در جستوجوی ثبات در افغانستان:

کشف اعتدال در تصوف

با وجود دخالت  12سالهی طرفهای بینالمللی در روند صلح افغانستان ،جریان اوضاع در
افغانستان هنوز هم تصویر دلگیرکنندهای به ما ارائه میکند .این اوضاع بیشتر از هر زمانی،
این بحث را تقویت میکند که خطرهای فزایندهی بیثباتی که صلح و امنیت بینالمللی را
تهدید میکنند ،تا زمانی که تمام ابعاد این مسئلهی پیچیده به شکل مناسب مورد تحلیل و
ن پابرجا خواهند ماند.
توجه قرار نگیرد ،همچنا 
تالشها و راهکارهای جاری باید عوامل ایجاد ثبات را که در ساختارهای سیاسی ،مذهبی
و نیز اجتماعی مردم ریشهی عمیق دارند،در نظر بگیرند .موقعیت افغانستان از نگاه
جغرافیایی و ساختار پیچیدهی اجتماعی و جغرافیایی-سیاسی این کشور ،درک سناریوی...
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بررسی توجیه حقوقی رد و تایید
نامزدوزیران دو تابعیتی
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تمایل افغانستان به چین
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رسانه و مرگ در افغانستان
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طالبان ،خبرنگاران را به عنوان بخشی از جنگ جاریشان علیه
حکومت ،آماج قرار میدهند؛ اما شورشیان تنها تهدید علیه آزادی
رسانهها در افغانستان نیستند.
هیچ راه سادهای برای ورود به دفتر کابل کمیتهی حفاظت از
روزنامهنگاران وجود ندارد .مراجعه کنندگان این گروه مدافع
رسانهها ،از طریق روزنهی موجود در یک دروازهی آهنی سنگین
بازرسی میشوند ،اموالشان را برای بازرسی دقیق وامیگذارند و
بازرسی کامل بدنشان را زیر نگاه خیرهی محافظ تفنگ به دست
تحمل میکنند تا اسلحه یا واسکت انتحاری با خود نداشته باشند.
ی که از سوی طالبان
اقدامات امنیتی جدید ،پاسخی است به هشدار 
در ماه دسامبر صادر شد و هشدار دادند که به صورت مشخص
خبرنگاران و نهادهای غیرحکومتی را به عنوان بخشی از جنگ
جاریشان علیه حکومت افغانستان ،هدف قرار خواهند داد.
این یک تهدید پوچ نیست .حمالت شورشیان...،
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سفر اوباما به هند،
با رویکرد منطقهای
قابل تحلیل است


هادی صادقی

رییس جمهور اوباما در یک سفر رسمی سه روزه به دهلی نو رفته
و مورد استقبال گرم مقامهای هند قرار گرفته است .بر اساس
گزارشها ،در دیدار آقای اوباما و ناریندرا مودی ،نخستوزیر
هند ،دو کشور در زمینههای دفاعی و همکاریهای امنیتی و
اقتصادی به تفاهمهای تازهای دست یافتهاند .آقای اوباما قرار
است در مراسم گرامیداشت از روز قانون اساسی یا روز ملی
هندوستان شرکت کند و نیز گفته میشود در این سفر سه روزه،
آقای اوباما در هوتل تاج محل اقامت میکند.
ناظران و تحلیلگران این سفر را تحول تازهای در مناسبات هند و
ایاالت متحدهی آمریکا قلمداد کردهاند و هردو کشور برای انجام
این دیدار از ماهها قبل مقدمات زیادی چیدهاند .هرچند رییس
جمهور اوباما و رییسان جمهور پیشین آمریکا بارها به هند سفر
کردهاند؛ اما با توجه به تحوالت سیاسی منطقه ،سیاستگذاران
واشنگتن و دهلی نو به این سفر اهمیت ویژه قایل شده و آن را
نقطه عطفی در تحوالت جدید منطقهای میبینند .آقای
به مثابه 
اوباما دو هفته پیش جان کری ،وزیرخارجهی ایاالت متحدهی
آمریکا را برای فراهم کردن مقدمات این سفر و آماده ساختن
چارچوبهای مذاکرات و شرایط تفاهمات به دهلی نو فرستاد.
دهلی جدید نیز از آقای اوباما استقبال بینظیر و متفاوتی کرده
است .این کشور در دهلی نو و برخی شهرهای مهم دیگرش
با ورود آقای اوباما آمادگیهای امنیتی سنگینی وضع کرده و
ناریندرا مودی ،نخستوزیر هند ،برخالف عرف سیاسی معمول،
خودش برای استقبال از رییس جمهور اوباما به میدان هوایی
رفت.
سفر آقای اوباما به دهلی نو با رویکرد منطقهای قابل تحلیل است.
آقای اوباما با سفر به هند ،اهداف منطقهایاش را دنبال میکند.
هند ،پس از چین و جاپان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی
آسیا ،میتواند بهترین گزینه برای مقابله با گسترش نفوذ چین
باشد .اکنون چین بزرگترین تهدید و چالش اقتصاد سیاسی
ایاالت متحده در منطقه و جهان است و مقابله با این چالش
بدون وجود شرکای اقتصادی قدرتمند در منطقه امکانپذیر
نیست .ایاالت متحدهی آمریکا با گسترش همکاریهای سیاسی
و اقتصادی با هند ،میتواند توازن را را در برابر نفوذ رو به شد
چین در منطقه ایجاد کند.
پروندهی هستهای ایران میتواند یکی از اهداف سیاسی دیگر
این سفر در منطقه باشد.بینتیجه خاتمه یافتن چند دور مذاکرات
دیپلماتیک و پیروزی جمهوریخواهان در سنا و غلبهی مشی
تهاجمی و سختگیرانه در برابر ایران در سنای آمریکا ،کاخ
سفید را به این واداشته تا در تالش شکلدهی ائتالف منطقهای
جدید و تکمیل حلقهی محاصرهی سیاسی ایران در پروندهی
هستهای این کشور برآید .هند تاکنون روابط خوبی با ایران
داشته و یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران میباشد .به
نظر میرسد آقای اوباما تالش میکند تا با جلب همکاری هند،
حلقهی محاصرهی سیاسی و اقتصادی ایران را تنگتر کند.
گسترش تهدیدهای بنیادگرایی و تروریسم و بازیهای
دوگانهی پاکستان شاید یکی دیگر از اهداف این سفر باشد.
ایاالت متحدهی آمریکا در سیزده سال مبارزه نتوانست بسترها
و اردوگاههای بنیادگرایی ،افراطیت و تروریسم را از منطقه
برچیند و اکنون با خروج آنها از افغانستان ،این النهها و بسترها
همچنان خطرساز باقی ماندهاند .از سوی دیگر ،پاکستان تاکنون
در مبارزه با تروریسم صادقانه برخورد نکرده است .لحن گفتار
مقامهای آمریکا در چندماه اخیر در برابر پاکستان تغییر کرده
است .دو هفته پیش جان کری در سفر به اسالمآباد به نحوی به
پاکستان هشدار داد تا النههای تروریسم و افراطیت را برچیند،
ولی تاکنون پاکستان رفتار دوگانهاش در برابر تروریسم را کنار
ننهاده است .آقای اوباما با سفر به هندوستان میخواهد به
پاکستان بگوید که اگر در رفتارش صادقانه عمل نکند ،هند
را به عنوان متحد استراتژیکش قبول میکند .مخصوصا اقامت
آقای اوباما در هوتل تاج محل که در سال  2008از سوی لشکر
طیبه هدف حملهی تروریستی قرار گرفت ،پیام بسیار روشنی
برای پاکستان دارد .انتخاب این هوتل برای اقامت به معنای این
است که دیگر سیاستهای منفی و صدور تروریسم پاکستان در
منطقه برای ایاالت متحدهی امریکا قابل قبول نیست.



مجلس اسناد ترک تابعیت سه نامزدوزیر را نپذیرفت

اطالعات روز :کمیتهی مشترک مجلس
نمایندگان سندهای ترک تابعیت سه
نامزدوزیر را به دلیل تکمیل نبودن رد کرده
است .سندهای ترک تابعیت صالحالدین
ربانی ،نامزد وزارت امور خارجه ،آی سلطان
خیری ،نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ
و سعادت نادری ،نامزد وزارت کار و امور
اجتماعی از سوی مجلس رد شدهاند.
به گزارش روزنامهی اطالعات روز به
نقل از شبکهی  1تیوی ،عبدالقادر زازی،
رییس کمیسیون روابط بینالمللی مجلس
نمایندگان گفت ،سند این نامزدوزیران
صرف اسناد روند ترک تابعیت است ،نه سند

قطعی ترک شهروندی دوم .اما سند ترک
شهروندی دوم نورالحق علومی ،نامزد وزارت
داخله در مجلس تأیید شده است.
چند روز پیش نورالحق علومی ،نامزد وزارت
داخله ،صالحالدین ربانی ،نامزد وزارت
خارجه ،احمد سیر مهجور ،نامزد وزارت
عدلیه ،سعادت نادری ،نامزد وزارت کار و
امور اجتماعی ،فیضاهلل کاکر ،نامزد وزارت
مبارزه با مواد مخدر ،آی سلطان خیری،
نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ و شاه زمان
میوندی ،نامزد وزارت شهرسازی به دلیل
تابعیت دوگانه توسط مجلس از فهرست
نامزدوزیران حذف شدند .اما مقامهای

وزارت امور خارجه به روز شنبه اعالم کردند
که از جملهی هفت نامزدوزیر دوتابعیتی،
اسناد لغو تابعیت دومی دو تن آنان از سوی
سفارتهای کشورهای انگلستان و هالند در
کابل به آنان رسیده است.
این اسناد مربوط نورالحق علومی ،نامزدوزیر
وزارت داخله و صالحالدین ربانی ،نامزدوزیر
وزارت امور خارجه بود .اما سند آقای ربانی
از سوی مجلس تأیید نشده است .با این
حال ،حکومت باید به جای شش نامزدوزیر
دوتابعیتی ،افراد جدید معرفی کند .سخنگوی
ریاست جمهوری دو روز پیش گفت،
نامزدوزیران جدید به جای دوتابعیتیها

معرفی میشوند« :اشرف غنی به مصوبهی
مجلس احترام گذاشته و چهرههای جدید
را به جای نامزدوزیران دوتابعیتی معرفی
میکند».
هنوز مشخص نیست چهرههای جدید چه
زمانی به جای نامزدوزیران دوتابعیتی معرفی
میشوند؛ اما گزارش شده است که ممکن
است این موضوع تا بعد از رخصتی زمستانی
مجلس ،یعنی تا سال آینده به تعویق انداخته
شود .نهادهای مدنی دیروز با ابراز نگرانی از
این مسئله ،از حکومت خواستند که به جای
دوتابعیتیها بهزودی افراد شایستهی دیگر را
معرفی کند.

موسیزی :تاجران پاکستان در شمال کارخانه ایجاد میکنند

اطالعات روز :جانان موسیزی ،سفیر
افغانستان در اسالمآباد در گفتوگو با
رسانههای خارجی از طرح ایجاد یک
مرکز آزاد اقتصادی در شمال کشور خبر
داده است .او گفته است که بر اساس
برنامهی حکومت کابل ،قرار است یک
مرکز اقتصادی در شمال ایجاد شود ،تا
سرمایهگذاران و تاجران پاکستانی در آنجا
کارخانهها و صنایعشان را راهاندازی کنند.
هنوز به طور دقیق معلوم نیست این مرکز
آزاد اقتصادی در کدام مناطق شمال و
چه زمانی ایجاد میشود؛ اما موسیزی
از نشست خود با تاجران پاکستانی برای
همکاریهای بیشتر تجاری میان دو کشور
خبر داده و گفته است که امیدورام پس از

اطالعات روز :برای نخستین بار «رادیو
پولیس افام  »96.5از سوی وزارت داخله
به منظور اعتمادسازی میان مردم و پولیس،
آگاهی مردم از صالحیتهای پولیس و
انعکالس فعالیت این نیروها ،در کابل ایجاد
شد .نشرات این رادیو دیروز رسم ًا آغاز شد
و قرار است نشرات آن در سالهای آینده به
تمام والیتها گسترش داده شود.
محمد ایوب سالنگی ،سرپرست وزارت امور
داخله دیروز هنگام افتتاح این رادیو گفت که
هدف اساسی فعالیت رادیو پولیس ،همکاری

این ،روابط تجاری دو کشور گسترش یابد.
او در ادامه ابراز امیدواری کرده است که
رقم تجارت بین افغانستان و پاکستان از ۲
میلیارد دالر به  ۵میلیارد دالر افزایش یابد.
تنشهای سیاسی بین کابل و اسالمآباد در
زمان حکومت حامد کرزی ،رییس جمهور
پیشین ،بر روابط اقتصادی و تجاری دو
کشور تأثیر منفی گذاشت .مشکالت تجاری
و ترانزیتی بین کابل و اسالمآباد هنوز حل
نشدهاند.
چندی پیش اتاق تجارت و صنایع کشور
اعالم کرد که از جملهی وعدههای متعدد
مقامهای پاکستانی در سفر اشرف غنی به
اسالمآباد ،تنها به حل دو مسئله پرداخته
شده است .به گفتهی مسئوالن این

اتاق ،تاکنون مقامهای پاکستانی موضوع
پاسپورت ،ویزه و مسئلهی جواز را حل
کردهاند ،اما  ٩مورد توافقات دیگر هنوز حل
نشدهاند.
پاکستان طرف مهم معاملهی تجاری با
بازرگانان کشور است .گفته میشود که در
جریان سالهای گذشته بیشترین اموال
تجاری کشور از پاکستان وارد شده است.
اما کارشناسان مسایل اقتصادی همواره
تأکید کردهاند ،دولت پاکستان هرازگاهی به
بهانههای مختلف بر تاجران افغان در این
کشور محدویت وضع کرده است.
بازگشت مهاجران
سفیر کابل در اسالمآباد به روز شنبه هفتهی
روان اعالم کرده است که حکومت در حال

«رادیو پولیس» به نشرات آغاز کرد

مردم در تأمین امنیت ،ایجاد محیط سالم و
حل مشکالت خانوادهها است .او افزود که از
طریق نشرات این رادیو ،بین مردم و نیروهای
پولیس همآهنگی خوبی ایجاد میشود.
سرپرست وزارت داخله گفت که مردم از طریق
این رادیو میتوانند مشکالتشان را در میان
بگذارند ،تا برای حل آن اقدامهای الزم روی
دست گرفته شوند .او افزود که در حال حاضر
رادیو پولیس روی موج افام  96.5در کابل
و والیتهای همجوار آن نشرات دارد و در
یک سال آینده نشرات آن به تمام والیتها

گسترش مییابد .او تأکید کرد که یکی از
اهداف ايجاد راديوى «پوليس افام ،»٩٦،٥
خنثا سازى تبليغات زهرآگين دشمنان مردم
افغانستان عليه نيروهاى امنيتى ،بهویژه
پوليس ملی ،است .ایجاد این رادیو سه میلیون
افغانی هزینه برداشته و بودجهی آن از سوی
وزارت امور داخله پرداخت شده است .صديق
صديقی ،سخنگوى وزارت داخله هنگام افتتاح
«راديو پوليس افام  »٩٦،٥گفت که از طريق
نشرات اين راديو ،پوليس از مشکالت مردم
آگاه میشود و نظريههای مردم در مورد

انجام اقداماتی برای بازگشت  ۱.۶میلیون
مهاجر راجستر شده افغان از پاکستان است.
موسیزی در ایالت کراچی پاکستان گفته
است ،بر اساس توافقنامه بین افغانستان،
پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل ،بازگشت مهاجران باید
داوطلبانه باشد .به گفتهی او ،از سال ۲۰۰۲
تاکنون  ۵میلیون مهاجر افغان از پاکستان
و ایران به کشورشان بازگشتهاند .بر اساس
آمارهای ارائه شده ۱.۶ ،میلیون مهاجر
افغان به طور قانونی و یک میلیون دیگر
غیرقانونی در پاکستان زندگی میکنند .این
در حالی است که اخیراً پاکستان هزاران
مهاجر افغان را به طور اجباری جمعآوری و
تعدادی از آنان را زندانی کرده است.

