهوری افغانستان این
گزارش را رد کردهاند .ریاست جمهوری دیروز
اعالم کرد ،مسئلهی رفتن هیأت هفتادوپنج
نفری به کانادا مطرح نبود؛ اما این سفر از
جانب کانادا به دلیل مبارزات انتخاباتی
مقامهای این کشور لغو شده است.

اعتصاب درسی استادان دانشگاه پولیتخنیک
اطالعات روز :دیروز (یکشنبه) استادان
دانشگاه پولیتخنیک با بستن دروازههای این
دانشگاه ،اعتصاب درسی کردند.
اعتصاب درسی استادان دانشگاه پولیتخنیک
در اعتراض به برگزاری نشستهای سیاسی و
ایجاد نمایشگاهها در محوطهی این دانشگاه
صورت گرفته که به گفتهی این استادان،
نشستهای سیاسی و نمایشگاهها در محیط
این دانشگاه ،سبب اخاللکردن درس
دانشجویان میشود و هر ساله دانشجویان به

دلیل این مسئله از درسهایشان باز میمانند.
این استادان به برگزاری نشستهای سیاسی و
نمایشگاهها در ساحهی این دانشگاه اعتراض
دارند و از دولت بهشدت انتقاد میکنند و
میگویند که این نشستها روند درسی
دانشجویان را مختل کرده و آنها نمیتوانند
برنامههای درسی و تحصیلیشان را بهموقع به
پایان برسانند.
دانشگاه پولیتخنیک یکی از دانشگاههای
بزرگ کشور است که تاالر لویه جرگه ،یکی

از بزرگترین مکانهای نشستهای سیاسی،
در محوطهی آن موقعیت دارد .هر ساله
چندین نشست بزرگ سیاسی در این محل
برگزار میشود و آخرین محفلی که در این
تاالر برگزار شد ،نمایشگاه صنایع افغانستان و
ترکیه بود.
در جریان برگزاری نشستها و نمایشگاهها،
درسهای این دانشگاه تعطیل شده و عبور
مرور در اطراف آن به خاطر امنیت این ساحه،
دشوار میگردد.

در قطعنامهای که از سوی استادان معترض
صادر شد ،آمده است که برگزاری نشستها،
روند درسی دانشجویان را ضعیف ساخته
و دولت باید به برگزاری نشستها در این
محل پایان دهد .همچنان این استادان از
دولتمردان و رهبران ملت خواستند تا برای
آیندهی افغانستان و رهایی دانشجویان از
بیسرنوشتی ،به این معضل رسیدگی کنند.
دانشجویان این دانشگاه نیز از اعتصاب درسی
استادانشان حمایت کردهاند.

جنگ سرنوشتساز افغانستان:

تکنوکراتها در برابر قدرتمندان
منبع :واشنگتن پست

نویسندهSudarsan Raghavan :
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خبرنگار ناراضی
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برگردان :حمید مهدوی

چند سوال و یک پاسخ!

بخش نخست

مزار شریف ،افغانستان
عکس کالن یک مرد میانسال بر بلندای یک چرخ فلک
در پارک تفریحیای در اینجا نصب است .در جریان
شب ،روی این عکس یک نور جذاب و روشن انداخته
میشود که از فاصلهی یکچهارم یک مایل قابل دید
است .تحسینکنندگانش او را «استاد» میگویند و
منتقدان شاهش میخوانند.
عطامحمد نور ،والی والیت بلخ ،برای بیش از یک دهه
این منطقهی شمالی را در قبضهاش داشته است .ا و که
در میان جنگجویان آزادیطلب قدرت داشت ،اکنون به
بازرگانی فوقالعاده ثروتمن د تبدیل شده است .اسلحه،
ملیشه و حیله ،و همچنین تواناییاش در تأمین امنیت،
او را به یکی از قویترین قدرتمندان کشور تبدیل کرده
است .برای بسیاری از مردم خسته از جنگ افغانستان،
جنگساالران پیشینی چون نور ،که به نقض حقوق بشر
متهم اند؛ اما با برخورداری از معافیت حکومت میکنند،
باید به حاشیه رانده شوند تا این کشور بتواند به سوی عصر
جدیدی برود .این جنگساالران پیشین ،برای حامیانشان
ش که با
سدی اند در برابر طالبان ،القاعده و احتماال داع 
پایان یافتن مأموریت نظامی ایاالت متحده ،بیش از هر
زمان دیگری حیاتیتر است .حاجی عبدالوهاب ،دوست
نزدیک عطا که پارک ساختهشده توسط او را اداره میکند،
گفت« :هر زمانی که والی دیگری به جای استاد عطا
بیاید ،اینجا هر جومرج برپا خواهد شد و به والیتهای
دیگر نیز سرایت خواهد کرد»« .او در دل مردم افغانستان
جایگاه ویژهای پیدا کرده است».
ظهور و استقامت نور ،میراث طوالنیترین جنگ امریکا
و نشانهی رقابت تازهای برای داشتن نفوذ است .این
امر ،آرمانهای تکنوکراتهای تحصیلکرده در غرب را
که مشتاق تحول افغانستان هستند ،در برابر قدرتمندان
قومی محافظهکار و قبیلهای قرار میدهد که مصمم
به حفظ وضع کنونی هستند .این کشاکش ،به جنگ
سرنوشتسازی برای تمام جنبههای امور آیندهی کشور
تبدیل میشود؛ اموری که از تشکیل یک کابینهی جدید
و مبارزه با فساد فراگیر گرفته تا گفتوگوهای صلح با
طالبان را شامل میشود .پیتیر سمنبی ،سفیر سویدن در
ن گفت« :میان دو روش مختلف ادارهی این
افغانستا 
کشور ،مسابقهی طناب کشی وجود دارد« ».این مسابقه،
میان روش سنتی اداره کردن افغانستان ،در برابر روشن
مدرن ادارهکردن کشور ،با احترام به قانون اساسی ،قوانین
و شفافیت ،در جریان است».
زمانی که نیروهای ایاالت متحده عراق را ترک کردند،
جنگ و اشغال بسیاری از شبکههای حمایوی را نابود کرده
بود و نخبگان جدید را روی کار آورده بود .در افغانستان،
پس از سیزده سال جنگ ،نظم سیاسی سنتی ثابت باقی
مانده است و با حمایت امریکاییها ،ضعیف بودن حکومت
مرکزی و بازخیز طالبان تقویت شده است.

نور ،که از لحاظ قومی تاجک
است ،در اواخر سال  ،2001به
عنوان فرمانده ارشد مجاهدینی
که در شمال افغانستان علیه رژیم
طالبان میجنگید ،به شهرت رسید.
جنگجویان ،با کمک پولی و اسلحه
امریکاییها ،اسالم گراها را از
[قدرت] خلع کردند و زمینه را برای
کنترول نور بر نیروهای امنیتی کشور
در والیت استراتیژیک بلخ ،فراهم
کردند .در سال  ،2003پس از یک
سلسله جنگها ،وی عبدالرشید
دوستم ،رقیب اصلیاش را که یک
جنگساالر ازبک است ،از مزار
شریف بیرون کرد .سال بعد ،رییس
جمهور کرزی نور را والی تعیین کرد.
سال گذشته ،بسیاریها تکیه زدن اشرف غنی ،تحصیل
کردهی امریکا و مقامهای پیشین بانک جهانی ،بر مسند
ریاست جمهوری را گام کلیدیای در راستای تغییر تصور
کهنه از قدرت میدانستند .اما نور و دیگر قدرتمندان
تالشهای او در راستای تقویت اقتدار حکومت را به
چالش میکشند .پیتیر سمنبی گفت توافق تقسیم قدرت،
که با پادرمیانی ایاالت متحده حاصل شد و غنی را به
موقف فعلیاش رساند« ،پیروزی کوچکی برای روش مدرن
اداره کردن افغانستان بود« ».اما سیستم حمایوی آن را
تالفی میکند».
میراث مجاهدین
این سیستم ،در سراسر مرکز این والیت کالن ،که
چهارمین شهر بزرگ کشور است و با زیارتگاههای باستانی
و پروژههای ساخت و ساز مدرن آراسته شده است ،دیده
میشود .بلبوردهایی که در چهارراهها نصب شده اند ،نور
را با رهبران پیشین و بانفوذ مجاهدین از سالهای گذشته
نشان میدهند .این پیام بی تردید واضح است :نور وارث
میراث آنها است.
نور ،که از لحاظ قومی تاجک است ،در اواخر سال
 ،2001به عنوان فرمانده ارشد مجاهدینی که در شمال
افغانستان علیه رژیم طالبان میجنگید ،به شهرت رسید.
جنگجویان ،با کمک پولی و اسلحه امریکاییها ،اسالم
گراها را از [قدرت] خلع کردند و زمینه را برای کنترول نور بر
نیروهای امنیتی کشور در والیت استراتیژیک بلخ ،فراهم
کردند .در سال  ،2003پس از یک سلسله جنگها ،وی
عبدالرشید دوستم ،رقیب اصلیاش را که یک جنگساالر

ازبک است ،از مزار شریف بیرون کرد .سال بعد ،رییس
جمهور کرزی نور را والی تعیین کرد.
در دوران ریاست جمهوری کرزی ،جنگساالران رشد
کردند .حکومت یا آنها را در سمتهای کالن تعیین کرد
یا آنها را به حال خودشان واگذاشت .بسیاری از آنها ،از
ایاالت متحده و دیگر قدرتهای غربی پول دریافت کردند
تا در کنار نیروهای ایاالت متحده و ناتو در برابر طالبان
و القاعده بجنگند؛ چیزی که بر نفوذ آنها در حلقات
سیاسی افغانستان افزود .نور ،که مرد چهارشانه است و
اندام ورزشی دارد ،در دههی  ،1980قبل از پیوستنش به
مجاهدینی که توسط امریکا حمایت میشدند و در برابر
اشغال شوروی مقاومت میکردند ،معلم یک لیسه بود،
از این روز کنیهاش «استاد» است .از آن زمان به بعد،
او ریش انبوهش را تراشیده است و یونیفورم نظامی را با
لباسهای مناسب غربی تبدیل کرده است.
نظر به گفتههای دیپلماتهای غربی و فعاالن حقوق
بشر ،او زمینها و وظایف را به شکل تحفه به صدها تن
از فرماندهان و جنگجویان پیشینش توزیع کرده است.
نور ،در رسانه ،سیستم قضایی و حیات تجارتی در اینجا
اعمال نفوذ میکند .گفته میشود که او عواید پر منفعت
گمرگی و هم چنین دهها شرکت را کنترول میکند که برخی
از آنها قراردادهای حکومتی را دریافت میکنند که توسط
کشورهای غربی تامین مالی میشوند.
نظر به گزارش دیده بان حقوق بشر ،در اواخر  2001و
اوایل  ،2002نیروهای تحت فرماندهی نور حملهی چور و
چپاول و تجاوز جنسی علیه پشتونهایی را انجام دادند که
مردان قبیلهایشان اکثریت طالبان را تشکیل میدهند.
امروزه ،نور شبکهای از ملیشهها را فرماندهی میکند؛
ملیشههایی که برخی از آنها در تخلفات مختلف به شمول
کشتارها ،لت و کوبها ،آدم رباییها ،اخاذیها و غضب
زمین دست داشته اند.
جان سیفتون ،از دیدهبان حقوق بشر ،گفت« :به خاطر
ماهیت منظم و مداوم تخلفات ،این ادعا اعتبار دارد که
عطا یا از تخلفات آگاه است و مستقیما در آنها دست
دارد یا این که به شکل غیر مستقیم و به خاطر ناکامی
در متوقف ساختن تخلفات و پاسخخواستن از مرتکبین،
مقصر است».
یک گزارش محرمانهی امنیتی نیروهای امریکایی و
ائتالف به رهبری ناتو ،که به سال  2011مربوط میشود و
در اختیار واشنگتن پست قرار گرفته است ،دریافته است
که نور« ،با استفاده از سیستم حمایویاش در ترور و آزار
و اذیت مخالفان سیاسی اش» ،به دنبال تقویت موقف
سیاسیاش بوده است .این گزارش افزوده است که
«ارتباط [نور] با جنایتکاران ،بهویژه قاچاقچیان مواد
مخدر ،احتماال سودآور بوده و به منابع مالی او کمک کرده
است».

