 817چهار شنبه  26حمل 1394 ،سالچهارم قیمت 10 :افغانی

فراخواندن مقامهای امنیتی به مجلس
در پیوند به فاجعهی بدخشان

Year 04 Price: 10 Af

15 April, 2015

Wednesday

جنگ سرنوشتساز افغانستان:
تکنوکراتها در برابر قدرتمندان

صفحه3

هفت روش برای جلوگیری
از هکشدن

صفحه ۲

تنازع قدرت؛ تقابل روحانیت با جامعهی مدنی
قتل فجیع «فرخنده» یک تکان ذهنی-روانی برای مردم افغانستان بود .پس
از این حادثه ،بسیاری در مورد فرهنگ ،آموزههای دینی ،نقش روحانیت،
ارزشهای اجتماعی و مناسبات جنسیتی حاکم بر تاریخ و جامعهی افغانستان
به صورت جدی درنگ کردند و پرسشها و نقدهای احساسی و عاطفی و
چالشبرانگیزی را مطرح نمودند.
آنچه در این میان بیش از همه مورد توجه و پرسش قرار میگیرد ،نقش
روحانیت و آموزههای دینی و تأثیر القاهای روانی آنها در مشروعیت
بخشیدن به باورهای زنستیزانه و تأثیر آموزشهای آنان در تقویت پتانسیل
نیرومند خشونت اجتماعی میباشد.
نسبتدادن قتل فرخنده به تحریک یک مالی تعویذده و سپس حمایت
بیدرنگ یا توجیه دینی این حادثه از جانب گروهی از روحانیون شناختهشده
از یکسو و موج گستردهی بیزاری از این جنایت و مخالفتهای مدنی از
سوی دیگر ،ظهور یک چالش جدی را در مناسبات اجتماعی-فرهنگی...

صفحه 4
/oursafiairways

020 222 2222

817

صفحه 6

احتمال همبازی شدن
مسی و کریستیانو

صفحه 7

چهار شنبه
 26حمل
1394
سال چهارم
شماره 817

یادداشتروز

2



مسئوالن امنیتی بدخشان



باید مورد بازپرسی
قرار گیرند
شهریار فرهمند

شکست سنگین نیروهای امنیتی در ولسوالی جرم بدخشان،
فاجعهای بزرگ بود .عمق این فاجعه زیاد و گسترهی آن وسیع
و دارای ابعاد و زوایای پیچیده میباشد .هرچند که سقوط چند
پاسگاه و کشتهشدن چند سرباز ارتش توان دولت افغانستان و
نیروهای ارتش را در برابر دشمن تضعیف نمیتواند؛ اما این رویداد
بر روحیهی نیروهای امنیتی و مردم افغانستان ضربهی سنگینی
وارد کرد .دهها سرباز ارتش به شکل بیرحمانه و فجیعی از سوی
تروریستان کشته شدند و چندین پاسگاه آنها با تعدادی تانک و
رنجر به دست مخالفان افتادند.
عمق این فاجعه در روزهای نخست به گونهی کامل به مردم
افغانستان روشن نشده بود؛ اما اکنون با گذشت هر روز ابعاد و
زوایای تازهی آن آشکار میشوند .سخنگوی والیت بدخشان
گفته که در این جنگ  18سرباز ارتش کشته شده؛ اما نمایندگان
مردم بدخشان میگویند ،در حدود شصت سرباز ارتش در این
جنگ کشته شدهاند.
غفلت و بیاعتنایی مسئوالن امنیتی در این والیت و کمبود
تجهیزات ارتش ،خصوصا در بخش هوایی ،تا کنون به عنوان دو
دلیل اصلی وقوع این رویداد ذکر میشوند.
اما غفلت و ناکارآمدی مسئوالن امنیتی در این والیت بیش از
دیگر عوامل برجسته مینماید .رییس عمومی امنیت ملی امروز
در مجلس نمایندگان گفت که آنها اخیرا هفت بار به فرمانده
این کندک از احتمال انجام چنین حملهای خبر داده بودند و در
آخرین مورد در شانزدهم حمل او را از برنامهی جدی مخالفان
برای حمله بر آنها آگاه ساخته بودند؛ اما با آنهم وی به شکل
مشکوکی در هجدهم حمل به کابل میآید .همچنان فرمانده
پولیس بدخشان و فرمانده قول اردوی  209شاهین که مسئولیت
امنیت شمال کشور را دارد ،با انتقادهای جدی روبهرو اند .گفته
میشود در روز حمله این دو مسئول امنیتی شمال هردو در کابل
بوده و به هشدارهای پیهم نمایندگان بدخشان و گزارشهای
کشفی نهادهای امنیتی در مورد این والیت ،اعتنایی نکردهاند.
بدون تردید ،غفلت و ناکارآمدی آنها موجب وقوع این فاجعه
ت سبب شده که
شده است .سهلانگاری چند مقام بیمسئولی 
دهها سرباز ارتش غافلگیرانه به دست دشمن بیافتند و به
شکلی بیرحمانه و فجی ع کشته شوند .اکنون باید این مقامها
مورد بازپرسی قرار بگیرند .نه تنها که این افراد برکنار شوند،
بلکه تحت پیگرد عدلی قرار گرفته و در مورد آنچه که به خاطر
بیکفایتی و غفلتشان پیش آمده ،پاسخ بگویند.
این احتمال وجود دارد که این افراد با مخالفان تبانی و هماهنگی
داشته باشند و زمینهی چنین فاجعهای را فراهم کرده باشند.
شماری از نمایندگان بدخشان در شورای ملی نیز این گمانه را
تأیید کردهاند .آنها فرمانده پولیس بدخشان را متهم به فساد
کرده و گفتهاند ،فرمانده کندکی که در آن فاجعه رخ داده ،با
مخالفان معامله کرده است .این گمانهها و اتهامها باید جدی
گرفته شوند .اگر چنین اتهامی صادق باشد ،باید در سطح
رهبری ارتش نظارت جدی صورت بگیرد .فساد مالی و معاملهی
فرماندهان امنیتی با دشمن ،زمینهی هرگونه فاجعه و شکستی را
در نیروهای امنیتی فراهم میسازد.
ریختن هر قطره خون سربازان امنیتی کشور برای مردم
افغانستان متأثرکننده است؛ اما دردآورتر این است که دهها سرباز
شجاع و صادق کشور به خاطر غفلت و بیکفایتی یا معاملهی
یک یا دو جنرال ناالیق و معاملهگر به دست دشمن بیافتند و
بیرحمانه کشته شوند.
رویداد بدخشان و خصوصا عواملی که باعث وقوع این فاجعه
شدند ،باید بررسی شوند .مسئوالنی که با سهلانگاری و غفلت
آنها این فاجعه اتفاق افتاد ،باید برکنار و محاکمه گردند و
زمینههایی که دشمن از آنها برای صدمهزدن به نیروهای
مرگ سربازان
امنیتی استفاده کردند ،شناسایی و رفع شوند .در ِد ِ
شهید در بدخشان ،بهراحتی تسکین نمیگردد؛ اما برکناری و
ک التیامی بر دردها
محاکمهی فرماندهان ناالیق میتواند اند 
باشد.

فراخواندن مقامهای امنیتی به مجلس
در پیوند به فاجعهی بدخشان

اعضای کمیسیونهای دفاعی و امنیتی
مجلس نمایندگان افغانستان اوضاع امنیتی
بعضی والیتهای کشور را در حضور
مقامهای ارشد امنیتی «شکننده» خواندند.
این دو کمیسیون به دنبال حملهی مرگبار
طالبان به ولسوالی جرم والیت بدخشان،
نورالحق علومی وزیر داخله ،رحمتاهلل
نبیل رییس ادارهی امنیت ملی و شیرمحمد
کریمی رییس ستاد ارتش را فراخواندند.
در این جلسه که رییسان شماری از
کمیسیونهای هجدهگانهی مجلس
نمایندگان هم حضور داشتند ،نمایندگان
از این مقامها خواستند که یا به مشکالت
ناامنی به گونهی درست رسیدگی کنند ،یا
استعفا دهند.
یک عضو مجلس خطاب به این مقامها
گفت« :شما  ۳۵۰هزار نیرو دارید .آیا طالبان
و داعش طیاره (جنگنده) دارند؟ توپ دارند؟
موتر دارند؟ زرهدار دارند؟ چه دارند؟» یک
عضو دیگر مجلس گفت که نیروهای امنیتی
در بدخشان  ۶۲نفر تلفات دادهاند که باعث

باالرفتن روحیهی «دشمن» شده است .او
پرسید که نیروهای امنیتی چه تصمیمی
گرفته که این تلفات را جبران کنند و و
روحیهی «دشمن» را تضعیف کنند.
شماری دیگر از نمایندگان ،اوضاع والیت
فاریاب در شمال کشور را هم شکننده
دانستند و گفتند که شورشیان بخشهای
زیادی از این والیت را تحت کنترول خود
دارند و نیروهای امنیتی نتوانسته از گسترش
حضور آنها جلوگیری کنند.
شیرمحمد کریمی عوامل به دامافتادن
نیروهای امنیتی در والیت بدخشان را
توضیح داد و گفت« :حدود  ۲۵۰نفر در
لباس سیاه در تاریکی شب ،هنگام تبدیلی
محافظ بر پاسگاه حمله میکنند .محافظ
کشته میشود .پاسگاه را تصرف میکنند و
از آنجا بر پاسگاههای دیگر تیراندازی را
آغاز میکنند».
رییس ستاد ارتش افزود« :در این منطقه
مردم با ما همکاری ندارند ،بلکه با مخالفان
همکاری دارند .شاید تحت فشار باشند یا

نمیخواهند همکاری کنند» .آقای کریمی
همچنان گفت« :نکتهی اساسی در مدیریت
و فرماندهی واحدهای ارتش در ولسوالی
«جرم» است .به گفتهی او ،فرمانده
واحد ارتش در زمان حمله طالبان در مقر
فرماندهی نبود.
او افزود که تحقیقات در بارهی «عوامل
اساسی ضعف» نیروهای امنیتی در بدخشان
ادامه دارد و با افرادی که مسئول تشخیص
داده شوند ،مطابق قانون برخورد خواهد شد.
برخی نمایندگان بدخشان در مجلس اما با
این اظهارات رییس ستاد ارتش ،به این
حرف او که گفت مردم با نیروهای امنیتی
همکاری نمیکنند ،موافق نیستند.
نمایندگان والیتهای شمالی در پارلمان از
گسترش نفوذ شورشیان در این والیتها
بهشدت ابراز نگرانی کردند .نورالحق
علومی ،وزیر داخله در واکنش به این
نگرانیها گفت که برای انجام عملیات در
والیتهای شمال آمادگی میگیرد.
آقای علومی افزود که برنامههای عملیاتی

در والیتهای شمالی و شمالشرقی فاریاب،
قندوز ،بدخشان و تخار بهزودی اجرا خواهند
شد .با اینحال ،اظهارات مقامهای امنیتی
و دفاعی قناعت اکثریت نمایندگان را در
نشست فوقالعادهی کمیسیونهای مجلس
نمایندگان را فراهم نکرد و در بخشی از
گفتوگوها اقبال صافی ،نمایندهی والیت
کاپیسا در مجلس با لحن تندی اشرف،
رییس جمهوری را متهم به «معامله» با
گروه دولت اسالمی ،معروف به داعش کرد.
آقای صافی از آقای غنی خواست که استعفا
بدهد؛ چرا که به گفتهی او ،نتوانسته از
فرزندان مردم دفاع کند و در زمان ریاست
جمهوری او نفوذ گروه داعش در کشور
گسترش یافته است .گفتوگوها در این
نشست چندساعته در فضای پرتنشی ادامه
یافت و در نهایت عبدالرووف ابراهیمی،
رییس مجلس نمایندگان از آقای علومی،
نبیل و کریمی خواست که در جلسهی
سری «واقعیت» را به نمایندگان بگویند.
(بیبیسی)

رییس مجلس:
حکومت به وعدههایش برای رهایی ربودهشدهها عمل نکرده است
اطالعات روز :عبدالرووف ابراهیمی ،رییس مجلس
نمایندگان دیروز در بازدیدش از خیمهی تحصنکنندهها برای
دادخواهی از  31مسافر ربودهشده ،از دولت بهشدت انتقاد کرد
و گفت که رییس جمهور و رییس اجرایی در زمینهی رهایی
مسافران ربودهشده حرفهای متانقض میگویند و تا هنوز به
وعدههایشان عمل نکردهاند.
رییس مجلس در این دیدار گفت ،حکومت در این مورد
بیتوجهی کرده و تا کنون هیچ معلوماتی از سرنوشت
ربودهشدهها در دست ندارد .او همچنان تأکید کرد که
حکومت معلوماتی در مورد  31مسافر ربودهشده به شورای
ملی نداده است.
آقای ابراهیمی در مورد  31مسافر ربودهشده گفت« :اگر
رهبران حکومت وحدت ملی چیزی نمیگویند ،وزیران باید
به نمایندگان اعضای شورای ملی اطالعاتی را در اختیار

مجلس قرار دهند».
رییس مجلس پس از این دیدار به جلسهی فوقالعادهی
کمیسیونهای امنیت داخلی و دفاعی مجلس رفت که در آن
مقامهای امنیتی و دفاعی کشور به دلیل افزایش ناامنیهای
اخیر در کشور دعوت شده بودند.
نزدیک به دو ماه از ربودهشدن  31مسافر هزاره توسط مردان
مسلح نقابپوش از والیت زابل میگذرد.
از ابتدای ربودهشدن این شهروندان ،اعضای نهادهای مدنی
برای دادخواهی و آزادی ربودهشدهها در نقاط مختلف کشور
همایشهای اعتراضی به راه انداختند .نزدیک به دو هفته
میشود که خانوادههای این مسافران و فعاالن مدنی در دو
نقطهی شهر کابل -یکی در پارک زرنگار و دیگری در غرب
کابل -خیمههای تحصن را برای آزادی مسافران ربودهشده
برپا کردهاند.

