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نتایج انتخابات شوراهای والیتی اعالم شد

صفحه 2

بخش سوم

رییس اجرایی: کابینه ی جدید
 در آینده ی نزدیک تکمیل می شود

سفر رییس جمهور به عربستان؛ 
مذاکره ی افغانستان و عربستان برای 

گسترش روابط دوجانبه

بدون اصالحات در کمیسیون مستقل انتخابات،
برگزاری انتخابات پارلمانی معنا ندارد

سیاست روسیه در افغانستان
 از 2001 تا 2011

افراد نابینا چگونه
 از هنرهای تجسمی لذت می برند؟

دشمن اشتباهی
یورش اوباما

ثبات در قندهار که در حدود 1.2 میلیون نفر در آن زندگی می کنند، برای ثبات در سراسر جنوب 
افغانستان مهم بود. کانادایی ها فقط با داشتن دو هزار سرباز، از سال 2006 بدین سو، از کنترول 
شورش در این والیت ناکام مانده بودند. واحدهای اضافی سربازان بریتانیایی و امریکایی از 
آن به بعد،  فقط کمک های مقطعی فراهم کرده بودند. برنامه ی مک کریستال برای مبارزه با 
شورش ،  در کل برای یک سطح متفاوت شورش گری بود. او تعداد نیروهای ائتالف در جنوب را 
به 24 هزار تن افزایش داد و حضور نیروهای ارتش افغانستان را سه برابر کرد. تعداد سربازان 
پولیس در شهر قندهار برای کنترول راه های ورود به شهر و بازرسی محله های اطراف شهر 
برای کاهش رویدادهای قتل و حمله های انتحاری، پنج برابر شد. سربازان امریکایی در تابستان 

5صفحهسال 2010 به ولسوالی های اطراف شهر قندهار یورش بردند:

است،  افغانستان  از  امریکا  خروج  استراتژی  اساسا  که  آن چه  آینده ی  به  نسبت  کارشناسان 
تردید دارند. 

با در نظرداشت خروج نیروهای نظامی امریکا و ناتو در سال جاری از افغانستان، آینده ی امنیت 
پرکردن  منظور  به  اوباما  حکومت  است.  نامشخص  هم چنان  مرکزی،  آسیای  در  منطقه ای 
ابریشم جدید را به  ابتکار جاده ی  افغانستان را ترک می کنند،  خالی گاه حضور نظامیانی که 
عنوان استراتژی خروجش به خرج داده است. این ابتکار برای حفظ امنیت منطقه ای از طریق 

پیوند دادن آسیای مرکزی و جنوبی به واسطه ی تجارت طرح شده است.
افغانستان و کشورهای همسایه ی این کشور در آسیای جنوبی، به طور کلی از ایجاد روابط 
تجاری در امتداد مرزها حمایت می کنند. با این حال، این کشورها در مورد تأثیِر پالیسی های 

ساخته ی غرب بر منطقه ، دیدگاه های متفاوت دارند.
آن هایی که از این استراتژی حمایت می کنند، آن را راه معقول ایجاد پیوند اقتصادی میان 
بازیگران عمده ی منطقه ای می دانند. آن ها معتقدند که یک اقتصاد منطقه ای قوی، امنیت را 

پس از خرج نیروهای غربی از افغانستان بهبود خواهد داد.

دنبال کردن جاده ی ابریشم جدید
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لیسه ذکور آریانا افغان-ترک و نسوان افغان-ترک برای سال تعلیمی 1394 خویش 
شاگردان جدیدالشمول از فارغان صنف هفتم سال تعلیمی 1393 می پذیرد، عالقه مندان 

مطلع باشند. ثبت نام تا )16( عقرب سال جاری جریان دارد.
آدرس برای شاگردان ذکور: لیسه ذکور آریانا افغان-ترک واقع شاه دو شمشیره )ع(

آدرس برای شاگردان اناث: تایمنی، چهارراهی سرسبزی، عقب هوتل کرستال
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رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
در  عمره  حج  ادای  برای  دیروز  کشور  جمهور 
رأس یک هیأت عالی رتبه ی دولتی، به عربستان 
سعودی رفت. دفتر رسانه های ریاست جمهوری 
با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد که اشرف غنی در 
این سفر با ولی عهد عربستان سعودی و شماری 
گسترس  برای  کشور  این  دیگر  مقام های  از 

روابط دوجانبه نیز دیدار می کند.
دوستم،  عبدالرشید  را  احمدزی  سفر  این  در 
محمد  انجنیر  جمهوری،  ریارست  اول  معاون 
احمدضیا،  اجرایی،  رییس  اول  معاون  خان، 
و  اصالحات  امور  در  احمدزی  نماینده ی  مسعود 

مشاور  اتمر،  حنیف  محمد  خوب،  حکومت داری 
سرپرست  عثمانی،  احمد  ضرار  ملی،  امنیت 
شورای  رییس  کشاف،  قیام الدین  خارجه،  وزارت 
استانکزی،  معصوم  کشور،  علمای  سرتاسری 
رییس دبیرخانه ی شورای عالی صلح و نظیف اهلل 
همرایی  جمهوری  ریاست  ساالرزی، سخن گوی 

کرده اند.
نخستین  این  جدید،  به کار حکومت  آغاز  از  پس 
کشور  از  خارج  به  احمدزی  جمهور  رییس  سفر 
انتخاباتی  مبارازات  در جریان  غنی  اشرف  است. 
انتخابات،  در  پیروزی  در صورت  بود،  گفته  خود 
است  قرار  بود.  خواهد  عمره  حج  سفرش  اولین 

اشرف غنی پس از برگشت از عربستان سعودی، 
برای نشست روند استانبول به چین سفر کند.

کرد،  اعالم  دیروز  کشور  خارجه ی  امور  وزارت 
روند  خارجه ی  امور  وزیران  نشست  چهارمین 
استانبول به تاریخ 31 ماه اکتوبر در چین برگزار 
احمد  ضرار  را  نشست  این  ریاست  شد.  خواهد 
کشور  خارجه ی  امور  وزارت  سرپرست  عثمانی، 
خواهند  به عهده  خارجه  امور  وزیر  یی،  وانگ  و 

داشت.
عالی رتبه ی  نمایندگان  و  خارجه  امور  وزیرن 
چهارمین  در  آسیا  استانبول-قلب  کشورهای 
نشست وزیران خارجه ی روند استانبول، به هدف 

اشتراک خواهند  افغانستان  با  توسعه ی هم کاری 
کرد. بر اساس خبرنامه ی وزارت خارجه، آنان در 
این نشست روی گسترش همکاری شان در روند 

صلح و بازسازی در کشور بحث خواهند کرد.
روند استانبول-قلب آسیا در سال 2011 تأسیس 
کشور   16 منطقه  ،  عضو  کشور   14 شامل  و  شد 
و  منقطه  ای  سازمان   12 همچنان  و  حامی 
روند  خارجه  وزارت  هرچند  است.  بین المللی 
برای  منطقه  ای  هم کاری  میکانیزم   را  استانبول 
خوانده؛  افغانستان  بازسازی  و  صلح  از  حمایت 
قابل  نتیجه ی  روند،  این  قبلی  نشست  سه  اما 

نداشته اند. مالحظه  ای 

اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
که  کرد  اعالم  کشور  ملی  وحدت  حکومت 
تکمیل  نزدیک  آینده ی  در  جدید  کابینه ی 
کابینه  این  در  این که  به  شاره  با  او  می شود. 
شد،  خواهد  تمثیل  افغانستان  مردم  تمام  اراده ی 
تمام  ملی  کابینه ی حکومت وحدت  در  گفت که 

مردم افغانستان خودشان را خواهند دید.
این در حالی است که شماری از اعضای مجلس 
کار  آغاز  از  پس  مدنی  فعاالن  و  نمایندگان 
حکومت وحدت ملی، چندین بار از رییس جمهور 
خواسته اند،  کشور  اجرایی  رییس  و  احمدزی 
کابینه ی جدید را هرچه زودتر اعالم و سپس آن 
را برای کسب رای اعتماد، به مجلس نمایندگان 

معرفی کنند.
جدید  کابینه ی  در  خواسته اند،  هم چنان  آنان 
اشخاص آلوده به فساد حکومت حامد کرزی، به 
اگر  می گویند،  نیز  مردم  نشوند.  معرفی  مجلس 
حکومت  فساد  به  آلوده  افراد  جدید  کابینه ی  در 
اداری  فساد  با  مبارزه  شعار  شوند،  گماشته  قبلی 
حکومت جدید در کشور عملی نمی شود. اما هنوز 
کابینه ی  که  نیست  مشخص  دقیق  به طور  هم 

جدید چه زمانی اعالم می شود.
پیشین  جمهور  رییس  برادر  کرزی،  محمود  ولی 
کشور و از اعضای تیم عبداهلل به آریانا نیوز گفت، 
کابینه ی جدید تا 20 روز آینده اعالم می شود. او 
رییس  و  رییس جمهور  در حال حاضر  افزود که 

بحث  وزیران  گزینش  معیارهای  روی  اجرایی 
دارند و آنان در این زمنیه در آینده ی نزدیک به 

توافق نهایی می رسند.
اصالح  سراسری،  امنیت  تأمین  فساد،  با  مبارزه 
از  از بین بردن فقر و بی کاری  انتخاباتی و  نظام 
تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی به مردم است. 
عبداهلل دیروز با تأکید گفت که هنوز تعهدات خود 
گفت  او  متعهدیم.  آن  به  و  نکردیم  فراموش  را 
و  است  ملی، حکومت مردم  که حکومت وحدت 

در این حکومت کار به اهل کار سپرده می شود.
نظامی  تغییر  که  افزود  ادامه  در  جرایی  رییس 
انتخاباتی یکی از تهعدات آنان بود و ما این کار 
را  مسئولیت  »این  می دهیم:  قرار  اولویت  در  را 

بر  دارد.  به عهده  اجرایی  ریاست  به طور مستقیم 
فرصت،  اولین  در  سیاسی،  موافقت نامه ی  اساس 
اصالحات در نظام انتخاباتی، در ساختار انتخاباتی 
به  انتخابات  قانون  و  انتخابات  تمام جریان  در  و 

میان می آید«.
آینده  در  که  کرد  تأکید  ادامه  در  اجرایی  رییس 
برای تعدیل قانون اساسی کشور، جرگه بزرگ نیز 
برگزار می شود. او در مورد این که چه تعدیالتی در 
قانون اساسی در جرگه ی بزرگ به وجود می آیند، 
این  در  می شود،  گفته  ولی  نکرد،  ارائه  جزئیات 
از  سیاسی  نظام  اساسی،  قانون  تعدیل  با  جرگه 
ریاستی به صدارتی و پست اجرایی به نخست وزیر 

اجرایی تغییر می  کند.

در  نمایندگان  مجلس  اعضای  روز:  اطالعات 
نظام  اصالحات  روی  مجلس  این  دیروز  نشست 
انتخاباتی تأکید کردند. شماری از آنان با اشاره به 
انتخاباتی  این که مسئوالن کنونی کمیسیون های 
با شجاعت استعفا دهند، گفتند، برگزاری انتخابات 
پارلمانی نزدیک است و قبل از برگزاری آن، باید 
اصالحات جدی در نظام انتخاباتی کشور به وجود 
این  اعضای  از  یکی  ناصری،  حسین  غالم  آید. 
مجلس گفت که اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
مشروعیت شان را از دست داده اند. باید در اصالح 
این نهادها اقدام های الزم از سوی حکومت روی 
عضو  سجادی،  عبدالقیوم  شوند.  گرفته  دست 

با  پارلمانی  انتخابات  گفت،  نیز  مجلس  دیگر 
بی باوری جدی مواجه است و برای اعتمادسازی، 
اعضای کمیسیون های انتخاباتی باید با شجاعت 

استعفا دهند.
برای  نمایندگان  مجلس  که  افزود  هم چنان  او 
موارد  پارلمانی،  شفاف  انتخابات  برگزاری 
کمیسیون ها  در  اصالحات  جهت  را  مشخص 
کند.  پیش نهاد  حکومت  به  انتخاباتی  سیستم  و 
اصالحات  زمانی  که  تا  دارند،  تأکید  نمایندگان 
کشور  انتخاباتی  سیستم  و  اداره  در  گسترده 
نیز  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  نیاید،  به وجود 
دیگر  عضو  حمیدزی،  اللی  نیست.  امکان پذیر 

انتخابات گذشته  در  که  نمایندگان گفت  مجلس 
بدون  شدند.  نقض  انتخابات  و  اساسی  قانون 
برگزاری  انتخاباتی،  کمیسون های  در  اصالحات 
انتخابات پارلمانی معنا ندارد. به دنبال آن، صدیق 
که  گفت  مجلس  این  اول  معاون  عثمانی،  احمد 
باید  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  برای  حکومت 

آمادگی کامل داشته باشد.
به  که  می شوند  مطرح  حالی  در  نگرانی ها  این 
انتخاباتی  کمیسیون های  مسئوالن  آگاهان،  باور 
مدیریت  گذشته  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
دوم  دور  ابتدایی  نتایج  اعالم  با  نداشتند.  درست 
نامزدان  بین  تنش   جمهوری  ریاست  انتخابات 

به حدی تشدید یافت که عبداهلل از ایجاد حکومت 
موازی در کشور خبر داد. 

با آمدن جان کری، وزیر خارجه ی امریکا به کابل 
و تالش های سازمان ملل، نامزدان روی تشکیل 
حکومت وحدت ملی توافق کردند. پس از توافق 
حکومت  تشکیل  روی  نامزدان  توافق  امضای 
غنی  اشرف  انتخابات  کمیسیون  ملی،  وحدت 
به حیث  را  عبداهلل  و  جمهور  رییس  عنوان  به  را 
اجرایی حکومت وحدت ملی معرفی کرد.  رییس 
گفتنی است که حکومت وحدت ملی اصالح نظام 
انتخاباتی را از اولویت کاری خود خوانده؛ اما هنوز 

در این زمینه گام عملی برنداشته است.

دانشگاه های  از  دانشجو  صدها  روز:  اطالعات 
نشر  به  پیوند  در  دیروز  کابل  خصوصی  و  دولتی 
با  اکسپرس«  »افغانستان  روزنامه ی  مقاله ی 
راه اندازی راه پیمایی، خواستار مجازات عامالن آن 
شمالی  دروازه ی  پیش  در  راه پیمایی  این  شدند. 
دانشگاه کابل برگزار شد و معترضان شعارهایی را 
بر ضد این روزنامه و در حمایت از اسالم سر دادند.

