
بودجه ملی سال 1395 
با افزایش 6 درصدی به مجلس سنا ارائه شد

اخراج پناهندگان به افغانستان: 
کشور مبدا امن است یا ناامن؟

زندگی سرد معتادان

جزیره الداعش نامه ی رییس جمهور 
به پناه جویان

اطالعات روز: اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور بودجه ملی سال مالی 1395 را در جلسه 
دیروز مجلس سنا، به سناتوران معرفی کرد.

بودجه ملی سال مالی 1395 حدود 461.7 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که 283.3 
میلیارد آن را بودجه عادی و 178.5 میلیارد دیگر را نیز بودجه انکشافی تشکیل می دهد.

بودجه سال مالی 1395 نسبت به بودجه سال مالی 1394 در کل شش درصد افزایش 
یافته است.

وزیر مالیه طی سخانی در مجلس سنا گفته: »بودجه انکشافی سال مالی 1395 نسبت 
به بودجه انکشافی 1394 حدود 14.5 درصد افزایش یافته است و بودجه عادی 1395 

نسبت به بودجه عادی 1394 حدود کم تر از یک درصد کاهش یافته است.«

رو  هستند،  شدن  حمایت  دنبال  به  که  افغان هایی  تعداد 
به افزایش است. صرف در ماه اکتوبر، بیش از 31 هزار 
هزا   67 مجموع  در  و  رسیدند  آلمان  به  افغان  پناه جوی 
از  پس  آن ها،  آمده اند.  کشور  این  به  جاری  در سال  تن 

سوری ها، دومین گروه بزرگ پناهندگان هستند...

هر بار که از پل سوخته می گذرم وضعیت رقت بار معتادانی 
به درد می آورد. بدون شک  که در آن جا هستند، دلم را 
همه ی این ها زمانی خانواده داشته اند؛ و هر کدام از این ها 
همه  از  و  داشته  آرزوهایی  و  امیدها  آینده ی خود  برای 
مهم تر خانواده های آنان امیدهای زیادی به آن ها داشته اند. 
اما اکنون آن ها در وضعیتی قرار دارند که نه تنها خودشان 

برای خود آرزوی مرگ دارند، بلکه دیگر...

مقامات دولتی در والیت زابل گفته اند که در پی جنگی 
که میان طالبان و افراد داعش در این والیت در گرفته، 
فرار  کوه ها  به  و  خورده   شکست  داعش  نیروهای 
کرده اند. گفته می شود این جنگ برای چند روز پیاپی 
افراد  که  گفته اند  دولتی  مقامات  همین  داشته.  ادامه 
داعش، و مشخصًا تروریست های ازبکستانی، هفت نفر 

از ربوده شده گان هزاره را سر بریده اند. 
سوالی که در این میان ذهن آدم را آزار می دهد...

شاخه های  و  شاخه  به  می پرند  شاخه   از  گنجشک ها 
مزرعه های  به  و سپس  توت  به  آلو  درخت  از  دیگر، 
به  دوباره  نهایت،  در  اما  می زنند  سر  پیاز  و  کچالو 
النه اش بر می گردند. گنجشک ها می توانند هر جای دنیا 
اقامت گزینند، نه مانعی وجود دارد و نه قانونی در این 
مسیر. اما عشق النه، چیزی دیگریست. گنجشک ها النه 

می سازند، تحول می آفرینند و به تداوم معتقدند...

روسیه در افغانستان:
 آیا گذشته یک سرآغاز بوده است؟
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مالیه  وزیر  حکیمی،  اکلیل  روز:  اطالعات 
در  را   1395 مالی  سال  ملی  بودجه  کشور 
سناتوران  به  سنا،  مجلس  دیروز  جلسه 

معرفی کرد.
بودجه ملی سال مالی 1395 حدود 461.7 
میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که 283.3 
میلیارد آن را بودجه عادی و 178.5 میلیارد 
تشکیل  انکشافی  بودجه  نیز  را  دیگر 

می دهد.
بودجه  به  نسبت   1395 مالی  سال  بودجه 
درصد  شش  کل  در   1394 مالی  سال 

افزایش یافته است.
وزیر مالیه طی سخانی در مجلس سنا گفته: 
»بودجه انکشافی سال مالی 1395 نسبت به 
بودجه انکشافی 1394 حدود 14.5 درصد 

 1395 عادی  بودجه  و  است  یافته  افزایش 
کم تر  1394 حدود  عادی  بودجه  به  نسبت 

از یک درصد کاهش یافته است.«
ملی سال  بودجه  پیشبینی در طرح  براساس 
منابع  سوی  از  بودجه  درصد   65 آینده، 
دیگر  درصد   35 متباقی  و  متویل  خارجی 

آن از منابع داخلی تأمین خواهد شد.
ترتیب  به   1395 سال  بودجه  پول  بیشرتین 
صحت  و  معارف  امنیت،  سکتورهای  به 

اختصاص یافته است.
کار  ادامه  متویل  ملی،  بودجه  طرح  در 
انکشافی بزرگ و مهم زیربنایی  پروژه های 
پیشبینی  کاره  نیمه  کوچک  پروژه های  و 

شده است.
آقای حکیمی هم چنان گفته که بودجه سال 

مالی 1395، در مقایسه با بودجه سال مالی 
حدود  نیز  داخلی  تولیدات  بخش  در   94

شش درصد افزایش یافته است.
امنیتی  وضعیت  اگر  که  می شود  گفته 
برای  مدونی  طرح های  دولت  و  یابد  بهبود 
گوناگون  بخش های  در  رسمایه گذاری 
اقتصادی در کشور روی دست گیرد، رشد 
اقتصادی افغانستان که در سال 1394 به 2.6 
 4.4 به   1395 سال  در  بود،  رسیده  درصد 

درصد افزایش خواهد یافت.
رشد اقتصادی افغانستان در سال های 1389 
درصد   9.6 حدود  اوسط  به طور   1391 تا 
 3.7 به   1393 و   1392 سال های  در  بوده، 
براساس  که  یافت  کاهش  درصد   1.3 و 
اقتصادی  رشد  مالیه،  وزارت  معلومات 

افغانستان در این دو سال در پایین ترین حد 
ممکن رسیده است.

چندی   1395 مالی  سال  ملی  بودجه  طرح 
حکومت  رسان  به  مالیه  وزیر  توسط  پیش 
و  جمهور  رییس  شد.  ارائه  ملی  وحدت 
کردند  استقبال  طرح  این  از  اجرایی  رییس 
تحقق  راستای  در  دیگر  گامی  را  آن  و 
خودکفایی، ترسیع روند اصالحات و بهبود 

وضعیت اقتصادی دانستند. 
نظریات  درج  برای  ابتدا  بودجه  طرح 
مشورتی به مجلس سنا و بعد جهت تصویب 

به مجلس منایندگان معرفی می شود.
سال مالی از اول زمستان تبدیل می شود که 
ماه  یک  از  1394بیشرت  مالی  سال  پایان  تا 

دیگر باقی مانده است.

اطالعات روز: کمیسیون تدارکات ملی 18 قرارداد به ارزش 
پنج  میلیارد و یک صد و شصت و  از یک  بیش  مجموعی 

میلیون افغان را در وزارت داخله منظور کرده است.
خربنامه ای  نرش  با  جمهوری  ریاست  امور  اداره  ریاست 
افغانی  میلیون  قرارداد ها 157  این  امضای  در  که  است  گفته 

رصفه جوی صورت گرفته است.
بیست و  قراردادها روز شنبه در  این  افزوده  که  این ریاست 
هشتمین نشست هفته وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست 

رییس جمهور غنی به امضا رسیده است.
باالی 28  ملی،  تدارکات  نشست کمیسیون  این  در  هم چنان 
موضوع تدارکاتی و پروژه هایی که توسط وزارت های مختلف 

ارائه شده بود، بحث کرده است.
به نقل از خربنامه، در قراردادهای جدید منظورشده نسبت به 
قراردادهای سال های گذشته وزارت داخله حدود 157 میلیون 

افغانی رصفه جویی صورت گرفته است.
خربنامه افزوده که پیش از این، کمیسیون تدارکات ملی در 27 

جلسه مسلسل هفته وار حدود 38۰ قرارداد به ارزش مجموعی 
در  اکنون  که  است  منظور منوده  افغانی  میلیارد   63.5 تقریباً 
صورت  به  کار  والیت ها،  و  مرکز  در  پروژه ها  این  از  بعضی 

عملی جریان دارد.
جلسه   28 طی  افغانی  میلیارد   9 از  بیش  که  افزوده  خربنامه 
خزانه  برای  که  گرفته  صورت  رصفه جویی  هفته وار  مسلسل 

ملی، دست آورد قابل مالحظه ای به شامر می رود.

اطالعات روز: افراد وابسته به گروه داعش 7 
باشندگان ولسوالی جاغوری  از  تَن گروگان 
تیرباران  وسپس  بریده  رس  را  غزنی  والیت 

کرده است.
به  جاغوری  ولسوالی  از  محلی  منابع 
گروه  به  وابسته  »افراد  گفت:  روز  اطالعات 
و  رسبریده  را  گروگان  هفت  این  داعش 

سپس تیرباران کرده است.«
این افراد همه باشندگان منطقه دهمرده گِلزار 
ولسوالی جاغوری والیت غزنی می باشند که 
به تاریخ 21 میزان از منطقه ی »دشت دالو« 

غزنی  والیت  گیالن،  ولسوالی  مربوطات  از 
ربوده شده بودند.

نقل  به  محلی  منابع  شنبه  روز  ظهر  از  قبل 
از  تن  سه  که  بودند  گفته  امنیتی  منابع  از 
رس  به  داعش  اسارت  در  که  را  گروگان ها 
می بردند، آزاد می شوند. براساس اطالعاتی 
که منابع امنیتی به مردم جاغوری داده بودند، 
و  ولسوالی  این  بزرگان  از  شنبه جمعی  روز 
ولسوالی گیالن برای تحویل گیری گروگانان 

قرار بود به منطقه شاه جوی بروند.
دلیل  به  قومی  بزرگان  هیئت  این  سفر  اما 

و  شد  لغو  گروگان ها  متامی  شدن  کشته 
قرار است آن ها امروز، دوشنبه، برای انتقال 
اجساد هفت مسافر ربوده شده، به شاه جوی 

بروند. 
به  که  می افتد  اتفاق  آن  از  پس  حادثه  این 
روز  در چند  زابل،  امنیتی  مقام های  گفته ی 
گذشته دو شاخه طالبان به رهرب مال منصور 
و شاخه انشعابی مال منصور و مال داد الله که 
گروه داعش نیز از آنان حامیت کرده است، 
افغان  خاک  و  ارغنداب  ولسوالی های  در 

باهم درگیر شده اند.

جنگ جویان  که  می رسانند  گزارش ها 
ولسوالی  در  طالبان  برابر  در  وقتی  داعش 
فرار،  در جریان  ارغنداب شکست خورده، 

هفت تن از گروگان هایش را رس بریده اند.
به  که  می افتد  اتفاق  حالی   در  حادثه  این 
تاریخ 18 جوزای امسال نیز چهار باشنده ی 
دهمرده جاغوری به شمول دو زن، یک مرد 
ولسوالی  رسنه   منطقه ی  در  کودک  یک  و 
ناشناس  مسلح  افراد  سوی  از  غزنی  گیالن 
آن ها  رسنوشت  از  تاکنون  که  شدند  ربوده 

معلومات در دست نیست.

از  نگراىن  ابراز  با  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
شهرها  درصد   ٧٠ که  می گويد  کشور  شهرهاى  وضعيت 

غريپالىن بوده و ناکامى دولت را نشان مي دهد.
رییس جمهور روز گذشته طی سخنانی در دومني نشست 
براساس  که  گفت  هم چنان  مطلب  این  ابراز  با  شهری  ملی 
دارد  وجود  کشور  در  خانه  هزار  از٩٦٠  بيش  تازه،  رسوى 
که ٧٠ درصد آن غري پالىن است که اين ناکامى دولت را 

به صورت واضح نشان می دهد.
به گفته ی او، جايدادها بايد قابل اعتامد باشد و رشعى شود 
و اميد است که در این نشست اين موضوع مورد بحث قرار 

بگريد و پيشنهادهاى منظم ارائه گردد.
او هم چنان گفت که به غصب زمني شهرى بايد نقطه پايان 
گذاشته شود و زمني هاى غصب شده به شکل منظم و پالن 

شده پس گرفته شود.
بخش  در  خصوىص  سکتور  نقش  بر  جمهورغنى،  رييس 
افزود که سه  و  تاکيد کرد  نيز  انکشاف شهرى  و  ساختامن 
قرضه  که  دليىل  اما  دارد؛  وجود  بانک ها  در  دالر  ميليارد 
واضح  کمپنى ها  معيارهاى  که  است  اين  منی توانند  داده 
قرارداد  و  شوند  بندى  طبقه  کمپنى ها  زماين که  هر  نيست. 
حل  اساىس  مشکالت  از  يکى  کند،  حرکت  شفافيت  به 

می شود .
ساحه  به  وزارت خانه ها  انتقال  به  اشاره  با  هم چنان  او 
داراالمان  شهرکابل، گفت که انتقال اداره های دولتى به اين 
محل، آغاز می شود، نقشه منظم تهيه شده و اولني وزارت، 

وزارت ماليه است که انتقال خواهد کرد.
گفت  نشست  این  در  سخنانی  طی  شهرسازى  امور  وزير 
در  قانون  يکسان  تطبيق  وعدم  جنگ  تداوم  علت  به  که 
و  نامتوازن  گونه  به  شهرى  انکشاف  روند  پسني،  دهه هاى 
ىب رسوسامان ادامه يافته است که در نتيجه ی آن حدود ٧٠ 

درصد شهرها را مناطق غريپالىن تشکيل می دهد .