فعاليتها و بهبود نيروهاى پوليس با رهبرى
این وزارت در میان گذاشته میشود .اين راديو
از ساعت  ٧:٣٠صبح تا  ٤عصر به زبانهاى
فارسی و پشتو نشرات دارد .صدیقی گفت که
اکثر برنامههاى این رادیو آموزشى و خبرى
اند .در همین حال ،شماری از خبرنگاران و
شهروندان از آغاز نشرات رادیو پولیس افام
استقبال کردهاند؛ اما میگویند که این رادیو
باید مطابق معیارهای رسانهای اطالعرسانی
کند .اکنون صدها تلویزیون ،رادیو ،نشریههای
چاپی و خبرگزاریها در کشور فعالیت دارند.

انفجار یک الری مملو از مواد انفجاری در کابل

اطالعات روز :بر اثر انفجار یک موتر نوع
الری مملو از مواد انفجاری در کابل ،دو تن
زخمی شدند .این انفجار دیروز در منطقهی
موسوم به قصبه در مربوطات حوزهی پانزدهم
شهر کابل رخ داد .جنرال ایوب سالنگی،
سرپرست وزارت داخله گفت ،یک موتر باربری

مملو از مواد منفجره در سرك حلقهای در
مربوطات حوزهی پانزدهم شهر کابل انفجار
کرده است .به گفتهی او ،در این رویداد دو
غیرنظامی بهطور سطحی زخمی و سپس به
شفاخانه انتقال داده شدهاند .گفته میشود
که این موتر مملو از مواد انفجاری پیش از

رسیدن به هدف از سوی مهاجمان انفجار داده
شده است .گروه طالبان با ارسال خبرنامهای
مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است.
این انفجار پس از چند هفته آرامش نسبی
در شهر کابل رخ داده است .گروه طالبان و
دیگر شبکههای تروریستی پس از روی کار

آمدن حکومت وحدت ملی ،چندین حملهی
انتحاری و انفجاری را در مناطق مختلف
کابل راهاندازی کردند .قربانیان این حمالت
گروههای شورشی مانند گذشته ،اکثرشان
غیرنظامیان بودند.

نهادهای مدنی:
به جای نامزدوزیران دوتابعیتی ،افراد شایسته معرفی شوند

اطالعات روز :جنبش تأمین عدالت اجتماعی
و برخی از نهادهای مدنی دیروز در یک
نشست خبری در کابل اعالم کردند ،معرفی
و رد نامزدوزیران دوتابعیتی ،زمان زیادی را در
برمیگیرد .آنان با اعالم حمایت از مصوبهی
مجلس در مورد نامزدوزیران دوتابعیتی گفتند
که به جای نامزدوزیران دوتابعیتی ،افراد
شایستهی دیگر معرفی شوند.
جنبش تأمين عدالت اجتماعى با انتقاد از معرفى
نامزدوزيران دوتابعيتی اعالم کرد ،در کابینهی
جديد نامزوزیران دوتابعيتی ،اشخاص متهم به
جرم ،غیرمسلکی انتخاب شدهاند .مسئوالن
این جنبش گفتند ،با معرفى و رد نامزدوزیران
دوتابعیتی ،تکميل کابينه تا سال آينده طوالنى

میشود که این مسئله در بخشهای امنیتی،
سیاسی و اقتصادی بحران خلق میکند.
احمد ذکى ،مسئول اين جنبش گفت که مجلس
قب ًال با تصويب مصوبهای از حکومت وحدت
ملی خواست که نامزدوزیران دوتابعتی را به
این مجلس معرفی نکند؛ اما این حکومت بازهم
دوتابعيتیها را معرفی کرده است .او افزود،
حکومت جدید بازیهای سیاسی را کنار بگذارد
و بهزودی به جای دوتابعتیها نامزدوزیران
شایستهی دیگر معرفی کند.
او در ادامه افزود که حکومت در تبانى با بعضى
از نمایندگان براى تغيير مصوبهی مجلس به
منظور موفق کردن کابینهی ناموزونش و
ایجاد تنش ميان اعضاى مجلس ،تحرکاتی را

راهاندازی کرد ه است .به گفتهی او ،حکومت با
راهاندازی تفرقه بین مجلس ،در تالش است
آيندهی سياسى لرزانش را در برابر يک پارلمان
ضعيف طبق دلخواهش سمت دهد.
غالم محمد محمدى تأکید کرد که در ارگانهاى
دولتى اشخاص شایسته و بدونتابعیت دوگانه
وجود دارند ،حکومت باید آنان را برای وزارتها
به مجلس پیشنهاد میکرد .جنبش یادشده در
پایان نشست دیروز اعالميهاى را نیز صادر کرد
و در آن آمده است که مصوبهی مجلس بايد با
قاطعيت مورد حمايت اعضاى این مجلس قرار
گيرد.
در این اعالمیه از اعضای مجلس خواسته
شده است که مانند گذشته در خدمت حکومت

نباشد ،بلکه به احترام و خواست موکالنشان ،از
کارکردهاى حکومت وحدت ملى نظارت کنند.
در این اعالمیه آمده است ،بعضی نامزدوزیران
اکنون تابعيت دومىشان را کتمان کرده و اگر
در آینده تابعیت دومی آنان ثابت شود ،باید به
دادستانی معرفی شوند.
جنجالها در این روزها در مورد نامزدوزیران
دوتابعیتی و مصوبهی مجلس در این زمین ه
افزایش یافته است .مجلس قبل از معرفی
کابینه با اکثریت آرا مصوبهای تصویب کرد
که بر اساس آن باید به نامزدوزیران دوتابعیتی
رای اعتماد داده نشود؛ اما حال بیش از 120
عضو مجلس خواستار تغییر و تجدید نظر در این
مصوبه شدهاند.

رسانه و مرگ در افغانستان
منبع:فارینپالیسی
نویسنده:فیلیمکاین
برگردان:حمیدمهدوی

عبداهلل عبداهلل در جریان دیداری با دیدهبان حقوق بشر
در  19جنوری در کابل ،شگوفایی بخش رسانه در کشور
را تحسین کرد و آن را «یکی از افتخارات ما» خواند و
همچنین وعده کرد که حملهها بر روزنامهنگاران توسط
حکومت او «جدی گرفته خواهند شد» .اما او و رییس
جمهور غنی باید گفتههایشان را با پاسخهای قاطع به
خشونت و ارعاب علیه ژورنالیستان ،از جمله بررسی
کردن حمالت و تأدیب کردن یا تحت پیگرد قرار دادن
هر مقام حکومتی ،پولیس یا مأمور ارتشی که در چنین
خشونتها دست دارند ،پشتیبانی کنند.
این حمایت رسمی پادزهر خشونت شورشیان طالب
نیست؛ شورشیانی که میکشند تا اصول یک رسانهی
آزاد را تضعیف کنند .اما این حمایت از ژورنالیستان بار
دیگر به آنها اطمینان خواهد داد که حکومتشان به
جای تضعیف آنها به صورت فعال ،از حقوقشان دفاع
خواهد کرد.

طالبان ،خبرنگاران را به عنوان بخشی از جنگ جاریشان
علیه حکومت ،آماج قرار میدهند؛ اما شورشیان تنها
تهدید علیه آزادی رسانهها در افغانستان نیستند.
هیچ راه سادهای برای ورود به دفتر کابل کمیتهی
حفاظت از روزنامهنگاران وجود ندارد .مراجعه کنندگان
این گروه مدافع رسانهها ،از طریق روزنهی موجود در یک
دروازهی آهنی سنگین بازرسی میشوند ،اموالشان را
برای بازرسی دقیق وامیگذارند و بازرسی کامل بدنشان
را زیر نگاه خیرهی محافظ تفنگ به دست تحمل میکنند
تا اسلحه یا واسکت انتحاری با خود نداشته باشند.
اقدامات امنیتی جدید ،پاسخی است به هشداری که از
سوی طالبان در ماه دسامبر صادر شد و هشدار دادند که
به صورت مشخص خبرنگاران و نهادهای غیرحکومتی
را به عنوان بخشی از جنگ جاریشان علیه حکومت
افغانستان ،هدف قرار خواهند داد.
این یک تهدید پوچ نیست .حمالت شورشیان ،بهشمول
بمبگذاریهای انتحاری ،در سال  ،2014مجموعا هشت
خبرنگار ،از جمله دو گزارشگر خارجی را کشت؛ چیزی که
در مقایسه با سال  2013که در آن سه تن در نتیجهی
چنین حمالت کشته شده بودند ،افزایش را نشان میدهد
و آمار تلفات در حال افزایش است .محمد عاقل وقار،
خبرنگار یک رادیو در  16جنوری زمانی کشته شد که
دو مرد ناشناس با کالشینکوف در یک جشن عروسی
در والیت شرقی ننگرهار از فاصلهی نزدیک به او شلیک
کردند و او به اولین ژورنالیست قربانی در سال 2015
تبدیل شد .پولیس هیچ مظنونی را دستگیر نکرده است و
هیچکسی مسئولیت کشتن وقار را برعهده نگرفته است.
اما خشونت طالبان تنها مایهی ترس و نگرانی ژورنالیستان
افغانستان نیست .یک گزارش مستند دیدهبان حقوق بشر
در هفتهی جاری نشان داد که چگونه گزارشگران و
رسانهها نیز به صورت فزاینده در معرض آزار و اذیت،
تهدیدها و خشونت از سوی مقامهای حکومتی ،نیروهای
امنیتی افغانستان و جنگساالران طرفدار حکومت قرار

دارند .آنها ژورنالیستهایی را هدف قرار میدهند که
گزارشهایشان پیوند مقامها با مسایلی چون زمیندزدی،
فساد و نقض حقوق بشر را افشا میکنند.
پولیس به طور معمول نمیتواند به تهدیدها علیه
ژورنالیستان پاسخ دهد ،یا علیه کسانی که تهدیدهای
آنها را عملی میسازند ،اقدام کند .در  26ماه جوالی
 ،2013والی والیت پروان به محافظان شخصیاش دستور
داد که نصرتاهلل اقبال ،گزارشگر خبرگزاری بخدی را به
شدت لتوکوب کند .این ژورنالیست با انتقاد از کتاب
والی و به خاطر پوشش خبری که ادعای فساد علیه والی
را افشا کرده بود ،باعث خشم والی شده بود .وقتی اقبال
به دنبال کمک پولیس در دستگیری حمله کنندگان بر او
برآمد ،آنها از کمک خودداری کردند و گفتند« :والی از
تو معذرت میخواهد ،از خیر قضیه بگذریم».
ناکامیها پولیس در بسیاری موارد با نهادهای حکومتی
همراه است که آسیبپذیری گزارشگران را در برابر آزار
واذیت و تهدیدها تشدید میکند ،به جای اینکه از
آنها در برابر اینگونه سوء استفادهها محافظت کند.
کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای ،نمونهای از یک
ادارهی حکومت افغانستان است که به جای محافظت
از آزادی رسانهها ،آن را تضعیف میکند .کمیسیون
بررسی تخطیهای رسانهای وظیفه دارد که شکایتها
در مورد رفتار ژورنالیستان و دقت گزارشهای آنها را
بررسی کند و مشخص کند که آیا آنها سزاوار تحقیقات
جنایی هستند یا خیر .کمیسیون بررسی تخطیهای
رسانهای اغلب از چنین بررسیها چشمپوشی میکند.
در عوض ،این کمیسیون مستقیما چنین شکایتها را به
دفتر دادستانی کل میفرستد تا بدون در نظرداشت اعتبار
چنین اتهامات ،علیه ژورنالیستان اقدام قانونی کند.
دبیر یک خبرگزاری افغان به دیدهبان حقوق بشر گفت
که در جریان دو سال گذشته« ،دهها مرتبه» به کمیسیون
بررسی تخطیهای رسانهای و دفتر دادستانی کل خواسته
شده است تا به شکایتهای مقامهای افغانستان در مورد
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

ناگهان یازده وکیل غزنی،
هیچکاری نکردند!