تا کنون از مسؤالن حکومتی ،عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی
کشور از خیمهی تحصن در پارک زرنگار دیدن کرده و
به خانوادههای تحصنکنندهها گفته است که حکومت در
باالترین سطح به دنبال آزادی مسافران ربوده شده میباشد.
اخیرا گروهی از بزرگان قومی والیت زابل به دیدار
خانوادههای گروگانها به کابل آمده و گفتند که ربایندگان
در بدل رهایی مسافران میخواهد که حکومت  12طالب
زندانی را آزاد کند .اما این گفتههای بزرگان والیت زابل را
آقای عبداهلل رد کرد و گفت که هیچ زندانیای با ربودهشدهها
معامله نخواهد شد.
همچنان عبداهلل عبداهلل در اظهارات قبلی خود گفته بود،
حکومت به دلیل مشکالت امنیتی نمیخواهد تمام اطالعات
در مورد ربودهشدهها را در اختیار مردم و رسانهها قرار دهد؛
اما تالشها برای رهایی این مسافران ادامه دارند.

امنیت ملی:
سردستهی یک گروه آدمربا دستگیر شد
اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ملی
دیروز با نشر خبرنامهای از دستگیری یک
سردستهی آدمربایان در کابل خبر داد.
در خبرنامه آمده است ،شخص بازداشتشده
گران آقا نام دارد ،باشندهی اصلی ولسوالی
نجراب والیت کاپیسا میباشد .به نقل از
خبرنامه ،این شخص هنگام ربودن یک تاجر

در کابل بازداشت شد و نیز در ربودن معین
وزارت فواید عامه نیز دست داشته است.
همچنان در خبرنامه آمده است ،شخص
بازداشتشده پیش از این در قضایای مختلفی
چون ربودن احمدشاه وحید ،معین وزارت فواید
عامه ،ربودن یک تاجر از ساحهی کارتهی چهار
کابل و دزدیدن پول یک صراف از منطقهی

چهارراهی شهید کابل دست داشته است.
مأموران امنیت ملی از نزد این شخص یک
میل تفنگچهی خفهکندار ،یک دستبند
پولیس 13 ،عدد سیمکارت ،یک پایه کامپیوتر
لپتاب و یک قطعه جواز حمل سالح نیز به
دست آورده است.
در روز پیش نیز امنیت ملی از بازداشت چهار

رباینده و تبهکار در شهر کابل خبر داده بود.
دستگیری افراد تبهکار و آدمربا یک خبر
خوش برای مردم و بهخصوص تاجران و
سرمایهگذاران میباشد .تاجران و سرمایهگذاران
از افزایش فعالیت آدمربایان هراس دارند؛ زیرا
آنها بیشترین قربانی را به آدمربایان و دزدان
دا دهاند.

رییس ستاد ارتش:
عملیات هوایی تنها با چهار چرخبال صورت میگیرد
اطالعات روز :دیروز مقامهای امنیتی
به دلیل ناآرامیهای اخیر در کشور به
کمیسیونهای دفاعی و امنیتی مجلس
نمایندگان فراخوانده شدند .شیرمحمد کریمی،
رییس ستاد ارتش از کمبود تجهیزات نیروهای
امنیتی شکایت کرد و گفت که نیروهای
امنیتی حمالت هواییشان را در سراسر کشور
تنها با چهار چرخبال انجام میدهند.
آقای کریمی افزود که وزارت دفاع در مواقعی
که این چرخبالها مصروف اند ،یا در حال
انجام عملیات در نقاط دیگر کشور اند ،بر
هواپیماهای ترانسپورتی ماشیندارها را نصب

کرده و در عملیات از آنها استفاده میکنند .او
افزود که این نوع هواپیماها بسیار نازک بوده
و در مقابل سالحهایی چون کالشینکوف تاب
مقاومت ندارند.
آقای کریمی در ادامه افزود که نبود جنگندهها
باعث میشود تا نیروهای کمکی در مواقع
ضروری و فوری به محل رویداد نرسند .از
این ناحیه ،تلفات سنگینی بر نیروهای ما وارد
میشود.
شیرمحمد کریمی ،رییس ستاد مشترک
ارتش ،یکی از مشکالت عمدهی نیروهای
امنیتی را کمبود قوای هوایی خواند و گفت،

اکنون برای عملیات در سراسر کشور تنها
چهار چرخبال وجود دارند.
آقای کریمی در ادامهی صحبتهایش
فرماندهان نیروهای امنیتی را در والسوالی
جرم والیت بدخشان متهم به غفلت وظیفهای
کرد و گفت که در هنگام حملهی شورشیان،
آنها در پاسگاه نبودهاند .او در ادامه افزود که
در پیوند به این رویداد ،فرمانده کندک و تولی
بازداشت شده و تحقیقات از آنان جریان دارد.
همچنان آقای کریمی در پاسخ به پرسشهای
نمایندگان گفت ،سربازان مقصر نیستند،
مشکل در سطح رهبری و فرماندهی نیروها

بوده است .او همچنان افزود که مردم محل به
جای حمایت از نیروهای امنیتی ،با شورشیان
همکاری کردهاند که این خود جای نگرانی
است.
حملهی شورشیان مسلح بر پاسگاههای
امنیتی در ولسوالی جرم والیت بدخشان،
انتقادهای تند مردم و نمایندگان مجلس را بر
مسؤالن امنیتی در پی داشت ،تا اینکه دیروز
کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان،
وزیر داخله ،رییس ستاد کل ارتش و رییس
عمومی امنیت ملی را به این کمیسیونها
فراخواند.

جنگ سرنوشتساز افغانستان:

تکنوکراتها در برابر قدرتمندان
منبع :واشنگتن پست
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داعش!
بیا مرا گردن بزن

بخش دوم و پایانی

مزار شریف ،افغانستان
منتقدان او میگویند ،هر کسی که با او مخالفت
میکند ،هدف قرار میگیرد.
شمسالدین شمس ،فعال ازبیک و تاجر پیشین که
 51سال دارد و صریحاً از نور انتقاد میکند ،گفت:
«به خاطر قدرت عطا دیگر نمیتوانم کارم را آزادانه
انجام بدهم» .وی گفت که نور ،زمینهای او را با
زور مصادره کرد ،چندین بار او را به زندان انداخت و
دروازهی دانشگاهی را که تأسیس کرده بود ،بست.
نور به درخواستهای مکرر برای مصاحبه در این
مورد ،پاسخ نداد .او علناً ادعاهای سوءاستفاده و
فساد را رد کرده است .دوستان و همکاران نزدیک
او اصرار کردند که او به اندازهی ثروتمند است که
نیازی به معیشت از طریق اختالس و خشونت ندارد.
ظاهر وحدت ،معاون والی این والیت و فرمانده
پیشین مجاهدین گفت« :آنچه که دشمنانش در مورد
او میگویند ،حقیقت ندارند».
حامیان نور مدعی اند که او و دیگر قدرتمندان،
رهبران واقعی افغانستان هستند و بهشدت برای
کشور قربانی دادهاند .آنها تکنوکراتهایی چون
غنی ،که بخش بزرگ از حیات بزرگسالیشان را در
ایاالت متحده و اروپا به سر بردهاند و صرف پس از
سرنگونی طالبان برگشتهاند ،خوار میشمارند .موالنا
فرید ،دوست نزدیک نور در سه دههی گذشته گفت:
«چه کسانی این کشور را در سیزده سال گذشته نابود
کردند؟ آنها کسانی اند که از غرب آمدند»« .افرادی
که افکار غربی دارند ،به مجاهدین نام بدی دادهاند
و آنها را جنگساالران مینامند .مجاهدینی که به
جای بیاحترامی باید احترام شوند».
مخالفان رییس جمهور
در دروازهی بلخ ،دروازهی ورودی اصلی این شهر،
افسران پولیس موترها را به خاطر [جلوگیری از ورود]
اسلحه بازرسی میکنند .مسافران نمیتوانند به شهر
وارد شوند ،مگر اینکه اسلحهی خود را تحویل
بدهند و هنگام خروج از شهر آن را تسلیم شوند.
در هیچ والیت دیگر افغانستان این کار نمیشود.
ظاهرا ً مردان پولیس به وزارت داخلهی کشور گزارش
میدهند .اما واضح است که وفاداری آنها در کجا
نهفته است.
حمیدالله چمتو ،فرمانده پولیس در دروازهی بلخ که
با یکی دیگر از عکسهای غولپیکر نور مزین شده
است ،گفت« :اگر در هر والیت فرد متهعدی مانند
استاد عطا میداشتیم ،افغانستان امن میبود».

حامیان نور مدعی اند که او و دیگر قدرتمندان ،رهبران واقعی افغانستان هستند و بهشدت
برای کشور قربانی دادهاند .آنها تکنوکراتهایی چون غنی ،که بخش بزرگ از حیات
بزرگسالیشان را در ایاالت متحده و اروپا به سر بردهاند و صرف پس از سرنگونی طالبان
برگشتهاند ،خوار میشمارند .موالنا فرید ،دوست نزدیک نور در سه دههی گذشت ه گفت« :چه
کسانی این کشور را در سیزده سال گذشته نابود کردند؟ آنها کسانی اند که از غرب آمدند».
«افرادی که افکار غربی دارند ،به مجاهدین نام بدی دادهاند و آنها را جنگساالران مینامند.
مجاهدینی که به جای بیاحترام ی باید احترام شوند».
عمدتا به دلیل هوش نور ،نیروهای پولیس و تالش
نیروهای پولیس و اردو ،مزار شریف به طور گسترده
امنترین شهر کشور خوانده میشود .در یک رویداد
اخیر ،آدمربایان پسر چهارسالهی اقارب یکی از
سیاستمداران مشهور را ربودند .نور دستور داد
که  5000قطعه عکس این کودک توزیع شود و
تمام جادههای خروجی شهر را بست .محمد معین
مرستیال ،سیاستمداری که متحد نزدیک غنی
است ،گفت« :آدمربایان بعدازظهر آن روز کودک را
آزاد کردند« ».عطا در هرجا نفر دارد» .این امر کمک
میکند توضیح بدهیم که چرا با وجود این ادعاها ،نور
هنوز والی است .ایاالت متحده و متحدانش در نور
شخصی را میبینند که میتواند شمال را در زمانی
امن نگهدارد که طالبان تاختوتازشان را از مرکزهای
سنتی قدرتشان در جنوب و شرق ،گسترش میدهند.
اما در عین زمان ،نور و دیگر قدرتمندان به عنوان
قدرتمندترین مخالفان غنی ظهور کردهاند .هرچند
رییس جمهور نزدیکترین رابطه را با واشنگتن برقرار
کرده است که یک رهبر افغانستان در چندین دهه
چنان رابطهای با واشنگتن نداشته است.
در جریان انتخابات سال گذشته ،نور حامی کلیدی
عبدالله عبدالله بود که او نیز یک شخصیت برجستهی
سابق مجاهدین است .نور علناً غنی را مورد انتقاد
قرار داد و قول داد ،در صورتی که غنی انتخاب
شود ،در شمال حکومت موازی خواهد ساخت .غنی،
به نوبتش ،قول داد با آنچه که او آن را فعالیتهای
غیرقانونی نور و دیگر جنگساالران پیشین میخواند،
مبارزه کند و آنها را از موقفهای قدرت کنار بزند.
توافق تقسیم قدرت ،با پادرمیانی جان کری ،وزیر
خارجهی ایاالت متحده که مطابق آن عبدالله عبدالله
رییس اجرایی کشور شد ،هرجومرج بالقوه را دفع
کرد .اما این توافق نفوذ نور و دیگر قدرتمندانی
که در صف عبدالله ایستادهاند را تقویت کرد .غنی

که وادار به مصالحه شد ،اکنون حکومتی را رهبری
میکند که پر است از جنگساالران پیشین ،بهشمول
دوستم که معاونش است .وحدت گفت« :اگر عطا
خودش نخواهد ،هیچکسی نمیتواند به جای او کسی
را تعیین کند».
بعید است برطرف شود
در ماه جنوری ،اعضای پارلمان که به سیستم کهنهی
پارتیبازی وفادارند ،بیش از نصف نامزدوزیران
کابینهای را که توسط غنی معرفی شده بود ،رد کردند؛
کابینهای که هنوز به طور کامل کارش را آغاز نکرده
است .برخی از حامیان کرزی و فرماندهان پیشین
مجاهدین نسبت به تالشهای کرزی در راستای آغاز
گفتوگوهای صلح با طالبان ابراز نارضایتی کردهاند.
همچنان ،غنی در زمینهی متقاعدساختن نور و دیگر
قدرتمندانی که در مناطق مرزی مسئولیت دارند،
به آزادکردن درآمدهای حیاتی گمرکی به حکومت،
کار سختی داشت .گریم اسمیت ،تحلیلگر مسایل
افغانستان در گروه بینالمللی بحران گفت« :غنی
دید یک کشور متحدتری را دارد و این دید ،در
برابر حس استقالل عطا ،مشکل سختی را تجربه
میکند» .دیپلماتها و کارشناسان غربی گفتند که
غنی آرمان تبدیلشدن به رهبر تاجیکان را دارد و به
طور بالقوه تالش میکند بر نفوذش بیافزاید .حتا
نزدیکترین دوستان غنی میگویند ،بعید است او
در آیندهی نزدیک نور را از مقام والیت برکنار کند.
آنها بیشتر نگرانند که طالبان و دیگر ستیزهجویان
پیشرفت خواهند کرد یا اینکه جنگساالران پیشین
دیگری چون دوستم ،که تخلفات بزرگتری را
مرتکب شدهاند ،کنترول شمال را به دست خواهند
گرفت .مرستیال گفت« :حکومت مشکالت بسیار
زیادی دارد« ».اگر من به جای غنی میبودم،
برای [حفظ] ثبات در افغانستان ،عطا را در موقفش
نگهمیداشتم».