که  می گوید  کابل   در  امریکا  سفارت  روز:  اطالعات 
سخن گوی وزارت دفاع امریکا در پیوند به »رشیک« خواندن 

طالبان، مرتکب خطای لفظی شده است.
دفاع  وزارت  سخن گوی  دیویس،  جف  گذشته  چهارشنبه 
امریکا در یک نشست خربی در واشنگنت، طالبان را همکاران 
روند صلح در افغانستان خوانده و گفته بود که امریکا دیگر 

این گروه را آماج قرار منی دهد.
ضد  عملیات های  پس  این  از  »ما  گفت:  دویس  آقای 
واقع  در  ما  منی دهیم.  انجام  طالبان  ضد  بر  را  هراس افگنی 
طالبان را یک رشیک خیلی مهم برای روند صلح حکومت 
قرار  آماج  را  آنان  فعال  گونه  به  ما  می دانیم.  افغانستان 

منی دهیم.«

در خربنامه ی ارسالی سفارت امریکا در کابل به اطالعات روز 
تغییری  طالبان  به  نسبت  امریکا  موقف  »در  که:  است  آمده 
تحت  سیاسی  روند  یک  از  متحده،  است.«»ایاالت  نیامده 
گروه های  همه  آن  در  که  می کند  حامیت  افغان ها  رهربی 
مخالف، به شمول طالبان، بتوانند از مجرای یک گفت وگوی 
سیاسی  بین االفغانی در باره آینده کشور شان مذاکره کنند و 

در نهایت، منازعه را در افغانستان حل و فصل کنند.«
یک مقام دفرت رسانه ای وزارت دفاع امریکا نیز گفته که منظور 
یافنت،  مرشوعیت  برای  طالبان  که  بوده  این  دیویس  آقای 
تنها راهی که دارند، روند صلح در افغانستان است و طالبان 

می توانند انتخاب کنند.
»طالبان یک  که:  آمده  امریکا هم چنان  در خربنامه سفارت 

به دعوت حکومت  انتخاب در پیش دارند. آن ها می توانند 
افغانستان مبنی بر وارد شدن به پروسه صلح و پیوسنت به یک 
نظام سیاسی مرشوع که از یک افغانستان واحد، متحد و مورد 
بدهند.  مثبت  پاسخ  حامیت جامعه جهانی منایندگی کند،  
یا این که آن ها به جنگ با هم وطنان افغان خود ادامه دهند و 

موجب بی ثباتی متداوم کشور خود شوند.«
از برآیند هرگونه  افزوده که امریکا و جامعه جهانی  خربنامه 
به آمادگی طالبان و هر گروه مسلح  تالش سیاسی که منجر 
بر ختم جنگ و خشونت و قطع رابطه  مبنی  مخالف دیگر 
والزامات   اساسی  قانون  پذیرفنت  و  بین املللی  تروریسم  با 
اقلیت ها گردد، حامیت  آن مبنی پاسداری از حقوق زنان و 

می کند.
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با افزایش 6 درصدی به مجلس سنا ارائه شد

18 قرارداد به ارزش بیش از یک ملیارد افغانی در وزارت داخله امضا شد

داعش 7 گروگان را گردن زد

غنی:
 7٠ درصد شهرها غیرپالنی ساخته شده است

سفارت امریکا:
 »شریک« خواندن طالبان یک اشتباه لفظی بود

پروفایل فقر در افغانستان

در  فقر  وضعیت  از  جهانی  بانک  گزارش  تازه ترین 
رسوی  دو  نتیجه ی  گزارش  این  شد.  منترش  افغانستان 
است که به صورت جداگانه در کشور انجام شده است. 
رسوی  و   2۰۰8 و   2۰۰7 سال های  بین  نخست  رسوی 
براساس  است.  انجام شده  الی 2۰12  بین 2۰11  دومی 
این گزارش، میانگین عاید رسانه تولید ناخالص داخلی 
فیصد  تا 2۰12 در حدود 6.9  از سال 2۰۰7  در کشور 
باعث  یا  تغییر  به  منجر  رشد  این  اما  است.  کرده  رشد 
در سال 2۰۰7 حدود 36  مثالً  است.  نشده  فقر  کاهش 
فیصد مردم زیر خط فقر قرار داشته اما با گذشت چهار 
سال، نه تنها وضعیت زندگی مردم بهبود نیافته بلکه خط 

فقر هم چنان ثابت مانده است.
اقتصادی  رشد  شیوه های  جهانی،  بانک  گزارش  بنابر 
رشد  اوسط  به طور  است.  شده  نابرابری  افزایش  باعث 
 1.2 رقم   2۰12 الی   2۰۰7 سال های  بین  رسانه  مرصف 
فیصد را تجربه کرده است اما از آن جایی که رشد مرصف 
باعث  نشده  انجام  شهروندان  میان  در  مساویانه  رسانه 
افزایش نابرابری گردیده است. به عنوان مثال، حدود 2۰ 
فیصد مردم فقیر طی این مدت یک کاهش دو فیصدی 
را در مصارف شان تجربه کرده در حالی که این رقم در 
میان 2۰ فیصد طبقه ثرومتند افزایش 9 درصدی را نشان 

می دهد.
کرده  ترسیم  فقر  از  جهانی  بانک  که  نقشه ی  بنیاد  بر 
را  فقیر  جمعیت  بیشرتین  کشور  روستاهای  است، 
تشکیل می دهند. به گونه ی که از هر پنج نفر فقیر، چهار 
از  بیشرت  می کنند.  زندگی  کشور  روستاهای  در  آن  نفر 
و  دارند  اشتغال  زراعت  بخش  در  فقیر  افراد  فیصد   43
اساسی  و  اولیه  خدمات  به  عده  این  دست رسی  میزان 
در  که  سواد  سطح  چون  عامل های  است.  پائین  بسیار 
فقیر  طبقه  میان  در  دارد،  اساسی  نقش  فقر  چه گونگی 
جامعه بسیار پائین است. در حدود 75 فیصد مردم فقیر 

بی سواد هستند.
از نظر بانک جهانی، رسمایه گذاری خارجی باعث رشد 
نابرابر  توزیع  دلیل  به  اما  شده  افغانستان  در  اقتصادی 
کمک های مالی، بسیاری ها نتوانسته استفاده برابر از این 
کمک ها بربند. به طور منونه، بیشرتین رسمایه گذاری در 
بخش خدمات بوده و مردم فقیر به دلیل عدم مهارت و 
بیشرتین  هم چنین  کنند.  برداشت  حاصل  نتوانسته  سواد 
سال ها  این  طی  جهانی  جامعه  کمک های  از  را  بهره 
مناطق ناامن برده است. به رغم وضعیت نامطلوب فقر، 
نرخ  مثال  است.  یافته  بهبود  برشی  توسعه  شاخص های 
سواد از سن 15 به باال، پنج فیصد بوده و میزان مراجعه 
در مکاتب ابتدائیه در سال 6 فیصد رشد را نشان می دهد. 
بانک جهانی در گزارش خود می گوید، با آن که افغانستان 
رشد اقتصادی را تجربه کرده اما 2۰ الی 25 سال دیگر 
با سطح سواد در  افغانستان  نیاز است تا سطح سواد در 
کشورهای کم درآمد و متأثر از منازعات برسد. گزارش 
بانک جهانی می گوید هنوز راه درازی در پیش است تا 
فاصله میان طبقه فقیر و ثرومتند کاهش پیدا کند. بانک 
تقویت  کمک ها،  برابر  توزیع  و  فقرزدایی  برای  جهانی 
مدیریت  و  انسانی  نیروی  روی  رسمایه گذاری  زراعت، 

کاهش خطر را در مناطق روستایی پیشنهاد می کند.
مربوط  و  ندارد  تازگی  هرچند  جهانی  بانک  گزارش 
گزارش،  این  ارقام  و  آمار  اما  است  گذشته  سال های  به 
و  افغانستان  دولت  ناکارآمدی  اثبات  برای  محکم  سند 
رشکای جهانی آن در افغانستان ارائه کرده است. بانک 
از  افغانستان  که  است  داده  گزارش  سال های  از  جهانی 
بهرتین  جهانی  جامعه  مشارکت  و  کمک ها  حجم  نظر 
دولت  داشت.  اختیار  در  فقر  کاهش  برای  را  فرصت 
افغانستان دوران طالیی را که در اختیار داشت، هدر داد. 
فرصت ها سوخت، ثرومتندان فربه تر شدند و فقرا فقیرتر. 
گذشته ما با فقر و تنگ دستی سپری شد، آینده هم چنان 

تاریک است.  
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هر بار که از پل سوخته می گذرم وضعیت رقت بار 
معتادانی که در آن جا هستند، دلم را به درد می آورد. 
داشته اند؛  زمانی خانواده  این ها  بدون شک همه ی 
و  امیدها  خود  آینده ی  برای  این ها  از  کدام  هر  و 
آرزوهایی داشته و از همه مهم تر خانواده های آنان 

امیدهای زیادی به آن ها داشته اند. 
تنها  نه  که  دارند  قرار  وضعیتی  در  آن ها  اکنون  اما 
خودشان برای خود آرزوی مرگ دارند، بلکه دیگر 
مردمی که از کنار آن ها رد می شوند، نیز برای آنان 

آرزوی مرگ می کنند.  
در  معتادان  این  هوا،  شدن  سرد  با  اکنون  هم 
سوی  از  تنها  نه  این ها  هستند.  رقت باری  وضعیت 
نیز  دولت  بلکه  شده اند،  طرد  خانواده های شان 
بین  در  است.  کرده  رها  خودشان  حال  به  را  آن ها 
به  متفاوتی  سال های  و  سن  با  افرادی  معتادان  این 
چشم می خورد. اما درد همه ی آن ها مشترک است؛ 
جمع  هم  گرد  پل  زیر  به  آن ها  همه ی  شدن.  طرد 
شده اند و روز و شب  خود را به بدترین شکل و در 

کثیف ترین مکان سپری می کنند. 
کشور  جوانان  بین  در  اعتیاد  اخیر  سال های  در 
معتادان  بیشتر  است.  داشته  چشم گیری  افزایش 
مانند  همسایه  کشورهای  از  که  هستند  اشخاصی 

ایران و پاکستان برگشته اند. 
براساس گزارش های نشر شده و ارقامی که وزارت 
صحت عامه کشور اعالم کرده است،  رقم معتادان 
در سال 2۰۰5 به 9۰۰ هزار، در سال 2۰۰9 به یک 
میلیون، در سال 2۰12 به یک میلیون و 6۰۰ هزار 
و در سال 2۰14 به سه میلیون تن رسیده است. این 
ارقام تکان دهنده است اما دیده می شود که دولت 
زمینه  این  در  مشخصی  راهکار  نتوانسته  تاکنون 
داشته باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که 
هر زمانی نیروی جوان جامعه به اعتیاد روی آورد، 

آن جامعه دیر یا زود از بین خواهد رفت. 
بالینی،  روان شناس  احمدی،  جعفر  سید  داکتر 
بیشترین دالیلی که باعث می شود یک فرد به اعتیاد 
داکتر  عنوان می کند.  اجتماعی  را دالیل  بیاورد  رو 
احمدی می گوید: »دلیل فردی یا روان شناختی آن 
بر می گردد به مسایل خانواده و تیپ های شخصیتی 
روان شناختی  اختالالت  بعضی  و  دارد  وجود  که 
گاهی  بیاورد.  روی  اعتیاد  به  فرد  تا  می شود  باعث 
مصرف مواد در بین جوانان به صورت یک تفریح 
رایج صورت می گیرد. چون استفاده مواد در مراحل 
به  جوانان  می کند،  ایجاد  شادی  و  لذت  یک  اول 
از مواد کشیده  استفاده  به سمت  بیشتر  همین دلیل 
اطالع  عدم  و  ناآگاهی  هم  زمانی  اما  می شوند. 
و  تفکرات  زمانی  اعتیاد.  عوارض  به  نسبت  دقیق 
مثبتی که در مورد مصرف مواد مخدر  نگرش های 
روی  اعتیاد  به  فرد  که  می شود  باعث  دارد  وجود 

بیاورد.« 
وی معتقد است که اعتیاد یک نوع بیماری است. 
پس می تواند درمان شود. یعنی اگر شخص بخواهد، 
باید برای درمان فرد  ابتدا  قابل درمان است. اما در 
معتاد شود،  فرد  است  باعث شده  که  معتاد دالیلی 
شناسایی گردد.  خانواده هم در پیشگیری از اعتیاد 
این رو  از  معتاد.  فرد  درمان  در  هم  و  است  مهم 

باید سبک زندگی فرد معتاد تغییر کند و هم رابطه 
زمانی که  کند.  پیدا  بهبود  معتاد  فرد  با  باید  خانواده 
رفتار  و  نگرش  برمی گردد  خانواده  به  معتاد  فرد 

خانواده نسبت به او باید تغییر کند. 
به گفته ی داکتر احمدی، در این جا دولت نیز باید 
این  واقعیت  باشد.  داشته  را  خود  مدون  برنامه های 
است که همه مسایل روشن است. بی توجهی دولت 
باعث شده است در سه یا چهار سال گذشته آمار 
معتادان به یک میلیون برسد و این وضعیت باعث 
چشم گیر  افزایش  شاهد  اکنون  ما  که  است  شده 
بیماری واگیردار است  اعتیاد نوعی  باشیم.  معتادان 
که اطرافیان و دوستان فرد را نیز مبتال می سازد. اگر 
دولت یک برنامه منظم و دقیق در این زمینه نداشته 