به هیچ عنوان قصد توهین به شعور کسی را ندارم ،منتهی ما بیشعور هم زیاد
داریم.
 -1اگر دو شیخ روی مسئلهای اختالف نظر داشته باشد ،از قضا یکی عمامهی
سفید به سر کند و دیگری عمامهی سیاه ،چه چیزی باعث میشود که پسر و
نواسهی یکی از شیوخ ،لشکری گرد بیاورد و بر حریم خصوصی شیخ عمامهسیاه
حمله کرده ،هم حرمت خانهاش را بشکند و هم یکی از انگشتانش را؟ چهقدر از
میزان رمانتیکبودن این سناریو کم کنیم که به بیست نفر مسلح برسیم؟ خون
کدام یکی رنگینتر است؟ شرم از کجای یکی از این طرفین ،باید فوران کند؟ به
خاطری که یکی حق و دیگری ناحق است.
 -2گیریم که پسر و نواسه و مریدان شیخ عمامهسفید ،خودسرانه بر منزل
عمامهسیاه لطف کرده حمله کرده باشند ،آیا معلوم است که خبر اختالف نظر را
به پسر و نواسهی اوباش این شیخ ،چه کسی رسانده؟ خودشان در مجلس علما
حضور داشته؟ اگر بلی ،چه کسی اجازهی حضور اوباشان به مجلس علما را صادر
کرده؟ اگر خیر ،چه کسی به آنها خبر را رسانده؟ خود شیخ یا عالم دیگری؟ اگر
خود شیخ ،نوش جانش! زور دارد ،مرد هستید راهش را بگیرید .این عالم فتنهانگیز
را چهگونه کشف و خنثا کنیم؟
توکوب شده ،از خانهاش به قصد معذرتخواهی جبری از شیخ
 -3شیخی که ل 
عمامهسفید ،بیرون آورده میشود .خود شیخ مدعی است که فرصت ندادند ،لباسم
را عوض کنم .با لباسی که معمو ًال موقع استراحت میپوشیم ،بیرونم آوردند.
نگذاشتند کفشهایم را بپوشم .اما یکی از رییسان اوباشان یا بهتر است بگویم
فعاالن بدنی دربار شیخ عمامهسفید ،مدعی است که او خودش به رضا و رغبت
خود ،البته بعد از اینکه ما در خانهاش فیر کردیم و جراحت و شکستگی انگشت
و دست را تقدیمش نمودیم ،حاضر شد سوار موتر ما شود و خرامان خرامان طرف
آرگاه شیخ عمامهسفید بیاید تا معذرتخواهی کند .پیش دروازه که رسیدیم ،یک
دفعه ذهنیتش تغییر کرد و گفت ،مرا حوزهی سه ببرید ،بهتر است از آنجا معذرتم
را بخواهم .حاال کدام طرف راست میگوید؟
 -4قرار بود آقایان اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل به کانادا بروند .زمزمه است که
دعوتشان کنسل شده .چرا؟ لطف ًا نگویید که هردو نفر از خجالت اقاربشان
درآمده نتوانسته و مقامهای آنطرف (کانادا) یا اینطرف (افغانستان) این سفر را
به دلیل زیادبودن همراهان ،لغواندهاند .هیأت همراه رییس جمهور در سفرهای
رسمی ،باید چند طیاره آدم شود؟ اگر به حساب طیاره خوب نمیفهمید ،باید بگویم
که مرز لشکرکشیهای رییس جمهور ،به چندها نفر باید برسد تا دعوت یا سفر
لغو نشود؟
 -5تا هنوز چندبار در فیسبوک خود نوشتهاید که بغالن در غمت شریکم! سرپل
در غمت شریکم! بامیان در غمت شریکم! بدخشان در غمت شریکم! پکتیا در
غمت شریکم! غزنی در غمت شریکم! کابل در غمت شریکم! پنجشیر در غمت
شریکم! دایکندی در غمت شریکم! میدانوردک در غمت شریکم! هزاره در غمت
شریکم! تاجیک در غمت شریکم! پشتون در غمت شریکم! اوزبیک در غمت
شریکم! فالنی در غمت شریکم! بیمدانی در غمت شریکم!؟ چند بار؟ بهراستی ما
شریک غم همدیگر هستیم؟
بوتاب
 -6اگر از تلویزیون دیدید و شنیدید که نامزدوزیر وزارت انرژی و آب ،با آ 
میفرماید که بنده یکی از اولویتهایم رشد رسانهها از طریق وزارت اطالعات
و فرهنگ است ،دوست دارید با چه خودکشی کنید؟ با طناب ،با ایزاربند ساخت
پاکستان؟ با آب میوهی مرچ! با مرگ موش یا دوست دارید با یک انتحاری رفیق
شوید و درست همان روز و ساعتی که او خود را انتحار میکند ،شما کنارش باشید
و برای هم از بهشت صحبت کنید؟ (داعش کجایی؟! بیا مرا گردن بزن :ارسالی
یک دوست).
 -7اشرف غنی در برابر جنایتهای گروههای جانی سکوت استراتژیک کرده.
حقش است .اما عبداهلل به چه حقی در برابر اشرف غنی سکوت میکند؟ کمی
واضح میکنم ،به شرطی که خدا ریا نکند .در منتخببودن اشرف غنی ،همه
مشکوکیم .میفرمایید چطور؟ ما یک بحث داریم که من فالنه چیز را نظر به
قراین گفتم ،شنیدهاید؟ حاال ،تکرویها و زور نشاندادنهای اشرف غنی این
روزها ،نشان میدهند که اگر ایشان برای رییس جمهو ر شدن رای الزم را به دست
میآورد ،کسی حتا نمیتوانست عبداهلل را بیرون از خانهاش ببیند .حاال که او حاضر
شده با عبداهلل عبداهلل حکومت وحدت ملی را شکل بدهد ،به این معناست که
رای مردم را با خود نداشته .اینکه میگویم او حق دارد در قبال جنایتها سکوت
استراتژیک کند ،به همین معناست .نه رای شما را داشت ،نه غم شما را دارد .خوب،
عبداهلل چرا سکوت میکند ،نکند عبداهلل هم رای مردم را با خود نداشت؟
 -8مسئلهی  31مسافر اسیر را دیگر نمیپرسم .همه اشرف غنی را مالمت
میکنند .اما آیا کسی است که شریک استراتژیکش ،آقای اتمر را هم در تمام این
بدبختیها و سیهروزیها شریک بداند؟ خبر دارید که مادر یکی از اسیران ،همین
که شنید پسرش از مسیر راه ربوده شده ،جان را به جانآفرین تسلیم کرد؟
 -9چهقدر دیگر سر سربازان اردو و پولیس را ببرند تا ناکامی صلح با تروریستان
برای اینها ثابت شود؟
جواب :ما از خدا صلح میخواهیم! مولوی هم بد کرده که گفته از خود بطلب هر
آنچه خواهی که تویی!

خشونت
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و نسبت آن با دین
جمعه احمدی

در  28حوت  ،1393فرخندهی جوان به اتهام سوزاندن قرآن ،در
جوار شاه دوشمشیره در قلب کابل ،توسط گروهی از افراد ،به
تحریک مالی تعویذنویس ،در حضور صدها تماشاگر ساکت ،به
قتل رسید و سپس جسم بیجانش در آتش سوزانده شد .این رخداد
فجیع ،واکنشهای متعددی را از جانب افراد ،نهادها و سازمانها
در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت .فعاالن مدنی آن را به
عنوان یک خشونت ضدانسانی و شرمساریِ فرهنگی محکوم کرده
و واکنشهای دادخواهانه انجام دادند .در مقابل اما برخی دیگر
ضمن محکومکردن این قتل و تبرئهی دین از خشونت ،واکنشهای
دادخواهانهی جامعهی مدنی به این قتل را دینستیزانه تلقی کرده و
از دولت خواستار محدودکردن فعالیتهای مدنی آنها شدند.
در تحلیل این رخداد ،برخیها آن را به دین نسبت دادند و به صورت
مبهم یک خشونت دینی تلقی کردند .اما برخی دیگر با تبرئهی دین،
آن را به «فرهنگ منحط» جامعه نسبت دادند و نسبتدادن نقش
منفی به دین را ناشی از وضعیت زوال و انحطاطیافتهی فرهنگی
دانستند .استدالل تبرئهدهندگان دین از خشونت را به صورت کلی
اینگونه میتوان ساده ساخت :هیچ نص صریحی برای توجیه
اینگونه خشونتها در دین وجود ندارد .بنابراین ،ارتکاب اعمال
خشونتبار به نام دین و نسبتدادن خشونتهایی چون قتل فرخنده
به دین ،ناشی از فهم نادرست از دین و عدم آگاهی از آن است.
اما واقعیت این است که ما در وضعیت کنونی پیوسته در معرض
خشونتهای روزافزون با توجیه دینی-مذهبی قرار داریم .بر این
اساس ،این پرسشها را میتوان مطرح کرد :چرا خشونتهای
فجیعی چون قتل انسان به روشهای سربریدن ،سوزاندن،
سنگسارکردن ،به گلولهبستن و لگدمالکردن با توجیه دینی-
مذهبی انجام میشوند؟ آیا رخداد اینگونه خشونتها در حیطهی
اجتماعی و فرهنگیای که دین به عنوان واالترین ارزش ،در کانون
آن قرار دارد ،واقعاً ناشی از فهم نادرست از دین و عدم آگاهی از آن
است؟ این بدفهمی از دین که موازی با آن خشونت دینی نیز شایع
میگردد ،چهگونه ایجاد میشود؟ اصالً فهم درست دین چیست؟ آیا
فهم درست دین خشونت را بر نمیتابد؟
اینها پرسشهایی اند معطوف به روشنساختن رابطهی دین
و خشونت .در اینجا مراد از دین ،پدیدهی انتزاعیِ مقدس و
بیعیبونقص نیست ،بلکه نهاد اجتماعی و فرهنگیایست که
رابطهی ما را با دنیای فراانسانی و فراطبیعی سمتوسو بخشیده،
نظاممند میسازد و مهمترین کارکرد آن ،شکلبخشیدن به
تصورهای ما از دنیای فراانسانی و فراطبیعی است و از این طریق،
بر روابط انسانی ما نیز اثرگذار میباشد .اثرات آن میتواند مدارا،
تساهل ،عشق و دوستی باشد و میتواند نفرت و خشونت باشد.
خشونت اما پدیدهی کارکردی است .ما آن را از روی اثرها و
نتایج ناشی از کنشها و واکنشهای افراد ،نهادها و سازمانها
میشناسیم .در یک تعریف کلی ،هرگاه کنشها و واکنشهای
فردی یا گروهی افراد در جامعه طوری باشند که در نتیجهی آن
فردی یا جمعی دیگر ،به صورت جسمی یا روحی/روانی متضرر
شده باشند را خشونت تلقی میکنیم .مثالً زخمیکردن ،قتل و
سوزاندن که نتایج اعمال ما میباشند ،عین خشونت است .ارتکاب
خشونت نیاز به یکسری توجیهها دارد .این توجیهها دو دستهاند؛
توجیههای پیشینی و توجیههای پسینی .توجیههای پیشینی و
پسینی امو ِر ذهنیِ افراد است که متأثر از محیط اجتماعی و فرهنگی
آنها میباشد .توجیه پیشینی قناعت فرد یا گروه را برای انجام
یک عمل نزد خودش فراهم میسازد و توجیه پسینی در دفاع از
رفتا ِر انجامشده توسط افراد صورت میگیرد .بنابراین ،خشونتها
به صورت همزمان هم ریشهی ذهنی در باورها ،اعتقادها و افکار
انسانها دارند و هم ریشه در ساختارها و نهادهای اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی جامعه .دین یکی از نهادهایی میباشد
که در شکلبخشیدن و کاهش یا افزایش پدیدهی خشونت ،نقشی
مؤثر دارد .از اینرو ،در این نوشته من به صورت اجمالی و با رویکرد
کارکردگرایانه ،تالش میکنم نقش نهاد دین را در فراهمآوری
زمینههای ذهنی ،اجتماعی و فرهنگیِ ارتکاب خشونت ،با توجه به
رابطهی انفرادی ما با دین ،توضیح دهم.
نسبت ما با دین
رابطهی ما با دین در دو سطح رخ میدهد )1 :رابطهی انفرادی با
دین )2 .رابطهی اجتماعی با دین.
سطح اول رابطهی ما از سه حالت خارج نیست:
 حالت اول ،رابطهی معرفتی با دین .در این حالت ،دین برای مانقش ابژکتیو دارد .ما ملزم به مؤمنبودن به دستورهای دین نیستیم

