808

چهارشنبه

 12حمل 1394 ،سالچهارم قیمت 10 :افغانی

نامزدوزیران جدید امروز به مجلس میروند

Year 04 Price: 10 Af

1 April, 2015

Wednesday

زنان بیجاشدهی افغانستان
در وضعیت یک زندانی به سر میبرند

صفحه3

سختافزار قدرت و نرمافزار تعویذ

صفحه 2

صفحه4

آیا خالفت به کابل آمده است؟

«داعش» ،کلمهای است که پیوسته در مهمانیها ،قهوهخانهها ،چایخانهها و
دیدارها در سرتاسر افغانستان مطرح میشود .در محافل کابل ،تهدید دولت
اسالمی بهدقت بررسی شده تا تعیین شود که آیا تهدید قابل توجهی است یا
اینکه توسط مقامهای افغانیای که خواهان حفظ جریان کمکهای ایاالت
متحده است ،بسیار جدی گرفته شده است .رونالد نیومان ،سفیر پیشین ایاالت
متحده در افغانستان ،در ماه اکتوبر  ،2014زمانی که مقامهای افغانستان
هشداردادنها را شروع کردند ،به وال استریت ژورنال گفت« :افغانها تمام دالیل
را دارند تا برای درگیر نگهداشتن ما این مسئله را بهشدت ترویج و انتشار بدهند».
اما نیومان همچنین پذیرفت که «توانایی مشاهدهی ما در والیتها بسیار محدود
است ...اینکه چیزی را دیده نمیتوانیم ،ضمانتی نیست که داعش در آنجا
وجود ندارد .ما باید آگاه باشیم که قابلیت دیدمان را از دست میدهیم».
اما صرف چهارماه بعد ،استخبارات ایاالت متحده در والیتها به اندازهی کافی
سریع و هوشیار بود تا در نتیجهی یک حملهی هوایپمای بدون سرنشین در
والیت جنوبی هلمند...
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یادداشتروز
اصالحات انتخاباتی
چگونه ممکن است؟



هادی صادقی

اصالح نظام انتخاباتی به عنوان یکی از بخشهای مهم
موافقتنامهی سیاسی میان دو تیم انتخاباتی و پیششرط
اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی ،هنوز هم صورت نگرفته
است .رهبران حکومت وحدت ملی با کندی و اغماض نسبت
به این اولویت حیاتی برخورد میکنند .رییس جمهور پس از
گذشت ماهها و اصرار مداوم مردم و نهادهای مدنی برای
شروع اصالحات انتخاباتی ،کمیسیون اصالحات انتخاباتی را
ایجاد کرد؛ امری که میبایست در نخستین روزهای تشکیل
حکومت وحدت ملی صورت میگرفت .کمیسیون اصالحات
انتخاباتی در شروع تشکیلش با مشکالت و انتقادهایی
همراه شده است .نهادهای جامعهی مدنی میگویند که
حضور آنها در این کمیسیون در نظر گرفته نشده و تیم
اصالحات و همگرایی گفتهاند رییس این کمیسیون را که از
سوی رییس جمهور انتصاب شده ،نمیپذیرند .رییس جمهور
غنی ده روز پیش در فرمانی کمیسیون اصالحات انتخاباتی
را تشکیل داد و شکریه بارکزی را به عنوان رییس این نهاد
نوتشکیل برگزید.
اصالحات انتخاباتی ضمن اینکه پیششرط اصلی تشکیل
حکومت وحدت ملی است ،خواست تمام مردم افغانستان
نیز میباشد .انتخابات جنجالی و پرماجرای گذشته ،اعتماد
مردم افغانستان را به نظام و نهادهای انتخاباتی از بین برد.
تا زمانی که نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان اصالح
نشوند ،دیگر هیچ انتخاباتی از دستبرد ،تقلب و جنجال
مصئون نخواهد بود و مردم افغانستان در آن شرکت نخواهند
کرد .باید میکانیسمهای کاری ناکارآمد این پروسه اصالح
شوند ،قوانینی که به دستبردهای غیرقانونی و مداخلههای
منفی افراد و نهادها اجازه میدهند ،تعدیل شوند و مأمورانی
که در هردو نهاد انتخاباتی متهم به تقلب و ناکارآمدی
هستند ،برکنار گردند.
اصالحات انتخاباتی زمانی ممکن است که از پشتوانهی
ارادهی سیاسی محکم حکومت برخوردار باشد .رییس
جمهور و رییس اجرایی صادقانه بخواهد که نظام انتخاباتی
افغانستان اصالح شود .از سوی دیگر ،این امر زمانی ممکن
است که کمیسیون اصالحات انتخاباتی مورد قبول تیمهای
سیاسی و تمام مردم افغانستان باشد .تردید در مورد صداقت
و بیطرفی افراد این کمیسیون ،باز هم سالمت این پروسه
را به خطر میاندازد .رییس و اعضای کمیسیون اصالحات
انتخاباتی باید افراد بیطرف باشند و از نظر علمی و مسلکی،
صالحیت الزم را داشته باشند .گماشتن افراد جانبدار و
متعلق به یکی از دو تیم انتخاباتی ،بیطرفی این نهاد را
از بین میبرد .هرچند که بر اساس موافقتنامهی سیاسی
تشکیل حکومت وحدت ملی ،اعضای کمیسیون اصالحات
انتخاباتی باید از سوی رییس جمهور و رییس اجرایی معرفی
شوند؛ اما به این معنا نیست که این کمیسیون کامال متشکل
از دو تیم انتخاباتی باشد .هریک از اعضای این کمسیون
باید مورد تأیید رییس جمهور و رییس اجرایی باشند و افزون
بر آن ،نمایندگان زنان ،جامعهی مدنی و سایر اقشار مردم
افغانستان نیز در آن شامل باشند.
کمیسیون اصالحات انتخاباتی باید جامع و فراگیر باشد و
رییس و اعضای آن مورد تأیید تمام مردم افغانستان باشند.
حضور یک فرد همسو با یکی از دو تیم انتخاباتی در رأس
کمیسیون اصالحات انتخاباتی ،بیطرفی این نهاد را از بین
میبرد.
اینکه تمام اعضای این کمیسیون از سوی دو تیم انتخاباتی
معرفی شده ،مورد قبول مردم افغانستان نیست و جامعبودن
این نهاد را از بین میبرد .حکومت باید در این نهاد ،حضور
تمام مردم افغانستان از تمام اقشار آن را تأمین میکرد و در
رأس آن یک فرد کامال بیطرف را میگماشت .نمیتوان
گفت که تمام مردم افغانستان عضو یکی از دو تیم سیاسی
تشکیلدهندهی حکومت وحدت ملی اند.
حضور تمام اقشار مردم و جریانهای سیاسی در دو تیم
سیاسی تشکیلدهندهی حکومت وحدت ملی تأمین
نمیگردد .با این وجود ،بخش عمدهای از مردم افغانستان
در کمیسیون اصالحات انتخاباتی حضور ندارد؛ در حالی که
اصالحات انتخاباتی یک خواست همگانی است.

نامزدوزیران جدید امروز به مجلس میروند



اطالعات روز :قرار است  16نامزدوزیر جدید
امروز از سوی رییس جمهور غنی یا یکی از
معاونانش به مجلس نمایندگان معرفی شوند.
برخی از اعضای مجلس دیروز با بیان این موضوع
گفتند ،تعدادی از این نامزدوزیران مسلکی نیستند
و به احتمال زیاد ،رای اعتماد به دست نخواهند
آورد.
عبدالقادر زازی وطندوست ،رییس کمیتهی روابط
خارجی مجلس گفت ،شماری از نامزدوزیران بر

ی معرفی
اساس تخصص ،مسلک و شایستگ 
نشدهاند .در دور قبلی از میان  17نامزدوزیر
پیشنهادهای حکومت ،تنها هشت تن آنان
رای اعتماد دریافت کردند .در این رایگیری
نامزدوزیران ازبک و هزاره رای نیاورند و این
مسئله انتقادهایی را نیز به دنبال داشت.
شماری از اعضای مجلس همکارانشان را متهم
به برخورد قومی کردند و گفتند ،نامزدوزیرانی که
شایستگی داشتند ،رای نیاورند؛ اما برخی از افراد

غیرمسلکی ،رای اعتماد دریافت کردند .در دور
قبلی شیرمحمد کریمی ،نامزد وزارت دفاع نیز
از مجلس رای اعتماد دریافت نکرد؛ اما این بار
رییس جمهور نامزدی را برای این وزارت معرفی
نکرده است.
این مسئله انتقادهایی را به دنبال داشته و شماری
از اعضای مجلس باور دارند ،در شرایط کنونی
معرفی نامزدوزیر دفاع ضرورتر از اعضای دیگر
کابینه است .زازی وطندوست تأکید کرد ،به

احتمال زیاد ،بین رهبران حکومت وحدت ملی در
این زمینه اختالف وجود دارد.
پس از افزایش جنجالهای انتخاباتی ،اشرف غنی
و عبداهلل روی تشکیل حکومت وحدت ملی به
توافق رسیدند و در این حکومت ،دوطرف روی
تقسیم قدرت مساوی تفاه م کردند .اما با گذشت
بیش از  6ماه از عمر حکومت وحدت ملی ،هنوز
کابینهی آن تکمیل نشده است .این مسئله تأثیر
منفی بر اوضاع امنیتی-اقتصادی داشته است.

ریاست اجرایی :رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی را قبول نداریم
اطالعات روز :ریاست اجرایی اعالم کرد که عبداهلل و اشرف غنی
بر سر اعضای کمیسیون اصالحات انتخاباتی به توافق رسیدهاند؛
اما در مورد رییس این کمیسیون هنوز توافق نشده است .مقامهای
ریاست اجرایی دیروز انتخاب خانم شکریه بارکزی ،عضو مجلس
نمایندگان را به عنوان رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی غیرقابل
قبول خواندند.
آصف آشنا ،معاون سخنگوی ریاست اجرایی در گفتوگو با بیبیسی
خواستار تجدید نظر در این زمینه شد و گفت ،رییس این کمیسیون
باید در نتیجهی توافق رییس جمهور و رییس اجرایی مشخص شود.
کمیسیون اصالحات انتخاباتی پس از ماهها تأخیر ،پیش از سفر رییس
جمهور و رییس اجرایی به امریکا ،بر بنیاد فرمان اشرف غنی ایجاد
شد.

بر اساس این فرمان ،ریاست این کمیسیون را شکریه بارکزی بر
عهده دارد و معاون آن ،صدیقاهلل توحیدی ،رییس نی است .اما با
اینحال ،آقای آشنا گفت ،برای انتخاب رییس کمیسیون اصالحات
انتخاباتی باید یک میکانیسم مشخص در نظر گرفته شود که رییس از
سوی اعضا انتخاب شود ،یا بر اساس توافق سیاسی دوطرف.
آشنا انتخاب بارکزی به عنوان رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی
را خالف توافقنامهی سیاسی خواند .اما در چند روز گذشته نهادهای
ناظر بر انتخابات انتقاد داشتند ،حضور نمایندگانشان در این
کمیسیون نادیده گرفته شدهاست .به باور آنان ،در فرمان اشرف غنی
باید تجدید نظر شود و در غیر آن ،این کمیسیون از اعتماد باالیی
برخوردار نخواهد بود.
اما آشنا در این مورد گفت ،چهرههای جامعهی مدنی در میان

نمایندگان هردو تیم حضور دارند و حتا سازمان ملل در ساختار این
کمیسیون نماینده دارد .در همینحال ،شکریه بارکزی که از سوی
رییس جمهور به عنوان رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی تعیین
شده ،برای تعیین رییس این کمیسیون خواستار ایجاد یک مکانیسیم
شده است .به باور او ،اگر تعهد برای اصالحات بنیادی اصالح نظام
انتخاباتی وجود دارد ،باید روی افراد متمرکز نباشد و بر عملکردها
توجه شود .در همینحال ،نصراهلل استانکزی ،استاد حقوق دانشگاه
کابل گفت ،این پست بر اساس توافق سیاسی ایجاد شده و از نظر
حقوقی برای آن نمیتوان تعریف مشخصی ارائه کرد .بنابراین ،باید
بر اساس توافق سیاسی باشد .هدف اساسى ایجاد این کمیسیون،
اصالح نظام انتخاباتى ،احیاى اعتماد مردم به دو کمیسیون انتخابات
و جلوگیرى از تخطىها خوانده میشود.

وزارت داخله به افراد داعش در افغانستان هشدار داد
اطالعات روز :وزارت داخله به افراد داعش
در کشور هشدار داد ،نیروهای امنیتی ارادهی
قویای برای مبارزه با آنان دارند .صدیق
صدیقی ،سخنگوی این وزارت دیروز در کابل
گفت ،نیروهای امنیتی افراد گروه دولت اسالمی
یا داعش را قبل از رسیدن به اهدافشان
سرکوب و نابود خواهند کرد.
او داعش را یک گروه تروریستی خواند و
افزود ،آنان در کشتن مردم دست دارند و
جلو فعالیتشان را میگیریم .این اظهارات
در حالی مطرح میشوند که در دوماه اخیر از

حضور داعش در شماری از والیتهای شمالی
و جنوبی ،از جمله غزنی ،قندوز ،زابل ،هلمند،
سرپل ،غور و فاریاب گزارش شده است.
چندی پیش دو فرمانده این گروه در عملیاتهای
جداگانهی نظامی در هلمند کشته شدند .از
سویی هم ،حدود دوماه پیش عبدالقادر واحدی،
مشهور به ابوابراهیم خراسانی ،سخنگوی داعش
و مشاور قبلی والی غزنی بازداشت شد .پس از
آن ،والی قندوز از حضور بیش از  70جنگجوی
داعش در این والیت خبر داد و گفت ،آنان با
نیروهای امنیتی میجگند.