دیروز مقامهای مافوق مقام خیلی ناراحت بودند .اص ً
ال نمیشد طرفشان نگاه
بکنیم .من که خود ناراضیام ،دزدکی ،خالف قانون و عرف مقاماتساالری،
طرفشان نگاه کردم .برای یک لحظه فکر کردم که دانههای بلورین خشم،
نزدیک است از زیر پوست اینها بیرون شوند .هنوز سه ثانیه از این فکرم
نگذشته بود که رنگهای صورتشان تغییر کرد .فکر کردم شاید تمام بدخشان
را سر بریده باشند .شاید تمام آن  31مسافر ربودهشده را سوزانده باشند .فکر
کردم حتم ًا این بار دختری را جلو یک مسجد دیگر سوزاندهاند .فکر کردم
نکند باز در خوست انتحاری شده و شصتوچند نفر را به خاک سیاه نشانده.
فکر کردم ممکن است پاکستان حمله کرده باشد و ولسوالی دانگام را با خاک
یکسان کرده باشد .گفتم نکند  2000مهاجر ما را ایران اعدام کرده باشد .فکر
کردم عربستان دستور صادر کرده که تا آخر همین هفته ،باید یک لشکر 10
هزار نفری افغانستان در یمن حاضر باشد و مقابل حوثیهای یمن بجنگند .فکر
کردم ارگون را باز هم زیر و رو کرده...
فکرهای زیادی از این دست به ذهنم رسیدند .نمیدانستم کدامش درست است
و کدامش نادرست .ولی مطمئن بودم که یکی از همین مسئلهها ،خیمههای
شادی و خوشحالی را از دشت پیشانی این مقامها کوچانده که اکنون جز
سرگین غم ،چیزی دیگری در بساط ندارند.
هنوز یک دقیقه از این فکرهای مزخرفم نگذشته بود که احساس عجیبی را
میان موج نگاه یکی از این مقامها خواندم .نخواندم ،فقط آنتنم آن را دریافت
نمود .این موج ،شبیه ساطوری بر ناخنهای احساسم فرود آمد و آن را قطع
نمود .برای یک لحظه فکر کردم که فردا انتخابات است و من دنبال کارت
رایدهیام الی کتابهای تلنبارشده در تاق اتاقم میگردم .با آنکه میدانم
رایدادن من مشروط به ارغوانیکردن انگشتم است و سفر هم پیشرو دارم،
سفر در مسیری که پر از طالب است ،طالبانی که عاشق انگشتان ارغوانی اند
و برای بریدن آن ثانیهشماری میکنند .من برای یک لحظه فکر کردم که
انتخابات است و من به عنوان رایدهنده ،هزینهی اشتراک در انتخابات را
پرداخت میکنم .اسیر طالبان شدهام .طالبان انگشتم را ساطور میکنند .بعد
کمی خودم را لرزاندم که بیجا آنتن ندهم .خودم را روبهروی مقامها یافتم.
مقاماتی که یک سال بعد از ارغوانیشدن انگشتان هموطنانم و بریدهشدن
بعضی انگشتها به دست طالبان ،هنوز دوست ندارند چیزی برای شهروندان
بگویند .نه حرفی در مورد سربریدن فرزندان این وطن دارند ،نه خبری از
ربودهشدهها .تصمیم گرفتم به انتخابات فکر نکنم ،رنگ انگشتان و صحنهی
ساطورکردن انگشتان رایدهندگان به دست طالبان را نیز از ذهنم پاک کنم،
اما نمیشد.
با آنکه من درگیر فکرهای خودم بودم و با خودم کلنجار میرفتم ،متوجه
شدم که کاروان عرق از گونههای مقامها به راه افتاد .هلهلهکنان رو به سقوط
بودند .کاروان عرق میفهمد که سقوط خواهد کرد ،با آنهم هلهله و سرود سر
میدهند .اینکه چه رازی در این امر نهفته است ،من نمیدانم .بهشدت احساس
میکردم که تشنهام .به این فکر افتادم که ممکن این رهبران هم تشنه باشند.
یک بوتل آب داشتم ،کمی از آن سر کشیدم .وجدانم قبول نکرد که به آنها هم
جرعهای نبخشم .رفتم که آب تعارف کنم ،با مردان آهنینی روبهرو شدم .همه
گفتند کجا؟ خیریت است؟ گفتم آنها تشنهاند ،نیاز به آب دارند ،میخواهم یک
جرعه آب بدهم .پوزخندی زدند و گفتند ،کمیسیون رفع تشنگی مقامها مواظب
آنها هستند .تو برو ،ما راضی به زحمت شما نیستیم .دو-سه قهقه هم کردند
و دوباره مشغول چشمچرانی شدند .اینجا یقینم ثابت شد که حتم ًا مسئله فراتر
و دردناکتر از بدخشان و گروگانگیری  31مسافر است که چنین طبع خوش و
ذوق گرم مقامهای ما را خراب و سیاه کرده است .به چند جا تماس گرفتم که
خبری از اوضاع بگیرم ،چیزی خاصی دستگیرم نشد.
من هم داشتم مثل آنها مغموم و دربدر میشدم که یکی از آنها ترقید و با
صدای بلند گفت :تقصیر توست! نگفتم نباید تعداد همراهانت از  30نفر بیشتر
شوند؟ نگفتم؟! گفتم .چرا فالنیها را در لیست سفر شامل کردی؟ حاال خیالت
راحت شد؟ نگفتم که این مردم مثل سابق سخی نیستند که هرچه لشکر
بزرگتر کشیدیم ،حرفی نزنند و حسابی از ما نگیرند؟ او هم از آنطرف با صدای
مملو از خشم فرمود :بر پدر دنیا را لعنت! که آمده سر که قال میخواند .مرتیکه
حسابی ،لشکر خودت  10نفر اضافهتر از ماست .اگر قیماق لیلی خوردی ،اول
از خود شروع کن.
هیچچه دیگر .من بدبخت تازه فهمیدم که چین و چروکهای پیشانی و رنگ
سیاه صورتشان ،از لغوشدن سفرشان به کانادا میباشد .اص ً
ال تمام افغانستان
را آتش بسوازند ،اینها نه داغ میکنند نه عرقی ازشان بدر میشود .حاال من به
این فکرم که چطور من نتوانستم نگرانی این مقامها را حدس بزنم .خیلی باالی
خودم قهر و عصبانی هستم ،دلم میشود که همین حاال چیز بزنم و بگویم که
داعش! بیا مرا گردن بزن.
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تنازع قدرت؛
تقابل روحانیت با جامعهی مدنی
حمزه واعظی

ظهور یک چالش
قتل فجیع «فرخنده» یک تکان ذهنی-روانی برای مردم افغانستان
بود .پس از این حادثه ،بسیاری در مورد فرهنگ ،آموزههای دینی،
نقش روحانیت ،ارزشهای اجتماعی و مناسبات جنسیتی حاکم بر
تاریخ و جامعهی افغانستان به صورت جدی درنگ کردند و پرسشها و
نقدهای احساسی و عاطفی و چالشبرانگیزی را مطرح نمودند.
آنچه در این میان بیش از همه مورد توجه و پرسش قرار میگیرد ،نقش
روحانیت و آموزههای دینی و تأثیر القاهای روانی آنها در مشروعیت
بخشیدن به باورهای زنستیزانه و تأثیر آموزشهای آنان در تقویت
پتانسیل نیرومند خشونت اجتماعی میباشد.
نسبتدادن قتل فرخنده به تحریک یک مالی تعویذده و سپس
حمایت بیدرنگ یا توجیه دینی این حادثه از جانب گروهی از
روحانیون شناختهشده از یکسو و موج گستردهی بیزاری از این
جنایت و مخالفتهای مدنی از سوی دیگر ،ظهور یک چالش جدی را
در مناسبات اجتماعی-فرهنگی جامع ه نمایان ساخت.
چند روز پس از حادثهی قتل فرخنده ،گروهی از روحانیون در کابل،
ضمن برگزاری تظاهرات ،به دولت افغانستان هشدار دادند که اگر
فعالیت نهادهای مدنی را متوقف نکند ،با خشم و قیام مردمی مواجه
خواهد شد .این نوع تهدید ،از یکطرف نشاندهندهی اعتماد بهنفس
عمیق و آگاهی این گروه از قدرت و نفوذ اجتماعی خویش میباشد و
از جانب دیگر ،بیانگر ظهور یک قدرت جدید و رقیب به نام «جامعهی
مدنی» است که نقش و جایگاه روحانیت را به چالش میکشد.
بنابراین ،تعامل روحانیت و نهادهای مدنی را باید در حوزهی «مناسبات
قدرت» مورد بحث قرار دهیم .بر بنیاد این رویکرد ،انگیزهی اساسی
روحانیت با فعالیتهای مدنی ناشی از خطری است که با آگاهی
اجتماعی ،زنان ،جوانان و قشر متوسط جامعه به عنوان یک قدرت
مستقل تبارز اجتماعی و هویت فرهنگی پیدا میکنند و از حیطهی نفوذ
و تسلط روانی-اجتماعی روحانیون خارج میگردند.
روحانیت به عنوان یک نهاد
روحانیت هم به مثابه یک صنف و هم به عنوان یک طبقهی اجتماعی
پیشینه و جایگاه مهمی در تولید الگوهای رفتاری ،خلق ارزشها و
آیینهای مذهبی و ترسیم مناسبات اجتماعی داشتهاند .بدینرو
جایگاه ،تعامل ،نقش و کارکرد سیستمی این گروه به صفت یک
«نهاد» در تاریخ تحوالت اجتماعی-فرهنگی و سیاسی ،برجسته و
قابل مطالعه میباشد.
نهاد روحانیت ،مهمترین ،مؤثرترین و قدرتمندترین نهاد اجتماعی
میباشد که در جامعهی بهشدت سنتی و مذهبی افغانستان تا کنون
رقیب مهم و قدرتمندی نداشته است تا نقش انحصاری ،قدرت فایقه
و جایگاه فرادست آن را به چالش بکشدِ .
تسلط مطلقه بر اذهان و
روان جامعه ،نقش آموزشی و مدیریت مناسبات اجتماعی ،این نهاد
را به مثاب ه واسطهی قدرت سیاسی و تودهها قرار داده است و از
همینرو ،دایما به بازتولید قدرت ،نفوذ و مشروعیت نهادی آن کمک
کرده است.
اتوریتهی بالمنازع نهاد روحانیت موجب گردیده که قدرت سیاسی نیز
این نهاد را به رسمیت بشناسد و همواره و در مقاطع مختلف از نیروی
قدرتمند آن ،هم بهره بگیرد و هم ضربه بخورد .دو مثا ِل روشن در

روحانیون ،خود را وارثان پیامبران ،جانشینان خداوند در زمین و مفسران
قرآن میشمارند .این نوع قرائت معرفتی از نقش و رسالت این صنف،
مشروعیت و قداست ویژهای به حضور و عملکرد آنها در جامعه میبخشد.
به همین دلیل است که دینداران ،آنها را واسطهی خداوند با خودشان و
وسیلهی هدایت و رحمت میپندارند و تبعیت و الگوپذیری از آنان را امری
الهیاتی و ضرورت دینی میشمارند .الزامآور بودن این نوع بینش و گرایش،
موجب گردیده که تصو ِر دین منهای روحانیت و روحانیت منهای دین ،امری
غیرممکن تلقی شود.
چنین آموزهای ،این باور اعتقادی را همگانی و جزو ملزومات ایدیولوژیک
ساخته که تنها منفذ و منبع آموزش دین و اصیلترین آموزهی دینداری از
مجرای وجود روحانیت میسر میباشد.
این خصوص میتوان ذکر کرد :در دورهی امیرعبدالرحمان ،مالیان
به توصیهی امیر اقدام به صدور فتوا و بسیج اجتماعی برای قتل عام
هزارهها کردند .در دورهی امیر امانلله خان« ،مالی لنگ» علیه
اقدامات اصالحی و نوگرایانهی او قیام مردمی را سامان داد.
روحانیت و منابع قدرت
روحانیون ،با تکیه بر گزارههای عینی و ذهنی ،دارای قدرتی هستند که
میتوانند در هر رخدادی از این قدرت بهره بگیرند و بر روند جریانهای
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی تأثیر بگذارند .این قدرت،
معطوف به منابع متعدد و سیالی هستند که به طور مستمر بازتولید
میشوند .مهمترین منابع این قدرت در عناصر ذیل جلوه پیدا میکنند:
 .1پایگاه اجتماعی
نفوذ گستردهی اجتماعی و مدیریت ذهنی-روانی تودهها ،حرفشنوی
و تبیعت بیچونوچرای جامعهی پیرو را در پی دارد .این نفوذ ،پایگاه
اجتماعی مستحکمی برای مالیان در میان مردم ایجاد کرده که
به مثابه یک سنگر در برابر نفوذ سایر موجهای فرهنگی و فکری و
نهادهای اجتماعی عمل میکند.
قدرتی را که مالیان از پایگاه اجتماعیشان کمایی میکنند ،اعتماد
بهنفس ،استبداد رای و تقویت روحی ویژه و منحصربهفردی به آنها
میبخشد که با هرنوع رقیب از موضع فرادست ،مقتدرانه و آشتیناپذیر
برخورد کنند.
عالوه بر این ،توانایی در بسیج اجتماعی ،میتواند قدرتی را برای این
گروه ایجاد کند که در هر زمان و هر مکان به نیروی ویرانگر و فرمانبر
تبدیل شود .در اختیار داشتن این نیرو ،جایگاه و پایگاه نهاد روحانیت
را به یک نهاد مقتدر و بیرقیب در عرصهی مناسبات اجتماعی ارتقا
بخشیده است.
ِ
قدرت بیان
.2
تأکید بر فراگیری فصاحت و بالغت از مهمترین روشهای نظام
حوزوهای شیعه و سنی میباشد .تمرین فن بیان از همان ابتدای
شروع طلبگی به مثابه یک اصل اساسی در میان طالب رایج است.

