دشمناشتباهی
یورش اوباما

مردم افغانستان از تمام والیتها به من میگفتند که طالبان با ایجاد ترس و وحشت مردم را زیر
کنترول خود نگهمیداشتند .این فضای ارعاب طالبان بر مردم ،شکستهشده بود .هنوز هم سفر
با موتر به تنهایی در اطراف والیت قندهار ،برای ما و خبرنگاران داخلی که با روزنامهنگاران
خارجی کار میکردند ،خیلی خطرناک بود .به این دلیل ،من اکثر وقتها با کاروانهای نظامی
سفر میکردم .ما به ولسوالیها با موترهای زرهی و یا با چرخبال میرفتیم .بهطور مستقل من
فقط میتوانستم به شهر قندهار بروم ،در یک هوتل اتاق بگیرم و برای مصاحبه با مردم داخل
شهر ،بیرون شوم .برای مردم محل ،ناگهان فضای این والیت باز شده بود و آنان میتوانستند
گشتوگذار کنند .حاجی آغا کاکا ،یکی از بزرگان دهکدهی کوکران و یکی از فرماندهان
مجاهدین پیشین ،به خاطر ترس از کشته شدن به دست طالبان ،در دو سال اخیر...
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کشور تولید کنندهی مواد ساختمانی تبدیل شود
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عبداهلل:مؤثریتفعالیتهای
مشاوران خارجی ،بررسی شود
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دفاع بد از دیانت،
پاسبانی از دین نیست

چگونه نهادهای عدلی و قضایی هرات کارهای مافیایی میکنند؟
(نامهی سرگشادهی یک زندانی به رییس جمهور)