رییس جمهور ،رییس اجرایی و معاون اول
ریاست جمهوری داعش را تهدیدی خطرناک
برای افغانستان و کشورهای منطقه خواندهاند.
دوستم ،معاون رییس جمهور پیشتر گفت ،برای
مبارزه با این گروه ،نیاز به اتحاد و اتفاق تمام
مردم است .داعش در عراق و سوریه ظهور کرد
و تصرف افغانستان و ایران از برنامههای این
گروه است.
در همینحال ،شماری از اعضای مجلس هشدار
دادهاند ،اگر نهادهای امنیتی اقدامهای جدی
را برای مبارزه با این گروه تندرو روی دست

نگیرند ،احتمال دارد آنان عملیات خونینی را
راهاندازی کنند .آنان از سران حکومت خواستهان د
تا با تمام توان بر سرکوب گروههای خارجی به
نام داعش در کشور تمرکز کنند.
اما در مورد حضور داعش در کشور اظهارات
ضدونقضی وجود دارند .برخی از مقامهای دولتی
گفتهاند ،شماری از فرماندهان طالبان برای
ایجاد ترس ،شیوهی فعالیتشان را تغییر دادهاند.
همچنان حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین در
سفرش به استرالیا حضور داعش در کشور را
تبلیغات سیاسی خواند.

مجلس سنا قانون مراسم عروسی را تأیید کرد
اطالعات روز :مجلس سنا قانون برگزاری مراسم عروسی را در
چهار فصل و  23ماده با اکثریت آرا تأیید کرد .مجلس سنا یکی
از دالیل تأیید این قانون را جلوگیری از افزایش زیاد هزینههای
عروسی خوانده است .محیالدین منصف ،رییس کمیسیون عدلی و
قضایی مجلس سنا طرح قانون برگزاری مراسم عروسی را دیروز در
نشست عمومی این مجلس پیشنهاد کرد و گفت ،تعدیلهایی در
این قانون آورده شدهاند.
لباس خالف شريعت در مراسم
او افزود ،مطابق این طرح ،افراد ِ
عروسى نپوشند و تعداد اشتراککنندگان عروسى درهوتل ،از ٥٠٠
تن بیشتر نشود .سپس این طرح تعدیلی به رایگیری گذاشته شد
و مورد تأیید اکثر سناتوران قرار گرفت .اما برخی از سناتوران گفتند،
محدودیت بر تعداد اشتراککنندگان محافل عروسی ،بر وضعیت
اقتصادی تأثیر میگذارد.

با اینحال ،قرار است یک کمیسیون مشترک از دو مجلس شورای
ملی برای توافق روی این موضوع ایجاد شود .پس از توافق دوطرف،
طرح قانون برگزاری مراسم عروسی برای توشیح به ریاست
جمهوری فرستاده میشود .اگر این قانون از سوی رییس جمهور
تأیید و به طور درست تطبیق شود ،از هزینههای گزاف در مراسم
عروسی جلوگیری میشود.
محىالدين منصف ،رييس کميسيون عدلی و قضایی مجلس سنا
گفت ،اين طرح برای توجه به عنعنات اصلى داخلی ،جلوگيرى از
مصارف زیاد و تأمين روابط ميان زن و شوهر ايجاد شده است .او
در ادامه گفت ،مطابق این قانون ،هوتلداران باید مراسم عروسى را
در جريان روز ،قبل از ساعت  ٣بعدازظهر و از طرف شب ،تا ساعت
یازده شب پایان دهند.
منصف هشدار داد ،اگر این قانون از سوی هوتلداران رعایت نشود،

در قدم نخست  30هزار افغانی جریمه میشوند و در صورت تکرار
آن ،جواز کاریشان گرفته خواهد شد .در این قانون ،مینوی غذایی در
عروسیها نیز مشخص شده است .بر اساس این قانون ،هوتلداران
اجازه ندارند که قیمت یک مینوی غذا را بیشتر از  400افغانی
حساب کند.
مطابق این قانون ،هیچ یک از اقارب عروس نمیتوانند به مناسبت
ازدواج یا عروسی دختر ،به نام طویانه (شیربها ،ولور ،قلین ،گله،
پیشکش و جهیزیه) به صورت اجباری از داماد یا اقارب او پول
ی از مشکالت عمده است.
بگیرند .مصارف گزاف در محافل عروس 
بسیاری از جوانان به دلیل مصارف زیاد در محفل عروسیشان ،پس
از عروسی مجبور به مهاجرات شدهاند .از سویی هم ،تعدا د زیادی
از جوانان به دلیل مصارف هنگفت در عروسیها ،سالها از زندگی
مشترک محروم میشوند.

 72میلیون دالر قرض کابلبانک پرداخته میشود

اطالعات روز :رییس جمهور دیروز با اعضای
گروه پیگیری قضیهی کابل بانک در ارگ
دیدار کرد .در این دیدار مسئوالن ادارهی
تصفیهی قروض کابل بانک گفتهاند ،پس از
ابالغ فیصلهی دادگاه ،شش قرضدار بزرگ
که مجموع قرضشان بیش از  ۷۲میلیون دالر
امریکایی میشود ،برای تصفیه حسابشان
تعهد سپردهاند.
اما نام این افراد فاش نشده است .دفتر رسانههای

ریاست جمهوری دیروز با نشر خبرنامهای اعالم
کرد ،مسئوالن ادارهی تصفیهی کابلبانک در
مورد پیشرفتهای کاری این ادار ه در زمینهی
تطبیق فیصلههای دادگاه برای حصول قرضهها
از قرضداران ،به رییس جمهور گزارش دادند.
بر اساس این خبرنامه ،ریس جمهور از اعضا
و مسئوالن گروه پیگیری قضیهی کابل بانک
خواست تا یک تقسیماوقات واضح را طبق
طرزالعمل تصویبشده از سوی کابینه ،برای

جمعآوری تمام قرضها از قرضداران ترتیب
کنند ،تا بر اساس آن پولهای مردم دوباره
برگردانده شوند.
او افزود ،همانگونه که دادگاه موضوع را با
جدیت مورد پیگرد قرار داده و نهایی ساخت،
مراجع تنفیذ قانون نیز مسئولیت دارند تا با
جدیتِ تمام فیصلهی محاکم را تطبیق نمایند.
رییس جمهور در ادامه افزود ،تمام تصامیم ما
باید برای دیگران پند باشند تا چنین وضعیتی

بار دیگر در کشور تکرار نشود.
کابلبانک در سال  ،2010به دلیل اختالس
میلیونها دالر پول ورشکست شد و پس از آن
حکومت حامد کرزی 850 ،میلیون دالر را به
این بانک داد و آن را دولتی کرد .قضیهی این
بانک در زمان کرزی حلناشده باقی ماند؛ اما با
روی کارآمدن حکومت وحدت ملی ،پروندهی
این بانک دوباره بررسی شد .اما تا هنوز تمام
قرضههای آن برگردانده نشده است.

 15تن در پیوند به قتل  13غیرنظامی بازداشت شدند

اطالعات روز :در عملیات نیروهای امنیتی 15 ،شورشی در پیوند
به قتل  13غیرنظامی در شاهراه کابل-قندهار بازداشت شدهاند.
خلیل اندرابی ،فرمانده پولیس والیت میدانوردک دیروز گفت،
یکی از فرماندهان شورشیان نیز شامل بازداشتشدگان است.
این افراد شب دوشنبه از مربوطات ولسوالی سیدآباد والیت
میدانوردک بازداشت شدهاند.

حدود دو هفته پیش افراد مسلح با لباسهای سفید در مسیر
شاهراه کابل-قندهار  13مسافر ،بهشمول یک زن را کشتند.
مسئولیت این رویداد را هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته،
اما فرمانده پولیس میدانوردک گفت ،از میان  12شورشی
بازداشتشده ،چهار تن آنان اعتراف کرده که در این قتل دست
داشتهاند.

او افزود ،این افراد در گذشته وابسته به شبکهی تروریستی
حقانی بودهاند .اندرابی گفت که افراد زیادی در کشتار دوازده
غیرنظامی دست دارند و تالشها برای بازداشت آنان جریان
دارند .کابل-قندهار از ناامنترین شاهراههای کشور است .در
مسیر این شاهراه همواره افراد ملکی از سوی افراد مسلح کشته
یا ربوده شدهاند.

زنان بیجاشدهی افغانستان
در وضعیت یک زندانی به سر میبرند
با نگاه به حومهها و اطراف شهرهای بزرگ افغانستان؛
مانند کابل ،هرات ،مزار شریف و قندهار ،بهسادگی
میتوان پی برد که افغانستان با بحران بیجاشدگی
داخلی مواجه است .اردوگاهها و ساحههای زندگی
 820هزار بیجاشدهی داخلی در حاشیههای شهرها،
کیلومترها زمین را در بر گرفتهاند .درگیری مسلحانه،
رویدادها و آفتهای طبیعی ،آنان را مجبور به ترک
خانههای اصلیشان کرده است و هر هفته هزاران
تن دیگر به شمار آنان افزوده میشوند .با توجه
به ادامهی جنگ ،زمینها و مناطق آسیبپذیر از
سیالب ،برفکوچ و خشکسالی ،احتمال دارد که
شمار بیجاشدگان داخلی امسال به یک میلیون نفر
برسد.
اردوگاههای بیجاشدگان داخلی افغانستان،
مکانهای تیرهروزی و بینوایی اند .به عنوان بخشی
از کارم با شورای مهاجرت ناروی ،به طور منظم
شاهد وضعیت دشوار زندگی آنان هستم .کودکان در
مکانهای کثیف و آلوده در کنار حیوانات ولگرد بازی
میکنند ،مردانِ بیکار سست و مأیوس اینطرف و
آنطرف میگردند و دسترسی به آب جاری یا امکانات
بهداشتی خیلی اندک است.
زنان و دختران بهندرت به چشم میخورند .به دلیل
هنجارهای فرهنگی ،اغلبا خانوادههایشان به آنان
میگویند که از خانههای ابتداییشان بیرون نشوند.
خانوادههایی که در پناهگاههای یک اتاقی گلی و
تنگ زندگی میکنند ،خوشبخت اند .اکثر آنان زیر
خیمههای ساختهشده از ترپال زندگی میکنند که
ایستادن در زیر آن دشوار است.
ارزشهای عمیقاً بسته
پیامدهای درگیری و بحران برای تمام بیجاشدگان
داخلی تباهکنندهاند؛ اما رنجهای زنان و دختران
نسبت به مردان چند برابر است.
در افغانستان زنان بیجاشدهی داخلی بیشتر از
دیگر زنان از دسترسی به حقوق اولیهیشان؛ مانند
آموزش ،بهداشت و کار محروم هستند .نگرانی
جدیتر این است که دختران و زنان بیجاشده ،در
خطر استثمار بیشتر از سوی خانوادههایشان قرار
دارند ،خانوادههای که در اوج ناامیدی و تقال برای
زندهماندن به سر میبرند.
گزارش تازهی شورای مهاجرت ناروی و دولت
افغانستان دربارهی خطرهای که دختران و زنان
بیجاشده با آن مواجهاند ،حقایقی تازهای را توضیح

میدهد و میگوید که آنان در چرخهی کمکهای
ناکافی و فق ِر در حال افزایش گیرماندهاند و در
وضعیت «شبه زندانی» زندگی میکنند .زندگی در
اردوگاههای بیجاشدگان در حاشیههای شهرها،
رقتانگیز است .زنانی که با آنان مصاحبه شده،
گفتهاند که سطح خشونت خانوادگی علیه آنان
بلند است ،به خاطر پرداخت قرضهای خانواده در
خُردسالی به ازدواج درآمده اند و از گرسنگی خطرناک
و غیرقابل تحمل رنج بردهاند.
انتظار عموم این است که زنان و دختران بیجاشده
که از زندگی سختگیرانهی روستایی رها شدهاند باید
در شهری در حال پیشرفت و بازتری مانند کابل ،با
محدودیتهای اجتماعی کمتری روبرو باشند .اما
واقعیت بر عکس آن است .در سراسر افغانستان زنان
و دختران بیشتر از هر زمانی به آموزش به شمول
آموزشهای دانشگاهی دسترسی دارند .اما  71درصد
زنان و دختران بیجاشده که با آنان مصاحبهشده،
گفتند که آنان هرگز به مکتب نرفتهاند .در واقع ،فقط
 40درصد آنان گفتند که آنان برای دیدار دوستانشان
اجازه دارند از کلبهی کوچک و متزلزلشان بیرون
شوند و نصف آنان گفتند که فقط در وقت مریضی
اجازه دارند که پیش داکتر بروند.
طرفه اینکه زنان و دختران بیجاشده در خانه زندانی
خانوادههای محافظهکار و بستهیشان هستند و
نمیتوانند بیاموزند ،کار کنند ،اجتماعی شوند ،از
دیگران کمک بجویند یا حتا دنیای بیرون را ببینند.
این زنان و دختران در گرسنگی نیز به سر میبرند.
بسیاری از آنان گفتند که فقط در روز یک بار غذا
میخورند که آنهم معموال نان خشک است و نزدیک
به نصف مصاحبهشوندگان گفتند که آنان مجبورند نان
را به نسیه بخرند .آنان همچنان گفتند که از سطح بلند
بدرفتاریهای خانوادگی معموال از سوی شوهران،
برادران و خسر مادرشان رنج میبرند و دختران در این
خانوادهها بیشتر در معرض خطر ازدواج زودهنگام و
زیر سن قرار دارند.
زمانی که یک خواستگار توانایی پرداخت پول را
داشته باشد ،به زنان جوان در خانوادههای شدیدا
نیازمند بیجاشده ،به مثابهی یک منبع به دستآوردن
پول نگاه میشود .یک زن جوان به ما گفت که
دختران بیجاشده «مانند حیوان در بدل پول فروخته
میشوند ...ما اغلبا به مردان بیوه ،کور ،دارای
معلولیت و پیر فروخته میشویم و حق نداریم که

،،
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منبع :الجزیره

برگردان :جواد زاولستانی

ازدواج با آنان را رد کنیم».
تروما/ضربهی روانی
این نکته که این زنان و کودکان نمیتوانند با
دشواریهای زندگی کنار بیایند ،شگفتانگیز
نیست .آنان از خانهی اصلیشان جدا میشوند،
ساختارهای حمایتی خانواده و اجتماع از بین میرود
و دسترسی آنان به عدالت عرفی یا رسمی به حد اقل
میرسد .یافتههای این گزارش نشان میدهند که
زنان و دختران بیجاشده که اکنون در اردوگاههای
بیجاشدگان در حاشیهی شهرها زندگی میکنند ،از
سطح باالی تروما/ضربهی روحی-روانی رنج میبرند
و توانایی دسترسی به حمایتهای حیاتی مورد نیاز
را ندارند.
بسیاری از اعضای متعهد سازمانهای بشردوستانهی
افغانستان در حال کار برای برآوردن نیازهای زنان و
دختران بیجاشدهی داخلی هستند .اما واضح است
که خالیگاههای بزرگی وجود دارند .ما باید برای
رفع نیازمندیهای خاص زنان و دختران بیجاشده
کارهای زیادی انجام دهیم .برای درک بهتر نیازهای
آنان ،ما باید در جستجوی زنانی باشیم که هیچگاهی
دیده نشدهاند و دردشان را کسی نشنیده .واضح است
که باید برای جلوگیری از خشونتهای خانوادگی و
سؤاستفادههای جنسیتی ،مانند ازدواج زودهنگام و
زیر سن ،توجه بیشتر مبذول گردد .و با در نظرداشت
شمار زیاد کسانی که از ضربههای روحی-روانی و
دیگر مشکالت روانی رنج میبرند ،صحت روانی ،به
ویژه ،برای زنان و دختران ،باید در هر گونه کمک
بشردوستانه به شکل مناسبی جای داده شود.
نیازمندیهای بشردوستانه در افغانستان بیش از اندازه
زیاد است و برای آن منابع مالی کافی وجود ندارد.
تهدید جدی آن است که ما در مقابل نیازمندیهای
بشردوستانهی زنان افغانستان ناکام بمانیم .ما به طور
مداوم از تمویلکنندگان میخواهیم که اطمینان دهند
که دستآوردهای دههی گذشته از بین نمیروند.
زنان که پیش از بیجاشدن به دلیل جنسیتشان
محروم نگهداشته میشوند  ،بیجاشدگی برای آنان
نیازهایی خلق میکند که دشوارهای زندگی آنان
را مضاعف میسازد .این دشواریها باید توسط
جامعهی بینالمللی و حکومت افغانستان شناسایی و
رفع گردد .نمیتوان بر مشکالت آنان چشم بست و به
آن فکر نکرد .زنان و دختران بیجاشده کس دیگری
برای کمک ندارند.