باشد مبارزه با این پدیده امکان پذیر نخواهد بود. 
خطرناک  را  زمینه  این  در  دولت  پروایی  بی  او 
افراد،  این  حاضر  حال  »در  می گوید:  و  می داند 
و  موسسه ها  هستند.  رها  خود  حال  به  »معتادان«، 
نهادهای خیریه که هم وجود دارند بیشتر به صورت 
پروژه ای کار می کنند. یعنی در یک زمان مقداری 
پول از یک نهاد خارجی می گیرند و برای یک سال 
زمانی که  اما  می کنند  فعالیت  معتادان  درمان  برای 
باقی  شکل  همان  به  وضعیت  شد  تمام  آنان  پروژه 

می ماند.« 
وضعیت  این  به  »اگر  می گوید:  احمدی  داکتر 
به  اعتیاد  دور  چندان  نه  آینده  در  نشود  رسیدگی 
و  انتحاری  مهاجرت،  به  نسبت  بزرگ تری  مشکل 
کل  اعتیاد  چون  شد.  خواهد  مبدل  امنیت  نبود  یا 
خانواده و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.  
از همین رو اگر دولت و رسانه ها در این قسمت کار 
مسئله  ندهند،  اهمیت  هم چنان  نیز  مردم  و  نکنند 

اعتیاد رو به گسترش می باشد.« 
در این قسمت مردم باید یک بسیج همگانی شکل 
بدهند و خود مردم خواهان از بین رفتن این پدیده 
مبارزه  برای  اراده ای  تا زمانی که خود مردم  شوند. 
افزایش  جلوی  نمی توان  باشند،  نداشته  را  اعتیاد  با 

اعتیاد به مواد مخدر را گرفت. 
به  می توان  را  درکشور  معتادان  تعداد  افزایش 
افزایش  بیکاری،  فقر،  گسترش  اجتماعی،  تغییرات 
مشکالت روانی ناشی از سه دهه جنگ، کار کردن 
به  از تریاک  استفاده  کودکان در مزارع خشخاش، 
دست رسی  خانوادگی،  خشونت های  دارو،  عنوان 
کشورهای  به  مهاجرت  مخدر،  مواد  به  آسان 
همسایه، عدم دست رسی مردم به خدمات بهداشتی 
و راهیابی مواد مخدر به عنوان دست مزد کارگران به 
خانواده های شاغل در مزارع خشخاش، عنوان کرد. 
مقامات در وزارت صحت گفته اند که از سه میلیون 
نفر معتاد در کشور، 1.6 میلیون نفر به صورت دائمی 
استفاده  مخدر  مواد  از  وقفه  ای  صورت  به  بقیه  و 
مقامات  این  گفته های  براساس  هم چنین  می  کنند. 
در میان استفاده  کنندگان مواد مخدر در افغانستان، 

بیش از یک میلیون کودک نیز شامل است. 
بدون شک در خانواده هایی که پدر یا مادر خانواده 
ناخواسته  نیز  خانواده  این  کودکان  باشند،  معتاد 

معتاد می شوند. 
می گوید:  شناس  جامعه  محمدی،  خان  جمعه 

»دالیل زیادی برای این که یک فرد به سوی اعتیاد 
کشیده شود وجود دارد. این عوامل می تواند فردی 
باشد. مثالً فردی دچار افسردگی است و این فرد به 
مواد مخدر پناه می برد. خصوصیت مواد مخدر این 
است که فرد را به یک حالت خلسه یا همان نشه فرو 

می برد که فرد را از واقعیت ها دور می سازد.«
وی می افزاید: »در جامعه افغانستان مهم ترین علت 
انبوه  به صورت  مواد مخدر  به  روی آوردن جوانان 
و گسترده،  سرخوردگی های بزرگ اجتماعی است. 
در نظر بگیرید که در سی-چهل سال اخیر بسیاری 
اجتماعی،  ساختارهای  جامعه؛  اساسی  بنیاد های  از 

فرهنگی، دینی و سیاسی، نابود شده است.« 
سرک،  در  را  ویرانی  همیشه  نباید  ما  او،  گفته ی  به 
مادی  ویرانی های  این ها  ببینیم.  ساختمان  یا  پل 
سی-چهل  این  در  که  اساسی  ویرانی های  هستند. 
سال گذشته رخ داده است در بنیان ها و ساختارهای 

اجتماعی جامعه است.
در  برجسته ای  نقش  »خانواده  می گوید:  محمدی 
امید داشتن و جهت گیری فرد دارد. اما با وضعیت 
آن  خانواده  هستیم،  شاهد  کشور  در  که  جدیدی 
کارایی سابق خود را ندارد. خانواده مهم ترین مرکز 
جوامع  در  و  گذشته ها  در  است.  تربیتی  و  تعلیمی 
سنتی افراد، شغل، دین، هویت خود و حتا افتخارات 
خود را از خانوادهای شان می گرفتند. مثالً شخصی 
پیش  و  نشود  سرافکنده  خانواده اش  این که  برای 
مردم بی آبرو نشود، خیلی از نامالیمات و سختی ها 
را تحمل می کردند. اما یکی از ساختارهایی که در 
چند سال اخیر آسیب دیده است ساختار خانواده 
سنتی  نه عمیقاً  ما جامعه ای است که  است. جامعه 
سنتی  هم چنان  ما  از  بخشی  مدرن.  نه  و  هستیم 
هستیم و قسمت دیگر به سمت نو گرایی و تجدد 

رفته است.« 
به گفته ی محمدی حاال که خانواده و دولت اقتدار 
خود را از دست داده است، باید یک پولیس مدرن 
فعالً  هم  ما  پولیس  متاسفانه  باشد؛  داشته  وجود 
ناکارآمد است. همین ناکارآمدی ها باعث شده که 
امروزه بسیاری از نیروهای جوان ما در حال نابودی 
باشند. در حال حاضر تمام بخش های جامعه ما به 
حال خود رها شده اند. اقتصاد، فرهنگ، نظام تعلیم 
این رو  از  شده اند.  رها  خود  حال  به  همه   تربیه  و 
جامعه مدنی و انجمن های خیریه وظایف عمده ای 
با  نتوانستند  دولت ها  عمدتاً  دارند.  مسئله  این  در 
خیریه  انجمن های  اما  کنند  مبارزه  اعتیاد  پدیده 
مبارزه  پدیده  این  با  توانسته اند  محلی  داوطلبانه  و 

کنند. 
می دهد  نشان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  آمار 
مخدر  مواد  انواع  از  کشور  جمعیت  درصد   11 که 
7 شهروند  هر  از  این حساب  با  و  می کنند  استفاده 

افغان، یکی آن به مواد مخدر معتاد است.
بر بنیاد این آمار، از میان 3 میلیون معتاد افغانستان، 7 
درصد مرد، 3 درصد زن و 1 درصد کودکان هستند.
با توجه به وضعیت فعلی، اگر دولت راهکار جدی 
در  نگیرد،  دست  روی  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای 
مراتب  به  وضعیتی  شاهد  دور  چندان  نه  آینده ای 

بدتر از وضعیت کنونی خواهیم بود. 
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گنجشک ها از شاخه  می پرند به شاخه و شاخه های دیگر، از درخت آلو به 
توت و سپس به مزرعه های کچالو و پیاز سر می زنند اما در نهایت، دوباره به 
النه اش بر می گردند. گنجشک ها می توانند هر جای دنیا اقامت گزینند، نه 
مانعی وجود دارد و نه قانونی در این مسیر. اما عشق النه، چیزی دیگریست. 
گنجشک ها النه می سازند، تحول می آفرینند و به تداوم معتقدند. این مثال 
از دنیای زیبای حیوانات. مثال دیگر، تروریستان اند. بارها خبر دست گیری 
به النه های  دوباره  کردیم،  و  کردند  آزادشان  وقتی  را شنیدید،  تروریستان 

خویش برگشتند و آهنگ تداوم را از نو کوک کردند. 
مهاجرین  تمام  به  بکنم  می خواهم سالمی  زیبا،  نه چندان  مقدمه ی  این  با 
افغان. مهاجرین عزیز و پناه جویان گرامی سالم! اجازه بدهید امیدوار باشم 
که حال تان خوب است و روح تان شاد! رسم دنیا همین است، همین که 
شما پناه جواید و من رییس جمهور! نمی شود همه ی ما رییس جمهور باشیم، 
از  می گردید.  جدید  وطن  دنبال  و  کردید  سفر  عزم  چرا  می دانم  می شود؟ 
را  راه حل  و  آمده  ستوه  به  افغانستان  بدبختی های  و  فقر  ناامنی،  بیکاری، 
در هجرت جست وجو کرده اید. من مخالف مهاجرت نیستم، چون حضرت 
محمد )ص( شخصًا راه هجرت را در پیش گرفت. اما مسئله این است که 
این  با  نیستم، پس می توانیم  کفار مکه  و من  نیستید  شما حضرت محمد 

مسئله کنار بیاییم. 
است.  خوش بخت  کشور  یک  افغانستان  که  کرده ام  عرض  هم  قباًل  من 
تنها  این  مانده ایم.  فقیر  اما  هستیم  غنی  که  است  این  در  ما  خوش بختی 
صحبت  کار  به  راجع  مقصریم.  همه  نیست.  صاحبان  وزیر  یا  من  تقصیر 
مورد  در  شما  از  بیشتر  شخصًا  من  که  بدانید  می خواهم  فقط  نمی کنیم، 
بیکاری نگرانم. من یک افغان هستم و قول یک میلیون شغل را داده بودم. 
افغانی که قول دهد و عمل نتواند، بسیار زجر می کشد. در مورد ناامنی هم 
نگرانم. تشکیالت پی پی اس به همین خاطر است. نمی شود که برای هر فرد 
یک تشکیالت پی پی اس درست کنیم. ارتش ملی، پولیس ملی و امنیت ملی 

برای حفاظت از شما مردم تشکیل شده. 
پناه جویان عزیز! من بارها گفته ام که افغانستان معادن دارد، آب دارد، کوه 
بز دارد،  دارد، زمین دارد، سنگ دارد، چوب دارد، ریگ دارد، مورچه دارد، 
درخت دارد، دشت دارد، دریا دارد، آب دارد، زمین دارد، کوه دارد، سنگ دارد، 
ریگ دارد، چوب دارد... پس نیاز نیست یک بار دیگر تکرار کنم. من این ها 
را برای شما می گفتم. اما برای خارجی ها نمی گویم، برای خارجی ها می گفتم 
که ما مملکت داریم، مملکت ما نفوس دارد، نفوس ما شکم دارد، شکم ما 
معده دارد و معده ی ما به واردات و صادرات نیاز دارد. همیشه تالش کرده ام 
که واردات را با کمک خارجی ها تامین کنیم و صادرات را خود ما به تنهایی. 
اگر شما برگردید، با آن که هیچ تغییراتی ممکن در مقدار سنگ و چوب و 
دریا و دشت افغانستان نیاید، اما روی میزان کمک های خارجی و وجهه ی 

بین المللی من تأثیر دارد. 
مهاجرین نهایت عزیز! اگر خدا بخواهد و داکتر صاحب عبداهلل یاری کند، 
من بسیار شوق صادرات دارم. بررسی ها همه جانبه ی ما نشان می دهد که 
چند سال بعد، یک قطره آب ما برابر می شود به یک قطره نفت کشورهای 
همسایه. اگر شما برگردید و به قریه های تان بروید و نگذارید کسی علیه 
حکومت سالح بردارد، طبعًا که مساجد شهید نمی شوند و ما می توانیم اساس 
بنیادین زراعت را طی سال های آینده در چارچوب مهار آب ها و استفاده  از 
پناه جویان عزیز!  آب نه به شکل سیل بلکه به شکل درست آن بگذاریم. 

بگذارید شما را دربدر و خاک برسر صدا کنم. 
دربدران عزیز و خاک برسران گرامی! این وطن خانه ی مشترک ماست. من 
عادت ندارم که مثل وزیر امور مهاجرین نظر شخصی خویش را از تریبیون 
حکومت بگویم، بناًء این نظر من نیست بلکه قانون حکم می کند. می دانم 
تصمیم دارید از هرچه خوبی در این خانه است، بگذرید. اما این کار عاقالنه 
نیست. بدی های این خانه مهارشدنی است. مگر نشنیده اید که پایان هر شب 
سیه، سپید است! شب ما سحر می شود، اگر خیلی فکر می کنید که در انتحار 
کشته می شوید یا به گروگان گرفته می شوید، از گوشه گوشه و از سایه سایه 
رفت وآمد کنید. شما وطنی ها باید این چل وطنی را بلد باشید. من باید بلد 
از دهنم خطا خورد. حاال  اوففففففف....  نبوده ام.  در وطن  نباشم که خیلی 

مجبورم در مورد این که فرزندان من کجا زندگی می کنند، توضیح بدهم. 
تعریف زندگی پسر و دخترم ضعیف کنم.  با  را  نه! نمی خواهم مورال شما 
شما قوی و آهنین هستید، مرد روزهای دشوار و نسل غلبه بر نابسامانی ها 
هستید! برگردید و به من یاری رسانید! من در انتخابات بعدی به شما نیاز 
به شما  نیازمندی من  این  در  دربی  و  دروغ  دارم، قسم می خورم که هیچ 

پنهان نیست. 
تاج  و  برسرید. شما سرور  و خاک  دربدر  نکنید شما  فکر  عزیز!  پناه جویان 
سر مایید! حتا حس می کنم که نصف شما در انتخابات به من رأی داده اید، 
شدیداً از این بابت شرمنده ام. برگردید تا من نزد جهانیان شرمنده نشوم. شما 
سال ها به خاطر رهبر و بزرگ خویش از خویش گذشتید، همین یک بار را 

هم از خود بگذرید. خدا را چه دیدید، شاید معجزه ی شود. 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

نامه ی رییس جمهور
 به پناه جویان

شفایی



4

محکمه ی صحرایی نوع دادگاهی است که متهم به محض دست گیری 

بدون گذراندن مراحل بازجویی و تحقیق و اثبات،  محاکمه و مجازات 

می شود. افغانستان کانون انواع مختلف از این نوع مجازات و محکمه 

ارتباط  هیچ  بدون  و  رسمی  غیر  به صورت کل  نوع محکمه  این  است. 