بنابراین ،طالب عموما سخنرانان ماهری میباشند که مخاطبان عوامِ
خود را عمیقا تحت تأثیر قرار میدهند.
فصاحت و بالغت ،از یکسو ابزار تأثیرگذاری بر نوع نگرش و آموزش
تودهها میباشد و از سوی دیگر ،منفذی میگردد که روان جمعی
مخاطبان را تسخیر کند.
ارتباط دایمی ،سیستماتیک و بصری مالیان با تودهها ،زکاوت و
درایت آنها را بر روانشناسی اجتماعی مهارت ویژهای بخشیده
است .این مهارت ،به آنها امکان میدهد که با هیپنوتیزمِ فن بیان،
بر روان اجتماعی مسلط گردد و روح جمعی را تسخیر کند و بدین
وسیله بهسادگی باورها ،ارزشها ،معیارهای اخالقی ،آرزوها و الگوی
منش و رفتار فردی و گروهی مخاطبان خود را سامان بدهند.
اتوریتهی الهیاتی
.3
روحانیون ،خود را وارثان پیامبران ،جانشینان خداوند در زمین و
مفسران قرآن میشمارند .این نوع قرائت معرفتی از نقش و رسالت
این صنف ،مشروعیت و قداست ویژهای به حضور و عملکرد آنها در
جامعه میبخشد .به همین دلیل است که دینداران ،آنها را واسطهی
خداوند با خودشان و وسیلهی هدایت و رحمت میپندارند و تبعیت
و الگوپذیری از آنان را امری الهیاتی و ضرورت دینی میشمارند.
الزامآور بودن این نوع بینش و گرایش ،موجب گردیده که تصو ِر دین
منهای روحانیت و روحانیت منهای دین ،امری غیرممکن تلقی شود.
چنین آموزهای ،این باور اعتقادی را همگانی و جزو ملزومات
ایدیولوژیک ساخته که تنها منفذ و منبع آموزش دین و اصیلترین
آموزهی دینداری از مجرای وجود روحانیت میسر میباشد.
 .4گرو ِه مرجع
روحانیون به دلیل نقش ،تأثیر و نفوذ اجتماعی از مهمترین گروههای
مرجع به شمار میروند .وابستگی و مراجعهی تودهها به این گروه و
حضور پررونق آنها در تولید فرهنگ دینی و باورهای آیینی ،تصویری
از صولت قدسی برای روحانیون در جامعهی سنتی و دینخوی
افغانستان پدید آورده است.

وابستگی ذهنی و شیفتگی اجتماعی تودههای دیندار به روحانیون،
روند پیوستهایست که تاریخ تحوالت فرهنگی-ذهنی و اجتماعی
افغانستان را با رازها و پیچیدگیهای ناگشوده و ناخواندهای درآمیخته
است .این نوع وابستگیها معطوف به شیوه و نوع عملکردی است که
روحانیون در حوزههای مختلف تبارز میدهند:
ِ
منازعات
• ح لوفصل
گرهگشایی معضالتی از قبیل اختالفهای خانوادگی ،دعواهای
مربوط به زمین و امالک ،امور قضایی و حقوقی ،خصومتهای
خصوصی و شخصی میان افراد و تنشهای اجتماعی و معضالت
منطقهای و طایفهای از وظایف مهم و روزمرهی روحانیون میباشند.
• فراتر از حریم خصوصی
نفوذ در خانهها و خلوت شخصی افراد و گروههای مختلف اجتماعی،
روحانیون را به مثابه یک مرجع معنوی و الهامبخش ،فراتر از حریم
خصوصی واحدهای فردی و گروهی ،نفوذ و حضور بخشیده است.
• رابطهی مستقیم
تعامل اجتماعی روحانیون با گر وههای مختلف جامعه ،از نوع
رابطهی بیواسطه و کامال مستقیم است .سروکار روحانیون با مردم،
شبانهروزی و در چهار فصل میباشد .این رابطه ،تمام حوزههای
زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی را شامل میگردد .به عبارت
دیگر ،غم ،شادی ،ازدواج ،طالق ،مرگ و تولد از حوزههای اساسی
و ناگزیری است که روحانیون را در سرنوشت و سرشت جامعه دخیل
میسازد.
• اعتبار اجتماعی
پایگاه معنوی و جایگاه دینی روحانیون ،اعتبار اجتماعی گستردهای
به آنها بخشیده است .این اعتبار ،منجر به تقویت اعتماد و اتکای
دینداران به این گروه شده و پایههای نفوذ و حضور مستمر و
بیرقیبشان را در میان تودهها از استحکام و استمرار ژرفی بهرهمند
ساخته است.
• نقش آموزشی
گستردگی روستاها ،فقدان نظام فراگیر آموزشی ،گرایشهای نیرومند
محافظهکارانهی دینی و حاکمیت مستمر ذهنیت سنتی در مناسبات
اجتماعی ،موجب گردیده که روحانیون با ترویج الگوی آموزش
مکتبخانهها و مدارس دینی به عنوان غالبترین و پذیرفتهشدهترین
روش آموزش در سراسر کشور ،مهمترین و دیرسالترین منبع آموزشی
به شمار آیند.
این نقش ،به روحانیون امکان بخشیده که سالهای طوالنی به
کنترول ذهن نسلها و تسلط روحی و فرهنگی بر تودهها ،ساخت
ن بدهند.
بینش اجتماعی و الگوی دانش و رفتار جمعی را ساما 
 .5قدرت رسانهای
منبر ،مسجد ،قبرستان ،مکتبخانه و تکیهخانه ،مهمترین و مؤثرترین
منابع رسانهای برای روحانیون میباشند که روند تلقین ،تبلیغ و تبشیر
پیامشان را به جامعه تسهیل میسازند .تسلط روحی و تبحر روانی
در جلب اعتماد تودهها و بسیج آنها در مسیری که خود میخواهند،
از مجرای همین منابع قدرتمند میسر میگردد که به مثابه نیروی
انگیخته و اغلب ویرانگر تبلور پیدا میکند.
شکلدهی افکار عامه و ساماندهی ذهنی و رفتاری تودهها از طریق
شگردهای تبلیغی و بیانی ،از یکسو قدرت معنوی و اجتماعی
نیرومندی به روحانیون بخشیده که هیچ نیروی اجتماعی ،فرهنگی،
فکری و حتا سیاسی-نظامی قادر به مهار و خنثاسازی آن نبوده است
و از جانب دیگر ،این ظرفیت و مهارت ،کیش شخصیتی به آنان داده
که هر نوع ممانعت و مخالفت را با اتوریتهی صنفی و نهادی خویش
منفعل و محکوم به سازش و چالش میسازد.
 .6نفوذ سیاسی
ِ
تحوالت پس از  ،1357روحانیون را در آستانهی یک تحول و سرنوشت
بیبدیل قرار داد .حمایت بیرونی ،قرارگرفتن در رأس رهبری احزاب
سیاسی-جهادی و دستیافتن به قدرت نظامی و مادی ،آنها را به
بازیگران نیرومند صحنههای سیاسی-اجتماعی و نظامی تبدیل کرد.
نفوذ و قدرت تردیدناپذیر این گروه ،عرصهی تازهای برای حضور و
نفوذ تعیینکنندهی آنها در جامعه فراهم ساخته است .به همین دلیل
است که اکنون ،نقش روحانیون فراتر از کارکردهای دینی ،مذهبی،
آموزشی و آیینی و بلکه در مقام رهبران سیاسی ،روند قدرت سیاسی و
تحوالت استراتژیک را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
نهادهای مدنی و منابع قدرتساز
تحوالت سیاسی-اجتماعی پساطالبان ،موجب پدیدآمدن گفتمان
جدید و بدیعی گردید که مهمترین نشانهی آن در هیأت «نهادهای
مدنی» تبلور یافته است .این گفتمان جدید ،در جامعهی سنتی و در
فضای تحت حاکمیت نفوذ مالیان ،از مباحث و جلوههای شگفت
و قابل بحث در فرایند تحوالت عصر ن ِو تاریخ اجتماعی-فرهنگی
افغانستان به شمار میآید.
نهادهای مدنی ،برساختههای فضای نسبتاً دموکراتیکی اند که به مثابه
بخشی از قدرت جدید در تعامل اجتماعی-سیاسی محسوب میشوند
که تأثیرات فرهنگی و کارویژههای قابل سنجشی در یکونیم دههی
اخیر به نمایش گذاشتهاند .این نهادها و نیروهای مولد فعالیتهای
مدنی ،هرچند هنوز به یک قدرت فراگیر و تعیینکننده در مناسبات
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی تبدیل نشدهاند؛ اما تأثیر و تحول قابل
تأملی در حوزهی زندگی سیاسی-شهری و در میان عناصر دانشگاهی،
زنان ،نویسندگان ،هنرمندان و جوانان پدیدار ساختهاند.
منابع قدرت و مشروعیت نهادهای فرهنگی-اجتماعی و مراجع
الهامبخش فعاالن مدنی ،محدود ،متغییر ،ک مبُنیه و آسیبپذیر
اند؛ اما عناصر پویایی هستند که در صورت ادامهی فرایندهای
دموکراتیک ،میتوانند بسترها و گسترهی یک قدرت نرم را برای بقا و
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استمرار روندهای مدنی فراهم سازند.
منابع الهامبخش و قدرتساز نهادهای مدنی میتوانند بسیار
متنوع و متغییر باشند؛ اما آنچه مایهی استمرار فعالیتها و استقرار
نهادهای مدنی-دموکراتیک در افغانستان گردیدهاند را میتوان
حداقل در این چهار اصل فهرست و شرح کرد:
 .1قانون
ِ
دموکراتیک
حمایتهای قانونی ،فضای نسبتا با ِز سیاسی و فضای
پساطالبانی ،شرایط مناسبی را برای رشد نیروهای فعال و نهادهای
مدنی در یک دههی اخیر فراهم ساخته است .تمرین و آزمایش
فعالیتهای مدنی ،شکلگیری مناسبات جدید ،تغییر الگوهای
زندگی سیاسی ،رشد نسل تحصیلکرده و پدیدآمدن زمینههای
مناسب برای فعالیت زنان ،گسترش روند شهرنشینی و توسعهی
رسانههای آزاد از جملهی عوامل مهمی بودند که به تکوین و
سازماندهی نهادهای مدنی کمک کردند.
تجربهی یک دهه فعالیت مدنی و نقش نهادهای فرهنگی،
اجتماعی و مدنی در ایجاد یک گفتمان دموکراتیک ،به تحوالت
و دگردیسیهای سیاسی-ذهنی و فرهنگی حداقل در شهرها ،تأثیر
مهمی برجا گذاشته است .سنجش پیامدها و دستآوردهای این
نوع تحول و دگردیسی نشان میدهند که نهادها و فعالیتهای
مدنی به مثابه یک گروه فشار ،از قدرت و اثرگذاریهای سیاسی،
فرهنگی و ذهنی قابل توجهی برخوردار شده و به یک اهرم نسبتاً
قدرتمند و حسابشدنی در تعامل اجتماعی و سیاسی تبدیل
گردیدهاند.
 .2پشتوانهی خارجی
حضور ،حمایت و آموزش نهادهای بینالمللی در افغانستان،
اساسیترین عامل در شکلگیری و تقویت نهادها و ظهور نیروهای
فعال مدنی به حساب میروند .در پرتو آموزش و مساعدتهای
مالی و سیاسی این نیروها ،گروههای فرهنگی و نهادهای مدنی در
حوزههای مختلف زندگی اجتماعی و شهروندی دارای نقش و طرح
و جسارت برای ادامهی فعالیت گردیدهاند.
بنابراین ،بخش مهمی از قدرت ،نفوذ و تأثیر نهادهای مدنی وابسته
به حمایت سیاسی-مالی نیروهای بینالمللی مستقر در افغانستان
و پیوسته به ادامهی حضور و پشتوانهی معنوی و سازمانی آنها
میباشد.
 .3ابزارهای فرهنگی
مهمترین حوزهی فعالیت مدنی و بزرگترین ابزار اثرگذاری
نهادهای مدنی ،توسلجستن به رویکردهای فرهنگی میباشد.
رشد تواناییهای فرهنگی و ظرفیتهای آموزشی و رسانهای ،موجب
گردیده که مستحکمترین استوانه و زمینهی فعالیتهای مدنی بر
گفتمان فرهنگی و فرایند باورهای شهروندی شکل بگیرد.
بنابراین ،روند استمرار و استحکام نهادها و فعالیتهای مدنی به
رشد فرهنگی و توسعهی آگاهی اجتماعی منوط است .نرخ رشد
فرهنگی و بینش اجتماعی طی یک دههی اخیر ،دستک م در
کالنشهرها ،در حال تحول است و از مجرای همین دگردیسی،
زمینه و بستر فعالیتها و نهادهای مدنی نیرو و انرژی گرفته است.
اینکه در کابل بیشترین جلوهها و زمینههای فعالیت مدنی
میسر شده است ،ناشی از تمرکز عناصر فرهنگی ،حجم نیروهای
دانشگاهی ،حضور پررونق رسانههای دیداری و شنیداری ،شمار
روشنفکران ،زنانِ فعال ،جوانان و اهالی هنر و ادبیات میباشد.
حضور پررونق فعالیتهای فرهنگی و فرهنگیان ،موجب جذب
مخاطب و همنوایی با نهادهای مدنی میگردد .بدینرو ،قدرت و
نفوذ این نیروها و پتانسیل فعالیتهای مدنی به مثابه یک نیروی
قدرتمند در جامعهی شهری افغانستان ،بهویژه کابل ،در مناسبات
قدرت و تعامل اجتماعی-شهروندی تبلور یافته است.
 .4قدرت خیابانی
استفاده از خیابان به عنوان یک صحنهی سیاسی برای تأثیرگذاشتن
بر روندهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و خواستههای شهروندی
و مدنی ،آموزهایست که از رویکردهای دموکراتیک نشأت میگیرد.
در افغانستان اما این رویکرد ،از آنجا که (به جز دههی موسوم
به دههی دموکراسی) با تجربهی غنی ،سازمانمند و گستردهای
درنیامیخته ،گاه با آشوبها و تخریبها همراه میگردد .با این
وجود ،عرصهی خیابان بزرگترین سکوی نمایش قدرت مدنی در
سالهای اخیر بوده است.
تأثیر و فراگیری پیام این عرصه ،به حدی بوده که گاه ،بسیاری
از سیاستمداران و رهبران قومی نیز اوج قدرت و عظمت حضور
سیاسی خود را با بسیجهای خیابانی هواداران خویش ،به رخ
رقیبانشان میکشند.
ن برای بیان خواستههای
نهادهای مدن ی از عرصهی خیابا 
شهروندی و اعتراضهای مدنیشان بیشترین سود را بردهاند .این
نیروها و نهادها کوشیدهاند ،از پتانسیل قدرت خیابان ،با روشهای
مدنی تحصن ،اعتصاب و مظاهره ،مبارزهی مستمر ،آگاهانه،
الهامبخش و پویایی را سازماندهی کرده و بر فرایندهای سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و دموکراتیک اثر بگذارند.
روحانیت و جامعهی مدنی؛ الگوی چندصدایی
نهاد روحانیت ،از لحاظ فکری ،ذهنی و ساختار سازمانی ،نهادی
بهشدت تمامیتخواه و استبدادی میباشد که هیچنوع تساهلی را
با نهادهای رقیب و هیچنوع گفتمانی را با نهادهایی ماهیت سکوالر
دارند ،بر نمیتابد .فلسفهی سازمانی و هویت فلسفی این نهاد،
حاکمیت مطلق بر بصیرت اجتماعی و سلطهی آمرانه بر ذهن و
روان جمعی تودهها میباشد.
ی و روندهای دموکراتیک بزرگترین چالش برای
نهادهای مدن 
موجودیت اجتماعی و تمامیت استبدادی نهاد روحانیت در
افغانستان به شمار میروند .رشد نهادهای مدنی و رونق فعالیت
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فعالیتهای مدنی از نگاه ماهیت سکوالر و مبتنی بر مبانی عرفی میباشند .بدین
معنا که حوزهی شمول فعالیتهای مدنی و دستآوردهای عینی و عملی آن ،ناظر
بر مفاهیمی هستند که ارزشهای دموکراتیک ،خواستهای شهروندی ،مناسبات
اجتماعی-سیاسی ،دغدغههای مادی و جنبههای اینجهانی زندگی بشری را در بر
ِ
غایت چنین فرایندی ،به رشد روند سکوالریزاسیون کمک میکند.
میگیرد.
روحانیت به دلیل باورهای دینی و نقش تبلیغیشان ،هرنوع فعالیتی را که به
نحوی موجب تزلزل در باورهای دینی مردم گردد یا سبب مصروفیت و جذب آنها
در امور غیردینی گردد ،مخالف آموزههای دینی و ارزشهای مذهبی میپندارند و با
آن بهشدت به مبارزه بر میخیزند.
نهادهای مدنی ،زمینهی رشد فعالیتها و گرایشهای دموکراتیک را فراهم میسازند.
توسعهی این فعالیتها از یکسو به رشد آگاهی اجتماعی و ارزشهای شهروندی
منجر میگردد و ازسوی دیگر ،نفوذ اجتماعی و تسلط ذهنی روحانیت را در مناسبات
اجتماعی با چالش و پرسش مواجه میسازد .از همینرو ،نهادهای مدنی خطری جدی
برای جایگاه و پایگاه و کاهش تأثیرگذاریهایشان در حوزهی مناسبات اجتماعی
به شمار میروند.
آنها مطمئناً در تقابل و تضاد با حوزهی قدرت و ابهت اتوریتهی
روحانیون میباشد .هرچه نفوذ و حضور نهادهای مدنی بیشتر
گردد ،به همان میزان ،دایرهی نفوذ و سلطهی حضور روحانیون در
جامعه و مناسبات اجتماعی و فرهنگی به چالش و فرسایش دچار
میگردد.
دایره و محدودهی این نوع تقابل و خطر را میتوان در محورها و
گزارههای زیر بازسنجی کرد:
تفریق مخاطب
.1
ِ
نهادهای مدنی مهمترین رقیب برای روحانیون در جذب جوانان،
نیروهای تحصیلکرده و قشر متوسط جامعه میباشد .روحانیون،
تمامی اقشار و طبقههای جامعه را در حوزهی نفوذ خود داشتهاند.
هرنوع گسست در روند سلطهی ذهنی و اشراف اجتماعی آنها،
میتواند برای تمامیت سازمانی و حاکمیت قدسیشان خطرناک
تلقی گردد.
جوانان ،سربازان نیرومند و وفاداری برای تحقق آموزههای دینی
و القاهای ذهنی روحانیون به شمار میآیند .آگاهی اجتماعی و
رویکرد دموکراتمنشانهی این گروه اجتماعی ،روحانیون را از
داشتن نیروی ضربتی و واکنش سریع محروم میسازد.
فعالیتهای فرهنگی و پیامهای دموکراتیک نهادهای مدنی،
الهامبخش جوانان و اقشار متوسط میگردد .این نوع رویکرد
آنان را از تیررس نفوذ و القاهای ذهنی روحانیون و گرایشهای
سنتی دور میسازد .مطمئناً این روند ،به کاهش مخاطب و جدایی
بخشهایی از جامعه از انقیاد روحی و نفوذ تمامیتخواهانهی
روحانیون منجر خواهد شد.
 .2روند سکوالریزاسیون
فعالیتهای مدنی از نگاه ماهیت سکوالر و مبتنی بر مبانی
عرفی میباشند .بدین معنا که حوزهی شمول فعالیتهای مدنی
و دستآوردهای عینی و عملی آن ،ناظر بر مفاهیمی هستند
که ارزشهای دموکراتیک ،خواستهای شهروندی ،مناسبات
اجتماعی-سیاسی ،دغدغههای مادی و جنبههای اینجهانی
زندگی بشری را در بر میگیردِ .
غایت چنین فرایندی ،به رشد روند
سکوالریزاسیون کمک میکند.
روحانیت به دلیل باورهای دینی و نقش تبلیغیشان ،هرنوع فعالیتی
را که به نحوی موجب تزلزل در باورهای دینی مردم گردد یا سبب
مصروفیت و جذب آنها در امور غیردینی گردد ،مخالف آموزههای
دینی و ارزشهای مذهبی میپندارند و با آن بهشدت به مبارزه بر
میخیزند.
نهادهای مدنی ،زمینهی رشد فعالیتها و گرایشهای دموکراتیک
را فراهم میسازند .توسعهی این فعالیتها از یکسو به رشد آگاهی
اجتماعی و ارزشهای شهروندی منجر میگردد و ازسوی دیگر،
نفوذ اجتماعی و تسلط ذهنی روحانیت را در مناسبات اجتماعی
با چالش و پرسش مواجه میسازد .از همینرو ،نهادهای مدنی
خطری جدی برای جایگاه و پایگاه و کاهش تأثیرگذاریهایشان
در حوزهی مناسبات اجتماعی به شمار میروند.
 .3آگاهی جنسیتی
حضور و گرایش زنان به نهادهای مدنی و فعالیتهای دموکراتیک،
به آگاهی هویتی و جسارت اجتماعی آنان کمک میکند .رویکرد
زنان برای کسب موقعیت مناسب اجتماعی و حقوق و شأن