زمانی که یک خواستگار توانایی
پرداخت پول را داشته باشد ،به
زنان جوان در خانوادههای شدیدا
نیازمند بیجاشده ،به مثابهی یک
منبع به دستآوردن پول نگاه
میشود .یک زن جوان به ما گفت که
دختران بیجاشده «مانند حیوان
در بدل پول فروخته میشوند ...ما
اغلبا به مردان بیوه ،کور ،دارای
معلولیت و پیر فروخته میشویم
و حق نداریم که ازدواج با آنان را
رد کنیم».
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تقویم عذرخواهیهای ما
 -1تا طالب طالب است ،باید از آنها معذرت بخواهیم .خدا را چه دیدید ،شاید همین
چند روز آینده معجزهای اتفاق افتاد و طالبان هم آدم شدند ،آنوقت معذرتخواهی از
طالبان مثل آن میماند که یک نفر را در کوچه ایستاد کرده ،برایش بگوییم که تو
خیلی مقبولی ،فقط دماغت از شدت بلندی ،نقش کوه نور را از دل من میزداید ،بنا ًء تو
مجبوری کمی دماغت را در شاهراه کابل-قندهار به اسارت بگذاری .یادت نرود ،حتما
بگذار! ورنه دفعهی بعد اگر با این دماغ گیرت کردم ،هشت رقم مالیه از تو خواهم ستاند!
دلتان به ناحق خوش یا خسته نشود ،طالبان به این راحتیها آدمشدنی نیستند ،پس با
خیال راحت آمادهگی معذرتخواهی را بگیرید!
 -2در مرحلهی بعد ،اگر بالی آسمانیای نازل نشد و شما هنوز زنده بودید ،از متجاوزان
باید معذرتخواهی بکنیم .در اینجا چون تعداد افرادی که بر دختر ،پسر ،زن و کودک
تجاوز نموده ،خیلی زیاد است و بعضیهایشان هم فع ً
ال در قید حیات نیست تا استمرار
خدمت مینمودند ،بنا ًء باید اولویتبندی شوند .اول از آنعده مولویهای مساجد که
بر کودکان تجاوز میکنند ،معذرت بخواهیم؛ چون ممکن است دیر شود و حس تجاوز
در آنها زایل شود .دوم ،از متجاوزان گروهی که تا حاال اعدام شده ،باید معذرت
بخواهیم .ممکن است روح آنها بیدلیل به عذاب باشد .معذرتخواهی ما میتواند
آنها را از عذاب برهاند! در قدم سوم ،از آنعده قهرمانان گمنام که همیشه تجاوز
میکنند؛ اما چون برادر ،پسر ،کاکا یا خالهزادهی یک رهبر قومی ،متنفذ اجتماعی ،وزیر
یا وکیل ،قوماندان جهادی یا هر آدم قدرتمند دیگری اند ،هیچگاهی نامی از آنها
گرفته نمیشوند .اص ً
ال خود وزیر و وکیل و قوماندان و رهبر را هم در همین گروه در
نظر داشته باشید!
 -3از مرحوم رییس خدایداد! البته احتیاط کنید که در جریان مراسم عذرخواهی از این
مرحوم ،زیاد کاالی نو نپوشید .گفته میشود دوستداران رییس خدایداد هرجا حضور
دارند و همه از دم به خاطر شادی روح آن مرحوم مظلوم ،رییس خدایداد گشتهاند! اگر
احیان ًا هیچ کاالی کهنهای ندارید ،یگان بوجی خالی گندم را بر شانهی خود بیندازید و
مراسم را انجام بدهید.
 -4در این مرحله دولت و مردم افغانستان مکلف اند از فداکاران عرصهی انتخابات،
بهخصوص آن امرخیل که بابا شد -بعداً شنیدیم که فعال مدنی شده ،حاال هم معلوم
نیست مشاور کدام وزیر شده باشد -و یاران باوفایش که خاطرات خوش از عید و
براتها داشتند و هر عید 60 ،کیلو کشمش سبز 60 ،کیلو چاکلیت با طعم بزغالهی
سگ برازیلی 60 ،کیلو کیک و کلچهی ترکی که روی قابش باید عکس فاطمه گل
باشد 60 ،کیلو چای سبز و غیره مصرف میکردند و هنوز هم گالیه داشتند که هوا
خراب است و آنها نمیتوانند چاق شوند .از یوسف نورستانی ،آن مدیر مدبر ،آن رییس
بینظیر ،آن سرلشکر یک گروه شریر ،باید جداگانه عذرخواهی شود ،در سرحد تفنگ و
تیر! کمی شاعرانه شد ،شما ببخشید!
 -5بعد از متقلبان انتخابات ،طبق نوبت و در چارچوب شایستهساالری ،ملت و دولت
افغانستان باید از اوباشان دینی-مذهبی و اوباشان درون شهرها معذرت بخواهند.
اوباشان دینی-مذهبی ،آنهایی که هر فاجعه را با دفاع از مقدسات توجیه میکنند؛
مثل قتل فرخنده! اوباشان درون شهرها ،مثل آنهایی که فرخنده را کشتند و سوزاندند!
در این زمینه ،این اوباشان باید از خود بزرگی نشان بدهند و مردم و دولت را ببخشند،
اگر نه خدا میداند سال آینده یک قطره باران ببارد یا نه ،یکدانه برف فرود بیاید یا
نه؟ معلوم نیست! تا این ملعونان ما را نبخشند ،حتم ًا از این به بعد باید  300متر حفر
کنیم تا چاه آب بدهد!
 -6وقتی توانستیم دل و دماغ این جماعت را به دست بیاوریم ،قطع ًا بیکار میشویم.
خدا از آدم بیکار خوشش نمیآید .چنانچه در قدیم یک ضربالمثل عربی داشتیم،
«االحمار اشد من البیکار» .یعنی مطابق به قانون ،بیکاران باید به خران سالم بدهند!
چون مسئله این نیست که در بازار کار ایجاد شود و هر روز تعداد بیکاران هم بیشتر
خواهند شد ،بنا ًء برای فرار از این عنوان زشت ،تنها مردم مکلف اند که چهار طرف
خویش ،بگردند و دزد ،قاتل ،لچک ،رشوهخوار ،پدرنالد ،بیناموس ،حرامزاده را شناسایی
کنند و از آنها معذرت بخواهند! اینگونه هم افغانستان به چهارراه ترانزیتی منطقه
تبدیل میشود و هم کشور چین و پاکستان پویایی اقتصادشان را متوقف خواهند کرد.
توجه امریکا اینگونه به کشور ما بیشتر خواهد شد!
 -7نصف خانه و دارایی خویش را به عنوان غرامت به مولویان مساجدی که از قتل
فرخنده خوش بودند و از فعالیت مدنی ناخوش شدند ،هدیه کنیم! تردید نکنید ،اگر
اینها نباشند ،شیطان خود برای بدبختی جامعهی ما دست به کار خواهد شد .آنوقت
چهکسی توان برخورد با شیطان را دارد؟ با اینها که عم ً
ال در جهنم زندگی میکنیم،
شیطان را که به هیچ عنوان در بهشت راهی نیست! بنا ًء ،خدا را شکر که شیطان فع ً
ال
مصروف جاهای دیگر است و ما با اینها مصروفیم.
 -8تا یادم نرفته ،والیان شبیه موسیخان اکبرزاده هم نیاز به معذرتخواهی دارند و قطع ًا
خوشبختی مردم افغانستان به خوشنودی این دست والیان وابسته است .شایان ذکر
است که تنها والیانی حق دارند ما از آنها معذرت بخواهیم که دستور شلیک راکت بر
شهر و زندگی مردم را داده باشند ،یا خودشان عم ً
ال در قتل و کشتار دست داشته باشند،
بقیه واهلل اگر به یک تایپر کانبیبی بیارزند!
 -9از سفارتخانههای ایران و پاکستان هم معذرت بخواهیم .به آنها اجازه دهیم
هرکاری دلشان خواست در مملکت ما بکنند .اص ً
ال بیاورند همان بمبهای اتمی
خویش را در افغانستان ،در کابل آزمایش کنند! ببینیم کالهکهای هستهایشان هر
دفعه چند صدهزار نفر را نابود میکنند! به هند اجازه ندهیم که یک نخود در افغانستان
اینطرف و آنطرف کند!
 -10از آنعده وکالی پارلمان که یک یا چند نفر را روز روشن در کابل کشته و
هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده ،ما معذرت خواهیم خواست .آنها دل و دماغ قانون و
قانونمداری این کشور اند .مرد باشد کسی طرفشان چپ سیل کند؟! مرد چه؟ اگر
کسی هم طرف آنها چپ سیل کند ،گوشش حتم ًا به مرور زمان دراز خواهد شد.
 -11بقیه کسانی که ما باید از آنها معذرت بخواهیم ،در راه اند...
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آیا خالفت به کابل آمده است؟

بخش دوم و پایانی
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«داعش» ،کلمهای است که پیوسته در مهمانیها ،قهوهخانهها،
چایخانهها و دیدارها در سرتاسر افغانستان مطرح میشود .در
محافل کابل ،تهدید دولت اسالمی بهدقت بررسی شده تا تعیین
شود که آیا تهدید قابل توجهی است یا اینکه توسط مقامهای
افغانیای که خواهان حفظ جریان کمکهای ایاالت متحده است،
بسیار جدی گرفته شده است .رونالد نیومان ،سفیر پیشین ایاالت
متحده در افغانستان ،در ماه اکتوبر  ،2014زمانی که مقامهای
افغانستان هشداردادنها را شروع کردند ،به وال استریت ژورنال
گفت« :افغانها تمام دالیل را دارند تا برای درگیر نگهداشتن ما
این مسئله را بهشدت ترویج و انتشار بدهند» .اما نیومان همچنین
پذیرفت که «توانایی مشاهدهی ما در والیتها بسیار محدود
است ...اینکه چیزی را دیده نمیتوانیم ،ضمانتی نیست که
داعش در آنجا وجود ندارد .ما باید آگاه باشیم که قابلیت دیدمان
را از دست میدهیم».
اما صرف چهارماه بعد ،استخبارات ایاالت متحده در والیتها
به اندازهی کافی سریع و هوشیار بود تا در نتیجهی یک حملهی
هوایپمای بدون سرنشین در والیت جنوبی هلمند ،مال عبدالرووف
خادم ،فرمانده پیشین طالبان که به سربازگیر دولت اسالمی تبدیل
شده بود را تشخیص داده و بکشد .خادم ،صرف چند هفته پس
از اعالن انشعابش از طالبان و اعالن وفاداری به گروه جهادی
مستقر در سوریه ،به عنوان معاون فرمانده خراسان که یک گروه
وابسته به دولت اسالمی در منطقه است ،تعیین شد .در ماه جاری،
بزرگان و روشنفکران افغان حین صرف شام در محلههای مرفه
کابل ،مانند وزیر اکبرخان ،ناراحت بودند به من بگویند ،بسیاری از
هموطنان آنها نمیدانند که ایدیولوژی دولت اسالمی با فرهنگ و
سنت پشتون که چندین قرن قدامت دارد ،در تضاد است .همزمان
با اینکه محافظان مسلح از پشت موانع کانکریتی و کیسههای
ریگ جادههای بیرون را نظارت میکردند ،گفتوگوهای شام وارد
جزئیات پشتونوالی و تفاوتها میان مکتب غالب و شکیبای حنفی
در جنوب آسیا و مکتب سلفی عربی شد که به طور سنتی تندرو
است.
اما در تاریخ کوتاه دولت اسالمی ،جلب حمایت اکثریت هرگز
یک پیششرط کسب نفوذ و به دستآوردن قلمرو نبوده است.
در مقایسه با آنچه که رییس جمهور غنی آن را «اثر شبکهای»
انشعاب جنگجویان ناراضی و گروههای شورشی که به تازهترین
گروه جهادی جهانی پیوستهاند ،میخواند؛ تهدید دولت اسالمی
در افغانستان کمتر به قدرت نظامی خام ارتباط دارد .اما همانطور
که وضعیت در لیبیا ،یمن و تونس (با حملهی  18ماه مارچ بر
موزیم) نشان دادهاند ،این یک تهدید بسیار شوم است .و در
افغانستان ،تاریخ نشان داده است که چشمپوشی از تهدیدها در
مهد جهادگرایی مدرن ،هیچگاهی نتیجهی خوبی نداشته است.
طرف افغانستان ِ
چندین دهه جنگ در ِ
خط دیورند و توافق دولت با
اسالمگرایی تندرو در طرف پاکستان ،به گونهای از اسالم بردبار و
وفقدهندهای که در جنوب آسیا به آن عمل شده ،آسیب زده است.
این پدیدهی جدیدی نیست .اگر دولت اسالمی میتواند افرادی
را از اروپا که از جنایتکاران افراطیشده در زندانهای فرانسه و
بلژیک گرفته تا دختران مکتبی تراز اول در لندن را شامل میشوند،
جذب کند ،پس استخدام جنگجویان فقیر و ناراضی در سرزمین
پشتونها ،که دولت اسالمی آن را خراسان مینامد ،باید کار نسبتاً
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اگر دولت اسالمی میتواند افرادی را از اروپ ا که از جنایتکاران افراطیشده در
زندانهای فرانسه و بلژیک گرفته تا دختران مکتبی تراز اول در لندن را شامل
میشوند ،جذب کند ،پس استخدام جنگجویان فقیر و ناراضی در سرزمین پشتونها،
که دولت اسالمی آن را خراسان مینامد ،باید کار نسبتاً آسانی باشد.
در حالی که تفاوتها میان پشتونوالی و ایدیولوژی دولت اسالمی در مهمانیهای
محلههای مرفه کابل مورد بحث قرار میگیرد ،بیرون اما ،در والیتهایی که به طور
وحشتناکی ناامن اند ،بسیاری از افغانها میگویند که آنها قبال با تهدید دولت
اسالمی ،در هر شکل و صورتی که باشد ،در زندگی روزمر هیشان مواجهاند .در
جریان جلسهای که در ماه جاری در شهر شمالی مزار شریف برگزار شده بود و من
در آن شرکت داشتم ،زنان افغانستان که خانههای امن برای قربانیان خشونتهای
خانوادگی بیش از ده والیت را اداره میکنند ،گزارشهای دیدن پرچم سیاه داعش
به جای پرچم سفید طالبان در ولسوالیها را بازگو کردند .آنها هم چنین گزارش
دادند که اعضای خانواد هیشان به این گروه پیوستهاند یا تهدید به پیوستن به این
گروه شدهاند.