قضایایی که گزارشگرانش تحت پوشش قرار دادهاند،
پاسخ دهد .در یک مورد ،پس از نشر گزارشی در مورد
تیراندازی میان محافظان دو عضو رقیب پارلمان در ماه
جوالی  ،2012اعضای پارلمان افغانستان تقاضا کردند که
کمیسیون بررسی تخطیهای رسانهای و دفتر دادستان کل
این خبرگزاری را وادار به «عذرخواهی» کند .کمیسیون
بررسی تخطیهای رسانهای و دادستانی کل صرف زمانی
از دنبال کردن اتهامات علیه این خبرگزاری صرف نظر
کردند که شواهد گرافیگی از درگیری ،بهشمول عکس،
ویویو و ضبط صوتها نشان داده شدند ،شواهدی که با
گزارش پولیس از این رویداد پشتیبانی شدند.
ژورنالیستان افغانستان که با ترکیب تباه کنندهای از
ارعاب ،خشونت و دست داشتن حکومت در چنین سوء
استفادهها مواجه اند ،خودسانسوری میکنند تا از خودشان
محافظت کنند .ژورنالیستها که از تمایل حکومت به
چشمپوشی از سوء استفادهها علیهشان ،یا بدتر از آن،
از طرفداری حکومت از عامالن سوء استفادهها بهخوبی
آگاه اند ،اکنون باید هنگام پوشش مسایل ،خطرات
شخصی پوشش دادن این مسایل را بسنجند؛ پوششهایی
که اقدامات تالفیجویانه و خشونتآمیز را موجب شوند.
سردبیر یک روزنامهی مستقر در کابل به دیدهبان حقوق
بشر گفت که گزارشها در مورد بعضی از جنگساالران
مجاهدی که در سیاست دست دارند ،در وضع محدودیتها
بر گزارشگران او مؤثر بود« .ما به خاطر امنیت کارمندان
ما ،خودسانسوری میکنیم .این افراد شکایت نمیکنند،
ممکن است ما را بکشند» .از زمان شروع مداخلهی
بینالمللی در افغانستان در سال  ،2001صدها روزنامه،
تلویزیون ،رادیو و رسانههای انترنتی در این کشور
جنگزده پدید آمدهاند .این رسانهها نه تنها در شکلدهی
افکار عمومی ،بلکه در افشای فساد ،قاچاق مواد مخدر و
دیگر جرم و جنایتی که همچنان ادامه دارند ،نقش حیاتی
بازی کردهاند .محافظت از ژورنالیستان و اطمینان یافتن
از نشاط و فعال بودن بخش رسانه در کشور ،مستلزم
حمایت حکومت جدید رییس جمهور اشرف غنی و عبداهلل
عبداهلل ،رییس اجرایی ،از روزنامهنگاران در برابر آنهایی
است که به دنبال خاموش کردن رسانهها هستند.
عبداهلل عبداهلل در جریان دیداری با دیدهبان حقوق بشر
در  19جنوری در کابل ،شگوفایی بخش رسانه در کشور
را تحسین کرد و آن را «یکی از افتخارات ما» خواند و
همچنین وعده کرد که حملهها بر روزنامهنگاران توسط
حکومت او «جدی گرفته خواهند شد» .اما او و رییس
جمهور غنی باید گفتههایشان را با پاسخهای قاطع به
خشونت و ارعاب علیه ژورنالیستان ،از جمله بررسی کردن
حمالت و تأدیب کردن یا تحت پیگرد قرار دادن هر مقام
حکومتی ،پولیس یا مأمور ارتشی که در چنین خشونتها
دست دارند ،پشتیبانی کنند.
این حمایت رسمی پادزهر خشونت شورشیان طالب
نیست؛ شورشیانی که میکشند تا اصول یک رسانهی
آزاد را تضعیف کنند .اما این حمایت از ژورنالیستان بار
دیگر به آنها اطمینان خواهد داد که حکومتشان به
جای تضعیف آنها به صورت فعال ،از حقوقشان دفاع
خواهد کرد.

برمیگردیم به یازده وکیل والیت غزنی در پارلمان! در طول سالهایی که
این عیاران بدون حاصل وکیالن این والیت بودهاند ،اوضاع و احوال غزنی،
خراب است .امنیت در هر شهری ،جزو بستر و الزامات اساسی برای کار و
تالش به سوی پویایی است .جامعهای که وحشت در آن وجود داشته باشد،
جامعهی مریض و غیرنورمال است .شاید یکی از دالیل اساسی که غزنی
یازده وکیل در پارلمان دارد ،این باشد که همیشه نگران غزنی باشند ،از
وضع و حال غزنی با خبر باشند .هرازگاهی از آن دیار فرورفته در کام مافیای
امنیت ،احوال بگیرند و معلومات و نگرانیهای خود را با حکومت شریک
کنند .اگر حکومت به آنها گوش نداد ،این وکال موظف اند که بیتوجهی
حکومت را به سمع مردم برسانند و از آنها در وارد کردن فشار بر حکومت،
یاری بجویند .اما گاهی این اتفاقها نمیافتند .یعنی هرقدر هم که غزنی در
آتش سیاستهای مغرضانه بسوزد ،بگذار بسوزد .وکال که بر اساس قانون تا
ختم دورهی وکالتشان وکیل خواهند بود و از تمام مزایای دوران وکالتشان
هم برخوردار .البته این به این معنا نیست که وکال در کار و روزگار غزنی هیچ
دخالتی ندارند .دخالت دارند .در خیلی از موارد شریک اند .مث ً
ال وقتی قوماندان
امنیهی یک ولسوالی به خاطر سوء استفاده از صالحیت و قدرتش ،به خاطر
بدرفتاری و بداخالقی در جامعه ،از مقامش خلع میشود و به جای اینکه برای
او در محاکم دوسیه باز شود و حساب کارش گرفته شود ،جمعی از این وکالی
باشرف ،در کمال کری و کوری ،از این قوماندان حمایت نموده و حتا بر وزارت
داخله فشار میآورند که او را دوباره قوماندان امنیهی آن ولسوالی مقرر کند.
چرا؟ چون یک قوماندان امنیهی بداخالق میتواند در انتخابات پارلمانی و به
پیروزی رساندن دوبارهی این وکال ،نقش بازی کند و صندوق پر کند.
آن یازده وکیلی که گفته میشود هیچ چیز را برای مردم و والیتشان
نمیخواهند ،بلکه هرچه میخواهند ،برای خود و مهرههای تیمی خودشان
در حکومت محلی آن والیت میخواهند ،خوشبختانه متعلق به غزنی اند.
شاید هیچکدام از این وکال ادعای کمتر از دکترا و ماستری نداشته باشند،
حال آنکه عم ً
ال میبینیم آشفتگی در شهر غزنی و ناامنی و فساد اداری در
ولسوالیها ،هر روز هم بیشتر میشود .بیخود نیست اگر ادعا شود که وکال
در میزان رشوتی که در محاکم ولسوالیها و اخاذیهایی که در ولسوالیها
میشوند ،شریک باشند .مث ً
ال  10درصد رشوتی که به مأموران ولسوالی
پرداخت میشود ،سهم وکالیی باشد که از همان ولسوالی به مجلس راه
یافتهاند .در این خصوص این وکال نه مشکلی باهم دارند و نه حرفی از
پارتیبازی و رقابتهای سیاسی به میان میآید .اما وقتی قرار بر این باشد که
وکالی این والیت ،حساب کار والی والیت خویش را بپرسند ،یکی به حزب
الف تعلق میگیرد ،دیگری به حزب ب و همینطور الی آخر! به جای اینکه
یخن والی را بگیرند که چرا امنیت شهر غزنی شکننده شده؟ میچسبند به خط
مشی سیاسی همدیگر! میچسبند به یخن آدمهایی که سالها قبل مردهاند و
باهم لج میکنند .درست مثل شکیبا هاشمی که به یک خانم دیگر چسبیده
بود و ادعا میکرد او به شوهرش خیانت کرده .اینها به داستان و روایتهای
شخصی خودشان میپردازند.
این یازده وکیل ،اگر درک کنند که به نمایندگی از غزنی به پارلمان راه
یافتهاند ،هر اتفاقی که در غزنی بیافتد ،باید حسابش به اینها برسد .دولت
محلی غزنی در مسیر راه جاغوری-گیالن نیروهای اربکی را برای تأمین
امنیت مستقر کرده .این نیروها از هر موتر حق میگیرند .بعد در دو صد
متری همین نیروها ،طالبان جوانان تازه طالب شده را برای تالشی مسافران
آموزش میدهند .چون این نیروهای اربکی نمیخواهند همیشه در طول این
فاصله بگردند و زحمت بکشند .اص ً
ال بعید نیست همان ماینی را که هشت نفر
قربانی گرفت ،همین اربکیها کاشته باشند .این وکال کجایند؟ خانه و سامان
خودشان که در میان سیمهای خاردار در کابل است و از این به بعد همیشه
هم در کابل خواهد بود .به غزنی هم اگر دو یا سه سال بعد سفر کنند ،با
چرخبال میروند .بساط کار و معامله با مفسدان هم که الحمداهلل گرم است
و این عالیجنابان هم وقتی برای شنیدن اخباری از این دست ندارند ،پس
وضع نورمال است.
غزنی مسلم ًا تاوان اعتماد بر این یازده نفر و انتخاب اینها را میپردازد.
یکی دیروز برایم نوشته بود که به خدا یادم رفته بود ما یازده وکیل در
پارلمان داریم .یازده وکیل اگر شعور داشته باشند و میلی به وکالت از موکلین
داشته باشند ،نیروی کمی نیست .یک وکیل اگر کمر ببندد ،بساط قمار یک
وزارتخانه را به هم میزند .یازده وکیل اگر مسئولیتپذیر باشند ،مسئولیت
را فدای رقابتهای شخصی و سیاسی نکنند ،کل حکومت را مجبور به رفتار
درست میتوانند .حاال که دوران وکالتتان رو به اختتام است ،مطمئنم به
قدری بیشرم و پررو هستید که دوباره به غزنی بروید و از مردم بخواهید
به شما دوباره رای بدهند و شما دوباره وکیل شوید و غزنی همچنان ناامن
و متشنج باقی بماند .قاعده را هم که بلدید ،از آنچه در طول اینسالها
اندوختید ،برای فریب مردم استفاده خواهید کرد.
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در جستوجوی ثبات در افغانستان:

کشف اعتدال در تصوف

با وجود دخالت  12سالهی طرفهای بینالمللی در روند صلح افغانستان،
جریان اوضاع در افغانستان هنوز هم تصویر دلگیرکنندهای به ما ارائه
میکند .این اوضاع بیشتر از هر زمانی ،این بحث را تقویت میکند
که خطرهای فزایندهی بیثباتی که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید
میکنند ،تا زمانی که تمام ابعاد این مسئلهی پیچیده به شکل مناسب
مورد تحلیل و توجه قرار نگیرد ،همچنا ن پابرجا خواهند ماند.
تالشها و راهکارهای جاری باید عوامل ایجاد ثبات را که در
ساختارهای سیاسی ،مذهبی و نیز اجتماعی مردم ریشهی عمیق دارند،
در نظر بگیرند .موقعیت افغانستان از نگاه جغرافیایی و ساختار پیچیدهی
اجتماعی و جغرافیایی-سیاسی این کشور ،درک سناریوی افغانستان از
نگاه سیاسی ،اجتماعی و مذهبی را که مثبت یا منفی بر اوضاع تأثیر
میگذارند ،دشوار میسازد.
اما نقش تعیینکنندهی اسالم معتدل که از طریق تصوف میتوان به
آن دست یافت ،باید در افغانستان به رسمیت شناخته شود و بایستی به
آن اهمیت داد .تقویهی تصوف به حیث شیوهی روشنگران ه و معتدل
تفکر و رفتار مذهبی در میان مردم ،نه تنها به بازگرداندن ثبات در کشور
کمک میکند ،بلک ه مذهب را به عامل آورندهی ثبات تبدیل میکند.
مؤسسهی رند که یک نهاد تحقیقاتی و مطالعاتی امریکایی است ،در
گزارشی در سال  2007با عنوان «ایجاد شبکههای اسالم معتدل»،
صوفیها را به حیث گروههای معتدل و متحدان بالقوه که میتوانند در
برابر خشونت و افراطیت نقش مهم بازی کنند ،شناسایی کرد.
تصوف با عدم خشونت و شفقت خود نه تنها همزیستی مسالمتآمیز،
تنوع و مدارا را تقویت میکند ،بلکه ظرفیت و حمایت فرهنگی آن را

دارد که جاگزین تفسیرها و برداشتهای افراطی و تندروانه از اسالم
گردد .برداشتهای تندروانهی طالبان و القاعده از اسالم ،مشکل اصلی
در افغانستان است .به دلیل آموزههای تأثیرگذارش که بر ذهنیت و رفتار
انفرادی جامعهی سنتی افغانستان سیطره دارد ،تصوف منبع الهام بعضی
اصالحات اجتماعی بوده است .در کنار فراهم کردن انگیزههای اخالقی
برای مصالحه ،تصوف در ایجاد معیارهای معنوی و اخالقی برای
جلوگیری از فساد و کشتار مردم بیگناه نیز ما را کمک خواهد کرد.
پیوند میان سیاستمداران و چهرههای مذهبی در افغانستان همواره
قوی بوده است .بارها این ارتباط سبب تشکیل حکومتهایی گردیده
که آخوندها و رهبران مذهبی از آنها پشتیبانی میکردهاند .احتماال این
ارتباط ،به خاطر این واقعیت بوده که هویت مذهبی در افغانستان عمیقا
در جامعه و کنشهای فرهنگی و سنتی آن ریشه داشته است .استفاده از
این شرایط ،پای مذهب را در اکثر بازیهای سیاسی و بحرانها به میان
کشیده است .با آنکه نزاعها عمدتا بر سر سیاست و مسایل جغرافیایی-
اقتصادی مرتبط با آن بوده ،مذهب همیشه در میان کشید ه شده است.
تأثیرات بالقوهی آموزههای معتدل و عدم خشونت که در فلسفهی
عرفانی اندیشمندان متصوف تجلی یافته ،راه را برای استفاده از آن
در آینده هموار ساخته که میتواند اوضاع امنیتی و شرایط اجتماعی
را بهبود بخشد .تأثیر تصوف در تغییر جریان رویدادها ،بهشمول تغییر
حکومتها ،آغاز جنگ و تشکیل و تقویت جنبشهای سیاسی و قیامهای
مردمی مفید بوده است« .رهبران تصوف در افغانستان ادعا میکنند که
دستکم  60درصد نفوس کشور پیرو آنان اند و به ارزشهای تصوف
احترام دارند ».آموزههای بعضی از اندیشمندان و فیلسوفان متصوف؛

بررسیتوجیهحقوقیردوتأیید
نامزدویراندوتابعیتی


دوتابعیتی بودن وزیران پیشنهادی به یک موضوع مهم برای تشکیل
کابینه مبدل شده است .دوتابعیتی بودن به خاطری از طرف نمایندگان
مجلس جدی گرفته شده است که پیش از این وزیران و مقامهای
بلندپایهی دولتی که دارای تابعیت دوگانه بودهاند ،از موقف دولتی سوء
استفاده نمودهاند و متهم به فساد اداری و مالی بودهاند و بعد از ختم
مسئولیتهای رسمیشان از کشور خارج شدهاند.
این مسئله باعث شده است که آنها از طریق دادگاه مورد پیگرد قانونی
و دادخواهی قرار نگیرند .در بند اول مادهی هفتاد و دوم قانون اساسی
آمده است« :شخصی که به حیث وزیر تعیین میشود ،واجد شرایط ذیل
میباشد :تنها حامل تابعیت افغانستان باشد .هرگاه کاندیدای وزارت
تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد ،مجلس نمایندگان صالحیت
تأیید یا رد آن را دارد».
ت که
بر اساس این حکم قانون اساسی ،مجلس نمایندگان تصمیم گرف 
به نامزدوزیران دوتابعیتی رای اعتماد ندهد و پیش از معرفی نامزدوزیران
از سوی رییس جمهور ،تصویب کردند که به نامزدوزیران دوتابعیتی
اجازه نمیدهند که به مجلس بیایند برنامههای خویش را تشریح نمایند
و برای آنها صندوق رایگیری در مجلس نمیگذارند.