شهروندی از مجرای آموزهها و سازمانهای مدنی میسر میگردد.
در پرتو حضور نیروها و نهادهای بینالمللی ،قانون اساسی و
حمایتهای عملی نظام سیاسی ،گروهی از زنان افغانستان به
رشد اجتماعی-سیاسی و جایگاه مناسبی رسیدهاند .ر ویآوردن به
فعالیتهای مدنی و طرح شعارهای برابریخواهانه و آزادیطلبانه،
بزرگترین نگرانی و اعتراض را در میان روحانیون برانگیخته است.
از آنجا که زنان و خانوادههای سنتی عمدهترین مخاطب و
اصلیترین حوزهی نفوذ روحانیت در جامعهی افغانستان میباشند،
هرنوع مدعیات برابریخواهانه و فعالیت آگاهیبخش میتواند پیام
مخاطرهآمیزی باشد برای روحانیونی که مهمترین منبع تیوریک و
ذهنی و بزرگترین تالش عملی و رفتاری را برای تبیین فروافتادگی
شأن اجتماعی و حقوق و منزلت انسانی زنان به خرج دادهاند.
 .4انتقاد و پرسشگری
رشد آگاهی اجتماعی و ارتقای ظرفیتهای دموکراتیک،
اساسیترین گام برای تابوزدایی و مبارزه با رازوارگی زندگی و
باورهای انسانی میباشد .بالندگی مدنی و توسعهی نهادهای مدنی
میتواند مسیر باورهای اجتماعی و گرایشهای فکری و ذهنی
جامعه را به سمت الگوهای عقالنی-دموکراتیک سوق دهد.
شکلگیری و تجربهی نهادها و فعالیتهای مدنی در افغانستان در
طول یک دهه نشان میدهد که تداوم این نوع رویکردها میتواند
نهال پرسش و انتقادگری را در تمام حوزههای زندگی اجتماعی و از
جمله کارکرد روحانیون و نهادهای دینی در ذهنها بکارد.
پرسش از عملکرد ،نقش و آموزههای روحانیت و نسبت آنها با دین
و باورهای اعتقادی از مهمترین پرسشها میباشند که با رشد ذهنی
و مدنی شهروندان عمومیت پیدا میکنند .انتقاد از تناقضگوییها
و ترویج خرافات و آیینهای رازواره توسط مالیان با گشایش ذهنی
و فضای دموکراتیک و مدنی شکل میگیرد .عالوه بر این ،رشد
عقالنی و آگاهی مدنی ،موجب ارتقای شیوهی مبارزه با خرافات و
گرایشها و رفتارهای غیرعقالنی نیز میگردد.
بنابراین ،مخالفت روحانیون با نهادهای مدنی ناشی از هراسی است
که آنها نسبت به اهرمهای تمکین و تخدیر ذهنیت اجتماعی
دارند .متزلزلشدن آن دسته از مبانی خرافی و مدعیات جهلپرور
مالیان که متضمن سلطهی فرهنگی و روانی آنان بر جامعهی سنتی
و عقبمانده میگردد ،موجب کاهش منزلت قدسی ،تنزل کیش
شخصیت و کمرنگشدن تأثیر القاهای آنها در جامعه خواهد شد.
 .5خطر چندصدایی
در طول قرنها ،صدای روحانیت ،تنها صدای پرطنین و بیرقیب در
جامعهی افغانستان بود .امروزه ظهور نهادهای مختلف و گروههای
اجتماعی و مدنی صدای مقارن و بلندی را در جامعه طنین انداخته
است .طرح مفاهیم مدرن و بنیادینی مانند آزادی ،برابری و حقوق
زنان و اقلیتهای دینی ،افغانستان را از جامعهی تکصدای مذهبی
که منادی انحصاری آن روحانیت بود ،به جامعهی چندصدا تبدیل
کرده که در پرتو آگاهی نسبی سیاسی و فرهنگی و دستآوردهای
دموکراتیک ،شنیده میشود.
عبور از جامعهی تکصدایی و رواج الگوی چندصدایی ،بزرگترین
خطری است که بیش از هر مرجعی ،استبداد ذهنی نهاد روحانیت
را تهدید میکند .از همینروست که روحانیون مجدانه خواهان
خفهکردن صدای جامعهی مدنی میباشند.