آسانی باشد.
در حالی که تفاوتها میان پشتونوالی و ایدیولوژی دولت اسالمی
در مهمانیهای محلههای مرفه کابل مورد بحث قرار میگیرد،
بیرون اما ،در والیتهایی که به طور وحشتناکی ناامن اند ،بسیاری
از افغانها میگویند که آنها قبال با تهدید دولت اسالمی ،در هر
شکل و صورتی که باشد ،در زندگی روزمرهیشان مواجهاند .در
جریان جلسهای که در ماه جاری در شهر شمالی مزار شریف برگزار
شده بود و من در آن شرکت داشتم ،زنان افغانستان که خانههای
امن برای قربانیان خشونتهای خانوادگی بیش از ده والیت را
اداره میکنند ،گزارشهای دیدن پرچم سیاه داعش به جای پرچم
سفید طالبان در ولسوالیها را بازگو کردند .آنها هم چنین گزارش
دادند که اعضای خانوادهیشان به این گروه پیوستهاند یا تهدید به
پیوستن به این گروه شدهاند.
در حالی که عملیاتهای نظامی پاکستان در وزیرستان،
ستیزهجویان را به عقبنشینی به افغانستان وادار میکند،
حکایتهای جنگجویان خارجی که اکثرا چچینیها و ازبکها اند
و به زبان ناآشنایی صحبت میکنند ،همهجا وجود دارد .مردمان
محل والیتها به من گفتند که در مقایسه با طالبان ،داعش
بیشتر پول میدهد .به عالوه ،مقامهای روسی هشدار میدهند
که افغانستان ،با موجودیت وافر مواد مخدر در این کشور ،به گاو
شیری دولت اسالمی تبدیل میشود .در مسکو ،جایی که مقامها
درک تاریخی از افغانستان دارند ،رییس ادارهی فدرال کنترول
مواد مخدر روسیه اخیرا به خبرگزاری دولتی ( )TASSگفت که دولت
اسالمی «از هیروئین افغانستان که از قلمرو این گروه [در عراق و
سوریه] میگذرد ،ساالنه نزدیک به یک میلیارد دالر درآمد دارد».
جای تعجبی ندارد که این وحشت در سراسر افغانستان گسترش
مییابد و به ملیشهها و اوباشان الهام میبخشد تا اسلحه بردارند.
در اواخر ماه فبروری ،واشنگتن پست از [ظهور] یک گروه جدید
ضدداعش به نام «مرگ» در مزار شریف گزارش داد .رهبر این

گروه از داوطلبان گفت« :در سیزده سال گذشته ،کشتارها،
آدمرباییها و بی قانونیها زیاد بوده است .و طالبان نابود نشد».
«مردم نمیتوانند بنشینند و کاری نکنند .آنها نمیخواهند منتظر
بمانند تا گروه تروریستی دیگر [پیدا شود] و افغانستان را پایگاه
خودش بسازد».
و به همین ترتیب بر تعداد گروههای مسلح و در صدر آن ملیشههای
طرفدار حکومت که توسط ایاالت متحده تامین مالی میشوند و
براساس برنامههای مشابه در ویتنام و عراق ،به عنوان بخشی از
استراتیژی خروج ساخته شدهاند ،افزوده میشود .پولیس محلی
افغانستان که در سطح روستاها فعالیت دارند ،به خوبی اردوی
ملی افغانستان یا پولیس ملی افغانستان تامین مالی نشدهاند و
پاسخگو نیستند و این امر باعث شد تا سازمان ملل متحد در مورد
«یک افزایش چشمگیر در نقض حقوق بشر توسط گروههای مسلح
طرفدار حکومت علیه مردم ملکی» هشدار بدهد.
با این حال ،در برخی از خطرناکترین ولسوالیهای افغانستان،
پولیس محلی افغانستان به طور فزایندهای در خطوط مقدم جنگ
قرار داده میشود .اسمیت ،از گروه بین المللی بحران ،گفت:
«مقامهای ارشد غربی در اینجا نگرانند که حکومت افغانستان
به طور فزایندهای به نیروهای حکومتی نیمه منظم تکیه خواهد
کرد»« .به طور مثال ،در ولسوالی سنگین ،نیروهای اردوی ملی
افغانستان اغلب در پایگاههایشان میمانند و جنگهای کوچک را
به پولیس ملی افغانستان واگذار میکنند ،که [نیروهای پولیس ملی
افغانستان] به نوبت خود این جنگها را به پولیس محلی افغانستان
واگذار میکنند .نتیجهاش این است که افراد ضعیف پولیس محلی
افغانستان که با عجله استخدام شدهاند ،با افراد ضعیف طالبان
میجنگند که آنها نیز با عجله به سربازی گرفته شدهاند».
در این مخلوط قابل احتراق ،ورود دولت اسالمی ،گروه جدید
جهادی در شهر ،خبر خوشی نیست .جای تعجب ندارد که این
تهدید ،با سابقهی وحشی گری فرقهای اش ،به گونهی جدی
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هزارههای افغانستان را لرزانده است .وقتی گزارشها دوران
یافتند که پشت ربودن  31مسافر اتوبوس در زابل ،دولت اسالمی
قرار دارد ،برخی از هزارهها در مورد چگونگی امنیت این قوم در
افغانستان پرسشهایی را مطرح کردند .جوادی ،استاد در دانشگاه
کاتب و بنیان گذار روزنامه جامعه باز ،گفت« :ممکن است هزارهها
تا اندازهای قدرت سیاسی داشته باشند؛ اما قدرت نظامی ندارند».
«اگر داعش در افغانستان قدرت بگیرد ،هزارهها اولین اقلیتی
خواهد بود که قربانی میشوند .شاید در حد و اندازهی قتل عامهای
یزیدیها در عراق نباشد؛ اما جنایتهایی چون آدمرباییها وجود
خواهند داشت».
تهدید یک بعد فرقهای که از دولت اسالمی الهام میگیرد در
جنگ افغانستان ،خاطرات تاریک جنگ داخلی دههی  1990را
تازه میکند؛ زمانی که جنگساالران قومی یک جنگ مرگبار و
یکدیگرکُش قدرت را راهاندازی کردند .برخی از آن جنگساالران
هنوز هستند و لباس «آدمهای مطیع پس از یازدهم سپتامبر»
جنگساالران پیشینی را به تن دارند که به سیاست روی آوردهاند.
در سال جاری ،زمانی که عبدالرشید دوستم ،جنگساالران پیشین
ازبک و معاون اول رییس جمهور غنی ،از پایگاه شمالیاش در
آنچه که به طور گسترده تالش به منظور تقویت نیروی نظامیای
خوانده شد که به او اعالن وفاداری خواهد کرد ،ابرو باال انداخت.
سخنگوی دوستم به وال استریت ژورنال گفت که این نیروی
نظامی ضدطالبان یک ملیشه نخواهد بود ،چون تحت چتر اردوی
ملی افغانستان قرار میگیرد .اما این یک مسئلهی تخنیکی است
که در چنین شرایطی ،به هیچ حسابی نمیآید .برنامهی دوستم با
مقاومت آشکار مقامهای افغانستان مواجه شد و فورا توسط جنرال
مرادعلی مراد ،فرمانده نیروهای زمینی اردوی ملی افغانستان ،رد
شد .با این حال ،در محافل کابل ،باورهای به طور گسترده برآنند
که دوستم تالش دارد ملیشه بسازد .در همین حال ،زمانی که
اسماعیل خان ،جنگساالر پیشین تاجک در هرات ،از حامیان
تاجکش خواست تا علیه طالبان اسلحه بردارند ،در ستون فقرات
افغانها لرزه انداخت .او نیز مهار شد؛ اما هیچکسی نمیتواند برای
چه مدتی.
رهبران هزاره ،تا جایی که من قیاس کردهام ،تا کنون روی بازی
سیاسی تمرکز دارند ،نه نظامی .محمد محقق ،معاون رییس
اجرایی که یک هزاره است ،تالش دارد هزارههای بیشتری را
در کابینهی غنی جای دهد؛ کابینهای که تا هنوز اعالن نشده
است و تشکیلش بیش از ششماه زمان برده است .کریم خلیلی،
معاون رییس جمهور پیشین و یک هزارهی دیگر ،در مصاحبهای
از دفترش در کارته سه ،بر یک استراتیژی جنبشیتر تاکید کرد.
خلیلی گفت« :من به نمایندگی از هزارهها ،به شدت مصمم هستم
تا از حکومت و نیروهای ملی امنیتی افغانستان در مقابل تهدید
داعش حمایت کنم» .خلیلی گفت« :در وضع موجود ،نیروهای
امنیتی ما خوب عمل میکنند و ما [فکر میکنیم] حضور جامعهی
جهانی به اندازهی نیاز هست .ما یک ضرب المثل داریم که نباید
قبل از این که میزان آب را بینیم ،موزههای مان را بکشیم .نیازی
به اقدام قبل از وقت نیست» .اما او هم چنین تذکر داد« :اگر،
خدای ناخواسته ،حکومت مانند یک حکومت عمل نکند یا نیروهای
ملی امنیتی ما متحد بوده نتوانند و به طور موثر نجنگند ،در آن
صورت ،به عنوان آخرین چاره ،محافظت از خود یک حق مشروع
مردم خواهد بود .اگر– و اگر -این اتفاق بیافتد ،در آن صورت،
تاریخ افغانستان نشان داده است که مردم از خودشان محافظت
خواهند کرد؛ همانگونه که در گذشته این کار را کردهاند و اجازه
نخواهند داد قتل عام شوند».
این ،همان تاریخی است که اکثریت افغانها مصمم اند از
[تکرارشدن] آن جلوگیری کنند .جوادی با شوخی گفت« :هزارهها
یک جنگساالر خوب ندارد»« .اما این خوب است .برای
درازمدت ،شکی وجود ندارد که بهتر است به نیروهای مسلح تکیه
کنیم؛ چون ما آثرات آسیب شناسی گروههای مسلح در جامعه را
دیدهایم».
لحن جوادی ،چند هفته پس از نوشتهی هشدارآمیزش در مورد قتل
عامهای هزارهها در آینده ،آرام شده بود .وی پذیرفت« :وقتی آن
را نوشتم ،احساس خطر کرده بودم» .جوادی گفت« :فکر نمیکنم
قتل عامهایی ،چون قتل عامهای عراق اتفاق بیافتد .فکر میکنم
که نیروهای مسلح در تالشی به منظور نجات مردان اسیر خوب
عمل میکنند .آنها عملیاتی را در زابل راهاندازی کردهاند و پیام
واضحی را میفرستند؛ اما هنوز هزارهها آسیب پذیر اند».
این وضعیتی است که کیهان بهتر از هرکس دیگری درک میکند.
وقتی از او در مورد واکنشش در برابر خبرها پرسیده میشود ،این
مرد جوان و آرام ،با بازگوکردن گفتوگوی تیلفونی با رانندهی
اتوبوسی در آن شام شوم ،برای چندین دقیقه خاموش میماند .او
سرانجام موفق شد [بگوید]« :وقتی راننده گفت که ربوده شدهها
هزاره بودند ،فهمیدم .فهمیدم که پدرم هزاره است» .وی ادامه
داد« :خودم را گم کردم»« .مدت زیادی را در ایستگاه اتوبوسها
انتظار کشیدم و سپس آنجا را ترک کردم .نمیتوانستم فکر کنم،
تصور کنم که بعدا چه کاری انجام دهم».
وقتی او در مورد اینکه باید چهکار کرد تا پدرش دوباره به خانه
برگردد ،برانگیخته شد ،بیشتر روحیه یافت« .من کاری انجام
داده نمیتوانم؛ چون این وظیفهی حکومت است و [حکومت] باید
آنها را برگرداند .پدرم ربوده شد؛ چون یک هزاره است .آنها سی
نفر اند که زندهاند و گروگان اند .آنها باید نجات داده شوند».
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سختافزار قدرت و نرمافزار تعویذ