بشیر یاوری

توجیه دیگر برای رد نامزدوزیران دوتابعیتی در نزد نمایندگان و افکار
عمومی این است که وزیران و مقامهای بلندرتبهی دولتی که دارای
تابعیت دوگانه میباشند ،به شهروندی دومیشان میتوانند وفاداری
بیشتری نشان دهند .این مسئله باعث میشود که منافع سیاسی و
اقتصادی کشور دومی را به کشور اولیشان ترجیح دهند.
جدی گرفتن نمایندگان مجلس مبنی بر رای ندادن به نامزدوزیران
دوتابعیتی از این جهت میتواند قابل توجیه باشد که حداقل این
امکان را مساعد میسازد که کادرهای مدیریتی که در داخل کشور
زندگی میکنند ،به عرصهی اداری و رهبری کشور راه یابند و الزام
پیگرد دادخواهی را در صورتی که وزیری از صالحیتهای خویش
سوء استفاده مینماید ،به وجود میآورد .اما سختگیری بیش از حد
نمایندگان برای رد نامزدوزیران دوتابعیتی از این منظ ر قابل توجیه
نیست و نیاز به تأمل دارد.
 -1در مادهی هفتاد و دوم قانون اساسی که نمایندگان آن را دلیلی
بر رد نامزدوزیران دوتابعیتی میدانند ،بهطور مطلق حکم نشده است
که اگر نامزدوزیرانی که دارای تابعیت دوگانه میباشند ،بدون در نظر
گرفتن حق شهروندی ،لیاقت ،شایستگی و صداقتشان صرف بهخاطر
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مانند جاللالدین رومی ،محمد غزالی ،عطار نیشاپوری ،سعدی شیرازی،
حافظ شیرازی ،محمد اقبال ،سنایی غزنوی و عبداهلل انصاری نقش
مهمی در شکل دادن شیوهی زندگی و شخصیت شماری از مردم در
این کشور دارند.
برای تقویت اعتدال و میانهروی مذهبی در افغانستان ،به عوامل زیر باید
توجه ویژه صورت گیرد:
جنبههای جغرافیایی و سیاسی
شاعر و متفکر مشهور ،محمد اقبال که از عزت نفس و مقاومت مردم
افغانستان در برابر استعمار و اشغال بیرونی الهام گرفته بود ،افغانستان
را «قلب آسیا [آسیا یک پیکر آب و گِل است /ملت افغان در آن پیکر
دل است]» توصیف کرده و گفته است که ثبات و آرامش آسیا به ثبات
و آرامی افغانستان بستگی دارد .این موقعیت جغرافیایی افغانستان را در
برابر دخالتهای بیرونی آسیبپذیر ساخته است.
در کنار آن ،واقعیت دیگر این است که در حدود  6ملیون شهروند این
کشور از سال  1978بدینسو به دلیل جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی
و جنگهای داخلی پس از آن ،در بیرون کشور و عمدتا در پاکستان
و ایران زندگی میکنند .مهاجرت تأثیر عظیمی بر باورها و کردارهای
مذهبی و نیز شیوهی زندگی آنان گذاشته است .برعالوه ،این تأثیر و
نفوذ بر کسانی که در این کشورها آموزش دیدهاند ،قویتر بوده است،
بهویژ ه بر کسانی که در مدرسههای پاکستانی آموزش دیدهاند .نقش
کسانی که در مدرسههای پاکستانی آموزش دیدهاند ،در صدور افراطیت
و تروریزم به افغانستان برجسته بوده است.
چشمانداز مذهبی
رهبران مذهبی در جامعهی افغانستان چهرههای تأثیرگذار به حساب
میآیند .آنان توانایی آن را دارند که روند صلح را به شکل مثبت یا منفی
متأثر سازند .مناسبات میان حکومت و بازیگران مذهبی پیچیده است
و بعضی وقتها ،رهبران مذهبی کنترول محدود حکومت بر جامعه را
به چالش کشیدهاند .اکثر اندیشمندان مذهبی افغانستان ،چه سنی و
چه شیعه ،یا به اشکال گوناگون به آیینها و مکتبهای تصوف پابند
هستند ،یا از آموزههای آن الهام گرفتهاند.
ضرورت ایجاد روابط حسنه بین نخبگان مذهبی و نخبگان
تحصیلکردهی مدرن از طریق کنار هم آوردن آنان در یک گفتوگوی
دوطرفه و دخیل ساختن رهبران مذهبی در روندهای دموکراتیک ،از
تقابل دیدگاههای هردو طرف آشکار است .رویکرد تازه برای سازگار
ساختن ارزشهای دموکراتیک جدید با اسالم در میان نسل جوانتر
اندیشمندان مذهبی در حال کسب حمایت است و نیاز است که روی
آن بیشتر کار شود .با این حال ،تصوف در هردو نظام فکری از جایگاه
متمایزی برخوردار است که تا حدود زیادی میتواند در جریان ایجاد
روابط نیک بین آنان کمک کند.
نفوذ تصوف
ظهور و گسترش تصوف پیشرفت مهمی در تاریخ اسالم بود .با تصوف،
مسلمان در صدد تزکیهی نفس و تقویت اخالق شدند .تصوف را ِه بدون
خشونت و صلحآمی ِز نزدیک شدن به خدا و درک ماهیت رابطهی خدا
و انسان است .تصوف به حیث بخش جداناشدنی اسالم از نفوذ قابل
توجهی در میان پیروان مذاهب سنی و شیعه ،هم در روستاها و هم

در شهر ،برخودار است .اما در میان اهل سنت ،گرایش بیشتری به
تصوف وجود دارد.
صوفیها در شکل دادن رفتار اجتماعی و ساختار سیاسی در افغانستان
و نیز در مبارزات مردم در برابر اشغال بیرونی ،بهشمول سازماندهی
جبنشهای ضداستعمار در برابر سلطهی بریتانیا بر افغانستان و بسیج
جبهههای مقاومت در جنوب در سال  1919در جنگ سوم افغان-
انگلیس نقش برجستهای بازی کردند .در میان پیشتازان قیام در برابر
 19نی ز رهبران
شوروی در  1970و یک دهه مقاومت در دههی  80
صوفی معتدل زیاد بودند.
ِ
نتیجهگیری
در پرتو مانفیستهای گوناگون تصوف در زمان جنگ و صلح ،سیاست
تقویت تصوف میتواند افغانستان را در آوردن ثبات کمک کند و از آن در
برابر افراطیت استفاده شود .نگاه معتدل و مترقی تصوف میتواند روند
مدرنسازی و ایجاد ثبات را کمک کند و رسوم و سنتهای قبیلهای را
متأثر سازد و برداشتهای گوناگون مذهبی را به سازش با تغییرات وادار
کند .در اینجا میخواهم به نقل از مقالهی فلیپ جینکینز که به تاریخ
 25جنوری  2009منتشر شده ،بگویم که «نگاه به اسالم بدون دیدن
صوفیها ،نادیده گرفتن قلب [اصل] موضوع است .بدون در نظر داشتن
صوفیها ،ما نمیتوانیم ریشههای اکثر جریانهای سیاسی معاصر در
خاور میانه و ملتهای مسلمان جنوب آسیا و بسیاری از احزاب سیاسی
بانفوذ را درک کنیم .ما نمیتوانیم جذبهی همگانی عظیم اسالم در
میان آنان را بفهمیم ».او ادامه میدهد ...« :اشتباه وحشتناکی است
که ما صوفیان را دشمن تلقی کنیم .یقینا صوفیها با نیروهای غربی
سالها جنگیدهاند ،و [اما] جنبشهایی را که صوفیان بنیان گذاشتند ،به
ت دست به اقدامات تروریستی زدهاند ...اما در اکثر موارد ،متوسل
ندر 
شدن آنان به سالح اساسا دفاعی و مقاومت در برابر اشغال وحشیانهی
استعماری بوده است .این با تقابل خشن جهانی گروههایی مانند القاعده
خیلی فرق دارد ».با توصیف صوفیان به حیث گروههای مهمتر از
متحدان تاکتیکی برای غرب ،فلیپ استدالل میکند که « ...به صورت
باالقوه ،آنان بزرگترین امید برای پلورالیزم و دموکراسی در کشورهای
نابردباری مصالحهناپذیری که

اسالمی اند .در جهانبینی تصوف،
مشخصهی بنیادگرایان است ،خیلی اندک وجود دارد».
برای تقویت این استداللش ،او مینویسد« :در اکثر کشورها ،حلقههای
اخوت صوفیانه در میان رژیمهای محلی نفوذ دارند و این اتحاد به
آنان قدرت میدهد که بنیادگرایی را عقب برانند .این اخوت صوفیان،
در چندین رژیم پساکمونیستی به حیث حمایتکنندگان مهم حکومت
ظاهر شدهاند ،بهشمول مناطق کوزوو و بوسنیا در یوگوسالوی سابق
و در البانیا .زمانی که یک جنبش اسالمگرای مرتبط با القاعده در
ازبکستان سر برآورد ،اتحاد صمیمی حکومت با گروههای صوفی،
حکومت را قادر ساخت که شورشیان را کامال از بین ببرد ...به دالیل
مشابه ،حتا حکومت چین آشکارا از تصوف طرفداری میکند .در
جوامعی که اسالم معادل تصوف است و وفاداری تصوفی عمیقا بسته
به هویت فرهنگی و ملی است ،هرقدر بنیادگرایان تندرو سخت تالش
میکنند ،جای پا پیدا کردن را ناممکن مییابند».
سرانجام ،تصوف به حیث یک نیروی معتدل و مترقی ،بهویژه در
افغانستان ،میتواند به حیث پشتیبان قوی دموکراسی و مدرنیزاسیون
عرض اندام کند.
حمایت از صوفیها صلح و امنیت را در برابر تعصب خشونتآمیز و
تروریزم تقویت خواهد کرد .نیرومندساختن تصوف ،به اعمال نظم و
حسابدهی کمک خواهد کرد و در بهبود حکومتداری خوب ،حقوق
بشر و حاکمیت قانون و کاهش فسا ِد فراگیر مؤثر واقع خواهد شد.

تابعیت دوگانه از احراز پست وزارت محروم شوند .اگر دقت شود در
اخیر این مادهی قانون آمده است ،نامزدوزیری که دارای تابعیت دوگانه
میباشد« ،مجلس نمایندگان صالحیت تأییدیا رد آن را دارد» .یعنی
هم حکمی به رد داده شده و نیز متناسب به آن حکمی به تأیید .به
نحوی پیشبینی شده است که نمایندگان میتوانند با در نظرداشت
تمامی جوانب حقوقی و مصلحتی از حکم قانون به نفع کشور استفاده
کنند و پرهیز از نقض مصالح ملی نموده و نیز دغدغهی حق شهروندی
نامزدوزیران را داشته باشند .بر این اساس ،نمایندگانی که در تالش
اندمصوبهی مجلس را تغییر دهند ،میتوانند توجیه حقوقی و قانونی
داشته باشند .نکتهای که میشود برای حل این مسئله مطرح ساخت،
این است که نمایندگان بیش از حد این مسئله را سخت نگیرند ،لیاقت
و شایستگی نامزدوزیران را مالک قرار دهند و در صورتی که تشخیص
دادند که وزیران پیشنهادی درایت کاری و شایستگی برای خدمت
دارند و کارنام هیشان به فساد و خیانت به وطن آلوده نیست ،به آنها
رای اعتماد دهند.
 -2نکتهی مهم دیگر این است که داشتن تابعیت دوگانه تنها به
وزیران خالصه نمیشود ،رییس جمهور ،مقامهای بلندرتبهی دولتی
و نمایندگان شورای ملی و شهروندان عادی را هم شامل میشود.
اگر مالک این باشد که کسانی که شهروندی کشور دیگر را دارند،
نتوانند در پستهای مهم دولتی استخدام شوند ،این الزام نباید تنها
وزیران را شامل باشد .حال آنکه در قانون اساسی این موضوع تنها در
مورد وزیران پیشبینیشده است و سایر مقامات عالیرتبهی دولتی و
کشوری را شامل نمیشود .همانگونه که برای یک وزیر زمینه برای
سوء استفاده و خیانت به کشور میتواند فراهم شود ،به رییس جمهور
بیشتر و به مقامهای دولتی و کشوری دیگر نیز به همان تناسب

میتواند فراهم شود .این نارسایی در قانون اساسی وجود دارد و نیاز
است که رفع شود.
 -3حقوق شهروندی موضوع دیگری است که با رد شدن نامزدوزیران
دوتابعیتی از پست وزارت نقض میشود .وقتی در مادهی بیست
و دوم قانون اساسی حکم شده است« :هرنوع تبعیض و امتیاز بین
اتباع افغانستان ممنوع است .اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر
قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند» ،میرساند که تا زمانی
که کسی تابعیت کشور را دارد ،نباید از حقوق برابر خویش با سایر
شهروندان محروم شود .اگر بهطور قطع حکم شود که نامزدوزیران
دارای تابعیت دوگانه نمیتوانند به عنوان وزیر معرفی شوند ،در تناقض
به حق شهروندی نامزدوزیران میباشد که قانون اساسی به آن اشاره
کرده است.
در یک نتیجهگیری نهایی میتوان گفت ،اتخاد موضع سخت در مورد
تابعیت دوگانهی نامزدوزیران با وجودی که میتواند توجیه قانونی داشته
باشد و قانون اساسی این راه را باز کرده است که هرگاه وزیران به خاطر
داشتن تابعیت دوگانه به کشور خیانت کنند و وابستگی سیاسیشان با
کشور دومی مشهود باشد ،مجلس نمایندگان میتواند به آنها رای رد
دهد و در صورت احراز پست وزارت ،سلب صالحیت کند ،به نحوی
این پیشبینی نیز در قانون اساسی شده است که نمایندگان میتوانند
در صورت مصلحت به نامزدویران رای اعتماد دهند و حق شهروندی
آنها را نقض ننمایند.
مسئلهی دوتابعیتی یک موضوع مهم است که باید در قانون اساسی حل
شود و برای آن حکم قطعی و همهجانبه در قانون اساسی آورده شود که
دوتابعیتی را میپذیردیا نه .تا زمانی که این تناقض در قانون اساسی
باشد ،این مسئله میتواند مسئلهساز شود.
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ماخیلیشفافیم

با تمایل رییس جمهور غنی به کشور چین ،امیدواری
بر این است که چین از قدرت و نفوذ تاریخی خود که
بر کشور پاکستان دارد ،برای ثبات و پایداری به نفع
افغانستان استفاده کند .حامد کرزی ،رییس جمهور
ش کرد اسالمآباد را قانع کند
ن بیهوده تال 
پیشین افغانستا 
تا روی سران طالب -پناهنده در پاکستان -فشار آورد
و آنها را وادار به اشتراک در گفتمان صلحکابل کند.
اشرف غنی ،رییس جمهور جدید ،تمام این تالشها را
نادیده گرفت و کارت چینیها را برای بازی کردن برگزید.
او بهطور واضح از پکن خواست که برای تقویت همکاری،
به دولت پاکستان که همواره با دوگانگی سخن میگوید،
فشار وارد کند.
اما کابل همچنان در این زمان انتقال [مسئولیت امنیتی]،
ن به دیدهی شک مینگرد .ترس از این نیز
به سوی چی 
وجود دارد که این تمایالت به فریفتگی و اغواگری محض
نیانجامد .مردم افغانستان مطمئن نیستند که چین بتواند
به تنهایی از این مسئله بهره ببرد .در مس عینک که
از قرارداد آن هفت سال میگذرد ،تا هنوز کا ر عملی
شروع نشده است .شرکت چینی قرارداد کنند ه در پی
گفتوگوی دوباره بر روی همان قرارداد است تا خود را
از تعهدات امضا شده رها کند .عوایدی که دولت و مردم
افغانستان رویایش را دیده بودند ،اکنون به یک سراب
دست نیافتنی تبدیل شده است.