بیزاریم،  آن  نهادهای  از دموکراسی و همه ی  »ما 
تطبیق و دعوت به دموکراسی، توهین به مقدسات 
باد  زنده  است،  دموکراسی  تحفه    ی  و  اسالم  دین 
اسالم و قرآن« از شعارهای  این معترضان بودند. 
از سویی هم، معترضان با حمل بیرق های سیاه و 
سفید، هشدار دادند که نمی گذارند کسی در کشور 
به مقدسات اسالمی توهین کند. در این راه پیمایی 
مقاله ی  نویسنده ی  عکس  دانشجویان  از  شماری 
روزنامه ی اکسپرس را به آتش کشیدند و از دولت 
محمد  کند.  بازداشت  را  او  زودتر  هرچه  خواستند، 
شرعیات  دانشکده ی  دانشجوی  روحانی،  موسی 
قابل تحمل  اسالم،  مقدسات  به  توهین  گفت که 
ایستادگی  آن  برابر  در  خود  خون  با  ما  و  نیست 
را  اسالمی  مقدسات  به  توهین  اجازه ی  و  کرده 
شرعیات،  دانشجوی  این  باور  به  داد.  نخواهیم 
برای  باید  اکسپرس،  افغانستان  روزنامه ی  نشرات 
همیشه قطع و عامالن آن به اشد مجازات محکوم 

از دیگر  بودا، یکی  شوند. در همین حال، محسن 
معترضان از دولت خواست، نویسنده ی مقاله   ای را 
که در روزنامه ی اکسپرس به نشر رسیده، بازداشت 
کند تا برای کسان دیگری   که به مقدسات اسالمی 
روزنامه ی  باشد.  عبرت  درس  می کنند،  توهین 
زبان  به  که  کابل  چاپ  اکسپرس  افغانستان 
را  مقاله ای  گذشته  هفته ی  دارد،  نشرات  انگلیسی 
زیر عنوان »اسالم، داعش و طالبان« به نشر رساند 
که واکنش های تندی را در کشور به دنبال داشت. 
پس از واکنش های تند برخی از رهبران جهادی و 
روحانیان، رییس جمهور نیز در نشستی با شماری 
از عالمان دینی نشر این مقاله را توهین به اسالم 
خواند. رییس جمهور به وزارت اطالعات و فرهنگ 
این موضوع را پی گیری کند.  تا  کشور دستور داد 
کارمندان  از  شماری  امنیتی  نهادهای  آن  به دنبال 
این روزنامه را بازداشت و نیز نشرات این روزنامه 
این  نشر  از  پس  یاد شده،  روزنامه ی  شد.  متوقف 
مقاله با نشر اعالمیه  ای از تمامی مردم افغانستان و 
روحانیون پوزش خواستند. بر اساس این اعالمیه، به 
دلیل تراکم مطلب، وقت  کم و سرعت باالی کار، 
این مقاله اشتباهی به نشر رسیده است. روزنامه ی 
اکسپرس ادعا دارد، این مقاله از سوی یک همکار 
قلمی آن ها در خارج از کشور نوشته شده است؛ آنان 
چاب  به  شود،  بررسی  آن  محتوای  این که  بدون 

رسانده اند.
حمل بیرق های سیاه و سفید

یکی از مسئوالن نظم و انضباط راه پیمایی دیروز 
گفت، قباًل طرح ریزی شده بود تا به فرصت طلبانی 
نشود  داده  اجازده  اند،  هدف های شان  دنبال  که 
راه پیمایی  این  در  ولی  دهند.  سر  را  شعار  هرنوع 
بیرق های سیاه و سفید از طرف شماری از معترضان 
در  را  واکنش هایی  کار،  این  و  بودند  شده  حمل 

فیس بوک  به دنبال  جمله  از  اجتماعی،  شبکه  های 
داشت. 

کاربران با نشر تصاویری از بیر ق های سیاه و سفید 
جلوگیری  خواستار  دیروز،  راه پیمایی  جریان  از 
از  تعدادی  سوی  از  افراطی  حرکت های  از  برخی 
جلو   اگر  کاربران،  این  باور  به  شدند.  دانشجویان 
چنین افراط گرایی گرفته نشود، پیامدهای منفی را 

در کشور به دنبال خواهد داشت.

نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی اعالم شد2
شوراهای  انتخابات  نهایی  نتایح  روز:  اطالعات 
سوی  از  تأخیر  چهارماه    حدود  از  پس  والیتی 
یوسف  احمد  شد.  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
یک  در  دیروز  کمیسیون  این  رییس  نورستانی، 
نشست خبری در کابل گفت که در سراسر کشور 
458 تن، به شمول 97 زن، به کرسی های شوراهای 

والیتی دست یافته اند.
سراسر  در  تن  میلیون  هفت  حدود  او،  گفته ی  به 
اشتراک  والیتی  شوراهای  انتخابات  در  کشور 

کرده اند و از این میان، 36 درصد آنان زنان بوده اند. 
نورستانی در ادامه گفت که در انتخابات شوراهای 
در  رای دهی  محل   19784 مجموع  در  والیتی 
در 74  میان  این  از  و  داشت  وجود  کشور  سراسر 

محل آن رای گیری صورت نگرفته است.
در انتخابات شوراهای والیتی یک نامزد با کسب 
کرده  خود  آن  از  را  رای  بلندترین  رای،   21420
است و یک نامزد دیگر با کسب 2 رای، کم ترین 
رای را در بین نامزدان انتخابات شوراهای والیتی 

کسب کرده است. با این حال نورستانی از نامزدان 
این  نهایی  نتایج  که  خواست  والیتی  شوراهای 
انتخابات را بپذیرند و به تصامیم کمیسیون انتخابات 
احترام بگذارند. انتخابات شوراهای والیتی  هم زمان 
با انتخابات دور اول ریاست جمهوری ، به تاریخ 16 
انتخابات،  این  در  و  شد  برگزار  جاری  سال  حمل 
نزدیک به 2600 نامزد، به شمول 308 زن، با هم 
رقابت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات  به تاریخ 
30 ثور نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای والیتی را 

اعالم کرد و بر اساس آن، 458 تن، به شمول 97 
زن برنده اعالم شدند. 

قرار بود نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی بعد 
از بررسی و رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، به 
به  تاریخ 17 جوزای سال جاری اعالم شود؛ ولی 
به  جمهوری،  ریاست  انتخابات  جنجال های  دلیل 
تأخیر افتاد. نتایج شوراهای والیتی دیروز در حالی 
اعالم شد که مدت کار شوراهای والیتی که چهار 

سال است، مطابق قانون، پایان یافته است.

سفر رییس جمهور به عربستان؛  مذاکره ی افغانستان و عربستان برای گسترش روابط دوجانبه

رییس اجرایی: کابینه ی جدید در آینده ی نزدیک تکمیل می شود

بدون اصالحات در کمیسیون انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی معنا ندارد

دانشجویان معترض: مسئوالن روزنامه ی »افغانستان اکسپرس« تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند

دولت وحدت ملی
 و اصالح نظام قضایی 

دادگاه  بر  تمرکز  با  را  اصالحات  برنامه ی  غنی  جمهور  رییس 
عالی و دادستانی شروع کرد و این برنامه را از همان روز مراسم 
تحلیفش کلیک زد. آقای غنی در این مراسم از لزوم اصالحات 
به  متهم  را  نهاد  این  فردایش  و  گفت  سخن  عالی  دادگاه  در 
کم کاری و فساد اداری کرد. سه روز بعدش به زندان پل چرخی 
رفت و به دادستانی مهلت تعیین کرد که تا در مدت دو هفته 
پرونده های زندانیان و دوسیه ی کابل بانک را مشخص سازد. به 
نظر می رسد رییس جمهور غنی اصالحات در نظام های عدلی 
و قضایی کشور را در محور برنامه هایش قرار داده است. اکنون 
پرسش این است که آقای غنی می تواند نظام عدلی و قضایی 

افغانستان را اصالح کند؟
فساد اداری در تمام نهادهای دولتی و جود دارد؛ اما این پدیده 
در نهادهای عدلی و قضایی به دلیل مواجهه ی مستقیم مردم با 
این نهادها، بیش تر محسوس است. اکنون فساد و رشوه ستانی، 
پیش فرض ثابت تمام مردم افغانستان از این نهادها می باشد و 
متأسفانه این پیش فرض در خصوص این نهادها حقیقت دارد. 
ایجاد کارآمدی و زدودن فساد در نهادهای قضا و دادستانی، از 
اولویت های مهم حکومت رییس جمهور کرزی بود که متأسفانه 
هیچ گاه نتوانست به این مشکل به صورت جدی رسیدگی کند. 
هم اکنون بخش قضا و دادستانی بیش از هر نهاد دیگر دچار 
کرزی  جمهور  رییس  حکومت  در  هستند.  ناکارآمدی  و  فساد 
و  رسمی  فرمالیته،  گونه  ای  به  بیش تر  راستا  این  در  تالش ها 
امکانات  و  اجتماعی  زمینه های  به  اندک  و  بود  تشریفاتی 
عملیاتی شدن این پدیده توجه می شد. با این که نهادهای عدلی 
و قضایی ایجاد و نظام حقوقی و قضایی افغانستان با محتوای 
دموکراتیک و جامع تدوین شد؛ اما به دالیل مختلف، محتوای 

آن به صورت کامل و جامع در میان مردم تطبیق نگردید.
ساختار های  و  خودسر  گروه های  وجود  ناامنی،  اداری،  فساد 
و  روستاها  در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  با  غیرقانونی  موازی 
حکومت  ضعف  عموم،  به صورت  و  کشور  دورافتاده ی  مناطق 
اصلی  عوامل  از  مردم،  میان  در  آن  کامل  و  واقعی  تطبیق  در 
حکومت  در  قضایی  نظام  حاکمیت  و  عدالت  ماندن  معیوب 
رییس جمهور کرزی بود. این عوامل میان محتوای واقعی نظام 
حقوقی و قضایی افغانستان با مردم فاصله انداخته بود و هیچ گاه 

آقای کرزی این فاصله ها را برداشته نتوانست.
حکومت آقای کرزی با چالش هایی که در برابر تطبیق حاکمیت 
قانون و دسترسی مردم به عدالت وجود داشت، مبارزه ی جدی 
نکرد و نظام حقوقی و قضایی افغانستان را عمال در روستاهای 
دورافتاده و در میان مردم نبرد. قلمرو نهادهای عدلی و قضایی 
در  مردم  و  نرفت  فراتر  ولسوالی ها  و  والیت ها  مرکزهای  از 
خودسر  گروه های  یا  سابق  سنتی  ساختار های  اسیر  روستاها 
مردم  داشتند،  نهادها حضور  این  که  هم  جاهایی  در  گردیدند. 
به دلیل میزان باالی فساد و رشوت، به نهادها و ساختارهای 
و  را سست  آن  اتوریته ی  ترتیب،  بدین  و  برده  پناه  غیررسمی 
نهادهای  با  موازی  ساختار های  خاطر،  همین  به  نمود.  لرزان 
عدلی و قضایی، نظیر محکمه های صحرایی، شوراهای مردمی، 
از  را  مردم  و  کرد  رشد  روزبه روز  محلی  زورمندان  و  مالها 
کرزی  آقای  حکومت  کرد.  دورتر  و  دور  عدالت  به  دسترسی 
نکرد،  جدی  حمایت  قضایی  و  عدلی  نهادهای  از  که  تنها  نه 
بلکه در مواردی خود به ایجاد و رشد ساختار های موازی با این 
نهادها میدان داد. حکومت در طول چندسال گذشته با سکوت 
به  آن ها،  از  حمایت  مواردی  در  یا  سنتی  ساختار های  برابر  در 
گونه  ی تلویحی به آن ها مشروعیت داد و به عنوان ساختار های 
موازی با نهادهای رسمی عدلی و قضایی پذیرفت که بیش ترین 
ساختار ها  همین  توسط  نیز  بشر  حقوق  و  عدالت  نقض  موارد 
انجام شد. اکنون حکومت وحدت ملی این تجربیات را با خود 
دارد. این چالش ها هنوز هم نظام قضایی افغانستان را در پنجه 
دادستانی،  و  قضا  نهادهای  در  اصالحات  آوردن  است.  گرفته 
می تواند تنها بخشی از تالش ها برای تطبیق حاکمیت قانون و 
اصالح نظام قضایی باشد. در کنار آن، باید فاصله میان مردم 
ساختارهای  و  شود  برداشته  نیز  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و 
این ساختار ها  تا زمانی که  بروند.  بین  از  نهادها  این  با  موازی 
از میان برداشته نشوند و قانون و نهادهای عدلی و قضایی به 
تمام الیه های جامعه برده نشوند، نمی توان به حاکمیت قانون و 

کارآمدی نظام عدلی و قضایی در کشور امیدوار بود.
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استراتژی  اساسا  که  آن چه  آینده ی  به  نسبت  کارشناسان 
خروج امریکا از افغانستان است، تردید دارند. 

در  ناتو  و  امریکا  نظامی  نیروهای  خروج  نظرداشت  در  با 
سال جاری از افغانستان، آینده ی امنیت منطقه ای در آسیای 
مرکزی، هم چنان نامشخص است. حکومت اوباما به منظور 
ترک  را  افغانستان  که  نظامیانی  حضور  خالی گاه  پرکردن 
می کنند، ابتکار جاده ی ابریشم جدید را به عنوان استراتژی 
امنیت  حفظ  برای  ابتکار  این  است.  داده  خرج  به  خروجش 
به  و جنوبی  آسیای مرکزی  دادن  پیوند  از طریق  منطقه ای 

واسطه ی تجارت طرح شده است.
آسیای  در  کشور  این  همسایه ی  کشورهای  و  افغانستان 
امتداد مرزها  روابط تجاری در  ایجاد  از  به طور کلی  جنوبی، 
تأثیِر  مورد  در  کشورها  این  حال،  این  با  می کنند.  حمایت 
متفاوت  دیدگاه های  منطقه ،  بر  غرب  ساخته ی  پالیسی های 

دارند.
راه  را  آن  می کنند،  حمایت  استراتژی  این  از  که  آن هایی 
معقول ایجاد پیوند اقتصادی میان بازیگران عمده ی منطقه ای 
می دانند. آن ها معتقدند که یک اقتصاد منطقه ای قوی، امنیت 
را پس از خرج نیروهای غربی از افغانستان بهبود خواهد داد.

چندین طرح در ابتکار جاده ی ابریشم جدید تاکنون پشتوانه ی 
پولی و استراتژیک یافته اند. به گونه ی مثال، پروژه ی انتقال 
برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی، برای ایجاد خطوط 
شبکه ی برق بین قاره ای، 15 میلیون دالر از ایاالت متحده 
دریافت کرده است. این خطوط، برق را از بازار برقی پاکستان 
انتقال خواهد داد. هم چنین در  به قرغیزستان و تاجیکستان 
مورد خط لوله ی انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان 
بانک  دارند.  نیز بحث هایی وجود  )تاپی(  به هند  پاکستان  و 
این  از  داده اند  قول  هردو،  جهانی،  بانک  و  آسیای  انکشاف 
که  است  پیش نهاد شده  نهایت،  در  کنند.  حمایت  پروژه  دو 
ایستگاه های بازرسی مرزی افغانستان، تجارت میان پاکستان 

و آسیای مرکزی از طریق افغانستان را بهتر تسهیل کنند. 
ایاالت  افغانستان،  از آسیای میانه،  با این حال، کارشناسانی 
ابریشم  ابتکار جاده ی  اروپا که در مورد چشم انداز  و  متحده 
آن  به  نسبت  استثنا ،  مورد  چند  با  داده اند،  مصاحبه  جدید 
تردید دارند. این نظرسنجی با حمایت »مرکز  هالینگز برای 

گفت وگوی بین المللی« انجام شده بود. 
روی  پالیسی،  این  تحلیل  و  تجزیه  هنگام  کارشناسان 
اصلی شان  کشور  به  که  می کنند  تمرکز  مختلفی  عوامل 
ابریشم  وابسته است. منتقدان استدالل می کنند که جاده ی 
جدید، چیزی را که باید یک سیاست تجاری معیاری باشد، 
می سازد«.  سیاسی  جغرافیا،  نظر  »از  غیرضروری ای  به طور 
این سیاست طرح شده است تا به طور عمدی روسیه، ایران 
سیاسی  علوم  استاد  کولی،  الکساندر  کند.  حذف  را  چین  و 
که  است  آن  دهنده ی  نشان  این  می گوید،  بارنارد  کالج  در 
تا  دارد«  ایده ی کالن  یا  ماسترپالن  »نوعی  متحده  ایاالت 
جدید  ابریشم  جاده ی  معرفی  از  قبل  حتا  که  را  پروژه هایی 

وجود داشتند، »به حاشیه براند«. 
ولکر جکوبی، از )مرکز بین المللی عملیات های صلح( مستقر 
»از  ابتکار  این  که  است  این  دو مشکل  می گوید،  برلین  در 
کننده ها  کمک  نیز  آن  دهنده ی  »هدایت  و  می آید«  خارج 
جاده ی  مورد  در  میانه  آسیای  کشورهای  دیدگاه  است«. 