وقتی خشونتی چون قتل و سوزاندن یک انسان به اتهام سوزاندن قرآن یا اهانت
به مقدسات در جامعهی دینی در دست دیندارا ِن تندرو و احساساتی صورت
میگیرد ،عوامل آن را در دینداری عمومی/دین عمومی که متکی به رابطهی
عاطفی محض با دین میباشد و بهشدت متأثر از دینداریِ رسمیِ مراجع دینی
است ،باید پی گرفت ،نه در دین/مذهب رسمیِ مراجع .البته این بدان معنا نیست که
دین/مذهب رسمی خشونت را بر نمیتابد .تفاوت تنها تا این حد است که دینداری
رسمی برای قتل او نیاز به توجیه رسمیای قضایی در نظام کیفری دینی-مذهبی
دارد؛ در حالی که دینداری عمومی بدون در نظرداشت مراحل رسمیِ قضایی،
ِ
تصورات عمومی و احساسات دینی-مذهبی میبیند .به
توجیه قتل او را در
همین دلیل است که گاه دین/مذهب عمومی برای دین رسمی دردسرساز میشود،
بهخصوص وقتی دین/مذهب رسمی نمیتواند موجهبودن کنشها و واکنشهای
فردی و گروهیِ را تأیید کند که ریشه در دینداری عمومی داشته است؛ مثل همین
قتل فرخنده ،دین رسمی نمیتواند آن را موجه بشمارد.
و میتوانیم آنچه را به عنوان گزارهها و دستورهای دینی دریافت
کنیم ،بپذیریم یا نپذیریم یا هم برخی آنها را بپذیریم و برخی از
آنها را نپذیریم .اینجا اصالت از آن خرد آدمیست ،نه چیزی غیر
از آن.
 حالت دوم ،رابطهی عاطفی-آگاهی با دین است .در این حالت،رابطهی ما با دین ،هم از مجاری عاطفی و احساسی برقرار است
و هم از مجرای آگاهی .ما ایمان میآوریم و ملزم به پیروی از
دستورهای دین هستیم .شناخت ما از دین ،به ِ
غایت محکمکردن
ایمان ماست .در مجموع کنشها و واکنشهای ما تا حد امکان در
چارچوب اصول و قواعد دین انجام میپذیرند.
 حالت سوم ،رابطهی عاطفیِ محض با دین است .در این حالت،دین برای ما موضوعیت عاطفی دارد .به آن عشق میورزیم و
دوستش میداریم .در دفاع از آن جان به کف میجنگیم .آن را تنها
ماوای آرامش روحی-روانی خویش در برابر هرنوع شک/سوءظن و
انتقاد از آن و حتا تحلیل غیررسمی از آن ،واکنش نشان میدهیم.
نقد دین را داللتی بر اهانت بر مقدسات خویش تلقی میکنیم .در
این حالت ،دین نه فقط تصورات ما را شکل میدهد ،بلکه تمام
کنشها و واکنشهای ما در قیادت دین در میآید .به عبارت دیگر،
تمام کنشها و واکنشهای ما دینی میشوند .دینی به این مفهوم
که توضیح و توجیه آنها باید بر اساس تصورات و اعتقادها شکل
گرفته ،توسط دین در حیطهی فرهنگی خاصی از دنیای فراانسانی
و فراطبیعی ارائه گردد.
در حالت اول ،اصالت از آن انسان و خرد انسانی میباشد.
بدینسان ،خدا برای انسان است ،نه انسان برای خدا .همینطور،
همهچیز برای انسان ،به رضایت انسان و به خواست انسان تعریف

میشود ،نه موجودی غیر از انسان .اما در دو حالت دوم ،اصالت از
آن خدا/خدایان میباشد و در این رابطه انسان و همهچیز برای خدا،
به رضایت خدا و به خواست خدا تعریف میشود.
این تصور که همهچیز به خواست خدا ،برای خدا و رضای خدا
میباشد ،شالودهی دینداری دینداران میباشد .بر این اساس
است که هر دینداری خود را مکلف به انجام کنشها و واکنشهای
احساس میکند که انگار به خواست خدا و برای خدا انجام میپذیرد
و از این طریق رضایت خدا را حاصل کرده است .این در حقیقت
یک تصور تناقضنما از کلیت عالم و آدم نزد انسان دیندار
میباشد که مفهوم خدا در مرکز آن قرار دارد .نقطهی ثقل کنشها
و واکنشهای دینی در میان دیندارانی که رابطهی عاطفی-
آگاهی و بهویژه رابطهی عاطفی محض با دین دارند ،همین تصور
تناقضنما از کلیت عالم میباشد .ما -دینداران -بر اساس همین
تصور اعمال و رفتارهای خویش را هم به صورت پیشینی و هم به
صورت پسینی موجه/ناموجه مینماییم .اما این تصور چیست؟ از
نظر ساختاری ،مرکب از سه بخش ماورایی/الهی ،ماورایی-کیهانی
و کیهانی است .بخش ماواریی/الهی آن شامل تصورات ما از دنیای
فراانسانی و فراطبیعی میباشد؛ مانند تصوراتی که ما به کمک دین
از خدا و عالم پس از مرگ داریم .بخش ماواریی-کیهانی آن شامل
تصورات ما از موجوداتی میشود که واسطهی تأمین رابطهی ما با
ماورا میباشند؛ مانند تصوراتی که ما از موجودات روحانیای چون
فرشتگان و مالییک داریم .بخش زمینی آن شامل تصورات ما از
دنیای طبیعی و انسانی میباشد .از نظر ارزشی ،دو بخش او ِل تصور
ما غالباً جنبهی تقدس دارند و بخش سوم ،جنبهی نامقدس .اما از
نظر محتوا ،تصورات ما غالباً تحت تاثیر آموزههای دینی-مذهبی،
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نگاه ما نسبت به عالم و آدم را شکل بخشیده و روشن مینماید.
مثالً اکثریت قاطع دیندارانِ مسلمانِ شیعهمذهب معتقد به غیبت
امام زمان به عنوان ناجی بشریت میباشند و ظهور او را منوط به
اوجگیری فساد و بیعدالتی در زمین میدانند .این تصور بخشی
ِ
تصورات بههم پیوستهی دینی-مذهبی میباشد
از مجموعهای از
که استداللبردار نیست .اما با مجموعهای از تصورات دیگر،
مانند خدای قادر ،انسان برگزیده و معصوم و امثال آن ،پذیرفتنی
مینماید.
به لحاظ کارکردی ،هرگز مهم نیست که این تصور از امام زمان
درست است یا نادرست ،مراجع رسمیِ دینی-مذهبی آن را صحه
گذاشتهاند یا نه ،در آیات و احادیث از آن صریحاً ذکری به میان آمده
یا نه ،بلکه چیزی که مهم است ،این است )1 :مؤمنی ِن شیعهمذهب
آن تصور را دارند و به آن شدیدا ً معتقد اند )2 .این تصور ،کارکرد
عمیقی بر کنشها و واکنشهای دینداران شیعهمذهب دارد .بر
اساس اینگونه تصورات است که «جیشالمهدی» میان شیعیان
پدید میآید و میتواند بهراحتی سربازگیری کند.
از این نظر ،تندرویها و خشونتهای روزافزون مسلمانان در امر به
معروف و نهی از منکر ،تطبیق شریعت اسالمی ،مبارزه برای برپایی
دولت اسالمی ،گسترش و ترویج فرهنگ اسالمی و امثال اینها،
ِ
تصورات ذهنیای جزمیِ دارند
ریشه در گسترش و فراگیرشدن
که تحت تأثیر مراجع رسمیِ دینی-مذهبی در اذهان مسلمانها از
خدا ،انسان و دنیای پس از مرگ شکل میگیرد .این تصورات
برخالف آنهایی که فکر میکنند سزاوار جدیگرفتن نیستند،
جدی میباشند .چون این تصورات دین ِ
خاص نصمحور را به دین
عمومیای تصورمحور فرو میکاهد .دین نصمحور ،دین رسمی
و دین قشری است .دین فتواست .خشونت و قتل برای آن امری
نسبیست .گاه موجه و گاه ناموجه است .قتل فرخنده به عنوان یک
خشونت فجیع ،برای دین نصمحور و رسمی موجه نیست ،مگر
اینکه در قرابتش با قدرت ،آن را خطری در برابر خود تلقی کند،
یا هم آن را از ایجابات فالن نص صریح تفسیر کند .اما هیچکدام
قتل و خشونت را فینفسه رد نمیکند ،بلکه کمکمان میکند تا
توجیه پیشینی و پسینی برای انجام خشونت پیدا کنیم.
وقتی تصور ما از خدا ،موجودی تعذیبگر و قهاری باشد که با قتل
انسانهای غیرمؤمن از ما خشنود میگردد و با انجام این کار حیات
پس از ِ
مرگ ما را در بهشت حتمی میسازد ،توجیه پیشینی برای
قت ِل غیرمؤمن ،در ذهن ما شکل گرفته است .یعنی قناعت ما برای
موجهبودن قتل غیرمؤمن/کافر توسط خود ما ،فراهم شده است.
از این نظر ،خاستگاه ذهنیِ کنشها و واکنشهای خودجوش و
خشونتبا ِر دیندارانِ تندرو تصورات دینی-مذهبی آنها میباشد .به
این مفهوم که برای انجام عمل خشنی به نام دین ،توسط کسانی
که نه مفتی اند و نه فقیه و نه ولی فقیه ،تصورات عمومیِ دینی-
مذهبیای که خشونت را به عنوان یک واکنش اجتماعی علیه
کنشهای انتقادی نسبت به دین موجه میداند ،تعیینکننده است،
تا نص صریح و فتواها و احکام رسمیِ مراجع دینی-مذهبی .وقتی
خشونتی چون قتل و سوزاندن یک انسان به اتهام سوزاندن قرآن
یا اهانت به مقدسات در جامعهی دینی در دست دیندارانِ تندرو
و احساساتی صورت میگیرد ،عوامل آن را در دینداری عمومی/
دین عمومی که متکی به رابطهی عاطفی محض با دین میباشد
و بهشدت متأثر از دینداریِ رسمیِ مراجع دینی است ،باید پی
گرفت ،نه در دین/مذهب رسمیِ مراجع .البته این بدان معنا نیست
که دین/مذهب رسمی خشونت را بر نمیتابد .تفاوت تنها تا این
حد است که دینداری رسمی برای قتل او نیاز به توجیه رسمیای
قضایی در نظام کیفری دینی-مذهبی دارد؛ در حالی که دینداری
عمومی بدون در نظرداشت مراحل رسمیِ قضایی ،توجیه قتل او را
ِ
تصورات عمومی و احساسات دینی-مذهبی میبیند .به همین
در
دلیل است که گاه دین/مذهب عمومی برای دین رسمی دردسرساز
میشود ،بهخصوص وقتی دین/مذهب رسمی نمیتواند موجهبودن
کنشها و واکنشهای فردی و گروهیِ را تأیید کند که ریشه در
دینداری عمومی داشته است؛ مثل همین قتل فرخنده ،دین
رسمی نمیتواند آن را موجه بشمارد.
به همین ترتیب ،دین/مذهب رسمی فقط حجاب را در نظام اخالقی
دینی-مذهبی تجویز میکند .اما این دینداری عمومی است که
آن را با خشونت و زور به آیین و فرهنگ عمومی و هنجار اجتماعی
جبری تبدیل میکند .دین/مذهب رسمی فقط جهاد را فرض
میکند .اما این دین عمومی است که آن را تبدیل به یک روش
سیاسیِ برای براندازی و برپایی نظامهای سیاسی میکند .دین/
مذهب رسمی فقط قتل را -هرچند مشروط -موجه میسازد؛ اما این
دین عمومی است که قتل را به یک آیین کیفریِ دینداری عمومی
تبدیل میکند .قتل فرخندهی جوان توسط کسانی که قطعاً دیندار
بودند ،و توجیه سراسیمهی این قتل توسط کسانی چون معین
وزارت اطالعات فرهنگ و مالامام مسجد وزیر محمداکبر خان (ایاز
نیازی) در همین ردیف قرار میگیرند.
فرخنده قربانی دینداری عمومی ما افغانستانیهای مسلمان شد.
هرچند اثبات بیگناهی او باعث شد تا همگان قتل او را ناموجه
شمرده و محکوم کنند .اما فرض را بر این بگیریم که اتهام او
درست میبود .در آن صورت ،قتل او باز هم توجیهناپذیر بود؟ توجیه
قتل او ،بهویژه توسط ایاز نیازی ،مبنی بر درست بودن اتهام او،
حتا برای زمانی محدود ،ریشه در درهمآمیختگی دینداری رسمی با
دینداری عمومی دارد و این نشان میدهد که دین/مذهب رسمی،
دین عمومی را در بر میگیرد و حمایت میکند.
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آیا نسخهی حکومت وحدت ملی کری
در افغانستان ناکام میشود؟
منبعeurasiareview :