با نهادهای رسمی دولتی و به گونه ی کامالً غیر قانونی اجرا می شود. 

این  کردن  دایر  از  مختلف  انواع  شاهد  اخیر  سال های  در  افغانستان 

نوع محاکم بوده است. تروریستان، زورمندان محلی، مالهای قریه و 

اربابان با نفوذ، انواعی از این مجازات را بر زنان، مردان و حتا کودکان 

کشتار  و  قتل  امنیتی،  نیروهای  سربریدن  و  تیرباران  کرده اند.  تطبیق 

افراد  توسط  با گروه طالبان  وابسته  افراد  ماین گذاری  زنان،  بی رحمانه 

داعش در ننگرهار و انیک، سنگسار رخشانه در والیت غور، از مصداق ها 

و نمونه های محاکم صحرایی و خودسرانه است. 

سنگسار رخشانه در والیت غور برای همه تکان دهنده بود. این جنایت 

بزرگ در یکی از والیاتی انجام شد که دولت افغانستان در آن جا دادگاه 

چند  در  نیز  محلی  حکومت  و  دارد  فعال  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و 

کیلومتری محل این حادثه حضور داشت. 

و  صحرایی  محاکم  مورد  در  نگرانی ها  دیگر  بار  یک  رخشانه  سنگسار 

خودسرانه را افزایش داده است. رسانه ها، جامعه مدنی، حکومت و مردم 

از آن چه بر رخشانه در غور به اجرا درآمد، شوکه و غمگین اند. اما چرا 

این جنایت بارها تکرار می شود و نمی توان برای جلوگیری از آن کاری 

کرد؟ 

یکم: فساد. یکی از عواملی ست که قانون را در نهاد های قضایی کشور 

در  افغانستان  قضایی  و  عدلی  نهادهای  است.  کرده  به شدت ضعیف 

تمام کشور و به ویژه در روستاها و محالت، فاسد و رشوه گیر اند. اخذ 

رشوت و معامله پرونده های جزایی در بدل پول، مانع از تطبیق قانون و 

تحقق عدالت شده است. فساد گسترده در این نهادها باعث شده است 

که از یک طرف مردم بی اعتماد به دادخواهی و تطبیق عدالت توسط 

نهادهای عدلی و قضایی حکومتی باشند و از جانب دیگر، فساد در این 

نهادها به عامالن محاکم صحرایی انگیزه و جرأت خلق فاجعه و جنایت 

با اجرای محاکم صحرایی را تأمین کرده است. 

دوم: زورمندان محلی. نهادهای عدلی و قضایی همان طور که در تطبیق 

قانون ناکام و فاسد اند، حکومت نیز در محدود کردن قدرت زورمندان 

دارند  را  انجام هر جنایتی  توانایی  ناکام است. زورمندان محلی  محلی 

گوشه  گوشه  در  تکراری  و  بزرگ  فجایع  خودسرانه  محاکم  با  بارها  و 

این وطن خلق کرده اند. این گروه ها که در طول تحوالت با هر تحولی 

با اندک فشاری باور شان را از دست می دهند،  جامه عوض می کنند و 

به هیچ ارزشی پابند نیستند و با اصولی چون قانون و رعایت حقوق بشر 

اصالً آشنایی ندارند. زورمندان محلی با ظلم و بی عدالتی تأمین معیشت 

و  است  بوده  ناکام  زورمندان  مهار  در  دولت  قدرت.  اعمال  و  می کنند 

حضور گسترده و قدرتمند آنان در بسیاری موارد باعث خلق جنایات بزرگ 

و تکان دهنده می شود. 

سوم: نادانی و جهل. جهالت تاریخ طوالنی و عمیقی در این کشور دارد. 

پیروی کورکورانه از افرادی با جامه ی  دینی که بر خالف روحانیت تعلیم 

پابرجا  بزرگ در  از دین نمی دانند، عامل  یافته و تحصیل کرده چیزی 

ماندن جهالت و خلق جنایت است. بی سوادی و عدم آگاهی از قانون و 

دساتیر شریعت و محتوای دین، مشکل بزرگ اکثریت مردم افغانستان 

است. ناآگاهی از قانون و شریعت در بسیاری موارد باعث تطبیق جزا و 

دستور خالف قانون و شریعت شده است. 

محاکم خودسرانه  اجرای  در  رنگ  پر  و  تأثیرگذار  نقش  عامل  این سه 

دارند. حاال، دولت مکلف است از مردم در برابر این عوامل و به ویژه 

پرونده  در  عدالت  تأمین  و  دادخواهی  کند.  حمایت  محلی  زورمندان 

رخشانه می تواند شروع یک کار مفید و مثبت در راستای تقویت نهادهای 

حمایت  شهروندان  از  است  مکلف  دولت  پس  باشد.  قضایی  و  عدلی 

کند. بی توجهی به این مسایل می تواند آسیب های جبران ناپذیری را بر 

دولت تحمیل کند. در صورتی که دولت شهروندان را پشتی بانی نکند، 

در  که  است  شهروندان  نزد  دولت  اعتبار  کاهش  آن  پیامد  بزرگ ترین 

نهایت منجر به جدایی ملت از دولت می گردد. ازآن جا که در علم حقوق 

دادگاه ها، نقطه ی پیوند میان ملت با دولت تعریف گردیده است، روشن 

می گردد که تنها پیامد بی اعتنایی دولت در برابر حقوق شهروندان چه 

می تواند باشد؟ 

بی توجهی دولت به شکایت و حقوق شهروندان می تواند شکاف میان 

دولت و ملت را افزایش دهد و بدون شک باعث تقویت مخالفین دولت 

شود. طالبان با تطبیق زور در شماری از مناطق افغانستان در پی حل 

دعواهای حقوقی و جزایی مردم اند. مردم زجر دیده از نهادهای عدلی 

و قضایی به راحتی برای پیش برد شکایت شان می توانند به این گروه 

تعقیب مجرمین  و  به شکایات مردم  این رو بی توجهی  از  مراجعه کنند. 

از  از یک طرف شکاف میان دولت و ملت را افزایش دهد و  می تواند 

جانب دیگر گروه های مخالف دولت و تروریستان را تقویت کند. 

محاکم خودرسانه؛ 
شکاف میان دولت و ملت
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باعث  قندوز،  موقت  سقوط  به ویژه  افغانستان،  در  اخیر  تحوالت 

است.  شده  روسیه  برای  جمله  از  منطقه،  این  در  بسیاری  نگرانی 

بیش ازهمه، حضور روبه  رشد سازمان های تروریستی منطقه ای است 

که زنگ خطر را به صدا درآورده است. این سازمان ها  از پناه گاه های 

داشتند،  آن حضور  در  دهه های طوالنی  که  پاکستان  در  خود  امن 

به سمت شمال افغانستان فرستاده شده اند. خطر افراط گرایانی که 

روسیه والدیمیر  رییس جمهور  یافته اند،  مرکزی گسترش  آسیای  در 

پوتین را نگران کرده است. روسیه ی نگران که نقطه ی اتکای آن 

با  مبارزه  برای  خود  تمایل  می باشد،  نظامی اش  توانایی های  عمدتا 

قابل  روسیه  نگرانی های  اگرچه  است.  کرده  اعالم  را  تروریست ها 

با  آن  تعامالت  زمینه ی دهه های طوالنی  در  باید  اما  درک هستند، 

افغانستان بررسی شوند. 

افغان ها، روسیه )و اتحاد جماهیر شوروی سابق( را به دو دلیل به یاد 

می آورند. نخست، سهم بزرگ این کشور در اصالحات اجتماعی و 

اقتصادی و پروژه های زیربنایی بزرگی که هنوز در سراسر افغانستان 

قابل مشاهده هستند. در طول دهه ی 1960، افغانستان اصالحات 

اقتصادی و اجتماعی را در سراسر این کشور در پیش گرفت و درپی 

دریافت کمک های تکنیکی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بود. 

برخی از این پروژه های بزرگ، شامل جاده ی معروف سالنگ، اولین 

دانشگاه  افغانستان،  در  رهایشی(  (آپارتمان های  جمعی  خانه های 

نمونه های  بسیاری  و  خانه سازی  واحدهای  کابل،  پولی تخنیک 

و  فنی  آموزش های  از جمله  توسعه ای،  می شوند. کمک های  دیگر 

تحصیالت  و  عمومی  نهادهای  کارمندان  برای  آموزشی  برنامه های 

تا  پروژه ها  این  از  تعدادی  می شدند.  همکاری  این  شامل  عالی، 

همکاری های  هم چنین  روسیه  داشتند.  ادامه   1980 دهه ی  اواخر 

گسترده ای در زمینه ی آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان 

ارائه کرده بود. 

دومین خاطره، اشغال نابخردانه ی افغانستان در سال 1979 توسط 

اتحاد جماهیر شوروی سابق است. اشغال افغانستان، مدت کوتاهی 

پس از انقالب ثور در 1987 و کودتای راه اندازی شده توسط حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان اتفاق افتاد. این امر، ماهیت روابط دو 

بر روابط صمیمانه ی  بعد سنگین سیاسی  را تغییر داد و یک  کشور 

مردم با مردم و دولت با دولت گذشته اضافه کرد. اشغال افغانستان، 

بالفاصله به عنوان یک خطای استراتژیک پذیرفته شد که نتیجه ی 

سیگنال های اشتباه پاکستان با همکاری متحدانش، به منظور جلب 

استراتژیک،  اشتباه  این  بود.  افغانستان  به  شوروی  جماهیر  اتحاد 

توسط رییس سابق کی.جی.بی یوری آندروپوف طراحی شده بود. 

تا  شد  موفق  بود،  حرکت  این  اصلی  حامیان  از  یکی  که  پاکستان 

برنامه های ضدافغانستان خود را به عنوان برنامه های ضدکمونیستی 

به غرب و کشورهای عربی بفروشد. 

نیروهای شوروی و رژیم متحد آن در افغانستان، به شدت شورشیان 

دهه ی  اواسط  تا  نداشت.  درپی  نتیجه ای  اما  می کردند  سرکوب  را 

شوروی  رهبر  بود.  یافته  زیادی  افزایش  خشونت ها  سطح   ،1980

خود  چشم انداز  در  خوبی  پایان  که  گورباچف،  میخاییل  سابق 

نمی دید، تصمیم گرفت تا مسیر حرکتش را تغییر داده و درعوض، از 

برنامه ی آشتی بین االفغانی حمایت کند. پس از آن، اتحاد جماهیر 

سیاسی  گفتمان  یک  راه اندازی  به منظور  را  برنامه ای  شوروی، 

فراگیرتر در افغانستان آغاز کرد که در نهایت می توانست منجر  به 

ایجاد یک دولت مستقل شود. در نشست ریکیاویک در سال 1986، 

گورباچف به رییس جمهور ایاالت متحده رونالد ریگان اطمینان داد 

افغانستان خارج خواهد  از  را  نیروهایش  اتحاد جماهیر شوروی  که 

کرد. 

در  تغییرات  با  می شدند،  انجام  مسکو  تایید  با  که  دگرگونی ها 

تغییرات  سپس  و  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  سلسله مراتب 

بیشتر در عرصه ی سیاسی افغانستان آغاز شدند. بااین حال، علی رغم 

تعهدات ریکیاویک و تغییرات به وجودآمده، ایاالت متحده هم چنان 

به  و عربستان سعودی،  پاکستان  ایاالت متحده،  اتحاد  بود.  مردد 

به  مخفیانه  تدارکاتی  و  نظامی  مالی،  حمایت های  فراهم آوردن 

مجاهدین ادامه دادند. این کار آن ها، عواقب فاجعه باری برای ملت 

افغانستان درپی داشت. 

وخیم ترشدن اوضاع، به توافق ژنو انجامید که توسط ایاالت متحده، 

 1988 آپریل  در  پاکستان،  و  افغانستان  شوروی،  جماهیر  اتحاد 

امضا شد. خروج اتحاد جماهیر شوروی در فبروری 1989 درپی این 

توافق، به عنوان شکست کمونیسم مورد تجلیل قرار گرفت؛ فروپاشی 

اتحاد جماهیر شوروی اجتناب ناپذیر شد و وحدت شرق و غرب آلمان 

قریب الوقوع بود. این وضعیت برای آمریکایی ها کافی بود تا عالقه ی 

دست نشانده اش  گروه های  و  پاکستان  به  و  داده  دست  از  را  خود 

آزادی عمل بدهند. 

تا  شد  ناچار  منطقه،  سیاسی  جغرافیای  تغییر  درنتیجه ی  روسیه، 

از  و  باشد  از سوی آسیای میانه  امنیت دروازه هایش  تأمین  به دنبال 

تغییر جهت جنگ از افغانستان به جمهوری های مسلمان در شوروی 

یافتن  برای  کرد  آغاز  را  جست وجویی  مسکو  کند.  جلوگیری  سابق 

مخالفان  عمده  به طور  کمونیستی،  رژیم  در  دوستانش  و  متحدان 

غیر  بازیگران  دیگر  و  پراکنده شده  مجاهدین  درمیان  چپ گرا 

دولتی که می توانستند به خوبی به آن ها در مرزهای جنوبی شان و در 

افغانستان خدمت کنند. متاسفانه، از آن زمان به بعد، هدف روسیه 

پی  در  آن ها  بلکه  نبود،  افغانی  دولت  یک  تشکیل  به  کمک  دیگر 

یافتن متحدان قابل اعتمادی بودند که می توانستند به روسیه قدرت 

کافی برای تأمین منافعشان بدهند. به همین منظور، روسیه تا همین 

مانده  باقی  افغانستان  سیاسی  در  مهمی  بازیگر  به عنوان  نیز  امروز 

است. 