عبدالغفار صفا استاد پیشین دانشگاه کابل

وزیر حج و اوقاف برای جلوگیری از تکرار رویدادهایی چون
آتشزدن فرخنده ،مبارزه با تعویذنویسان را راه انداخته و قرار
است کارزار وسیعی در این رابطه آغاز گردد .گویا عامل اصلی
نمایش مضحک و ددمنشانهای که در شاه دوشمشیره و در
برابر دیدگان تمام دنیا اتفاق افتاد ،تعویذنویسی بوده است.
آقای وزیر!
تعویذنویسی جزء خرافاتی است که ریشهی هزاران سالهی
فرهنگی و اقتصادی دارد و از حماقت و شعور ناخودآگاه جمعی
ما آب میخورد .روش مبارزه با این خرافات گشنبیخ ،بستن
دکانهای تعویذنویسی نیست .در واقع مشکل تنها از تعویذ
نیست ،شما با یک جامعهی مملو از مشتریان تعویذ و جادو
روبهرو هستید .سرکوب بیرویهی این وسیلهی کسب درآمد
برای بعضیها ،منجر به رونق بیشتر آن خواهد شد .وقتی
دکانها را ببندید ،مردم به خانههایشان مراجعه خواهند
کرد و از هر طریق ممکن از آنها استفاده خواهند کرد؛ مث ًال
شمارههای تلیفونهایشان در سراسر دنیا -جایی که افغانها

هستند -پخش اند .از طریق بانک برایشان پول میفرستند
و تعویذ میگیرند .گذشته از آن ،هر پدیدهی اجتماعی که
سرکوب شود ،با سرسختی دوباره رونق میگیرد .وقتی ما با
سختافزار قدرت بر فرق زن میکوبیم ،این خرافات است که
با نرمافزار تعویذ و جادو به سراغش میرود.
این اقدام در واقع پردهانداختنن روی حقایق تلخ دیگری است
که ریشههای اصلی این بحران اخالقی به حساب میروند.
یکبار به واکنشهای اولیهی شماری از مسئوالن دولتی
و خطبا و امامان مساجد و عملکرد نیروهای پولیس نگاه
کنید .یکبار به تصاویر ذوقزدهی جوانان شسته و ُرفتهی
شهری که چون مور و ملخ بر روی یک زن بیدفاع میپرند،
نگاه کنید .یکبار سخنرانیها و هشدارهای مسئوالن مدارس
افراطیتپرور ،استادان دانشکدهی الهیات و واکنش تند امامانی
که فتوای محاکمهی صحرایی میدهند و حتا شماری از آنها
جوانان را به قتل و سربریدن مردم ترغیب میکنند را بشنوید؛
بعد بگویید که خطر واقعی از کجا میآید.

یکی مشکل فرخنده است و دیگری مشکل جامعهای که
فرخنده را آتش زد و هر آن ممکن است فرخندهی دیگری
را نیز آتش بزند.
مشکل فرخنده را در دادخواهی برای فرخنده باید جستوجو
کرد .اینکه فرخنده هشیار بود یا مشکل روانی داشت ،قاری
قرآن بود یا دعوتگر سلفی ،تعویذ را آتش زد یا قرآن را ،هرگز
صورت ددمنشانهبودن قتل او را تغییر نمیدهد .حتا زنبودنش
نه چیزی به میزان این وحشیگری میافزاید ،نه هم چیزی
از آن میکاهد .قاتالن او بایستی محاکمه و مجازات شوند.
حقیقت همان است که در برابر دیدگان جهان اتفاق افتاد.
مشکل جامعهی بیمار را نمیتوان با اقدامات مقطعی حل کرد.
ریشههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آن را باید دقیق ًا
شناسایی کرد و برای حل آن ،برنامههای عملی را طرح و
اجرا کرد.
آقای وزیر! نگذارید دین وسیلهی سیاستورزیهای ضدانسانی
گردد .نهاد دین را به یک نهاد اجرایی روزمره تقلیل ندهید.





قانون برگزاری مراسم ازدواج
و مزایای آن

مجلسسنا طرح قانون عروسی را که پیش از این ،در چهار
فصل و  23ماده ترتیب شده بود تایید کرده است .قرار است
که این قانون توسط کمیسیون مشترک هر دو مجلس شورای
ملی (پارلمان و سنا) مورد بررسی قرار بگیرد و با تصویب نهایی
آن از سوی مجلسسنا برای توشیح آن ،به رییس جمهور
فرستاده شود .در این قانون پرداخت جهیزیه ،طویانه  ،گله و
بردن عیدی برای عروس و داماد منع شده است و به رعایت
پوشش اسالمی در محافل عروسی تاکید شده است.
در این قانون گفته شده است باید در مراسم عروسی بیش از
 500نفر شرکت نداشته باشد .برای هوتل داران و سالنهای
عروسی نیز قواعد و زمان مشخصی برای مراسم عروسی پیش
بینی شده و گفته شده است که مراسم عروسی از طرف روز
باید پیش از ساعت  3پس از چاشت ،ختم شود و مراسم شبانه
آن در ساعت یازده شب پایان یابد .منوی غذایی برای مراسم
عروسی باید از  400افغانی باالتر نباشد .اگر هوتل داران و
سالنهای عروسی این مقررات را رعایت نکردند در بار اول 30
هزار افغانی جریمه می شوند و اگر بار دیگر تکرار نمایند جواز
فعالیت شان سلب می شود.
هزینه عروسی در جامعه افغانستان به خاطر سنتها و
رواجهای دست و پاگیر ،سنگین و پرهزینه است .هزینهی
یک عروسی در اکثریت مناطق افغانستان به طور معمول تا
یک میلیون افغانی می رسد .بیشتری این هزینه ای گزاف،
صرف مصارف تجملی و رسم و رواج های مانند طویانه گیری،
شیربها ،گله و جهیزیه و عیدی می شود .پا به پای تغییرات

اجتماعی هزینه عروسیها به خاطر به وجود آمدن رواج های
جدید باال تر رفته است.
در زندگی هر جوان افغانی تامین هزینه ازدواج ،یکی از
دغدغههای جدی می باشد که جوانان را مجبور می سازند
برای تامین آن ،سالها کار کنند و به کشورهای خارجی
مسافرت کرده حتا قرض بگیرند .جوانی را سراغ نداریم که از
هزینه سنگین ازدواج شکایت نکند و برای سپری کردن مراسم
عروسی با دشواری و سختیهایی مواجه نشده باشد.
به خاطری سطح پایین دانش و آگاهی در جامعه ،خانوادهها
چگونگی مراسم عروسی و میزان مصارفی که در عروسی
فرزان شان صورت می گیرد ،آنرا معیاری برای اعتبار و شان
تلقی می کنند و هر خانواده عروس می کوشد که جهیزیه،
شهربهاء و مصارف عروسی دخترشان بیشتر و پر رنگتر از
دیگر عروسان باشد و اگر کمتر باشد آن را دلیل کم اعتباری
برای خود و عدم تضمین زندگی آینده دخترشان تلقی میکنند.
این مشکل و رقابتهای نادرست در برگزاری مراسم ازدواج،
به طور گسترده و حتا به شکل نهادی در تمام شهرها و مناطق
افغانستان وجود دارد و هر روز تکرار میشود .آنچه که از
نتیجهی آن برجای میماند تحمیل مصارف سنگین و گزاف،
برشانههای عروس و داماد می باشد که بعد از عروسی ،این
داماد و عروس هستند که باید قرضهایی را که برای مراسم
عروسی شان گرفته اند بپردازند.
مراسم گزاف عروسی نه تنها اینکه مشکالت اقتصادی را
برای خانوادهها بار می آورد بلکه موارد زیاد اتفاق افتاده

فرهاد خراسانی

است که در زمان برگزاری محفل عروسی ،خانودههای داماد
و عروس برسر بده و بستان مصارف عروسی؛ مانند طویانه،
شیربها و گله ،باهم دیگر اختالف پیدا کرده اند و این اختالف
شان باعث تیره شدن روابط خانوادگی شان گردیده اند و روابط
زناشوهری عروس و داماد را متاثر ساخته است که حتا به
طالق و جدای نا خواسته برای آنها انجامیده است.
از این رو وجود قانون مشخص برای در تحت قواعد در
آوردن مراسم عروسی یکی از نیازهای جدی جامعه است که با
تطبیق شدن آن ،از مصارف گزاف عروسی جلوگیری میشود
و سهولت و امکان به موقع از دواج را برای جوانان مساعد می
سازد .تاثیر مثبت دیگر آن ایناست که برای مراسم عروسی و
ازدواج کردن یک قاعده به وجود میآید که رعایت آن الزامی
میشود و ضمانت اجرای دارد.
نکته ای مهم چگونگی تطبیق آن اسست ،باید دولت بیشتر از
ق
همه ،به زمینههای اجرایی این قانون توجه کند و آ ن را تطبی 
نماید .یکی از راههای تطبیق این آن این است که باید در گام
نخست ،از طریق رسانهها و مراجع رسمی به مردم معرفی
شود و مزایای عملی آن روشن گردد و افراد مسئولی وجود
داشته باشد که درمکانهای برگزاری مراسم عروسی از تطبیق
آن ،نظارت نمایند .مراسم نکاح باید در محکمه صورت گرفته
رعایت قانون مذکور از شرط های الزامی و مهم ثبت ازدواج
در نظر گرفته شود .در صورتیکه این قانون به درستی معرفی
نشود و زمینههای تطبیق و اجرایی آن در نظر گرفته نشود،
همانند صدها قانون دیگر با مشکل تطبیق رو برو خواهد شد.

مراسم گزاف عروسی نه تنها اینکه مشکالت اقتصادی را برای
خانوادهها بار می آورد بلکه موارد زیاد اتفاق افتاده است که در
زمان برگزاری محفل عروسی ،خانودههای داماد و عروس برسر بده
و بستان مصارف عروسی؛ مانند طویانه ،شیربها و گله ،باهم دیگر
اختالف پیدا کرده اند و این اختالف شان باعث تیره شدن روابط
خانوادگی شان گردیده اند و روابط زناشوهری عروس و داماد را
متاثر ساخته است که حتا به طالق و جدای نا خواسته برای آنها
انجامیده است.
از این رو وجود قانون مشخص برای در تحت قواعد در آوردن
مراسم عروسی یکی از نیازهای جدی جامعه است که با تطبیق شدن
آن ،از مصارف گزاف عروسی جلوگیری میشود و سهولت و امکان
به موقع از دواج را برای جوانان مساعد می سازد .تاثیر مثبت دیگر
آن ایناست که برای مراسم عروسی و ازدواج کردن یک قاعده به
وجود میآید که رعایت آن الزامی میشود و ضمانت اجرای دارد.

یادداشتهایسخیدادهاتف

بابه ،پوزش بخواه،
برویم!
گروه دیگری که باید از طالبان معذرت بخواهند،
پیرمردان اند .مخصوص ًا آنهایی که باالی هشتاد
هستند .شاید بگویید ،این دیگر بیانصافی است
که یک مشت پیرمرد افتاده را جمع کنیم
و ببریم پیش برادران که معذرت بخواهند.
اشتباه میکنید .اینکه چرا اینها از طالبان عذر
بخواهند ،دلیل دارد و دلیلش را میگویم .اما
قبل از آن ،اصال همین که عدهای به خاطر منافع
شخصی خود از چارچوب استاندار ِد امید به
زندگی در افغانستان ،که حداکثر چهل و هشت
سال است ،تخطی میکنند و چهل و هشت سال
دیگر هم بر ِ
طول عمر خود میافزایند ،خودش
قابلِ پیگرد قانونی است .آیا این پیرمردان
نمیدانند که در این کشور برادرانی هستند
که نرسیده به سن هفده سالگی مواد منفجره
را در لنگی خود میگذارند و به ترکیدنی به
دیار باقی میشتابند؟ آیا این پیرمردان خبر
ندارند که هستند کسانی که به خاطر مصلحت
ملک و ملت و تحمیلنکردن خرج عروسی بر
گردههای مسموم اقتصاد کشور زودتر از موقع
الزم به بهشت میروند تا در آنجا با هفتاد و
دو حور بیسرپرست ازدواج کنند؟ این جوانان
آدم نیستند و دلشان نمیخواهد که چهار روز
بیشتر در این دنیا -که فقط دو روز است-
زندگی کنند؟
اما چرا این پیرمردان از طالبان باید عذرخواهی
کنند؟ به این دلیل:
اینها در هشتاد-نود سال عمر خود به این
اطمینان رسیده بودند (به دالیلی کامال واهی)
که افغانها هرچه نبوغ داشتند ،استفاده کردند و
دیگر بعید است کسی یا گروهی ظهور کند که
بر افتخارات این سرزمین چیز تازهای بیفزاید.
هرچه به اینها گفته میشد که به این شدت
در شیپور ناامیدی ننوازند و هزار بادهی ناخورده
در ِ
رگ تاک است ،قبول نمیکردند .تا اینکه
طالبان آمدند .طالبان البته آدم کشتند و خانه
آتش زدند و شهر ویران کردند .اما اینها که
چیزهای تازهای نبودند .تاریخ ما یعنی همینها
دیگر .این پیرمردهای مورد بحث ما که اینها
را دیدند ،بیشتر مطمئن شدند که از ما چیز
تازهای بور نمیشود .اما یک روز صبح دیدند که
طالبان تلویزیونی را از شاخ درخت آویختهاند
و با چوب و سنگ به جانش افتادهاند .تعجب
کردند .فردای همان روز طالبان این پیرمردها را
توقف دادند و برس دندانی را در تنبانشان فرو
کردند و گفتند« :وی تو چه ِکسم مسلمان استی
که برس دندان در بین پایت به موی خوردی؟»
پیرمردها شاخ کشیدند و فهمیدند که در مورد
خشکیدن دریای نبوغ افغانی داوریِ شتابزده
کرده بودند .اما هیچگاه از این کار خود معذرت
نخواستند .حاال که طالبان هزاران مورد دیگر
از ابداعات نبوغآلود خود را نشان دادهاند
و بزرگان حکومتی هم اجازه دادهاند که ملت
از طالبان عذرخواهی کند ،خوب است که این
پیرمردان نیز پا پیش بگذارند و این فرصت را
از دست ندهند.
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بگو مگو از
Malek Sitez
فرق میان احتجاج مدنی و تظاهرات سیاسی را بدانیم!
احتجاج مدنی نشانگر خواستهای ارزشی شهروندیست
که بیشترینه بر بنیاد هنجارهای حقوق برشی شکل
میگیرد .تظاهرات سیاسی به منظور تغییر ساختاری در
قدرت سیاسییا برنامههای قدرت سیاسی راهاندازی میگردد که بر بنیاد ایدیولوژیها
و برنامههای سیاسی شکل میگیرد.
شعارهای حرکتهای مدنی و با شعارهای فعالیتهای سیاسی ازهم فرق شگرفی دارند.
هدف احتجاج مدنی دادخواهی ( )Advocacyاست ،اما منظور تظاهرات سیاسی را تغییر
قدرت سیاسی یا از طریق حامیت ،یا هم نقد قدرت سیاسی میسازد.
من منیگویم کدام خوب است کدام بد؛ اما میخواهم بگویم ،خواستهای ارزشی
نباید به خاستگاه سیاسی گروههای ایدیولوژیک مبدل گردند و با استفاده از قربانیان
آن «شعارسازی» کنند.