حل منازعه
به روش معنوی
سابق تیوریهای حل منازعه بسیار پیچیده
بودند .خود منازعهها هم پیچیده بودند .مثال
دو نفر سر این اختالف داشتند که اگر همان
یک چا ِه آب که در صد متری خانهی آن دو
نفر قرار داشت ،به انحصار یکی از آن دو در
بیاید ،نفر دومی چه کار کند؟ در این حالتها،
نوزده نفر ریشسفید از قریههای مختلف جمع
میشدند و میانجیگری میکردند .به نفر اول
میگفتند که درست است که چا ِه آب سر
زمین توست ،ولی این بندهی خدا شصت سال
از آنجا آب خورده و پشت اندر پشت شریک
آن چاه بوده ،حاال درست نیست که تو او را از
این حق محروم کنی .سرانجام ،پس از این پلو
بده ،آن شوربا بده ،این نرمش کن ،آن انعطاف
بورز ،این اظهار ادب کن ،آن ابراز شر م نما،
مشکل حل میشد و استفاده از چاه از سر
گرفته میشد (تا دور بعدی اختالف که معموال
شش هفت سال بعد میآمد) .اما حاال وضعیت
فرق کرده:
حاال دو نفر ،از آن نفرهای لقبشان مزین به اهلل،
سر این بحث دارند که اگر دولت افغانستان با
تمام نیرو از وهابیهای سعودی حمایت کند،
آیا ما هم باید با تمام نیرو از حوثیهای یمن
حمایت بکنیم یا حمایت نبکنیم؟ بعد یکی
از این دو نفر میگوید که حوثیهای یمن
بازماندگان قبیلهی بنی غفطان سابق اند که
پدرکالنشان غونجوشت بن سانحه نام داشت.
دیگری میگوید ،ای گالب به دهنت ،راست
میگویی و به همین دلیل ما باید از حوثیها
حمایت کنیم .آخر غونجوشت همان کسی
بود که در فتنهی الکشکش طرف امام علی را
گرفته بود و پوز مخالفین آن حضرت را به خاک
مالیده بود .این یکی عصبانی میشود و میگوید
که ایشان  -یعنی نفر دومی -غونجوشت زناکار
را با ابوخولکوفت نجار اشتباه گرفته .آن
ابوخولکوفت نجار بود که در فتنهی الکشکش
حماسه آفرید و نه غونجوشت زناکار .خالصه،
این دو نفر با هم وارد مناقشات عنیف میشوند
ِ
ترک مباحثه میکشد و هرکس به
و کار به
خانهی خود میرود .شب ،این نفر دومی
پیش باباجان ،یعنی پس ِر گل خود مینشیند و
میگوید که علی سینا جان ،تو کدام راهحل بلد
نیستی برای حل این منازعه؟ یک ساعت بعد
علی سینا منازعه را حل میکند .یعنی دست
ِ
طرف منازعه شکسته و به گردنش آویخته
است ،لبش جیزجیز میکند از سوز ،دماغش
آبچکان است و سینهاش آنقدر سینه زده
شده که تا عاشورای سال شصت و چند هجری
کسی سابقهاش را ندیده.
حلِ منازعه یعنی طرف منازعه را به حال نزع
انداختن .نزع را که میدانید چیست؟ من در
المنجد پالیدم ،این آمد :نزع یعنی لتخوردن
از طرف ایشان (هر کس که باشد) ،بدان سان
که پیالهی چای را به مشکل بتوانید بردارید
بیافتادن استخوان از ساع ِد شکستهیتان.
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بگو مگو از
Younus Negah
دیو بدخشانی
دیشب والی بدخشان در یک برنامهی تلویزیونی با چهرهی
واقعی یک چوچهی حاکم وطنی ظاهر شده بود:
 .1آثار خستگی ،بیخوابی و نگرانی در چهرهاش هرگز
دیده منیشد .گویا او دیروز نه به خاطر اتفاق خونینی که در والیت تحت ادارهاش
افتاده رنج وجدان کشیده بود و نه برای جلوگیری از تکرار آن حادثه زحمتی تحمل کرده
بود .به کسی میماند که قابلی پلو عروسی همسایهاش را خورده و مرصوف پاککاری
دندانهایش است.
 .2با لحن صدا ،انکار حقایق و توضیح جانبدارانهی دالیل حادثه ،میکوشید مسئله
را کوچک جلوه دهد.
 .3تأکید داشت که حکومت همهی سعی و تالشش را برای تأمین امنیت بدخشان
انجام داده است .فقط همینقدر مانده بود که بگوید خانوادههای جوانانی که هنوز
زندهاند ،باید سپاسگزار تالشهای حکومت باشند.
 .4بیرشمانه تقصیر را به گردن رسبازان جانباخته میانداخت .از جمله گفت ،گروهی
از رسبازان بدون مقاومت کافی سنگر مهمی را یال داده و باعث شکست شدهاند.
 .5آشکارا دروغ میگفت و از گفنت پاسخ به سوالهای حساس طفره میرفت :پرسیده
شد که آیا واقع ًا موترهای رسبازان تیل نداشت؟ به جای رد یا تأیید آن سوال ،توضیح
داد که رسبازان یکی از سنگرهای واقع در در محل مهم و حاکم بر سایر سنگرها را
بدون مقاومت رها کردهاند و ...در پاسخ به این سوال که چرا کمک به آنها نرسیده
گفت که جنگ مدت زیادی طول نکشید و زمانی که نیروهای کمکی رسیدند ،کار از
کار گذشته بود .در بخش اول سخنانش مدت درگیری را حدود سه ساعت گفته بود،
ولی اینجا که رسید آن را به دو الی دوونیم ساعت تقلیل داد.
او با آن ریش رنگشده و صورت بیاحساسش مناد حکومت افغانستان است.
بدخشانیها شاید جزئیات بیشتری از خصوصیت حکومتی او بدانند ،ولی من شک
ندارم که او دیو تیار است و هیچ امیدی منیتوان از چنان آدمهای رنگشده ،دروغگو،
فریبکار و چشمپاره داشت.
با این گلهی حاکم روزهای سختتر از این چند روز اخیر بدخشان را تجربه خواهیم
کرد.


Reza Farzam
منابع طبیعی و خشونت
وقتی گزارشهای متعددی در مورد ذخایر میلیاردی
منابع طبیعی افغانستان منترش شد ،همگی از
شادمانی در پوست خود منیگنجیدند .دولت و مردم
تصور میکردند که با اینهمه منابع طبیعی میتوان افغانستان ویران امروز را
تبدیل به کشور ثروتمند فردا کرد .اما بیخرب از اینکه «اقتصاد سیاسی نفرین
منابع» دقیقا نقطهی عکس ماجرا را به تصویر میکشد؛ جنگهای ویرانگر
در آفریقا روی کنرتول منابع طبیعی ،صدها هزار کشته ،زخمی و آواره برجا
گذاشتهاند .نفت ،بزرگترین پشتوانه را برای تداوم قدرت منفورترین دیکتاتوران
در حوزهی کشورهای خلیج فارس ایجاد کرده و همین منابع ،کشورهای زیادی را
به «بیامری هالندی» گرفتار کرده است .نتیجه اینکه در اکرثیتی از کشورهای
جهان ،منابع طبیعی نه تنها باعث رشد و توسعهی اقتصادی نشده ،بلکه عامل
اصلی منازعه ،جنگ ،خشونت و ویرانگری بوده است.
اینک اما نوبت افغانستان است .افغانستان از یک طرف دارای منابع رسشار
طبیعی است و از طرف دیگر ،دچار ضعف مدیریت ،آسیبپذیری ثبات سیاسی و
فساد گسرتدهی اداری .با این حساب ،منابع رسشار طبیعی ،کم کم بالی جان
مردم ما میشوند .جنگ روی منابع در بدخشان ،جنگ روی مسیرهای ترانزیت
مواد مخدر در جنوب و کشمکشهای فراوان روی کنرتول و قاچاق منابع طبیعی
در اکرث نقاط کشور ،نشانههای محکم برای اثبات این ادعا اند.
نگرانی اصلی این است که اگر دولت نتواند روند استفاده از منابع طبیعی را
درست مدیریت کند ،دیری نخواهد گذشت که جنگ مافیایی اقتصادی برای
کنرتول این منابع ،تبدیل به تهدید جدیتر از طالبان شود.


Amrullah Saleh
بدخشانی را که من دیدهام و میشناسم
من نزدیک به دو سال در بدخشان خدمت کردهام.
سالهای بسیار پیچیده و سختتر از امروز .مانند
گوشههای دیگر کشورم ،بدخشیها مهامننوازند ،اما
بیشتر از دیگران .ما بدون سالح و پهرهدار از یک نقطه به نقطهی دیگر با پول
و امکانات حرکت میکردیم .من هفتهها در ناحیههای مختلف بدخشان پیاده
و با اسپ سفر کردهام .فقر هیچگاهی دلیل گریز از ارزشها نبود .در بدخشان
دزدی ،مسافرآزاری و آدمربایی وجود نداشت .بدخشان از شامر باسوادترین
والیتهای افغانستان است .هیچ خانهای نیست که با شعر ،ادبیات ،پندهای
سعدی از گلستان و بوستانش آگاه نباشد .حاال میگویند چند تا اوباش خارجی
آمده و این بدخشان را با این غنای فرهنگی و تاریخیاش ،از رس مسلامن
میسازند .این معام تا مغز استخوان آزاردهنده است .بیایید دقت کنیم .آیا ما
چنان بیخرب بودیم که چنین تحول بزرگی آمد این خطهی لعلآفرین ما را تغییر
داد و ما خرب نشدیم؟ عملیات ضد نیروهای ما بسیار ساده انجام شده است .اما
برنامهریزی عملیات بسیار پیچیده بوده است .نبود حکومت ،کمشکش میان
تیکهداران منابع محلی ،پایگاهسازی طالبان برای سالیان دراز ،غفلت رهربان
نظامی در ساحه ،دستکمگرفنت دشمن و مرصوف بودن کابل در کابل از عوامل
کلی این فاجعه است .آنچه تا امروز نرش شده است ،میخوانید و میشنوید،
روی فریبندهی داستان است .لطفا بهسادگی قبول نکنید که این کار از داعش
بود .یک بخش از ساکنان خستک مردم اسامعیلی اند .قتل عام اسامعیلیها و
کوچ اجباریشان یکی از اهداف داعش است که به فضل خدا این کار تا حال
نشده است .پس بیایید دریابیم که اصل قصه چیست و نقاب را از روی صحنه
و چهرهها برداریم.

هفت روش برای جلوگیری از هکشدن
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از نظر فنی ،هر چیزی که به انترنت وصل شود ،قابلیت هکشدن را داراست .اما راههای مفیدی وجود دارند که م یت وانید ب رای محافظت
از خود و دادههایتان انجام داده و امکان نفوذ هکرها را سلب کنید.
در این مطلب ،شما را با هفت روش جلوگیری از هکشدن توسط هکرها یا ویروسهای مخرب آشنا م یکنیم:

 -1به ایمی لها مشکوک باشید
بسیاری از حمالت سایربی به وسیل هی ایمی لهای
ساده اما مخرب شکل م یگی رند .ایمیل یک اب زار
مفید ب رای ارتباط است؛ زی را به وسیل هی آن م یت وان
هر چیزی را به هر کسی ارسال کرد؛ اما این مزیت
م یت واند خطرساز نیز باشد و ریسک امنیتی باالیی
را موجب شود .ب رای مثال ،در عمل فیشینگ،
ایمی لهای به ظاهر ب یرضری به ق ربانیان ارسال شده و
آنها را به وبسای تهایی تقلبی جهت آپدی تکردن
اطالعات شخص یشان ف را م یخ وانند .این اطالعات
اخذ شده سپس بر ضد ق ربانیان استفاده شده و
م یت واند کالهبرداریهای گسرتدهای را رقم ب زنند.
به رتین راه ب رای جلوگیری از فری بخوردن توسط
ایمی لهای ساختگی ،این است که چک کنید آیا
فرستنده هامنی است که شام فکر م یکنید ،یا خی ر.
ابتدا آدرس ایمیلش را چک کرده و با اطالعات
قبلی خود چک کنید تا از صحت آن مطمنئ
شوید .ب رای محک مکاری بی شت ر ،م یت وانید آدرس
 IPارسالکننده را نیز بررسی منایید .بدین منظور ،با
کلیک بر روی گزین هی  Show Originalدر جیمیل،
م یت وانید اطالعات پای های ایمیل ،از جمله آدرس
 IPفرد ارسالکننده را مشاهده کرده و با گوگ لکردن
(رسچکردن) این آدرس  ،IPرسچشم هی ایمیل
ارسالشده و اطالعاتی راجع به مکان ارسال آن را به
دست آورید.
 -2مکان پیوندها را چک کنید
پیامهای ناشناخته ،حاوی پی وندهایی (لین کهایی)
توگذار
به وبسای تهای ناشناخته هستند .گش 
در یک وبسایت ناشناخته م یت واند ع واقب
ناخ واست های در پی داشته باشد .مثال ممکن است
وبسایتی ،به حالت تقلیدی ،شکل یک پایگاه
ان رتنتی معترب و مورد اعتامد شام را بازسازی کرده و
از این طریق اقدام به کالهبرداری فیشینگ و دزدیدن
اطالعات مناید یا بداف زارهای مخ ربی را به کمپیوتر
شام منتقل کند.
اگر بار دیگر اغ وا شدید که بر روی یکی از این
پی وندها کلیک کنید ،بهرت است دقیقا بررسی کنید
که با این کار به کجا منتقل خ واهید شد .ب رای این
منظور ،م یت وانید به وسیل هی اب زارهایی چون URL
 X-rayاز ماهیت پی وند اطالع یابید .در نهایت ،متوجه
باشید که سای تهای رمزگذاری شده به وسیل هی
پروتکل  HTTPSکه حاوی این عبارت در ابتدای
آدرس خود و ه مچنین یک آیکن قفل در کنار
آدرسشان هستند ،عموما امنیت الزم را دارند.
 -3هی چوقت پیوس تها را باز نکنید (به جز
وقتی که واقعا به آن مطمنئ هستید)
یک قانون مناسب و دقیق ،بازنکردن پیوس تها
( )attachmentsبه جز وقتی است که  120درصد به
آن و فرد فرستندهاش مطمئنید! هکرها خیلی راحت
م یت وانند کدهای بداف زاری را به وسیل هی بازشدن
پیوس تهای ویروسی به کمپیوت رتان انتقال دهند.
 -4استفاده از احراز هویت دو مرحل های