را  سواالتی  روسیه،  فعلی  انگیزه های  باال،  موارد  تمام  به  باتوجه 

همه  از  دارد؟  انتظاری  چه  افغانستان  از  روسیه  است:  برانگیخته 

مهم تر، روسیه چه گونه می تواند در ثبات افغانستان سهم بگیرد؟ آیا 

روسیه نقش خود در افغانستان را، پشتیبانی گسترده برای بازیگران 

روسیه  یا  کند؟  تأمین  را  خود  پیرامون  امنیت  تا  می بیند  شبه دولتی 

ثبات در افغانستان را به عنوان کلید ثبات در آسیای مرکزی می بیند؟ 

مسکو باید پیش از هر اقدامی، این سواالت را با کابل روشن بسازد. 

افغانستان  دولت  دورزدن  قدرت  و  ظرفیت  روسیه  که  است  بدیهی 

این  سابق  متحدان  بر  تکیه  و  ظاهری  حمایت های  طریق  از  را، 

روبه افزایش  تهدید  به  دایمی  پاسخی  رویکرد،  این  اما  دارد.  کشور 

دوام دار  ناامنی های  به  منجر  بلکه،  نمی کند.  ارائه  افراط گرایی 

بیشتری در شمال افغانستان و فراتر از آن خواهد شد. 

برای  به عنوان کلیدی  را  افغانستان  در  ثبات  اگر روسیه  بااین حال، 

رسیدن به ثبات در آسیای مرکزی بداند، فرصت هایی برای تعامالت 

کوتاه مدت و بلندمدت در افغانستان برای این کشور وجود دارد. این 

امر، نیازمند یک استراتژی جامع برای حمایت از دولت افغانستان در 

چندین جبهه است. خبر خوب این است که روسیه ظرفیت و تجربه ی 

موردنیاز برای تحقق بخشیدن به این استراتژی را دارا می باشد. 

رشد  درحال  اختالفات  با  مقایسه  در  که  است  این  همه  از  مهم تر 

دهه ی  در  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  متحده  ایاالت  بین 

دارند.  افغانستان  در  هم راستا  منافعی  مسکو  و  واشنگتن   ،1980

شوروی  دخالت  هم چنین،  داد.  خواهد  تغییر  را  بازی  مسئله،  این 

سابق در جنبه های غیرنظامی، نظامی و صنعتی افغانستان، جایگاه 

قابل توجهی به روسیه می دهد. در جبهه ی نظامی، روسیه می تواند 

امنیت و ثبات در افغانستان را با ارائه ی آموزش ها و تجهیزات نظامی 

و کمک به ارتش و نیروهای امنیتی ملی افغانستان، که نیاز فوری 

و اولویت اول رییس جمهور افغانستان است، افزایش بدهد. افسران 

یا  روسیه  در  می توانستند  افغانستان،  جنگنده ی  خلبانان  و  ارتش 

افغان  امنیتی  نیروهای  درحقیقت،  ببینند.  آموزش  این کشور  توسط 

عمدتاً توسط اتحاد شوروی سابق آموزش داده شده و تجهیز شده اند؛ 

و از این رو، آشنایی بیشتری با سخت افزارهای نظامی روسیه دارند. 

خود  هوایی  پشتیبانی های  برای  افغانستان،  ارتش  مثال،  به عنوان 

از  Mi-17 و Mi-35 روسی استفاده می کند. در کوتاه مدت، هرگونه 

دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  برای  روسیه  تجهیزات  و  نظامی  آموزش 

چالش های  بر  غلبه  برای  و  بود  خواهد  کارآمد  بسیار  افغانستان، 

روبه رشد امنیتی و اجرای عملیات های ضدتروریسم و ضدشورش در 

افغانستان، به این نیروها کمک خواهد کرد. 

پروژه های  بخش  در  می تواند  روسیه  نظامی،  کمک های  بر  عالوه 

صنعتی و زیرساختی بزرگی که برای پیشرفت اقتصادی بادوام حیاتی 

اخیر درمورد ساخت وساز  اخبار  افغانستان همکاری کند.  با  هستند، 

در خانه ها، فقط یک مثال است. این روند می تواند به تولید مصالح 

ساختمانی خام و پیشرفته گسترش پیدا کند که می تواند افغانستان 

اولیه ی  مصالح  تولید  در  به خود  اتکا  مرحله ی  به  رسیدن  برای  را 

ساخت وساز یاری برساند. 

البته، سوالی که مطرح می شود این است که چه سودی برای روسیه 

در این جا وجود دارد. درحالی که روسیه در مرزهای اروپایی اش تحت 

این  برای  اقتصادی  فرصت های  جنوبی  آسیای  در  دارد،  قرار  فشار 

اجرای  برای  فرصتی  منطقه  این  در  هم چنین،  دارد.  وجود  کشور 

مقایسه  در  دارد.  وجود  روسیه  برای  تثبیت شده  سیاسی  نقش  یک 

ثبات  در  عمده ای  نقش  می تواند  افغانستان  در  ثبات  سوریه،  با 

جمهوری های آسیای مرکزی و روسیه داشته باشد. از طرف دیگر، 

را  ناامنی ها  از  شوک آوری  امواج  می تواند  افغانستان  در  بی ثباتی 

به سوی آسیای مرکزی و سرزمین اصلی روسیه بفرستند که پیامدهای 

است  بهتر  و  است  درمان  از  بهتر  پیشگیری  دارد.  درپی  خطرناکی 

اکنون پیشگیری در افغانستان انجام شود. 

رویکرد روسیه به وضعیت نابسامان افغانستان، باید بیشتر با مالحظه 

مهلت ها  و  سریع  راه حل  یک  بر  نه این که  باشد؛  همراه  احتیاط  و 

متحده  ایاالت  توسط  –آن چه  باشد  مبتنی  غیرواقعی  انتظارات  و 

نشان داده شد. نیاز مبرمی برای یک استراتژی بادوام وجود دارد. 

روسیه هم تجربیات و هم ابزارهای مورد نیاز را دارد. و از آن جا که 

انتقادی  کم تر  نداشت،  وجود  خاصی  ایدئولوژیک  جاه طلبی های 

دررابطه با انتشار آن وجود دارد. درنتیجه، نقش روسیه بالقوه مثبت 

و رضایت بخش است.  

منبع: دیپلامت/خیرب ساربان

روسیه در افغانستان:
 آیا گذشته یک سرآغاز بوده است؟

مرتجم: معصومه عرفانی

روسیه، درنتیجه ی تغییر نویسنده: فهیم فرواک
جغرافیای سیاسی منطقه، 
ناچار شد تا به دنبال تأمین 
امنیت دروازه هایش از سوی 
آسیای میانه باشد و از تغییر 

جهت جنگ از افغانستان 
به جمهوری های مسلمان 
در شوروی سابق جلوگیری 
کند. مسکو جست وجویی 
را آغاز کرد برای یافتن 

متحدان و دوستانش در رژیم 
کمونیستی، به طور عمده 
مخالفان چپ گرا درمیان 
مجاهدین پراکنده شده و 

دیگر بازیگران غیر دولتی که 
می توانستند به خوبی به آن ها 
در مرزهای جنوبی شان و در 
افغانستان خدمت کنند. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

پی  در  که  گفته اند  زابل  در والیت  دولتی  مقامات 
جنگی که میان طالبان و افراد داعش در این والیت 
به  و  خورده   شکست  داعش  نیروهای  گرفته،  در 
کوه ها فرار کرده اند. گفته می شود این جنگ برای 
مقامات دولتی  داشته. همین  ادامه  پیاپی  چند روز 
گفته اند که افراد داعش، و مشخصًا تروریست های 
را  هزاره  ربوده شده گان  از  نفر  هفت  ازبکستانی، 

سر بریده اند. 
می دهد  آزار  را  آدم  ذهن  میان  این  در  که  سوالی 
جایی  چه گونه  مگر  زابل  والیت  که  است  این 
روزها  داعش  و  طالب  گروه های  آن  در  که  است 
نشسته  افغانستان  دولت  و  می جنگند  همدیگر  با 
افغانستان می تواند  امنیت ملی  البته  تماشا می کند؟ 
رویداد  گروه  دو  این  جنگیدن  که  کند  استدالل 
فرصت  طرف  دو  هر  به  باید  ما  و  است  خوبی 
بدهیم که همدیگر را تضعیف بکنند.  بسیار خوب. 
»برادر«  اند و   حاال که طالبان  »مخالفان سیاسی« 
افغانستان  دولت  چرا  دارند،  فرق  داعش  با  و  اند 
حمله  زابل  والیت  در  داعش  مواضع  بر  حداقل 
تروریست های  یعنی  داعشی ها،  این  اگر  نمی کند؟ 
سر  و  می ربایند  را  مسافران  که  هستند  خارجی، 
مناطق تحت  مردمان  کام  در  را  زند گی  و  می برند 
افغانستان بر  کنترل خود زهر می کنند، چرا دولت 
دولت  که  وقتی  چرا  نمی کند؟  حمله  آنان  مناطق 
کرده اند،  نشینی  عقب  کجا  به  داعشی ها  می داند 

آن ها را تعقیب نمی کند؟ 
دولت  تصمیم گیرنده گان  که  می رسد  نظر  به 
اصلی  بدنه ی  که  تفصیل،  به  می دانند،  افغانستان 
محلی  قبایل  افراد  نیز  افغانستان  در  داعش  گروه 
»برادران  پیش  سال  یک  تا  که  همان هایی  اند؛ 
و  شدند  سیاسی  مخالف  بعداً  و  بودند  ناراضی« 
حاال زیر اسم داعش فعال اند. قبیله پرستان دولت 
می دانند که کل حرف بر سر قبیله است و داعش 
اند.  واقعیت  یک  روپوش  طالبان  شاخه های  و 
ببیند و داعش  می دانند که هرجا که طالب آسیب 
تضعیف شود، قوه ی قهریه ی قبیله آسیب می بیند. 
و این چیزی نیست که این قبیله پرستان بتوانند با 

آن کنار بیایند.
می داند  حتا  که  دولتی  چرا  نیست،  چنین  اگر 
را  ربوده شده گان  اخیرا  که  تروریست هایی 
و  پایگاه ها  بر  هستند،  ازبکستانی  بریدند  سر 
نمی برد؟  هجوم  آنان  تجمع  مراکز  و  آموزشگاه ها 
شهروندان  کننده ی  کر  فریاد  برابر  در  دولت  چرا 
هزاره که از ستم این آدم خواران به جان آمده اند، 

خاموش است و کاری نمی کند؟

جزیره الداعش
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هستند،  شدن  حمایت  دنبال  به  که  افغان هایی  تعداد 

 31 از  بیش  اکتوبر،  ماه  در  صرف  است.  افزایش  به  رو 

 67 مجموع  در  و  رسیدند  آلمان  به  افغان  پناه جوی  هزار 

هزا تن در سال جاری به این کشور آمده اند. آن ها، پس 

اما  هستند؛  پناهندگان  بزرگ  گروه  دومین  سوری ها،  از 

این  به  افغان ها  از هجوم  جلوگیری  برای  آلمان  حکومت 

کشور برنامه  دارد.

پناهندگان  و  مهاجرت  اداره  در  مقام ها  عادی،  حالت  در 

پناهندگی[  ]متقاضی  افراد  آیا  که  می گیرد  تصمیم  آلمان 

پناهندگی  آن ها  به  آیا  بنابراین  و  هستند  پیگرد  قربانیان 

گیرندگان  تصمیم  که  صورتی  در  اما  خیر.  یا  شود  داده 

درک کامل از جنگ سیاسی، قومی و مذهبی در افغانستان 

مهاجرت  و  پناهندگی  اطالعات  مرکز  از  باشند،  نداشته 

بین المللی،  نهادهای  جهانی  شبکه  در  که   – آلمان 

از  بسیاری  در  محلی  همکاران  و  غیردولتی  سازمان های 

کشورها کار می کند - مشوره می خواهد.

تفاوتهایمنطقهای

دانشگاه  در  که  سیاسی  علوم  دانشمند  یک  برکی،  متین 

تصمیم  روند  در  اغلب  می کند،  تدریس  ماربورگ  آلمانی 

می گوید:  پناه جویان  مورد  در  وی  می کند.  کمک  گیری 

»اگر آن ها از مناطق افغانستان می آیند که یک بخش آن 

یا کامالً توسط طالبان کنترل می شود، آن ها چانس خوبی 

برای ماندن در این جا دارند«. 

تعداد زیادی از پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و اعضای 

سازند  متقاعد  را  مقام ها  نمی توانند  قومی  گروه های  دیگر 

نیستند.  مصئون  کشورشان  از  جایی  هیچ  در  آن ها  که 

برکی که اغلب به عنوان ترجمان پناه جویان کار می کند، 

اگر  که  می گویند  گیرندگان  »تصمیم  می دهد:  توضیح 

شما در غرب افغانستان تحت پیگرد قرار دارید، می توانید 

به کابل نقل مکان کنید«. 

که  دارند  تاکید  بین المللی  سازمان های  حال،  این  با 

اجازه  راه حل ها  این گونه  به  افغانستان  در  خطرناک  وضع 

تندرو  گروه های  دیگر  و  طالبان  چون  نمی دهد؛  ]تحقق[ 

در بسیاری مناطق بمب گذاری می کنند. دفتر سازمان ملل 

اول  نیمه  در  غیرنظامی   1600 مرگ  افغانستان  در  متحد 

سال 2015 را گزارش داده است. در ماه سپتامبر، طالبان 

بر شهر قندوز تاخت و تاز کردند، هرچند این شهر اندکی 

قبل از تصرف آن ]توسط طالبان[ امن گفته می شد.

