دشمناشتباهی
کارخانهیتولیدبمبگذارانانتحاری

یک خانوادهی دیگر در «پیشین» توضیح داد که چطور پسر  21سالهی شان ،محمد داوود ،یک
سال پیش گم شد .او تمام دورهی آموزش مذهبیاش را در مدرسه در پیشین ،کراچی و اخیرا در
پشتونآباد که در همسایگی کویته قرار دارد ،سپری کرده بود .معموال او در رخصتیها با استادش
برای ادامهی درسها ،به جای دیگری میرفت .به گفتهی پدرش ،حاجی نورا گل ،که باور نداشت
جنگ در افغانستان جهاد واقعی است ،داوود همیشه به حمایت از جهاد در افغانستان سخن میگفت.
پدرش تالش کرده بود که او را از جهاد در افغانستان منصرف کند .پدرش به من گفت« :من همیشه
به او میگفتم که به این راه نرود .او به من میگفت‹ :پدر ،تو نمیفهمی که جهاد چه لذتی دارد»›.
بعد ،در ماه رمضان  ،2005کسی به خانوادهاش گفت که داوود برای جهاد به افغانستان رفته است.
پدرش گفت« :ما جستجو کردیم تا دریابیم که او چرا و به کجا رفته است .برای جستجو ما به جاهای
زیادی رفتیم و هر کس حرفهای متفاوت گفت».
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متهمان تجاوز در پغمان،

علنی محاکمه و به اعدام محکوم شدند

08 Sep, 2014

Monday

دو نکتهی قابل تأمل
درمحاکمه مجرمان تجاوز در پغمان

صفحه3

چگونه
یکافغانستانجدیدبسازیم؟

صفحه 2

موسسه تحصیالت عالی آریانا
 آشنایی با
ٔ

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا یک کانون تحصیلی خصوصی بوده که در سال  1383در شهر پشاور جمهوری اسالمی
پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی،
انجنیری ،اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت  13سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ
و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است .این موسسهٔ تحصیلی در سال  1390از پاکستان به داخل کشور انتقال
محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال  1386موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل
آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد ،حقوق و علوم
سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند.



در موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا
تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده
و دارای امکانات زیر میباشد.
 .1کریکلم (مفردات) مطابق به کریکلم
پوهنتون کابل
 .2استادان به سویه ماسرت و دوکتورا
 .3محل مناسب جهت تدریس
 .4صنف معیاری و استندرد در زمستان
محهز به سیستم گرمکن و در تابستان

با سیستم رسدسازی.
 .5البراتوارهای مجهز با وسایل و
تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.
 .6کتابخانه مجهز
 .7انرتنت  24ساعته.
 .8اطاق کمپیوتر لب.
 .9تدریس به وسیله تکنالوژی معارص
 .10داشنت شفاخانه کادری برای
محصالن پوهنځی طب و همچنان

صفحه4
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قرارداد با شفاخانه ګلف ،کیشا و مطب
برای دوره ستاژ.
 .11شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت
ها و سایر موضوعات علمیږ
 .12اطاق کنفرانس جهت ارایه
سیمینارهایعلمی.
 .13کانتین و کافه تریا
 .14ساحه پارکینګ برای وسایط.
 .15ساحه باز برای تفریح محصالن

 ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال  1389شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را
در شهر جالل آباد با تجهیز مدرنرتین سامان آالت طبی ایجاد منود که با داشنت شعبات جراحی عمومی ،داخله اطفال ،عقلی و عصبی ،گوش و گلو،
نسائی والدی ،ستوماتولوژی ،زمینه کار عملی را برای محصلین فراهم و در زمینه عرضه خدمات صحی معیاری به هموطنان مرصوف فعالیت می باشد.
ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است .همین اکنون موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن
صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

آدرس کابل :شهر کابل ،چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا /آدرس ننگرهار :شهر جالل آباد ،چکنوری ،جوار مسجد تبلیغی ●●● شامرههای متاس0786786430 /0772486990 /0780174901 :
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شهریار فرهمند

دادگاه برای شش جنایتکاری که در قضیهی تجاوز گروهی بر
زنان و سرقت مسلحانهای که اخیرا در ولسوالی پغمان والیت
کابل رخ داد ،حکم اشد مجازات یا اعدام را صادر کرده است.
این جلسهی قضایی هنگامی صادر شد که صدها تن از فعاالن
جامعهی مدنی و خبرنگاران در برابر ساختمان دادگاه عالی دست
به راهپیمایی زدند و از دادگاه عالی خواستند که این افراد را در
محضر عام اعدام کنند .جلسهی قضایی روز گذشته از سوی
رسانههای داخلی به گونهی زنده پخش میشد و در آن بهشمول
هیأت قضایی و متهمان ،دهها تن از مردم کابل و شماری از
متضرران نیز حضور داشتند.
رویداد تکاندهندهی پغمان موجی از خشم عمومی جامعه و
اعتراضات گسترده در سراسر کشور را در پی داشت .این رویداد
ذهن و روان تمام مردم را تخریش کرد و هزاران تن از شهروندان
را در والیتهای مختلف برای محکومیت این جنایت و تقاضای
اعدام برای متهمان این رویداد ،به جادهها کشاند .رییس جمهور
کرزی نیز از دستگاههای عدلی و قضایی خواست که این پرونده
را هرچه زودتر بررسی کند و تأکید کرد که در صورت صدور
حکم اعدام از سوی محکمه ،بیدرنگ آن را امضا خواهد کرد.
پس از ختم جلسهی قضایی متهمان و صدور حکم اعدام برای
آنها ،کمسیون مستقل حقوق بشر نیز با انتشار اعالمیهای گفت
که اگر این حکم در پرتو قوانین کشور صادر شده باشد ،از آن
استقبال میکند.
این نخستین بار است که مردم و نهادهای مدنی در حرکتهای
اعتراضی گسترده و سراسری در کشور ،خواهان انجام حکم اعدام
باالی افرادی در کشور شدهاند .پیش از این نهادهای حقوق
بشری و رسانهها عموما با انجام حکم اعدام مخالفت میکردند و
اعدام را به دلیل اینکه با ارزشهای حقوق بشری مغایرت دارد،
مورد انتقاد قرار داده بودند .اما این بار ،عمق فاجعه و جنایت
به اندازهای عمیق و تکاندهنده است که تمام نهادهای حقوق
بشری و رسانهها در اعتراضات سراسری و گسترده خواهان
اجرای حکم اعدام بر آنها شدهاند .در حال حاضر دادگاه عالی
بهشدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته و به نظر میرسد که
راهی جز اجرای حکم اعدام بر این جنایتکاران ندارد .پیش از
این یکی از نگرانیهای اصلی این بود که نشود این جنایتکاران
با پرداخت پولیا با استفاده از روابط و تعلقات قومی و منطقهای،
برائت گرفتهیا با کیفر اندک و سبک محاکمه شوند .تا کنون یکی
از مشکالت اصلی در بلند رفتن میزان جرایم در کشور و عدم
تطبیق عدالت و حاکمیت قانون ،مجال فرار یا رهایی مجرمان
از دستگاههای عدلی و قضایی بود .بارها مجرمان و جنایتکاران
پس از گرفتاری با پرداخت پول و تعلقات قومی و منطقهای ،از
زندان رهایا با کیفر سبک محاکمه گردیده بودند.
به گفتهی مسئوالن امنیتی و کارشناسان ،همین امر باعث
افزایش آدمرباییها ،قتل ،تجاوز بر زنان و کودکان و انواع دیگری
از جرایم سازمانیافته در پایتخت و والیات شده است .همهروزه
نهادهای امنیتی و استخباراتی کشور از کشف و دستگیری
شبکهها و افراد جنایتکار و عوامل تروریستان و مخالفان مسلح
دولت در مرکز و والیات خبر میدهند ،اما بسیار بهندرت شاهد
محاکمهیا تطبیق فیصلهی دادگاه در مورد آنها میباشیم.
دوسیههای اکثر این افراد یا در بروکراسی فسادآلود نهادهای
عدلی و قضایی کشور بسته شده و مجرمان برائت حاصل کرده و
رها میشوند ،یا هم بر اساس انواع مختلف مصلحتهای سیاسی
و غیرسیاسی از سوی مقامهای بلندپایهی دولتی رها میشوند .در
چند سال اخیر بارها عوامل انتحاری و تروریستانی که از سوی
نهادهای امنیتی دستگیر گردیده بودند ،از سوی حکومت به
پیشواز مصالحه با طالبان یا هم تحت تأثیر مصلحتهای دیگر
رها گردیدند که اکثر آنها دوباره به انتحار و اعمال تخریبکارانه
علیه دولت و مردم افغانستان رو آوردند.
بنابراین ،تطبیق حکم دادگاه به هر شکل ،به شرطی که طی
فرایندهای قانونی و بر اساس معیارهای حقوق بشری در یک
محاکمهی عادالنه صادر شده باشد ،امری پسندیده و مورد
استقبال میباشد .هرچند حکم اعدام امروزه با منطق حقوق
بشری و معیارهای دموکراسی برابر نیست ،اما از آنجایی که
این امر در قوانین افغانستان پیشبینی شده و از سوی دیگر این
پرونده تحت فشار شدید افکار عمومی و تقاضای تمام مردم
افغانستان مبنی بر اجرای حکم اعدام بر این جنایتکاران صادر
شده ،باید حتما اجرا شود و این جنایتکاران بیرحم به سزای
اعمالشان برسند.

متهمانتجاوزدرپغمان،

علنیمحاکمهوبهاعداممحکومشدند

اطالعات روز
دادگاهی در کابل ،متهمان پرونده تجاوز گروهی
در پغمان را به جرم سرقت مسلحانه به اشد
مجازات(اعدام) محکوم کرد .دادگاه علنی این افراد
که دیروز (یکشنبه16 ،سنبله) در کابل برگزار
شد ،در آن ،هفت متهم پرونده به جرم ،سرقت
مسلحانه ،آدمربایی و زنای عنف از سوی دادگاه
به اشد مجازات محکوم شدند .در پروندهای تجاوز
گروهی در پغمان 10 ،تن متهم اند که تاکنون
هفت تن آنان ،بازداشت شدهاند و سه تن آنان هنوز
فراری اند .افراد بازداشت شده به جرم شان اعتراف
کرده است.
صفیاهلل مجددی ،رییس هیأت قضایی این دادگاه،
اتهام وارده بر متهمان این پرونده را ،آدم ربایی،
زنای به عنف و سرقت مسلحانه اعالم کرد.
براساس حکم دادگاه ،پنج تن از این هفت نفر به
 15سال زندان به جرم آدم ربایی و  20سال زندان

به جرم زنای به عنف و بخاطر سرقت مسلحانه به
اعدام محکوم شدند .دو تن دیگر آنان با برائت از
تجاوز جنسی به جرم شرکت در آدم ربایی منجر
به زنا محکوم به  20سال زندان ،به خاطر سرقت
مسلحانه محکوم به اعدام شدند.
این دادگاه همچنان اعالم کرد که حق تجدید
نظر خواهی در حکم دادگاه را باز گذاشته است و
متهمان از حق استیناف برخوردارند .حمیداهلل قصر،
دادستان مسئول بررسی پرونده گفت که این افراد
«مفسد فیاالرض» هستند و به ارتکاب جرایم که
متهم شده بودند ،درجریان بازجویی اعتراف کرده
اند.
قاصر گفت که هفت نفر مجرمین متکرر هستند،
اما متهم اصلی از پذیرش جرم خودداری کرده و
گفته که در این جرم دست نداشته است .وکیالن
متهمان گفتند که متهمان به دلیل «بیسوادی،
بیکاری ،فقر و اوضاع آشفته سیاسی» تحت

تاثیر قرار گرفته اند و تن به خواهشات نفسانی و
شیطانی داده است.
آنان همچنان از روند بازجویی انتقاد کردند و گفتند
که برخورد پولیس و دادستانی با آنها اهانتآمیز
بوده و حق سکوت ،دفاع و محرمیت از هویت
آنها را رعایت نکرده اند .آنان به دادگاه گفتند که
متهمان سخت پشیمان هستند و از دادگاه خواستند
تا موکلین آنها را مورد «استرحام قضایی» قرار
دهند.
همزمان با برگزاری جلسه دادگاه ،فعاالن مدنی
در مقابل ساختمان دادگاه عالی کشور دست به
اعتراض زدند و از مسووالن این دادگاه خواستار
صدور حکم اعدام برای متهمان شدند .از سویی
دیگر ،روز گذشته باشندگان ولسوالی جاغوری
والیت غزنی نیز در یک تجمع اعتراضی ،خواستار
اشد مجازات برای متهمین از سوی دادگاه عالی
شدند.

آنان از نیروهای امنیتی خواستند ،تا برای تامین
امنیت شهروندان تالش کنند .قبل از این نیز
شهروندان کشور در تجمعات اعتراضی ،از دادگاه
عالی خواهان حکم اعدام برای متهمان این پرونده
شده بودند.
از سویی دیگر ،کمسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان دیروز از تصمیم دادگاه عالی در خصوص
تعیین مجازات به عامالن حادثه پغمان استقبال
کرده و گفته ،اگر این دادگاه مطابق با قوانین کشور
و به صورت شفاف و عادالنه برگزار شده باشد،
برای این کمیسیون پذیرفتنی است.
به تاریخ  31اسد ،متهمان این پرونده با پوشیدن
لباس پولیس ،اعضایی چند خانواده را که از یک
جشن عروسی از پغمان باز میگشتند ،ربودند و
در یک باغ به چهار زن این خانوادهها در جلوی
چشم همسران و اعضایی خانوادهشان تجاوز
گروهی کردند.