وقتی بزرگترین رشک تها هک م یش وند ،امکان
ای نکه کمپیوتر شخصی شام هک شود ،خیلی
محتمل و آسان به نظر م یرسد .در اح راز هویت دو
مرحل های ،از کاربر خ واسته م یشود ابتدا رمز عبور
را وارد کرده و سپس عمل دیگری را جهت اح راز
هویتش انجام دهد .ب رای مثال ،کدی را که به شامرهی
تیلفون هم راهش پیامک م یشود ،وارد مناید .به
این صورت ،ب رای هکرها بسیار سخت و در م واردی
غیرممکن م یشود که بت وانند یک ایمیل یا حساب
کاربریای که از این امکان استفاده م یکند را هک
کنند .پس همین اکنون سیستم اح راز هویت دو
مرحل های را در ایمیل و سایر حسابهای کاربری
خود که این امکان را دارند ،فعال منایید.
 -5استفاده از رمزهای عبور پیرشفته
این توصیه ،بسیار بدیهی است؛ اما به آن توجه الزم
من یشود .یک رمز عبور قوی ،شامل اعداد بزرگ و
کوچک انگلیسی ،اعداد ،منادها و نقط هگذاریهای
متعدد است .هی چگاه رمز عبوری انتخاب نکنید که
به اطالعات شخصی شام چون نام ،نام خان وادگی،
تاریخ ت ولد یا نام همرس و فرزندانتان برگردد .به
عالوه ،هی چگاه رمزهای عبورتان را در فایلی بر روی
کمپیوتر خود ذخیره نکنید و سعی منایید ب رای
اک ون تهای مختلف خود از رمزهای عبور جداگانه
استفاده کنید.
اب زارهای مناسبی چون  LastPassو 1Password
وجود دارند که م یت وانید از آنها ب رای ذخیرهی
امن رمزهای عبور خود و به یادآوردن سادهی آنها
در هنگام لزوم استفاده منایید .سعی کنید به طور
دورهای و در زمانهای کوتاه ،رمز عبور حسابهای
کاربری مهم خود؛ چون ایمیل و حسابهای بانکی
را تعویض منایید.
 -6استفادهی با احتیاط از فضاهای مجازی
ای نجا یک قاعدهی رسانگشتی مناسب داریم« :اگر
من یخ واهید مردم به اطالعاتتان دسرتسی پیدا
کنند ،آنها را منترش نکنید ».به عبارت دیگ ر ،هر

چیزی که آنالین شود ،قابلیت انتشار عمومی آنالین
را نیز خ واهد داشت .یکی از راههای انتشار اطالعات
م یت واند از طریق فضاهای ابری ناامن (حافظ ههای
آنالین) باشد .ای نکه صاحب یک فضای ابری
ادعا م یکند بسیار امن است و راهی جهت نفوذ
به آن وجود ندارد ،مهم نیست؛ مهم این است که
به ذهن بسپارید نباید به دیگ ران اجازه دهید حریم
خصوص یتان را متاشا کنند.
 -7عدم اشرتاکگذاری اطالعات شخصی بر روی
شبک هی وایفای عمومی
آیا به این فکر م یکنید که وقتی در یک کافه
نشست هاید و به وایفای آن متصلید ،با حساب
بان کداری الکرتونیک خود یک بلیط ه واپیام
بخرید؟ در این صورت ،باید نسبت به این تلقی خود
تجدید نظر کنید؛ چون به امنیت این ارتباط اعتامدی
نیست .موضوع مشابهی در مورد رستوران تها،
هوت لها و م راکز علمی و کنف رانسی نیز وجود دارد
و ت رافی کهای وایفای در بزرگترین و مجهزترین
هوت لهای جهان نیز در معرض حمل هی هکرها ق رار
م یگیرد.
از آنجایی که راهی ب رای آگاه ییافنت از این
حمالت وجود ندارد ،بهرت است از عقل و احتیاط
خود استفاده کرده و در مورد استفاده از ای نگ ونه
شبک ههای ب یسیم ان رتنتی م راقبت جدی کنید.
ب رای مثال ،چ ککردن ایمیل یا خریدهای ان رتنتی
خود را به زمانی دیگر که از شبک هی امن خانگی
استفاده م یکنید ،موکول کنید .اگر به فرض مثال،
رضورتی به وجود آمد و مجبور شدید یک خرید
ان رتنتی را از طریق یک شبک هی وایفای عمومی
انجام دهید ،استفاده از شبک هی خصوصی مجازی
( )VPNم یت واند یک انتخاب عقالنی باشد؛ چ را که
ی شده و ب رای هکرها
به این وسیله ارتباطات رمزگذار 
سخت م یشود که بفهمند شام در حال انجام چه
توگذارهای ان رتنتی و تبادل چه نوع اطالعاتی
گش 
هستید( .جام جم آنالین)
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روبن:
نمیتوانستم بنشینم و بلند شوم

آرين روبن از ماه مارچ ،به دليل مصدوميت
خارج از ميادين است و هنوز مشخص
نيست چه زماين آماده بازي خواهد شد.
بایرن در نبود او و ریربی در هفت ههای اخیر
نتوانسته آن صالبت و قدرت همیشگی
خود را مقابل حریفان به منایش بگذارد.
روبن امیدوار است به زودی بر طلسم این
مصدومیت تلخ و دردناکش غلبه کرده و به
میادین باز گردد.
او در مصاحبه با بیلد گفت :به عنوان
یک فوتبالیست شام همیشه دوست
دارید در زمین حضور داشته باشید اما
بخاطر مصدومیت فقط مجبورید تالش
ه متیم یهایتان را از تلویزیون متاشا
کنید .این سخ تترین و بدترین موقعیت

برای یک فوتبالیست است.
من در طول دوران فوتبامل ،بارها مصدوم
شده ام اما این مصدومیت عضالنی شکم،
یک نوع خاصی است .تقریبا از لحاظ
فیزیکی من یتوانستم حرکتی انجام بدهم.
من یتوانستم بنشینم ،بخوابم ،بلند شوم
یا حتی به دستشویی بروم .واقعا دردناک
بود.
اما حاال از شدت دردها کاسته شده و
م یتوانم ی کبار دیگر بخندم و حتی
دوچرخه سواری کنم .روند بهبودی من
خوب پیش م یرود اما من یدانم چه زمانی
برای حضور در میادین آماده خواهم شد.
امیدوارم به بازی نیم هنهایی جام حذفی
مقابل دورمتوند ( 28اپریل)برسم.



احتمال همبازی شدن مسی و کریستیانو

یوفا در نظر دارد مسابق های شبیه مسابقه
ستارگان لیگ حرف های بسکتبال آمریکا
( )NBAرا در فوتبال اروپا پیاده کند.
نرشیه موندودپورتیوو چاپ بارسلونا،
دیروز در گزارشی اختصاصی ،پرده از این
طرح محرمانه یوفا برداشت .مسابق های
که م یتواند درآمدزایی هنگفتی برای
این ارگان داشته باشد .در  NBAهر
ساله مسابق های بین بازیکنان منتخب
کنفرانس رشق و غرب برگزار م یشود
که به مسابقه  ALLSTAR GAMEمعروف
است .بازیکنان دو تیم نیز با نظر
هواداران برگزیده م یشوند.
هنوز مشخص نیست که یوفا برای

انتخاب بازیکنان دو تیم چه برنام های
دارد .در فوتبال ،این مسابقه بین
بهرتی نهای شامل و جنوب برگزار
خواهد شد .بازیکنان منتخب لی گهای
انگلیس ،آملان و روسیه به عنوان تیم
شامل در یک طرف و بازیکنان منتخب
لی گهای فرانسه ،اسپانیا و ایتالیا به
عنوان تیم جنوب ،در سوی دیگر میدان
قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب مسی و رونالدو در تیم
جنوب کنار ی کدیگر به میدان خواهند
رفت .مسال های که برای اولین بار اتفاق
م یافتد و جذابیت رسآنهای فوقالعاده
نیز خواهد داشت.



بهترین بازیکن دنیا از نگاه اریک کانتونا

نه ميس و نه کريستيانو رونالدو؛ اريک
کانتونا ،اسطوره فرانسوي فوتبال ،در مورد
بهرتين بازيکن حال حارض دنيا نظر جالبي
دارد.
کانتونا که در دوران حضورش در
منچسرتیونایتد ،محبوبترین بازیکن این
تیم بود و هنوز هم در این باشگاه از او به
نیکی یاد م یشود ،برای حضور در مراسم
الئورئوس ،در شانگهای به رس م یبرد .او در
یک نشست خربی در مورد بهرتین بازیکن
حال حارض دنیا اظهار نظر جالبی را مطرح
کرد.
کانتونا به خربنگاران گفت :شوخی
من یکنم .از نظر من بهرتین بازیکن حال
حارض دنیا ،نه مسی و نه رونالدو ،که خاویر

پاستوره (هافبک آرژانتینی پاری سن ژرمن)
است .فوتبال یک بازی گروهی است نه
انفرادی و در این فوتبال ،خاویر پاستوره
بهرتین است .او خصوصیات ویژهای دارد.
دو بار برای متاشای بازی پاری سن ژرمن به
پارک دو پرنس رفته ام .هدفم فقط دیدن
بازی پاستوره از نزدیک بود .او بهرت و بیشرت
از هر بازیکن دیگری در دنیا پاسهای
خالقانه و درست م یدهد .در بازی او اضافه
کاری دیده من یشود .فقط پاس ،پاس و
پاس .او خالقترین هافبک دنیاست.
عاشق این دسته از بازیکنان هستم.
ه مچنین در این نشست ،کانتونا تاکید کرد
که در انتخابات فیفا ،از فیگو و پالتینی
حامیت خواهد کرد نه بالتر.



تهوز :گولزنی در لیگ انگلیس آسان است
کارلوس ت هوز ،مهاجم یوونتوس عنوان کرد
که گولزنی در لیگ برتر انگلیس کار آسانی
است.
ت هوز در وس تهام ،منچسرتیونایتد و سیتی
بازی کرد و سال  2013به یووه منتقل شد.
او  25گول در فصل جاری برای یووه به مثر
رسانده و به تیمش کمک کرده تا رشایط
خوبی برای کسب س هگانه داشته باشد.
او در مصاحبه با الریپابلیکا گفت :گولزنی
در لیگ برتر خیلی آسانتر است .آنجا توپ
دایم در حال حرکت است و من یایستد زیرا
در واقع هافب کها کاذب هستند .ای نجا

مهاجمین خود را مقابل  5مدافع م یبییند
و گولزنی بسیار بسیار سخ تتر از انگلیس
است .استاندارد لیگ ایتالیا باالتر از معمول
است .ت هوز به متجید از ه متیم یهایش
پرداخت و گفت :ه متیم یها و آلگری به من
خیلی اعتامد به نفس م یدهند .از چیزی که
مربی از من م یخواهد خیلی خوشحامل .ما
یک قراری گذاشتیم .وقتی توپ را م یگیریم
هر کاری م یتوانم انجام دهم ولی باید در
کارهای دفاعی رشکت کنم .من دوست دارم
توپ در اختیارم باشد .اگر توپ را به من
ندهید ،خودم آن را م یگیرم.

کاپلو :مسی کامال برتر
از رونالدو است

فابیو کاپلو رسمربی سابق ریال مادرید که یکی از رشکت
کنندگان در مراسم اسکار ورزشی الئورئوس در شانگهای
چین است ،دیروز در یک نشست خربی رشکت کرد.
کاپلو که هم اکنون رسمربی تیم ملی روسیه است ،در زمان
حضورش در ریال این تیم را به دو عنوان قهرمانی اللیگا
رسانده بود.
او در پاسخ به سوالی در مورد بهرتین بازیکن حال حارض دنیا
گفت :بدون هیچ تردیدی ،مسی .مسی خالقترین بازیکن
دنیاست و زمانی که توپ زیر پای اوست ،پی شبینی حرکت
بعدی او دشوار است .همواره م یتوان انتظار داشت که
دروازه مقابل را با خطر مواجه خواهد کرد .او پشت محوطه
جریمه ،برعکس رونالدو ک متر شوت م یزند .پاسهایی که
او م یدهد را هیچ بازیکن دیگری در دنیا من یدهد .مسی
در سطح دیگری قرار دارد .کریستیانو در سوی دیگر یک
گولزن کامل است .او با پای چپ ،راست و با رس م یتواند
گولزنی کند و رسعت خارقالعادهای نیز دارد.
کاپلو در مورد شانس اول قهرمانی چمپیونزلیگ نیز گفت:
از نظر من ریال مادرید همیشه شانس اول است .آنها
بهرتین تیم اروپا هستند .بایرن تنها رقیب این تیم است
ولی آنها فصل گذشته نشان دادند که وقتی توپ را از
دست م یدهند ،در دفاع ،آسیب پذیر م یشوند .دیدید که
مقابل ریال به چه مشکالتی دچار شدند .البته در این فصل
آنها در این زمینه بهرت شده اند .حاال شکست دادن بایرن
دشوارتر شده و تیم کام لتری هستند.