ابریشم جدید با دیدگاه غرب در این مورد، انطباق ندارد.
رهبران، بازرگانان و کارآفرینان آسیای مرکزی، افغانستان را 
از نظر فرهنگی بسیار متفاوت تر و از نظر ثبات بسیار ناپایدارتر 
این  باشد.  دوام دار  تجاری  شریک  یک  که  می دانند  آنی  از 
کشورها هراس دارند که با باز شدن دروازه ی تجارت، مواد 

مخدر و شورش نیز از افغانستان به این کشورها سرازیر شوند.
ایرنازوروف، مدیر کشوری مؤسسه ی توسعه ی آسیای  فاریز 
»پاره ی  عنوان  به  هنوز  افغانستان  به  می گوید،  مرکزی 
کنونی  حاکمان  می شود.  نگریسته  بیگانه«  یک  از  کوچکی 
آسیای میانه تمایل دارند با چین و روسیه تجارت کنند. وی 
را  میانه  آسیای  ادامه می گوید: »نمی توانید حکومت های  در 

متقاعد سازید که افغانستان بخشی از منطقه است«. 
میانه  آسیای  افغانستان،  در  کارآفرینان  دیگر،  سوی  از 
مدثر،  محب  می دانند.  دهنده    نوید  اقتصادی  بازار  یک  را 
خبرنگار بخش افغانستان بی بی سی  می گوید که برای آن ها 
امکانات فراوان ، از خرید کاالها از منابع ارزان و فروش آن 
انرژی،  بخش  در  همکاری ها  تا  گرفته  داخلی  بازارهای  در 
وجود دارند. منابع غنی طبیعی در آسیای مرکزی می توانند در 
اقتصاد رو به توسعه ی افغانستان نقش مهمی را ایفا کنند. با 
کاهش کمک های بین المللی پس از سال 2014، افغانستان 
امیدوار است به یک مرکز حمل و نقل میان آسیای مرکزی 
و آسیای جنوبی تبدیل شود. این در حالی است که به گفته ی 
وی، کشورهای آسیای میانه »همسایه هایی اند که کم ترین 

دخالت را در سیاست افغانستان داشته اند«. 
همتاهای  اعتماد  عدم  از  افغانستان  کارآفرینان  از  بسیاری 
آسیای مرکزی شان نسبت به آن ها، ناراحت اند. پاول فیش 
در  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد  پیشین  مدیر  اِشَتین، 
کابل می گوید، وقتی بازرگانان افغانستان از آسیای میانه کاال 
رفتار  همسایگان«  و  »دوستان  مثل  آن ها  با  می کنند،  وارد 
می شود؛ اما وقتی آن ها تالش می کنند کاالها را از افغانستان 
به آسیای مرکزی صادر کنند، »به دشمن تبدیل می شوند«.  
»یک  می گوید:  مستقل  محقق  یک  گاوریلیس،  جورج 
جدید  ابریشم  جاده ی  دراستراتژی  مشخص  عقب افتادگی 
جدید  جاده های  اعمار  که  می گوید  گاوریلیس  دارد«.  وجود 
و تأسیس ایستگاه های بازرسی مرزی به طور خودکار تجارت 
زمانی گسترش  تجارت  در عوض،  داد.  نخواهد  را گسترش 
می یابد که مردم از فرصت های اقتصادی استفاده کنند و »به 

زیرساخت ها توجه شود«. 
و  سیاسی  عمده ی  تهدیدهای  که  دارند  توافق  کارشناسان 
امنیتی به آسیای میانه، داخلی اند، نه از ناحیه ی افغانستان«. 
حفظ  روی  که  میانه،  آسیای  اقتدارگرای  رژیم های 
مخالفان  و  مدنی  جامعه ی  شده اند،  متمرکز  حاکمیت شان 
سیاسی شان را سرکوب می کنند و با این کار، بر مخالفان شان 
توسط  ایالتی  بین  تجارت  می افزایند.  شهروندان  میان  در 
رژیم های آسیای میانه که از بازکردن مرزهای شان به روی 

تجارت خارجی امتناع می ورزند، از حرکت بازمانده است.
که  می دهد  نشان  عمل  ابتکار  این  کولی،  گفته ی  به  نظر 
فقدان کارآفرینی مانع توسعه ی اقتصادی در آسیای میانه و 
افغانستان شده است. وی می گوید، با این حال، »مانع شماره 
همراه  سرمایه  فرار  با  که  است  دزدساالری  اقتصادی،  یک 
شده است«. از تمام پروژه های اقتصادی که حمایت کمک 
کننده های بین المللی را با خود دارند، در درجه ی اول نخبگان 
مرکزی نفع خواهند برد، نه کارآفرینان عادی. رژیم هایی از 
این قبیل، بیش تر به بنیادگرا ساختن فعاالن سیاسی تمایل 
برای  مخالفان  سرانجام،  بنیادگرایی.  خواباندن  تا  دارند، 
جز  ندارند،  دیگری  راه  کنونی،  حاکمیت  کشیدن  چالش  به 
خشونت. شورش در دره ی َرشت تاجیکستان در سال 2012، 
و  قزاقستان  در   2011 د سامبر  ماه  در  مرگ بار  شورش های 
قرغیزستان،  در   2010 جون  ماه  در  قومی  درگیری های 
حکومت داری  چگونه  می دهند  نشان  که  اند  نمونه هایی 

ضعیف به بی ثباتی ای توأم با خشونت می انجامد. 

فاسد،  امنیتی  بخش  یک  با  همراه  ضعیف  حکومت داری 
زمینه را برای ازدیاد مواد مخدر و گسترش گروه های بنیادگرا 
مساعد می کند. رژیم های مستبد حاکم معموال از تجهیزات 
افزایش  برای  شده اند،  اهدا  غربی ها  توسط  که  نظامی ای 
ظرفیت محافظان شخصی شان استفاده می کنند تا برای حفظ 

نیروی پولیس. 
جاده های ابریشم جاگزین

با کاهش تدریجی حضور غربی ها در منطقه، نفوذ روسیه و 
چین در منطقه افزایش می یابد. روسیه تالش دارد اتحادیه ی 
و  قرغیزستان  به  را  روسیه–بالروس–قزاقستان  گمرکی  

تاجیکستان بسط دهد. 
به عالوه، روسیه حضور نظامی اش در کشورهای آسیای میانه 
حمایت  بر  کریملین  مثال،  گونه ی  به  می دهد.  گسترش  را 
نظامی اش از محافظان مرزی تاجیک افزوده است. هم چنین 
شیر جوراویف، یک کارشناس سیاسی قرغیزستان می گوید، 
در صورتی که کدام تهدید امنیتی از ناحیه ی افغانستان وجود 
نظامی،  کمک  برای  میانه  آسیای  کشورهای  باشد،  داشته 
ایاالت  تا  کرد  مراجعه خواهند  روسیه  به  بیش تر  احتمال  به 

متحده ی امریکا. 
نفوذ چین نیز در حال گسترش است. در سال 2013، تجارت 
و  رسید  دالر  میلیارد  به 46  میانه  آسیای  با کشورهای  چین 
در مقایسه با زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق، این 
رقم صد برابر افزایش را نشان می دهد. جاشورا کوسیرا، یک 
زیربنا– چشم انداز  »مسلما  چین  که  می گوید  آزاد،  خبرنگار 

روی  چین  داد«.  خواهد  تغییر  را  منطقه  در  اقتصاد–تجارت 
انکشاف پروژه های بزرگ زیربنایی، به منظور انتقال کاالها 
از غرب چین و از طریق آسیای میانه، تمرکز کرده است. با 
اقتصادی پکن در آسیای  این حال، برخالف مسکو، حضور 

مرکزی، به نفوذ سیاسی تعبیر نشده است.
پیش نهادها

جاده ی  ابتکار  از  پایین  انتظارات  و  انتقادها  نظرداشت  در  با 
همین  که  سیاسی ای  تزلزل  و  متحده  ایاالت  جدید  ابریشم 
هم چنین  و  افغانی  و  غربی  کارشناسان  دارد،  وجود  اکنون 
ایاالت  که  می کنند  توصیه  مرکزی  آسیای  از  کارشناسانی 
بسته های  از  را  امنیتی  کمک  اروپا،  اتحادیه ی  و  متحده 
زمینه های  در  باید  غرب  سازند.  جدا  دموکراسی  توسعه  ای 
حقوق بشر و دموکراسی سازی به شکل تخصصی بپرداز د و 
نسبت به منافع امنیتی به آن ها اولویت قایل شود؛ چون این ها 

عناصری اند که سیاست های روسیه و چین آن را ندارند. 
در ضمن، کمک امنیتی غرب باید به اشکال آموزش و تبادل 
این  اند.  تجهیزات  و  اسلحه  مخالف  که  باشد  نظامی  دانش 
نظامی  تجهیزات  نتوانند  مستبد  رهبران  که  می شو د  باعث 
پیچیده را  که توسط غرب اهدا می شوند، علیه مردم خود شان 

استفاده کنند.  
طبقه ی  به  کمک  روی  باید  کننده ها  کمک  آن،  بر  عالوه 
در  متوسط  و  کوچک  تصدی های  کنند.  تمرکز  کارآفرین 
حکومت های شان  از  تا  دارند  را  قدرت  این  میانه  آسیای 
پاسخ گویی بهتر بخواهند. این در حالی است که تصدی های 
کوچک و متوسط تا کنون کمک های پولی اندکی از کمک 

کننده های غربی دریافت کرده اند.
سرانجام، حتا منتقدان جاده ی ابریشم جدید توافق دارند که 
درگیری  به  دادن  پایان  برای  سیاسی  مناسب  راه  یک  این 
نظامی در افغانستان است؛ اما آن ها استدالل می کنند که اگر 
غرب به دنبال رقابت با نفوذ رو به رشد روسیه و چین است، 

به تعهدات مالی بیش تر ضرورت دارد.

منبع: دیپلمات

نویسنده: ایریکا مارات

برگردان: حمید مهدوی

دنبال کردن جاده ی ابریشم جدید

داعش صدا  جنرال  مرا  مردم  که  بودم  خودم  یکی  بودیم.  نفر  سه  ما 
می کردند. دیگری یک رفیق خاک مل داشتیم به اسم پرش الدین که 
مردم او را انجنیر صدا می کردند. آن سومی را مردم اصاًل نمی شناختند. 
او صمد کالش نام داشت؛ اما ما او را خاطر جمع صدا می کردیم. من 
خیلی شوخ بودم. می رفتم النه های زنبور را با سنگ می زدم تا زنبورین 
به وجد بیایند. انجنیر هم خیلی شخ دماغ بود. یک بار که در قرآن خوانی 
پدر رستم رفته بودیم و من سهم گوشت او را کم داده بودم، باور به 
همان گوشت شیرین نمایید که پول آن گوشت را خود رستم از دوبی 
فرستاده بود و رستم در دوبی گاراج داشت و دست موتر را چنج می نمود، 
مسجد  مالی  که  حالی   در  مجلس،  وسط  در  و  آمد  خشم  به  انجنیر 
چند کاسه آن طرف تر نشسته بود، بلند شد و مرا یک لت وطنی نمود. 
جای تان خالی، یک مشت به طرف راست دهنم حواله کرد که تا سه 
روز دیگر، گوشت چه که اصاًل هیچ چیز خورده نمی توانستم. دهنم باز 
نمی شد. من همیشه از انجنیر می ترسیدم. او پروای مرا نداشت. یک بار 
دیگر در حالی  که قرار بود سه نفره برویم مانده نباشی حاجی غالم  حیدر، 
من و عبدول رفتیم، انجنیر را هیچ خبر نکردیم. فصل سیب بود و فصل 
برگشتن حاجی ها! وقتی از زیارت حضرت حاجی برگشتیم، انجنیر رفته 
به عمل  )چورنگ  بود.  کرده  را چورنگ  ما  دانه درخت سیب  بود سه 

کندن  شاخه ها گفته می شود. بز در این کار خیلی مهارت دارد(.
اما خدا یار جان خاطرجمع! ایشان نه به فکر خود بود، نه به فکر ما! 
من و انجنیر چندین بار رفتیم از سر بام  آن ها قروت دزدی کردیم. به 
خاطرجمع هم گفتیم، اگر به پدر یا مادرت بگویی، وای بر حالت! البته 
خاطر ما جمع بود که نمی گوید. یک بار یادم هست که دو روز پی در 
این دزدی پی در  را دزدی کردیم.  پی رفتیم و قروت خاطرجمع شان 
پی باعث شد که میان پدر و مادر خاطرجمع، شک ایجاد شود. پدرش 
فکر می کرد که مادر خاطرجمع  قروت را به کدام دوست و خویش خود 
می فرستد و این بدگمانی در سرحد نزاع پیش رفته بود؛ اما خاطرجمع  
پدرش  آهنین  لگد های  است  آن ممکن  با وجودی که می دانست هر 
مهمان گرده های ضعیف مادرش شوند، لب از لب باز نکرده بود و حتا 
نام ما را هم نبرده بود. دقیقًا ما به همین خاطر، صمد کالش را در تیم 
خود نگه می داشتیم. نقشه ی ما این بود که اگر روزی در دامی گرفتار 
شدیم، خاطرجمع را سپر کنیم. قبول دارم که از لحاظ اخالقی ما خیلی 
رذل بودیم. خود خاطرجمع نیز می فهمید که ما رذل هستیم و در صورت 
فقط  داشت.  نخواهد  ارزش  ما  برای  اخالقی  قاعده ی  هیچ  ضرورت، 
نمی دانم دل وی به چه خوش بود؟ بعضی ها که از سر و راز کار ما خبر 
داشتند و حال و روز خاطرجمع را می دیدند، مدام تالش می کردند که 
خاطرجمع را هوشیار کنند؛ اما بی فایده بود و خاطر ما هم از این بابت 
بودیم.  بود هم ما خاطرجمع  بود. هم خاطرجمع، خاطرش جمع  جمع 
حاال بعد از گذشت چند سال، دلم برای خاطرجمع می سوزد. کاش ما 
دفعه  یک  بود!  هوشیار  کمی  خاطر جمع  کاش  نبودیم.  بی رحم  آن قدر 
ما )من و انجنیر( از وطن فرار کردیم، رفتیم به لشکرگاه. سه ماه در 
لشکرگاه ماندیم. آن جا فصل تربوز و بادنجان و بادرنگ و از این چیزها 
بود. ساعت ما تیر بود و رنگ و رخ ما تازه. بعد از سه ماه برگشتیم که 
قریه ی محمدشان نیز سرشار از بادرنگ و بادنجان رومی شده. پیش از 
آن که خانه برویم، رفتیم یک شکم بادرنگ زدیم )البته با اجازه(. در این 
سه ماه که ما نبودیم، مردم می گفتند، خیر و خیریت بود. خاطرجمع هم 
قسم می خورد که یک دانه بادرنگ نخورده و طرف بادنجان حتا سیل 

هم نکرده است. 
یاد آن روزها بخیر! چه فیلمی بازی می کردیم. پیش بچه های قریه های 
دیگر می گفتیم که صمد کالش در دنیا جوره ندارد. اما وقتی او را پشت 
سیب در باغ غالم  حیدرشان روان می کردیم، بعضی  روزها حتا به خودش 
نمی دادیم، هیچ چیز نمی گفت! یک روز برای امتحان، در حالی  که یک 
دامن سیب آورده بود، همرای سیلی به رویش زدم، باور به خدای همان 
سیب ها بکنید، سیب ها را به ما داد و خودش رفت در سایه ی بادام مال 
اسماعیل نشست و خدا گردنم را نگیرد، یادم نمانده که گریه کرد یا نه؛ 
اما همین قدر یادم مانده که هیچ چیز نگفت و سیب هم نخورد. من و 
انجنیر کیف می  کردیم. بچه بودیم و سرشار از بی عقلی! اما بی عقل تر 
از ما، صمد کالش بود. خوب می فهمید که ما هیچ پروای او را نداریم؛ 
اما باز قدرت خداوند یک رقم بی اراده آدم بود که آفرینش واهلل! حاال 
نمی دانم او کجاست. هرکجا است، خدا یار جانش! از انجنیر خبر دارم. 
قباًل یک دانه  نپرسید،  از خودم  مرغ چاق می کند.  روزها  این  المصب 
بادرنگ می  خوردم، نه رقم باد در روده ام پیدا می شد؛ اما حاال، خدا ریا 
نکند، بادرنگ عربی می خورم. بادرنگ های عربی خاصیت گرمانه دارند.