ارائهی گزارش حمله به غزنی ،در نخستین روز کاری مجلس

اطالعات روز
نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان ،روز گذشته
در نشست افتتاحیهی این مجلس ،گزارشی را از
حملهی پنجشنبه مهاجمان طالبان در شهر غزنی،
ارائه کردند .محمدعلی اخالقی ،نماینده مردم
غزنی در مجلس ،هنگام نشر گزارش یاد شده
گفت ،در این رویداد شهر غزنی ،بیش از  45تن
کشته و بیش از  300تن دیگر زخمی شدهاند .او
افزود ،در این رویداد حدود  10ساختمان اداره
دولتی و چند ساختمان غیر دولتی آسیب دیده و
برخی از این ساختمانها ،صددرصد تخریب شده

است .به روز پنجشنبه هفتهی گذشته۱9 ،مهاجم،
ابتدا دو موتری نوع مزدای مملو از مواد انفجاری
را در مقابل ریاست امنیت ملی و قطعه واکنش
سریع غزنی انفجار دادند و بعد به ریاست امنیت
این والیت آتش گشودند.
به دنبال آن ،بین نیروهای امنیتی و مهاجمان
درگیری شدیدی آغاز شد و پس از دو ساعت
درگیری ،نیروهای امنیتی تمام مهاجمان را از
پا درآوردند .اما به دنبال این رویداد ،برخی از
مقامهای محلی والیت غزنی اعالم کردند،
دستهای از داخل شهر غزنی در این حمله دخیل

بوده است .با این حال ،نمایندگان مردم غزنی
روز گذشته نیز با نشر گزارشی گفتند ،براساس
یافتههای آنان ،قطع ًا دستهایی از داخل شهر
در حمله مهاجمان به غزنی ،در کار بوده است.
از سویی هم ،در این گزارش از دولت خواسته
شد ،نفوذیهای دشمن در غزنی را شناسایی و
به پنجه قانون بسپارند .نمایندگان غزنی در این
گزارش ،اوضاع شهر و برخی از ولسوالیهای
این والیت را وخیم توصیف کردند و از دولت
خواستند ،شمار نیروهای امنیتی غزنی را افزایش
داده و امکانات بیشتری در اختیار آنان قرار دهد.

آنان همچنان تأکید کرد ،مقامهای امنیتی کشور
باید عملیات گستردهای را علیه طالبان در غزنی
راهاندازی کنند.
این نمایندگان ،همچنان خواهان کمک فوری
به آسیب دیدگان حمله روز پنجشنبه در غزنی
شدند .قرار است آنان امروز دوشنبه ( 17سنبله)
در ارتباط به عمق فاجعه حمله مهاجمان در
شهر غزنی ،با حامد کرزی نیز دیدار کنند .از
سویی هم ،در نشست روز گذشته برخی دیگر از
نمایندگان ،نگرانیشان را از افزایش نا امنیها در
کشور ابراز داشتند.

اصالحات و همگرایی :حکومت خود را قبل از اعالم نتایج انتخابات اعالم میکنیم
اطالعات روز
شماری از اعضای برجستهی تیم اصالحات و
همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل ،روز گذشته
اعالم کردند ،اگر به خواستهایشان رسیدگی
نشود ،این تیم حکومت خود را قبل از اعالم نتایج
انتخابات ،اعالم میکند .مجیبالرحمان رحیمی،
سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی به رسانهها
گفت که مذاکرات سیاسی هنوز نتیجهی را به
دنبال نداشته است.
او تأکید کرد ،بحث از مراحل مذاکرات سیاسی
برای تشکیل حکومت وحدت ملی گذشته و به
احتمال زیاد ،عبداهلل امروز (یکشنبه 17 ،سنبله)

خود را برندهی انتخابات اعالم خواهد کرد .از
سویی هم ،رحیمی روز گذشته در صفحهی
فیسبوک خود نوشت ،در نشست شوراى رهبرى
تيم اصالحات و همگرايى تأکید شد ،مذاکرات
سیاسی با تیم رقیب متوقف شود.
او میگوید ،تمام اشتراک کندگان این نشست ،از
عبداهلل خواستند ،حکومت و تصمیم نهایی خود
را به زودی اعالم کند .به گفتهی رحیمی ،عبداهلل
در پاسخ آنان گفت« :نظریات شما را شنیدم ،همه
یک مشوره داشتید و پیام تان روشن است ،ما
تصمیم نهایی خود را قبل از اعالم نتايج انتخابات،
اعالم میکنیم و حکومت تقلبی را قبول نخواهیم

کرد».
از سویی هم ،سردار رحمن اوغلى ،عضو تیم
عبداهلل عبداهلل روز گذشته در نشستی در دانشگاه
کابل ،گفت« :ما تالش داریم تا قدرت در بین
مردم تقسیم شود ،اما تیم رقیب میخواهد که
قدرت دراختیارش باشد؛ چيزى که ممکن به
نظر نمیرسد» .او تأکید کرد که تیم اصالحات
و همگرایی هيچگونه ،نظا ِم را بر مبناى تقلب و
جعل نمىپذيرد و اگر چنین شود ،با مراجعه به
مردم ،حکومت خود را تشکیل خواهد داد.
در همین حال ،طاهر زهير ،سخنگوى تيم تحول
و تداوم به پژواک گفت ،مذاکرات سياسى ميان

آرای  70محل رای دهی باطل اعالم شد

اطالعات روز
مسئوالن کمیسیون رسیدگی به شکایتهای
انتخاباتی ،دیروز در ششمین نشست علنی
خود در مورد ابطال آرا ،گفتند که آرای 70
محل از سوی این کمیسیون باطل اعالم
شده است .به گفتهی آنان ،کمیسیون
انتخابات چند روز پیش ،این تعداد محل رای
دهی را باطل اعالم کرد و به دنبال آن ،تیم
تحول و تداوم در این مورد  28شکایت را در
این کمیسیون به ثبت رساند.
نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون
میگوید ،ما شکایتهای این تیم را بررسی
کردیم که در نتیجهی آن ،از میان  72محل

رایدهی ،فقط دو محل آن با اعتبار شناخته
شد .این دو محل رای دهی مربوط والیت
لوگر بوده است .آرای  70محل دیگر ،به
دلیل نبود اوراق کافی در داخل صندوقها و
تخریب برخی از صندوقهای رای ،موجودیت
مشکالت در چک لیستها و تک مارک
مشابه در اوراق رای ،باطل شده است.
با این حال ،نادر محسنی میگوید ،آنان تا
چند روز دیگر نتایج همهی فصیلههای خود
را در مورد ابطال آرا ،به کمیسیون مستقل
انتخابات کشور ارسال خواهد کرد .اما اعضای
تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی
احمدزی میگویند ،این تیم فیصله کمیسیون

شکایتهای انتخاباتی در خصوص ابطال آرا
را قبول ندارند.
سیدحبیب هاشمی ،از اعضای این تیم دیروز
در کابل گفت« :کمیسیون انتخابات به تاریخ
 13سنبله ماه روان ،آرای  72محل را باطل
اعالم کرد که ما با باطل شدن  28محل آن،
موافق نبودیم و به همین دلیل ،شکایتهای
خود را در این مورد به کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی ثبت کردیم ،اما این کمیسیون
تصمیم عادالنه و درست نگرفته است».
اما تیم اصالحات و همگرایی ،هیچ شکایتی را
در خصوص ابطال آرا ،در کمیسیون رسیدگی
به شکایتهای انتخاباتی ثبت نکرده است.

انتقال یک تیلر مواد انفجاری از پاکستان به کابل
اطالعات روز
مقامهای ریاست امنیت ملی کشور از کشف
و خنثاسازی محمول ه بزرگی مواد انفجاری
نوع امونیم نایتریت در شهر کابل خبر دادند.
عبدالحسیب صدیقی ،سخنگوی این ریاست
گفت ،این محموله مواد انفجاری در داخل
موتر بابری نوع «تیلر» در خریطههای سمنت
کارگذاری و بعد به کابل انتقال داده شده است.
او افزود ،این محموله در کارخانهی موسوم به

(ان جی اس) در منطقه «رینگ رود» شهر
پشاور کارگذاری و در سرای به نام «جمرود»
این شهر به تروریستان تحویل داده شده ،تا
آن را به کابل انتقال دهند .سازمان یاد شده
تحت نظارت استخبارات دولت پاکستان
قرار دارد .صدیقی گفت ،براساس یافتههای
ابتدایی ما ،این مواد انفجاری به دستور سازمان
استخباراتی پاکستان در اختیار تروریستان قرار
داده شده است .او افزود ،تروریستان قصد

داشتند ،از امونیم نایتریت کارگذاری شده در
حمالت انفجاری و انتحاری علیه تاسیسات
دولتی و نظامی کشور استفاده کنند .از سویی
هم ،ریاست امنیت ملی ،ویدیویی را در اخیتار
رسانهها قرار داده و در آن تصویر موتری تیلر
را نشان میدهد که صدها خریطه سمنت
حاوی مواد امونیم نایتریت در آن کار گذاری
شده است .تحقیقات ارگانهای امنیتی نشان
میدهد ،بیش از هشتاد درصد انفجارها و

هر دو تيم انتخاباتی به خاطر تشکيل حکومت
وحدت ملى ،از چند روز به این سو متوقف است.
اما او ابراز اميدوارى کرد ،نامزدان به زودی روی
حل اختالفها باهم دیدار کنند ،تا به یک تفاهم
نهایی برسند.
در حال حاضر روند تفتیش آرا پایان یافته ،اما
به دلیل اختالف ستادهای انتخاباتی نتایج آن
هنوز اعالم نشده است .ولی مسئوالن کمیسیون
مستقل انتخابات کشور دیروز به رسانهها گفتند،
نتایج نهایی انتخابات را به زودی اعالم میکند
و این نتایج به رییس جمهور جدید مشروعیت
خواهد داد.

اعضای این تیم میگویند ،روند تفتیش
و ابطال آرا ،به گونهی شفاف پیش نرفته
و {آنها} مطمین است که اگر در این
خصوص در کمیسیون شکایتهای انتخاباتی،
شکایت ثبت کنند؛ رسیدگی نخواهد شد.
اما مسئوالن کمیسیون انتخابات و
شکایتهای انتخاباتی تأکید میکنند ،آنان
کارشان را به گونهی شفاف پیش میبرند.
کمیسیون انتخابات دیروز اعالم کرد ،روند
تفتیش و ابطال آرای دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری ،به گونهی شفافت در
حضور ناظران ملی و بینالمللی پیش رفته
و نتایج آن را چند روز بعد اعالمخواهیم کرد.

حمالت تروریستی در کشور توسط امونیم
نایتریت صورت میگیرد .حامد کرزی ،رییس
جمهور کشور چندی پیش با صدور فرمان،
خرید و فروش ،تولید ،استفاده و نگهداری
امونیم نایتریت را در کشور ممنوع کرد .اما
این مواد در حال حاضر در پاکستان به گونهی
گسترده تولید میشود و سپس از این کشور
برای انجام حمالت انفجاری و انتحاری به
افغانستان فرستاده میشود.

دونکتهیقابلتأمل
درمحاکمهیمجرمانتجاوزدرپغمان

فرهاد خراسانی
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کرزی و کالهش!

دیروز ،یکشنبه ( 16سنبله) جلسهی دادگاه هفت متهم
به تجاوز بر زنان در ده عربان پغمان که قبال بازداشت
شده بودند ،مرحلهی تحقیق از آنها توسط پولیس
تکمیل شده بود و پروندهی جرایم آنها به دادگاه برای
رسیدگی قضایی سپرده شده بود ،بهطور علنی ،با حضور
خبرنگاران و وکالی مدافع متهمان برگزار شد .هفت
مرد متهم پرونده از سوی پولیس بازداشت شده بودند و
پروندهی جرمی آنها به دادگاه محول گردیده بود .پنج
نفر از آنها به  15سال زندان به جرم آدمربایی و  20سال
زندان به جرم زنای عنف و اعدام به جرم سرقت مسلحانه
محکوم شدند .دو متهم دیگر پرونده از اتهام زنا (تجاوز
جنسی) بیگناه شناخته شدند؛ اما به جرم شرکت در عمل
آدمربایی به مقصد تجاوز جنسی ،به  29سال زندان و به
جرم سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شدند.
عملکرد مجرمانهی این مجرمان در پغمان بهخاطر
نوعیت و شدت آن احساسات تمامی مردم افغانستان را
خدشهدار ساخت .مردم با خبر شدن از این حادثه ،به
گونهی همگانی خواستار رسیدگی جدی و فوری به این
پرونده از سوی نهادهای امنیتی و قضایی کشور شدند
و خواستند که این مجرمان به شدیدترین جزا محکوم
شوند و نهادهای قضایی نسبت به این پرونده کوتاهی
ننمایند .دیروز که دادگاه این مجرمان در کابل برگزار
شد ،روبهروی دادگاه عالی در کابل ،در ولسوالی جاغوری
والیت غزنی ،مزار شریف و قندوز و نیز در روزهای
پیشتر در هرات و بامیان مردم تظاهرات نمودند و
خواستار به محاکمه کشاندن این مجرمان و تعیین جزای
شدید برای آنها گردیدند .به این صورت ،پروندهی
تجاوز جنسی گروهی این مجرمان از طرف مردم ،افکار
عمومی و مسئوالن انتظامی و مسئوالن بلندپایهی دولتی
نکوهش شد و بهطور جدی از طرف نهادهای انتظامی و
قضایی کشور دنبال و بهزودترین فرصت دادگاه ابتدایی
این پرونده دیروز بهطور علنی برگزار شد.

نکات مهم در این پرونده که قابل توجه
میباشند ،یکی این است که پولیس و
نیروهای امنیتی کشور توانستند مجرمان
را فوری گرفتار کنند و پروندهی تحقیقی
آنها را آماده و به دادگاه ارسال کنند.
این عملکرد نیروهای انتظامی کشور از
طرفی نشان از درایت و شایستگی رهبری
پولیس کابل میباشد و از جانب دیگر،
نشان میدهد که نیرویهای انتظامی
توانمندی دستگیری مجرمان را دارند و
روحیهی خدمتگذاری و مسئولیتپذیری
در نیرویهای امنیتی کشور قابل ستایش
است و رهبری پولیس متوجه پیامدهای
منفی بیتوجهی به این قضیه بوده و آن
را درک کرده است .این پرونده بهخاطر
سنگینی جرمی که در آن وجود دارد،
بهنحوی احساسبرانگیز بود و این امکان را
داشت که بعضی اشکاالت در آن به وجود
آید .یکی از نارساییهای حقوقیای که در
این پرونده در جریان تحقیق صورت گرفت
و وکالی مدافع مجرمان آن را در جلسهی
دادگاه مطرح کردند ،این بود که نسبت
به حقوق فردی و محرمیت مجرمان در
جریان تحقیق توجه نشده بود و عکسها و
نوارهای تصویری متهمان و زنان قربانی در
شبکههای اجتماعی نشر شدند.