ماندندرآلمان

با این حال،  کم تر از 50 درصد درخواست های پناهندگی 

افغان ها تصدیق شده اند. این آمار تمام تصویر را انعکاس 

این کشور  افغان ها در  از  زیادی  تعدادی  نمی دهد، چون 

دعوا  اقامت  حقوق  دیگران  حالی که  در  شده اند؛  تحمل 

می کنند.

پرونده های  که  است  داده   نشان  آلمان  در  دادگاه  احکام 

در  اداری  عالی  دادگاه  باشند.  متفاوت  می توانند  افراد 

به  متمایل  افغان  زنان  که  است  کرده  تعیین  نیدرزاکسن 

در  شوند،  برگردانده  افغانستان  به  اگر  غربی،  ارزش های 

خواهند  قرار  بشر  حقوق  شدید  نقض  و  خشونت  معرض 

اجازه  او  به  که  است  افغان  مرد  یک  دیگر  مثال  داشت. 

به  او  گرویدن  چون  بماند  آلمان  در  است  شده  داده 

مجازات  شدیدا  کشورش  در  شد  خواهد  باعث  مسیحیت 

شود.

اقامتموقت

می مانند  آلمان  در  افغان ها  از  بسیاری  که  برکی می گوید 

که  کاری  شود.  داده  پناهندگی  آن ها  به  که  این  بدون 

اجازه  دو سال  بدل  در  آن ها  که  است  این  آن ها می کنند 

اقامت از درخواست پناهندگی شان صرف می کنند. برکی 

برایش  دوسال  جریان  در  بتواند  کسی  »اگر  می گوید: 

آن  در  نشود،  رفاهی  مزایای  مدعی  و  بسازد  زندگی ای 

صورت به آن ها اجازه اقامت دایم داده می شود«. 

شده اند؛  اخراج  افغان ها  از  اندکی  تعداد  صرف  تاکنون، 

برکی  است.  هزینه  پر  و  زمان بر  روند  یک  کار  این  چون 

می گوید:  وی  است.  آگاه  آن  مورد   10 از  صرف  شخصاً 

»صرف افرادی که جرم انجام داده اند، اخراج شده اند«. 

اما از آن جایی که آلمان در مورد توافق نامه پذیرش مجدد 

تغییر  اوضاع  است  ممکن  می کند،  مذاکره  افغانستان  با 

کند.

هفته  سه  عرض  در  باید  پناهندگی  مراحل  برآن،  عالوه 

نظر  تجدید  تصمیم  شمول  به   - شود  تکمیل  آینده  در 

احتمالی. پرو اسایل، سازمان مدافع حقوق بشر، حکومت 

آلمان را به هدف قراردادن افغان ها در این مراحل متهم 

می کند.

گونتر برخارت، مدیر پرو اسایل انتقاد می کند که »میزان 

محروم  شان  حقوق  از  مردم  و  بیابد  کاهش  باید  پذیرش 

سازمان  این  شوند.«  آماده  اخراج  برای  آن ها  تا  شوند 

شکایت دارد که سرنوشت پناهندگانی که هم اکنون این جا 

زندگی می کنند، می تواند در آینده عامل بازدارنده باشد.

با این حال،  کم تر از 50 درصد 
درخواست های پناهندگی افغان ها 

تصدیق شده اند. این آمار تمام تصویر 
را انعکاس نمی دهد، چون تعدادی زیادی 
از افغان ها در این کشور تحمل شده اند؛ 

در حالی که دیگران حقوق اقامت دعوا 
می کنند.

احکام دادگاه در آلمان نشان داده  است 
که پرونده های افراد می توانند متفاوت 
باشند. دادگاه عالی اداری در نیدرزاکسن 

تعیین کرده است که زنان افغان 
متمایل به ارزش های غربی، اگر به 

افغانستان برگردانده شوند، در معرض 
خشونت و نقض شدید حقوق بشر قرار 

خواهند داشت. مثال دیگر یک مرد 
افغان است که به او اجازه داده شده 

است در آلمان بماند چون گرویدن او به 
مسیحیت باعث خواهد شد در کشورش 

شدیدا مجازات شود.

اخراج پناهندگان به افغانستان:
 کشور مبدا امن است یا ناامن؟

منبع: دویچه ویله /اندرس گوروسکی

ترجمه: حمید مهدوی



اطالعات روز: اشتون کارتر، وزیر دفاع امریکا، در 
اظهاراتی از سیاست خارجی روسیه که او آن را 

»خصامنه« خوانده، به شدت انتقاد کرده است.
آقای کارتر گفته است که قدرت منایی نظامی 
کننده  نگران  چیز  هر  از  بیش  روسیه  هسته ای 
است چرا که تعهد آن کشور به ثبات اسرتاتژیک 

در جهان را زیر سوال می برد.
کارتر سیاست های خارجی روسیه را برای نظام 

بین امللل مشکل آفرین خوانده است.
به نقل از بی بی سی، وزیر دفاع امریکا مقامات 
و  اوکراین  ملی  حاکمیت  نقض  به  را  کرملین 
ارعاب کشورهای حوزه  برای  گرجستان، تالش 

دریای بالتیک و دامن زدن به جنگ داخلی در 
سوریه متهم کرده است.

جنگ  دنبال  به  کشورش  که  است  افزوده  او 
که  است  کرده  تأکید  ولی  نیست  روسیه  با 
اقدامات  از  وی  قول  به  دفاع  برای  واشنگنت 

خصامنه مسکو، تدابیر الزم را اتخاذ می کند.

اطالعات روز: حسن روحانی، رییس جمهوری 
ایران، در بیست و یکمین منایشگاه مطبوعات 
ابتدا واقعیت را  باید  این کشور گفته که رسانه  
بگوید و بعد به نقد برسد و سپس به مردم امید 

بدهد.
یکشنبه،  روحانی  آقای  زمانه،  رادیو  از  نقل  به 
یکمین  و  بیست  در  حضور  با  عقرب،   17
و  مطبوعات  نقش  به  مطبوعات  منایشگاه 
رسانه ها و اهمیت باال بردن »امید« در میان مردم 
»انتقاد ها  گفت:  و  پرداخت  منصفانه«  »نقد  و 
حق رسانه هاست، اما نقد منصفانه است و البته 
داده  مسئوالنه  پاسخ  نیز  منصفانه  نقد  به  باید 

شود.«
رسارس  در  »امید  امروز  که  این  بیان  با  روحانی 
الزمه  را   امید  دارد«،  بیشرتی  تبلور  کشور 
»رسمایه گذاری  مقاومتی«،  اقتصاد  شدن  »پیاده 
دانست  نفتی«  صادرات  »افزایش  و  خارجی«، 
که  رسانه هایی  آن  تعداد  »البته  کرد:  اضافه  و 
بسیار  می کنند  تزریق  جامعه  به  را  ناامیدی 
نفع  به  که  رسانه هایی  درعوض  هستند.  اندک 
همه  از  من  بسیارند.  می کنند،  کوشش  مردم 
منتقد  و چه  رسانه هایی که چه حامی هستند 
از  و  رسانه ای  از  منی توانم  اما  می کنم.  تشکر 
کسانی که از اخالق حرفه ای مطبوعات فاصله 

می گیرند تجلیل کنم. منی توانم از رسانه هایی 
می پاشند،  مردم  میان  در  را  ناامیدی  بذر  که 

تشکر کنم.«
روحانی در انتقاد به عملکرد برخی از رسانه ها 
و رسانه ها که  برخی نرشیات  »متأسفانه  گفت: 
با پول بیت املال اداره می شوند، پول بیت املال 
هزینه  با  و  می کنند  استفاده  حاکمیت  علیه  را 

دولت علیه دولت رفتار می کنند.«
با  ایران  مطبوعات  یکمین منایشگاه  و  بیست 
شنبه  از  مسئوالنه«  پاسخ  منصفانه،  »نقد  شعار 
1۶ عقرب در مصالی تهران آغاز شد و جمعه 

۲۲عقرب پایان خواهد یافت.
این منایشگاه حدود 7۰۰ رسانه در ۹ گروه  در 
فرهنگی،  اندیشه،  و  دین  خانواده،  و  »عمومی 
تخصصی،  آموزشی  اقتصادی،  سیاسی،  هرنی، 
مطبوعاتی،  مؤسسات  منطقه ای،  و  محلی 
روزنامه ها و خربگزاری ها« و در قالب ۶۰۰ غرفه 

حضور دارند.
شامری از رسانه های محافظه کار و منتقد دولت 
روحانی مانند روزنامه های  کیهان و وطن امروز، 
خربگزاری های فارس و تسنیم و هفته نامه ۹ دی  

از حضور در این منایشگاه انرصاف دادند.
توقیف و تعطیلی مطبوعات در ایران

رییس جمهوری ایران با تأکید بر این که »کلمه 

یک  در  کلمه  آخرین  باید  تعطیل  و  توقیف 
مطبوعات  »نظام  داشنت  لزوم  به  باشد«  رسانه 
با قوانین روشن« اشاره کرد و گفت: »هر مأمور 

امنیتی معیار مطبوعات نیست.«
روحانی در ادامه از مصئونیت برخی از رسانه ها 
گفت:  و  کرد  انتقاد  توقیف  و  تعطیلی  از 
برای  رسانه ها  برخی  کشور  یک  در  »منی توان 
باشند  مصئون  توقیف  و  تعطیلی  از  همیشه 
هرچه  تنها  نه  و  باشند  داشته  امنی  حاشیه  و 
می خواهند بنویسند که نقش پولیس مخفی را 
ایفا کنند به طوری که از برخی نرشیات می توان 
توقیف  یا  بازداشت  کسی  چه  فردا  فهمید 
دستور  در  کسی  چه  آبروی  ریخنت  و  می شود 

کار است.«
زندان های  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  ایران 
آزادی  کننده  نقض  و  جهان  در  روزنامه نگاران 

بیان و مطبوعات به شامر می آید.
بر اساس گزارش سال ۲۰1۵ سازمان گزارشگران 
حیث  از  ایران  کشور،   1۸۰ میان  در  مرز،  بدون 

آزادی مطبوعات در رتبه 17۳ قرار دارد.
سازمان خانه آزادی ایران نیز در گزارشی که 1۰ 
جایگاه  که  کرد  اعالم  بود  کرد  منترش   ۹۴ ثور 
 1۹۹ میان  در  مطبوعات  آزادی  نظر  از  ایران 

کشور در رتبه 1۹1 است.

به روز یک شنبه،  میامنار  مردم  اطالعات روز: 
17 عقرب، برای مشارکت در انتخابات عمومی 

این کشور به پای صندوق های رأی رفتند.
چند  و  سال   ۲۵ از  پس  بار  نخستین  این 
این کشور در  نظامیان است که مردم  حکومت 

یک انتخابات رشکت کردند.
پایان  رسمی  اعالم  با  گزارش ها،  اساس  بر 
تا  اما  شد؛  خواهد  رشوع  آرا  شامرش  انتخابات، 
اعالم نتایج نهایی چند روز طول خواهد کشید.

به نقل از بی بی سی، حزب حاکم همبستگی 
می شود  حامیت  نظامیان  سوی  از  که  توسعه  و 
می رود  انتظار  و  است  پیشتاز  انتخابات  این  در 
به  متعلق  دموکراسی  برای  ملی  لیگ  حزب 
آنگ سان سوچی هم سهم بزرگی از آرای مردم 

را به دست آورد.
آنگ   فقید  همرس  خارجی  تابعیت  به  توجه  با 
ریاست جمهوری  به  او منی تواند  سان سوچی، 
برسد اما تاکید کرده است که با پیروزی در این 
مشارکت  کشور  امور  موثر  اداره  در  انتخابات، 

خواهد داشت.
است  گفته  میامنار  جمهوری  رییس  سین،  تین 
که انتظار دارد »حکومت جدید بر اساس نتایج 

این انتخابات شکل بگیرد.«
برای رشکت  میامنار،  مردم  از  میلیون   ۳۰ حدود 

در انتخابات، واجد رشایط بودند.
مختلف  حزب   ۹۰ از  نامزد  هزار  شش  از  بیش 
برای به دست آوردن ۶۶۴ کرسی پارملان میامنار 

با یکدیگر رقابت کردند.

منایندگان  برای  کرسی ها  از  درصد   ۲۵
غیرمنتخب نظامی، کنار گذاشته شده است.

رییس  منی تواند  قانوناً  که  سوچی  خانم 
بود  گفته  پنجشنبه  روز  شود  میامنار  جمهوری 
جایگاهی  در  شود  انتخابات  برنده  حزبش  اگر 

»باالدست رییس جمهور« قرار خواهد گرفت.
حزب لیگ ملی برای دموکراسی باید دست کم 
۶7 درصد کرسی های پارملان را به دست آورد تا 

حائز اکرثیت در این انتخابات شود.
از رشکت  روهینجا  به  موسوم  میامنار  مسلامنان 
احزاب  از  کدام  هیچ  و  محرومند  انتخابات  در 
حزب  جمله  از  انتخابات  در  کننده  رشکت 
متعلق به خانم آنگ سان سوچی نامزد مسلامن 

ندارند.