نویسنده :ضیاالدین وهاج

یادداشتهایسخیدادهاتف

برگردان :مختار یاسا

برویم یا باشیم؟

بیش از ششماه از تشکیل حکومت وحدت ملی که
شبیه یک ازدواج اجباری برای پایاندادن به جنجالهای
انتخاباتی تشکیل شد ،میگذرد.
تا کنون حکومت وحدت ملی نتوانسته انتظارهای مردم
افغانستان را برآورده سازد .در این حکومت ،اختالفها
بین دو رهبر بر سر مسایل کلیدی؛ مانند تشکیل کابینه،
تعیین مقامهای کلیدی حکومت ،گفتوگوهای صلح با
طالبان و موضع افغانستان در رابطه به بحران یمن ،بخشی
از هویت آن شدهاست.
مردم افغانستان در دو دور انتخابات سال گذشته،
تهدیدهای طالبان را به جان خریدند و تحلیلهای
بدبینانهی تحلیلگران را اشتباه ثابت کردند و در انتخاب
اشتراک کردند .آنان امیدوار بودند که حکومت جدید
صلح بیاورد ،دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و
زمینههای کاری بیشتری فراهم کند .اما وقتی جان کری
بین دو رقیب برای تشکیل حکومت وحدت ملی توافق
ایجاد کرد ،این امیدها در هم شکستند .در حکومت
وحدت ملی ،قدرت بین غنی و عبدالله تقسیم شد.
با آنکه جان کری به خاطر حفظ افغانستان از سقوط در
هرجومرج تحسین شد؛ اما از آنجایی که هردو طرف
تازه از جنجالهای تلخ انتخاباتی برگشته بودند ،این طرح
از همان روز نخست ناقص و مشکلزا معلوم میشد.
ششماه پس از این توافق ،اکنون ثابت میشود که خود
حکومت وحدت ملی یکی از دالیل کوتاهی در رساندن
خدمات عمومی است؛ چون غنی و عبدالله در رابطه به
سیاستگذاریهای کلیدی ملی توافق نظر ندارند.
غنی برای به دستآوردن دل عربستان سعودی که پاکستان
را زیر فشار قرار دهد تا در رابطه به روند صلح افغانستان
نقش سازنده بازی کند ،از موضع عربستان در برابر یمن
حمایت کرد و حتا سوگند خورد که اگر حرمین شریفین با
تهدید روبهرو شود ،از آن دفاع خواهد کرد .با آنکه به نظر
میرسید که عبدالله با غنی همنظر است ،محمد محقق ،در
مصاحبهاش با طلوع نیوز با دخالت عربستان سعودی در
یمن مخالفت کرد و این نشاندهندهی دیدگاهها و منافع
متفاوت در دو اردوگاه سیاسیست.
افزون بر این ،تعیین شکریه بارکزی -عضو پارلمان و یکی
از هواداران قوی غنی -به حیث رییس کمیسیون اصالحات
انتخاباتی ،بین غنی و عبدالله تبدیل به یک موضوع

میزبانی از هردوی آنان در هنگام سفرشان
به ایاالت متحده ،نیز ناراحت است .جان
کری با اشاره به معاملهی سیاسی سال
گذشته بیپرده گفت« :بر اساس هیچ
قانون ،مقرره و نمونهی مقدم ،الزم نبود
که او (اشرف غنی) قدرت را تقسیم کند و
دولت وحدت ملی تشکیل دهد ».عبداهلل
در هنگام صحبت در نشستی در کابل
گفت« :سمت ریاست اجرایی ،تحفه
نیست و از گروه خاصی نمایندگی نمیکند،
بلکه این سمت در نتیجهی انتخابات و در
نتیجهی [تشکیل] یک حکومت وحدت
ملی به میان آمد».
مردم افغانستان از کارکرد حکومت
وحدت ملی که تبدیل به یک حکومت
دوسره شده ،ناامید شدهاند .به این دلیل،
مراحل تصمیمگیری آهستهتر و مبهمتر
شده است .مردم عادی افغانستان هر بار
که کری برای حل اختالفها بین عبداهلل و
غنی به کابل زنگ میزند یا سفر میکند،
احساس خجالت میکنند.
جنجالی شد .رییس اجرایی ،ریاست او را بر این کمیسیون
نپذیرفت .به کمیسیون اصالحات انتخاباتی وظیفه داده
شده که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ،اصالحات
انتخاباتی را معرفی و عملی سازد .چنانکه گزارش شده،
برگزاری انتخابات پارلمانی یکسال به تأخیر انداخته شده
تا این کمیسیون کارش به پایان برسد.
با اینحال ،اختالف جدی بین رییس جمهور و رییس
اجرایی که شگاف را بیشتر کرده است ،بر سر تعیین
رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان (لوی درستیز) است
که یک سمت خیلی قدرتمند در ارتش به حساب
میآید .دکتر عبدالله ،عتیقالله بریالی را پیشنهاد کرده
است که قبال معین وزارت دفاع بوده و یکی از همکاران
نزدیک عبدالله است؛ اما رییس جمهور غنی با تعیین او در
این سمت مخالفت کرده است .در نتیجه ،نامزدوزیر رییس

جمهور برای وزارت دفاع ،جنرال افضل لودین ،یکی از
فرماندهان زمان نجیبالله که در نبرد مشهور جاللآباد
در دههی  1990با مجاهدین جنگیده ،برای کاستن از این
تنشها ،از نامزدوزیریاش صرف نظر کرد.
به نظر میرسد که رییس اجرایی ،عبدالله عبدالله ،از
اظهارات اخیر جان کری در جریان یک شام رسمی
برای میزبانی از هردوی آنان در هنگام سفرشان به ایاالت
متحده ،نیز ناراحت است .جان کری با اشاره به معاملهی
سیاسی سال گذشته بیپرده گفت« :بر اساس هیچ قانون،
مقرره و نمونهی مقدم ،الزم نبود که او (اشرف غنی)
قدرت را تقسیم کند و دولت وحدت ملی تشکیل دهد».
عبدالله در هنگام صحبت در نشستی در کابل گفت:
«سمت ریاست اجرایی ،تحفه نیست و از گروه خاصی
نمایندگی نمیکند ،بلکه این سمت در نتیجهی انتخابات
و در نتیجهی [تشکیل] یک حکومت وحدت ملی به میان
آمد».
مردم افغانستان از کارکرد حکومت وحدت ملی که تبدیل
به یک حکومت دوسره شده ،ناامید شدهاند .به این دلیل،
مراحل تصمیمگیری آهستهتر و مبهمتر شده است .مردم
عادی افغانستان هر بار که کری برای حل اختالفها
بین عبدالله و غنی به کابل زنگ میزند یا سفر میکند،
احساس خجالت میکنند.
مردم افغانستان از هر دو رهبر انتظار دارند که روی
مسایل حیاتی از مبارزه با تهدیدی که طالبان مواجه
میکنند و مبارزه با فساد تا ایجاد شغل تمرکز کنند .اگر
آنان نتوانند بر اختالفهایشان فایق آیند ،آنگاه یکی از
خود دولتمردی نشان دهد و برای منافع بزرگتر ملی ،از
مقاماش استعفا دهد.
با در نظرداشت نزاع کنونی قدرت بین غنی و عبدالله،
آیندهی این حکومت دوسره تاریک به نظر میرسد و
احتمال از هم پاشیدن آن زیاد است ،بهویژه در هنگام
برگزاری جرگهی بزرگ برای تعیین صالحیت و نقش
قانونی رییس اجرایی .قرار است این جرگه در یک و نیم
سال آینده برگزار شود .این جرگه ،امتحان اصلی زندگی
حکومت وحدت ملی خواهد بود .در کنار آن ،با توجه به
تفاوتها و اختالفهای کنونی بین دو رهبر ،توجیه تبدیل
ساختن ریاست اجرایی به سمت نخستوزیری برای
اعضای جرگهی بزرگ دشوار خواهد بود.

در تلویزیون آمده و کارشناسی میکند.
میگوید:
«پاکستان از یکطرف میخواهد که افغانستان
پارچه پارچه شود تا نتواند منافع پاکستان
را در سطح منطقه با خطر مواجه بسازد .از
طرف دیگر ،پاکستان خیلی عالقه دارد که در
افغانستان دولتی سر کار باشد که پالیسیهای
مملکتی را از جنرالهای پاکستانی بگیرد .از
طرف دیگر ،کوشش پاکستان بیشتر به این
تحلق میگیرد که هند را در افغانستان مشغول
نگهدارد و از طرف دیگر ،صادرات خود را به
افغانستان افزایش داده و بازارهای افغانستان را
در قبضهی خود بگیرد .از طرف دیگر ،پاکستان
مثل گذشته هیچوقت نمیخواهد که افغانستان
حتا یک روز هم روی ثبات و آرامش را ببیند
و به همین خاطر ،انتحاریها را آموزش میدهد
که اوضاع را تا سرحد آخر ناامن کنند .از طرف
دیگر ،پاکستان شدیدا مایل است که افغانستان
را به یک شریک استراتژیک خود تبدیل کرده و
از آن به حیث یک نیروی فشار علیه هندوستان
استفاده نماید»...
آدم حیران میماند که از یک طرف این
مسئلهی افغانستان چهقدر طرف داشته و ما
خبر نداشتیم .از طرفی دیگر ،پاکستان از ِ
جان
افغانستان چه میخواهد؟ ما که نمیتوانیم هم
نابود شویم ،هم مشتری اجناس پاکستانی شویم،
هم بیثبات باشیم ،هم شریک استراتژیک ،هم
رفیق ،هم دشمن ،هم مزدور و هم محو .به نظر
من ،دولت باید دستوری صادر کند و در آن به
کارشناسان تلویزیونی افغان بگوید که در هر
بحث حداکثر حق دارند دو طرف یک مسئله را
بشکافند و در صورت شکافتن طرفهای بیشتر
مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .آخر،
وقتی ملت گیچ شود ،نمیتواند تصمیم درستی
بگیرد .وقتی که سناریو روشن است ،آدم زود
تصمیم میگیرد و وارد عمل میشود .اما تصور
کنید که مشکل حادی داشته باشید و برای
رفعش مثال به یک زیارت بروید (دوشمشیره
و یکشمشیرهاش فرقی نمیکند) .بعد ،در
هنگام زیارت متوجه شوید که سبدی در آنجا
گذاشتهاند و رویش نوشتهاند« :دستتان را
در این سبد کنید و با نیتی پاک چیزی را از
آن بردارید ،حاجت شما آن است و رواست
و حل است و دواست» .چشمتان را میبندید
و دستتان را در سبد میکنید .بر میدارید:
کاندوم .پریشان میشوید .داخل سبد نگاه
میکنید .تعویذ ،کاندوم ،جوراب ناشسته ،پینگ
موی ،سرپوش مربا ،قاعدهی بغدادی ،سیدی
شکسته ،پنج کتاب و فیلتر سگرت و دهها چیز
دیگر روی هم انداخته شدهاند .حیران میمانید
که مشکل شما را کدام یک از این «مواد» حل
خواهد کرد .قصهی پاکستان هم همین است.
به تحلیلهای کارشناسی تلویزیونها که گوش
میدهیم ،خیلی سخت میشود که بفهمیم تکلیف
ما چیست .ما برویم یا باشیم؟
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بگو مگو از