Abbas Farasoo
مسئلهی  31نفر
اول ،واکنشها :وقتی  31نفر ربوده شدند ،در رسانهها و
فضای مجازی واکنشهای مختلفی دیده شدند و هنوز
این واکنشها ادامه دارند .در میان این واکنشها ،در
اوایل ،اتهامها علیه داعش مطرح میشدند و مقامهای محلی و امنیتی هم اظهارات
یکدست نداشتند .سپس نسبت به نقش داعش تردید پیدا شد و سر نخ با این
«تردید» کمکم گم و ناپیدا گردید.
دوم ،جلوگیری از قومیشدن :حکومت تالش کرد که از قومیشدن ماجرا جلوگیری
کند .به عنوان یک پالیسی ،این میتواند یک رویکرد قابل توجیه باشد؛ اما برای
یکطرف ماجرا ،مسئله از بنیاد قومی است .هزارهها راست و مستقیم گفتند که
آن  31نفر به خاطر هویت قومیشان ربوده شدهاند و باید رها شوند .این مسئله در
سه سطح قابل مکث است :الف) سیاست حکومت برای جلوگیری از قومیشدن
قابل توجیه است .ب) تلقی قومی هزارهها از ماجرا نیز قابل فهم است و به مثابهی
گروه هدف در این ماجرا نمیتوانند آن را نگویند .ج) اما اکراه جامعه از بار قومی
مسئله و ارجاع آن به داعش ،نوعی مسئولیتگریزی است .غیرقابل درک است
که کسی سکوت کند که چرا « 31افغانیا هموطن» نمیگویند که « 31هزاره»
میگویند .در حالی که ذکر هویت قومی آن  31نفر ،به طور طبیعی بازنمایی یکی
از بنیادیترین هراسهای اجتماعی-سیاسی افغانستان است که در ذهنیت عمومی
هزارهها وجود دارد ،نه اینکه ناشی از قومگرایی و زیادخواهی قومی باشد.
سوم ،مذاکرات :ما از مذاکرهی حکومت چیزی نمیدانیم و حکومت نمیتواند
همهچیز را برای ما بگوید .منتها بعضی مسایل دیگر در مذاکره میتوانند قابل
تحلیل باشند .اگر ساحه تحت کنترول حکومت و نیروهای آن باشد ،در این صورت
دولت در موقف بهتر مذاکره خواهد بود و «حملهی نظامی» آخرین گزینه است؛
اما اگر ساحهی نگهداری گروگانها بیرون از کنترول دولت باشد ،وضعیت فرق
میکند .در صورتی که ساحه تحت کنترول باشد ،سه سطح مذاکره متصور است:
یک) مذاکرهی متنفذان اجتماعی از والیتهای مختلف با متنفذان اجتماعی در
زابل و از این طریق با ربایندگان (به نظر میرسد که این مرحله شکست خورده
است) .دو) فشار رهبران سیاسی و قومی والیتهای مجاور زابل به ربایندگان
(من اطالعی ندارم و اما بستگی به این دارد که چقدر در گفتمان سیاسی-
رسانهای تعریف چاقتر و فراگیرتر از «مسئولیت» ارائه میشود ،یا دریچههای
مسئولیتگریزی بسته میشود) .سه) مذاکره حکومت با ربایندگان.
چهارم ،معادلهی مذاکره :ما نمیدانیم که گروگانها کجایند و ساحه تحت کنترول
است یا نه .حتا نمیدانیم که میان ربایندگان و حکومت مذاکرهای جریان دارد یا
خیر .اما میتوانیم برای یک معادلهی فرضی در مذاکره فکر کنیم .در یک معادلهی
فرضی ،اصل اساسی این است که نخست معادله قبل از هرچیزی به نفع آن 31
نفر باشد .دوم ،پیامدهای مشابه در پی نداشته باشد .سوم ،جامعه به سوی شقاوت
و زورگوییهای قومی کشانده نشود .چهارم ،بدانیم که چارچوب روابط در داخل
حکومت در قبال معادلهی مذاکرات و برخورد با اصل مسئله از چه قرار است.
پنجم ،نظارت و فشار :تا کنون جامعه پارچه نشده است و نباید جامعهی واگرا شود.
در ذهنیت عمومی ،یکطرف حکومت است و یکطرف دیگر ربایندگان .اما این
بدان معنا نیست که جامعه و گروههای اجتماعی مسئولیت ندارند یا تا ابد جامعه
به سوی شقاوت نمیرود .این مسئولیت میتواند بر حکومت و ربایندگان فشار
بیاورد تا از یکطرف تعریف معادلهی حکومت و ربایندگان تبدیل به معادلهی
شقاوت قومی نشود و از طرف دیگر ،در هرگونه معادلهی فرضی میان حکومت و
ربایندگان ،زندگی و جان گروگانها محفوظ بوده ،پیامدهای اجتماعی مسئله در
نظر گرفته شوند .بنابراین ،نخبگان اجتماعی ،رهبران سیاسی و رهبران جامعهی
مدنی باید باهم وارد گفتوگوهای مستمر باشند تا از یکطرف مسئولیت تعریف
شود و از طرف دیگر ،از مجاری مختلف ،بر معادلهی متذکره نظارت و فشار از
دست نرود .برای این هدف ،بهترین گزینه حفظ و تقویت استراتژی همگرایی در
سطح کالن ملی است.


Sahra Mosawi
بونانی رسیدید
شمایی که از بدبختیهای این ملت به آ 
و خانههای ویالیی در دبی ،ترکیه و ...خریدید ،شمایی
که با شعار فعال جامعهی مدنی ،فعال حقوق زن و فعال
حقوق اطفال و ...دکان باز کردید .شخص شما اگر کارتان
را خوب انجام میدادید ،روزگار ما به اینجا نمیرسید که همدیگر را روی سرکها
بخوریم .شما اگر مجرم واقعی در قتل فرخنده نباشید ،شریک جرم هستید .متأسفانه
هیچ سازمانی نیست دارایی شما را قبل و بعد از فعالشدنتان بسنجد که این پولها
و این امکانات از کجا آمده؟ آیا نمیترسید که روزی خون فرخنده و امثال فرخنده
گردنتان را بگیرد؟ نمیترسید که روزی خود شما را زامبیهای شهر تکه تکه کنند؟
آنوقت پول به چه کارتان میآید؟ یقین داشته باشید که منظورم شما نبودید! ۹۹.۵
درصد مردم ما انسانهای شریفی هستند!

 ۱۰حقیقت شگفتانگیز برای افزایش خالقیت مغز
بخش نخست
تفکر ما در خصوص چگونگی سازوکار مغز و
آنچه که در حقیقت انجام م یشود ،مسئل های
است که همواره مای هی حیرت و شگقتی من بوده
است .مثال مدتها فکر م یکردم راه مشخصی
برای انجام برخی کارها وجود دارد؛ اما با گذشت
زمان دریافت هام که کامال در اشتباه بودهام .به
عنوان مثال ،من همیشه فکر م یکردم که
انسانها م یتوانند چندکاره باشند ،یعنی در یک
زمان م یتوانند رسیال مورد عالق هیشان را متاشا
کنند ،با ایمیل یک قرار کاری را هامهنگ کنند و
حواسشان به تکالیف فرزندانشان هم باشد .از آن
جال بتر ،این انتظار را همیشه از اطرافیانم داشتم
که در قبال موضوعات مرتبط با من ،همی نگونه
رفتار کنند.
اصال برای من قاب لپذیرش نبود که فردی در
هنگام رانندگی از گف توگو پرهیز کند؛ چون
م یخواهد حواسش به رانندگی باشد یا مواردی از
این دست .اما بر طبق آخرین مطالعات انجامشده
در این خصوص ،برای مغز انسان غیرممکن است
که بتواند در یک زمان بر روی دو کار مترکز کند
و مسئولیت صحیح انجامدادن چندکار ه مزمان
را بپذیرد .این تجربه و چند ایده از این دست
موجب شد که در ای نجا  ۱۰حقیقت شگف تانگیز
درخصوص مغز انسان را با هم مرور کنیم و حقایق
را جاگزین نظری ههای پیشین کنیم .البته احتامال
از این طریق هم به افزایش بهرهوری و کارایی
موتور اندیش هیمان کمک کنیم.
 -1زمانی که خسته هستید ،مغز شام کارهای
خالقان هتر را بهرت انجام م یدهد
زمانی که من در خصوص ساعت بدن و تأثیرگذاری
آن در روال روزمرهی زندگی اطالعاتی کسب کردم،
فمیدم که بسیاری از کارهایی را که در طول روز
برنام هریزی کردهام ،در حقیقت با ساعت بدنم
سازگار نیستند.
به عنوان مثال ،اگر شام صبح پس از بیدارشدن
از خواب احساس رسخوشی دارید و در نقط هی اوج
انرژی خود هستید ،این زمان بهرتین وقت برای
شام جهت رسیدگی به امور بحرانی ،تحلیل و
آنالیز ،پیداکردن راهحل برای مشکالت ،پاسخ به
سوالها و پروژههای کاری در طول روز است .برای
بعضی از افراد این نقط هی اوج در زمان دیگری
ار روز رخ م یدهد .شاید برای برنام هریزی و انجام
کارهای روزمره بهرت باشد نقط هی اوج خود را پیدا
کنید.
از سوی دیگر ،اگر شام در حال تالش برای انجام
یک کار خالقانه هستید ،زمانهایی که خسته
هستید و مغز شام فعالیت کارآمد ندارد ،شانس
بی شتری برای خلق یک ایدهی ناب دارید .شاید
به نظر غیرمنطقی و مسخره بیاید؛ اما اغلب
ایدههای نو و بزرگ در یک استحامم بعد از یک روز
کاری سخت و طوالنی به ذهن خطور م یکند .اما
حقیقت پشت پرده چیست؟
زمانی که خسته هستید ،مغز انرژی الزم را جهت
فیلرتکردن حواس شام ندارد .بنابراین ،به حاشیه
م یروید و از سوژه پرت م یشوید و مترکز الزم روی
یک موضوع خاص را ندارید .در حقیقت گاهی
آنقدر از مسیر دور م یشوید که ارتباطی بین آنچه
در ذهن شامست و سوژهی اصلی پیدا من یکنید.
حتام برای شام پیش آمده است که در فکر و خیال
و رویا فرو رفته باشید ،در حدی که یادتان نیاید
رسآغاز این مسیر چه بوده است .در این سفر ب یقید
و بند فکری ،ارتباطات جدیدی کشف م یشوند،
ایدهها و راههای جدیدی جاگزین مسیرهای
قدیمی و از پیش برنام هریزیشده م یشوند و از
ای نرو ،زمانی که خسته هستید ،مغز شام در فازی
قرار دارد که م یتواند راهح لهای خالقان هتری را
پیدا کند.
ساینتیفیک امریکن در مقال های با عنوان «بهرتین
زمان خالقیت شام آن زمانی که فکر م یکنید،
نیست» توضیح م یدهد که چگونه حواسپرتی
م یتواند مفید باشد:
درک صحیح مشکالت نیازمند تفکر خارج از
چهارچوبهای معمول است و در چنین حالتی،
آمادهبودن برای حواسپرتی م یتواند سودمند
باشد .در زمانی که شام در اوج انرژی خود نیستید،
کمرت م یتوانید مترکز کنید و طیف وسی عتری از
اطالعات در مغز شام در حال آنالیز است .این
دامن هی وسی عتر به شام امکان م یدهد که گزین هها

و تفسیرهای بی شتری را از پیرامون و ب هخصوص
در مورد سوژهی مورد نظر داشته باشید در نتیجه
نوآوری و بینش شام ارتقا م ییابد.
 -2اسرتس م یتواند سایز مغز را تغییر دهد و آن
را کوچ کتر کند
رشط م یبندم که حدس هم من یزدید که اسرتس
شای عترین علت تغییر در عم لکرد مغز است.
نگاهی به این مقاله م یتواند حقایق شگف تانگیزی

را در زمین هی اسرتس به شام بیاموزد.
در خصوص تغییرات ایجادشده در مغز به علت
اسرتس ،تحقیقات مختلفی انجام شدهاند .در
یکی از این تحقیقات تأثیرات اسرتس را بر سالمت
روانی تعدادی از میمونهای نوزاد امتحان کردند.
بر این اساس ۱۳ ،بچ هی میمون توسط ه مساالن
خود به مدت  ۶ماه مورد مراقبت قرار گرفتند و ۱۵
بچ هی میمون توسط مادران خود نگ هداری شدند.
پس از  ۶ماه ،قبل از آنکه محققان مغز آنها را
اسکن کنند ،هم هی میمونها به گروه اجتامعی
طبیع یشان برگردانده شدند .برای میمونهایی که
از مادران خود دور بودند و توسط ه مساالن مراقبت
شده بودند ،بخ شهایی از مغز که مربوط به اسرتس
است ،بزرگتر بودند و حتا پس از بودن در رشایط
طبیعی ،تا چندماه بزرگی این بخش مغز قابل توجه
بود .اگرچه برای یک نتیج هی قطعی مطالعات
بی شتری نیاز است؛ اما آنچه مسلم است ،اسرتس
طوالن یمدت مغز ما را تحت تأثیر قرار م یدهد.
در مطالع هی دیگری که در خصوص تغییر اندازهی
مغز در جریان اسرتس مداوم انجام شد ،محققان
دریافتند که ناحی هی هیپوکامپ مغز موشهای
آزمای شگاهی که دچار اسرتس مزمن بودند ،کوچک
شده بود .هیپوکامپ قسمتی از مغز است که به
عنوان مرکز یادگیری و تشکیل خاطرات شناخته
م یشود و جزو اولین نواحی مغز است که در بیامری
آلزایمر آسیب م یبیند .افرادی که به طور طبیعی
هیپوکمپوس کوچ کتری دارند ،بی شتر در معرض
ابتال به بیامری  PTSDهستند .اختالل تن شزای
پس از رویداد یا اسرتس پس از سانحه که به صورت
مخفف  PTSDمعرفی م یشود ،سندرومی است که
پس از مشاهده ،تجرب هی مستقیم یا شنیدن یک
عامل اسرتسزا و آسی بزای شدید روی م یدهد
که م یتواند به مرگ واقعی یا تهدید به مرگ یا
وقوع یک سانح هی جدی منجر شود .اگرچه اغلب
مردم ( ۵۰تا  ۹۰درصد) یک رویداد بسیار تن شزا را
تا پایان عمر به یاد دارند ،فقط  ۸درصد آنها به
 PTSDمبتال م یشوند.
 -3انجام چند وظیف ه به طور ه مزمان ،به معنای
واقعی برای مغز غیرممکن است