خبرنگار ناراضی

ما و خاطرجمع!

هادی دریابی



چند روز قبل در نشستی که به ارتباط مسایل و چالش های جوانان کشور تدویر شده 
بود، اشتراک کرده بودم. من آن جا متن-نمایشی داشتم به ارتباط »جوانان، وضعیت و 
چالش ها«. فرهیختگانی به نمایندگی از نهادهای مختلف در کنفرانس حضور داشتند. 
یار محمد یار به نمایندگی از حزب ودان افغانستان- حزب جوانی که عمدتًا در شرق 
و جنوب افغانستان فعالیت دارد- ضمن صحبت مفصلی به ارتباط چالش های فراروی 
جوانان در دهه ی تحول، از خطر روزافزون بنیادگرایی یادآوری کرد. وی از رادیکالیزه 
شدن سریع و غیرملموس تعداد زیادی از نهادهای آموزشی-اکادمیک کشور هشدار داد 
و از اعتقادات و عملکردهای رادیکال برخی نهادها، از جمله  جمعیت اصالح افغانستان، 
به عنوان مثال نام برد. بر اساس گفته ی آقای یار محمد یار، جمعیت اصالح افغانستان 
چندین سال قبل با حمایت مالی نهادهای مجهول الحالی در اسالم آباد پاکستان تأسیس 
به  انتقال داده شده است. در واکنش  افغانستان  به  فعالیت های بیش تر  برای  و سپس 
سخنان آقای یار، اشتراک کننده ای به نمایندگی از نهاد جوانان مسلمان افغانستان )نجم( 
که گفته می شود با جمعیت اصالح پیوند ارگانیک و تاکتیکی دارد، سخنان وی را بی بنیاد 
و غرض آلود خواند و تأکید کرد که هدف بنیادی آن ها، ترویج اسالم ناب محمدی در 
منطقه و افغانستان است  و هیچ باکی ندارد که از این بابت از کدام منبع پول می گیرد. 
به هرحال، نماینده ی »نجم« به گونه ی ضمنی وابستگی جمعیت اصالح را از نظر مالی 
به شبکه هایی در اسالم آباد، پذیرفت. در جریان سخنرانی آقای یار، من به یاد سخنان 
قبلی یکی از نمایندگاِن »نجم« افتادم که در جریان یک کنفرانس سال پار، یک سره 

علیه غرب شعار می داد و جوانان را به خاطر دوری از اسالم، مورد توبیخ قرار می داد.
در  بنیادگرایی  تهدید  و  از خطرات  به شکلی  این حکایت، خواستم  با ذکر  به هرحال، 
ایدیولوژی، خط  نیستند که  نهادهایی  تنها  این  ها  ارائه کنم. در واقع،  کشور، تصویری 
و  دینی  بنیادگرایی  شدید  بوی  و  رنگ  اجتماعی شان  و  سیاسی  فعالیت های  و  مشی 
سیاسی دارند. اشرف المدارس را که به یاد دارید؟ مدرسه ای در والیت قندوز که شمار 
گوگل  در  فقط  اگر  می دهد؟  پرورش  مذهبی  تند  گرایش های  با  را  بانوان  از  زیادی 
جست وجو کنیم، تعداد زیادی از نهادها و سازمان های جوان را در افغانستان می یابیم 
نسل  بسیج  برای  هم چنان   و  تکفیری  تندروانه،  برنامه های  و  فعالیت ها  به  عمدتًا  که 
جوان علیه نظام موجود سیاسی در کشور مبادرت می ورزند. حزب تحریر یکی از این 
نهادها است که با ادعای ایده ی احیای خالفت، به نقد رادیکال وضع موجود پرداخته 
و حکومت های موجود را ضداسالمی و نوکران و جیره خوراِن غرب تلقی می کند. اگر با 
نگاه استراتژیک به مسئله ی بنیادگرایی و نهادهای نوپای رادیکال بیاندیشیم، درمی یابیم 
که خطرهای احتمالی این جریان های تازه تشکیل از تهدیدهای آشکار و علنی ای که از 
سوی شبکه ی حقانی، طالبان و شاخه ی نظامی حزب حکمت یار متوجه   امنیت ملی و 
هم بستگی اجتماعی کشور می شوند، در درازمدت به مراتب بیش تر خواهند بود. این در 
حالی است که اکثر این نهادها و حرکت ها از نظر ایدیولوژی، اهداف و بینش اجتماعی-

سیاسی، مشترکات بسیاری دارند و به شکلی از اشکال پایگاه، افکار و جایگاه هم دیگر 
را تقویت می کنند. در واقع، این نهادهای به  ظاهر دموکراتیک که توانسته اند به گونه ی 
برای  کنند،  فعالیت  کشور  جوان  نسل  بین  در  به ویژه   کشور،  مختلف  نقاط  در  آزادانه 
جریان های نظامی بنیادگرا، مشروعیت و بستر اجتماعی آفریده و به شکل آشکار، جنگ 

و خشونت آن ها را علیه نظام سیاسی و عموم شهروندان این سرزمین توجیه می کنند.
متأثر  بنیادگرایی  از  بسیاری  شّدت  و  سرعت  با  که  حوزه هایی  از  یکی  سوگ مندانه، 
مدارس  برخی  کنار  در  بدبختانه،  است.  اکادمیک کشور  و  آموزشی  نهادهای  می شود، 
دانشگاه های  از  برخی  هم چنان   و  افغانستان  دولتی  دانشگاه های  اکثر  دینی-مذهبی، 
ضددموکراتیک  افکار  ترویج  و  تروریزم  اصلی  پرورشگاه های  به  کشور،  در  خصوصی 
آثار  دانشگاه  های مختلف، گفته می شود که  دانشجویان  به گزارش  بنا  تبدیل شده اند. 
برخی از نویسندگانی که علنًا  با دموکراسی، مردم ساالری و ارزش های مدرن سر ستیز 
آزادانه در دانشکده های دولتی کشور به عنوان نصاب درسی تدریس می شوند؛  دارند، 
توجیه  دینی  نظر  از  انفجار  و  انتحار  و  تروریزم  عماًل  کتاب ها،  این  از  برخی  در  حّتا 
می شوند. گذشته از آن، تا جایی که واقعیت ها نشان داده اند، دانشجویان دانشکده های 
حقانی،  شبکه ی  طالبان،  با  آشکار  گونه ی  به  دولتی،  دانشگاه  های  اکثر  در  شرعیات 
حزب تحریر، جمعیت اصالح و سایر نهادهای تندروی مذهبی-دینی ارتباط سیاسی و 
ایدیولوژیک دارند. نویسنده ی این سطور در دوران تحصیل در دانشگاه کابل، به چشم 

خود شاهد بوده است که محصالن دانشکده ی شرعیات نه تنها که بخش  عمده ی وقت 
به تماشای فیلم های خشونت آمیز سربریدن ها توسط طالبان و شبکه ی  را  درسی شان 
حقانی اختصاص می دادند، بلکه سایر دانشجویان را هم به تماشای همچو فیلم ها که 
تشویق  می باشند،  تروریستی  شبکه های  و  طالبان  نافرجام  بی رحمی  و  قساوت  بیانگر 
می کردند. ظهور آشکار تروریزم و بنیادگرایی جوان را شما در مظاهرات و اعتراض های 
دانشجویان می بینید. بدون تردید، در همه ی این گونه راه پیمایی ها، شما شاید بارها دیده 
باشید که هر باری در کابل و سایر والیت ها، از جمله ننگرهار، بیرق طالبان به عنوان 
نمادی برای نفی وضعیت جاری و سرنگونی نظام موجود برافراشته می شود؛ اّما متأسفانه 
از طرف نهادهای امنیتی در راستای شناسایی، پی گیری و مهار این النه ها و هسته های 

تروریزم پرور، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 
زنده ترین مثالی که با تأملی برآن می توان خطر بنیادگرایی فزاینده را به روشنی تصّور 
کرد، همانا قضیه ی نوشته شدن »زنده باد داعش!« بر دیوار دانشگاه کابل و هم چنان  
برای  این مظاهره  این دانشگاه است. در ظاهر  مظاهره ی دیروز دانشجویان شرعیات 
نکوهش مقاله ی دین ستیزانه ی یک روزنامه نگار برگزار شده بود؛ اّما در عمل اگر متن 
بیانیه ی مطبوعاتی آن ها را مرور کنید، درمی یابید که مظاهره ی مذکور بیش تر یک برآمد 
علنی سیاسی و ایدیولوژیک به هدف سرنگونی نظام سیاسی موجود است. بر اساس متن 
بیانیه ی آن ها، نظام سیاسی موجود یک نظام غیراسالمی، حکم روایان نوکران غرب و 
خود فروخته شدگان اند، و از این رو، سرنگونی نظام، وظیفه ی افرادی نظیر خود آن ها 
اند که با فرهنگ و آموزه های اصلی اسالمی تربیت شده اند. می بینید که این تفکر و 
جهان بینی با آن چه که طالبان و شبکه ی حقانی و لشکر طیبه و لکشر جهنگوی مطرح 
می کنند، از نظر ماهیت هیچ تفاوتی ندارد؛ اّما امکان دارد صرفًا از نظر راهبرد و ابزار و 
تاکتیک کمی تفاوت داشته باشند. بنابراین، بنیادگرایی را در نهادهای آموزشی، فرهنگی 
با  بنیادگرایی که معرفی شدند،  این هسته های  باید جّدی گرفت. دیدگاه  اکادمیک،  و 
داعش تفاوتی ندارد. یگانه تفاوت شان در این است که تاکنون فرصتی برای مبارزه ی 

مسلحانه برای شان فراهم نشده است.
حال، پرسش اساسی این است که آیا نهادهای امنیتی و استخباراتی ما از این حرکت ها 
بی خبر اند، یا این که توان کنترول و مهار این نیروها را ندارند؟ یا هم برنامه های پنهانی 
که  من  می کنند.  فراهم  را  نهادها  این  گسترش  و  رشد  برای  زمینه   عماًل  که  هستند 
تاکنون در این راستا اقدام جّدی  و قناعت بخشی از طرف نهادهای امنیتی ندیده ام. شما 

اگر دیده اید، با ما شریک کنید!
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داعش همین  جاست، در پایتخت! 

هنوز  افغانستان،  در  تأثیرگذاری  منظور  به  روسیه  سوی  از  سیاسی  میکانیزم های  از  استفاده 
این کشور هنوز یک حزب طرف دار  کاماًل روشن نیست. اطالعات ما نشان می دهند که در 
از  مسئله  این  درک  نگرفته اند.  شکل  خصوص،  این  در  سیاسی  البی های  الاقل  یا  روسیه 
از  یک سانی  برداشت  کشور،  این  سیاسی  نیروهای  میان  در  حقیقتًا  که  است  دشوار  آن جایی 
به  که  کردند  اظهار  مجالس خصوصی شان  در  ایرانی  دیپلمات های  مثاًل  ندارد.  وجود  روسیه 
این  می کنند«.  نمایندگی  مسکو  منافع  »از  روسیه  »مجازی«  نفوذ  از  استفاده  با  ترتیب  این 
جمله  از  است،  آورده  فراهم  را  گوناگون  شنیده های  و  شایعات  سری  یک  زمینه ی  وضعیت 
این که گویا روسیه از طریق همکاری های سیاسی، می خواهد نفوذ خود را در افغانستان تثبیت 
کند. به طور خاص، پاسخ روسیه در کنفرانس مشارکتی »انجمن روسیه و افغانستان« که در 
بود؛ چون  منفی  روسیه،  غیردولتی  سازمان های  از  یکی  از سوی  برگزار شد،  ماه می  2009 
از  باشند.  ارتباط  در  طالبان  با  افغان ها  از  گروهی  جمع،  این  در  که  شد  مطرح  احتمال  این 
با نگاه منفی  را به وجود آورد که روسیه  این گمانه  افغانستان  این مسئله برای دولت  سویی، 
افغان است.)17( به  افراط گرایان  با  ارتباط  با کابل، در تالش برقراری  به روابط رسمی خود 
هر حال، پرسش برای جست وجو یا تشکیل دایره ی طرف دار روسیه در افغانستان، باز و خیلی 

هم اساسی است.
و  متحده  ایاالت  با  تنها  نه  افغانستان  سیاست  در  نفوذ  برای  روسیه  که  است  تذکر  به  الزم 
هم پیمانان آن در تقابل قرار دارد، بلکه با واکنش تعدادی از رقبای قدرت های منطقه ای نیز 
قابل  افغانستان است.)18( منابع  پاکستان در  نفوذ  ترتیب، طالبان عامل  این  به  مواجه است. 
پتانسیل  تا  می کنند  تحریک  را  هند  و  ایران  چین،  کشورهای  افغانستان،  در  اقتصادی  توجه 
آسیای  جمهوری های  نقش  نباید  نهایتًا،  دهند.)19(  افزایش  کشور،  این  در  را  خود  سیاسی 

مرکزی را نیز در بازسازی حیات سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان نادیده گرفت.)20(
»مسئله ی  به  ارتباط  در  هند  و  روسیه  میان  همکاری  تمایل  از  نشانه هایی  حاضر،  حال  در 
از  کلی  استراتژی  یک  تطبیق  و  توسعه  آن،  اساسی  هدف  که  است  دست  در  افغانستان« 
یک   2011 سال  در  افغانستان  مسایل  به  ارتباط  در  است.  مشترک  همکاری های  طریق 
جلسه ی مشورتی میان دهلی جدید و مسکو تدویر یافت که در آن، امکان همکاری مشترک 
افغانستان، مورد بحث قرار گرفت.)21( امکان ساخت یک منبع آبی  پروژه های اقتصادی در 

از سوی پروژه  ی مشترک روسیه و هند. 
اهداف جیوپولیتیک و مسایل سیاسی روسیه  برای »نوسازی«  عالوتًا، در زمان حاضر زمینه  
در منطقه، وجود دارد. ممکن است سیاست های کاماًل »دفاعی« جهتش را عوض کند. این 
جاری  مسایل  به  ارتباط  در  را  خود  تأثیر  و  حضور  تا  می کند  تالش  روسیه  آیا  که  پرسش 
از  گسترده تر  یک پارچه،  راه حل  یک  جستن  برای  طریق  این  از  و  دهد  افزایش  افغانستان 
را  خودش  نقش  پاکستان،  و  هند  رویارویی  به  مربوط  موارد  جمله  از  و  منطقه ای  مسایل 
از  هم  موضوع  این  که  است  نیاز  خود،  نوبه ی  به  می گیرد.  قرار  بحث  مورد  باشد،  داشته 
سوی افغانستان و هم از سوی حکومت های دیگر منطقه ای مورد تعمق قرار گیرد و سازمان   

همکاری  های شانگهای و گفتمان امنیت جمعی، آن را در دستور کار قرار دهد.)22(
عملیات نظامی در افغانستان و سیاست روسیه

بریتانیا  و  امریکا  متحده ی  ایاالت  از سوی  آغاز عملیات ضدتروریسم  روسیه   2001 در سال 
در افغانستان را قویًا مورد تقدیر قرار داد و از همان زمان اعالم کرد که این عملیات بر ضد 
و  آن، روسیه  از  نیز محسوب می شود.)23( پس  بین المللی است که دشمن روسیه  تروریسم 
بیانیه ی همکاری  24 می  2002  تاریخ  به  موضوع،  اهمیت  با درک  امریکا  متحده ی  ایاالت 
باره ی  در  مشترک  بیانیه ی  یک  هم چنین،  کردند.  تصریح  را  تروریسم  علیه  مبارزه  مشترک 
استراتژی جدید روسیه-امریکا که بر ضرورت دولت »باثبات و پایدار« افغانستان و خالصی 

افغانستان »از شر القاعده و طالبان« تأکید می کرد، امضا شد.)24(
در  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطع نامه ی  به  روسیه   ،2001 سال  دسامبر  بیستم  در 
ارتباط به وضعیت افغانستان، رأی موافق داد و پشتیبانی خود را از عملیات ایاالت متحده در 
افغانستان، اعالم کرد.)25( مسکو نه تنها کمک های بشردوستانه ی خود را به حکومت جدید 
افغانستان اعالم کرد، بلکه حریم هوایی و همین طور اطالعات خود را برای عملیات نظامی 

علیه طالبان، در اختیار امریکا گذاشت.)26(
از  موارد،  برخی  در  امریکا  و  روسیه  میان  افغانستان،  در  عملیات  جریان  در  حال،  این  با 
در  امریکا  سیاست  از  مسکو  تفاهم  سوء  آمد.  به وجود  نظر  اختالف  افغانستان،  سیاست  جمله 

افغانستان، نتایج ذیل را به همراه داشت:
منظور  به  تاجیکستان  و  افغانستان  مرزی  مناطق  در  امنیتی  اقدامات  انجام  به  - تمایل 

جلوگیری از نفوذ امریکا در این منطقه ی جیوپولیتیک از سوی روسیه. 
- تالش امریکا و آیساف برای وارد شدن از در آشتی با طالبان و بخشی از جنگ ساالران.