یمن  از  گزارش ها  روز:  اطالعات 
می رسانند که شبه نظامیان حوثی 
در  مالحظه  قابل  پیرشوی  پی  در 
والیت  از  بخشی  یمن،  جنوب 
را  عدن  شهر  شامل  در  لحج 

تحت کنرتل درآورده اند.
به نقل از بی بی سی، منابع نظامی 
شبه  که  گفته اند  کشور  این  از 
نظامیان حوثی در حال حارض در 
تپه های مرشف  والیت لحج روی 
به پایگاه هوایی اسرتاتژیک العند 

موضع گرفته اند.
نیروهای »ارتش ملی« و »مقاومت 
منصور  ربه  عبد  از  که  مردمی« 
یمن  جمهوری  رییس  هادی، 

را  پایگاه  این  می کنند  حامیت 
حوثی ها  با  شدید  نربدی  از  پس 
در  ترصف  به  اگست  ماه  در 

آوردند.
مقر  پایگاه  این  حارض  حال  در 
تحت  ائتالف  سودانی  نیروهای 

رهربی عربستان سعودی است.
روز  یمن،  دولتی  منابع  گفته ی  به 
واقع  مدربه،  در  عقرب   1۶ شنبه 
تغز  و  لحج  والیت  بین  مرز  در 
نربدهای  یمن،  غرب  جنوب  در 
وفادار  نیروهای  بین  سنگینی 
شبه  و  هادی  منصور  ربه  عبد  به 

نظامیان حوثی روی داد.
هم چنین  حوثی  نظامیان  شبه 
ساعت ها  از  پس  را  دمت  شهر 
نیروهای دولتی  با  محارصه و نربد 

دوباره ترصف کردند.
در نتیجه ی این برخوردها ۹ تن از 
نیروهای وفادار به منصور هادی و 
11 نفر از حوثی ها کشته شده اند.
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بگو مگو از

گاهی که در ماشین هستیم، با هم »بازی کلامت« می کنیم که 

انواِع من درآوردی بسیار دارد. یکی آن که مهراز کلمه ای را بگوید 

و اگر فرانسه است، بپرسد انگلیسی یا فارسی اش آن چه می شود 

و به عکس. پریروز از او پرسیدم people به فرانسه چه می شود. 

بی درنگ گفت “les gens”. ساده دالنه ذوق کردم. فکر کردم اگر 

فرانسه  )پوپل(   peuple هامن  انگلیسی  پیپل  می گفتم  اول  شاید  می پرسید  من  از  کسی 

است، در حالی که این دو یکی نیستند و در سیاق برخی عبارات منی توانند جای یکدیگر 

به کار بروند.

نجف علی  از  فارسی«   – عربی  معارص  اصطالحات  »فرهنگ  پیش گفتار  پیش،  روز  چند 

میرزایی )فرهنگ معارص، 1389( را می خواندم. به نکته ی درستی اشاره کرده بود که چه 

بسا فارسی زباناِن ناآشنا با زبان عربی از آن غافل باشند: بسیاری از واژگان عربی در زبان 

فارسی، معنایی فارسی یافته اند و در زبان عربی بدان معنا به کار منی روند. گاهی معنای 

یک واژه ی عربی در زبان فارسی بسیار متفاوت از معنای هامن واژه در زبان عربی است. 

آقای میرزایی جدولی از چهل واژه را با معنای آن در زبان عربی و فارسی در پیش گفتاِر خود 

آورده است. مثاًل »متایل« در فارسی به معنای رغبت، میل و کشش است، ولی در زبان 

عربی به معنای گیج خوردن و تلوتلو خوردن است. یا در فارسی »عکس« به معنای تصویر 

است، ولی در عربی به معنای منعکس کردن، بازتاب دادن.

روزنامه های عربی را که ورق می زدم، می دیدم به راحتی می توان فرهنگ واژگانی تهیه 

کرد از واژگان عربی که دو کاربرد معنایی متفاوت در زبان فارسی و زبان عربی دارند. کمی 

که فکر کردم دیدم احتاماًل شامر این واژه ها از هزار هم بیش باشد. یکی از دالئلی که 

رسه گرائی را ناموجه می سازد همین غفلت از فارسی شدن واژگان عربی است. واژگانی که 

تبار عربی دارند، ولی در فارسی کاربردی رایج یافته اند، دیگر عربی نیستند و فارسی به 

شامر می آیند. رسه گرایی، سودائی است زاده ناآشنائی با کار و کرِد زبان.

را خواندم. فرصتی داشتم  از آن  را ورق زدم و صفحاتی  »فرهنگ اصطالحات معارص« 

صفحات بیشرتی را می خواندم و چیزکی می نوشتم. خوش حال ام که در سال های اخیر، 

فرهنگ های عربی-فارسی و فارسی-عربی سودمندی نرش یافته است. بیست سال پیش، 

وقتی کار ترجمه از عربی به فارسی را آغاز کردم، تقریبًا هیچ فرهنگ واژگان معارصی یافت 

منی شد و کار ترجمه بسیار دشوار بود. امیدوارم انتشار این فرهنگ ها زمینه ای برای شتاب 

گرفنت ترجمه ی بهنجار متون مهم عربی معارص را به فارسی فراهم آورد.

دريافتتسليحات،آرى؛ازكشورهندوستان،نه!

زيرا:

1. تحويل دهى تسليحات از جانب هند، مرشوط به تداوم ادعاى 

ارىض از جانب افغانستان عليه پاكستان، و به معناى ادامه ى ىب 

پايان بحران، و پيجيده تر شدن بيش از پيش قضيه ى افغانستان است.

2. دريافت تسليحات از هند، به معناى قبول جنگ نيابتى از جانب آن كشور عليه پاكستان 

است. به عباره ى ديگر، اخذ تسليحات از هند، به معناى وارد شدن در دشمنى تاريخى آن 

كشور با پاكستان، به نفع هند است.

ويژه-  به   - بيشرت كشورهاى اسالمى  باعث تشويق  از هند،  تسليحاىت  دريافت كمك   .3

كشورهاى عرىب در ادامه ى حاميه از پاكستان است.

4. دريافت تسليحات از هند، به قيمت نگهداشنت افغانستان در حوزه ى جيوپولتيك جنوب 

آسيا است؛ اين امر سبب مى گردد كه جهانيان افغانستان را -كامكان -از عينك پاكستان 

ببيند.

5. در حايل كه فقط آن قسمت از تسليحات هندى كه منشاى روىس دارند، با سالح هاى 

متعارف نريوهاى نظامى افغانستان هم خواىن دارد، چرا هامن سالح ها از اصل روىس آن 

بايد به ياد داشت كه هندى ها، پيشينه ى كارهاى بزرگ در عرصه ى  تدارك نگردد؟ تازه 

كمك نظامى را ندارند.

6. باالخره، يگانه راه حصول تسليحات هندى، از بحريه ى عرب يا خليج فارس، از مسري 

ايران است. راهى دشوار گذار، آسيب پذير و خود منوط به رشايط سخت.

ممنونمكهبرصورتمُتفمنیاندازید!

نخستني  نه  رخشانه،  كردم.  سنگسار  فريوزكوه  در  را  رخشانه 

قرباين ام است، نه آخرين اش. اين داستان را پي خواهم گرفت. 

معارشت هاي  به  گريدادن  خوش لباس،  دخرتان  فاحشه خواندن 

زنان، به رسم دیرسال آزار و اذيت آن ها در كوچه و خيابان و جديدًا رسانه هاي اجتامعي 

و هر كنج و كمر ممكن و در كليت مسئله، احساس احمقانه ي مالكيت يب حد و حرص بر 

همه ي امور زندگی زنان مملكت، نوعي از رخشانه كيش ام است. در اين وضعيت اما، طبق 

معمول روزانه با زنان و دخرتان بسياري در دانشگاه و محل كار و خيابان و كوچه و بازار 

روبه رو هستم. هيچ زين، بر صورتم تف مني اندازد. هيچ دخرت آشنايي، در كم ترين فرصت 

طبق  هم  هنوز  شان،  صميمي ترهاي  است.  نكرده  دريغ  ازم  را  لبخندش  پريس،  احوال 

معمول »جان« را از آخر اسمم حذف مني كنند. خدمه ي دانشكده ام، هنوز هم »بچيم« 

تاكيس، خانم ها مثل گذشته »بيه در/بيه در جان« مي گويندم.  در  گفته صدايم مي كند. 

خواهي  معذرت  تلفني ام  متاس  به  پاسخ دادن  در  تعلل  دليل  به  حتا  آشناها،  از  دخرتي 

مي كند. هم دانشكده ام، همني امروز وسط جاده ي دانشگاه در برابر چشامن هشت نفر از 

رفقا، هرچند به شوخي، شاخه ي ُگل گاليب هديه ام كرده است.

سينه هاي  و  پريشان  گيس هاي  با  اين كه  از  مني اندازند،  تف  صورت ام  بر  اين كه  از 

چاک شده و دریده، شهر را در بلواي نفرين مردان رخشانه كش و فرخنده ستيز، برايم جهنم 

نكرده اند، از اين كه با كامل انسانيت و مهرباين، در معابر و اماكن، به نشان نفرت و انزجار 

از طايفه ي مرد، رخ مني پوشانند، در عجبم. زنان مملكتم، يا يب عرضگاين گلو به خشونت  

از  يا آن قدر مهربان و بزرگ مرتبت كه  ناآشايند،  با عصيان و آشوب  دادگانی هستند كه 

توان تنگ و حقیِر عاطفه ي رخشانه ُكش و سنگسارگِر من خارج است. به دور از خاك در 

چشم خويشنت پاشيدن، اگر زنان اين كشور ندانند، خود مي دانم كه حتا در شيك ترين نوع 

شخصيتي كه از خود به جهان اطرافم مي فرستم، باز هم در طريقتي از انواع دخرتكيش، 

يك سنگسارگر ام. من قاتل رخشانه ام. فرخنده را ذهنیت پوسیده ی من کشت.

Mehdi Khalaji

Mohaiuddin Mahdi

Khadim Hussain Karimi





وزیر دفاع امریکا: 
قدرت نمایی نظامی هسته ای روسیه نگران کننده است

رییس جمهور ایران در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات:
 از رسانه هایی که بذر ناامیدی می پاشند تشکر نمی کنم

پایان انتخابات تاریخی در میانمار

شبه نظامیان حوثی در جنوب یمن پیشروی کردند
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نرشیه ساندی اکسپرس اعالم کرد باشگاه چلسی سه مربی را 
برای جانشینی ژوزه مورینیو در نظر دارد. 

بار دیگر  استوک سیتی،  مقابل  شکست روز شنبه چلسی 
شایعات در مورد اخراج ژوزه مورینیو را قوت بخشید و اکنون 
از برندان راجرز، روبرتو دی متئو و گاس هیدینک به عنوان 

گزینه های جانشینی او نام برده می شود. 
گاس هیدینک در سال ۲۰۰۹ و پس از اخراج لوئیس فیلیپه 
تا  این تیم را  اسکوالری هدایت آبی ها را برعهده گرفت و 

نیمه نهایی چمپیونزلیگ پیش برد. 
دی متئو نیز در سال ۲۰1۲ جانشین آندره ویالس بواس روی 
نیمکت آبی ها شده بود و توانست اولین قهرمانی این تیم در 
چمپیونزلیگ را رقم بزند؛ هرچند در اوایل فصل 1۳-۲۰1۲ از 

کار برکنار شد. 
برندان راجرز هم که به تازگی از لیورپول اخراج شده، در اولین 
مقطع حضور مورینیو در چلسی، یکی از اعضای کادر فنی 

او بود. 
مغلوب  گول  یک  با  گذشته  شنبه شب  حالی  در  چلسی 
استوک سیتی شد که مورینیو به دلیل محرومیت، اجازه ورود 

به ورزشگاه را نداشت. 

لوئیس فان خال، رسمربی منچسرتیونایتد، اعالم کرد الزم 
باید  منایش های  که  کنند  یادآوری  او  به  هواداران  نیست 

هجومی ارائه بدهند.  
شیاطین رسخ بعد از چند تساوی بدون گول در لیگ برتر، 
شنبه شب توانستند ۲-  ۰ وست بروم را از پیش رو بردارند.  

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گول به پایان رسید و 
فریادهای "حمله، حمله،  حمله"  با  مانند همیشه  هواداران 
ارائه  هجومی  منایشی  می خواستند  خال  فان  شاگردان  از 

بدهند.  
من  گفت:  خربنگاران  به  بازی  از  بعد  هلندی  مربی  این 
مقابل  چنین  باید  ما  می کنم.  درک  را  هواداران  احساس 
این دشوارترین کاری  اما  تیم دفاعی ای، بهرت حمله کنیم 

است که می توانید مقابل چنین تیم هایی  انجام بدهید.  
را  آن ها  نظر  باید  و  هستم  راضی  هواداران  از  همیشه  من 
بپذیرید اما فکر می کنم آن ها خیلی تحت تاثیر  نظرات 
می کنند،  بیان  رسانه ها  که  انتقاداتی  همه  و  اسکولز  پل 

قرار گرفتند.  
با تحلیل کنند. وقتی فریاد  بازی  باید خودشان هم  آن ها 
می زنید حمله، حمله و ما برای ۸۵ دقیقه حمله می  کنیم، 
باید به عنوان هوادار فکر کنید که این فریاد درست است 
یا نه. آن ها می خواهند ما بدانیم که باید گول  بزنیم. مادر 
همیشه  گول زنی  می دانند.  را  این  هم  من  بزرگ  مادر  و 

مهم ترین مسئله است.  

یورگن کلوپ، رسمربی لیورپول، به انتقادهای ژوزه مورینیو از 
رفتارش در کنار زمین پاسخ داد.  