انجام چند فعالیت مغزی به صورت ه مزمان
برای مدتهای طوالنی تشویق و ترویج م یشده
است .این متایل و تشویق رصفا به دلیل بهرهوری
بی شتر از مغز نیست ،بلکه از نظر روانی به
افراد احساس رضایت و خرسندی م یدهد .حال
آنکه طبق تحقیقات متعدد ،مشخص شده
که چن دوظیف هایبودن در یک زمان برای مغز
غیرممکن است .زمانی که چند کار را به صورت
ه مزمان انجام م یدهیم ،در حقیقت مغز ما مدام
بین فعالی تها سوییچ م یکند و عقب و جلو م یرود.
بنابراین ،عملکرد مغز در هر زمان رصفا مربوط به
یک فعالیت است.
کتاب «قوانین مغز» توضیح م یدهد که چ هگونه
چندکارهبودن مغز م یتواند زیانآور باشد:
در حالتی که ما به طور ه مزمان به چند کار
رسیدگی م یکنیم ،میزان خطا تا  ۵۰درصد افزایش
م ییابد و انجام یک کار مشخص ممکن است به
زمانی دوبرابر حالت عادی نیاز داشته باشد.
در واقع ما مشغول تقسی مکردن منابع مغز و
حواسمان در چند کار مختلف هستیم .هرچند
که این کار به توالی انجام م یشود؛ اما پرشهای
پشت رس هم بین وظایف موجب م یشوند که
مترکز الزم بر روی هیچ یک از فعالی تها وجود
نداشته باشد .در واقع مغز کارها یا موضوعات را
تقسیم و ریز کرده و آنها را یکی یکی پردازش
م یکند .اما این روند تقسیم و انجام دو یا چند
فعالیت برای مغز دشوار است و به جای افزایش
بهرهوری ،مغز را وادار م یکند بخشی از انرژی خود
را رصف فیلرتکردن اطالعات ب یربط کند.
زمانی که مغز ما مسئولیت رسیدگی به یک وظیفه
را دارد ،کورتکس پرهفرونتال مغز ما مه مترین
نقش را ایفا م یکند .در فرایند خوردن یک
شیرینی ،بخش قدامی مغز شام ابتدا قصد یا هدف
خوردن شیرینی را ایجاد م یکند و بخش خلفی
وظیف هی برقراری ارتباط با سایر قسم تهای مغز
برای صدور دستورهای الزم به اعضا را به عهده
م یگیرد .به این ترتیب ،دست شام برای برداشنت
شیرینی حرکت م یکند و مغز م یفهمد که کی آن
را گرفت هاید.

مطالع های که در پاریس انجام شده ،نشان م یدهد
که زمانی که کار دومی به وظایف مغز افزوده
م یشود ،مغز به دو بخش تقسیم شده و هر
نی مکره به تنهایی روی یک موضوع کار م یکند.
در این حالت ،با ِر واردشده به مغز زیاد است و مغز
من یتواند از متام ظرفیت خود استفاده کند .زمانی
که کار سومی به این مجموعه اضافه شود ،داستان
ب هشدت خرابتر م یشود .داوطلبانی که مأموریت
انجام ه مزمان سه کار را پذیرفته بودند ،به صورت
مداوم یکی از آنها را فراموش م یکردند و نرخ
خطای آنها  ۳برابر بیش از حالتی بود که  ۲وظیفه
را انجام م یدادند.
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دورتموند :پیشنهادی برای هوملس
دریافت نکردهایم

هانس يواخيم واتسکه ،نايب رئيس باشگاه
دورتموند عنوان کرد که دورتموند هنوز
پيشنهادي ب راي متس هوملز دريافت نکرده
است.
مدافع تیم ملی آلمان عنوان کرد که دوست
دارد بازیکردن در خارج از آلمان را تج ربه
کند .منچستریونایتد چندین سال است که
خواهان جذب هوملس است و به نظر م یرسد
که این فرصت مناسبی ب رای شیاطین سرخ
باشد ولی واتسکه عنوان کرد که هنوز

پیشنهادی دریافت نکرده اند.
او گفت :متس تا سال  2017با ما ق رارداد دارد
و هنوز پیشنهادی ب رایش دریافت نکردهایم،
بناب راین مشکلی نیست .او با مدیر ورزشی ما
صحبت کرد .او درباره آیندهاش صحبت کرد
و فکر نم یکنم مشکلی داشته باشد.
هوملس از تی مهای پایه بایرن مونیخ رشد
کرد ولی در سال  2008به دورتموند پیوست
و عم لکرد خیلی خوبی در مرکز خط دفاعی
این تیم داشت.



ریال مادرید به دنبال خاویر پاستوره
ریال مادرید قصد دارد خاویر پاستوره ،هافبک
آرژانتینی پاریس سنت ژرمن را به خدمت
بگیرد.
و به نقل از روزنامه م وندو دپورتیوو ،نزدیک
به باشگاه بارسل ونا ،خاویر پاستوره تا سال
 2016با پاریس سنت ژرمن ق رارداد دارد ولی

هنوز اقدامی ب رای تمدید ق رارداد انجام نداده
و ق راردادهای پیشنهادی را نیز رد کرده است.
همچنین پاستوره رابطه بسیار خ وبی با کارلتو،
سرم ربی سابق پاریس سنت ژرمن دارد و همین
موضوع م یتواند نقش کلیدی در انتقالش از
پاریس سنت ژرمن به ریال مادرید ایفا کند.



نستا:
التزیو میتواند باالتر از رم قرار بگیرد
الساندرو نستا ،مدافع سابق التزیو معتقد است که
تیم سابقش م یت واند باالتر از رم در جدول سری
 Aق رار بگیرد.
شاگردان پی ولی با  6پیروزی پیاپی اخیرشان موفق
شدند به ردهای سوم جدول صعود کنند و حاال تنها
 1امتیاز با تیم دوم جدول و رقیب دی رینه شان
یعنی رم فاصله دارند .با افت شدید رم در سال
 ،2015انتظار م یرود که التزیو بتواند به ردهای دوم
صعود کند.

نستا در این باره گفت :مطمئنا فکر م یکنم التزیو
باالتر از رم ق رار خ واهد گرفت .واقعا دوست دارم
ببینم آنها از رم عبور کردهاند ،هم به عنوان یک
ه وادار التزیو و هم کسی که عم لکرد پی ولی را
م یپسندد .او واقعا شایسته است .پی ولی انتخاب
خیلی خ وبی ب رای التزیو بود .او یک م ربی بسیار
خوب است و من سبک م رب یگریاش را دوست
دارم .التزیو شروع خ وبی نداشت ولی در هفتههای
اخیر ثبات خ وبی به دست آورده است.



کوئنترائو:
بازی کردن در یونایتد افتخار بزرگی است
فابیو کوئنت رائو ،مدافع ریال مادرید عنوان کرد
که بازی کردن در منچست ری ونایتد ب رای او افتخار
بزرگی است.
مدافع پ رتگالی در چندین مقطع نزدیک به انتقال
به شیاطین سرخ بود .او که از دوستان نزدیک
رونالدو است ،عنوان کرد که دوست دارد به این
تیم بپی وندد.
او گفت :منچست ری ونایتد یکی از بزرگت رین
باشگاههای جهان است ،باشگاهی که خیلی ب رایش

احت رام قایلم و بازی کردن در این باشگاه ب رایم
افتخاری است.
کوئنت رائو ادامه داد :همه م یدانند که بنفیکا
خانهای من است و عاشق این باشگاه هستم .دوران
بسیار خ وبی در این باشگاه سپری کردم ولی من
هنوز  4سال دیگر با ریال مادرید ق رار داد دارم.
امیدوارم دقایق بیشتری در ریال بازی گرفته شوم
و م ربی به من بیشتر اعتماد کند ،چیزی که تا به
حال رخ نداده است.



فالکائو:
میخواهم در یونایتد خودم را ثابت کنم
رادامل فالکائو ،مهاجم منچست ری ونایتد عنوان کرد که
قصد دارد در این تیم بماند و خودش را اثبات کند.
فالکائو در تابستان به صورت قرضی از م وناکو به
ی ونایتد پیوست ولی نتوانست عم لکرد خ وبی از
خود به نمایش بگذارد .با این حال ،او در بازیهای
ملی عم لکرد درخشانی داشته و  3گول در دو بازی
اخیر به ثمر رسانده است .او گفت که م یخ واهد در
منچستر بماند و خودش را اثبات کند.

او گفت :فکر م یکنم گو لزنی ب رایم خیلی مهم
است زی را اعتماد به نفسم باال م یرود .قبال هم گفته
بودم که نیاز دارم به من فرصت داده شود .باید پشت
سر هم بازی کنم و در تیم ملی ،این فرصت ب رایم به
وجود آمده است .من تمام تالشم را انجام م یدهم و
یزنم و با اعتماد به نفس به منچست ری ونایتد
گول م 
باز م یگردم .تمام تالشم را خ واهم کرد که در  8بازی
باقی مانده ،بیشت رین دقایق ممکن را بازی کنم.



رونی :قصد رفتن به سری  Aرا ندارم

وين روني ،مهاجم منچست ري ونايتد عنوان کرد که
قصد ندارد در دوران ف وتبالش به سري  Aبرود.
رونی حدود  11سال است در اولدت رافورد بازی
م یکند و حاال به کاپیتان اول منچست ری ونایتد
تبدیل شده است .او احتمال پیوستنش به سری

 Aرا رد کرد و گفت که از حضور در لیگ ب رتر
خوشحال است .او گفت :عاشق بازی کردن در لیگ
ب رتر هستم .قبال بازیهای گاب ریل باتیستوتا را در
فیورنتینا دنبال م یکردم ولی فکر نم یکنم در ایتالیا
بازی کنم.

دلبوسکه:
رقابتدر خطمیانیکار
فابرگاسرا سختکرده

ویسنته دلبوسکه ،سرم ربی اسپانیا عنوان کرد که رقابت در
ترکیب اسپانیا به حدی باالست که باعث م یشود سسک
فابرگاس ،بازیکن فیکس خط میانی این تیم نباشد.
هافبک کاتاالن دیدار اسپانیا مقابل بلغارستان را از روی نیمکت
تماشا کرد و حتی به عنوان یار جایگزین نیز وارد زمین نشد و
در مصاحبه با خب رنگاران نیز عنوان کرد که هی چگاه حس نکرده
جایگاه امنی در تیم ملی دارد .دلبوسکه نیز این موضوع را تایید
کرد و گفت :فابرگاس از آن دسته بازیکنان است که نامش در
ترکیب اصلی تی مهاست ولی از سال  ،2012رقابت شدیدی در خط
هافبک ما به چشم م یخورد ،وقتی با  6هافبک بازی م یکردیم.
حاال که با مهاجم بازی م یکنیم ،جای ک متری در خط میانی داریم،
بناب راین گاهی او انتخاب م یشود و گاهی بازیکنی دیگ ر.
دلبوسکه درباره انتقادات از اسپانیا گفت :در گذشته ،انتقادات از
ما مثبت و سازنده بود ولی حاال همه چیز منفی شده است .انتقادها
دیگر ناشناخته هستند ولی شاید حق با آنهاست.

نیمار :نمیخواهم مثل الکسیس
به انگلیس بروم

نیمار ،ستاره بارسل ونا عنوان کرد که قصد قصد ندارد مثل
الکسیس سانچز به لیگ ب رتر انگلیس بپی وندد.
این دو فصل گذشته در بارسل ونا ه متیمی بودند ولی الکسیس
سانچز ،بارسا را به مقصد آرسنال ترک کرد .با این حال ،نیمار
عنوان کرد که دوستی صمیمی با سانچز دارد ولی نم یخواهد
مثل او به انگلیس برود.
او گفت :الکسیس دوست صمیمی من است و کسی است که
در بارسا از بازی کردن کنارش لذت م یبردم .در کنار هم خیلی
خوب بودیم ،چه داخل زمین و چه خارج زمین .خیلی خوشحالم
که او را در آرسنال م یبینم .درباره بازی کردن در انگلیس باید
بگویم که من از بازی کردن در بارسل ونا خیلی خوشحالم و هنوز
راه طوالنی پی شرو دارم.