به نظر میرسد کارت جدیدی در افغانستان به بازی گرفته شده است .با خروج بخش بزرگی از
نیروهای ناتو که پس از حادثهی  11سپتامبر ،سیزده سال جنگ پرهزینه را در افغانستان متقبل
شدند ،اکنون بازی جدید قدرت شروع شده است .مسیرها تغییر خوردهان د و این خالیگا ِه به میان
آمده ،به نفع بازیگران جدید ُپر میشود .چی ن با یک معمای جدید وارد صحنه شده است .در حول
همین نکته ،این پرسش را در کابل و جاهای دیگر میپرسند :آیا پکن به جای واشنگتن ،نقش
پدرخواندگی در افغانستان را بازی کرده میتواند؟ کشوری که نیروهای امنیتیاش فقط به طور
تیوریک مسئولیت امنیتاش را عهدهدار شدهاند و هنوز بودجهی کافی برای تأمینات نیروهای
امنیتیاش ندارد.
مأموریت [جنگی] ناتو و امریکا در این کشور ،پس ازانتخابات طوالنی و جنجالی ریاست جمهوری
افغانستان ،پایان داده شد .در پی همین انتخابات ،در آخر ماه سپتامبر ،اشرف غنی قدرت را در کابل
به دست گرفت .او کسی است که نسبت به تحوالت جاری دیدگاه روشن دارد .او برای استقرار
صلح در افغانستان ،یک شانس باالقوه را در چین میبیند؛ کشوری که تأثیرگذاری سیاسی زیادی بر
پاکستانی که شورشیان طالب را در خاک خود جا داده است ،دارد.
بر اساس گزارش روزنامهی پاکستانی « »The Newsکه به تاریخ  2جنوری به نشر رسید ،در
حاشیههای زمانی این فضا ،دو تن از سران طالب که در قطر به سر میبرند ،در ماه نوامبر از کشور
چین دیدار کردند .گفتهی ایمل فیضی ،سخنگوی حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان
خبری در افغانستان -به نشر رسید ،این دیدار
که سخنانش توسط خبرگزاری پژواک -یک پایگاه 
«توسط سازمان استخباراتی پاکستا ن ترتیب داده شده بود».
رژیم پک ن تاکنون یک نقش بیطرف و آرام سیاسی را در افغانستان بازی کرده است .چین حملهی
غرببر افغانستان را پس از حملهی  11سپتامبر تأیید کرد .این حمله منجر به کنار راندن گروه
طالبان که افغانستان را از سال  1996تا  2001رهبری کرده بودند ،شد .در پی همین واژگونی طالبان
از قدرت ،بخشی از شورشیان به شاخههای دیگری از جهادیان بینالمللی پیوستند .چین همواره با
سرکوب کردن قوم جداییطلب اویغور در والیت سینکیانگ ،با شورش افراطیان در آسیای میانه
مواجه بوده است .چین  200کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد .بنابراین ،از آنچه که به کابل
آسیب میزند ،چین نیز در امان نیست .لذا چین مجبور است به خاطر این مسئله بیتفاوت نماند.
در زمان حضور نظامی غرب در افغانستان ،کشور چین تالش کرد که مؤثریت خود را در این کشور
حفظ نماید .لذا بار سنگین [تأمین امنیت] را به دوش امریکا و متحدانش گذاشت .این کشور خود
را آمادهی یک نقش خوب و مؤثر نمود .از زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان ،این کشور از
دادن ذهنیت به افکار عمومی مردم افغانستان مبنی بر اشغال این کشور توسط خارجیها ،ابا ورزید.
این کشور خود را بیشتر بر ساختارهای اقتصادی متمرکز کرد .شرکتهایش را با ابزارهای پیشرفته
مجهز کرد .کشور چین ،در سال  2007توانست قرارداد بهرهبرداری از ذخایر معدنی مس عینک
را که در والیت لوگر در جنوب کابل موقعیت دارد ،از آن خود نماید .پکن همچنان از یک قرارداد
استراتژیک دیگردر افغانستان پرده برداشته است که در تحرک اقتصادی افغانستان نقش عمده را
بازی میکند :کنترول بخش بزرگ از ذخایر معدنی.
در زمان خروج نیروهای ناتو ،آیا این یک مرحلهی شفاف سیاسی است؟ در این دو سال اخیر ،با
اشتراک در دو گردهمایی دیپلماتیک -سازمان همکاری شانگهای ( )OCSو نشست قلب آسیا-
به نظر میرسد که چینیها عالقهمندی بیشتری به تأمین ثبات افغانستان دارند .یک دیپلمات
ناتو میگوید« :تا زمانی که امریکاییها در افغانستان میرزمیدند ،ناامنیها در کشو ر هیچگاه مورد
اعتراض چینیها قرار نگرفتند؛ چو ن پکن نمیخواهد امریکاییها در افغانستان پایگاههای بزرگ و
دایمی داشته باشند .در حال حاضر ،امریکاییها به پایان تعهداتشان در افغانستان رسیدهاند؛ اما چین
شاین ناامنیها در افغانستان برآمده است».
در صدد روپو 

نشانههای نامطلوب
پایههای اقتصادی چین نیز به این جهت سوق داده شدهاند .عبدالحکیم مجاهد ،یکی از
کادرهای پیشین طالبان که با شورای عالی صلح کابل ( )HCPدر ارتباط بوده است ،میگوید:
«چینیها با بهدست آوردن قرارداد بهرهبرداری از ذخایر معدنی مس عینک و هایدروکاربونیت،
اکنون نگران ثبات آیندهی افغانستان میباشند».
با تمایل رییس جمهور غنی به کشور چین ،امیدواری بر این است که چین از قدرت و نفوذ
تاریخی خود که بر کشور پاکستان دارد ،برای ثبات و پایداری به نفع افغانستان استفاده کند.
ش کرد اسالمآباد را قانع کند تا روی
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستا ن بیهوده تال 
سران طالب -پناهنده در پاکستان -فشار آورد و آنها را وادار به اشتراک در گفتمان صلحکابل
کند .اشرف غنی ،رییس جمهور جدید ،تمام این تالشها را نادیده گرفت و کارت چینیها را
برای بازی کردن برگزید .او بهطور واضح از پکن خواست که برای تقویت همکاری ،به دولت
پاکستان که همواره با دوگانگی سخن میگوید ،فشار وارد کند.
اما کابل همچنان در این زمان انتقال [مسئولیت امنیتی] ،به سوی چی ن به دیدهی شک
مینگرد .ترس از این نیز وجود دارد که این تمایالت به فریفتگی و اغواگری محض نیانجامد.
مردم افغانستان مطمئن نیستند که چین بتواند به تنهایی از این مسئله بهره ببرد .در مس عینک
که از قرارداد آن هفت سال میگذرد ،تا هنوز کا ر عملی شروع نشده است .شرکت چینی قرارداد
کنند ه در پی گفتوگوی دوباره بر روی همان قرارداد است تا خود را از تعهدات امضا شده رها
کند .عوایدی که دولت و مردم افغانستان رویایش را دیده بودند ،اکنون به یک سراب دست
نیافتنی تبدیل شده است.
اما در مورد روند صلح با رنگ چینایی ،تا هنوز خیلی زود است که نقش پکن مورد ارزیابی قرار
گیرد .با این حال ،چی ن به خاطر برخی عوامل طبیعی ،به کابل عالقهمند است .آیا این یکی
از دالیلی نیست که چین قربان ی جهادیان افراطی وزیرستان شمالی پاکستان شده است که
اویغورها را پناه دادهاند؟
افزایش روابط با افغانستان در ساختار احترام روابط نیک استراتژیک با پاکستان بر پایداری
افغانستان کمک خواهد کرد؟ بدون شک ،اسالمآباد باید دوگانگی را در قبال جهادیان افراطی
که کابل قربانی آن میباشد ،کنار بگذارد.
همبستگی تاریخی میان چین و پاکستان بر مبنای منفعت مشترکشان برای تضعیف هند در
افغانستان میباشد .یقینا ،سایهی چین در افغانستان گستردهتر میشود .اما الزاما این به معنای
برآورده شدن خواستههای کابل نیست و در حال حاض ر محکوم به یک سادهانگاری شده است.

از پارلمان خبرهای خوشی میرسند .درگیری فیزیکی را
میگویم .یک نفر در کمال خضوع و ادب چیزی میگوید
که سرشار از پترول است .بعد ،از آنسو یک نمایندهی دیگر
دهان خود را باز میکند و از الی دندانهای همچون صدف
خود -که متأسفانه در اثر نصوارگردشی زرد شده -یک چوب
گوگرد داغ را به طرف نمایندهی اولی پرتاب میکند .ذرات
پترول و گوگرد آتشدار به هم میرسند و جلسهی پارلمان
آغاز میگردد .خوب ،ما افغانیم و خاطرهی افغان از گفتوگو
غالبا همین کفتوکوب است .فرض کنید یک نمایندهی
امروزین پارلمان بخواهد گذشته را چراغ راه آیندهی
خود کند .این نماینده مجبور است به گذشتهی پارلمان
در افغانستان نظر بیندازد .آنجا هم همین کفتوکوبها
را مییابد .در ضمن ،حتما میدانید که سابق هرکس در
پارلمان لت میخورد ،بعدا رییس جمهور میشد .نمونهاش
خدا بیامرز حجت الکمون و الکمونیستین ببرک کارمل .این
از این.
اما این نامزدهای وزارتها هم عجب مردمی هستند .یکی
شان نمیگوید که برنامههای خود را به پیش خواهد برد،
به شرطی که .این قید «به شرطی که» را اصال بر زبان
نمیآورند .آخر ،شما از کجا میدانید که فردا و پس فردا باز
امریکا و غرب بوجیهای دالرشان را میفرستند؟ مخصوصا
که فعال بزرگان حکومتی ما چنان با اعتماد بهنفس حرف
میزنند که آدم خیال میکند افغانستان بهزودی به یک
ابرقدرت مهارناپذیر تبدیل خواهد شد .اگر دولتمردان جهان
این نطقهای مملو از اعتماد بهنفس کالنهای ما را بشنوند،
باور کنید کمکهای خود را قطع میکنند .رحمتاهلل نبیل،
رییس امنیت ملی را دیدهاید که چهطور سبیل میتاباند؟
البته خوب میکند .ما یک سیال دالخور داریم که پروتین
بدنش کال از دال پوره میشود و اساسا در عمر خود طعم
آشک را نچشیده .خوب است حداقل روی همین یکی را کم
کنیم .منتها آنچه مرا تقریبا کشته این است که نمیدانم چرا
مقامات دولتی ما این قدر صادق اند .البته نه در همه جا و
همه وقت .رییس امنیت ملی ما گفته که افراد این نهاد در
جبههی دشمن نفوذ کردهاند .سابق ما که هفت-هشت ساله
بودیم و شفتالو دزدی میرفتیم ،شب قبل از عملیات در
صاحب باغ شبنامه نمیانداختیم که فردا شب ما
حویلی
ِ
سیزده نفر به باغ شما حمله میکنیم و نسل شفتالوی شما را
برمیاندازیم .درست است که کودک بودیم؛ اما عقلمان این
قدر کار میداد که آمر عنایت خان صاحب باغ آدم شریری
است و اگر خبر شود که به باغش هجوم میبریم ،پوست از
کلهی ما میکند .از آنسو ،پاکستان را ببینید .تا حاال چهار
هزار راکت به خاک افغانستان زدهاند ،ولی هر وقت بپرسی
که چرا میزنید ،خود را یک رقم گول و گنگس میاندازند
که گویی از ماجرا اصال خبر ندارند.
ما خیلی شفافیم .این قدر شفافیم که در چیزی که میگوییم،
یک ثانیه هم مجال ابهام نمیگذاریم .به همین خاطر ،تا
دهان خود را باز میکنیم ،چند تا مشت هم در همان حوالی
به ظهور میرسند.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

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

من هزارهی سنیام ،راه بیابان کجا است؟
مدتی است که تب و تاب هزارهی سنییابی ،صبر از
دلهای چندی ربوده است .بهتازگی گویا هزارههای
پنجشیر هم به فکر راهاندازی پروسهی هویتیابی