از کجا بفهمیم کمبود ویتامین داریم؟
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Waheed Omer
مدتهاست میخواستم این را بنویسم .بعد از حادثهی
جرم بدخشان ،خشمگین هستم .میخواهم بنویسم.
معلوماتی که من دارم ،از هر شش جوان اردو که در هر
گوشهی افغانستان در مقابل دشمن میرزمد و شهید
میشود ،حداقل سه جوان از شاملرشق و حداقل دو جوان از بدخشان است .روزی
نیست که در بدخشان و تخار و بغالن پیکر خونین یک یا چند جوان در مقابل مادرش
گذاشته نشود .جوان بدخشان هم در قندهار شهید میشود  ،هم در پکتیکا در خون
میتپد ،هم در کرن به خاک میغلطد  ،هم در بادغیس اسیر میشود و هم در بدخشان
رس بریده میشود.
درست است که افغانستان یک افغانستان است و ما همه شهروند همین کشور هستیم
و دفاع از وطن وجیبهی همهی ماست .ولی اگر سهم من کابلی و احمد هراتی و
محمود پکتیاوال و مقصود قندهاری در وجیبهی مقدس دفاع از خاک ،به اندازهی
یکسوم جوان بدخشانی نیست  ،یک جای پای این وجیبهی ملی میلنگد  ،یک جای
ستون عدالت اجتامعی لرزان است.
ما همه در مقابل این جوانان و خانوادههایشان یک مکلفیت داریم  ،آن مکلفیت این
است که اگر افغانستان کشور همهی ماست و دفاع از متامیت ارضی وظیفهی همهی
ماست ،همهی ما باید در آن سهم بگیریم .جوانان یک جغرافیای خاص نباید بار متام
جنگ را بر دوش بکشند.
میدانیم خیلیها این نوشته را تعبیرهای متفاوت خواهند کرد  ،ولی من به آنچه
نوشتهام ،معتقدم...


Basir Dolatabadi
یادی از گذشته ها
به بهانه درگیری شیخ وسید
اشاره:
سال 1369ش محمد عیسی غرجستانی نویسنده
کتاب " تاریخ نوین هزارستان "و آثار متعدد در باره هزاره ها ،از من رصیحا
درخواست منود که پیام شان را به " بابه مزاری" برسانم که با انتخاب سید
مرتضوی به حیث رییس شورای منایندگی حزب وحدت اسالمی افغانستان در
ایران ،اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکیب شده است.
با اینکه،خود دالیل این انتخاب را می دانستم ،گفتم باشد پیام شام را می
رسانم.وقتی موضوع را به "بابه مزاری" گفتم ،ایشان هامن حرفهای قبلی را
تکرار منود که:
"تنها کسی که می تواند در برابرشیخ ایستادگی کند و حرف بزند ،سیدمرتضوی
است ،غیر از او کسی حریف شیخ شده منی تواند".
این حرفی بود که "بابه مزاری" در سال 1369ش در قم،به پاسخ پیام آقای
غرجستانی برایم داد.حال از آن تاریخ 24سال می گذرد ،غرجستانی دیگر در
بین مانیست ،بابه هم نیست که برخوردامروزی شیخ و سید را متاشا کنند.اما
تاریخ این واقعیت را ثابت ساخت که رسانجام سید مرتضوی ،ماهیت اصلی شیخ
محسنی را برای همگان آشکار سازد .شیخی که سالها زیر شعار های دینی –
مذهبی و مقام و منزلت آیت اللهی که جایگاه بلندی در جامعه دارد ،پنهان شده
و غیر مستقیم زورمی گفت و با حربه فتوا حریفان را به زانو در می آورد ،اینک
چهره حقیقی اش کمی به همگان روشن شد.
شاید خیلی از جوانان فیس بوکی امروز ،اصال از قضیه " رشطه الخمیس"
چیزی ندانند ،حتی نام آنرا نشنیده باشند،ولی جوانان دیروز که پیران امروزی
اند ،شاید هنوزترس وو حشت شان را از این جریان مخوف مرکب از دخرتان
جوان بی باک و پرسان پرشور که همه را در همه جا تهدید و تخویف می کردند،
از یاد نربده باشند.
واقعه ی که اینک در مقابل این همه رسانه های آزاد ،در برابراین همه نیروهای
امنیتی در دل پایتخت کشور ،به این شکل برهنه و آشکاردر برابریک شخصیت
شناخته ،آن هم پس از یک جلسه علنی رخ می دهد.حکایتگر آن است که این
جریان مخوف در رشایط بحرانی کشور چه بررس رقیبان خود آورده است! خداوند
شیخ را آنقدر مجال زنده ماندن داد تا چهره حقیقی اش حتی برای ناباوران هم
روشن گردد.هرچند که کسی از تاریخ عربت منی گیرد.


Munera Yousufzada
اگر کمی رس مبارکتان را از خانهها و دفرتهای
حصارشدهیتان باالتر بربید و ببینید بیرون از
دیوارهای سمنتی چه میگذرد ،شاید پردهی ضخیم
روی چشمهایتان برداشته شود.
اگر از شیشهی موتر زرهتان به وضعیت واقعی مردم نگاه کنید و ببینید مردم با
آه و ناله به شام نگاه میکنند و اگر گوشهایتان را مداوا کنید و ببینید اکرثیت
مردم شام را به خاطر بیکفایتیتان به باد فحش و ناسزا میگیرند ،شاید برشمید.
اگر به جای آنکه در پردهی تلویزیون به دنبال متاشای چهرههای تکراری
یکدیگر باشید ،به متاشای زندگی واقعی مردم بپردازید ،شاید بفهمید چهقدر
خستهکننده شدهاید برای ملت.
اگر بفهمید که مردم میرشمند از داشنت شام ،وقتی با حضور جاللتمآبان
سیاستمدار گردنکلفتی چون شام ،که گپ از برانداخنت دیوار برلین ،از هم
پاشیدن شوروی سابق و تاریخ  5000ساله میزنند ،ولی در حیطهی مسئولیت
همین گردنکلفتان سیاسی ،زنی به مدت دو ساعت شکنجه میشود و میمیرد،
 31نفر مانند قطرهی آبی گم میشوند و دولت  50روز روزهی سکوت میگیرد،
 27جوان ارتشیمان در بدخشان رس بریده میشوند و متباقی در انتظار رسنوشت
شومشان هستند.
حاال شام به مردم حق بدهید یا حق ندهید ،آنها هر روز خواستههای خویش را
به دیوارها و درختهای شهر آویزان میکنند و تجمع میکنند و فریاد میزنند ،تا
شاید شام بیدار شوید یا دست امداد غیبی به داد آنها برسد.

متخصصان همیشه بر لزوم اهمیت دریافت مقدار کاف یای از ویتامینها و مواد مغذی در رژیم روزان هی غذایی تأکید م یکنند؛ اما نکت هی
بسیار مهمی که بسیاری از اف راد جامعه توجه زیادی به آن ندارند ،مصرف درست و به اندازهی آنهاست .اص ً
ال ویتامینها چه نقشی
در بدن ایفا م یکنند؟ آیا ریزش مو نشان هی کمبود ویتامین  Bبد بدن است یا پوسته پوست هشدن ل بها به دنبال کمبود ویتامین  Eاتفاق
م یافتد؟
اصال کمبود ویتامین در بدن با تظاه رات بالینی هم راه است ،یا تنها راه اینکه بفهمیم بدنمان به چه ویتامینهایی نیاز دارد ،انجام
آزمایش خون است؟ ب رای یافتن پاسخ این پرس شها ،س راغ دکتر نیاز محمدزاده هنرور ،متخصص تغذیه و رژیم درمانی رفتیم .با ما
هم راه باشید تا با خ واندن این گفتوگو ،به پاسخ این پرس شها برسید.
ویتامینها نقش حیات یای ب رای سالمت انسانها داشته و وجود آنها در بدن ب رای ادام هی بقا الزم و ضروری است .احتماال م یدانید
ویتامینها به دو گروه تقسیم م یشوند؛ برخی محلول در آب و برخی محلول در چربی هستند .از طرفی ،بهترین راه دریافت این ترکیبات
مؤث ر ،رعایت تنوع و تعادل در برنام هی غذایی و استفادهی مناسب از تمام گروههایی غذایی ،ب هویژه میوهها و سبزیجات است.
البته کمبود ویتامینها در بدن ،عالیم متفاوتی ایجاد م یکند که گاهی بسیار خفیف و گاهی خطرناک و غیرقابل جب ران است .از اینرو،
م یت وان به نقش حیاتی آنها پی برد .در این میان نشان ههای کمبود ،با توجه به نوع هر ویتامین ،در نقاط خاصی از بدن ظاهر م یشوند.
وقتی کمبود ویتامین  Aدارید
ویتامین  Aدر کبد ذخیره م یشود و کمبود آن در
مدت زمان کوتاه ،عارض های ایجاد من یکند؛ چون
کبد در م واقع رضوری مقادیر زیادی از آن را ب رای
استفادهی بدن آزاد م یکند .در م وارد خاص ،برخی
از بیامریها ،مثل اختاللهای جذب و اسهال
چرب ،باعث م یش ون د کبد نت واند می زان کاف یای
از این ویتامین را جذب کرده و در نتیجه فرد دچار
عالیمی از کمبود این ویتامین م یشود .این عالیم
عبارت اند از اختالل در بینایی و ش بکوری،
اختالل باروری ب هویژه در جنس مذک ر ،سقط
خودب هخودی ،ک مخ ونی و اختالل در سیستم
ایمنی .به همین دلیل ،توصیه م یشود در صورت
مشاهدهی هریک از این عالیم ،به متخصص
م راجعه کنید تا در صورت ابتال به کمبود شدید
ویتامین ،Aاقدامات رضوری صورت بگی رند.
نشان ههای کمبود ویتامین D
ویتامین  Dتوسط نور خورشید در بدن ساخته
م یشود و در مناطقی که نور خورشید کمرت به
زمین م یتابد ،کمبود این ویتامین بی شتر مشاهده
م یشود و با عالیمی مثل پوکی استخ وان در
بزرگساالن و نرمی استخ وان در کودکان در حال
رشد بروز م یکند .بر بنیاد آخرین تحقیقات ،این
ویتامین در پی شگیری از ابتال به افرسدگی و برخی
از رسطانها مؤثر است .ه مچنین نقش ویتامینD
در پی شگیری از ابتال به بیامری اماس هم از دیگر
نتایج این تحقیقات است.
کمبود ویتامین  EوK
اگرچه کمبود ویتامین  Eو  Kچندان شایع نیست؛
اما ع وارضی از کمبود این دو ویتامین در م واردی
که این کمبود شدید باشد ،گ زارش شدهاند .این
نشان هها عبارت اند از اختالل در انعقاد خود و
شکستگ یهای استخ وانی .در خصوص کمبود
ویتامین  Eهم م یت وان به اختاللهای عصبی،
عضالنی و ت ولید مثل اشاره کرد.
کمبود ویتامی نهای گروه B
ویتامی نهای گروه  Bاهمیت باالیی در حفظ انرژی
بدن دارند؛ اما این ویتامین در بدن ذخیره من یشود
و تأمین آن از طریق م واد غذایی رضوری است.
البته ویتامین  B12تنها ویتامین گروه  Bمحسوب
م یشود که دارای ذخایر کبدی ب رای تأمین
نیازهای بدن به مدت  5تا  7سال بوده و تنها در
گیاهخ واران مطلق ،کمبود آن به چشم م یخورد.
کمبود این ویتامین پوست را درگیر م یکند
ویتامین  B1یا تیامین از آن دسته ویتامی نهایی
است که کمبود آن در بدن با نشان ههای ظاهری
در پوست هم راه است .این ویتامین نقش بسیار
مهمی در ت ولید انرژی ناشی از مرصف غذاها در
بدن دارد .از دیگر عالیم کمبود آن ،م یت وان به
ب یاشتهایی ،کاهش وزن و عالیم قلبی و عصبی
اشاره کرد.
کمبود ویتامین B2
ترس یا حساسیت نسبت به نو (فتوف وبیا) ،سوزش،
خارش و اش کریزش چشم ،کاهش شفافیت
بینایی و درد و سوزش ل بها و زبان از جمل هی
مه مترین نشان ههای کمبود ویتامین  B2است .در
م واقعی که شدت کمبود ویتامین باال باشد ،بروز
مشکالتی مثل ترکیلوز (شکاف و ترکخوردگی
لب) ،آنگوالر استوماتیت (شکاف در پوست
گوش هی دهان و شقاق گوش هی ل بها) ،بثورات
چرب پوستی ،زبان متورم ارغ وانی و اف زایش رشد