نکات مهم در این پرونده که قابل توجه میباشند ،یکی
این است که پولیس و نیروهای امنیتی کشور توانستند
مجرمان را فوری گرفتار کنند و پروندهی تحقیقی آنها
را آماده و به دادگاه ارسال کنند .این عملکرد نیروهای
انتظامی کشور از طرفی نشان از درایت و شایستگی رهبری
پولیس کابل میباشد و از جانب دیگر ،نشان میدهد که
نیرویهای انتظامی توانمندی دستگیری مجرمان را

معترضان در جاغوری
خواستار اعدام عامالن حادثه پغمان شدند

اطالعات روز
صدها فعال مدنی ،دانشجویان و باشندگان ولسوالی جاغوری
والیت غزنی روز گذشته ( 16سنبله) با راهاندازی تظاهرات

مسالمتآمیز ،خواستار به دادگاه کشانیدن ،عامالن حادثهی
پغمان شدند .آنان از حکومت خواستند ،عامالن این رویداد را
هر چی زودتر در محضرعام اعدام کند .شب جمعه ( 31اسد)

دارند و روحیهی خدمتگذاری و مسئولیتپذیری در
نیرویهای امنیتی کشور قابل ستایش است و رهبری
پولیس متوجه پیامدهای منفی بیتوجهی به این قضیه
بوده و آن را درک کرده است .این پرونده بهخاطر سنگینی
جرمی که در آن وجود دارد ،بهنحوی احساسبرانگیز بود
و این امکان را داشت که بعضی اشکاالت در آن به وجود
آید .یکی از نارساییهای حقوقیای که در این پرونده در
جریان تحقیق صورت گرفت و وکالی مدافع مجرمان
آن را در جلسهی دادگاه مطرح کردند ،این بود که نسبت
به حقوق فردی و محرمیت مجرمان در جریان تحقیق
توجه نشده بود و عکسها و نوارهای تصویری متهمان و
زنان قربانی در شبکههای اجتماعی نشر شدند .این مسئله
گرچند میتواند توجیهپذیز باشد؛ اما میتواند یک نقض
حقوقی محسوب شود و این الزام را مطرح میسازد که
باید نیروهای انتظامی کشور متوجه حقوق فردی متهمان
قبل از تثبیت جرم آنها باشند ،تا از طرفی حقوق متهمان
نقض نشوند و از جانب دیگر ،نشانگر این نباشد که
نسبت به پروندهی متهمان و مجرمان بیتوجه صورت
میگیرد و با آن با معیارهای مسلکی و حقوقی برخورد
نمیشود.
نکتهی مهم دیگری که در جریان دادخواهی این پرونده
روشن شد ،این است که در نظام جزایی کشور نسبت
به جرایم تجاوز جنسی کیفر مشخص و تعریف شدهای
وجود ندارد .نسبت دادن زنا بر عمل تجاوز جنسی
گروهی مجرمان این پروند از نظر کیفیت و نوعیت
جرم ،نسبت منطقی ندارد .عمل زنا بیشتر بار تخطی
اخالقی دارد ،حال آنکه تجاوز جنسی عالوه بر تخطی
اخالقی و ارزشی که در آن وجود دارد ،بیشتر یک عمل
جرمی و تجاوزگرایانه به حیثیت و حقوق فردی انسانها
میباشد .بنابراین ،الزم است که حقوقدانان و نهادهای
قانونگذاری کشور نسبت به این نارسایی در نظام کیفری
کشور توجه نموده و آن را رفع کنند.

گروهی از مردان مسلح ،راه شماری از اشتراک کنندگان عروسی
در پغمان کابل را گرفتند و پس از دزدی زیورات و پول نقد آنان،
بر چهار زن تجاوز جنسی کردند .دو قربانی این رویداد ،یک دختر
هجده ساله و زن حامله است .گفته میشود ،دختر هجده ساله،
چندین بار مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته است.
این رویداد در جریان سالهای گذشته در کابل و حتا در سطح
کشور بیپیشینه بوده است .از چند روز به این سو باشندگان،
دانشجویان و فعاالن مدنی در کابل و شماری از والیتهای
کشور ،با راهاندازی تظاهرات گسترده ،خواستار اعدام عامالن
حادثه پغمان کابل شده اند.
پولیس کابل هفت تن از عامالن جنایت پغمان را بازداشت کرده
و گفته است ،در حال حاضر تالشها برای بازداشت سه عامل
دیگر این رویداد جریان دارد .با این حال ،معترضان در جاغوری
از حکومت خواستند ،در شناسايى شرکاى اين جنایت و محاکمه
کردن آنها ،اقدامهای جدی را روی دست گیرند.
گفتنی است ،امروز هزاران تن در والیتهای قندوز ،جوزجان
و بدخشان نیز با راهاندازی تظاهرات گسترده ،خواستار اعدام
عامالن رویداد پغمان شدند.

کرزی عبارت از رییس جمهوری است که کاله قرهقلش را نسبت به هرچیز
دیگر بیشتر دوست دارد .البته شاهنامهخوانان ارگ معتقدند که وی چپنش
را نیز به اندازهی کالهش دوست دارد؛ اما ما بهخوبی میتوانیم این ادعای
شاهنامهخوانان ارگ را رد نماییم .کرزی بارها بدون چپن در محافل و
مجالس رسمی و غیررسمی حاضر شده ،سخن گفته ،از خارجیها انتقاد
کرده ،مردم را توصیف نموده ،برای شفافیت انتخابات ابراز امیدواری نموده،
بارها بدون چپن به کشورهای خارجی رفته و همراه همتاهای خارجیاش
عکس یادگاری انداخته ،پیمانهای متفاوت را با کشورهای خارجی امضا
نموده و چندین پیمان مهم و حیاتی دیگر را امضا نکرده و قسم خورده که
امضا هم نمیکند .اما در تمام این محافل ،سر خودش کاله مانده ،چه چپن
بر تنش بوده چه نبوده ،سرش بدون کاله نبوده است .اینکه چرا کرزی
کالهش را اینقدر دوست دارد ،تیوریهای مختلفی وجود دارند.
تیوری مغالطه :بر اساس این تیوری ،کرزی حق دارد هرقدر که دلش
میخواهد ،در طول دوران ریاست جمهوری خویش غلط بکند .همین حاال
حضور او در ارگ به عنوان رییس جمهور کشور ،یک عمل کام ً
ال غیرقانونی
است .اینکه او به خواهش چه کسانی یا چه نهادهایی تن به این عمل
غیرقانونی داده ،مهم نیست؛ مهم این است که او فع ً
ال در یک بازهی
باطل بهسر میبرد .همانطوری که کرزی در ختم دوران ریاست جمهوری،
دست از مغالطهبازی و باطلگرایی برنمیدارد ،میتوان ادعا نمود که نصف
عملکردهای رسمی این رییسجمهور ،غلط است .به همین خاطر ،کرزی
کالهش را بیشتر از هرچیز دیگری دوست دارد .کسی که بدون علت
سرش را کاله نمیگذارد.
تیوری شرم :این تیوری ربطی به وجدان تاریخی رییس جمهور میگیرد.
 13سال حکومت کرزی 13 ،سال تاریخ افغانستان است .تمام این  13سال،
هم از دید گماشتگان حکومت و هم از دید مورخان غیروابسته به حکومت،
نگاشته خواهد شد .اگر حاال در مورد عملکردهای کرزی بهصورت جدی
قضاوت صورت بگیرد ،مطمئنم برای شخص قضاوتکننده خطر ایجاد
میشود .کرزی خودش این مسئله را میداند؛ اما همیشه تعلقاتی وجود دارند
که دست و بال آدم را در اجرای امور ،آنگونه که شاید و باید ،میبندند.
این تعلقات چیست؟ من نمیدانم .اما این مسئله واضح میسازد که نیت
کرزی ،بهخصوص در سالهای اخیر ،به خیر و صالح مردم نبوده است.
طالبان به عنوان قاتالن مردم ،رهزنان و متجاوزان اصلی این دهه به شمار
میروند؛ اما آقای کرزی ،در کمال بیشرمی ،همواره طالبان را از بند رها
کرده و توجیهات آزادی و دوباره برگشتن آنها به صفحات جنگ را آماده
نموده است .یکی از دالیلی که محبت کاله را به دل کرزی بیشتر میکند،
همین تیوری است.
تیوری نظم :از وجود نظم در ادارههای دولتی و غیردولتی در قلمرو حکومت
کرزی ،نمیتوان انکار نمود .حتا بلوای فساد اداری که رنگ و آبرو برای
مردم افغانستان نمانده ،نیز از حضور نظم خاص در سیستم دولتداری و
مدیریتی آقای کرزی ناشی میشود .اگر شما شنیدید که یکی از پوستههای
امنیتی بهصورت غیرقانونی از عابران اخاذی میکند ،مطمئن باشید که در
قدم اول ،ولسوال در این اخاذی شریک است؛ در قدم دوم ،والی محترم
والیت شریک است .حساب و کتابهای از این دست ،منظم است .این
نظم را از عقد قراردادهای تجاری گرفته تا گرفتن مجوز برای ایجاد یک
فعالیت تولیدی ،مشاهده نمود .اگر هیچچیز با خودت نداشته باشی ،میگویند
کالهت را شیرینی بده! میبینید که محبت کاله از جوانب مختلف بر ذهن
آدم فشار میآورد و باعث میشود که آن را دوست داشته باشیم.
تیوری زور :بر اساس این تیوری ،قوانین در حکومت کرزی ،نظر به زور
تطبیق میشود .مث ً
ن هم تجاوز
ال اگر فرزند یکی از والیان محترم افغانستا 
کند ،هم قربانی را به قتل برساند ،هم خانوادهی قربانی را از والیت مربوطه
کوچ دهد .این فرزند ناخلف والی ،نه تنها اشد مجازات نمیشود ،که اص ً
ال
مجازاتی هم نمیشود .اما اگر چند مسلمان فقیر و بیسواد (با توجه به
دفاعیهی متهمان تجاوز پغمان) بهصورت گروهی ،با استفاده از لباس پولیس
و سالح ،رهگیری و رهزنی و تجاوز نمایند ،کرزی حتا پیش از مشخص شدن
حکم نهایی دادگاه ،از عالقهی خویش نسبت به اعدام این متجاوزان سخن
میگوید .اینکه این متجاوزان باید به اشد مجازات محکوم شوند ،جای هیچ
سخنی نیست .اما اینکه کرزی به اعدام نمودن این افراد که نسبتی با وزرا و
قوماندانان جهادی ندارند ،یا نسبتی با طالبان ندارند ،اعالم آمادگی میکند،
جای تأسف است .چرا طالبان و دیگر گروههای تروریستی که همه روزه با
زندگی انسانهای این سرزمین بازی میکنند ،راه میگیرند ،گردن میزنند،
رگبار میکنند ،از کودک گرفته تا نوعروس و کهنسال ،همه را تیرباران
میکنند ،با اشد مجازات مواجه نمیشوند؟ چرا طالبان را رها میکنند تا
دوباره علیه بشریت دست به وحشت و دهشت بزنند؟ این تیوری هم نشان
میدهد که کرزی بیدلیل سرش را کاله نمیگذارد.
تیوری سلطان محمود :بر اساس این تیوری ،حکومت کرزی در زمینهی
ساختوساز و آبادانی کشور ،فلج است .کاله برای حکومت فلج همیشه
ضروری است.
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اتحاد شاید بماند،
اما افغا ن ها می روند

منبع :روزنامهی ا ِل موندوی اسپانیایی
برگردان :مختار یاسا

شناختن آنها آسان است .جوان ،بههم ریخته و کولهپشتی کوچکی
روی دوششان؛ یکی دنبال دیگری از کنار سرک میروند .همه به فکر
بیرون شدن از افغانستان بهصورت غیرقانونی هستند؛ کاری که آنها
را تا د ِم مرگ و آخر این دنیا میبرد .والیت نیمروز ،دورترین نقطهی
افغانستان میباشد؛ دقیقا جایی که خطرناکترین نقطهی مرزی سه
کشور افغانستان ،ایران و پاکستان در آن با هم یکجا میشود.
در حالی که ماندن نیروهای ناتو در افغانستان بعد از  2014تابهحال
مشخص نیست ،اما برای افغانها مشخص است :میخواهند بروند.
کشور از بحرانهای اقتصادی و سیاسی بیسابقهای رنج میبرد.
نتیجهی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری که به تاریخ  14جون
برگزار شید ،هنوز هم نامعلوم است.
بر اساس دادههای ادارهی سازمان ملل متحد برای مهاجران
( )ACNURدر سال  ،2013افغانستان با داشتن تعداد زیادی از
پناهجویان ،سومین کشور مهاجر دنیاست .هر روز هزارها افغان بهدنبال
پیدا نمودن یک آیندهی بهتر ،به کشورهای دیگر برای عبور از مرز در
دستان گروههای مافیایی و قاچاقبر قرار میگیرند .از تمام نقاط کشور
به زرنج ،مرکز والیت نیمروز میرسند و در «میدان نقشه گیرد» گرد
هم میآیند؛ جایی که قاچاقبران در آنجا هستند .میدان بهخاطری به
این نام یاد میشود که یک نقشهی بزرگ افغانستان در قسمت باالیی
منار تاریخی آن میدان بهصورتی که چندان قابل دید نیست ،گذاشته
شده است .اکثریت کسانی که بهصورت قاچاقی برای عبور از این مرز
چندین بار تالش میکنند ،در نهایت ناکام میمانند.
دوباره از مرز عبور میکنیم
نجیباهلل حیدری ،یکی از مسئوالن مؤسسهی بینالمللی مهاجرت
( )IOMدر نیمروز میگوید« :ایران در هر ماه بهصورت متوسط 600
نفر و  200خانواده را اخراج میکند .مرز ،مسی ِر برگشتِ سیلآسای
جوانان مأیوس ،افسرده و خاکآلود با کولهپشتیهای روی شانهیشان
میباشد.
سه جوان که با رنگ پریده ،در جادهی زرنج افسرده و سرگردان قدم
میزنند ،میگویند« :ما ره پولیس ایران ده یک هوتل غافلگیر کد و
در بین یک وانت رد مرز کرد».
هرچند اسرار میکنند که  22سال دارند ،اما خیلی جوانتر به نظر
میرسند .یکی از آنها بهنام عبداهلل و دیگری بهنام عبدالحمید سفر
مشقتبارشان را به تهران ،پایتخت ایران ،که موفق نشدهاند به آن
برسند را اینگونه بیان میکنند« :قاچاقبران ما را تا مرز پاکستان در
یک کامیون کوچک (وانت) رساندند و از آنجا تا به ایران موتر ما را
تغییر دادند .راه باقیمانده را  12ساعت در شب پیاده رفتیم» .طالبان
نیز آنها را در راه متوقف کرده بودند؛ اما در بدل پول آزاد کردند تا به
مسیرشان ادامه بدهند .حمید میگوید« :مرز را دوباره میرویم» .این
هم دومین بار بود که کوشش کردیم؛ اما موفق نشدیم .تا زمانی که به
مقصدمان نرسیم ،دنبال میکنیم؛ نباید هزینهی  25000افغانی سفر
را به قاچاقبر بپردازیم.
تجارت ویزا
مطابق گفتههای عزیز ،مسئول هوتل «بابا ولی» ،شمار کسانی که
بهصورت قاچاق میخواهند از مرز عبور نمایند ،در دو ماه اخیر از اثر
بحران اقتصادی و کم شدن نیروهای بینالمللی 60 ،درصد افزایش
یافته است.
«بابا ولی» یکی از هوتلهای زرنج است که در آنجا جوانان منتظر
قاچاقبران هستند .به همین شکل ،اکثریت مسافرخانههای این شهر
در اختیار این گروه (قاچاقبران) قرار دارند .عزیز با اشاره به اینکه
این پدید ه جدید نیست ،میگوید« :این هوتل  28سال میشود فعال
است» .ناگهان دهها جوان با عجله و در حال دوش از هوتل خارج
میشوند .متوجه شدم که قاچاقبری آمد و همگی برای گرفتن جای
در وانت یا کامیون کوچک ،برای بردنشان بهسوی مرز ،میدویدند.
یک هوتلدار دیگر که از گرفتن نامش خودداری میکند ،میگوید:
«گرفتن یک ویزا برای رفتن به ایران 85000 ،افغانی هزینه دارد».
بدون شک ،گذشتن از مرز بهصورت قاچاقی اقتصادیتر تمام میشود؛
هرچند خطرناک است .در کابل ویزای ترکیه  4000دالر و ویزای
اندونیزیا  10000دالر به فروش میرسد .حکومت برای بازداشتن
افغانها از رفتن به دیگر کشورها در جادههای کابل آگهینامه و
پالکارت تبلیغاتی توزیع میکند.