تالش های ناکافی نیروهای خارجی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر.)27(  -
عملیات  جریان  در  ملکی  افراد  تلفات  مورد  در  روسیه،  خارجه ی  امور  وزارت  این،  بر  عالوه 
باعث  مسکو  نگرانی  همین طور،  کرد.)28(  اعالم  را  خود  نگرانی  بارها  افغانستان،  در  نظامی 
شد تا روند فعالیت نظامی علیه طالبان و القاعده در کانتکست جدول خروج نیروهای آیساف 
استراتژیک  منافع  زمینه ی  در  اقاًل  این حال، می توان گفت که  با  یابد.  افغانستان، کاهش  از 
کوچک  هم سویی  یک  طالبان،  و  تروریستی  گروه های  با  مبارزه  در  روسیه  و  متحده  ایاالت 
وجود دارد. فعالیت آیساف در منطقه به روسیه این اجازه را می دهد که از شرکت مستقیم در 

عملیات نظامی علیه رژیم طالبان، عقب نشینی کند. 
ادامه دارد...

زنده ترین مثالی که با تأملی برآن می توان خطر بنیادگرایی فزاینده را 
به روشنی تصّور کرد، همانا قضیه ی نوشته شدن »زنده باد داعش!« 
بر دیوار دانشگاه کابل و هم چنان  مظاهره ی دیروز دانشجویان 
شرعیات این دانشگاه است. در ظاهر این مظاهره برای نکوهش 
مقاله ی دین ستیزانه ی یک روزنامه نگار برگزار شده بود؛ اّما در 
عمل اگر متن بیانیه ی مطبوعاتی آن ها را مرور کنید، درمی یابید که 
مظاهره ی مذکور بیش تر یک برآمد علنی سیاسی و ایدیولوژیک به 
هدف سرنگونی نظام سیاسی موجود است. بر اساس متن بیانیه ی 
آن ها، نظام سیاسی موجود یک نظام غیراسالمی، حکم روایان 
نوکران غرب و خود فروخته شدگان اند، و از این رو، سرنگونی نظام، 
وظیفه ی افرادی نظیر خود آن ها اند که با فرهنگ و آموزه های اصلی 
اسالمی تربیت شده اند. می بینید که این تفکر و جهان بینی با آن چه 
که طالبان و شبکه ی حقانی و لشکر طیبه و لکشر جهنگوی مطرح 
می کنند، از نظر ماهیت هیچ تفاوتی ندارد؛ اّما امکان دارد صرفاً از 
نظر راهبرد و ابزار و تاکتیک کمی تفاوت داشته باشند. بنابراین، 
بنیادگرایی را در نهادهای آموزشی، فرهنگی و اکادمیک، باید جّدی 
گرفت. دیدگاه این هسته های بنیادگرایی که معرفی شدند، با داعش 
تفاوتی ندارد. یگانه تفاوت شان در این است که تاکنون فرصتی 
برای مبارزه ی مسلحانه برای شان فراهم نشده است.

سیاست روسیه در افغانستان 
از 2001 تا 2011

افغانستان در نگاه
یاسین صمیم 

نویسنده: نیکیتا اندرویچ- کارشناس مرکز مطالعات 
 )ЦИСА( افغانستاِن امروز

منبع: مرکز نشر تحقیق و تحلیل دیدگاه های تاریخی
بخش سوم
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

 یک شنبه4 عقرب، 1393سال سوم شماره 693  

ثبات در قندهار که در حدود 1.2 میلیون نفر در آن زندگی می کنند، برای ثبات در سراسر 
جنوب افغانستان مهم بود. کانادایی ها فقط با داشتن دو هزار سرباز، از سال 2006 بدین سو، 
از کنترول شورش در این والیت ناکام مانده بودند. واحدهای اضافی سربازان بریتانیایی و 
امریکایی از آن به بعد،  فقط کمک های مقطعی فراهم کرده بودند. برنامه ی مک کریستال 
برای مبارزه با شورش ،  در کل برای یک سطح متفاوت شورش گری بود. او تعداد نیروهای 
ائتالف در جنوب را به 24 هزار تن افزایش داد و حضور نیروهای ارتش افغانستان را سه 
و  به شهر  ورود  راه های  کنترول  برای  قندهار  در شهر  پولیس  سربازان  تعداد  کرد.  برابر 
انتحاری، پنج  بازرسی محله های اطراف شهر برای کاهش رویدادهای قتل و حمله های 
برابر شد. سربازان امریکایی در تابستان سال 2010 به ولسوالی های اطراف شهر قندهار 
یورش بردند: به طرف شمال به ولسوالی ارغنداب، به طرف غرب به ولسوالی ژیری،  و به 
طرف جنوب شرق به ولسوالی دند. سربازان کانادایی فرصت یافتند که از از آن جاها پا پس 
بکشند و بر ولسوالی پنجوایی تمرکز کنند. برای نخستین بار، در قندهار نیروی کافی برای 
انجام عملیات همزمان در چندین ولسوالی اطراف شهر و قطع کردن راه های نفوذ طالبان 
وجود داشت. طالبان یاد گرفته بودند که چطور با فرار کردن به یک منطقه ی دیگر، خود را 
از ساحه ی زیر عملیات بیرون بکشند. آنان مانند بالون )پوقانه( که از یک طرف زیر فشار 
قرار می گرفتند، از طرف دیگر سر بر می آوردند عمل می کردند. اما این بار، طالبان احساس 
می کردند که از هر طرف زیر فشار قرار گرفته اند و مسیرهای تدارکاتی شان بسته شده اند. 
نگهبابان مرزی عبدالرازق برای انجام عملیات در ولسوالی ها پیشگام بودند. در ماه سپتامبر 
در ارغنداب بر طالبان تاختند و در ماه اکتوبر، بر ولسوالی غربی. اما او برای عملیات های 
درازمدت نمی توانست تاب بیاورد. هر بار، پس از چند روز نیروهایش را بیرون می کشید. 
از  ولسوالی ها  و حفظ  امنیت  تأمین  از  عبارت  با شورش که  مبارزه  ُخردکننده ی  دشواری 
واحدهای  و  امریکایی  سربازان  دوش  به  بود،   بی باکانه  گشت زنی  و  کوچک  قرارگاه های 

کوچک ارتش ملی افغانستان می ماند. 
در اواخر تابستان، سربازان هنگ )غند( هفتادوپنجم زرهی که بخشی از تیم نبرد لوای دوم 
فرقه ی 101ام هوایی بود، یک مانور آهسته و سنجیده شده در ولسوالی ژیری انجام داد. 
این ولسوالی در غرب شهر قندهار واقع شده است. حضور طالبان در این ولسوالی قوی بود 
و کاروان ها و گشت های نیروهای ائتالف همواره از سوی آنان با کمین مواجه می شدند. 
انجام عملیات قسما به خاطر بی میلی کرزی دو ماه به تأخیر انداخته شده بود. اما تأخیر به 
افغانستان بیش تر آموزش دهند،  نیروهای ائتالف فرصت داده بود تا به نیروهای امنیتی 
جغرافیای زیر پوشش عملیات و حرکات طالبان را بیش تر مطالعه کنند. وقتی که آنان درماه 
سپتامبر وارد اقدام شدند، یکی از مثال زدنی ترین عملیات های ضدشورش در تمام دوران 
این جنگ را به اجرا در آوردند و پناه گاه های طالبان را که توسط معلومات تجسسی شان 
پاک سازی  را  ولسوالی  نصف  روز،  چند  جریان  در  و  گرفتند  بودند، هدف  کرده  شناسایی 
کردند. تخریب  ساختمانی این عملیات زیاد بود،  اما به غیرنظامیان آسیبی نرسید،  چون آنان 

ساحه را ترک کرده بودند. 
ژیری از شاهراه اصلی غرب قندهار به سمت جنوب در امتداد کناره ی غربی رودخانه ی 
ارغنداب گسترده است و زمین های آن توسط باغ های دیواربندی شده ی میوه پوشیده شده 
اند. روستای سنگسار، جایی که مال عمر در آنجا درس خواند و طالبان در آنجا شکل گرفتند 

و برای رسیدن به قدرت جنگ را آغاز کردند، در این ولسوالی واقع شده است. 
به زودی پس از نبردهای سنگین در سال 2006، طالبان به این ولسوالی برگشته بودند و 
در جریان چهار سال اخیر، از آزادی کامل برای فرستادن جنگ جویان به طرف شمال این 
ولسوالی و به داخل شهر، استفاده کرده بودند. اکثر باشندگان آن، خانه های شان را ترک 
در  می کردند،  دهقانی  دیگران  زمین های  روی  که  خانواده ها  فقیرترین  فقط  بودند.  کرده 
ساحه مانده بودند. طالبان با ساختن قرارگاه های فرماندهی، انبار اسلحه و خانه های امن 
امتداد شاهراه اصلی، در سراسر ژیری یک سیستم دفاعی پیچیده  انجام کمین در  برای 

ایجاد کرده بودند. 
ژیری پر از جنگ جویان طالبان بود. نیروهای کانادایی در پشمول یک پاسگاه داشتند، اما 
همین که از آن بیرون می شدند و یا از بیرون به آنجا می آمدند، مورد حمله قرار می گرفتند. 
با پیشروی آنان به طرف جنوِب شاهراه و ساختن پاسگاه های جنگی، گشت های امریکایی 
در تبادل آتش مداوم با آنان قرار گرفتند. کاپیتان ماتیو کراوفورد، یک افسر استخباراتی 
فرقه ی 101 ام به من گفت: »اگر شما گلوله باری را متوقف می کردید، در ظرف پنج دقیقه 
آنان می آمدند و حمله می کردند.« طالبان در همه  جا مأمور اکتشافی داشتند و جنگ جویان 
ماهر بودند. او گفت: »آنان یک سیستم هشداردهنده ی خیلی سریع داشتند،  امکان نداشت 
که از دید آنان پنهان کار کنیم. آنان موقعیت های جنگی خوب داشتند و به شکل غیرقابل 

باوری، در بیرون کشیدن زخمی های شان سریع عمل می کردند.« 
طالبان از ویژگی های طبیعی زمین های آنجا، زیرکانه استفاده می کردند. آنان سیستم دفاعی 
چندین الیه ای ساخته بودند و می توانستند از مواضع جنگی شان در باغستان ها و تاکستان ها 

عقب نشینی کنند و از آنجا به یک مخفی گاه می رفتند. اسلحه ی شان را در مخفی گاه می 
گذاشتند و از آنجا به خانه ی امن تری می رفتند. اما فرقه ی 101 ام برای هفته ها آنان 
را نظاره کرده بود و همزمان از شاهراه اصلی که به طرف غرب می رود با آنان جنگ 

کرده آمده بودند، خانه های امن و راه های فرار طالبان را مورد حمله قرار داده بودند. 
در جریان چند روز،  کمین گاه های که در امتداد شاهراه ایجاد شده بودند، زیر کنترل 
آمدند و رفت وآمد در این شاهراه وارد مرحله ی جدیدی شده بود. در اواسط ماه اکتوبر، 
نقطه ی  دورترین  بر  را  افغانستان،  یک حمله هوایی  ملی  ارتش  و  امریکایی  سربازان 
پنجوایی انجام دادند. این نقطه در جنوب ژیری و در جوار صحرا قرار داشت و طالبان 
از آن به حیث پایگاه عقب میدان نبرد استفاده می کردند. رازق و نگهبانان مرزی اش 
بر آخرین پایگاه تدارکاتی طالبان در بند تیمور، در گوشه ی صحرای ریگستان، حمله 
کردند. زندان طالبان را باز کردند و زندانیان و اختطاف شدگان را آزاد کردند. بعد از یک 
ماه جنگ، طالبان کامال از منطقه بیرون رانده شدند و به طرف پاکستان گریختند و 
منتظر  که  بودند  گفته  محل  باشندگان  به  آنان  کردند.  رها  امریکایی ها  به  را  منطقه 
خواهند ماند تا حمله و فشار فروکش کند و آنان بتوانند بار دیگر جنگ جویان شان را 

وارد کنند. 
برای  بودند.  ریزی کرده  برنامه  را  متفاوتی  امریکایی سناریوی  نیروهای  این حال،  با 
این  که  داشتند  تصمیم  و  بودند  شده  قندهار  ولسوالی های  وارد  آنان  بار  نخستین 
برنامه ی  امنیتی در کنترول شان حفظ کنند.  نیروهای  زیاد  را توسط شمار  ولسوالی ها 
از پاسگاه های جنگی در امتداد دره ی رودخانه و  با ایجاد سلسله ای  آنان این بود که 
را  پولیس  و  ملی  ارتش  نیروهای  و  بسازند  دایمی  را  حضور شان  جمعیت،  پر  مناطق 
تقویت کنند تا امنیت منطقه را به آنان بسپارند. جنرال مک کریستال استدالل می کرد 
که با ویران کردن پایگاه ها و مخفی گاه های سالح طالبان،  گماشتن پولیس و ارتش و 
تقویه ی حکومت، نیروهای ایاالت متحده و نیروهای امنیتی افغانستان،  منطقه را برای 

بازگشت طالبان نامناسب خواهند ساخت.