مویرگهای اط راف ق رنی هی چشم نیز دیده
م یشود.
کمبود ویتامی ن B3
وقتی این عالیم را در بدن خود مشاهده کردید،
امکان دارد به کمبود ویتامین  B3مبتال شده باشید:
ضعف عضالنی ،ب یاشتهایی و سوءهاضمه و
بثورات جلدی .این کمبود با تغیی رات پوستی نیز
بروز م یکند .به این ترتیب که ن واح یای از پوست
که در معرض نور آفتاب هستند (دس تها ،بازو،
گردن و پاها) دچار ترکخوردگی ،تیرگی رنگ
و درماتیت پوست هریزیکننده خ واهند شد .حتا
گاهی کمبود نیاسین سیستم عصبی را هم درگیر
م یکند که اغلب با نشان ههایی مثل گیجی و
منگی ،التهاب عصبی و تغیی رات دستگاه گ وارش
به شکل تحری کپذیری و التهاب غشای مخاطی
دهان و ل ول هی گ وارش هم راه است.
کمبود ویتامین  B6و بروز رصع
ویتامین  B6در بدن نقش مهمی داشته و کمبود آن
موجب مشکالت پوستی و عصبی در فرد م یشود
و زمانی که بدن فرد این ویتامین را به می زان کافی
ذخیره نکرده باشد ،دچار عالیمی مانند ضعف،
ب یخ وابی ،نوروپاتی محیطی ،کیلوز ،التهاب زبان،
التهاب حفرهی دهان و اختالل ایمنی سل ولی
خ واهد شد .شاید تعجب کنید؛ اما کمبود ویتامین
 B6در درازمدت م یت واند فرد را مبتال به بیامری
رصع کند .البته خوشبختانه درمان با پیریدوکسین
یا پیریدوکسال فاسفیت کم ککننده است.
اگر زود خسته م یشوید
کمبود فوالت یا ویتامین  B9منجر به بروز
ک مخ ونی در بدن شده و بررس یها نشان م یدهند
که عدم مرصف این عنرص حیاتی در دوران
بارداری ،م یت واند جنین را به نقایص سیستم
عصبی مبتال کند؛ زی را در صورت بروز این کمبود
هنگام بارداری ،ل ول هی عصبی جنین به صورت
کامل تشکیل من یشود و سالمت جنین به خطر
م یافتد .با این حساب ،توجه به مرصف کافی این
ویتامین در متام خان مها ،ب هویژه در سنین باروری،
رضوری است.
کمبود ویتامین  B12و خستگی زودرس
یکی از ع وارض مهم عدم مرصف ویتامین ،B12
ایجاد عارض هی ک مخ ونی است که همین امر
زمین هی بروز مشکالت عصبی و اسرتسهای
مزمن را نیز ف راهم م یکند .بد نیست بدانید،
ب یحالی و خستگی زودرس در اف راد م یت واند
یکی از دالیل کمبود این ویتامین باشد.
اگر ویتامین  Cبدنتان کم است
اگر م یخ واهید کمبود ویتامین  Cبدنتان را رفع
کنید ،رساغ مرصف ترکیبات طبیعی حاوی این
ویتامین بروید؛ زی را کمبود این ویتامین نه تنها
شام را مدام به ان واع رسماخوردگی دچار م یکند،
بلکه ممکن است به بیامری اسکوربوت هم مبتال
شوید .ه مچنان حذف ویتامین  Cاز رژیم اف راد
سامل طی  30روز ،حتا در صورت اشباعبودن ذخایر
آن در بدن ،عالیم کمبود را تشدید م یکند.
بزرگساالن مبتال به اسکوربوت ممکن است
دچار تورم و خونریزی لثه ،از دس تدادن دندان،
خ وابآلودگ ی ،خستگی ،دردهای مفاصل در
پاها ،تحلیل عضالنی ،ضایعات پوستی و تغیی رات
روانی مختلف (مانند هیسرتی ،هیپوکندری و
افرسدگی) ش وند .از دیگر عالیم کمبود ویتامی ن
 Cم یت وان به خونریزی زی رپوستی ،پی چخوردگی

شدید موها ،درد مفاصل ،تورم لثه ،افرسدگی،
سندروم شوگرن (نوعی اختالل التهابی مزمن و
وابسته به دستگاه ایمنی) تب ،تنگی نفس و...
اشاره کرد.
عوارض مرصف ب یروی هی مکم لها
باید بدانید مرصف خودرسان هی ویتامی نها ،مانند
کمبود آنها ،اف راد را دچار ع وارض خط رناکی
م یکند .به طور مثال ،برخی اف راد ب رای جلوگیری
از ابتال به رسماخوردگی ،روزانه اقدام به مرصف
ویتامی ن  Cم یکنند .اگرچه به گفت هی پزشکان،
مرصف بیش از حد این ویتامین خطری را متوجه
فرد من یکند و به طور معمول محدودهی مرصف
ویتامین  Cحدود  2000میل یگ رام در نظر گرفته
م یشود؛ اما اف رادی که در طول یک روز بیش از
این می زان ویتامین را مرصف م یکنند ،ممکن است
دچار عالیمی چون استف راغ ،رسدرد ،ب یخ وابی و
ترشکردن ش وند .حتا در م واردی مرصف غیرمجاز
این ویتامین ،فرد را مبتال به اسهال م یکند.
بایدها و نبایدهای مکملی
این روزها ان واع و اقسام مکم لهای غذایی
حاوی ویتامی نهای مختلف در دواخان هها یافت
م یش وند که اتفاق اً مش رتیان زیادی هم دارند .در
واقع بسیاری از خان مها به توصی هی اط رافیانشان
ب رای رشد بهرت مو و ناخن مکمل زینک (جست)
مرصف م یکنند ،ب رای پی شگیری از پوکی
استخ وان ،مکمل کلسیم م یخورند و ب رای رفع
مشکالت ناشی از کمبود ان واع ویتامی نها ،رساغ
م ولت یویتامین م یروند.
این در حالی است که بر اساس پژوه شهای
محققان ،مرصف خودرسان هی مکمل غذایی مثل
تیغ دولبه عمل م یکند و سالمت مرصفکنندهها
را به خطر م یاندازد .به گفت هی این محققان،
مرصف ب یروی هی این مکم لها در خان مها باعث
تغیی رات هورم ونی ،اف زایش موهای زاید ،بروز
جوش صورت و بدن و در آقایان باعث کاهش
سطح تستسرتون (هورمون جنسی مردانه) و حتا
ناباروری م یشود .البته این خط رات متوجه مکمل
غذایی خاصی نیست و مرصف هریک از آنها
بدون مشورت با پزشک ،دردرسساز خ واهد بود.
یک باور اشتباه
یکی از مه مترین مشکالتی که بسیاری از خان مها
با آن م واجه اند ،کمبود کلسیم است .در صورتی
که خ واب شبان هی منظم و باکیفیتی دارید ،اما در
طول روز دچار خ وابآلودگی م یشوید ،باید به
پزشک م راجعه کنید؛ چون محققان م یگویند که
بین سطح ویتامین  Dبدن و خ وابآلودگی روزانه
رابط هی مستقیمی وجود دارد و شاید با مرصف
مکمل ،این مشکل برطرف شود.
اگر مکمل مرصف م یکنید
کم نیستند اف رادی که به دلیل کمبود ویتامین و
توصی هی پزش کشان ،مکمل مرصف م یکنند.
اگر شام هم جزو این اف راد هستید ،باید بدانید که
یک ساعت پیش از خوردن صبحانه یا  2ساعت
پس از مرصف هریک از وعدههای غذایی،
به رتین زمان ب رای مرصف مکم لها ،ب هویژه مکمل
آهن ،است .ه مچنان به رتین زمان ب رای مرصف
م ولت یویتامی نها ،صبح و هنگام خوردن اولین
وعدهی غذایی است؛ زی را ویتامی نها م واد ترکیبی
هستند و به رتین زمان جذب آنها در بدن،
هنگامی است که با یک مادهی خوراکی مرصف
ش وند.
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آنچلوتی:
عالقه زیادی به سیمئونه دارم

کارلو آنچلوتی ،رسمربی ریال مادرید ،معتقد
است دیگو سیمئونه خود را به عنوان یکی
از بهرتین مربیان دنیا ثابت کرد و روبرو
شدن با این مربی جوان آرژانتینی را یک
مشکل توصیف کرد.
دو تیم امشب برای هفتمین بار در این فصل
مقابل هم قرار خواهند گرفت؛ در حالی که
در  6بازی گذشته ،ریال  4بار شکست خورد
و تنها دو تساوی به دست آورد.
آنچلوتی به خربنگاران گفت :چه چیزی
م یتوانم در مورد سیمئونه بگویم؟ او مربی
فوقالعادهای است .خیلی او را دوست
دارم .او خودش را ثابت کرد .او یکی از
بهرتی نهای دنیاست .قرار گرفنت مقابل او
یکافتخار است و البته یک مشکل.
ما عقده شکست دادن اتلتیکو را نداریم اما
م یخواهیم به فینال چمپیونزلیگ برسیم.
هدف ما شکست دادن اتلتیکو نیست،
بلکه رویای قهرمانی در چمپیونزلیگ را
داریم .هر دیداری مشکالت خاص خودش را

دارد.در هر دیدار باید ایده متفاوتی داشت.
هر شکست احساس متفاوتی دارد.
 رسنوشت یک دیدار را رضبات آزاد مشخص
م یکند ،دیدار دیگر را یک چیز دیگر .دشوار
است که بگوییم چه اتفاقی افتاده است.
باید هر دیدار را تحلیل کرد و اکنون منتظر
یک دیدار جدید هستیم .برای فراموش
کردن  6دربی گذشته ،کار ذهنی زیادی
انجام ندادیم.
اتلتیکو در این فصل گولهای زیادی از روی
رضبات ایستگاهی زده و آنچلوتی هم تایید
کرد که برای این دیدار ،روی این رضبات
مترینات زیادی انجام دادند :ما روی رضبات
آزاد کار کردیم اما بهرتین حالت این است
که در مترینات با تیم حریف روبرو شوید .ما
در اینجا بازیکنی مانند مانژوکیچ نداریم.
خیلی هم در این مورد فکر من یکنیم.
فراموش نکنید که ما به لطف گولی که
در رضبات آزاد زدیم ،قهرمان چمپینزلیگ
شدیم.