چگونه یک افغانستان
جدیدبسازیم؟

اقتصاد افغانستان از زمان سقوط طالبان ،رشد دو رقمه را تجربه کرده است؛
اما اخیرا بهدنبال بنبست انتخاباتی جاری ،خروج نیروهای خارجی و دالیل
دیگری چون سوء مدیریت و فساد ،این رشد  10درصد کاهش یافته است.
با در نظرداشت منابع طبیعی گسترده در کشور ،از مواد معدنی گرفته تا
هایدورکاربن و منابع آبی و استعداد عمل کردن به عنوان مرکز ترانزیت
انرژی بین جنوب و مرکز آسیا و شرق میانه ،افغانستان ظرفیت عظیمی برای
خوداتکایی و خودکفایی اقتصادی دارد .هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجهی
پیشین ،مفهوم جادهی ابریشم به عنوان یک مرکز تجارتی و انتقال فرهنگی
ی را احیا کرد؛ اما این ابتکار
حیاتی و پل زمینی برای تاجران آسیایی و اروپای 
عمل به دلیل فقدان ارادهی سیاسی و تعهد و دیگر اولویتها ،تا حدودی از
اجرایی شدن بازمانده است .ایدههای توسعهی اقتصادی کافی نیستند ،عملی
کردن آنها به حکومت همهشمولی ضرورت دارند که نسبت به اصالحات و
حاکمیت قانون متعهد باشد.
در افغانستان زمان آن فرارسیده است که یک اقتصاد بومی و متکی به خود
در کشور انکشاف داده شود و از وابستگی به کمکهای خارجی جلوگیری شود.
این صرف میتواند از طریق یک برنامهی جامع اصالحات اقتصادی تحقق یابد و
به رییس جمهوری ضرروت دارد که با داشتن یک دید نسبت آیندهی کشور،
این برنامه را از طریق موافقت عمومی داخلی و کمکهای بینالمللی عملی کند.
هر روز سیاستمداران در غرب و در منطقهی جنوب آسیا روز
را با اخبار غمانگیز در مورد جنگ و دولتسازی در افغانستان
آغاز میکنند .برخی از تحلیلگران میگویند که ایاالت متحده و
متحدان ناتوی آن باید افغانستان را به حالت خودش واگذار کنند؛
در حالی که دیگران از حضور اندک نیروهای خارجی در افغانستان
و کمکهای اقتصادی کمتر به حکومت پس از کرزی ،برای
فعال نگهداشتن دولت و جلوگیری از پیشرفت تروریستان سخن
میگویند تا این کشور بار دیگر به بهشت امن ،مرکز آموزش و
محل راهاندازی حمالت تروریستان تبدیل نشود .اما هرگونه خروج
شتابزدهی نیروهای امریکایی و ناتو و رویکرد غیرجدی ،صرف
به نفع تروریستان تمام شده و روحیهی آنها را تقویت میکند.
اکنون زمان برای یک چهرهی جدید با تفکر تازه فرارسیده است،
تا به مسایل افغانستان و روابط حیاتی آن با غرب رسیدگی کند.
کلیدهای حکومت موفق و طرفدار اصالحات پس از کرزی قرار
زیرند:
ایجاد یک دید جدید ،یک برنامهی جامع برای اصالحات و
همکاری سهجانبه بین افغانستان ،کشورهای همسایه و جامعهی
جهانی .رییس جمهور کرزی در ایجاد و فروپاشی ائتالفها در
سطح تاکتیکی یک بازیکن ماهر بود؛ اما او یک رییس جمهور
با دید نبود .رییس جمهور آیندهی افغانستان باید یک چشمانداز
بلندمدت را برای افغانستان فورمولبندی کند .او باید روابط
آسیبدید ه بین افغانستان و متحدان ناتویش ،بهویژه ایاالت
متحد ه را بهبود دهد .این امر مستلزم مهارتهای زمامداری
و دیپلماتیک است تا از طریق یک تعهد قوی در امر مبارزه با
فساد ،تالش در راستای حاکمیت قانون و گسترش خدمات دولتی
در سطح والیتها با استفاده از برنامههای انکشاف اقتصادی و
کاهش فقر ،دوباره اعتماد کشورهای کمککننده جلب شود.
از سوی دیگر ،وضعیت سیاسی در منطقه پرتنش است و بازیهای
استخباراتی بین افغانستان و پاکستان در نقاط مرزی بین این دو
کشو ر که در حال افزایش است و توسط نایبان دوطرف بازی

میشود ،باید متوقف شوند .حکومت جدید افغانستان باید روحیهی
«اعالمیهی همسایگی خوب با کابل» را احیا کند یا میکانیزم
دیپلماتیک دیگری را ایجاد کند و به همسایههایش اطمینان
دهد که افغانستان کشوری برای فعالیتهای اقتصادی است ،نه
جنگهای نیابتی.
این سه عنصر بهخوبی با قرارداد سهجانبه بین افغانستان،
همسایههایش و جامعهی جهانی سازگار است .اما این به
زمامداری و تعهد به اجرای آن ضرورت دارد.
تقویت نیروهای ملی امنیتی افغانستان
دستآورد مهم حضور ایاالت متحده و ناتو در افغانستان ،اردوی
ملی و پولیس ملی افغانستان است .این نهادها باید بیشتر تقویت
شوند تا دیر بپایند و از سوی دیگر ،با توجه به پیشینهی کودتا
در افغانستان ،باید نظارت ملکی بر نهادهای امنیتی ما متعادل
ساخته شود .افغانها سالها بدون هرگونه کمک خارجی قابل
توجهی ،کشورشان را حفظ کردند؛ اما برای حرکت به جلو ،به
آموزش ،تجهیزات و تواناییهای نظامی استراتژیک بیشتر نیاز
دارد تا تهدیدهای نظامی منطقهای را خنثا کرده و عملیات مبارزه
با تروریزم را به پیش ببرد .افغانستان در جایی قرار گرفته است که
برای مواجهه با تهدیدهای فراروی آن ،کالشینکوف برای ارتش
آن کافی نیست.
جنگ افغانستان اساسا یک جنگ استخباراتی و جنگ مبارزه با
تروریزم است که عناصر منطقهای در آن دست دارند .این جنگ
را صرف میتوان با استخبارات مناسب به شکل مؤثر پیش
برد .سازمان استخبارات افغانستان ،ریاست امنیت ملی ،تاکنون
کار قابل توجهی انجام داده است؛ اما فاقد نظارت انتقادی و
قابلیتهای تحلیلی استخباراتی است .بنابراین ،ایاالت متحده و
متحدان آن باید دوباره ببینند که چگونه میتوانند این یگانه سرباز
خاموش را در جنگ علیه تروریزم حمایت کنند.
در همین حال ،سیاسی شدن نهادهای امنیتی افغانستان ،صرف به
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نویسنده :تمیم عاصی
برگردان :حمید مهدوی
فروپاشی حکومت افغانستان منجر خواهد شد .نخبگان و احزاب
سیاسی افغانستان نباید از طریق سیاسی کردن این نهادها ،منافع
درازمدت افغانستان را قربانی قدرتطلبی کوتاهمدتشان کنند.
کودتاهای خشونتآمیز گذشته شاهدند که سیاسی کردن نهادهای
امنیتی به نفع هیچکسی تمام نخواهد شد.
شکلدهی یک اقتصاد پویا و یکپارچه با منطقه
اقتصاد افغانستان از زمان سقوط طالبان ،رشد دو رقمه را تجربه
کرده است؛ اما اخیرا بهدنبال بنبست انتخاباتی جاری ،خروج
نیروهای خارجی و دالیل دیگری چون سوء مدیریت و فساد ،این
رشد  10درصد کاهش یافته است .با در نظرداشت منابع طبیعی
گسترده در کشور ،از مواد معدنی گرفته تا هایدورکاربن و منابع
آبی و استعداد عمل کردن به عنوان مرکز ترانزیت انرژی بین
جنوب و مرکز آسیا و شرق میانه ،افغانستان ظرفیت عظیمی برای
خوداتکایی و خودکفایی اقتصادی دارد .هیالری کلینتون ،وزیر
امور خارجهی پیشین ،مفهوم جادهی ابریشم به عنوان یک مرکز
تجارتی و انتقال فرهنگی حیاتی و پل زمینی برای تاجران آسیایی
ی را احیا کرد؛ اما این ابتکار عمل به دلیل فقدان ارادهی
و اروپای 
سیاسی و تعهد و دیگر اولویتها ،تا حدودی از اجرایی شدن
بازمانده است .ایدههای توسعهی اقتصادی کافی نیستند ،عملی
کردن آنها به حکومت همهشمولی ضرورت دارند که نسبت به
اصالحات و حاکمیت قانون متعهد باشد.
در افغانستان زمان آن فرارسیده است که یک اقتصاد بومی
و متکی به خود در کشور انکشاف داده شود و از وابستگی به
کمکهای خارجی جلوگیری شود .این صرف میتواند از طریق
یک برنامهی جامع اصالحات اقتصادی تحقق یابد و به رییس
جمهوری ضرروت دارد که با داشتن یک دید نسبت آیندهی
کشور ،این برنامه را از طریق موافقت عمومی داخلی و کمکهای
بینالمللی عملی کند.
تقویت نهادهای دموکراتیک و اپوزیسیون معتبر
افغانستان یکی از دموکراتترین و آزادترین طرح قانون اساسی در
سطح منطقه را دارد .افغانها یک پارلمان پرتحرک ،بیش از بیست
و چهار حزب سیاسی ،یکی از آزادترین و پرتحرکترین مطبوعات
و رسانهها در سطح منطقه و در نهایت ،یک سیستم قضایی نوپا
دارد .با این حال ،هریک از شاخههای حکومت شکننده است و
در معرض دستکاری سیاسی کارگزاران محلی قدرت و مردان
قدرتمند در محالتشان قرار دارند .این نهادها باید از طریق
سرمایهگذاری در زیرساختهای آن و منابع بشری ،بیشتر تقویت
شوند .این کار به یک دید نسبت به آیندهی کشور و به یک رییس
جمهور متعهد به اصالحات و سرمایهگذاریهای ثابت نیاز دارد.
یکی از چالشهای اساسیای که افغانستان با آن مواجه است،
فقدان یک جاگزین برای رییس جمهوری کرزی است که کشور
را رهبری کند .چنین گفتهها در رژیمهای خودکامه برای توجیه
حکومت یک نفر معمول است .افغانها و متحدان غربی آنها
باید روی رهبران اپوزیسیون قابل اعتماد سرمایهگذاری کنند.
در سالهای اخیر ،افغانها یک دسته از رهبرانی را داشتهاند که
ظرفیت تبدیل شدن به رهبران آیندهی افغانستان را دارند و در این
میان میتوان از عمر داوودزی ،وزیر داخلهی کنونی ،امراهلل صالح،
رییس پیشین ریاست امنیت ملی افغانستان و داکتر رنگین دادفر
اسپنتا ،مشاور امنیت ملی نام برد.
سرمایهگذاری در نهادهای حرفهای
موجودیت نهادهای دولتی معتبر ،حرفهای و اصالح شده از
قبیل وزارتخانههای وزارت معارف و صحت عامه ،راهحل ثبات
درازمدت در افغانستان اند .این چیزی است که مردم افغانستان در
سیزده سال گذشته نداشتند ،به دلیل اینکه رییس جمهور کرزی
به جای تکیه بر نهادهای دولتی ،بهشدت به شبکههای گستردهی
ش اعتماد کرده بود.
غیررسمی بزرگان قبیلهای خود 
موجودیت نهادهای داخلی معتبر و حرفهای نه تنها مشروعیت
حکومت افغانستان را در سطح داخلی گسترش میدهد ،بلکه
انگیزهی بسیاری از عساکر طالبان را که به دلیل فساد یا نبود
فرصتهای شغلی میجنگند ،نیز تضعیف میکند .این امر به روند
صلح در افغانستان نیز کمک میکند.
وضعیت به اندازهای که در رسانهها و مطبوعات انعکاس داده
میشود ،بد نیست .افغانستان ظرفیت بودن یک همکار قابل
اعتماد برای ایاالت متحده و متحدانش در منطقه را دارد؛ اما
صرف به نظارت و زمامداری درست و تعهد درازمدت از طرف
همکاران بینالمللی ما نیاز دارد.
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کارخانهیتولیدبمبگذارانانتحاری
یک خانوادهی دیگر در «پیشین» توضیح داد که چطور پسر  21سالهی شان ،محمد داوود ،یک
سال پیش گم شد .او تمام دورهی آموزش مذهبیاش را در مدرسه در پیشین ،کراچی و اخیرا
در پشتونآباد که در همسایگی کویته قرار دارد ،سپری کرده بود .معموال او در رخصتیها با
استادش برای ادامهی درسها ،به جای دیگری میرفت .به گفتهی پدرش ،حاجی نورا گل ،که
باور نداشت جنگ در افغانستان جهاد واقعی است ،داوود همیشه به حمایت از جهاد در افغانستان
سخن میگفت .پدرش تالش کرده بود که او را از جهاد در افغانستان منصرف کند .پدرش به
من گفت« :من همیشه به او میگفتم که به این راه نرود .او به من میگفت‹ :پدر ،تو نمیفهمی
که جهاد چه لذتی دارد »›.بعد ،در ماه رمضان  ،2005کسی به خانوادهاش گفت که داوود برای
جهاد به افغانستان رفته است .پدرش گفت« :ما جستجو کردیم تا دریابیم که او چرا و به کجا
رفته است .برای جستجو ما به جاهای زیادی رفتیم و هر کس حرفهای متفاوت گفت ».در
مدرسهی پشتونآباد ،هیچکس به او نگفت که پسرش کجا رفته است« .حتا در مدرسه کسی
نمیدانست ».نورا گل که رانندهی موتر الری در مسیرهای دور و دراز بود ،این حرفهایش
را صریح گفت« :من مالها را میشناسم ،اما من ندیدهام که آنان دست به این کارها را بزنند.
اگر من میدیدم که آنها این کار را میکنند ،من سر شان را میبریدم ».اما وقتی نوبت به
مقصران اصلی یعنی سازمانهای نظامی پاکستان و کنترولکنندهگان آنان از آی.اس.آی،
میرسید ،او با احتیاط بیشتر سخن میگفت« .شاید در پشتپردهی مدرسهها ،کسانی باشند
که این کار را میکنند .شاید بعضی تجاران آنان را میخرند ».پسر او به چنگ فرمانده طالبان،
مال داداهلل ،افتاده بود .دو هفته بعد از گم شدن داوود ،آنان پیام مبهمی دریافت کردند که داوود
در افغانستان مرده است .این پیام از یک آشنا و از یک وبسایت انترنتی برون داده شده بود و
سر انجام ،به خانوادهی داوود رسیده بود .داوود در روز سوم یا چهارم ماه رمضان ،دو یا سه روز
بعد از خبر شدن خانوادهاش که او به افغانستان رفته است ،خود را در قندهار منفجر کرده بود.
خانوادهاش برای او یک مراسم یادبود برگزار کرده بودند .چند روز بعد ،آنان متوجه شده بودند
که یک دیویدی ( )DVDاز حملهکنندگان انتحاری توزیع میشود که در برابر مال داداهلل
سوگند میخورند .همسایهها به آنان گفتند که داوود یکی از انتحارکنندگانی است که در این
تصویر نشان داده میشود .نورا گل گفت« :حتا مادرش این دیویدی را دید .او در این ویدیو
رویش را میپوشاند و برای انتحار آماده میشود ».پدرش گفت« :او در ویدیو میگوید‹ ،من
برای خدا میجنگم و برای آن آماده ام»›.
من از برادر بزرگتر داوود ،اهلل داد ،پرسیدم که کدام یک مسئول فرستادن برادرش برای
انتحار است ،طالبان یا آی.اس.آی .او گفت آنها یک چیز و عین هم اند« .همهی طالبان،
طالبان آی.اس.آی هستند .بدون کمک آی.اس.آی رفتن به افغانستان ممکن نیست .همه این
ِ
را میگویند».
با این همه درد و مصیبت آشکار ،من از پشتونهای زیادی پرسیدم که چرا اجازه میدهند شمار
زیادی از فرزندان شان به کام مرگ فرستاده شوند .اکثر خانوادهها مذهبی بودند و میخواستند
که فرزندان شان مبلغ و آموزگاران مذهبی شوند ،چون مردم به این وظیفه احترام داشتند و
خانوادهی شان را دعا میکردند و همچنان برای آنان فرصتی فراهم میکرد تا در یک مسجد
شهر ،امکانات زندگی طبقهی متوسط را به دست آورند .همچنان ،این مدرسهها ،برای شاگردان
خوابگاه و خوراک رایگان تهیه میکرد و این برای تمام خانوادهها دلچسب بود .این خانوادهها
به مالها و آموزشهای آنان اعتماد داشتند و حتا در جهاد ،از آنان پیروی میکردند .با این حال،
مسئولیت در قبال خانواده ،برای مردان قبیلوی پشتون از اهمیت باالیی برخوردار بود .وقتی
من از یک گزارشگر پشتون در کویته ،پرسیدم که چرا پشتونها میگذارند که از فرزندانشان
سؤاستفاده شوند ،او در پاسخ گفت که نشانههای از نارضایتی مردم دیده میشود .او خبر داشت
که چند ماه پیش ،تعدادی از بزرگان پشتون از یک دهکدهی منطقهی «پیشین» ،به کویته آمده
و از رییسآی.اس.آی در کویته خواسته بودند که پسران شان را برگرداند .پسران آنان برای
یک دورهی آموزشی سه ماهه به جای دیگر برده شده بودند .دهکدهی آنان پسران زیادی را در
جهاد افغانستان از دست داده بود و بزرگان این دهکده تصمیم گرفته بودند که دیگر روستای
آنان ،پسرانش را در این راه از دست ندهد .بدون توجه به خواست آنان ،رییس آی.اس.آی گفته
1
بود که به خانههای شان رفته و دهان شان را ببندند.
در حوالی شهر کویته ،ما از پشتونآباد (شهرک پشتونها) که دارای کوچههای تنگ و نزدیک
بههم است و در خانههای گِلی با دیوارهای بلند آن مهاجران افغانستانی زندگی میکنند ،دیدن
کردیم .با گذشت سالها ،خانههای یک طبقهای که از کاه و گِل ساخته شده ،بر روی تپه
گسترش یافته است و رنگ آن خانهها مانند کوهی که در باالتر قرار دارد ،خاکستری است.
باشندگان این منطقه را طبقهی کارگر تشکیل میدهند :عملهها ،رانندگان بس و دکانداران.
اعضای طالبان نیز در میان آنان زندگی میکنند ،اما در خانههای بزرگ ،با دیوارهای بلند واکثر
در نزدیکی مساجد و مدرسههای که امور آن را پیش میبرند.
در امتداد جادهي سرآشیب حاجی گابی ،مدرسهی جامعیهی دارالعلوم اسالمیه واقع شده است.
دروازهی ورودی کوچک و درهمو برهم ،اندازهی واقعی این مدرسه را پنهان نگهمیدارد .در
داخل ،ساختمان سه طبقهای از خشت و سیمان در اطراف محوطهای ساخته شده است که
برای  280شاگرد اتاق درسی دارد .دستکم سه حملهکنندهی انتحاری را که ما ردیابی کردیم،
از شاگردان این مدرسه بودند .گزارشهای زیادی وجود داشت که تعداد شاگردان این مدرسه
که حملهی انتحاری انجام داده بودند ،از این بیشتر است .این مکان ،به حیث مرکزی برای