هزارگیشان افتادهاند.
حتما هرکس در این مورد نظری دارد .حتما کسانی خوشبین هستند و کسانی بدبین .اما
به نظر من ،اگر هزارههای سنی روابط و پیوندشان با اقوام سنی دور و برشان را حفظ
کنند ،به نفعشان است .اگر احساس میکنند که در حقشان تبعیض روا داشته میشود،
راهحل سازندهتر آن است که به سمت یک همگرایی افغانستانشمول هزارههای سنی
حرکت کنند .این نه با منافع ملی ،نه با همزیستی مسالمتآمیز و نه با ارزشهای حیات
مدنی در تضاد خواهد بود و نه دیگران را خیلی نگران خواهد کرد.
دل بستن به هزارههای شیعه و همگرایی نزدیکتر با اینها اما بدون شک به ضررشان
خواهد بود .این همگرایی نه فعال عملی است و نه مفید و به احتمال زیاد ،تا یک
مدت بسیار طوالنی از حد یک رویای رومانتیک اما مشکوک تجاوز نخواهد کرد .برای
اکثریت هزارههای شیعه ،مذهب مهمترین عنصر هویتیشان است و در بسیاری موارد
وقتی هزاره میگویند ،منظورشان همان شیعه است .خدا نکند که پای از پنجشیر کنده
شود و دست از دایکندی!
پیشبینی من آن است که در سالهای آینده ،تأکید هزارههای شیعه بر عنصر مذهبی
هویتشان نه تنها فروکش نخواهد کرد که تازه شدیدتر هم خواهد شد .از تعداد معدودی
از نیروهای کنجکاو تحصیلکرده که بگذریم ،اکثریت هزارهها هنوز تاریخ مذهبیشان با
تاریخ خودشان را یکی میدانند؛ یعنی هزارههای شیعه اساسا مردم بیتاریخ هستند .شما
مذهب شیعه و تاریخ رواییاش را از اکثریت هزارههای شیعه بگیرید ،چیزی بهنام گذشته
و تاریخ برایشان برجای نمیماند؛ چون اینها با تاریخ خودشان کامال بیگانه هستند.
تماشای این تب هویتطلبی قومی افغانی هم بیم دارد و هم لذت و هم کیف .پنجشیری
برمیخیزد و میگوید ،من هزاره هستم .آیتاهلل شیعه که سید است به یاد سید قطب و
انور سادات اشک میریزد .آن سید دیگر از کلمهی سید تنها در اول نامش راضی نشده،
کلمهی سادات را هم در آخر نامش اضافه میکند ،تا به مردم بفهماند که قوم یعنی
چه! آقای پدرام از تاجیکهای چین میخواهد که به افغانستان آمده ،ایشان را در بهبود
کار شورای تاجیکان یاری کنند .اشرف غنی و کرزی قسم میخورند که اگر به طالبان
بپیوندند ،به عنوان قهرمانان قوم ،مورد استقبال قرار میگیرند.


Mohammad Nateqi

سخنرانی تأثیرگذار
امروز با چند صاحب نظر گفتوگو داشتم .بحث نامزدوزیران
پیش آمد .آنها از ارائهی برنامهی داکتر رحیمی خرسند
بودند و یکیشان به من گفت به جناب داکتر رحیمی سالم
مرا برسانید .وی تأکید داشت در «چینل وکال»یی که با آنها کار میکنم ،تماما به
توانایی داکتر رحیمی اذعان دارند و همهی اعضای گروه وکالی ما به ایشان رای
خواهند داد .وی میگفت :ارائهی برنامههای نامزدوزیران را گوش میدهم .انصافا جناب
داکتر سردار محمد رحیمی با مهارت و توانایی برنامههای خود را ارائه کرد و در بخش
سواالت به درستی و دقت پاسخ گفت .بنابراین ،امیدوارم نمایندگان مردم به نامزدوزیران
و به جناب رحیمی رای دهند.


Mohammad Qasim Wafayezada

احساس سرخوردگی در میان بامیانیها در عتیقه بیگمِ
وزارت باستانی به شکل سیاسیتری به نمایش درآمد.
بامیان ،این چهارراه تمدنهای کهن ،دی ر زمانی است
که در حاشیهها نفس میکشد .رهبران سیاسی و دولت
همان کاری را با بامیان میکنند که  1000سال قبل فرزند فراری محمد خوارزم شاه
کرد و بعد چنگیز .بامیان مرکز مقاوت در برابر لشکر چنگیز بود؛ اما با فرار شاهزاده به
سوی رود سند ،بامیان تالفی پس داد و لشکر چنگیز آن را به آتش کشید.
در زمان حزب وحدت نیز بامیان مرکز سیاسی هزارهها بود و رهبرنشینترین شهر
بیهیچ خاصیت شهری در هزارستان .اما پس از سقوط بامیان به دست طالبان در
خزان  ،1377بامیان باز هم بهای مقاومت را با فدا شدن جانهای بیشمار و سوختن
مزارع و زمینهای بسیار داد.
پس از سقوط طالبان ،بار دیگر بامیان بامی و نامی مرکزیتی سیاسی برای نامجویان
سیاست شد؛ اما بهزودی با تمرکز هستهی رهبری احزاب در کابل ،خالی شد و دیگر
به حاشیه رفت تا این بار بهای سنگینتری را بپردازد.
در طول  13سال گذشته ،بامیان امن بود ،خانهی دموکراسی بود و مامن آرام نهادهای
مدنی؛ اما مانند آثار تاریخی آن ،در لیست اولویتهای دولت همواره تاریخی ماند
و برای توسعه و بازسازی و سهمدهی به آن در برنامههای نوسازی توجه الزمی
صورت نگرفت.
بامیانیها با ساختن هریکین ،اعطای مدال به االغ بارکش خدمتگار و کاهگل کردن
سرکها صدای اعتراضشان را بلند کردند؛ اعتراضهایی که در قالب زیباترین
ابتکارات مدنی صورت گرفتند .اما در سطوح متفاوت به جای پاسخ به خواستهای
معقول و مشروع مردم ،تالش کردند تا سر این ابتکارات مدنی را ببرند که شهید
جواد ضحاک بود ،و این کار شد.
حاال هم ،بامیانیها میبینند که در دولت وحدت ملی داستان بامیان همان است
که بود .بامیان برای رهبران سیاسی میدان جنگ حزبی و سیاسی است و رای آن
اهمیت دارد؛ اما در میدان امتیازات سیاسی و بودجه و برنامههای توسعهای دولت،
بامیان در حاشیهها میماند .اکنون بامیانیها با عتیقه بیگم برای وزارت کلیدی
باستانی ،اعتراضشان را سیاسیتر ساختهاند تا از عتیقه بودن و از تاریخ تجرد و
انزوا ،بیرون آیند.
این سرخوردگیها ،خاص چند نهاد مدنی نیست ،بلکه جمعی و عمومی است .این
سرخوردگیها در حال افزایش اند و اینکه جمعی میگویند ،اگر به ما توجه نشود،
ما سالم داعش را لبیک میگوییم ،نشاندهندهی اوج سرخوردگی از دولت و رهبران
سیاسی است.
باید بامیان را دریابید! پایتخت سارک را دریابید!
آبروی یک ملت حداقل برای سال  2015به وضعیت بامیان گره خورده است.

بهترین کتابهای سیاسی  2014از نگاه گاردین
«تحول در حزب راست»
نخستین کتاب بزرگ سیاسی سال « ،2014تحول در
حزب راست» ،نوشتهی «راب فورد» و «متیو گودوین»
م یباشد که یک پژوهش آکادمیک در بارهی ظهور
حزب استقالل انگلستان است .این کتاب به بررسی
ریشههای تأسیس این حزب در سال  1993و حامیان
راست افراطی در انگلستان پرداخته است .فورد و
گودوین معتقدند ،نایجل فراژ با تبدیل یک گروه فشار
به یک حزب تمامعیار ،کار بزرگی در انگلستان انجام
داده است.
«روی جنکینز»
«جان کمپبل» زندگ ینامهی «روی جنکینز» ،یکی از
اعضای ارشد پارلمان انگلستان و از مؤسسان حزب
سوسیال دموکرات بریتانیا را در ماه مارچ سال 2014
منتشر کرد .این کتاب تحقیقی دقیق و روشن است
که بهخوبی در بیان دستآوردها و نقاط قوت جنکینز
و نقاط ضعف شخصی او تعادل برقرار کرده و توانسته
منتقدان راست و چپ را راضی نگهدارد.
«لطفاً ،آقای پستچی»
کتاب دیگر «لطف ًا ،آقای پستچی» ،نوشتهی «الن
جانسون» است که تصویری واضح از انگلستان
دههی  1970ارائه کرده و جانسون در آن شوخطبعی
و سرزنشی را که در نخستین کتاب خود« ،این پسر»،
داشته حفظ کرده است.
«تشکیالت»
«تشکیالت» ،نوشتهی «اوون جونز» نیز نقدی
نی شدار از تشکیالت انگلیسی و تقاضایی شدید ب رای
دموکراسی است.
«جزیرهی خصوصی»
کتاب دیگر« ،جزیرهی خصوصی» ،نوشتهی «جیمز
میک» است که وقایع مربوط به تبدیل شدن خدمات

عمومی به راهی ب رای کسب سودهای خصوصی را به
تصویر کشیده است.
«بریتانیای مدرن»
«بریتانیای مدرن» که آخرین جلد از تاریخ حماسی
انگلستان ،نوشتهی «دیوید کیناستون» است ،به وقایع
اواخر دههی  1950و اوایل دههی  1960و شکلگیری
نخستین نشانههای مدرنیته در انگلستان م یپردازد.
«انقالب»
اما در سال  2014ب رای طرفداران خودمحوری
و فردگرایی ،انتخابهای متعددی در قفس ههای
کتابفروش یها وجود داشت .اول از همه کتاب
«انقالب» ،نوشتهی «راسل ب رند» که در آن
چشماندازی از یک جامع هی عادالنهتر ارائه شده و
انقالب و تحول نه تنها ممکن ،بلکه اجتنابناپذیر
معرفی شدهاند.
چرچیل :چگونه یک مرد تاری خساز شد

کتاب دیگر بیوگرافی وینستون چرچیل بهنام
«چرچیل :چگونه یک مرد تاریخساز شد» ،نوشتهی
«بوریس جانسون» ،شهردار سابق لندن است که در
آن جانسون سعی کرده رهبر زمان جنگ را مدل و
نمونهای از خود در دههی  1940معرفی کند.
«رابرت هوتون» در کتاب «آیا آنها به تو دروغ
م یگویند؟» توضیح م یدهد که چگونه سیاستمداران
مجبور به اتخاذ زبانی عجیب ب رای خود هستند.
«فیلیپ کولی» و «رابرت فورد» نیز در کتاب
«دروغها و صندوقهای رای» مجموعهای از مقاالت
در مورد  50مسئلهای که باید در بارهی انتخابات
انگلستان بدانید ،توضیح دادهاند.
در نهایت« ،جان کریس» ،نویسندهی کتاب «من
هرگز وعدهی یک باغ رز را به تو ندادم» ،روایتی طنز
از جهان عجیب مجادله و کشمکش نیروهای ائتالفی
ارائه کرده است( .برترینها)

مرگ حریم خصوصی

مارگو سلتز ،استاد علوم کمپیوتر دانشگاه هاروارد
پی شبینی کرد ،در آیندهی نزدیک رباتهایی به
اندازهی پشه در هوا پرواز خواهند کرد تا نمونههای
دیانای انسانها را بدزدند و فروشگاهها با بررسی
عادات خرید کارب ران ،به رازهای شخصی آنها پی
م یب رند و مثال از باردار بودن یک زن قبل از خانوادهی
وی مطلع م یشوند.
مارگو سلتز که به همراه تعدا د دیگری از اساتید دانشگاه
هاروارد به داووس سویس سفر کرده افزود ،ما همین
حاال در دنیایی هستیم که در آن حریم شخصی به
شیوهای که در قبل متداول بود ،دیگر وجود ندارد .حریم
شخصی به شکل متعارف آن دیگر وجود ندارد و مرده
است.
سوفیا روست ،محقق دیگر دانشگاه هاروارد هم
از انتشار قطعی اطالعات ژنتیکی افراد در حوزهی
عمومی خبر داد .به گفتهی وی ،نهادهای اطالعاتی
چند وقتی است در حال جمعآوری اطالعات ژنتیکی
رهب ران جهان هستند تا از می زان احتمال ابتالی آنان

به بیماریهای مختلف و همی نطور مدت زمان حیات
تقریب یشان مطلع شوند.
ک کارتی
این استاد با اشارهای تلخ به اقدامات سناتور م 
در دههی  50میالدی که به محرومیت اجتماعی
و حرفهای هزاران آمریکایی به بهانهی همراهی
با کمونیسم مبدل شد ،افزود :ما در آستانهی عصر
مک کارتیسم ژنتیک هستیم .او همچنین پی شبینی
کرد ،تهاجم به حریم شخصی دامنهدارتر و گستردهتر
م یشود .او گفت :مسئله این نیست که این اتفاقات رخ
م یدهند یا نه .مسئله این است که این اتفاقات قبال
رخ دادهاند .ما در عصر دولتهای کنترولگر زندگی
م یکنیم.
جوزف نای ،اندیشمند برجستهی علوم سیاسی نیز با
حضور در این اجالس گفت :دولتها به بهانهی حفظ
امنیت ملی ،همیشه م یتوانند پیامهای رمزگذاری شده
را مشاهده کنند .وی افزود :دولتها همیشه از ایجاد
یک درب پشتی در حوزهی ارتباطات صحبت م یکنند
تا تروریس تها نتوانند بدون اینکه مورد جاسوسی قرار

بگی رند ،با هم ارتباط برقرار کنند .اما مشکل این است
که اگر دولتها م یتوانند چنین کاری انجام دهند ،افراد
بد هم م یتوانند.
نای این پرسش را مطرح کرد که شما بی شتر نگران
ب رادر بزرگتر (اشاره به شخصیتی خیالی در رمان 1984
جرج اورل که رهبری اقتدارگرا ،مستبد و کنترولگر
است و عملکرد همهی شهروندان را به طور دایم
تحت نظر دارد) هستید یا ب رادرزادهی زشت کوچکتان؟
البته محققان و دانشمندان ضمن هشدار در مورد
خط رات پیشرفت فنآوری ،از اشاره به جنب ههای مثبت
آن نیز غفلت نکردند .از جمله مارگو سلتز در این مورد
گفت :به همان شیوهای که از پهبادهای کوچک ب رای
جاسوسی از مردم استفاده م یشود ،از آنها ب رای کمک
به افراد قرنطینه شدهی مبتال به بیماری ابوال هم
استفاده م یشود.
وی افزود :فنآوری اینجاست .این بستگی به ما دارد
که چگونه از آن استفاده کنیم .فنآوری در مجموع
بی شتر به ما کمک کرده تا آسیب وارد کند.
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دفاع ونگر از نحوهی شادی بازیکنان آرسنال

هفتهی گذشته جيمي کرگر ،بازيکن سابق
ليورپول و مفسر فعلي اسکاي اسپورت ،از
شادي پس از پيروزي بازيکنان آرسنال در
مقابل منچسترسيتي انتقاد کرده بود .در آن
دیدار ،بازیکنان آرسنال در پایان بازی ،اقدام
به گرفتن سلفی با هوادارانشان کردند.
هوادارانی که از لندن به ورزشگاه اتحاد
آمده بودند و  90دقیقه تیم محبوبشان
را تشویق کردند .آرسن ونگر در مصاحب های
در این رابطه گفت« :من هیچ مشکلی با
سلفی گرفتن بازیکنانم با هواداران ندارم؛ اما

قبول دارم که جشن گرفتن پیروزی ،باید به
شیوهی معقول و درستی انجام شود .چند
هفته قبل من توتی را دیدم که پس از
زدن گول به التزیو ،اقدام به گرفتن سلفی
با هواداران کرد ،البته فاصلهی او با جایگاه
تماشاگران زیاد بود .م یدانم که در این مورد
یک سری محدودیتهایی وجود دارند .فکر
م یکنم کار بازیکنانم درست بود و آنها
شادی خودشان را با هواداران بهخوبی تقسیم
کردند .نگران نباشید ،بازیکنانم م یدانند که
قهرمان لیگ نشدهاند».