تیاگوسیلوا:
مهاجمان بارسا بهترینهای دنیا هستند

تياگو سيلوا ،کاپيتان پاري سن ژرمن،
معتقد است بارسا با داشنت ليونل ميس،
نيامر و لوئيس سوارز،صاحب بهرتين خط
حمله دنياست.
پی اس جی چهارشنبه شب(فرداشب) در
دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان مقابل بارسا قرار خواهد گرفت
و سیلوا به خوبی از خطری که تیمش را
تهدید م یکند ،آگاه است.
او به خربنگاران گفت :م یدانیم که دیدار
رفت در خانه بسیار مهم است .اگرچه
مقابل حریف فوقالعادهای مانند بارسا
قرار م یگیریم اما تالش م یکنیم تا بازی
خودمان را ارایه بدهیم و توپ را حفظ

کنیم .ما تالش م یکنیم تا با بازیکنان
باکیفیتی که داریم ،آنها را غاف لگیر
کنیم.
بارسا در ضدحمالت بسیار موثر کار
م یکند و مهاجامن فوقالعادهای دارد.
به نظر من ،مسی ،نیامر و سوارز بهرتین
بازیکنان دنیا هستند .رویای ما شکست
دادن بارسا و رسیدن به نیم هنهایی
است .هدف باشگاه هم قهرمانی در
چمپیونزلیگ است.
سیلوا همچنین در مورد ه موطنش ،نیامر،
گفت :او غیرقابل پی شبینی است .ما
من یدانیم او چه کار خواهدبود من یدانیم
با دربی لهایش به کجا خواهد رفت.

پیکه :مسی ،رونالدو و دروگبا
بهترین حریفان من

جرارد پيکه ،مدافع بارسا ،در آستانه سيصدمني بازي اش
براي آيب و اناريها ،اعالم کرد که ديديه دروگبا ،کريس
رونالدو و ليونل ميس ،بهرتين مهاجامين هستند که در
دوران حرف هاي اش با آنها روبروشده است.
پیکه که در سال  2004به منچسرتیونایتد پیوست ،در سال
 2008به بارسا برگشت و به یکی از بهرتین مدافعان میانی
دنیا تبدیل شد .او تاکنون چهار قهرمانی در اللیگا و دو
قهرمانی در چمپیونزلیگ با بارسا به دست آورده و با جمعی
از بهرتین مهاجامن دنیا روبرو شده است.
او به خربنگاران گفت :من در الماسیا رشد کردم و رویایم
این بود که روزی پیراهن تیم اول بارسا را بهتن کنم؛ پس
در نظر بگیرید پوشیدن این پیراهن برای سیصدمین بار
چه معنایی دارد.
خیل یها این شانس را داشتند که این پیراهن را به تن کنند.
همه جامهایی که ما فتح کردیم بسیار ویژه بودند .هم
من و هم بارسا این افتخار را داشتیم که در مراحل پایانی
جامهای بزرگ بازی کنیم و با بهرتین تی مها و بهرتین
بازیکنان روبرو شویم.
مقابل بازیکنان بزرگ زیادی بازی کردم اما اگر بخواهم نام
بربم ،باید از دروگبا ،کریس رونالدو و لیونلمسی که هر روز
در مترینات مقابلش بازی م یکنم ،یاد کنم.
بارسا در حال حارض با دو امتیاز برتری نسبت به ریال در
صدر جدول اللیگا قرار دارد .آنها در فینال کوپا دل ری
باید با بیلبائو روبرو شوند و در مرحله یک چهارم نهایی
چمپیونزلیگ ،از سد پاری سن ژرمنعبور کنند .پیکه تایید
کرد که تیمش برای رسیدن به همه این جام ها کار دشواری
در پیش دارد.
ما باید خیلی متحد و متمرکز باشیم .امیدوارم این فصل،
فصلی تاریخی باشد .پی اس جی یکی از بهرتین خطوط
دفاعی دنیا را دارد و م یتواند هر تیمی را شکست بدهد.



لوکاس مورا:
مسی الگوی دوران نوجوانی ام بود

لوکاس مورا ،ستاره پاری سن ژرمن ،فاش
کرد که لیونل مسی ،ستاره بارسا ،همیشه
الگویش در فوتبالبوده است.
مورا که در سال  2013به پی اس جی
پیوست ،در این فصل منای شهای خوبی
در ترکیب این تیم داشت و یکی از عوامل
رسیدن این تیم به مرحله یک چهارم نهایی
چمپیونزلیگ بود .آنها این هفته مقابل
بارسا قرار خواهند گرفت و مورا از ای نکه
باردیگر مقابل الگوی دوران نوجوانی اش
بازی م یکند ،خوشحال است.
او به خربنگاران گفت :مسی همیشه الگوی
من بود .من تا مدتها دوست داشتم
مانند او بازی کنم .فکر م یکنم او بهرتین
بازیکن دنیاست .ما باید واق عبین باشیم.

مسی بهرت است.
البته همیشه بین برزیل و آرژانتین رقابت
وجود داشته اما هر دو کشور ،کشورهای
فوتبال خیز هستند.
بازی کردن مقابل او بسیار دشوار است .باید
به سختی تالش کنیم تا او را متوقف کنیم.
اگر بتوانیم پیروز شویم ،پیروزی بسیار
نزدیکی خواهد بود .بازی کردن مقابل آنها
بسیار جالب است؛ دیدار چالشی و بسیار
نزدیک .ما بسیار هیجانزده هستیم.
مورا ه مچنین در مورد نیامر ،دیگر ستاره
بارسا ،صحبت کرد و گفت :او یک نابغه
است .خوشحامل که بگویم او دوست من
است .متاشای بازی او در بارسا را دوست
دارم .آنها کمک زیادی به او کردند.



روبرتو کارلوس:
دوست دارم مربی برزیل شوم
روبرتو کارلوس ،ستاره سابق فوتبال برزيل،
اميدوار است بعد از کسب تجارب بيشرت
در مريبگري ،روزي روي نيمکت تيم ميل
کشورش بنشيند.
کارلوس که بین سالهای  1992تا 2006
برای تیم ملی برزیل به میدان رفت ،یک
قهرمانی در جام جهانی و دو قهرمانی در
کوپا آمریکا را با سلسائو جشن گرفت.
او که در سال  2012از دنیای فوتبال
خداحافظی کرد ،در این مدت هدایت
تی مهای سیواسپور و آکیسار بلدی اسپور
را برعهده داشت اما برای آینده ،به دنبال
اهداف بزرگتری است.
او به خربنگاران گفت :هدف من مرب یگری
در تیم ملی است .م یدانم هنوز راهی
طوالنی در پیش دارم و به همین دلیل،

هیچ محدودیت زمانی برای ای نکه به کجا
م یخواهم برسم ،برای خودم تعیین نکردم.
بعد از جام جهانی  ،2006بسیاری روبرتو
کارلوس را یکی از دالیل حذف برزیل
م یدانستند اما او مشکلی برای بازگشت
به سلسائو ندارد :من هیچ کین های ندارم.
همه تجربیاتم در تیم ملی فوقالعاده بود.
من  14سال در تیم ملی بودم و پیروزیهای
زیادی به دست آوردم؛ جام جهانی ،کوپا
آمریکا و جام کنفدراسیونها .من عالقه
زیادی به تیم دارم و مشتاق بازگشت
هستم.
من از همه مربیانی که با آنها کار کردم،
چیزهای زیادی یاد گرفتم؛ مربیانی مانند
زاگالو ،کارلوس آلربتو پریرا ،ویسنته دل
بوسکه ،کاپلو ،اسکوالری و روی هاجسون.

یانگ:
یحیی توره نتوانست فلینی را مهار کند

اشيل يانگ ،هافبک منچسرتيونايتد عنوان
کرد که يحيي توره در مهار مروان فليني،
شکست خورد.
یانگ و فلینی با ه مکاری بسیار زیبا ،گول
دوم یونایتد را به مثر رساندند و از بهرتین
بازیک نهای یونایتد در برتری  2-4بودند.
یانگ در مصاحبه با تلویزیون منچسرت
گفت :فلینی فوقالعاده بود .همه این را
خواهند گفت .از وقتی به تیم آمده ،عالی کار
کرده است .قب الً هم گفته بودم که بازیکنان

خیلی کمی م یتوانند او را مهار کنند .امروز،
او غیرقابل مهار بود .فکر من یکنم یحیی
توره دوباره بخواهد مقابل او قرار بگیرد.
او دوست داشت در بخش دیگری از زمین
حضور داشته باشد ولی باید مقابل فلینی
قرار م یگرفت .وقتی فلینی داخل محوطه
جریمه است ،مسلام شانس خوبی برای
گولزنی دارد .من او را دیدم و امیدوار بودم
توپی که برایش فرستادم ،به گول تبدیل
شود و خوشبختانه این اتفاق رخ داد.



نویل:
اعتماد به نفس یونایتد باال رفته

گري نويل ،هافبک سابق منچسرتيونايتد
عنوان کرد که يونايتد از اين به بعد ،بهرت
و بهرت خواهد شد و تيم بآلخره بازي کردن
تحت هدايت فانخال را ياد گرفته است.
یونایتد ی کشنبه شب موفق شد پس از 4
شکست متوالی مقابل سیتی ،بالخره این
تیم را با نتیجه  2-4شکست دهد و اختالف
خود را با آنها افزایش دهد.
گری نویل به متجید از یونایتد و فان خال
پرداخت و گفت :فصل بعد ،فان خال به
بازیهایی که در آنها امتیاز از دست داده

بود نگاه م یکند و فکر م یکند زیرا بالخره
کیفیت منای شهای یونایتد باال رفته و آنها
م یتوانند فصل آینده در چنین بازیهایی
پیروز شوند .فکر م یکنم اعتامد به نفس
تیم باال رفته .بازیکنانی در رختکن هستند
که قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کرده اند
و م یتوانند این حس را به منای شهای تیم
بازگردانند .این اولین باری بود که لوئیس
فانخال ،خوان ماتا و مروان فلینی جو
فوقالعاده اولدترافورد را دیدند .منایش تیم
خیلی خوب بود.



فان خال :اشلی یانگ بهترین بازیکن زمین بود

لوئيس فان خال ،رسمريب منچسرتيونايتد
به متجيد از اشيل يانگ ،هافبک تيمش
پس از ديدار مقابل منچسرتسيتي پرداخت.
ی کشنبه شب این هفته دو تیم به مصاف
ی کدیگر رفتند که در نهایت شیاطین رسخ
موفق شدند  2-4سیتیزنها را شکست
دهند .اشلی یانگ عم لکرد بسیار خوبی
در جریان بازی داشت و موفق شد در ابتدا
گول تساوی بخش را به مثر برساند و
سپس یک پاس گول به فلینی بدهد.
فان خال درباره او گفت :فکر م یکنم اشلی
یانگ بهرتین بازیکن زمین بود .او خیلی
خوب کار کرد .روی  3گول تاثیر داشت،

 3گول مهم .ه مچنین وظایفش به عنوان
بال چپ را به خوبی انجام داد.
یونایتد پس از انجام  3تعویضش ،با
مشکل مصدومیت کریک روبرو شد و
مجبور شد دقایقی  10نفره بازی کند.
فان خال در این رابطه گفت :باید کریک
را بیرون م یکشدیم زیرا او کمی مصدوم
شده بود .کمی احمقانه بود ولی همه ی
بازیکنانم با متام وجود تالش م یکردند
و بعضی من یدانستند  10نفره هستیم.
هواداران در حال خوشحالی و رسوصدا
بودند و انتقال صحب تهایم به تیم خیلی
سخت شده بود.