دو هفته بعد از گم شدن داوود ،آنان پیام مبهمی دریافت
کردند که داوود در افغانستان مرده است .این پیام از یک
آشنا و از یک وبسایت انترنتی برون داده شده بود و سر
انجام ،به خانوادهی داوود رسیده بود .داوود در روز سوم یا
چهارم ماه رمضان ،دو یا سه روز بعد از خبر شدن خانوادهاش
که او به افغانستان رفته است ،خود را در قندهار منفجر
کرده بود .خانوادهاش برای او یک مراسم یادبود برگزار
کرد ه بودند .چند روز بعد ،آنان متوجه شده بودند که یک
دیویدی ( )DVDاز حملهکنندگان انتحاری توزیع میشود
که در برابر مال داداهلل سوگند میخورند .همسایهها به
آنان گفتند که داوود یکی از انتحارکنندگانی است که در
این تصویر نشان داده میشود .نورا گل گفت« :حتا مادرش
این دیویدی را دید .او در این ویدیو رویش را میپوشاند
و برای انتحار آماده میشود ».پدرش گفت« :او در ویدیو
میگوید‹ ،من برای خدا میجنگم و برای آن آماده ام»›.

فعالیتهای جهادی در این منطقه ،شناخته میشد .چهرههای باالرتبهی احزاب مذهبی
پاکستان و مقامهای حکومت ایالتی ،همواره از آنجا دیدن میکردند .طالبان ،نیز ،در
تاریکی شب توسط موترهای SUVاز این مدرسه دیدن میکردند .مال داداهلل که در اواخر
سال  2006از چندین مدرسه کمک خواسته بود ،یکی از کسانی بود که در این مدرسه رفت
و آمد داشت .مردانی که این مدرسهها را میگرداندند ،افغانی بودند .اما آنان شناسنامهی
پاکستانی دریافت کرده و بیشتر هویت پاکستانی گرفته بودند .رییس این مدرسه مولوی
جان محمد نام داشت .برادر او مال ولی جان ،در حکومت طالبان به حیث والی کار کرده بود
و به زودی پس از یازده سپتامبر ،توسط مقامهای پاکستانی دستگیر شده و برای مدتی ،به
زندان خلیج گوانتانامو انتقال داده شده بود .او در خانهای در همان جادهی مدرسه ،زندگی
میکرد .ما از او خواستار مصاحبه شدیم .او در جواب گفت که ژورنالیست زن اجازه ندارد
داخل مدرسه شود .به این دلیل ،من چند سوال را به گزارشگر پاکستانی که با ما بود ،دادم.
او و عکاس ،برای انجام مصاحبه داخل مدرسه رفتند.
یکی از شاگردان این مدرسه ،عبدالستار بود که پدرش در بازار میوه فروشی ،میوه بستهبندی
میکرد و در امتداد جادهی همین مدرسه خانه داشتند .همسایههای شان میدانستند که او
برای جنگ به افغانستان رفته است .یک روز یک پاکستانی در دکانی در همسایگی شان
از او پرسیده بود که جهاد در افغانستان چگونه پیش میرود .او اعالم کرده بود که «جهاد
پایان نخواهد یافت و تا روز قیامت ادامه مییابد ».چند ماه بعد ،در ماه آگست  ،2006او
در بازار پنجوایی انتحار کرد که خیلی ویرانگر بود .بر اثر این حمله 21 ،فرد ملکی کشته
شدند که در میان آنان چندین کودک وجود داشتند و به افراد نظامی و حکومتی هیچ
آسیبی نرسیده بود .خانوادهی عبدالستار برای او مراسم فاتحهخوانی برگزار کرد که در آن
شمار زیادی از همسایهها ،تعدادی از رهبران سیاسی و مذهبی محلی به شمول آخوندهای
مدرسه ،شرکت کرده بودند.
 1این داستان با من به دلیل اعتماد زیادی که بر من داشتند ،گفته شد و به این دلیل من از دهکده ،پیر
مردی که در جلسه شرکت کرد و آشنایان من که این داستان را به من گفتند ،نامی ذکر نمیکنم تا امنیت
آنان به خطر بیفتند.

فاجعهای که در پغمان رخ داد ،وجوه بسیار دارد .یک
وجهش ارتباط دارد به شناختی که ما آدمها از خود داریم
و به «تصویری از خود» که در فراز و فرودهای زندگی
شکل میگیرد و پخته میشود .بسیاری از جنایتکاران
و قانونشکنان ریسک کار خود را میدانند .اما وقتی
که به تکرار جنایت میکنند و دست کسی به آنها
نمیرسد ،رفته رفته در همان دامی میافتند که پیش
پای هر آدمیزادهای پهن است :دام ِ کامیابی.
معروف است که کامیابی کامیابی میآورد .این درست
است ،اما فقط یک رویهی کامیابی را نشان میدهد.
رویهی دیگر کامیابی ،راحت شدن ذهن و روان آدم در
برابر ریسکهای احتمالی است .به این معنا که وقتی
آدمی پیوسته در کار و ابتکاری که میکند ،توفیق
مییابد و پیروز میشود ،کم کم به این نگرش متمایل
میشود که سرنوشت او کامیابی است و ریسکی نیست
که او نتواند به مدد هوش و شجاعت و ارادهی سخت
خود مدیریتش کند.
بیشتر جنایتکاران کارکشته وقتی که در دام میافتند
و چشمانداز رهایی از آن دام برایشان تاریک میشود،
تعجب میکنند .گویی چیزی نامتعارف در زندگی
شان اتفاق افتاده است .و این از آنرو است که یک
جنایتکار کارکشته در گذشته جز کامیابی ندیده است.
تجارت غیرقانونی کرده و پول زیادی بهدست آورده.
پیآمد قانونشکنیاش؟ صفر .سر و دست آدمها را
شکسته؟ پیآمدش؟ هیچ .بر زنان و کودکان تجاوز
کرده .پیآمدش؟ هیچ .دست به قتل انسانها برده،
و هرگزش کسی برای این کار مواخذه نکرده .و این
جنایتهایهای مکرر ،این جنایتهای کامیاب ،در ذهن
و روان او این تصویر را پخته کرده:
«این منم .من میتوانم در سطح متفاوتی به میل و
ارادهی شخصی خودم زندگی کنم و در این راه از
قربانی کردن جان و مال و ناموس دیگران نپرهیزم
و در همهحال اوضاع را چنان مدیریت کنم که دست
هیچکس به من نرسد .گواهش این جنایتهای کامیابی
که کردهام و تجربههای پر از ریسکی که با این میزان
توفیق پشت سر گذاشتهام».
داشتن چنین تصویری از خود سبب میشود که آدم در
خطاهایی که میکند ،بیشتر فرصت کامیابی ببیند و
بر ریسکهای بزرگی که ممکن است در درون یک
عمل خفته باشند ،چشم بپوشد .مخصوصا وقتی که آدم
از خطرهای بزرگی جسته باشد ،ممکن است در درون
کارهایی که ظاهرا کمتر چالشخیزند ،ریسک کمتری
ببیند .در این حالت ،آدم به خود میگوید« :اینکه چیزی
نیست؛ من از پس بزرگترهایش برآمدهام».
جنایتکارانی که فاجعهی پغمان را آفریدند ،ممکن است
اعدام شوند .اگر چنین شود ،باید در زیر چوبهی دار با
خود بگویند« :واه! لعنت بر کامیابیهای مکرر!»