عبدالزهرا :به دعای مردم ایران نیاز داریم

عال عبدالزه را  ،سوژهی اصلي رسانههاي
اي راني در دو روز گذشته بوده است .دوپينگ
او و اعتراض اي ران به اين موضوع به اخبار
اصلي جام ملتهاي آسيا بدل شد؛ اما در
نهايت مسئوالن کنفدراسيون فوتبال آسيا
راي به حضور ع راق در نيمهنهايي جام و
جدال با کوریای جنوبي دادند.
عبدالزه را بعد از اعالم رای به خب رنگاران گفته
است« :از بعض یها انتظار نداشتم که در این
چند روز علیه من صحبت کنند .یکی از آنها
رسول خطیبی ،سرمربی تراکتورسازی .او از
مکالمهاش با من خبر داده و تأکید کرده که
من به او گفتم ،مادهی نیروزا استفاده کردهام.
من کی این حرف را به خطیبی زدهام که
خودم خبر ندارم؟ تازه فدراسیون ای ران به
محض اینکه دوپینگ یک بازیکن ای رانی
مثبت م یشود ،سریع آن را اعالم م یکند.
اگر من دوپینگ م یکردم ،چرا اعالمش
نکردند؟ تازه من که یک خارجی بودم و نه
یک ای رانی» .عبدالزه را در ادامه م یگوید:
«جالب است که م یگویند ،دوپینگ مرا
 19سنبله اعالم کردهاند .من که  19سنبله
در ای ران بودم و تازه م یخواستم قراردادم را
فسخ کنم .حاال همه در استرالیا فهمیدهاند
که مسئوالن فدراسیون فوتبال ای ران این خبر

را منتشر کردند تا مردم ای ران ،باخت تیمشان
را فراموش کنند .رد شدن شکایت ای ران هم
این موضوع را ثابت م یکند».
عال عبدالزه را در ادامه م یگوید« :جدا از
مسئوالنی که به من تهمت زدند ،من مردم
ای ران را دوست دارم و همیشه در قلب من
جا دارند .هی چوقت فراموششان نم یکنم .نه
آنها را و نه لحظاتی را که در ای ران زندگی
کردم .باید از جمشید نظمی هم تشکر
کنم .او مرد بود و به من گفت که باشگاه
پول قراردادت را ندارد .من هم گفتم ،نه
م یخواهم شما را اذیت کنم و نه خودم را.
قراردادم را فسخ کرد و من هم پولی را که
از تراکتورسازی گرفته بودم ،پس دادم و به
ع راق رفتم .فقط متأسفم ب رای مرب یام در این
تیم که دروغ گفت و به من افترا زد .ب رای
خطیبی به زبان آوردن این نقل قول از من
جالب نیست».
عال عبدالزه را که قرار است در ترکیب ع راق
مقابل کوریای جنوبی بازی کند ،در پایان
م یگوید« :ای ران یها شیعه هستند و ما هم
شیعه .از مردم ای ران م یخواهم که باخت را
فراموش کنند و ب رای ع راق در بازی مقابل
کوریای جنوبی دعا کنند .ما به دعای مردم
شیع هی ای ران در این بازی نیاز داریم».



انریکه :نیمکتنشینی سوارز
تصمیم درستی بود

لویيس سوارز در پيروزي  0-6شنبه شب
بارسا در زمين الچه و در روز تولدش ،فرصت
حضور در زمين را پيدا نکرد .بارسا در این
دیدار کار دشواری ب رای شکست دادن می زبان
نداشت و با گولزنی پیکه ،پدرو ودو گول از
مسی و نیمار ،توانست به یک برد دلچسب
دست پیدا کند.
انریکه در پایان بازی در پاسخ به سوالی در
مورد نیمکتنشینی سوارز گفت« :بازیکنی
نم یشناسم که از نیمکتنشینی خوشش
بیاید .در هر بازی حداکثر  14بازیکن به
میدان م یروند و این مربی است که تصمیم
نهایی را در مورد ترکیب تیمش اتخاذ
م یکند .در مورد بازی ندادن به سوارز تصمیم
درستی گرفتم».
انریکه در مورد شرایط بازی نیز گفت« :من
یک دیدار  90دقیقهای دیدم که فازهای

مختلفی داشت .شرایط زمین کامالمطلوب
نبود و بازی کردن مقابل الچه همیشه دشوار
است .بعد از گول اول ،ما خودمان را آزاد
کردیم و توانستیم کنترول بازی را در دست
بگیریم .چنین دیدارهایی همیشه دشوار
هستند .من از عملکرد تیم در سراسر 90
دقیقه راضی هستم .مانند بقی هی بازیکنان
تیم ،نیمار نمایش سطح باالیی داشت.
شرایط خط حملهی ما خیلی خوب است .لیو
م یتواند در میانهی زمین یا به عنوان شماره
 9کاذب بازی کند .فارغ از اینکه چطور
حمله کنیم ،م یتوانیم دفاع هم کنیم .تیم
به بهترین شکل توانست خود را تقویت کند.
این نتیجه یک نشانهی عالی از آنچه این
تیم و باشگاه هست را نشان داد و همی نطور
نشان داد که در آیندهی نزدیک چهکارهایی
م یتوانیم انجام بدهیم».



کاسیاس:
در اللیگا اینگونه قهرمان میشوند

ریال مادريد در روزي که از اندازههاي واقعي خود
به دور بود ،در مقابل کوردوبا با گول دقيقهی
پاياني گرت بيل به برتري  1-2دست يافت.
شکل بازی ریال در مقابل کوردوبا به گونهای بود
که انتقادات زیادی را متوجه این تیم کرده است.
ایکر کاسیاس ،کاپیتان ریال مادرید در مصاحبه
با کانال پالس در مورد بازی روز شنبه گفت:
«فتح اللیگا ،از دل همین بازیها بیرون م یآید.
در بازیهایی که شایستهی برد نیستید؛ اما به
هر قیمتی پیروز م یشوید .اللیگا را اینگونه
تصاحب م یکنند .در حال حاضر ،نتایج همچنان
یاریگر ما هستند و فکر م یکنم همین هم

کافی باشد».
کاسیاس در ادامه افزود« :کسب پیروزی مهمتر
از ه رچیز دیگری است .زمین مسابقه هم
بیش ازحد خشک بود و بر بازی بد ما ب یتأثیر
نبود .ریال بازیکنان تکنیکی زیادی دارد که
قابلی تهای آنها در چنین زمینی پایین م یآید.
متأسفانه خیلی زود به کوردوبا پنالتی دادیم و
جو ورزشگاه هم از ابتدا کامال به نفع آنها بود.
با این حال ،خوشحالم که در همان نیمهی
اول گول مساوی را زدیم .در انتها سه امتیاز را
گرفتیم و اینکه همچنان صدرنشین هستیم،
راضی کننده است».

پدرو :بارسا در بهترین وضعیت
ممکن قرار دارد

بارسلونا شنبه شب در يک ديدار برتر ،با  6گول بر مي زبان
خود الچه غلبه کرد .پدرو که در مقابل الچه به جای لوییس
سوارز از ابتدا به میدان رفته بود ،موفق شد آخرین گول بارسلونا
را در دقیقهی  93به ثمر برساند .پدرو در پایان این بازی به
خب رنگاران گفت« :در ابتدا ،بازی کمی ب رای ما دشوار به نظر
م یرسید؛ چرا که بازیکنان الچه همه فضاهای خالی را بسته
بودند و اجازهی نفس کشیدن را به ما نم یدادند .فکر م یکنم
که گول پیکه ،لحظهی کلیدی بازی بود و فشارها را از روی
ما برداشت».
پدرو در مورد شرایط بارسا گفت« :فکر م یکنم که در بهترین
وضعیت ممکن قرار داریم .تحرک ما درون زمین بی شتر شده
و خیلی راحتتر از گذشته به گول م یرسیم .امیدوارم همین
روند را ادامه دهیم» .مهاجم اهل جزایر قناری بارسا در مورد خط
حمله تیمش گفت« :بازی در کنار مسی ،نیمار و سوارز یک
افتخار است .هماهنگی باالیی بین مهاجمان وجود دارد و این
به موفقیت بارسا کمک بی شتری م یکند».

مسی به آمار و ارقام رونالدو
توجهی ندارد

جوزپ بارتومئو ،ریيس باشگاه بارسلونا در پايان ديدار بارسا و
الچه ،به تمجيد از عملکرد بازيکنان تيمش ،بهخصوص مسي
پرداخت .بارسا شنبه شب در زمین الچه با نتیجهی درخشان
 0-6پیروز شد تا همچنان نزدیکترین تعقیب کنندهی ریال
مادرید باشد .بارتومئو در پایان این دیدار به خب رنگار کانال
پالس گفت« :بازی خوبی بود و یک نمایش کامل از بارسا
شاهد بودیم .پس از زدن گول دوم ،بازی عمال به نفع ما تمام
شده بود .مسی بازهم بهترین بازیکن ما بود .او به آمار و ارقام
بازیکنان دیگر (رونالدو) توجهی ندارد و کار خودش را انجام
یزند و پاس گول م یدهد و در مجموع،
م یدهد .لیو گول م 
هدفش کمک به تیم است .با مسی ،نیمار و سوارز ،بارسا
بهترین خط حملهی دنیا را در اختیار دارد».
بارتومئو در مورد استراحت دادن انریکه به بسیاری از بازیکنان
اصلی در مقابل الچه گفت« :فکر م یکنم تصمیم درستی بود
که انریکه اتخاذ کرد .این مسئله باعث م یشود که همهی
بازیکنان دارای انگیزه باشند و بازیکنان ثابت نیز کمی به
استراحت پرداخته و تازهنف ستر از گذشته شوند» .رییس بارسا
در مورد دیدار حساس مقابل اتلتیکو در کوپا دلری گفت:
«بازی رفت را با حداقل نتیجه پیروز شدهایم و معتقدم که
در ویسنته کالدرون ب رای کسب پیروزی باید وارد زمین شویم،
نه مساوی».

واکنش بازیکن مضروب
به عذرخواهی رونالدو

کريستيانو رونالدو روز شنبه و در دقيقهی  83بازي ریال
مادريد-کوردوبا ،به علت برخورد فيزيکي شديد با اديمار ،مدافع
ب رازيلي کوردوبا ،با کارت سرخ مستقيم ،از زمين بازي اخ راج
شد .کریستیانو ساعاتی پس از پایان بازی ،در صفحهی تویتر
خود اقدام به عذرخواهی از ادیمار کرد و این بازیکن ب رازیلی
نیز در مصاحب های ،پوزش رونالدو را پذیرفت .او به خب رنگاران
گفت« :اوضاع ب رای ریال و رونالدو خوب پیش نم یرفت و
او عصبی شده بود .در رونالدو احساس درماندگی را م یدیدم.
عذرخواهی او را قبول م یکنم؛ چرا که این اتفاق م یتواند از
سوی هر فوتبالیست دیگری رخ دهد .در جریان بازی ممکن
است چنین درگیریهایی اتفاق بیفتند .انتظار دارم ب رای رونالدو
یک محرومیت نورمال و عادی را در نظر بگی رند».

روبن :میخواهیم بدون شکست
قهرمان شویم

آرين روبن ،هافبک بايرن مونيخ عنوان کرد که تيمش
م يخواهد بدون شکست قهرمان بوندسليگا شود .بایرن  5روز
دیگر ،نیمفصل دوم را با دیدار مقابل ولفسبورگ شروع خواهد
کرد .آنها در نیمفصل اول 17 ،بازی انجام دادند که در  14بازی
پیروز شدند و  3بازی دیگر با تساوی به پایان رسید.
روبن در جمع خب رنگاران گفت« :امیدوارم بازیکنانمان آماده
باشند .هنوز یک هفته فرصت داریم که تمرین کنیم و باید از
آن بهخوبی استفاده کرد .در طول تعطیالت خوب کار کردهایم،
مخصوصا در قطر و حاال م یخواهیم رو به جلو حرکت کنیم.
باید از لحاظ روحی-روانی ب رای هر بازی آماده باشیم و این روند
از بازی اولمان شروع م یشود .تابهحال قدم بزرگی برداشتهایم.
با تیم دوم جدول مسابقه داریم و اگر پیروز شویم 14 ،امتیاز
اختالف ایجاد خواهد شد .باید رو به جلو حرکت کنیم».