لیورپول به دنبال رادامل فالکائو

ته وز :یوونتوس میتواند
قهرمان چمپیونزلیگ شود

کارلوس ته وز ،مهاجم گولزن یوونتوس ،مطمنئ است که
تیمش م یتواند هر تیمی را شکست بدهد و فاتحرقاب تهای
چمپیونزلیگ شود.
بیانکونری در حالی امشب در دیدار رفت مرحله یک چهارم
نهاییچمپیونزلیگ مقابل موناکو قرار خواهد گرفت که در
مرحله قبل ،با نتیجه  1-5بروسیا دورمتوند را شکستداد.
البته شاگردان مکس آلگری این هفته در رسی A با یک
گول مغلوب پارما شدند اما ته وز مطمنئ است که این
شکست ،تاثیری در روند حرکتی تیمش ندارد.
او به ال رپوبلیکا گفت :شکست مقابل پارما یک حادثه بود.
دورمتوند نشان داد که ما م یتوانیم بیش ازاین پیش برویم.
این مسئله تنها به خودمان بستگی دارد .یوونتوس م یتواند
هر تیمی را شکست بدهد و ما این را ثابت کرده ایم .هیچ
تیمی دور از دسرتس ما نیست.
ته وز در سال  2008با منچسرتیونایتد قهرمان چمپیونزلیگ
شد .او در دیدار فینال مقابل چلسی ،یکی ازرضبات پنالتی
آخر بازی را تبدیل به گول کرد .او که در طول دوران حرف های
اش با ستارههای زیادی همبازی بوده ،معتقد است ترکیب
فعلی یوونتوس ،با همه تی مهای قبلی اش فرق دارد.
آن رشایط کامال متفاوتی بود .ما ستارههای بزرگی مثل
کریس رونالدو ،وین رونی ،رایان گیگز ،ریو فردیناند و پل
اسکولز را داشتیم .فکر م یکنم اکنون ما یک تیم هستیم.
شکست دادن ما خیلی سخت است.
ما م یتوانیم مانند اتلتیکو مادرید فصل پیش باشیم؛ البته
با یک پایان بهرت.
ته وز که در این فصل  25گول برای یوونتوس در همه
رقاب تها به مثر رسانده ،این دستاورد را حاصل کم کهای
مکس آلگری و ه متیم یهایش دانست :ه متیم یهایم
و آلگری کمک زیادی به من کردند .من از شیوهای که
رسمربی از من م یخواهد بازی کنم ،راضی هستم.

ليورپول قصد دارد براي خريد رادامل فالکائو،
مهاجم کلمبيايي منچسرتيونايتد اقدام کند.
فالکائو که در تابستان گذشته به صورت
قرضی از موناکو به منچسرتیونایتد پیوست،
نتوانست در تیم رقیب لیورپول ،عم لکرد
خوبی از خود به منایش بگذارد و معموال به
عنوان تعویضی در دقایق پایانی به میدان
م یآید.

به گزارش  Sky Sports italiaکه یونایتد قصد
متدید قرارداد با او را ندارد و در پایان سال ،او
دوباره به موناکو بازخواهد گشت .قیمتی که
موناکو در بدل او از لیورپول و دیگر مشرتیان
م یخواهد ،حدود  48میلیون یوروست که با
توجه به عم لکرد ضعیف او در لیگ برتر،
لیورپول حارض به پرداخت چنین رقمی
نخواهد بود.



دنی آلوس:
با هیچ باشگاهی قرارداد امضا نکرده ام

دنی آلوس ،مدافع بارسا ،تاکید کرد که
با هیچ باشگاهی تواف قنامه اولیه امضا
نکرده و در حال حارض تنهاروی بازیهای
تیمش مترکز دارد .
قرارداد این مدافع باتجربه با بارسا در
تابستان پیش رو به پایان م یرسد و
پیشنهاد متدید قرارداد باشگاه کاتاالنی به
او نیز از سوی مدیر برنام ههایش نامناسب
توصیف شده است  .با این وجود ،او تاکید
کرد هنوز با هیچ باشگاه دیگری به توافق
نرسیده و تنها م یخواهد فصل جاری رابا
موفقیت به پایان برساند .
او به خربنگاران گفت :من در بارسا بسیار
خوشحال هستم و با باشگاهی قرار امضا
نکرده ام .در زندگی باید شکرگذار بود.
بارسا باشگاهی است که زندگی من را
تغییر داد و رویاهای من را برآورده کرد .من
در آخرین روزهای قراردادم هم با اشتیاق
روزهای اول بازی م یکنم .
اگر باشگاه از من بخواهد به فکر گزینه

دیگری باشم ،به گزین ههای دیگر فکر
م یکنم؛ اما در حالحارض ،چنین موضوعی
مطرح نیست .من تا پایان فصل مترکزم
را حفظ م یکنم زیرا هنوز م یخواهم به
موفقیت برسم .تصمیم نهایی را در پایان
فصل م یگیرم .
بارسا این هفته باید در دیدار رفت مرحله
یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ مقابل
پاری سن ژرمن قرار بگیرد .دو تیم در
مرحله گروهی هم با هم روبرو شده بودند.
آلوس در مورد این رویارویی گفت :فوتبال
بار دیگر ما را مقابل هم قرار داد .اکنون
باید بهرتین بازی مان را ارایه بدهیم و
دو بازی بی نقص به منایش بگذاریم.
فوقالعاده خواهد بود زیرا آنها بازیکنانی
در کالس جهانی دارند.
البته چند ستاره آنها غایب هستند و
غیبت آنها احساس خواهد شد؛ به ویژه
در خط میانی و همی نطور زالتان .غیبت
آنها خیلی مشهود خواهد بود .
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تلفات سنگین نیروهای امنیتی در بدخشان
اطالعات روز :وزارت دفاع کشور از
کشته ،زخمی و الدرک شدن  33سرباز
ارتش در حملهی گروهی دهشتافگنان بر
پاسگاههای نیروهای ارتش در ولسوای ُجرم
والیت بدخشان خبر میدهد.
در خبرنامهی ارسالی وزارت دفاع
به روزنامهی اطالعات روز آمده که
دهشتافگنان به رهبری مولوی امانالدین،
والی نامنهاد طالبان ،صبح روز جمعه
بر پاسگاههای نیروهای اردوی ملی در
مربوطات دهنآب خستک ولسوالی ُجرم
والیت بدخشان حمله کردند .این حملهی
شورشیان مسلح پنج ساعت ادامه یافته که
در نتیجهی آن  33تن از نیروهای اردوی
ملی کشته ،زخمی و الدرک شدهاند.
در ادامهی خبرنامه آمده است که  20تن از
شورشیان مهاجم ،به شمول  6فرد خارجی،
کشته و  17تن دیگر زخمی شدهاند .در
میان کشتهشدهها ،عمر االسالم ،رهبر
دهشتافگنان خارجی نیز موجود است.
همچنان در خبرنامه آمده است ،این وزارت
آمار و ارقامی که از کشته و زخمیشدن
نیروهای اردوی ملی از جانب افراد ارائه
گردیده را رد میکند.
این در حالی است که دیروز گلمحمد بیدار،

معاون سرپرست والیت بدخشان به رسانه
گفت که در این جنگ  9تن از نیروهای
اردوی ملی کشته 7 ،تن زخمی و  8تن
دیگر الدرک اند؛ اما معلوم نیست که آنها
کجا و در چه وضعیتی قرار دارند.
پیش از این ،سخیداد حیدری ،آمر امنیت
فرماندهی پولیس بدخشان اعالم کرده بود
که در این درگیری شش تن از نیروهای
ارتش کشه و  13تن دیگر زخمی شدهاند.
در مقابل ،شورشیان مسلح آمار دیگری از
این درگیری اعالم کرده و ادعا دارند که در
این حمله  13پاسگاه نیروهای اردوی ملی
را تصرف 49 ،تن از این نیروها را کشته
و  42تن دیگر را زخمی کردهاند .طالبان
همچنان ادعا دارند که در این درگیری
صرف پنج طالب کشته و هفت تن دیگر
زخمی شدهاند.
همچنان مقامهای محلی در والیت بدخشان
از وجود بیش از  120فرد خارجی ،بهشمول
چچنیها ،تاجیکستانیها و ازبکستانیها در
درهی خستک والسوالی ُجرم این والیت
خبر میدهند و میگوید که وجود این
شورشیان مسلح ،خطری جدی برای امنیت
این مناطق محسوب میشود.
معامله و کمتوجهی مسؤالن امنیتی

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

وزارت دفاع در خبرنامهی دیگری اعالم
کرد که تعدادی از مسؤالن امنیتی در این
درگیری غفلت وظیفهای و معامله کردهاند.
این وزارت هیأتی را برای تحقیقات بیشتر
به این والیت فرستاده و فعال هم تعدادی از
مسؤالن این والیت بازداشت اند.
همچنان شماری از نمایندگان بدخشان
در مجلس و نمایندگان شورای والیتی
بدخشان ،فرمانده پولیس و تعداد دیگری
از مسؤالن امنیتی این والیت را به معامله
و غفلت متهم کرده و این نمایندگان دلیل
اصلی این تلفات را غفلت و معاملهگری
مسؤالن میدانند و میگویند که آنها به
گزارشهای کشفی و هشدارها از حملهی
احتمالی شورشیان توجه نکرده و تیل
وسایط سربازان را فروختهاند .به گفتهی
آنها ،همین امر باعث شده تا تلفات
سنگینی بر نیروهای اردوی ما وارد شود.
ذکریا سودا ،نمایندهی مردم بدخشان در
مجلس میگوید که آمار تلفات این رویداد
بیشتر از آن است که از سوی رسانهها
پخش شده است .به گفتهی او 28 ،سرباز
ارتش به صورت وحشتناک سر بریده شده
و  30تن دیگر در درگیری رودررو کشته
شدهاند.
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شورای عالی صلح:
تنش رهبران حکومت بر روند صلح
تأثیر منفی گذاشته است
اطالعات روز :شامری از اعضای
شواری عالی صلح میگویند که
اختالف رهربان حکومت وحدت ملی
بر روند صلح تأثیر منفی گذاشته است.
آنان دیروز در نشستی زیر نام «بسیج
افکار عامه و فرایند صلح در افغانستان»
در کابل گفتند ،پیشبرد گفتوگوهای
صلح بدون یک سازکار مناسب،
ممکن نیست.
این اظهارات در حالی مطرح شدند
که دو روز پیش انجنیر محمدخان،
معاون اول ریاست اجرایی گفت ،روند
صلح توسط منایندگان ویژهی رییس
جمهور غنی پیش برده میشود و
شورای عالی صلح در این روند نقشی
ندارد .او گفته بود ،شورای عالی صلح
از چیزی خرب ندارد و بهرت است این
شورا منحل شود.
با اینحال ،محمدامین وقاد ،عضو
شورای عالی صلح اختالفها میان

رهربان حکومت وحدت ملی را
عامل کندشدن روند گفتوگوهای
صلح دانسته است .با روی کار آمدن
حکومت وحدت ملی ،موضوع آغاز
گفتوگوهای صلح با طالبان گرم شد
و در حال حارض ،ظاهرا ً این موضوع به
رسدی گراییده است.
رهربان حکومت وحدت ملی گفته
بود ،گفتوگوهای صلح با طالبان در
ماه مارچ آغاز میشود و اکنون تاریخ
 14آپریل است ،ولی هنوز از آغاز این
گفتوگوها خربی نیست.
مقامهای حکومت پاکستان وعده کرده
بودند که در روند گفتوگوهای صلح با
حکومت افغانستان همکاری میکنند؛
اما معاون رییس اجرایی میگوید ،با
توجه به بعضی از رویدادهای اخیر،
صداقت پاکستان در این زمینه باز زیر
سوال میرود .حکومت قبلی ،پاکستان
را حامی اصلی تروریسم خوانده بود.