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Abbas Farasoo
حادثه پغمان بدون شک ،یک حادثه جرمی تکان دهنده
است .چندین نفر به صورت وحشیانهای به زنان تجاوز
میکنند .گفته میشود اکثر عامالن این جرم دستگیر
شدهاند .این حادثه منجر به خشم عمومی شده است و
تعداد زیادی ،به شمول رئیس جمهور کرزی ،خواهان اعدام این افراد شدهاند .در کنار
آن ،عدهای هم اعدام را ،راه حل ندانسته و با اعدام این افراد مخالفت کردهاند .در هردو
صورت ،چه اعدام و چه مخالفت به آن ،مبنای سخن ما در کجا است؟
مبانی حرفهای مخالف و موافق را میتوان بر محور چهار نکته فهمید -1 :اعدام به
مثابه بازدارندگی جرمی در جامعه؛  -2حفاظفت از جامعه و شهروندان؛  -3روند قضایی
و یا ادب عدالت؛ و  -4تالفی یا قصاص.
اول ،در تاریخ قضا و زندان تاکید بر این شده است که با اعدام مجرم ،دیگران ترسانیده
شده و از عمل جرمی خودداری میکنند و لهذا اعدام سبب بازدارندگی در اعمال جرم
در جامعه میشود .برعکس ،عدهای هم مخالفت کردهاند .در حادثه پغمان ،مساله
بازدارندگی جرمی در جامعه یک بخش فرعی مساله است و برای این که دیگران
اصالح شود ممکن اعدام موثر باشد و ممکن نباشد و من شخصا کدام تحقیق آماری در
این زمینه را ندیدهام .ولی عجالتا نباید این مساله را «برای جامعه» تحلیل کرد.
دوم ،حفاظت از شهروندان به این معنا که مجرم از بین برود و خاطر همه جمع شود
و نتواند به دیگران آسیب بزند .خوب ،میشود مجرم را اعدام کرد یا زندانی مدامالعمر
ساخت .بازهم در قضیه پغمان این بخش فرعی مساله است.
سوم .روند قضایی و ادب عدالت به این معنا که روند و تشریفات قضایی درست انجام
شود .خطر اعدام این است که اگر کسی اعدام شد و اما فردا ثابت شد که او بی گناه بوده
است ،غیرقابل جبران است .بنابراین ،ادب و روش قضایی امر جدی است و در مساله
پغمان نیز میتواند یک امر جدی باشد .عدالت ،بدون ادب عدالت یا روش و تشریفات
دقیق قضایی ،قابل تطبیق نیست.
چهارم ،تالفی جرم است .این پیچیدهترین بخش قضا شاید باشد .به این معنا :همواره
اینطور نیست که عمل یکسان در برابر جرم صورت بگیرد .مثال چشم در برابر چشم.
در برابر جرم باید جزایی متناسب وجود داشته باشد و همین تناسب میان جرم و جزا اگر
درست بود ،عدالت برقرار شده است .این تناسب به گونهای است که بر اساس منطق
چشم در برابر چشم ممکن نیست .مثال یک فرد ،ده نفر را کشته و سه نفر را معیوب
کرده است ،این تناسب چطوری تعیین میشود؟ یا ده نفر بر دو نفر تجاوز کرده ،این
تناسب چطوری تعیین میشود؟ این بدان معنا نیست که به صورت ارزشی کسی با اعدام
مخالفت کند .بلکه مساله این است که اصل تناسب میان جرم و جزا چگونه تعیین شود
تا عدالت برقرار شود.
نتیجه :من مساله اعدام را بر اساس دو مبنای اول و دوم (بازدارندگی جرمی و حفاظت
از شهروندان) محاسبه نمیکنم؛ یعنی عجالتا قرار نیست بر این مبانی قضاوت شود .به
نظر من این مسالهای بعدی است .خصوصا در موارد مثل قتل ،شکنجه و تجاوز و امثال
این ها ،در محور بحث باید قربانی قرار داشته باشد ،نه جامعه و شهروندان .جامعه و
شهروندان مهم اند ،اما در جای خود شان .بنابراین ،نگرانیها ،تاکیدات ،و مبنای قضاوت
خود را باید بر دو نکته دیگر ،یعنی روند قضایی و تناسب تالفی جرم ،گذاشت؛ و بعدا
فتوای موافقت و مخالفت با اعدام صادر کرد.


Waheed Zeerak

اولی ابوبکر البغدادی و دومی ابوبکر الکابلی
این دو تا یکی نیستند .اولی ابوبکر البغدای رهبر گروه
داعش در عراق است که چند روز پیش توسط نیروهای
ویژه امریکایی مردار شد و دومی ابوبکر البغدای افغانستان
(حاجی فرید) است که روز جمعه در مسجد پل خشتی برای طالبان تبلیغات میکرد٬
کم نامنده بود که توسط نمازگذاران مردار شود .اما متاسفانه به کمک پولیس جان سالم
بدر برد.
یاد تان باشد که ابوبکرالبغدادیهای در افغانستان وجود دارند که باید مردار شوند و
اگر نه به جان پاکستان چسپیدن و تمام ضعف و مرداریهای خود را از این طریق
خاک پوشاندن ،راه بجای نمیرساند .هر آن چیز که در درست ما است باید شروع
کنیم .نه اینکه گُو کاریهای خود را پوشانده و به جان دیگران پچسپیم .این ابوبکر
البغدای افغانستان (حاجی فرید) چه ربط به پاکستان دارد ،که در شورای ملی راه مییابد
و همچنان در مرکزیترین مسجد پایتخت در روزهای جمعه برای هزارن مسلمان،
بصورت علنی به نفع طالبان تبلیغات میکند.


Daoud Naji

فیلم صدور حکم متهمان تجاوز جنسی در پغمان را
دیدم .در حالی که این پرونده در سراسر افغانستان
و جهان به پرونده «تجاوز جنسی گروهی» معروف
شده ،اما قاضی دادگاه حکم اعدام را نه به دلیل تجاوز
جنسی گروهی بلکه به دلیل «سرقت مسلحانه و اختطاف» صادر میکند .در
قوانین افغانستان جزای زنای عنف یا تجاوز جنسی 15 ،تا  20زندان است.


Jawad Zawulistani

دوستان حقوقدان زیادی به خالهای جدی قوانین
افغانستان در رابطه به تجاوز و آزار جنسی اشاره
کردهاند .امیدواریم که وجدان نمایندگان پارلمان
کشور که سال گذشته قانون منع خشونت علیه زنان
را رد کردند ،اندکی از فاجعهی پغمان تکان خورده باشد و آنان را از لجاجت
شان ،برای ایستادگی در برابر این قانون ،اندکی منصرف کرده باشد .اکنون نوبت
نمایندگان زن در پارلمان افغانستان است که از خشم مردم در برابر تجاوز و آزار
جنسی زنان ،برای تغییر و اصالح قوانین به سود آنان استفاده کنند.
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گزارشهای زیادی دربارهی خطرات مصرف گوشت برای
سالمت انسان انتشار یافته ،ولی آیا این گزارشها واقعا
درستند؟ من از خوردن گوشت لذت میبرم؛ اما در حالی
که قبال مصرف گوشت یک لذت خالی از گناه بود ،اکنون
هنگام خوردن آن احساس معصیت میکنم.
اگر تیترهای اخبار را باور کنید ،به این نتیجه میرسید که
خوردن منظم استیک یا ساندویچ بیکن (گوشت خوک
نمک سود شده) خطر مبتال شدن شما به بیماریهای
قلبی یا سرطان را افزایش میدهد .ولی باید دانست که
خطر مصرف گوشت برای سالمت شخص ،منحصر به
گوشتهای سرخ و فرآوری شده است ،نه گوشتهای
سفید مانند گوشت مرغ.
با وجود هشدارهایی که دربارهی خوردن گوشت داده
میشود ،هر بریتانیایی بهطور متوسط روزانه حدود
 ۷۰گرام گوشت سرخ و فرآوری شده مصرف میکند.
یکچهارم مردان تقریبا بیش از دو برابر این مقدار
مصرف میکنند .کلر ،همسر من که یک پزشک خانواده
است ،سالهاست سعی میکند مصرف گوشت سرخ و
فرآوری شده را در خانوادهی ما کاهش دهد ،ولی من
مقاومت کردهام.
به همین جهت ،هنگامی که بیبیسی از من خواست
دربارهی خطرهای احتمالی خوردن گوشت تحقیق کنم،
هردوی ما خوشحال شدیم .من با متخصصان زیادی
صحبت کردم تا بفهمم وضعیت تغذیهی خود آنها از
چه قرار است .همچنین برای این که تأثیر خوردن گوشت
بر سالمت انسان را بدانم ،تصمیم گرفتم مقدار گوشت
مصرفی خودم را دو برابر کرده و به روزانه  ۱۳۰گرام
برسانم.
چربی زیاد گوشت
خوردن گوشت سرخ فواید زیادی هم دارد .گوشت گاو
اعم از گوشت لخم یا چرخ کرده منبع مهمی برای جذب
پروتئین و مواد مغذی اساسی مانند آهن و ویتامین ب ۱۲
است که برای سالمت انسان حیاتی هستند .ولی از جهت

منفی ،میزان چربی اشباع شدهی گوشت سرخ و فرآوری
شده زیاد است.
چربی اشباع شدهی بیکن و سوسیس به نسبت وزن ۱۶
برابر توفو (تهیه شده از شیر سویا) است .اما اگر شما
گیاهخواری هستید که پنیر هم مصرف میکنید ،بیش
از حد احساس رضایت نکنید؛ چون مقدار چربی اشباع
شدهی پنیر به نسبت وزن حتا از همبرگر هم بیشتر
است.
گوشتهای سرخ و فرآوری شده
استیک ،گوشت بره ،گوشت خوک و گوشت چرخ شده،
گوشت سرخ محسوب میشوند .رنگ گوشت سرخ به
دلیل داشتن سطح باالی هموگلوبین و میوگلوبین ،آهن و
پروتینهایی که در خون و عضالت یافت میشود ،تیرهتر
از گوشت طیور است .بیکن ،سوسیس ،کالباس و ژامبون
از جملهی گوشتهای فرآوری شده هستند.
ولی این موضوع تا چه حد اهمیت دارد؟ یکی از بهترین
راهها برای ارزیابی تأثیر غذاهای بهخصوصی بر سالمت
انسان ،انجام بررسیهای گروهی است .شما گروه بزرگی
از مردم را که رژیمهای تغذیهیشان متفاوت است،
انتخاب میکنید ،میفهمید چه غذاهایی میخورند ،بعد
برای دانستن اینکه به چه بیماریهایی مبتال میشوند،
سالهای زیادی آنها را تحت نظر میگیرید.
بحث دربارهی خطر مرگ
پروفیسور والتر ویلت ،از دانشکدهی بهداشت عمومی
دانشگاه هاروارد ،سرپرست تیمی است که تغذیهی
دهها هزار نفر را برای چندین سال تحت نظر داشتهاند.
هنگامی که در کافه تریای دانشگا ه هاروارد با بیخیالی
سرگرم خوردن یک استیک بزرگ بودم ،پروفیسور ویلت
به من گفت« :ما متوجه شدیم که خطر مرگومیر ناشی
از بیماریهای قلب و عروق و نیز سرطان در کسانی که
مقدار زیادی گوشت سرخ مصرف میکنند ،بیشتر است.
«مصرف گوشت سرخ و مرگومیر» عنوان یکی از
بررسیهایی است که پروفیسور ویلت مشترکا انجام

داده و در نشریهی «آرشیفهای طب داخلی» چاپ شده
است .در این بررسی او تخمین میزند که مصرف منظم
مقدار کمی از گوشت سرخ فرآوری نشده ( ۸۵گرام) خطر
مرگ را  ۱۳درصد افزایش میدهد ،در حالی که خوردن
مقدار مشابهی گوشت فرآوری شده (سوسیس یا دو ورقه
ژامبون) خطر مرگ را تا  ۲۰درصد افزایش میدهد.
بنابراین ،جای تعجب نیست که پروفیسور ویلت تقریبا
هیچوقت گوشت سرخ نمیخورد .با وجود اینکه
نتیجهگیری او کامال متقاعد کننده بود ،کشف کردم
که یافتههای او با مطالعاتی که اخیرا در اروپا صورت
گرفته و در سال  ۲۰۱۳تحت عنوان مصرف گوشت و
مرگومیر ،در نشریهی بیامسی مدیسن انتشار یافته،
همخوانی ندارد .محققان یک مؤسسهی اروپایی (ایپیک)
که رابطهی سرطان و تغذیه را بررسی میکنند ،به مدت
بیش از  ۱۲سال ،نیم میلیون نفر را در  ۱۰کشور اروپایی
تحت نظر داشتند .آنها به این نتیجه رسیدند که خوردن
گوشت سرخ در حد متعادل ،تأثیری بر مرگ اشخاص
نمیگذارد .بهطور کلی ،پایینترین نرخ مرگومیر در
کسانی بود که تا روز  ۸۰گرام گوشت سرخ میخوردند.
اگرچه خطر مرگ در کسانی که روزانه بیش از  ۱۶۰گرام
گوشت مصرف میکردند ،روی هم رفته کمی بیشتر
بود ،در بین اشخاصی هم که گوشتخوار نبودند ،نرخ
مرگومیر ناشی از عوارض مختلف ،باالتر رفته بود.
نتیجهگیری محققان این بود که مصرف کم گوشت
ممکن است برای سالمت شخص مفید باشد .این
نتیجهگیری قابل درک است؛ چون گوشت منبع مهمی
برای جذب مواد مغذی مانند پروتین ،آهن ،روی ،چندین
نوع ویتامین ب و نیز ویتامین آ و اسیدهای چرب اساسی
(اسیدهای کاربندار) است.
خطر گوشتهای فرآوری شده
اما قبل از اینکه افراد گوشتخوار شروع به شادمانی
کنند ،باید به یک نکتهی منفی مهم هم اشاره کرد.
تحقیقات انجام شده توسط ایپیک ،مانند تقریبا تمام
مطالعات دیگر ،نشان میداد که خوردن گوشت فرآوری
شده مانند بیکن ،ژامبون یا کالباس بر سالمت شخص
تأثیر منفی میگذارد .خوردن روزانه بیش از  ۴۰گرام از
این نوع گوشتها سبب میشود که خطرمرگ ناشی از
بیماری قلب و سرطان افزایش یابد.
ولی تحقیقات علمی به نتیجهی قاطعی نرسیده است.
متخصصانی که من مالقات کردم ،از عقاید متفاوتشان
که بر پایهی آنچه بود که میخوردند ،بهشدت دفاع
میکردند .من در گزارش خود سعی کردهام واقعیتها
را نشان دهم ،ولی تنها خودتان میتوانید دربارهی اینکه
حقیقت چیست ،تصمیم بگیرید.
بدون شک ،خوردن مقدار بیش از حد گوشت فرآوری
شده تأثیر بدی بر سالمت من گذاشت .پس از یکماه
خوردن ساندویچ بیکن و همبرگر ،وزن من زیادتر شد و
سطح کلسترول و درجهی فشار خونم هردو باالتر رفت.
حاال دوباره به همان رژیم غذایی سابقم برگشتهام و
گاهی استیک گاو یا خوک میخورم .ولی امسال سوسیس
و همبرگر کمتری خواهم خورد.