دشمن اشتباهی
امریکا در افغانستان
2014-2001 

کارلوتا گال 

یورش اوباما

برگرداننده: جواد زاولستانی

فصل 12
قسمت 95

ژیری پر از جنگ جویان طالبان بود. نیروهای کانادایی در 
پشمول یک پاسگاه داشتند، اما همین که از آن بیرون می شدند 
و یا از بیرون به آنجا می آمدند، مورد حمله قرار می گرفتند. با 
پیشروی آنان به طرف جنوِب شاهراه و ساختن پاسگاه های 
جنگی، گشت های امریکایی در تبادل آتش مداوم با آنان قرار 
گرفتند. کاپیتان ماتیو کراوفورد، یک افسر استخباراتی فرقه ی 
101 ام به من گفت: »اگر شما گلوله باری را متوقف می کردید، در 
ظرف پنج دقیقه آنان می آمدند و حمله می کردند.« طالبان در 
همه  جا مأمور اکتشافی داشتند و جنگ جویان ماهر بودند. او 
گفت: »آنان یک سیستم هشداردهنده ی خیلی سریع داشتند،  
امکان نداشت که از دید آنان پنهان کار کنیم. آنان موقعیت های 
جنگی خوب داشتند و به شکل غیرقابل باوری، در بیرون 
کشیدن زخمی های شان سریع عمل می کردند.«

یادداشت های سخیداد هاتف

نیز  ما  کشور  وگرنه  است،  بیدار  ملت  که  است  خوب 
مقدسات  به  روز  هر  آن  در  که  می شد  انگلستان  مثل 
می خندد.  هرهر  ملت شان  و  می شود  توهین  مسیحیت 
واقعا جای مرگ است. در کشور ما بحمداهلل از این بابت 
عده ای خداپرست  که  حتما شنیدید  نیست.  مرگ  جای 
واقعی در برابر حمله ی ناجوان مردانه ی یک روشنفکرنما 
به مقدسات کشور، دست به تظاهرات زدند. انتظار همه ی 
مردم داغ دیده ی کشور هم همین بود که جوانان و پیران 
بیدار ما نگذارند هر قرقیزستان رفته ای با مقدسات شان 
اما مدتی است که وزیران، رییسان، والیان و  بازی کند. 
ولسواالن ما نیز دست به بدعتی غیرقابل قبول زده اند و 
بر نمی آید. همه ی مردم شریف و متدین  از ملت صدایی 
شده  ذکر  مقامات  تمام  فعال  که  دارند  اطالع  افغانستان 
روز  هر  که  کشوری  در  نمی دانم  من  اند.  »سرپرست« 
بانگ اذان توحیدی پس از ساعت دو و نیم شب در کوچه 
خفته ی  دل های  و  می اندازد  طنین  عزیز  کابل  کوچه ی 
که  مادرانی  به یاد  و  می بخشد  صفا  و  روشنی  را  بیماران 
برخیز  که  می آورد  خوابیده اند،  است  ساعتی  نیم  تازه 
می توان  چگونه  برس،  مادری ات  وظیفه ی  به  و  مادر  ای 
تحمل کرد که عده ای رسما »سرپرست« باشند؟ ما را چه 
پرستیدن سر  و  زیست  این ملک  در  آیا می توان  شده؟ 
سرپرستی  چرا  خطاست،  بت پرستی  اگر  کرد؟  تحمل  را 

خطا نباشد؟ 
کشور عزیز ما افغانستان، پیش از آن که افغانستان شود، 
به دین مبین اسالم گروید. قبل از آن همه ی ما در گمراهی 
و ضاللت دست و پا می زدیم. در تاریخ آمده است که حتا 
زمانی که سرداران سر به کف اسالم به کشور ما رسیدند 
و از نیاکان ما با ادب و خضوع تمام تمنا کردند که اسالم 
به  سیاه دلی  و  بی خردی  و  لج بازی  از  ما  نیاکان  بیاورند، 
آن عزیزان جواب رد دادند. گفته می شود در آن زمان، 
سرداران دلیر عرب که نور ایمان در دل و شمشیر حقیقت 
در دست داشتند، نزدیک بود از خیر مسلمان کردن ما 
بگذرند. اما لطف الهی شامل حال ما شد و مسلمانان پس 
از آن که هزاران نفر از نیاکان لج باز و تاریک اندرون ما را 
از دم تیغ گذراندند، ما به سعادت نایل شدیم و به دین 
مبین گرویدیم. اگر ما امروز به مسلمان بودن خود افتخار 
می کنیم، الحمداهلل نتیجه ی آن جان فشانی های سرداران 

اسالم بود. اما سوال این است:
آخر  این که  برای  کشتیم  و  دادیم  کشته  همه  آن  ما  آیا 
همیشه  ملت  که  دارد  جا  برسیم؟  »سرپرستی«  به 
کابل  مقاله ی  نویسنده ی  آن که  از  پس  ما  صحنه ی  در 
اعتراض  باره ی  در  کرد،  پناهنده ی  هالند  را  اکسپرس 
سرپرستی  ما  نماید.  اقدام  نیز  سرپرستی  آیین  به 

نمی خواهیم.

سرپرستی 
شرک است



لیزا اسکوییرل، زن نابینایی که به عنوان راهنما در یکی 
از گالری های هنری لندن مشغول به کار است، می گوید، 
از  دارند  بینایی ضعیفی  که  کسانی  و  نابینا  افراد  درک 
هنرهای تجسمی بسیار غنی است و حتا ممکن است از 

درک و تجربه ی افراد بینا غنی تر و عمیق تر باشد.
همواره  تجسمی  هنرهای  و  است  نابینا  کامال  لیزا 
مهم ترین عالقه ی او بوده است. در دوران تحصیل اکثر 
معلمان و استادانش با تحصیل او در رشته ی هنر مخالف 
در  هنری  راهنمای  یک  عنوان  به  امروزه  او  ولی  بودند. 

یکی از گالری های مهم لندن مشغول به کار است.
خبرنگاران بخش فرهنگی بی بی سی همراه با او از یک 
نمایشگاه جدید آثار ویلیام ترنر، نقاش انگلیسی نیمه ی 
اول قرن نوزدهم با عنوان »رها کردن نقاشی« در گالری 
بازدید  این  در  کردند.  بازدید  لندن  شهر  در  تیت  هنری 
آثار هنرهای  لیزا اسکوییرل توضیح می دهد که چگونه 
و  دانش  این  شیوه ای  چه  به  و  می شناسد  را  تجسمی 

تجربه را به بازدید کنندگان نابینا منتقل می کند.
شناخت  و  درک  نقاشی ها  از  ابتدا  »من  می گوید:  لیزا 
عمیق تری پیدا می کنم و در ذهن خودم تصویری از این 
آثار خلق می کنم. به نظرم همان طور که پیکاسو گفته، 
نقاشی حرفه ی افراد نابینا است؛ چون یک نقاش واقعی 
نه  و  تصویر می کشد  به  احساس می کند،  را که  آن چه 
آن چه را که می بیند. من هم مثل هر فرد نابینایی از آثار 

نقاشی یک برداشت و درک احساسی دارم«.
درک  کردن  پیدا  و  نقاشی  آثار  با  آشنایی  برای  لیزا 
دقیقی از تابلوهایی که نمی تواند آن ها را ببیند، از تمام 
مطالعه ی  اول،  گام  می کند.  استفاده  موجود  روش های 
گفتاری  توضیحات  از  او  است.  آثار  این  مورد  در  فراوان 
یک فرد با تجربه در تشریح هر تابلوی نقاشی استفاده 
می کند و از آن ها می خواهد تا با حرکت دادن دست های 
او در فاصله ی نزدیکی در جلو ی تابلو، تمام جزئیات، از 
استفاده ی  روش  آن ها،  ترکیب  نحوه ی  و  رنگ ها  جمله 
نقاش از فرچه و قلم مو و حتا مختصات سطح تابلو را 

برای او توضیح دهند.

عمل  بار  اولین  برای  می گویند،  استرالیا  در  جراحان 
انجام  مرده«  »قلب  یک  از  استفاده  با  را  قلب  پیوند 
داده اند. معموال قلب هایی که برای پیوند به بزرگ ساالن 
اهدا می شوند، از کسانی گرفته می شوند که که مرگ 

مغزی شان تأیید شده؛ اما قلب شان هنوز می تپد.
اکنون گروهی از پزشکان در شفاخانه ی سنت وینسنت 
نمی تپید،  دیگر  بود  دقیقه   ۲۰ را که  قلبی  در سیدنی، 
احیا کردند و پیوند دادند. اولین بیماری که این قلب را 
دریافت کرده می گوید، احساس می کند چند دهه جوان 

شده و حاال آدم متفاوتی شده است.
قلب تنها عضو بدن انسان است که تا پیش از این بعد 
از توقف ضربان، قابل پیوند نبوده است. پیوند پس از 
توقف ضربان قلب به اهدا ی عضو پس از مرگ عروقی 
مرگ  از  بعد  پیوندی  قلب های  معموال  است.  معروف 
مغزی پیش از این که از تپیدن باز بایستند، از بدن اهدا 
کنند خارج می شوند، حدود چهار ساعت در یخ نگه داری 

می شوند و بعد از آن به بیمار پیوند می خورند.

یک موفقیت بزرگ
قلبی  رفته،  کار  به  سیدنی  در  که  بدیعی  شیوه ی  در 

او با استفاده از تمام این اطالعات یک تصویر کاملی از 
خلق  خود  ذهن  در  نقاش  کار  و سبک  نقاشی  موضوع 
می کند. لیزا در حین کار به عنوان یک راهنمای هنری 
در گالری تیت لندن سعی می کند همین تجارب را به 
افراد نابینا منتقل کند. در ابتدای هر بازدید به آن ها در 
مورد زندگی و عناصر مهم سبک کار یک نقاش توضیح 
نقاشی  تابلوهای  به  را  آن ها  از  هریک  سپس  می دهد. 
نزدیک کرده و با روش نزدیک کردن دست آن ها به تابلو، 
درک  قابل  آنان  برای  که  زبانی  به  را  نقاشی  هر  اجزای 

باشد، توضیح می دهد.
لیزا اسکوییرل در مورد شروع کار خود به عنوان راهنمای 
کار  این  شروع  که  است  این  »حقیقت  می گوید:  هنری 

خیلی تصادفی بود«.
نمایشگاه  هر  از  بازدید  برای  برنامه ریزی  مورد  در  او 
یک  حدود  گروهی  بازدید  هر  زمان  »مدت  می گوید: 
ساعت و نیم است و در این محدوده ی زمانی من باید 
هستند،  شاخص تر  همه  از  نظرم  به  که  را  اثری  چند 
به تجربه و  اثر  این چند  انتخاب  نحوه ی  انتخاب کنم. 
درک  محصول  که  شناختی  دارد،  بستگی  من  شناخت 
نکته ی مهم  اوست.  آثار  و  آن هنرمند  از  احساسی من 
در سازماندهی این بازدیدها برای افراد نابینا توجه به نیاز 
نقاشی  یک  به  مربوط  جزئیات  تمام  دریافت  برای  آنان 
است و به همین خاطر ما فقط می توانیم پنج یا شش 

تابلو را در این محدوده ی زمانی بازدید کنیم«.
لیزا به هنگام راهنمایی گروه بازدید کنندگان نابینا در کنار 
هر تابلوی نقاشی می ایستد و ابتدا یک تصویر کامل از 
تمام جزئیات آن تابلو را برای شنوندگان ترسیم می کند. 
توضیحات او برای یک فرد بینا ممکن است بسیار ساده 
و واضح به نظر بیاید؛ اما او با این کار ابتدا کلیات تابلو را 
در ذهن افراد نابینا بازسازی می کند تا آن ها بدانند که در 

مورد چه چیزی قرار است صحبت شود.
نکته ی جالب در توضیحات لیزا این است که عالوه بر 
از  هریک  به  اشاره  با  او  تابلو،  نموداری  جزئیات  تشریح 
عناصر برجسته ی اثر سعی، می کند تأثیر احساسی ناشی 

که ضربانش متوقف شده، در دستگاهی که »جعبه ی 
این جعبه،  نامیده می شود، گذاشته می شود. در  قلب« 
می شود  احیا   ضربان  می شود،  داشته  نگه  گرم  قلب 
به  آسیب   که  می کند  کمک  مغذی  مایع  یک  و 
ماهیچه های قلب کم شود. اولین فردی که این عمل 
جراحی روی او انجام شده، میشل گریبلیاس ۵۷ ساله 

است که بیماری قلبی مادرزادی داشت.
است.  شده  انجام  پیش  ماه  دو  از  بیش  جراحی  این 
خانم گریبلیاس می گوید، »حاال  به طور کل آدم دیگری 
خیلی  دارم.  را  ساله  چهل  آدم  یک  احساس  هستم. 

خوش شانسم«. 
این خانم، دو جراحی مشابه موفق  قلب  پیوند  از  پس 
پیتر مک دونالد،  پروفیسور  است.  انجام شده  نیز  دیگر 
وینسنت  سنت  شفاخانه ی  قلب  پیوند  بخش  رییس 
جهت  بلندی  گام  موفقیت  »این  می گوید،  سیدنی  در 
گفته  است«.  اهدایی  اعضای  کمبود  مشکل  کاهش 
می شود، »جعبه ی قلب« که در مکان های مختلفی از 
جهان در حال آزمایش است، می تواند با افزایش تعداد 
به  مبتال  بیماران  جان   نجات  پیوند،  قابل  قلب های 
ناراحتی قلبی از طریق پیوند، ۳۰ درصد را نجات بدهد.

از دیدن آن را برای شنونده تشریح کند. به عنوان مثال، در 
توضیح یکی از نقاشی های ویلیام ترنر به بازدید کنندگان 
می گوید: »در گوشه  ی سمت چپ و باالی تابلو، نقاش 
و  نورانی  توده ی  یک  باریک،  موهای  قلم  از  استفاده  با 
از  نوع احساس گریختن  را کشیده که یک  براق  بسیار 
مرکز نقاشی به سوی این افق نورانی را در بیننده ایجاد 

می کند«.
لیزا در خانواده ای هنردوست پرورش یافته است. مادر او 
معلم رشته ی هنر بود و به همین خاطر، از سنین کودکی 
با هنر آشنا شد. او در سن هفده سالگی برای تحصیل 
این  مورد  در  او  رفت.  امریکا  به  هنر  تاریخ  رشته ی  در 
دوره می گوید: »استادان در برابر اصرار من برای ادامه ی 
تحصیل در این رشته به شدت مقاومت می کردند. ولی با 
کمک های مادرم که با استفاده از روش های مختلف کار 
مطالعه ی تاریخ هنر را برای من ساده تر می کرد، توانستم 

تحصیالت خود را تمام کنم«.
لیزا معتقد است که درک او از هنرهای تجسمی ممکن 
می افزاید:  او  باشد.  عمیق تر  دیگران  به  نسبت  است 
»یک فرد بینا معموال درمدت زمان کوتاهی تعداد زیادی 
برای  اوقات  خیلی  می کند.  نگاه  را  نقاشی  تابلوهای  از 
دیدن ده ها  یا شاید صدها تابلوی نقاشی یک یا دو ساعت 
دریافت  برای  کافی  زمان  شاید  و  می کنند  صرف  وقت 
تمام جزئیات یک اثر را نداشته باشند. به همین خاطر، 
مثل  نقاش،  یک  کار  جزئیات  از  بسیاری  است  ممکن 
قلم  از  او  استفاده ی  نحوه ی  رنگ ها  یا  ترکیب  نحوه ی 

مو را درنمی یابند«.
اما مهم ترین نکته ای که او برآن تأکید می کند، این است 
که برداشت و درک افراد نابینا از هنرهای تجسمی یک 
این  در  نقاشی  یک  که  حالتی  و  است  احساسی  درک 
افراد ایجاد می کند، شاید با آن چه که هنرمند در ذهن و 
احساس خود داشته، نزدیک تر باشد. به زبان دیگر، شاید 
افراد بینا با تکیه ی یک جانبه بر دیدن این آثار، راه را بر 

تأثیرگیری احساسی ناهموار می کنند.