بازتاب اخراج رونالدو در رسانههای جهان

حرکت زشت کريستيانو رونالدو در بازي شنبه
مقابل کوردوبا که به اخ راج او منجر شد،
بازتاب گستردهاي در رسانههاي جهان داشت.
رونالدو که در مقابل کوردوبا بسیار عصبی به
نظر م یرسید ،در جریان بازی ،با سه بازیکن
این تیم درگیری فیزیکی پیدا کرد و در نهایت
به دلیل مضروب کردن ادیمار ،از زمین بازی
اخ راج شد .در زیر ،واکنش برخی رسانههای
معتبر جهان به این اتفاق را مشاهده م یکنید:
اوله آرجانتی ن :رونالدو بیش از اینکه
بازیاش در مقابل کوردوبا به چشم بیاید،
زور بازویش به چشم آمد .او با مشت و لگد
به جان ادیمار و خوسه کرسپو افتاد؛ در حالی
که دقایقی قب لتر ،یک بازیکن دیگر را نیز
هدف حملهی خود قرار داده بود .او پس از
اخ راج ،اقدام به تمیز کردن نشان فیفای روی
پی راهنش کرد.
تلگراف انگلستان :رونالدو شخصیت اول
بازی ریال و کوردوبا بود ،نه به خاطر گولزنی،
که به خاطر درگیری با بازیکنان حریف و کارت

سرخ مستقیم .خروج او از زمین نیز با تحریک
کردن تماشاگران همراه بود.
گاتزتا دلو اسپورت ایتالی ا :رونالدو با
ضرب و شتم بازیکن کوردوبا ،از زمین اخ راج
شد و احتماال دربی مادرید را از دست خواهد
داد .پاک کردن نشان فیفا در هنگام خارج
شدن از زمین نیز شگفتآور بود.
موندو دپورتیووی اسپانیا :رونالدو،
تصویری از ناتوانی و آشفتگی ذهنی .او با
مضروب کردن ادیمار ،از بازی اخ راج شد؛ در
حالی که پی شتر به یک بازیکن دیگر کوردوبا
نیز با مشت حمله کرده بود و باید زودتر از
زمین اخ راج م یشد.
اسپورت اسپانیا :به لطف گزارش داوری،
رونالدو احتماال دو بازی محروم م یشود .فوق
ستارهی ریال بار دیگر درماندگی خود را با
مضروب کردن بازیکنان حریف جب ران کرد.
این پنجمین کارت سرخ رونالدو در دوران
فوتبالش است؛ در حالی که مسی هرگز از
بازی اخ راج نشده است.



راجرز :بالوتلی به انتخاب من نیمکتنشین است

برندن راجرز ،سرمربي ليورپول پس از تساوي
 0-0مقابل بولتون واندررز در جام حذفي
عنوان کرد که بالوتلي مشکلي ب راي بازي
کردن ندارد ،ولي اين تصميم خودش است
که سوپر ماريو را بازي ندهد .سوپر ماریو از
زمان پیوستنش به لیورپول عملکرد خوبی
نداشته و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
او در جمع خبرنگاران گفت« :با ماریو
صحبت کردم .او دقیقا م یداند که ب رای
حضور در ترکیب تیم ،باید چه فکتورهایی
رعایت شوند ،مانند باقی بازیکنان .دیروز
حدود  1ساعت با هم صحبت کردیم .فکر

م یکنم او م یداند که اوضاع چگونه است .او
ب رای یک هفته مصدوم بود .اوایل هفتهی
پیش ،او نم یتوانست ب رای تیم به میدان
برود و این موضوع ب رایش سخت بود .او
دیگر م یداند سطح تیم کجاست .شما
پرسینگ و حمالت ما را م یبینید .اگر
نم یتوانید این کار را انجام دهید ،جایی در
ترکیب تیم نخواهید داشت».
راجرز ادامه داد« :احتماال ماریو لیورپول
واقعی را در طول  6یا  7هفتهی اخیر دیده
و متوجه م یشود ب رای حضور در ترکیب تیم
به چه فکتورهایی نیاز است».



هوملس :هیچ تضمینی وجود ندارد
که بتوانم در نیمفصل دوم خوب باشم

ماتس هوملس ،مدافع دورتموند اعتقاد دارد که
هیچ تضمینی وجود ندارد که او در نیمفصل
دوم در بهترین حالت خود قرار داشته باشد.
هوملس در خصوص این مورد گفت :در
بازی دوستانه مقابل اوترخت نشان دادم که
م یتوانم خیلی بهتر از اینکه هستم ظاهر

بشوم و به تیمم کمک کنم تا بتواند از این
وضعیت رها شود .وی در آخر افزود :با وجود
خوب ظاهر شدن در مسابقه با اوترخت و در
بودن شرایط خوب بدن یام نم یتوانم تضمینی
بدهم ک ه م یتوانم نیمفصل دوم بهترین دفاع
مرکزی دورتموند م یشوم.



مونتال :چلسی اگر کوادرادو را میخواهد،
باید مبلغش را بپردازد

وینچنزو مونتال در تازهترین اظهار نظرش
در مورد کوادرادو گفته است اگر چلسی او
را م یخواهد ،باید مبلغ فسخ قرارداد او که
 35میلیون یورو است را بپردازد« .مشکل
پی رامون کوادرادو بسیار ساده است .اگر کسی
او را م یخواهد ،باید مبلغش را بپردازد ،آنچه

در قراردادش نوشته شده است .اگر تیمی
آن مبلغ را پرداخت کرد و خود بازیکن هم
خواست برود ،آنگاه م یتواند برود .اما کوادرادو
ب رای فروش نیست» .تیم چلسی از مشتریان
جدی کوادرادو است .این بازیکن کلمبایی در
تابستان بسیار به نیوکمپ نزدیک بود.



کاگاوا :بابت هدردادن پنالتی
با تمام وجود عذر میخواهم

شینجی کاگاوا روز جمعه در دیدار مرحلهی
یکچهارم نهایی جام ملتهای آسیا با
امارات یها ،ضربهی پنالت یای از دست داد
که منجر به حذف تیمش ب رابر حریف شد.
وی اظهار داشت :نتیج ه بیانگر خیلی چیزها
است .نتوانستیم گول بزنیم و من خودم را

مقصر م یدانم .واقعا از این بابت متأسفم.
او ادامه داد :حین بازی صاحب فرصتی نشدم
و پنالتی را نیز خ راب کردم .بازی را باختیم.
کاگاوا افزود :اگر پنالتی را گول م یکردم،
م یتوانستیم برنده شویم .با تمام وجود اب راز
تأسف و ناراحتی م یکنم.



درخواست  100میلیونی یووه در ازای پوگبا

باشگاه يوونتوس در ازاي پل پوگبا ،ستارهي
جوان خود  100ميليون يورو م يخواهد.
شایعات مبنی بر جدایی پوگبا پس از
مصاحب هی مدیر ب رنامههای او بهشدت
قوت گرفت و تیمهای زیادی خواهان جذب
هافبک فرانسوی هستند .او به عنوان یکی
از بااستعدادترین بازیکنان جوان جهان شناخته

م یشود و یووه نم یخواهد ستارهی آیندهدار
خود را ب هراحتی از دست دهد .دیلی میرر
گزارش داد که بیانکونریها در ازای او100 ،
میلیون یورو از تیمهای پی شنهاد دهنده
درخواست کردهاند .بایرن مونیخ ،چلسی،
ریال مادرید ،یونایتد و پاریس سنت جرمن از
مشتریان پوگبا هستند.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
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تشریح برنامههای کاری چهار نامزدوزیر در مجلس

رحیمی :بازار آزاد بازتعریف شود

اطالعات روز :چهار نامزدزویر کابینه
دیروز در مجلس حضور یافتند و برنامههای
کارشان را ارائه کردند .سردار محمد رحیمی،
نامز د وزارت تجارت و صنایع ،سردار محمد
رحمان اوغلی ،نامزد وزارت اقتصاد ،خاطره
افغان ،نامز د وزارت تحصیالت عالی و
حسین عالمی بلخی ،نامزد وزارت مهاجران
ن از جملهی نامزدوزیرانی
و عودت کنندگا 
بودند که برنامههایشان را ارائه کردند.
این چهار نامزدوزیر دیروز روی مبارزه
با فساد اداری و آوردن اصالحات تأکید
داشتند .پیش از این ،چند نامزدوزیر دیگر
نیز بر این مسئله تأکید داشتند .سردار محمد
رحیمی ،نامزد وزارت تجارت و صنایع دیروز
وضعیت اقتصادی را وخیم خواند و گفت،
اکنون رهبری تجارت در اختیار حکومت
نیست ،بلکه کشورهای همسایه این رهبری
را به دست گرفتهاند.
او در ادامه این حالت را سبب بحرانی شدن

وضعیت اقتصادی در کشور خواند و تأکید
کرد ،ورود کاالهای بیکیفیت از خارج،
چالشی دیگر است .رحمیی افزود ،اگر از
مجلس نمایندگان رای اعتماد دریافت کند،
برای حل مشکالت یاد شده برنامههای
مشخص دارد و آن را عملی میکند.
سردارمحمد رحیمی گفت ابتدا نیاز است
که "بازار آزاد" بازتعریف شود و دولت به
صورت مسئوالنه وارد بازار شود تا هم بتواند
عدم توازن در آن را کنترل کند و هم جلو
بینظمی را بگیرد.
به دنبال آن ،سید حسین عالمی بلخی،
نامزد وزارت مهاجران و عودت کنندگان
برنامهی کاریاش را تشریح کرد و گفت،
اگر از مجلس رای اعمتاد بگیرد ،در قسمت
ساختن شهرکهای معیاری برای تشویق
پناهجویان ،حل مشکالت آنان و زمینهسازی
برای آموزش بهتر پناهجویان در خارج از
کشور ،برنامه دارد.

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322
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او افزود که برای حل مشکالت مهاجران یک برنامهی شش
مادهای آماده کرده و با عملی شدن آن مشکالت مهاجران
حل میشود .بلخی افزود ،هم اکنون بیش از  ۲هزار مهاجر
شده و اگر از مجلس
افغان توسط دولت پاکستان بازداشت 
رای اعتماد دریافت کند ،این مشکل را بهزودی حل میکند.
نامزدوزیران تجارت و مهاجرین وعده دادند که با فساد
بهصورت جدی مبارزه میکنند .فساد اداری از چالشهای
عمده در کشور به شمار میرود .در حال حاضر مردم از
حکومت وحدت ملی میخواهند که در قسمت مبارزه با فساد
اداری تالش کند و در کارکردهای ادارات حکومتی تغییرات
بیاورد.
خاطره افغان ،نامزد وزارت تحصیالت عالی سومین
نامزدوزیری بود که برنامههای کاریاش را در مجلس تشریح
کرد .او گفت ،بهتر شدن کیفیت آموزش ،نظارت دقیق از
دانشگاهها ،ایجاد خوابگاههای معیاری برای دانشجویان
و پذیرش بیشتر دانشجویان در دانشگاههای دولتی از
برنامههای اساسی وی است.
خانم افغان در ادامه گفت که اگر از سوی مجس نمایندگان
رای اعتماد بگیرد ،زمینهی بورسیههای تحصیلی را برای
جوانان در خارج از کشور افزایش میدهد .برگزار شدن
امتحان کانکور به گونهی معیاری از برنامههای دیگر وی
بود .او در ادامه تأکید کرد ،فساد را در وزارت تحصیالت
از بین میبرد ،تا سیستم تحصیلی با معیارهای علمی جدید
آراسته شود.
به دنبال آن ،نامزد وزارت اقتصاد گفت که در قسمت آوردن
اصالحات در این وزارت تالش میکند .او افزود ،رشد
اقتصادی در کشور وابسته به کمکهای خارجی است و به
همین دلیل ،این رشد پایدار نیست .سرداری محمد رحمان
اوغلی افزود ،اگر از مجلس رای اعتماد بگیرد ،مبارزه با
فساد را در اولویت قرار میدهد و نمیگذار د پروژهها بدون
ت عملی شوند .قرار است در روزهای آینده
منظوری این وزار 
نامزدوزیران باقی مانده برنامههای کاریشان را در مجلس
ارائه کنند.
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معترضان در بامیان:
حکومت از کشتار افراد ملکی جلوگیری کند

اطالعات روز :صدها فعال
مدنى و شهروندان بامیان
دیروز با راهاندازی تظاهراتی
در مرکز این والیت ،خواستار
توقف تلفات افراد ملکی در
مسیر شاهراههای کشور شدند.
آنان از دو رهبر حکومت وحدت
ملی خواستند که به وعدههای
دوران مبارزات انتخاباتیشان
در خصوص تأمین امنیت عمل
کنند ،تا دیگر افراد ملکی قربانی
انفجار و انتحار نشوند.
معترضان همچنان حادثهی اخیر مسیر ولسوالیهای
جاغوری-گیالن را محکوم کردند .هفتهی گذشته
جاده در مسیر
بر اثر برخورد یک موتر با ماین کنار 
ولسوالىهای جاغوری-گيالن ٨ ،باشندهی جاغوری،
بهشمول پنج عضو یک خانواده ،جان باختند .این
حادثه اعتراضهایی را در کابل ،غزنی و بامیان به
دنبال داشته است.
جواد صادع ،از فعاالن مدنى باميان دیروز گفت ،در
چند سال اخير در درهی غوربند واليت پروان و جلريز
واليت ميدان وردک (راههاى منتهى به باميان) دهها
مسافر توسط مخالفان مسلح دولت به قتل رسیدهاند.
او گفته است که دولت باید جل و کشتار افراد ملکی
را بگیرد.
در همین حال ،حسین داد احمدی ،از فعاالن مدنی
بامیان گفته است ،هدف از برگزاری راهپیمايی،
دادخواهی از قتلهای افراد ملکی توسط تروریستان
در شاهراهها است .به گزارش روزنامهی اطالعات روز،
معترضان خواهان تأمین امنیت شاهراههای مناطق
مرکزی شدند .والیتهای باميان ،دايکندى ،غور،
غزنى و ارزگان شامل این مناطق اند.

آنان با انتقاد از حکومت جدید گفتند ،هنوز به امنیت
شاهراهها توجه نکرده است .معترضان در پایان
قطعنام های را صادر کردند و در آن آمده است ،عامالن
قتل باشندگان جاغورى بازداشت و محاکمه شوند .در
این قطعنامه به حکومت هشدار داده شده است که اگر
در مورد تأمین امنیت شاهراهها بیتوجهی کند ،فعاالن
ی مدنی میزنند.
مدنی بامان دست به نافرمان 
اجرای تیاتر خیابانیضدطالبان
تعدادی از هنرمندان در تظاهرات دیرو ز در مورد کشتار
افراد ملکی از سوی طالبان در مسیر شاهراهها ،تیاتر
خیابانی را اجرا کردند .در این نمایش هنری ،شماری
از بازیگران در نقش افراد طالبان مسلح با چهرههای
خشن سرنشینان موترها را پایین میکنند و سپس
آنان را بدون کدام دلیل به گونهی بیرحمانه به قتل
میرسانند.
در این نمایش ،افراد مسلح پس از قتل مسافران از
محل فراه میکنند و اجساد غیرنظامیانروی سرک
باقی مىمانند که در آنجا هیچ پاسگاه امنیتی وجود
ی این نمایش از حکومت
ندارد .معترضان پس از اجرا 
جدید خواستند که برای راستای تأمین امنیت راههای
منتهی به مناطق مرکزی ،پاسگاههای امنیتی ایجاد
کند.