درمانافسردگی،
حلقهیفراموششدهیدرمانسرطان

متخصصان بهداشت هشدار میدهند که صدها نفر از
مبتالیان به انواع سرطان ،به دلیل عدم درمان افسردگی
همراه سرطان ،رنج و عصبانیت غیرضروری را تحمل
میکنند که همین منجر به مرگ زودتر از موعد آنها
میشود .به گزارش دیلی تلگراف ،متخصصان سالمت
در دانشگاههای آکسفورد و ادینبورگ دریافتهاند که
سهچهارم بیماران سرطانی که افسردگی حاد دارند ،در
حال حاضر هیچ درمانی برای افسردگی دریافت نمیکنند.
افسردگی میتواند نشانههای سرطان را بدتر کند ،مثال
خستگی و درد را افزایش دهد و همچنین آنها را از روند
درمان بیماری ناامید میکند و حتا منجر به این شود که
آنها نخواهند اقدامات درمانی را برای درمان سرطان
خود دریافت کنند .اما شیوهی درمانی جدیدی که در
اسکاتلند آزمایش میشود ،نشان داده که در عرض تنها
شش ماه ،بیش از شصت درصد بیماران بهبود چشمگیری
را در نشانههای بیماری مشاهده میکنند.
این شیوهی درمانی بیماران سرطانی را که مبتال به
افسردگی هم هستند ،ترغیب میکند که عالوه بر
شرکت در درمانهای دارویی و جلسات مشاوره ،زندگی
خود را فعالتر کنند ،به دیدن اعضای خانواده بروند و
ورزش یا پیادهروی کنند .اغلب بازخوردهای گزارش شده
از بیماران مثبت بود و افراد بیمار احساس مثبتتر ،درد
یا افسردگی کمتر داشته و دیگر چندان احساس خستگی
نداشتند.

پروفیسور مایکل شارپ ،استاد روانپزشکی دانشگاه
آکسفورد میگوید« :ما در مورد افرادی صحبت میکنیم
که ترکیبی از دو بیماری دارند .آنها اغلب احساس
ناامیدی داشته و افکار منفی مثل خودکشی دارند .در این
افراد میتوانید ببینید که نشانههای فیزیکی بیماری بدتر
بوده و شواهدی هم وجود دارند مبنی بر اینکه درصد
نجات و درمان سرطان در آنها هم کمتر از دیگران
است».
پژوهشی روی  ۲۱هزار بیمار سرطانی که در کلینیکهای
اسکاتلند انجام شده است ،نشان داده که افسردگی حاد
در این بیماران بسیار معمولتر است تا در جمعیت کلی
جامعه .تقریبا از هر  ۷نفر مبتال به سرطانهای وخیم،
یک نفر دچار افسردگی بالینی بوده که با رقم کلی
مبتالیان به افسردگی در جزیرهی انگلستان که یک نفر
در هر  ۵۰نفر است ،قابل قیاس نیست.
پروفیسور شارپ میگوید که تمرکز زیادی روی کمک
به مردم برای افزایش طول عمر انجام شده ،اما کیفیت
زندگی در این میان نادیده گرفته شده است .او میافزاید:
«افسردگی حاد معضل فراگیری است و شاید بخش
تعجبانگیز یافتههای این گروه این باشد که هیچکس
به فکر درمان آن نیست .در شیوههای معمول درمان
نتایج مربوط به این بخش اسفبارند .اگر متولیان درمان
سرطان به همان اندازه که به درمان فیزیکی بیماران
سرطانی میپردازند ،به درمان افسردگی در آنها هم

بپردازند ،آنگاه شاهد کیفیت بهتر زندگی برای افرادی
خواهیم بود که عالوه بر سرطان متأسفانه به افسردگی
حاد نیز دچارند».
یک آزمایش از  ۵۰۰بیمار با پیشآگاهی به موقع سرطان
نشان داده است که در ۶۲درصد از بیماران با افسردگی
حاد ،عالیم بیماری در عرض  ۶ماه دستکم به نصف
کاهش یافته است .آزمایش دیگری روی افراد مبتال به
سرطان ریه با پیشآگاهی ضیف نیز نشان داده که درمان
افسردگی ،درد و خستگی را کاهش داده است.
سرپرست این پژوهش ،دکتر جین واکر از دانشگاه
آکسفورد میگوید« :افرادی که سرطانهای بسیار
پیشرفته دارند ،پیشآگاهی ضعیفی دارند .اگر آنها
عالوه بر سرطان دچار افسردگی حاد هم باشند،
باقیماندهی زندگی آنها نیز دچار پژمردگی خواهد شد.
این آزمایش نشان میدهد که ما میتوانیم در بیمارانی با
پیشآگاهی ضعیف سرطان همانند سرطان ریه ،افسردگی
را درمان کنیم و زندگی بیمار را واقعا بهبود ببخشیم».
دکتر استفان سایمیونیدز ،استاد آنکولوژی پزشکی در
مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه ادینبورگ میافزاید:
«افسردگی مشکل مهمی برای افراد مبتال به سرطان
است .ما احتماال تنها به نوک کوه یخ (همان سرطان)
توجه میکنیم» .نتایج این تحقیق در ژورنال Lancet
منتشر شده است( .خبر آنالین)
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نصري :چلسي و منچستر ميتوانند رقيب ما باشند

سمير نصري ادعا کرد چلسي و منچستر يونايتد
بزرگترين تهديد را در اين فصل ب راي منچستر
سيتي ايجاد م يکنند ،اما بخت ليورپول ب راي
يک حرکت ديگر به سمت قهرماني ناچيز است.
تیم ب رندان راجرز ،فصل گذشته تنها دو امتیاز با
قهرمانی لیگ برتر جزیره فاصله داشت ،اما هافبک
فرانسوی منچستر سیتی اعتقاد دارد بازگشت
قرمزها به لیگ قهرمانان اروپا در این فصل آنها
را به دردسر خواهد انداخت« :لیورپول شرایط
دشوارتری را در مقابل خواهد دید ،زی را آنها لوییس
سوارز را از دست دادهاند و در لیگ قهرمانان نیز
بازی خواهند کرد ،در نتیجه شرایط ب رای آنها
متفاوت خواهد بود .آنها در ماههای پایانی
فصل گذشته تنها در لیگ برتر رقابت م یکردند
و این یک مزیت واقعی بود ،چون بازیکنانشان
در مقاطع حساس فصل سرحالتر از رقبا پا به
مسابقات م یگذاشتند».
اما با وجود این که منچستر سیتی فصل قبل را با

 ۲۲امتیاز بی شتر از رقیب همشهری خود ،چلسی،
به پایان برد و در حال حاضر هم چهار امتیاز
بی شتر از این تیم بهدست آورده است ،نصری
همچنان آنها را به عنوان چالش تیمش در راه
قهرمانی م یداند« :فکر م یکنم دو رقیب اصلی
ما چلسی و منچستر یونایتد خواهند بود .چلسی
چند خرید خوب انجام داده و سسک فابرگاس
جانشین خوبی ب رای لمپارد خواهد بود .او بازیکن
بزرگ یست ،من او را خوب م یشناسم چون در
آرسنال با هم بودیم .چلسی در فصل گذشته در
نوک حمله ضعف داشت ،اما حاال دیگو کاستا را به
خدمت گرفته است .آنها واقع ًا خط رناک خواهند
بود .یونایتد هم مربی جدیدی دارد ،ترکیب خود
را نیز تقویت کرده و رقابت اروپایی هم ندارد،
در نتیجه من انتظار دارم آنها خیلی قویتر
برگردند .آرسنال هم م یتواند در رقابت باشد ،آوردن
بازیکنانی مثل الکسیس سانچس آنها را قویتر
کرده است».



زالتان :کاپلو بهترين مربي من بوده است

ستاره سویدنی که جام جهانی را از دست داد هر
چند در بارسلونا روزهای خوبی را سپری نکرد اما با
بازگشت به فوتبال ایتالیا و پوشیدن پی راهن میالن
بار دیگر به روزهای اوج برگشت و توانست با
گولهای زیاد این تیم را قهرمان رقابتهای سری
 Aکند .ایب را در حال حاضر در پاری سن ژرمن
بازی م یکند .او در این تیم فرانسوی هم نمایش
بسیار خوبی داشته و نشان داده که م یتواند چند
سال دیگر هم در سطح اول فوتبال جهان بازی
کند .زالتان اب راهیموویچ مهاجم گولزن سویدنی
لزنی در تیم ملی کشورش را شکسته
که رکورد گو 
به تمجید از فابیو کاپلو پرداخت و او را بهترین
مربی فوتبالی خود توصیف کرد.
اب راهیموویچ در گفتگو با روزنامه گاتزتادالاسپورت
گفت :زمانی که در یوونتوس زیر نظر کاپلو بودم
توانستم زالتان شوم .در واقع کاپلو بود که من
را زالتان ساخت .باید خیلی از او تشکر کنم.
زمانی که در یوونتوس بودم او یک ویدئو از مارکو
فانباستن به من نشان داد و از من خواست تا
مانند او بازی کنم .صحب تهای کاپلو خیلی
روی من تاثیر داشت .آن زمان خیلی جوان بودم
و توانستیم چیزهای زیادی از کاپلو یاد بگیرم و
لزنی کنم.
بتوانم مثل بازیکنان بزرگ گو 
لزنی در تیم ملی
ایب را درباره شکستن رکورد گو 

کشورش گفت :خیلی خوشحالم .م یدانم که
لزنی در تیم ملی کشورم را شکستم
رکورد گو 
اما این گولها پایان دوران فوتبالی من نیست.
خیلی بی شتر از این ب رای سویدن و پاریسن
لزنی خواهم کرد .اب راهیموویچ که با
ژرمن گو 
وجود ارائه بازیهای بسیار خوب ب رای تیم ملی
فوتبال سویدن ،جام جهانی برزیل را از خانه تماشا
کرد ،افزود :ما در پاریسنژرمن هنوز ایمان داریم
که م یتوانیم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را
به دست آوریم چرا که بازیکنان بسیار خوبی در
اختیار داریم .عالوه بر این در پاریسنژرمن مربی
بزرگی چون لورن بالن مرب یگری م یکند که
شایستگی الزم ب رای نشستن بر روی نیمکت این
تیم را دارد .سران باشگاه هم بسیار کاربلد هستند
و وظیفه خود را به خوبی انجام م یدهند ،بنابرین
همه چیز آماده قهرمانی ما در لیگ قهرمانان اروپا
است .این مهاجم سویدنی در پایان سخنان خود
گفت :پاریسنژرمن اکنون بسیار باتجربه شده
است .فصل قبل در لحظات پایانی از صعود به
نیمه نهایی بازماندیم اما حاال باتجربهتر شدهایم و
م یتوانیم ب رای حریفان دردسرساز باشیم .در نهایت
به هدف خود که قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
است دست خواهیم یافت .من به این مساله
اطمینان دارم.



ماتا در فهرست اخراجيهاي فنخال قرار گرفت

نشریه دیل یمیل چاپ لندن مدعی شد که خوان
ماتا ،هافبک اسپانیایی تیم فوتبال منچستریونایتد
که در ماه جنوری سال میالدی جاری با قراردادی
 37میلیون پوندی از چلسی به منچستریونایتد
پیوست ،در فهرست بازیکنان مازاد سرمربی
شیاطین سرخ قرار گرفته است.
فنخال قصد دارد پول حاصل از فروش خوان ماتا
را ب رای خرید هافب کهای مورد نظرش یعنی آرتورو
ویدال از یوونتوس و سامی خدی را از ریال مادرید
خرج کند ،دو بازیکنی که در تابستان امسال
به دنبالشان بود اما نتوانست آنها را به خدمت
بگیرد .از دو تیم ایتالیایی یوونتوس و رم هم به
عنوان مشتریان پرو پا قرص خوان ماتا نام برده

شده که هر دو حاضرند حداقل  25میلیون یورو
ب رای خرید ستاره پیشین چلسی بپردازند.
در همین حال نشریه دیلی میرر انگلیس نیز
اعالم کرده که کوین استروتمان ،هافبک هجومی
هالندی تیم رم قصد دارد در ماه جنوری به شیاطین
سرخ ملحق شود .دیلی اکسپرس ،دیگر نشریه
انگلیسی ادعا کرده که منچستریونایتد با لیورپول
ب رای جذب کریستوف کرامر ،هافبک دفاعی 23
ساله تیم بای رلورکوزن وارد رقابت شده که در این
بین به نظر م یرسد شیاطین سرخ ب رای جذب این
بازیکن مل یپوش که در فینال جام جهانی 2014
هم حضور داشت و چیزی به پایان قراردادش با
لورکوزن باقی نمانده ،شانس بی شتری دارند.



يحيي توره در رادار ریالمادريد

ریالمادرید در زمان نقل و انتقاالت تابستانی ژابی
آلونسو را از دست داد و سامی خدی را دیگر بازیکن
این تیم نیز قرارداد خود را با این تیم تمدید نکرده
است و به احتمال زیادی ریال را ترک خواهد
کرد .باشگاه ریال مادرید قصد دارد یحیی توره
ساحلعاجی را که از ماندن در منچسترسیتی
ناراضی است ،در نقل و انتقاالت جنوری جذب کند.
هافبک  30ساله ساحل عاجی که در فصل قبل
 14گول در  29بازی ب رای سیتی به ثمر رسانده
است ،در مصاحبه با  ،RMC Sportدرباره
احتمال حضورش در ریال مادرید گفت :هر چیزی
امکانپذیر است .چرا که نه؟ در زندگی شما هیچگاه
نم یدانید که چه اتفاقی رخ خواهد داد .هنگامی که
باشگاههای بزرگی مثل ریالمادرید شما را م یخواهد،
با توجه به بازیکنان بزرگی که در اختیار دارند ،باعث
جلب توجه شما م یشود .من با بازیکنان بزرگی کار
کردهام .این همیشه هدف من بوده است .این سبب
م یشود که شما پیشرفت کنید و چیزهای فراوانی

یاد بگیرید .در فوتبال یادگیری هرگز متوقف نخواهد
شد .از نظر من ریال مادرید یک باشگاه بزرگ است.
توره در ادامه درباره تیم ریال مادرید گفت :از نظر
من آنها در این فصل بسیار ترسناک هستند .من
ب رای آنها احترام فراوانی قایلم .آنها تیم بزرگی
هستند .ریال از قدرت مالی فراوانی برخوردار است
و توانایی خرید هر بازیکن بزرگی را دارد .قهرمانی
آنها در لیگ قهرمانان قدرتشان را افزایش داده
است .به نظر من آنها یکی از جدیترین تیمها
ب رای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا هستند.
توره فصل گذشته یکی از ارکان قهرمانی
منچسترسیتی در لیگ ب رتر بود اما در اواخر فصل
قبل با سران این باشگاه به مشکل خورد .این
بازیکن ساحل عاجی از این که باشگاه ب رای او
تولد نگرفته بود ،اظهار ناراحتی و عنوان کرد سیتی
به او توجه نم یکند .پس از این گفتهها باشگاه
منچسترسیتی ب رای این بازیکن یک تولد ویژه در
باشگاه گرفت.