شده  مواجه  جهان  در  زیادی  استقبال  با  موفقیت  این 
بزرگ«  »موفقیتی  را  آن  بریتانیا  قلب  بنیاد  است. 
این  در  قلب  ارشد  پرستار  تالبوت،  مارین  است.  خوانده 
بعد  افراد  این  بی بی سی گفت، »دیدن  به  بنیاد خیریه 
زندگی،  به  سریع شان  بازگشت  و  قلب  پیوند  عمل  از 
باید  هنوز  آن ها  پیشرفت،  این  بدون  است.  فوق العاده 

منتظر اهدا کنندگان قلب می ماندند«.
گرم کردن کبد

اندام  تقویت  و  نگه داشتن  گرم  برای  مشابهی  شیوه ی 
پیش از پیوند، برای بهبود کیفیت پیوند ریه و کبد نیز 
در  مدیر  دستیار  یک  نئوبرگر،  جیمز  است.  رفته  به کار 
بریتانیا  درمانی  خدمات  سازمان  پیوند  و  خون  بخش 
می گوید که پرفیوژن )وارد کردن مایع به داخل بافت ها( 
تعداد و کیفیت اندام های قابل پیوند را افزایش می دهد.

برای مشخص شدن  او می گوید که »ما مشتاقیم که 
و  مطمئن  اندام های  افزایش  بر  تکنولوژی  این  تأثیر 
اقدامات  اندام ها،  این  عملکرد  بهبود  نیز  و  پیوند  قابل 
بیش تری صورت بگیرد. با این همه، به گفته ی او هنوز 
برای پیش بینی تعداد افرادی که جان شان با استفاده ی 

گسترده از این تکنولوژی نجات می یابد، زود است.
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بگو مگو از

آتش  قورمه  ظرف  در  و  بود  بعدازچاشت  یک  ساعت 
امر  ذی الپنجه  شیخ  که  بودند  منتظر  مردم  می جوشید. 
اول  لعین  ذی الپنجه ی  شیخ  آن  می گویند  بدهد.  حمله 
خودش بر غوری حمله کرد و مرغی را که در زیر برنج 
نذری بود، بیرون آورد. راوی می گوید، کوفته چون دید که آن لعین می خواهد پنجه را 
بر پشت مرغ فروببرد، از صاحب خانه اجازه خواست که به کمک مرغ بشتابد و کلوله 
در گلوی آن شیخ قسی القلب بنشیند. اما کوفته  کوچک و خام بود و تازه یک تار موی 
آشپز بر چهره اش روییده بود. از همین جهت، ای  وای ای  وای، تا از جای خود تکان 
خورد، شیخ او را با یک حرکت دست به دهان خود برد و چنان در زیر دندان لِهش کرد 
که آبش از کنج لب های او بر دسترخوان ریخت. راوی می گوید که شیخ ذی الپنجه ی 
لعین آن گاه پنجه را بر ران مرغ گور کرد و با دست چندین بار پیاپی برنج ها را زهر 

مار کرد، چنان که روغن از آرنجش سر نمود...
)قصه ی امروز است. میهمان بودیم در جایی(.

یک زندانی هیچ گاهی از تمام حقوق بشری و انسانی خود 
به دلیل مبادرت به ارتکاب عمل مجرمانه، محروم نمی گردد 
رعایت  قابل  و  سلب ناپذیر  حقوق  سری  یک  مستحق  و 

می باشد.
حقوق یک زندانی را می توان به گروه های زیر دسته بندی کرد:

1. حقوقی که با زندانی شدن از شخص زندانی سلب می شود؛ حق آزادی، یگانه حقی 
است که به صورت مؤقت یا دایمی )در نظام هایی که حبس ابد جزو مجازات می باشد( از 

زندانی سلب می گردد.
۲. حقوقی که با زندانی شدن فرد محدود می گردد؛ حق دسترسی به زمینه های کار و 

اشتغال آزادانه و نظیر آن با زندانی شدن یک شخص محدود می شود.
۳. حقوقی که تحت هیچ شرایطی سلب نمی گردد و هیچ گونه محدودیتی را نمی پذیرد؛ 
حق رهایی از شکنجه و هرگونه رفتار تحقیرآمیز، حق رهایی از تبعیض، حق دسترسی به 
وکیل مدافع، سایر مصادیق حق مراحل قانونی و نظیر آن در هیچ حالتی از یک زندانی 

سلب نمی شوند و زندانی در هرحالتی واجد آن می باشد.
)یکی از نتایج بحث در سیمنار حقوق بشر، دانمارک(

سه نظر در باره ی این که محمد اشرف غنی احمدزی، رییس 
حکومت وحدت ملی، معاون اول خود را در نخستین سفر 
با خود  از تشکیل حکومت وحدت ملی،  خارجی خود پس 

برده، وجود دارد:
1. ابتکار دکتر اشرف غنی در زمینه ی شامل کردن معاون اولش در هیأت همراهش 

در سفرهای خارجی؛
۲. ترس دکتر احمدزی از این که جنرال صاحب در زمان سفرش )سفر دکتر غنی(، کدام 
خرابی نکند؛ بر اساس این نظر، هنوز اعتماد الزم میان دکتر و جنرال به وجود نیامده است.

۳. نقش و جایگاه جناب دوستم در عربستان سعودی
گفته می شود که آقای مسعود را به خاطر دل جویی و بزرگ کردنش برده است. بقیه ی 
همراهان که از گروه خونی خود جناب دکتر احمدزی استند. استاد دانش را هم که در این جا 
بدون اعالن، سرپرست مقرر کرده است. دکتر عبداهلل و استاد محقق که »آرک-رقیب 

)arch-rival(« به حساب می آیند!

مجامع  دیگر  و  حزب التحریر  طرف داران  قانونی  تجمع 
شهروندی  و  بشری  حقوق  از  قانون،  چوکات  در  مذهبی 
آنان است و باید احترام شود. اما در عین حال، با رفتارهای 
قانونی  شدید  برخورد  باید  آن ها  غیرقانونی  و  فراقانونی 
صورت بگیرد. متأسفانه در دوران کرزی در قبال گروه های این چنینی سیاست سنجیده 
شده و مطالعه شده و تدوین شده وجود نداشت. معلوم نبود که دولت با طالبان است یا 
ضد طالبان. تا حد زیادی جنایات و قانون شکنی گروه های افراطی مذهبی و تروریستی با 
دیده ی اغماض دیده می شد. امیدوارم که دولت وحدت ملی در قبال آن ها یک سیاست 

مشخص و مطالعه شده داشته باشد.

آن  دهد،  تذکر  کشور  امنیتي  مأموران  به  نیست  یکي 
آدم هایی که بر دیوار دانشگاه کابل شعار »زنده باد داعش« 
نوشته بودند و پشت شان سرگردان مي گشتید را مي توانید 
از میان تظاهر کنندگان امروز پیدا کنید! بابا چند تاي این ها 
را دستگیر کرده تحت فشار قرار دهید، از آدم و حوا و  هابیل و قابیل و بن الدن و مال 
عمر هم براي تان قصه مي کند و این طوري سر نخ گیر تان مي آید. البته این توصیه ی 
کوچک در صورتی عملي است که اراده ی توقیف و دستگیري داعشي هاي دانشگاهي 

وجود داشته باشد.
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هفته ی قبل با یک پروفیسور کانادایي به نام بارفلد در مورد 
اوضاع خاورمیانه صحبت مي کردم. در بین قصه ها یک بار با 
هیجان و تعجب فراوان گفت: »میداني یک شاخه ی مذهبي 
در خاور میانه است که در یک مناسبت مذهبي شان خود را 
مي زنند!« من هم یک باره در برابر روایت پرتعجب این آدم و نیز این که این سینه زني ما چقدر 
براي دیگران غیرمنطقي است، غافل گیر شدم. پروفیسور دوباره حرفش را تکرار کرد و گفت: 
»فکر کنم این قصه برایت باورکردني نیست، نه؟!« من هم به  ناچار خون سرد جواب دادم، آري، 
دین داري هم گاهي خیلي پیچیده مي شود. و آن آدم بیچاره کجا بفهمه که من خودم متعلق به 

همین مذهب مدرن و کاکه استم.

Jalil Binesh

افراد نابینا چگونه 
از هنرهای تجسمی لذت می برند؟

پیوند موفق اولین »قلب مرده« در جهان



گواردیوال: از گوتسه انتظار بيش تری دارمپيروزي پرگل رئال مقابل بارسا در ال کالسيکو

نویر: خارج از دروازه هم می توانم بازی کنم

پيکه :منچستر نه،در بارسا بازنشسته مي شوم

دیدني  و  جذاب  دیداري  در  مادرید  رئال 
شکست   1-۳ نتیجه  با  را  بارسا  توانست 
ابتدای  در  اگرچه  آنچلوتی  شاگردان  بدهد. 
توانستند  نهایت  در  اما  بازی غافلگیر شدند 
و  امتیازی شده   ۲1 دیدار  این  در  پیروزی  با 
قرار  جدول  صدر  در  بارسا  امتیازی  یک  در 
بگیرند.  بارسا بازی را بهتر آغاز کرد و خیلی 
زود و در دقیقه 4، توسط نیمار به گل رسید. 
سوارز،  از  توپ  گرفتن  از  بعد  برزیلی  ستاره 
در عرض حرکت کرد و بعد از کنار زدن دو 
دروازه  دقیق،  ضربه  یک  با  حریف،  بازیکن 
کاسیاس را باز کرد. بنزما می توانست خیلی 
زود کار را به تساوی بکشد اما ضربه سر او به 
تیر دروازه بارسا برخورد کرد؛ ضربه برگشتی 
ادامه  رئال  حمالت  شد.  زده  آسمان  به  هم 
پیدا کرد و سرانجام در دقیقه ۳4 توانستند به 
گل تساوی برسند. ارسال عرضی مارسلو، به 
دست پیکه برخورد کرد و داور نقطه پنالتی 
را نشان داد. رونالدو پشت ضربه قرار گرفت و 

توانست برخالف جهت حرکت براوو، دروازه 
بارسا را باز کند. این نتیجه تا پایان نیمه اول 
پا بر جا ماند. رئال نیمه دوم را هجومی آغاز 
کرد و خیلی زود به گل برتری رسید. ضربه 
کرنر تونی کروس، با ضربه سر په په، به گل 
دوم رئال تبدیل شد. بارسا چند حمله پراکنده 
برای رسیدن به گل تساوی انجام داد اما این 
به گل  توانست  بود که در دقیقه 61،  رئال 
سوم برسد. اشتباه اینیستا، رونالدو را صاحب 
توپ کرد و او هم با یک پاس دیدنی، بنزما 
را در موقعیت گلزنی قرار داد. ستاره فرانسوی 
هم با یک شوت دیدنی، دروازه براوو را برای 
بار سوم باز کرد. در ادامه بارسا تالش زیادی 
رئالی  این  اما  داد  انجام  نتیجه  جبران  برای 
ها بودند که روی ضدحمالت می توانستند 
توپ  نهایت  در  برسند.  بیشتر  های  گل  به 
دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد تا رئال با 
یک پیروزی دلچسب، به یک امتیازی بارسا 

در صدر جدول برسد.

سرمربی بایرن مونیخ از  هافبک نفوذی تیمش 
است  معتقد  چون   Tدارد بیش تری  انتظارات 
پس  گوتسه  ماریو  است.  باکیفیتی  بازیکن  او 
بورسیا  از   ۲۰1۲-1۳ فصل  پایان  در  اینکه  از 
دورتموند به بایرن مونیخ ملحق شد، در فصل 
اول حضورش در این تیم در ۳8 بازی 16 گل 
به ثمر رساند. او در حال حاضر با شش گل زده 
رقابت های  گلزنان  بهترین  جدول  صدر  در 
و  دارد  آلمان جای  بوندس لیگای  فصل جاری 
ولی  داشته  کار  اینجای  به  تا  خوبی  عملکرد 
انتظارات  او  از  باواریایی  ها  اسپانیایی  سرمربی 

بیش تری دارد. 
ساله   ۲۲ ستاره ی  از  تمجید  با  گواردیوال  پپ 
تیمش گفت: از گوتسه انتظار بیش تری دارم. 
بایرن  و  است  باکیفیتی  خیلی  بازیکن  ماریو 
ما در  البته  دارد.  بیش تری  انتظار  او  از  مونیخ 
این خصوص با هم صحبت کرده ایم و می دانم 
که گوتسه هم آماده برآورده کردن این انتظارات 

است. 
صدرنشین  مونیخ،  بایرن  فوتبال  تیم 
بوندس لیگا امشب )یک شنبه( در هفته ی نهم 
این رقابت ها در خانه ی بورسیا مونشن گالدباخ، 

تیم دوم جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال 
رفت.  خواهد  میدان  به  آلمان  باشگاه های 
چهارشنبه  باید  بازی  این  از  پس  باواریایی ها 
به  آلمان  از جام حذفی  دوم  دور  در  ۷ عقرب 
مصاف  هامبورگ بروند و در تاریخ یک نوامبر 
آره نا پذیرای  آلیانتس  )1۰ عقرب( در ورزشگاه 

بورسیا دورتموند، رقیب سنتی خود هستند. 
پپ  شاگردان  سنگین  بازی  سه  این  از  پس 
آبان( در دور  نوامبر )14  تاریخ ۵  گواردیوال در 
برگشت از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
پذیرای رم ایتالیا خواهند بود. سرمربی 4۳ ساله 
به  نیاز  ما  کرد:  تصریح  مونیخ  سرخپوشان 
آرامش داریم، چون هنوز در ماه اکتبر هستیم. 
پیش از اینکه تعطیالت زمستانی از راه برسد 
این 1۰ روزی که در پیش داریم برای مان خیلی 
پراهمیت است. خواهیم دید که در این مقطع 

بایرن مونیخ در چه سطحی قرار دارد. 
این  حاال  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  گواردیوال 
خود بازیکنان هستند که برای به دست آوردن 
جایگاهی در ترکیب اول با یکدیگر به رقابت 
می پردازند. آنها باید هر روز به من نشان بدهند 

که آماده بازی هستند.

مونیخ  بایرن  فوتبال  تیم  آلمانی  سنگربان 
می گوید در خودش توان بازی در پستی غیر 
را  باواریایی ها  و  ژرمن ها  دروازه  چارچوب  از 
موقع  به  خروج های  که  نویر  مانویل  می بیند. 
شد  سبب   ۲۰14 جهانی  جام  در  مناسبش  و 
درون  واکنش هایش  بر  عالوه  را  او  بسیاری 
دروازه ژرمن ها به خاطر قابلیت ایفای نقش به 
عنوان یک سوئیپر تحسین کنند، ادعا کرد که 
اکنون  که  جایی  از  جلوتر  خط  یک  می تواند 

حضور دارد هم بازی کند. 
جایزه  که  مونیخ  بایرن  ساله   ۲8 سنگربان 
دستکش طالیی جام جهانی ۲۰14 را به عنوان 
بهترین دروازه بان این رقابت ها از آن خود کرد 
و این فصل در هشت بازی باواریایی ها تنها دو 
شاید  گفت:  فیفا  سایت  به  است،  خورده  گل 
اما  محالت(  )لیگ  آلمان  چهارم  دسته ی  در 
واقعیت این است که می توانم خود را در حال 
از دروازه  این لیگ و در پستی خارج  بازی در 

ببینم. 
بازی  ما  تمرینات  در  اوقات  گاهی  افزود:  نویر 
آن  در  که  می کنیم  تمرین  را  منطقه ای مان 
می گیرند  قرار  بازیکن  سه  برابر  بازیکن  هفت 
می آیم  جلوتر  گهگاه  من  دلیل  همین  به  و 
چنین  تمرین  می کنم.  بازی  دروازه  از  خارج  و 
من  به  که  چرا  است،  مهم  تاکتیک هایی هم 
اجازه می دهد تکنیک و دقت پاسکاری  خود با 

سرعت باال را ارتقا دهم. 
بازی  شیوه  درخصوص  باواریایی ها  سنگربان 
تمامی  توجه  است  مدتی  که  خود  پرریسک 
عنوان  است،   کرده  جلب  را  فوتبال  اهالی 
شیوه  که  می دانستم  قبل  سال  چند  از  کرد: 
دیروز  که  بود  خواهد  همانی  دروازه بانی ام 
است،  نکرده  تغییر  اساسًا  من  بازی  می بینید. 
جام  لطف  به  که  جهانی  توجه  فقط  بلکه 
جهانی به آن شد،  جایگاه دیگری به بازیم داد.