دینو زوف :ریال ،بایرن و بارسا
از یووه میترسند

دینو زوف ،دروازهبان سابق تیم ملی ایتالیا عنوان کرد که
بارسلونا ،ریال و بایرن از تقابل با یووه م یترسند.
بانوی پیر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ،به
مصاف موناکو خواهد رفت و احتامل حضور آنها در نیمه
نهایی بسیار باالست.
زوف در مصاحبه با خربنگاران گفت :یوونتوس در ایتالیا
یک هتاز است و در اروپا هم خوب کار کرده ولی موناکو
حریف قدرتمندی است و در دفاع خیلی خوب کار م یکند.
آنها گولهای خیلی کمی خوردند و در ضد حمالت خیلی
خطرناک هستند .یووه باید مراقب باشد .ولی یووه نیز
حریف سختی برای رقبا خواهد بود و فکر م یکنم تی مهایی
مثل ریال ،بارسا و بایرن از تقابل با یووه م یترسند .فکر
م یکنم عدم موفقیت در لیگ قهرمانان در طول چند سال
اخیر ،به پایان رسیده و امسال اوضاع عوض شده است .یووه
شانس خوبی برای موفقیت در اروپا دارد.

هندرسون:
هنوز برای کسب سهمیه میجنگیم

جردن هندرسون ،هافبک لیورپول عنوان
کرد که تیمش هنوز در کورس کسب سهمیه
لیگ قهرمانان است.
پس از دو شکست لیورپول مقابل آرسنال و
منچسرتیونایتد ،اختالف امتیاز آنها با تیم
چهارم جدول افزایش یافت .حال پس از دو
شکست سیتی ،دوباره لیورپول به  5امتیازی
کسب سهمیه بازگشته و هندرسون معتقد
است که تیمش ه مچنان برای کسب سهمیه
تالش م یکند.
او گفت :م یدانستیم که دیدار مقابل
نیوکسل برایمان بسیار مهم است .در چند
هفت هی اخیر در لیگ برتر خوب نتیجه
نگرفتیم .هم عم لکرد ضعیفی داشتیم و
هم نتیجه خوبی نگرفتیم .بنابراین امروز

م یدانستیم که باید متام تالشمان را انجام
دهیم و همین کار را هم کردیم.
هندرسون در پاسخ به ای نکه آیا تیمش در
کورس کسب سهمیه است گفت :بله در
تالش هستیم که به سهمیه برسیم ولی
باید به پیرشفت و پیروزی ادامه دهیم و
عم لکرد خوبی از خود به منایش بگذاریم تا
در پایان فصل ببینیم که چه اتفاقی م یافتد.
نتیج هی خیلی خوبی گرفتیم .چندین
موقعیت داشتیم که بی شتر گول بزنیم
ولی سعی کردیم بازی را کنرتل کنیم .در
 10دقیقه پایانی کمی دچار مشکل شدیم و
م یتوانستیم در پاسکاریها بهرت کار کنیم.
یک پیروزی خوب دیگر و یک کلین شیت
که برایمان خیلی مهم بود.



مسی:
پنالتی زدن این روزها دشوار شده است
لئو ميس در يکي دو سال اخري در امر گول
گردن پنالت يها در برخي مواقع ناموفق
بوده و چندين پنالتي حساس را از دست
داده است.
آخرین منونه از پنالت یهای حساسی که
مسی از دست داده ،به دیدار رفت بارسلونا و
سیتی در ورزشگاه اتحاد بر م یگردد که در
دقیقه  91او رضبه پنالتی خود را با درخشش
جو هارت از دست داد.
مسی در همین رابطه به مجله بارسلونا
گفت :بله ،وقتی پنالت یای را از دست
م یدهم ،بسیار عصبانی م یشوم .در تیم
ملی آرژانتین و بارسلونا ،من پنالتی زن اول
هستم و به همین دلیل پنالت یهای زیادی
در طول سال به من م یرسد .دروازهبانان
روی پنالت یهای من تحقیق م یکنند و

شناخت بیشرتی روی نحوه پنالتی زدن
هایم پیدا کرده اند .به همین دلیل ،گول
کردن پنالتی این روزها دشوارتر از قبل
شده است.
واقعیت این است که زدن پنالتی از مهار
آن دشوارتر است .در هر صورت این هم
یکی از مسائلی است که در فوتبال رخ
م یدهد .بخصوص در بازی سیتی وقتی
پنالتی را خراب کردم بسیار ناراحت شدم؛
چرا که اگر آن توپ گول م یشد ،با برتری
 1-3به خانه بر م یگشتیم و بازی برگشت،
بازی سادهتری م یشد اما همه چیز پیچیده
شد .خوشبختانه هر سه روز یک بار به
میدان م یرویم و این باعث م یشود که
ک متر به پنالت یهای از دست رفته فکر کنم
و نیز خیلی زود م یتوانم فرصت جربان به
دست بیاورم.



مسی:
هرگز تبریک رائول را فراموش نمی کنم

متیو :در ابتدا خیلی سخت
با پیکه هماهنگ شدم

جرمی متیو ،مدافع بارسلونا عنوان کرد که در اوایل حضورش
در این تیم ،هامهنگ شدن با پیکه و دیگر ه متیم یها
برایش خیلی سخت بوده است.
مدافع فرانسوی در تابستان ،والنسیا را به مقصد بارسا ترک
کرد  .او در ابتدا عم لکرد خوبی نداشت ولی رفته رفته
توانست به مدافع فیکس بارسا تبدیل شود.
متیو در مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفت :در ابتدا خیلی
سخت بود زیرا به نظرم پیکه کمی مخالف حضور من در
بارسا بود .پس از چند بازی رابطه ام با دیگر هم تیم یها
بهرت شد و به هامهنگی بهرتی دست پیدا کردم.

دروگبا  :یک فصل دیگر
در چلسی میمانم

ديديه دروگبا ،ستاره ساحل عاجي چليس که قراردادش با اين
باشگاه جون امسال به امتام مي رسد ،دوست دارد يک فصل
ديگر نيز در اين تيم لندين بازي کند.
دروگبای  37ساله ،سال  2012چلسی را پس از چند فصل
پرافتخار ،به مقصد لیگ چین ترک کرد و سپس راهی
گاالتارسای شد .او پس از یک فصل و نیم بازی برای
گاالتارسای ،بار دیگر تابستان گذشته به چلسی بازگشت و تا
بدی نجا در  23بازی  3گول برای تیم محبوبش به مثر رسانده
است.
در حالیکه تصور م یشد او در پایان فصل از چلسی
خداحافظی کند در مصاحبه با دیلی تلگراف فاش ساخت که
برنامه او ،یک فصل دیگر حضور در چلسی است.
دروگبا به دیلی تلگراف گفت :چلسی باشگاه محبوب و مورد
عالقه من است .دوست دارم بازهم بخشی از این تیم در
فصل آینده باشم .تصمیمم را گرفته ام .قصد ندارم چلسی را
ترک کنم و م یخواهم فصل بعد هم در این تیم حضور داشته
باشم.

ليونل ميس سال جديد ميالدي را پرقدرت
آغاز کرد و ضمن زدن گولهاي متوايل،
موفق شد رکورد جديدي در ه تتريک به نام
خود ثبت کند.
مسی تا پیش از  5گول رونالدو به گرانادا،
به تنهایی رکورددار هت تریک در اللیگا بود.
درخشش مسی در ماههای اخیر سبب شد تا
مجله بارسلونا ،مصاحب های اختصاصی با وی
ترتیب دهد.
او در مورد سال  2014و افت محسوسش
گفت :سال گذشته یک سال دشوار و پیچیده
برای من بود .مسایل حاشی های بیرون زمین،
تاثیر زیادی روی من گذاشتند .ضمن ای نکه
بخاطر مصدومیت ،بازیهای زیادی را از
دست دادم .پس از بازگشت به میادین نیز
هرگز نتوانستم به فرم خوب خودم برسم.
هر زمان که وارد زمین م یشدم ،من یتوانستم
مثل گذشته بازی کنم .وقتی سال جدید
رشوع شد تصمیم گرفتم متام آن خاطرات بد
را فراموش کنم و این شد که دوره جدیدی را
آغاز کردم.
مسی در مورد ه تتریکهایش نیز اظهارنظر
جالبی را مطرح کرد :وقتی ه تتریک
م یکنم ،توپ مسابقه را به ه متیم یهایم
م یدهم تا آن را امضا کنند؛ چراکه معتقدم
بدون آنها گول زدن غیرممکن است.
بخصوص وقتی موفق به زدن سه گول در
یک بازی م یشوید ،نقش ه متیم یهایتان

چش مگیرتر نیز م یشود .اگر به خانه ام
بیایید ،ویرتینی خواهید دید که متام
افتخاراتم را داخل آن گذاشته ام ولی قصد
دارم برای توپهای ه تتریکم یک جایگاه
ویژهتر درست کنم.
مسی دوبار مقابل ریال مادرید هت تریک
کرده است .یکبار در سال  2007و یک بار
هم سال گذشته .او در این مورد گفت :البته
ه تتریک در ال کالسیکو یک اتفاق خاص
و به یادماندنی است .یادم م یآید سال 2007
وقتی مقابل ریال در نوکمپ ه تتریک کردم،
در پایان بازی ،رائول به من نزدیک شد و به
من تربیک گفت .جمله او هرگز از یادم منی
رود .رائول بازیکن بسیار بزرگی بود و بازی
هم بازی بزرگی بود .به همین دلیل است که
هرگز آن لحظه را فراموش من یکنم.
مسی در مورد تغییر رفتار محسوسش در
یکی دو سال اخیر گفت :تولد پرسم همه
چیز را در من تغییر داد .با او رفتارم تغییر کرد
و دیدم به مسایل اطراف عوض شد .پرسم
برای من همه چیز است .پیش از او وقتی در
یک بازی شکست م یخوردم ،تا سه یا چهار
روز با کسی حرف منی زدم تا بازی بعدی
که جربان کنم اما حاال وقتی در یک بازی
م یبازیم و به خانه م یآیم ،با دیدن پرسم
همه چیز را فراموش م یکنم  .حاال یاد گرفته
ام که فوتبال همه چیز نیست و مسایل مهم
دیگری نیز در زندگی وجود دارند.
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حملهی طالبان بر یک پاسگاه امنیتی
در والیت بامیان

اطالعات روز :مقامهای محلی در
والیت بامیان میگویند که طالبان
مسلح صبح دیروز (سهشنبه) بر یک
پاسگاه امنیتی در ولسوالی شیبر این
والیت حمله کرده و درگیری میان
نیروهای امنیتی و طالبان تا حوالی
ساعت سه بعدازظهر ادامه داشته است.
خدایار قدسی ،فرمانده پولیس بامیان
به رسانهها گفته است که گروه طالبان
از سه جهت بر پاسگاه پولیس در
ولسوالی شیبر والیت بامیان حمله

کردند و در درگیری میان نیروهای
پولیس و طالبان ،دو پولیس زخمی
شدند .او افزود ،نیروهای کمکی از
مرکز والیت به محل درگیری فرستاده
شدهاند.
بامیان در مرکز کشور یکی از
والیتهای امن به شمار میرود.
باشندگان این والیت کمتر شاهد
حمالت طالبان مسلح در سالهای
گذشته نسبت به دیگر والیتهای
کشور بودهاند .گفته شده که این

پاسگاه در نزدیکی والیت بغالن
موقعیت دارد و ممکن است طالبان از
این والیت داخل بامیان شده و به این
پاسگاه حمله کرده باشند.
با آغاز سال جدید و گرمشدن هوا،
حملههای طالبان بر مناطق مختلف
کشور افزایش یافتهاند .روز جمعهی
گذشته طالبان مسلح بر پاسگاه پولیس
در بدخشان حمله کردند که در این
رویداد به تعداد  33سرباز اردوی ملی
کشته ،زخمی و ناپدید شدند.
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کرزی:
آمادهام در مذاکرات صلح همکاری کنم

اطالعات روز :حامد کرزی ،رییس جمهور
پشین افغانستان آمادگی خود را برای
همکاری با حکومت وحدت ملی در مذاکرات
صلح اعالم کرد.
او که این روزها به زادگاهش قندها ر سفر
کرده ،به صدای امریکا گفت :اگر رییس
جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت
ملی بخواهند ،با تمام توان حاضر است در
زمینهی آوردن صلح در کشور و مذاکره با
طالبان ،به حیث یک شهروند افغانستان
تالش کند.

آقای کرزی در دوران ریاست جمهوریاش
بیشتر از یک دهه برای آوردن صلح و
مذاکره با طالبان ،بارها از طالبان خواهش
کرد که با دولت صلح کنند و دست از جنگ
بکشند و به آنها برادر ناراضی خطاب
میکرد.
این گفتههای کرزی در حالی مطرح شده که
از چندی بدینسو شورای عالی صلح رییس
ندارد .در آغاز ایجاد شورای عالی صلح در
سال  ،2009برهانالدین ربانی رییس آن بود.
پس از کشتهشدن آقای ربانی ،صالحالدین
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ربانی پسرش به حیث رییس شورای عالی
صلح مقرر شد که پس از روی کار آمدن
حکومت وحدت ملی ،صالحالدین ربانی به
حیث وزیر خارجهی افغانستان انتخاب شد و
اکنون این شورا رییس ندارد.
یک عضو شورای عالی صلح در مورد
سخنان حامد کرزی به صدای امریکا گفته
است ،با آنکه آقای کرزی در زمینهی آوردن
طالبان به پای میز مذاکره ،تالشهای
چشمگیری کرده؛ اما تالشهای او بیاثر
بوده و نتیجهای به دنبال نداشته است.