ورزش

کروس :با گوارديوال
همذاتپنداري ميکنم

توني کروس ،هافبک ریال مادريد در مورد حضورش در ریال و
جدايي از بايرن صحب تهايي انجام داد .کروس در مصاحبه با بیلد
گفت« :گواردیوال هیچ نقشی در جدایی من نداشت .درک فوتبال
من و او مشابه همدیگر است .با سبک بازی من همذات پنداری
م یکند و به رشد من کمک کرد».
وی در مورد ملحق شدنش به ریال گفت« :ریال و بایرن از
بزرگترین باشگاههای دنیا هستند اما در سطح جهانی از نظر من
ریال یک پله باالتر از بایرن است .مراسم معارفهام در ریال را به یاد
دارم .در حالی که هنوز یک دقیقه هم ب رای این تیم بازی نکرده
بودم 20هزار نفر به مراسم معارفه من آمدند .چنین اتفاقی در آلمان
باورنکردنی به نظر م یرسد .تصمیم من ب رای پیوستن به ریال 100
درصد درست بود و از حضور در اینجا خوشحال هستم».
کروس در مورد ژابی آلونسو ،هافبک جدید بایرن نیز اظهار داشت:
او شخصیت ب ینظیری دارد که کمک بسیاری به بایرن خواهد کرد.
امیدوارم از حضور در مونیخ لذت ببرد .ارتباطی بین پیوستن من به
ریال و حضور ژابی دربایرن نم یبینم.
وی در مورد مقایسه بوندسلیگا با لیگ اسپانیا بیان کرد :جدیت
بوندسلیگا بی شتر است اما سطح بازی در اینجا فوقالعاده است.
حتی تیمهای کوچکتر نیز ب رای بردن بازی م یکنند.


رمي:براينيمکتنشيني
بهچلسينيامدهام

اين بازیکن فرانسوي که در ديدار تيمهاي فرانسه و
اسپانيا ب راي تيمش موفق به گولزني شد اعالم کرده که
به دنبال جايگاه ثابتي در ترکيب تيم ژوزه مورينيو است.
لوییک رمی در بازی دوستانهی تیمهای فرانسه و اسپانیا
از روی نیمکت وارد زمین شد و تکگول پیروزیبخش
آب یها را به ثمر رساند .او که هفتهی قبل از  QPRبه
چلسی پیوسته به دیگو کاستا و دیدیه دروگبا همتیم یهای
جدیدش هشدار داد که قصد دارد به مهاجم شمارهی
یک استمفورد بریج بدل شود .او در مصاحب های دربارهی
باشگاهش گفته است« :آنها یکی از بهترین باشگاههای
دنیا هستند .من م یدانم که کار را به عنوان انتخاب اول
در خط حمله شروع نخواهم کرد .اما این چیزی نیست که
روی سنگ حک شده باشد .من هم اهداف خودم را دارم.
من با آنها قرارداد نبستم تا روی نیمکت بنشینم .سعی
م یکنم در کنار بازیکنان بزرگی که آنجا هستند تا جایی
که م یتوانم بهتر بشوم ،و باقی کار دیگر خود به خود اتفاق
خواهد افتاد».


فالکائو:احساسممثلبچههابود

اين مل يپوش کلمبيايي که در روز پاياني نقل و انتقاالت با مبلغي
هنگفت به صورت قرضي به اولدترافورد منتقل شد ،م يگويد،
نم يتواند ب راي شروع با تيم لوييس فانخال صبر کند .رادامل
فالکائو تاکید م یکند که پس از انتقالش به منچستر یونایتد (که
در ساعات تمدیدشدهی ضرباالجل نقل و انتقاالت تابستانی نهایی
شد) احساسی مثل یک بچه دارد .او شنب هی قبل در حساب خود در
توییتر نوشته بود ،رویایش با پیوستن به ریال مادرید تحقق یافته
است ،هرچند بعدتر آن توییت را پاک کرد و در ضمن ارتباطاتی
بین او و باشگاههای منچستر سیتی و یوونتوس نیز ب رای انتقال
پیش آمده بود.
حاال فاکائو م یگوید که پس از چند روز دشوار ،آماده است تا یونایتد
را در لیگ همراهی کند .او دربارهی انتقالش به یونایتد گفته« :این
ب رای من فوقالعاده بود .من خیلی خوشحالام .امیدوارام بهترین
توانای یهایم را به تیم بدهم و کمک کنم تا گولها و پیروزیهای
بسیاری بهدست بیاوریم .فکر م یکنم یک هفتهی پرفشار را پشت
سر گذاشتم .این هفته با همهی تغیی راتی که به همراه داشت اص ً
ال
ب رای کار راحت نبود ،اما من مثل یک بچه زندگی م یکردم .من
همان احساسی را دارم که هنگام اولین حضورم در تیم ملی داشتم.
خیلی هیجانانگیز و خاص بود و از بازگشت به آن لذت م یبرم».
او در شکست  ۱-۰تیم ملی کشورش در ب رابر برزیل در دقایق
پایانی به جای خامس رودریگز به میدان آمد و بنا به گزارشها
روادید بریتانیا نیز در این هفته به او اعطا خواهد شد تا بتواند در
بازی هفتهی آینده ب رابر  QPRبه میدان برود« .حاال در شرایط
بسیار خوبی زندگی م یکنم و امیدوارام بتوانم هفتهی آینده به
میدان بروم .من با امیدهای بسیاری به منچستر رفتم تا بتوانم
جایگاهی را در تیم بهدست بیاورم و سپس برگشتم تا ب رای کلمبیا
بازی کنم .بهتر است آدم بیش از حد فکر نکند و بگذارد وقایع به
روال عادی خودشان اتفاق بیافتند».

آيا پالتيني حق دارد ريبري را محروم کند؟

فرانک ريبري اخي را کنارهگيري خودش را از تيم
ملي اعالم کرد .او گفت که مايل است زمان
بي شتري را ب راي خانوادهاش اختصاص دهد.
اما اين ب راي ميشل پالتيني قابل قبول نيست.
اسطوره فوتبال فرانسه و رئیس فعلی یوفا در
مصاحبه با «بیلد اشپورت» هشدار داد« :مگر
دست خودش است که دلش بخواهد ب رای تیم
ملی فرانسه بازی کند یا بازی نکند .چنانچه دیدیه
دشام او را به تیم ملی فرا بخواند ،باید اجابت
کند .اما اگر از آمدن سر باز زند ،آن وقت از سه
بازی با پی راهن بایرن محرومش م یکنم ».طبق

بررس یهای «بیلد اشپورت» در پیوست یک ،بند
سه ،پاراگراف اول قوانین فیفا آمده است« :اگر
بازیکنی به تیم ملی کشورش دعوت شد،
موظف است این دعوت را اجابت کند ».به این
ترتیب و بر اساس این قانون ،محرومیت ریبری
امکانپذیر است .همچنین اگر یوآخیم لو تصمیم
بگیرد فیلیپ الم را به مانشافت دعوت کند ،او
حق ندارد ،نپذیرد .تنبیهاتی که فیفا ب رای این
موارد در نظر گرفته ،به این شرح است :جریمه
مالی کالن ،محرومیت از شرکت در مسابقات ،و
ی بازیکن.
کسر امتیاز از تیم باشگاه 



بحث و کنايه مورينيو و گوارديوال در اجالس يوفا

کماکان بين خوزه مورينيو سرمربي 51ساله
چلسي و پپ گوارديوال همتايش در بايرن مونيخ
اصطکاک وجود دارد .اما اکنون مسئله پيچيدهتر
شده است .روزنامه «آ .اس» چاپ اسپانیا نوشت:
در جلسه گردهمایی مربیان باشگاههای بزرگ
اروپا در نیون سوئیس ،بین گواردیوال و مورینیو در
مورد زمی نهای چمن مشاجره درگرفت.
مربی بایرن عقیده داشت که بلندی چمنها باید
از  3سانت یمتر به یک و نیم سانت یمتر تقلیل یابد
و همچنین باید پیش از هر بازی آبیاری شوند.
به این ترتیب بازی سریعتر و زیباتر خواهد شد.

در این میان مورینیو گفت« :هر مربی به یک
سبک بازی اعتقاد دارد که باید به آن احترام
گذاشته شود .ب رای جذابتر کردن فوتبال راههای
زیادی وجود دارد ».او با تغییر اندازه چمن مخالفت
کرد و در مورد آبیاری نیز معتقد بود اختیار این
مسئله باید به می زبان واگذار شود.
پپ گواردیوال این مخالفت را تسویهحساب
شخصی قلمداد کرد و اظهار داشت« :زیبایی
فوتبال دست مربیان است و به تصمیمات آنها
بستگی دارد .به نظرم م یرسد ،مورینیو نتیجه
بازی فوتبال را به جذابیت آن ترجیح م یدهد».



بيل :ولز ميتواند به يورو  2016راه پيدا کند

مهاجم  25سالهي ریال مادريد م يگويد
همتيم يهايش باور دارند که م يتوانند يکي از 23
تيم راهيافته به جام ملتهاي فرانسه باشند .گرت
بیل ،ستارهی ریال مادرید که فصل گذشته لیگ
قهرمانان و جام حذفی اسپانیا را به همراه ریال
فتح کرده است ،اطمینان دارد که ولز از آمادگی
الزم ب رای پایان دادن به انتظار  ۵۰سالهی این تیم
ب رای حضور در رقابتهای قهرمانی اروپا برخوردار
است و م یتواند افتخاری را بهدست بیاورد که
بازیکنان بزرگی همچون رایان گیگز ،مارک هیوز
و ایان راش در کسب آن ناکام بودند.
مردان کریس کولمن که از سال  ۱۹۷۶تا به
حال در دور پایانی این تورنمنت معتبر حضور
نداشتهاند ،در بازی سهشنبه ب رابر آندورا کار خود

در دور انتخابی یورو  ۲۰۱۶آغاز خواهند کرد« .ما
گروه خوبی داریم و تیمی داریم که قادر است
به دور نهایی یورو  ۲۰۱۶صعود کند .احساس
گروهمان عالی است و خوب تمرین م یکنیم.
همه چیز ب رای تیم مهیا شده و نکتهی کلیدی
در حال حاضر این است که در می دان عملکرد
خوبی داشته باشیم .خیلی هیجانانگیز است ،ما
یک تیم عالی با احساس اعتمادبهنفس باال داریم.
احتمال صعود از دور انتخابی اعتمادبهنفس ما را
باالتر م یبرد .این مسوولیت ماست ،ما نمایندهی
کشورمان هستیم .مهم نیست که کجا و روی
چه زمینی ،ما همهچیزمان را م یدهیم تا پیروزی
را تضمین کنیم .یک شروع خوب ب رای ما حیاتی
است».



منچستريونايتدوليورپول
به دنبال کريستوف کرامر

بنا به گزارشها اين دو تيم ليگ برتري
درخواستهايي را ب راي جذب اين هافبک
آلماني ارايه کردهاند ،اما تا به حال پيشرفتي
در عقد قرارداد با او نداشتهاند .قرارداد این
بازیکن  ۲۳ساله در یک دورهی  ۹ماهه با
بای رلورکوزن به پایان م یرسد و او در تابستان
بعد آزاد خواهد بود .اما بروسیا مونشنگوالدباخ
ـ تیمی که کرامر در آن به صورت قرضی
مشغول به بازی است ـ آماده است تا با یک
پیشنهاد خرید در جنوری از انتقال این بازیکن
به تیمهای دیگر جلوگیری کند .بای رلورکوزن
که دو فصل متوالی این بازیکن آیندهدار

را به صورت قرضی واگذار کرده حاال خود
را در خطر از دست دادن رایگان یک ستاره
م یبیند .منچستر یونایتد نیاز زیادی به یک
هافبک تدافعی دارد و در صورتی که مروان
فلینی ،تام کلورلی ،اندرسون ،درن فلچر یا
مایکل کریک هر کدام در ماههای آینده مازاد
بر نیاز تشخیص داده شوند کرامر قطع ًا یک
گزینهی مناسب خواهد بود .لیورپول نیز اخی راً
امره جان را به خدمت گرفته است ،اما آنها
ب رای زمانی که استیون جرارد ب یجانشین
سرانجام کفشهایش را آویزان کند نیاز زیادی
به خریدهای دیگر خواهند داشت.



دهخيا :کاسياس به عنوان دروازهبان
هنوز جوان است

دروازهبان منچستريونايتد در اردوي تيم ملي
اسپانيا در مورد مسائل مختلف صحبت کرد.
دهخیا در مورد بازی تیم ملی اسپانیا ب رابر
مقدونیه گفت« :باید منتظر تصمیم مربی
بمانیم .سعی م یکنیم به بهترین شکل تمرین
کنیم و دستورات مربی را درون زمین پیاده
کنیم».
وی در مورد حضور خود در ترکیب اصلی
اسپانیا ب رابر فرانسه اظهار داشت :این قضیه
را در صحب تهای فنی پیش از بازی فهمیدم.
کمی شگفتزده شدم اما در عین حال خیلی
خوشحال شدم .فعال زیاد به جانشینی
کاسیاس فکر نکردهام .کاسیاس هنوز
سالهای زیادی ب رای بازی کردن در پیش
دارد .به عنوان یک دروازهبان سن باالیی ندارد
و م یتواند به بازی کردن در بهترین سطح
ادامه بدهد.

ده خیا در مورد خداحافظی ژاوی هرناندز ،ژابی
آلونسو و ویا با تیم ملی اسپانیا اظهار داشت:
غیبت آنها در اردو کمی عجیب است .سالها
در این جا بودهاند و نقشی کلیدی در تیم ملی
داشته اند اما حاال بازیکنانی جوان جای آنها
را گرفتهاند که سعی م یکنند به همان اندازه
خوب باشند.
وی در مورد پیوستن چیچاریتو از منچستر
به ریال گفت :چیچاریتو شخصیت ب ینظیری
دارد .به نظرم خوش درخشیده است .دوست
داشتم که بماند اما تصمیم گرفت که از
منچستر جدا شود و به نظرم گولهای زیادی
ب رای ریال خواهد زد.
دروازهبان منچستریونایتد در مورد دی ماریا نیز
صحبت کرد :خوشحالم که در کنار ماست.
سعی کردیم صحبتی در مورد ریال با هم
نداشته باشیم و روی منچستر تمرکز کنیم.
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