در  تا ۲۰۰8  هاي ۲۰۰4  بین سال  پیکه  جرارد 
منچستر یونایتد حضور داشت. با این حال او 
نتوانست در آن مدت، نظر فرگوسن جلب کند 

و بازي هاي زیادي به وي نرسید.
فصل ۲۰۰8-۲۰۰9، پیکه به خواست گواردیوال 
از  به یکی  زمان  آن  از  و  بازگشت  بارسلونا  به 
حال  این  با  شد.  بدل  بارسا  ثابت  مدافعین 
لوئیز انریکه سرمربی جدید بارسا در این فصل 
چندان از پیکه در ترکیب اصلی استفاده نکرده 
بر  مبنی  شایعاتی  بروز  موجب  امر  همین  و 

عالقه او به ترک بارسلونا شد. 
 ۲۵ پیشنهاد  از  انگلیسی  منابع  برخی  حتی 
میلیونی یونایتد برای خرید پیکه خبر داد. اما 
پیکه در مصاحبه ای شایعات رفتن به یونایتد 
را رد کرد و گفت: "در بارساخوشحالم. هرچند 
این  که در منچستر دوستان زیادی دارم و در 
فصل آن مقدار که دوست داشتم بازی نکرده 

ام، با این حال قصد ترک بارسلونا را ندارم و می 
خواهم همینجا بازنشسته شوم.

در یونایتد، ریو فردیناند و ویدیچ باالتر از من به 
اصلی محسوب می شدند.  عنوان مهره های 
شدند.  نمی  مصدوم  هم  هرگز  که  بازیکنانی 
امسال در بارسلونا اولین فصلی است که بازی 

های زیادی به من نرسیده است.
وضعیت  در  من  که  گویند  می  ها  خیلی 
اتمام جام جهانی،  از  مناسبی قرار ندارم. پس 
پیش  اردوهای  در  اما  نداشتم  خوبی  شرایط 
بار  فشرده،  تمریناتی  و  زیاد  تالش  با  فصل، 
دیگر به فرم خوب خودم بازگشتم و به اعتقاد 
خودم، در این مدت بازی های بدی به نمایش 
نگذاشته ام. در این لحظه به ترک بارسا اصال 
خواهد  می  مرا  یونایتد  اینکه  کنم.  نمی  فکر 
بارسا  هوادار  بچگی  از  من  اما  دارد  حقیقت 

هستم و می خواهم در این تیم بمانم."

ورزش7

آساموا: باید نگرش خود
 در اروپا را تغيير دهيم

کوادرادو تا سال ۲۰۱۹ در فيورنتينا 
ماندنی شد

مورینيو: یونایتد
 در شرایط فوق العاده ای قرار دارد

کوادوو آساموا  هافبک غنایی یوونتوس بر اهمیت بازی در مقابل 
پالرمو تاکید کرد و معتقد است که رویکرد یوونتوس در ایتالیا باید 
 Juventus Channel تغییر کند. آساموا در مصاحبه با
در  یکشنبه،  روز  در  پالرمو  شکست  با  می خواهیم  »ما  گفت: 
در  شکست  مورد  در  آساموا  بمانیم«.  باقی  لیگ  جدول  صدر 
مقابل المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا گفت: »ما می دانیم که 
می توانیم صعود کنیم، اما مجبوریم در نگرش و نحوه بازی خود 
ما  اروپا  قهرمانان  لیگ  »در  نماییم«.  حاصل  تغییراتی  زمین  در 
همواره به مصاف تیم های قوی می رویم و از همان دقیقه اول باید 
از نقاط قوتمان آگاه باشیم. همه حریفان ما در لیگ قهرمانان اروپا 
قدرتمند هستند، اما در سری آ نیز حریفان مشکلی پیش رو داریم 
که با تجمع در خط دفاعی کار ما را سخت می کنند«. »اتفاقات 
زیادی ممکن است که در لیگ رخ دهد، اما در مورد چگونگی اتمام 

مسابقات، همه چیز بستگی به خودمان دارد«.

سال  تا  فیورنتینا  فوتبال  تیم  کلمبیایی  ستاره ی  قرارداد  تمدید 
۲۰19 باعث شد تا تیم های منچستریونایتد و ریال مادرید در راه 
جذب او ناکام بمانند. خوان کوادرادو،  هافبک کلمبیایی فیورنتینا 
وفاداری  تا  تمدید کرد  باشگاه  این  با  تا سال ۲۰19  را  قراردادش 
خود را به تیم اول فلورانس نشان دهد.  این بازیکن تکنیکی که 
با این قرارداد سالیانه ۲. ۵ میلیون یورو درآمد خواهد داشت در 
مصاحبه با وب سایت اختصاصی باشگاه فیونتینا اظهار داشت: 
باید اعتراف کنم که از تمدید قرارداد با فیورنتینا خیلی خوشحالم. 
من  به  کار  این  برای  که  می کنم  تشکر  نیز  مدیربرنامه هایم  از 
کمک زیادی کرد.  وی در ادامه افزود: البته تمام این اتفاقات با 
همکاری خانواده ام و رییس باشگاه فیورنتینا شکل گرفت تا من 
چند سال دیگر برای این تیم مطرح ایتالیایی بازی کنم. زنده باد 

فیورنتینا و زنده باد مردم خوب شهر فلورانس.

سرمربی پرتگالی چلسی معتقد است که حریف تیمش در دیدار 
مورینیو  ژوزه  دارد.  قرار  فوق العاده ای  شرایط  در  شب  یکشنبه 
صحبت ها  منچستریونایتد  مقابل  تیمش  امشب  دیدار  از  پیش 
در خصوص قرار داشتن منچستریونایتد در مشکالت را رد کرد. 
یونایتد پس از دوران فاجعه آمیز دیوید مویس در فصل ۲۰1۳-14 
به  تیم  این  بازگشت  به  تا  کرد  فان خال  لوییس  به جذب  اقدام 

مسیر موفقیت های سابق امیدوار شود. 
به  را  فالکائو  رادامل  و  دی ماریا  آنخل  مانند  بازیکنانی  فان خال 
روزنامه ها  تیتر  اولدترافورد  در  انتقاالت  و  نقل  و  آورد  اولدترافورد 
اولین مسابقات  نتیجه  اما  داد  اختصاص  به خود  تابستان  در  را 
تیم در فصل جدید با وجود خریدهای جدید بی ثبات بود. مورینیو 
که تیمش فردا شب مقابل منچستریونایتد بازی می کند، اظهار 
بودجه  که  وقتی  است.  فوق العاده ای  حریف  من یونایتد  داشت: 
الزم برای بازسازی تیم را در اختیار نداشته باشید، در مشکالت 
را  آنها  و  کنید  خرید  عالی  باید  دارید،  بودجه  وقتی  دارید.  قرار 
عالی هدایت کنید و من می دانم که لوییس می تواند خریدهای 
عالی انجام دهد و بازیکنان را بسیار خوب هدایت کند، بنابراین 

منچستر در مشکالت قرار ندارد. 
ندارم  عالقه ای  داریم.  اطمینان  خودمان  به  ما  داد:  ادامه  وی 
بازیکنانش به میدان  با کدام  که به این فکر کنم که منچستر 
می آید و چه بازیکنانی غایب خواهند بود. آمادگی دیگو کاستا از 
آمد،  بریج  استمفورد  به  مادرید  اتلتیکو  سابق  مهاجم  که  زمانی 
قبل  را  بازیکنی  هیچ  کرد:  اعالم  مورینیو  اما  است  شده  مطرح 
اینکه  مگر  نگذاشتم  بیرون  احتیاط  برای  منچستر  با  بازی  از 
وجود  بازیکنی  برای  بازی  اگر شانس  کند.  بازی  باشد  نتوانسته 
داشته باشد، نمی توان در دیدار مقابل منچستر برای احتیاط او را 
را که  بازیکنانی  باید  اولدترافورد جایی است که  بیرون گذاشت. 
می خواهند بازی کنند و آماده هستند، به میدان فرستاد. اگر دیگو 

آماده باشد، بازی می کند.





مورینيو: کاستا مقابل منچستر بازي خواهد کرد

زیدان: حسادت همه جای دنيا وجود دارد

یووه نمی تواند تاریخ را تغيير دهد

آلگری: انتقادها  از یوونتوس، ناعادالنه اند

که  کرد  عنوان  چلسي  سرمربي  مورینیو،  ژوزه 
کاستا  دیگو  و  دهد  انجام  ریسکي  دارد  قصد 
مقابل  را  نیست  آماده  درصد   1۰۰ هنوز  که 
منچستریونایتد به میدان بفرستد. کاستا در اردوی 
تیم ملی اسپانیا دچار مصدومیت شده بود و دو 
بازی پیشین چلسی را از دست داد ولی مورینیو 
در  او  برای حضور  کمی  شانس  که  کرد  عنوان 
بازی مقابل یونایتد وجود دارد ولی او می خواهد از 

این شانس کم استفاده کند. 

او گفت: »از او مقابل منچستریونایتد محافظت 
نخواهم کرد مگر اینکه نتواند بازی کند. ولی اگر 
شانسی برای بازی کردن داشته باشد، اولدترافورد 
جای استراحت دادن به بازیکنان نیست. اگر آماده 
ی بازی کردن باشد، بازی می کند. باید روز شنبه 
دارد.  را  قابلیت  این  که  دهد  نشان  تمرینات  در 
جلسه  یک  و  کند  تمرین  محدودیت  بدون  باید 
تیمی هایش  هم  دیگر  با  مشکل  بدون  تمرینی 

را سپری کند«. 

خصوص  در  مادرید  ریال  فرانسوی  اسطوره ی 
نداشتن  برای  وی  علیه  شده  مطرح  ادعاهای 
مدرک مربیگری گفت: حسادت در همه جای دنیا 
وجود دارد. زین الدین زیدان بر این باور است که 
درجه ای از حسادت در ادعاهای رسمی علیه وی 
در خصوص نداشتن مدرک مربیگری وجود دارد. 

سرمربی ریال مادرید کاستیا اعتراض کرد که در 
امتحان  برای  را  خودش  سال  سه  او  که  حالی 
مربیگری آماده کرده، برخی از افراد تنها در ۳۰ روز 
موفق شده اند که این مدرک را دریافت کنند. وی 
اظهار داشت: حسادت همه جا وجود دارد؛ چه در 
اسپانیا و چه خارج از آن. کسی که چنین ادعایی 

در  شدن  مطرح  برای  کرده  مطرح  من  علیه  را 
رسانه ها دست به چنین کاری زده است. مربیان 
چیزی  و  هستند  من  شرایط  در  زیادی  خیلی 

گزارش نشده است. 
اگر  که  کرده  اعالم  اسپانیا  مربیان  اتحادیه ی 
این  در  مربیانی هم که  بقیه  زیدان متهم شود، 
شرایط قرار دارند، باید متهم شوند. وی ادامه داد: 
توانش  در  هرکاری  باشگاه  هستم.  خوش بین 
باشد، برای حمایت از من انجام خواهد داد. زیدان 
خاطرنشان کرد: جالب است که تعداد خیلی کمی 
من  برای  را  همه چیز  چرا  می کنند  دفاع  من  از 

پیچیده می کنند؟ این گیج کننده است.

اینتر بیانیه ای بسیار قوی در محکومیت رییس 
باشگاه یوونتوس آندره آ آنیلی داده است. موضوع 
بگوید  کسی  که  داد  نخواهیم  اجازه  »ما  متن: 
این  به  بیانیه  نیفتاده است«.  اتفاق  پولی  کالچو 
ناراحت  بسیار  میالن  اینتر  »باشگاه  است:  شرح 
آندره آ  آقای  یوونتوس  باشگاه  ریاست  که  است 
آنیلی بار دیگر به تحریف حقایق و تغییر تاریخ 
فوتبال  کل  برای  و  او  »برای  است«.   پرداخته 
ایتالیا بسیار متأسفیم، سال ۲۰۰6 زمانی بود که 

به   FIGC توسط  مشروع  شکلی  به  اسکودتو 
اینتر اهدا شد و یوونتوس همراه با شهرت خود به 
سری B سقوط کرد. این ها حقایق می باشند، ما 
اجازه نمی دهیم کسی آن را تغییر دهد و یا بگوید 
آن اتفاق رخ نداده است«.  آندره آ آنیلی دیروز در 
باشگاه  سابق  رییس  با  رابطه  در  صحبت های 
سال   ۲۰ از  بعد  که  موراتی  ماسیمو  آقای  اینتر 
داد و گفت: »او  او  به  را  دیوانه  لقب  داد  استعفا 
دیوانه بود که اسکودتوی سال ۲۰۰6 را پذیرفت«.

از  پس  یوونتوس،  سرمربی  آلگری،  ماسیمیلیانو 
مطبوعاتی  نشست  در  تیم،  این  صبح  تمرین 
صحبت  به  تیم  شرایط  درباره  و  شد  حاضر 
استادیوم  در  عصر  فردا  که  یوونتوس  پرداخت. 
خانگی اش پذیرای تیم پالرمو خواهد بود، پس از 
شکست مقابل المپیاکوس مورد انتقادات فراوانی 

قرار گرفته است. 
صبح  دیروز  مطبوعاتی  نشست  در  آلگری 
مقابل  شرایطی  در  ما  شب  »چهارشنبه  گفت: 
حاضر  بازیکن  سه  که  گرفتیم  قرار  المپیاکوس 
را دیرتر  تمرینات خود  ترکیب اصلی، 4۰ روز  در 
بازیکنان آغاز کرده بودند. وقتی  نسبت به سایر 
از  ملی  بازی های  خاطر  به  روز   1۵ بازیکنان 
تمرینات تیم دور هستند، این کار را برای یکسو 
انتقادات از  کردن ذهن بازیکنان سخت می کند. 
دریافت  آتن  در  را  گلی  ما  است،  ناعادالنه  تیم 
کردیم که روی اشتباه خط میانی تیم رخ داد. ما 
هنوز شانس مسلم صعود از گروه حتی به عنوان 

صدرنشین را نیز داریم«. 
آنالیز  را  شکست  این  »ما  افزود:  ادامه  در  وی 

بازی  علت  که  ببینیم  باید  و  کرد  خواهیم 
ضعیفمان در نیمه نست چه بوده است. آندره آ 
پیرلو؟ پیرلو به کمی زمان نیاز دارد تا بتواند پس 
طبیعی  ریتم  به  مدتش  طوالنی  مصدومیت  از 
خود برگردد. او بازیکن خاص و منحصر به فردی 
است و تیم نیاز حیاتی به او دارد. اّما ما گذشته را 
فراموش کرده و به پیروزی در بازی مقابل پالرمو 
فکر می کنیم. پالرمو در فصل جاری نشان داده 
تیم متحد و یکدستی است. اگر بازی همیشگی 
خود را انجام دهیم، می توانیم پالرمو را شکست 

دهیم«. 
سه  حضور  سایه  سنگینی  خصوص  در  آلگری 
اولی  روز  »از  گفت:  نیز  تیم  این  در  کنته  ساله 
که اینجا آمده ام، بحث مقایسه عملکردم با کنته 
را  فوق العاده  سال  سه  کنته  است،  بوده  مطرح 
اینجا پشت سرگذاشته است، اّما گذشته ها گذشته 
است و کنته به تاریخ یوونتوس پیوسته است و 

ما به آینده خود فکر می کنیم«.
جدول  صدر  در  امتیاز   19 کسب  با  یوونتوس 

سری آ قرار دارد. 
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