زمین  کنار  در  پرشورش  رفتار  خاطر  به  را  کلوپ  بسیاری 
چنین  او  اگر  بود  گفته  تازگی  به  اما  مورینیو  می شناسند 
با جریمه روبرو خواهد  بدهد،  انجام  را کنار زمین  حرکاتی 

شد.  
این شیوه مربی گری من است.  به خربنگاران گفت:  کلوپ 
من تالش می کنم آرام باشم اما آسان نیست. من  مشکلی با 
داوران چهارم ندارم. اگر از آن ها سوال می کنم به خاطر این 
است که تازه به لیگ برتر آمده ام و  بعضی از تصمیم ها را 

درک منی کنم.  
من تالش می کنم همه چیز را در مورد فوتبال انگلیس یاد 
بگیرم و این برای من مهم است که بدانم داوران  انگلیسی در 
بعضی رشایط چطور رفتار می کنند. در چند هفته گذشته، 

واقعا تصمیم ها متفاوت بوده است.  
من در بیشرت اوقات رفتار محرتمانه ای دارم اما گاهی اوقات 
بین  تفاوت  زیادی  منی دهد.  نشان  را  این  چهره ام  حالت 

حالت صورتم و آن چه واقعا می گویم، وجود دارد.  

زالتان: 
قهرمانی در دستان پاری سن ژرمن است

افسوس بالن از رفنت کومان
 به بایرن

فان خال: 
صرب کلید پیروزی ما مقابل وست بروم بود

ژاوی: 
ال کالسیکو 50-50 است

ملپارد: 
مشکل چلسی بزرگ تر از بحران مقطعی است

کلوپ: 
هندرسون کاپیتان لیورپول باقی خواهد ماند

ونگر: درکریسمس شانس قهرمانی مان
 مشخص می شود

تیاگو سیلوا: 
رونالدو به PSG می آید

ژرمن  سن  پاری  مهاجم  ابراهیموویچ،  زالتان 
در  فرانسه  لیگ  در  قهرمانی  که  کرد  عنوان 
تا  طوالنی  راهی  هنوز  ولی  آن هاست  دستان 

پایان باقی مانده است. 
زالتان موفق شد مقابل تولوس ۲ گول به مثر 
برساند تا در نهایت پی اس جی ۵-۰ حریف 
اختالف  امتیاز   11 با  دهد.  شکست  را  خود 
در  را  قهرمانی  سوئدی  مهاجم  دوم،  تیم  با 

دستان تیمش می بیند. 
او گفت: ما در مسیر درستی قرار داریم. مقابل 

رئال مادرید در چمپیونزلیگ عملکرد خوبی 
خوردیم.  شکست  متاسفانه  ولی  داشتیم 
پیروزی فوری پس از آن بازی برای مان خیلی 
پیروز  و  کردیم  کار  خوب  خیلی  بود.  مهم 
هنوز  ولی  ماست  در دستان  قهرمانی  شدیم. 
شانس  بربیم،  بیشرت  چه  هر  نیست.  قطعی 

بیشرتی در دیگر رقابت ها خواهیم داشت. 
امتیاز  به این جای کار، ۳۵  تا  پاری سن ژرمن 
فرم  و  به دست آورده  را  امتیاز ممکن  از ۳۹ 

بسیار خوبی در لیگ فرانسه داشته است. 

این که  از  ژرمن  سن  پاریس  رسمربی 
هافبک مستعد تیمش در کشورهای دیگر 

می درخشد افسوس می خورد. 
که  کومان  کینگزلی  درمورد  بالن  لورن 
تابستان  انتقاالت  و  نقل  فصل  اواخر 
سال  دو  مدت  به  قرضی  انتقالی  با  جاری 
گفت:  شد  مونیخ  بایرن  راهی  یوونتوس  از 
است.  برخوردار  بسیاری  توانایی های  از  او 
خیلی  کرد،  ترک  را  پاریس  که  ناراحتم 

حیف شد. 
تا   ۲۰۰۴ سال های  بین  که  ساله   1۹ کومان 
۲۰1۴ پیراهن پی اس جی را بر تن می کرد، 
بعد از ده سال حضور در این تیم راه ایتالیا 
را در پیش گرفت و به عضویت بانوی پیر 

تورین درآمد. 
بار بازی  بالن افزود: او را در یوونتوس پنج 
این  هم  ما  می ماند  پاریس  در  اگر  دادند؛ 
او  می دادیم.  قرار  اختیارش  در  را  فرصت 
جستجو  تورینو  در  را  بختش  می خواست 
کند که به آرزویش هم رسید. آرزو می کنم 
در هر تیمی که هست بهرتین عملکرد را 
به منایش بگذارد و برایش در تیم ملی هم 

آرزوی موفقیت می کنم. 
گفتنی است کومان که این روزها در بایرن 
شده  تبدیل  تاثیرگزار  مهره  یک  به  مونیخ 
است، در دوازده بازی برای این تیم به میدان 
رفته که حاصل آن به مثر رساندن دو گول 

و مهیا ساخنت شش گول بوده است. 

منچسرتیونایتد،  رسمربی  خال،  فان  لوئیس 
بروم،  وست  مقابل   ۰-۲ پیروزی  از  پس 
صرب را کلید پیروزی تیمش در این  دیدار 

دانست.  
تساوی  به  تیم  دو  دیدار  این  اول  نیمه  در 
بدون گول رسیدند اما در نیمه دوم، شیاطین 
لینگارد و خوان  بار  توسط جسی  رسخ دو 

ماتا به گول رسیدند و پیروز شدند.  
همه  گفت:  خربنگاران  به  خال  فان 
می دانند  کردند،  بازی  فوتبال  که  آن هایی 
تیم هایی  مقابل  کار، گول زنی  مشکل ترین 
در  فقط  می کنند.  بازی  دفاعی  است  که 

کناره ها فضا وجود دارد و ما تالش کردیم 
این این فضاها استفاده کنیم.  

چنین  مقابل  می توانید  که  شیوه ای  تنها 
بازی  یافته ای  سازمان  و  دفاعی  تیم های 
کنید، هامن کاری است که ما انجام دادیم؛ 
بازیکنان  دوم،  نیمه  در  است.  صرب  به   نیاز 
صاحب  ما  و  شدند  خسته  بروم  وست 
تغییر  را  بازی  اول  گول  شدیم.  موقعیت 
داد  زیرا فضاهای بیشرتی به دست آوردیم. 
و  ببینید  را  مارسیال  کیفیت  می توانستید 
دوم  گول  به  توانستیم  او  حرکات  روی  ما 

 برسیم.  

در  حضور  سال   17 از  پس  هرناندز  ژاوی 
بارسلونا، تابستان امسال این تیم را به مقصد 
السد قطر ترک کرد.  این اولین سالی است 
که ژاوی شانس بازی کردن در ال کالسیکو 
مقابل رئال را ندارد و البته هنوز هم دلتنگ 

حضور در چنین مسابقه ای است. 
بارسا  و  رئال  پیروزی  شانس  مورد  در  او 
ستاره  دارد.  جالبی  عقیده  مسابقه،  این  در 
گفت:  خربنگاران  به  السد  روزهای  این 
و  پیچیده  بسیار  مسابقه  ال کالسیکو یک 
دشوار؛ ولی در عین حال منایش بزرگی از 

فوتبال است که حضور در آن، آرزوی هر 
تیمی  هیچ گاه  دنیاست.  در  فوتبالیستی 
و  بداند  برنده  پیش  از  را  خود  منی تواند 

همیشه این بازی ۵۰-۵۰ است. 
بخصوص که ال کالسیکوی آتی در برنابئو 
برای  دشواری  زمین  که  شد  خواهد  برگزار 
رئال  هم  و  بارسلونا  هم  است.  شدن  پیروز 
می کنم  فکر  و  می بینم  آماده و رسحال  را 
شاهد  را  زیبایی  و  انگیز  هیجان  مسابقه 
بازی  این  برنده  بود ولی گفتم که  خواهیم 

را منی توان حدس زد. 

فرانک ملپارد، هافبک سابق چلسی معتقد 
است که مشکالت این فصل چلسی یک 

بحران مقطعی نیست. 
استوک  مقابل  دیدار آخر خود  در  چلسی 
سیتی نیز شکست خورد تا روند ضعیفش 
را ادامه دهد و هفتمین شکست خود را در 
این فصل کسب کند. مدافع عنوان قهرمانی 
و  گرفته  قرار  جدول  شانزدهم  ی  رده  در 
آبی ها  مشکالت  که  است  معتقد  ملپارد 

خیلی بیشرت از یک بحران مقطعی است. 
از  بزرگ تر  خیلی  مشکل  این  گفت:  او 
دایام  چلسی  است.  مقطعی  مشکل  یک 
چه  هر  باید  آن ها  است.  باخنت  حال  در 

رسیع تر روند را تغییر دهند. باید مشکالت 
نگاه  یک  کنند.  حل  رسیع تر  چه  هر  را 
روندشان  چرخش  برای  آن چه  به  اجاملی 
عملکرد  به  منی توان  انداخته ام.  دارند  نیاز 
فقط  آن ها  نظرم  به  گرفت،  ایرادی  آن ها 
بگیرند،  نتیجه  باید  بودند.  بدشانس  کمی 

به همین سادگی. 
ملپارد سپس راجع به مورینیو گفت: او این 
انجام  باید تالش زیادی  هفته در مترینات 
چیزها  خیلی  زیرا  مباند  مثبت  باید  دهد. 
علیه چلسی گفته می شود. بازیکنان خیلی 
ناراحت و بدون اعتامد به نفس هستند که 

این را به وضوح می توان دید. 

عنوان  لیورپول  رسمربی  کلوپ،  یورگن 
به  بازگشتش  در  هندرسون  جردن  که  کرد 

میادین کاپیتان لیورپول باقی خواهد ماند. 
ماه  از  مصدومیتش  از  پس  هندرسون 
سپتامرب از میادین به دور بود و جیمز میلرن 
کاپیتان لیورپول از ابتدای فصل بوده است. 
با رفع مشکل هافبک ۲۵ ساله و بازگشتش 
به میادین، کلوپ عنوان کرد که هندرسون 
بازوبند را برای لیورپول به باز خواهد بست. 
او گفت: هیچ شکی در این زمینه نداشتم. 

گرفته  را  تصمیم  این  کسی  چه  منی دانم 
ولی سوالی در این زمینه نکردم زیرا به نظرم 
منطقی می آید. من او را مالقات کردم و او 

یک رهرب واقعی است. 
امیدواریم در هفته های پیش رو به میادین 
باقی  ما  کاپیتان  هندو  که  البته  و  برگردد 

خواهد ماند. 
لیورپول  نیمکت  روی  وقتی  از  کلوپ 
نشسته، شکست ناپذیر بوده و تا به این جا، 
۳ پیروزی و ۳ تساوی به دست آورده است. 

آرسن ونگر، رسمربی آرسنال معتقد است که 
شانس قهرمانی تیمش در لیگ برتر به فرم 

تیمش در کریسمس بستگی دارد. 
بایرن مونیخ  آرسنال چهارشنبه شب مقابل 
از  صعود  احتامل  تا  خورد  شکست   1-۵
گروهش در چمپیونزلیگ کاهش پیدا کند. 
در  تاتنهام  میزبان  دیروز  آرسنال  آن که  با 
دربی شامل لندن بود، ونگر شانس قهرمانی 

تیمش را فرم تیم در کریسمس می داند. 
می گویم  شام  به  کریسمس  در  گفت:  او 
در  داریم.  قهرمانی  شانس  چقدر  که 
باشیم.  قهرمانی  کورس  در  باید  کریسمس 

انگیزه های مان باالست. باید این را در بازی 
هم نشان دهیم. اتفاق مثبتی که رخ داده این 
است که به جز دیدار مقابل سیتی، متامی 
ما  داده ایم.  انجام  را  سخت مان  بازی های 
مقابل چلسی، لیورپول، وستهام، لسرت سیتی 
و یونایتد بازی کرده ایم. دو سال پیش وقتی 
تیم های  با  مدتی  برای  بودیم،  صدرنشین 
تیم های  با  تنها  بودیم.  نکرده  بازی  خوب 
نیمه دوم جدول بازی کرده بودیم. امسال با 
وجود بازی کردن با تیم های خوب، با قدرت 
در کورس قهرمانی و هم امتیاز با صدرنشین 

هستیم. 

تیاگو سیلوا، کاپیتان پاری سن ژرمن مدعی 
شد که رونالدو به این تیم خواهد پیوست. 

اخیر  فصل های  در  که  مادرید  رئال  ستاره 
از عدم حامیت هواداران رئال و سوت های 
اعرتاضی علیه اش ناراحت است، به نظر در 
تفکر جدایی از رئال است. او پس از دیدار 
مقابل پاری سن ژرمن، در کنار زمین رشوع 
به صحبت در گوشی با بالن کرد که همین 
آورد.  وجود  به  را  زیادی  شایعات  موضوع 
بسیاری معتقدند که در ان صحبت، رونالدو 
خود را به بالن پیشنهاد کرده و تیاگو سیلوا 
نیز پیوسنت رونالدو به این تیم را تایید کرد. 
او گفت: منی دانم رونالدو به پی اس جی 
چنین  با  کردن  بازی  ولی  نه  یا  می آید 
بازیکنان بزرگی لذت بخش است. رونالدو 

بهرتین بازیکن جهان است. اگر باشگاه او را 
بخواهد، البته که بازیکنان نیز از حضورش 
خیلی  بازیکن  او  می شوند.  خوشحال 
مناسب  تاکتیکی  لحاظ  از  است.  خوبی 
خصوص  به  جهان  تیم های  متامی  برای 
قهرمانی  رویای  که  است  ژرمن  سن  پاری 
بزرگ  بازیکنان  این  با  را  در چمپیونزلیگ 
دست یافتنی می بیند. فکر می کنم رونالدو 
بازی چه  از  بالن پس  با  می آید. منی دانم 
نگفت  چیزی  بالن  زیرا  داشتند  صحبتی 
ولی امیدوارم صحبتی مثبت و سازنده بوده 
صحبت  خوب  خیلی  فرانسوی  او  باشد. 
می کند، حتی شاید بهرت از من و اگر سال 
ارتباط  در  مشکلی  بیاید،  این جا  به  بعد 

نخواهیم داشت. 
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