هیدینک :
فکر نمیکنم از تیم هلند اخراج شوم
گاس هیدینک این روزها در تیم ملی هلند
ش رایط خ وبی ندارد و پس از کسب نتایج
ضعیف ،برخی اخبار از این حکایت دارند که
این م ربی  68ساله ،به زودی از سمت خود اخ راج
خواهد شد.
هلند که در جام جهانی با هدایت فان خال
به عنوان سومی جهان دست یافت ،پس از
روی کار آمدن گاس هیدینک ،ش رایط بسیار
نامطل وبی دارد و در دور مقدماتی یورو ،2016
در گروه خود پس از دو شکست از  5بازی ،با
اختالف  6امتیاز از چک و پایی نتر از ایسلند
رده دومی ،در جایگاه سوم ق رار دارد .این تیم
چند روز پیش در زمین خود مقابل ترکیه ،با
گول دقیقه پایانی ه ونتالر از شکست گ ریخت.
هیدینک در واکنش به شایعه اخ راجش از
تیم ملی به خب رنگاران گفت :اینجا در سالن

کنف رانس ،نماینده فدراسیون حضور دارد و
شما م یتوانید این سوال را از او بپرسید .البته
م یدانم که شما خب رنگاران هی چگاه منابع خود
را فاش نم یکنید و در عوض دوست دارید همه
چیز را بدانید .فکر نم یکنم از تیم ملی اخ راج
شوم .هنوز هم از کار در تیم هلند لذت م یبرم
و ب رنامههای زیادی ب رای رساندن تیم به موفقیت
در سر دارم.
هیدینک در پاسخ به سوالی در مورد کاهش
ایمان بازیکنان به او گفت :بعید م یدانم
بازیکنانم ،ایمان و اعتمادشان به من را از دست
داده باشند .مسلما در یک بازی پیش م یآید
که آنها اشتباهاتی را م رتکب ش وند اما مقابل
ترکیه ،بدون ترس و سازمان یافته بازی کردیم.
ندیدم که بازیکنی کم کاری کند و از همه
توانش در زمین استفاده نکند.



سیلوا:
جدایی موقت از ریال ،گزینه خوبی است

هنوز سه ماه از آمدن لوکاس سيلوا به ریال مادريد
نم يگذرد که خبر انتقال قرضي او به باشگاهي
ديگر در تابستان ،بيش از هميشه به گوش
م يرسد.
لوکاس سیلوا ،ماه جنوری با رقم  15میلیون
یورو از کروزیروی برزیل به ریال پیوست اما در
بازیهایی که به میدان رفته ،هنوز در کالس تیمی
ه مچون ریال نشان نداده است .طبق اخبار رسیده،
باشگاه پورتو به شدت مایل است تا این بازیکن
را در فصل تابستان بصورت قرضی جذب کند.
سیلوا که این روزها در اردوی تیم المپیک برزیل
ب رای دو بازی دوستانه مقابل پاراگوئه و مکزیک به
سر م یبرد ،در این رابطه به گول وبو اسپورت گفت:
از شنیدن این اخبار شگفت زده شدهام ولی هنوز

با خود من هیچ باشگاهی صحبت نکرده است.
با ریال ق رارداد دارم و دوست دارم به آن متعهد
باشم .در چندین بازی فرصت به من رسیده و فکر
م یکنم در ش رایطی هستم که بتوانم بازیهای
بیشتری ب رای ریال انجام داده و تاثیرگذار باشم.
کاسمیرو دیگر برزیلی ریال ،فصل گذشته بصورت
قرضی به پورتو انتقال یافت و با درخشش در این
تیم ،تابستان آتی بار دیگر به جمع کهکشان یها
باز خواهد گشت .سیلوا در همین رابطه پاسخ
گفت :بله ،انتقال قرضی به تیمی دیگر و جدایی
موقتی هم م یتواند گزینه خ وبی باشد اما تک رار
م یکنم که با ریال ق رارداد دارم و سعیم را م یکنم
تا در بازیهایی که به من فرصت م یرسد،
توانای یهای خودم را نشان بدهم.

ترکیب دگرگون شده اسپانیا
مقابل هلند

امروز تي مهاي ملي اسپانيا و هلند ،در شهر آمستردام ديدار دوستانهاي
را برگزار خواهند کرد .در حال یکه بسیاری بر این گمان بودند که دل
بوسکه از بهت رین ترکیب اسپانیا به قصد گرفتن انتقام شکست 1-5
جام جهانی برزیل استفاده خواهد کرد ،دیروز این م ربی در نشست
خبری خود اعالم کرد که ترکیب زیر را ب رای این بازی دوستانه اما مهم
به میدان م یفرستد :دخیا ،کارواخال ،آلبیول ،بارت را ،ب رنات ،ماریو،
کازورال ،فابرگاس ،ویتولو ،پدرو و خوانمی .بدین ت رتیب ،ویتولو و
خوانمی ،بازیکنان سویا و ماالگا ،اولین بازی ملی خود را فردا مقابل
هلند تج ربه خواهند کرد .این دو بازیکن ،پنجاه و پنج و پنجاه و
ششمین بازیکنانی هستند که زیر نظر دل بوسکه ،اولین بازی ملی
خود را انجام م یدهند.

فابرگاس :هیچوقت بازیکن
ثابت اسپانیا نبودهام

سسک فابرگاس که در اين فصل يکي از ارکان اصلي چلسي به
حساب م يآيد و در اين تيم بسيار خوش درخشيده ،در تيم ملي
اسپانيا اوضاع متفاوتي دارد.
اسپانیا روز شنبه از دور مقدماتی یورو  2016و در شهر سویا  ،به
زحمت توانست اوک راین را با یک گول شکست دهد .در این بازی
بر خالف انتظارات ،فابرگاس  90دقیقه روی نیمکت نشست و دل
بوسکه ترجیح داد به او میدان ندهد.
ستاره سابق بارسا در همین رابطه به خب رنگاران گفت :فکر نم یکنم
جایگاهم در تیم ملی را از دست داده باشم؛ چ راکه هرگز بازیکن
ثابتی در این تیم نبودهام .هی چگاه نشده حضورم در ترکیب ثابت
اسپانیا تضمین شده باشد .مطمئن بودم که هر بازیکنی به جای من
بازی کند ،عم لکرد موفقی خواهد داشت و در این مورد شک نداشتم.
من همواره از ه متیم یهایم حمایت م یکنم .هر بازیکنی دوست دارد
ب رای تیمش به میدان برود و تاثیرگذار باشد .من هم چنین اعتقادی
دارم؛ با این حال برخی مواقع شما چنین شانسی پیدا نم یکنید و
سرم ربی ترجیح م یدهد از بازیکن دیگری به جای شما استفاده کند.
گالیهای ندارم؛ چ را که تیم و منافعش ،از هر چیز دیگری مه متر
هستند.



ماتا:
همه هدفم بازگشت دوباره به تیم ملی است

خوان ماتا با وجود درخشش در بازیهای اخیر
منچست ری ونایتد ،از سوی دل بوسکه ب رای دو بازی
مقابل اوک راین و هلند به تیم ملی اسپانیا دعوت
نشد.
ماتا هفته گذشته دو گول بسیار زیبا به لیورپول
زد تا منچست ری ونایتد به برد بسیار شی رینی در
زمین لیورپول دست یابد .در حال یکه همه انتظار
داشتند ،دل بوسکه این بازیکن را به تیم ملی
دعوت کند ،این اتفاق رخ نداد و اسپانیا در غیاب
ماتا موفق شد اوک راین را  0-1شکست دهد و
امروز نیز بدون او به دیدار هلند خواهد رفت.
ستاره منچست ری ونایتد در وبالگ شخصی خود
نوشت :این روزها خیلی از هواداران در مورد تیم
ملی اسپانیا از من سوال م یکنند و من نیز

همیشه در جواب م یگویم که افتخار م یکنم و
خوش شانس هستم که با اسپانیا در جام جهانی
و جام ملتهای اروپا به قهرمانی رسیدهام .در
بزرگت رین و معتب رت رین تورنمنتهای دنیا .هنوز
احساس روزی را دارم که ب رای اولین بار به تیم
ملی دعوت شدم و همانقدر ب رای حضور دوباره در
این تیم انگیزه دارم.
معتقدم که در سنی ق رار دارم که هنوز م یتوانم
کمک کنم تا تیم ملی کشورم ،بهت رین موفقی تها
را به دست بیاورد .رو به جلو نگاه م یکنم و هر
روز در تم رینات ،حداکثر تالشم را م یکنم؛ به این
امید که بار دیگر به تیم ملی دعوت شوم .با این
حال واضح است که یک م ربی این حق را دارد که
بازیکنان موردنظرش را به تیم ملی دعوت کند.



ریبری:
خودم را مقابل دورتموند به خطر نمیاندازم

ستاره ف رانسوی بایرن م ونیخ ،در یک سال اخیر
با مصدومی تهای مختلفی روبرو شده؛ بهطوریکه
همین مساله باعث شد او جام جهانی  2014را از
دست داده و از تیم ملی ف رانسه نیز خداحافظی
کند.
بایرن این هفته باید به مصاف رقیب همیشگی
خود بروسیا دورتم وند در زیگنال ایدونا پارک
برود .هرچند که دورتم وند در این فصل حال و
روز خوشی ندارد و در رتبه دهم جای دارد ،با این
حال به لحاظ سنتی ،دیدار دورتم وند-بایرن ،دیدار
حساسی محسوب م یشود.
ریبری که در فصل جاری دو بار با مصدومیت
مواجه شده ،روز  11مارچ مقابل شاختار ،بار دیگر

مصدوم شد و با وجود بازگشت به تم رینات ،قصد
ندارد مقابل دورتم وند به میدان برود.
او در همین رابطه به بیلد گفت :بار آخر خیلی
زود به میادین بازگشتم و این مساله ب رایم گ ران
تمام شد .دوباره احساس درد کردم و در این مدت
نتوانسته ام به خ وبی تم رین کنم .بازی مقابل
دورتم وند و یک مصدومیت دیگر ،م یتواند ب رای
من فاجعه باشد و به همین دلیل نم یخواهم با
حضور در این بازی ،ریسک یک مصدومیت دیگر
را به جان بخرم .بازگشت زودهنگام پس از یک
مصدومیت بد ،اشتباه محض است .م یخواهم به
بدنم است راحت بدهم تا بتوانم در مقطع حساس
فصل ،به کمک بایرن بیایم.
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گشایش نمایشگاه صنایع ملی
توسط رییس جمهور

اطالعات روز :رییس جمهور
غنی دیروز نمایشگاه صنایع
ملی را در کابل افتتاح کرد.
این نمایشگاه به ابتکار ادارهی
سرمایهگذاری
از
حمایت
افغانستان یا آیسا برگزار شده بود.
رییس جمهور پس از افتتاح این
نمایشگاه ،از بخشهای مختلف
آن دیدن کرد و صنعتکاران را
در راستای بهبود کارشان تشویق
نمود.
در این نمایشگاه انواع مختلف
تولیدات داخلی ،از جمله صنعت
خامکدوزی،
قالینبافی،

بافندگی ،نساجی ،نقاشی،
کندنکاری ،حکاکی ،سفالی ،مواد
غذایی و بعضی دیگر از صنایع به
نمایش گذاشته شدهاند .شماری
از صنعتکاران در این نمایشگاه
از مشکالت جدی فراراهشان
سخن زده اند.
سپس اشرف غنی گفته است،
برای بهبود مشکالت در این
زمنیه ،بهزودی با صنعتکاران
در ارگ دیدار میکند .با اینحال،
مسئوالن ادارهی حمایت از
سرمایهگذاریها از شهروندان
خواستهاند که برای ُرشد صنایع

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

از تولیدات داخلی استفاده کنند.
ابراهیم شمس ،معاون این اداره
گفت ،از این طریق در تالش
تشویق مردم برای افزایش
تولیدات صنایعشان هستیم.
او برگزاری نمایشگاه دیروز را
برای افزایش و رشد تولیدات
داخلی مهم خواند و افزود ،در
آینده در این زمینه تالشهای
بیشتری میشود .اما شماری از
کارخانهدارانی که تولیداتشان
را در این نمایشگاه به نمایش
گذاشته بودند ،از نبود حمایت
دولتی از صنایع کشور شکایت
کردند.
محسن امیری ،یک کارخانهدار
گفت ،دولت باید در حد توانش
شرکتها و تولیدات داخلی را
حمایت کند .گفتنی است که در
نمایشگاه دیروز تولیدات داخلی
در  ۱۱۰غرفه برای چهار روز
در خیمهی لویه جرگه به نمایش
گذاشته شدهاند .شهروندان
میتوانند در این مدت از این
نمایشگاه دیدن کنند.
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پیشرفتها در مورد پروژهی «کاسا یکهزار»
اطالعات روز :مقامهای وزارت
خارجه اعالم کردند که در مورد
پروژهی کاسا یکهزار پیشرفتهای
خوبی صورت گرفته و در حال
حاضر موافقتنامهی «مالی و انتقالی»
آن نهایی میشود .شکیب مستغنی،
سخنگوی این وزارت دیروز در یک
نشست خبری در کابل گفت ،بانک
جهانی برای نهاییسازی این پروژه
تعهد کمک  526میلیون دالر را کرده
است.
او افزود ،بانک جهانى و ادارهی
انکشاف بينالمللى امریکا بر
نهايىشدن کار پروژهی کاسا
یکهزار تأکید دارند .این دو نهاد،
تمویلکنندگان اصلی پروژهی کاسا
یکهزار اند .کاسا یکهزار پروژهی
انتقال یکهزار و سهصد میگاوات برق
آبی از قرغیزستان و تاجکستان از طریق
افغانستان به پاکستان است.
از این میان سهصد میگاوات برق
را افغانستان میخرد و یکهزار
میگاوات دیگر آن به پاکستان انتقال
مییابد .برای عملیشدن این پروژه،
ن ُهصدوپنجاه میلیون دالر در نظر گرفته

شده است .سهم افغانستان در این پروژه
سه صدوپنجاه میلیون دالر است که از
کمکهای بالعوض بانک جهانی
تمویل میشود.
با اینحال ،سخنگوی وزارت خارجه
گفت ،قرار است نشست داوطلبى
ساخت نیروگاههاى تبديلکننده در ماه
آینده در سه شهر بزرگ (سنگتودهی
تاجکستان ،کابل و پشاور پاکستان)
برگزار شود .او افزود که در آیندهی
نزدیک کارهای ساختمانی پروژهی

کاسا یکهزار آغاز میشود .قرار است
کار اين پروژه تا سال  ٢٠١٨تمام شود.
با تطبیق این پروژه ،افغانستان ساالنه
 65میلیون دالر عاید بهدست میآورد.
قرار است لین انتقال این برق از راه
سالنگ بگذرد؛ اما کمپنی فیشنر آلمان
بر انتقال لین برق از مسیر بامیان تأکید
دارد .بر اساس معلومات این شرکت،
سالنگ مسیر مطمئنی برای انتقال برق
نیست .اما شرکت برشنا در این زمینه
مخالفت دارد.