محترم رییس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان ،موضوع مبارزه با فساد اداری و مبارزه
با غاصبان زمین یکی از اهداف اصلی حکومت وحدت ملی میباشد .خصوص ًا مقام عالی
ریاست جمهوری در روز تحلیف این موضوع را مطرح نمود که مورد حمایت تمام مردم
قرار گرفت ،حتا زندانیان والیت هرات با اعتصاب غذا و بستن دهانهایشان ،از فرمایشات
مقام عالی ریاست جمهوری حمایت نمودند و مردم شریف هرات با راهپیمایی مسالمتآمیز،
خواهان پاکسازی فساد و تأمین عدالت شدند .اما ریاست محکمهی استیناف و ریاست
سارنوالی استیناف والیت هرات هرنوع فساد اداری در محاکم و سارنوالی هرات را انکار
میکنند و اعتصاب غذای زندانیان و راهپیمایی مردم را تحریک شده از سوی مافیای زمین
و اختطافگران قلمداد نمو د و تمام مسئولیت را بر عهدهی مسئوالن زندان انداخت .اینک
وظیفهی شرعی و قانونی خود میدانم که در دفاع از زندانیانی که حقشان ضایع گردیده و
در رد ادعای قاضی زبیر و خانم ماریا بشیر ،بهطور مستند ،دو نمونه از وجود فساد اداری...
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لیسه ذکور آریانا افغان-ترک و نسوان افغان-ترک برای سال تعلیمی  1394خویش
شاگردان جدیدالشمول از فارغان صنف هفتم سال تعلیمی  1393میپذیرد ،عالقهمندان
مطلع باشند .ثبت نام تا ( )16عقرب سال جاری جریان دارد.
آدرس برای شاگردان ذکور :لیسه ذکور آریانا افغان-ترک واقع شاه دو شمشیره (ع)
آدرس برای شاگردان اناث :تایمنی ،چهارراهی سرسبزی ،عقب هوتل کرستال
شماره تماس لیسه ذکور ما0752124444 :
شماره تماس لیسه اناث ما0788667640 :
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وردوج ،باتالق مرگبار
برای نیروهای امنیتی
 هادی صادقی
باز هم سربازان پولیس ملی در ولسوالی وردوج والیت
بدخشان شکار دامهای خطرناک و مرموز تروریستان شدند.
از چند روز بدینسو صدها تروریست مسلح با تجهیزات
پیشرفته به این ولسوالی و برخی ولسوالیهای دیگر والیت
بدخشان حمله کردهاند .هم اکنون درگیری شدیدی در این
مناطق میان نیروهای امنیتی و طالبان تروریست جریان دارد.
تاکنون چهار سرباز پولیس ملی کشته و بیش از ده تن دیگر از
سوی طالبان ربوده شدهاند .این تنها بدخشان نیست که گواه
ناامنیها است ،بلکه والیتهای قندوز و بغالن نیز بهشدت
ناامن شده و همه روزه شاهد یورشهای مسلحانه و حملههای
انتحاری تروریستان در این والیتها میباشیم .روز گذشته
گروهی از تروریستان انتحاری بر ساختمان دادستانی ابتدایی
قندوز یورش بردند که در نتیجهی آن ،شش دادستان کشته
و شماری دیگر نیز مجروح گردیدند .ناامنیها در شمال کشور
در چند روز اخیر به گونهی بیسابقه و نگران کنندهای افزایش
یافته است.
ولسوالی وردوج والیت بدخشان به باتالق مرگبار و کمینگاه
مرموز و خطرناک تروریستان تبدیل شده است .تنها در سال
جاری این سومین بار است که سربازان اردو و پولیس ملی
به شکل مرموز و پرسشبرانگیزی به دامهای کشندهی
تروریستان میافتند .در بهار سال جاری در همین ولسوالی
 27سرباز اردوی ملی در یک واقعهی مبهم و شبههانگیزی که
هنوز هم روشن نشده ،از سوی طالبان دستگیر و اندکی پس
از آن هجده تن آنها تیرباران شدند و بقیه با پادرمیانی مردم
محل از چنگ طالبان زنده رها شدند .بار دیگر در ماه سنبلهی
سال جاری در یک شبیخون طالبان تروریست بر یک پاسگاه
پولیس در همین ولسوالی ،این نیروها مرموزانه غافلگیر شدند
و هجده سرباز پولیس به شکل فجیعی کشته شدند .دولت تا
کنون در مورد هیچیک از این دو رویداد مرموز و شبههانگیز
توضیحی نداده است .پس از فرونشستن غوغای فاجعه در یکی
دو روز نخست ،دیگر نه هیچ مسئولی در مورد دالیل و عوامل
این دو فاجعه چیزی گفتند و نه هم هیچ رسانهای به سراغ این
دو رویداد مرموز و مرگبار و درد دل سربازانی رفتند که پس از
رهایی از اسارت طالبان ،قصهها و چشمدیدهای تلخ از ماجرا
داشتند .در سال جاری این سومین بار است که سربازان امنیتی
به شکل گروهی به گونهی مرموز توسط طالبان تروریست
ربوده میشوند .اکنون هیچکسی از سرنوشت سربازان ربوده
شده چیزی نمیداند .تنها چیزی که روشن است ،این است
که طالبان تروریست دشمنان قسمخورده و تشنه به خون
نیروهای امنیتی هستند.
البته این مسلم است که طالبان تروریست در این ولسوالی و
دیگر ولسوالیهای بدخشان بهزودی توسط نیروهای امنیتی
سرکوب میشوند و آنها هرگز توان سقوط دادن کامل این
ولسوالی را ندارند؛ اما یورشهای غافلگیرانه و تداوم جنگ
و دهشت در این منطقه برای نیروهای امنیتی ،دولت و
مردم سخت و هزینهبردار است .شناسایی دامهای مرگبار و
شگردهای خطرناک طالبان در برابر نیروهای امنیتی در این
ولسوالی ،مهمتر از هر چیز دیگری است .این دامها تاکنون
ضربات مهلکی بر نیروهای امنیتی وارد کرده و مدام در حال
تکرار است.
حملههای مرگبار و مرموزانهی طالبان بر نیروهای امنیتی در
این ولسوالی نشان از پیچیدگیها و بازیهای پنهانی در پشت
ناامنیهای این منطقه دارد .در گذشته روایتهای مختلفی از
عوامل ناامنیهای بدخشان شنیده شدهاند .در زمان حکومت
آقای کرزی شماری از نمایندههای بدخشان در شورای ملی،
حلقههایی را در داخل دولت متهم به ناامن سازی بدخشان
کرده بودند .عدهی دیگری میگفتند که دستهای استخبارات
منطقه در عقب ناامنسازیهای این منطقه وجود دارد؛ ولی
هیچیک از این اتهامها به گونهی رسمی تأیید نشد.
بدون شک ،قضیهی بدخشان یک موضوع جدی است و باید
حکومت در مورد آن اقدام عاجل نماید .هریک از زمزمهها و
گمانههای فوق در خصوص ناامنسازی عمدی این مناطق،
نیازمند بررسی دقیق و جدی است .باید این گمانهها جدی
گرفته شوند و رد پای طالبان ،دهشتافگنان و کانالهای
حمایتی و ارتباطی آنها بازشناسی و ریشهیابی شوند.

اشرفغنی:

کشورتولیدکنندهیموادساختمانیتبدیلشود
افغانستانبه
ِ

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی به آن عده
از شرکتهای ساختمانی که قراردادها را در بدل
پول به شرکت دیگری میفروشند ،هشدار داد
و گفت ،با آنان برخورد قانونی میشود .رییس
جمهور افزود که باید برای تولید مواد ساختمانی در
کشور سرمایهگذاری شود ،تا افغانستان در آینده به
کشور تولید کنندهی مواد ساختمانی تبدیل شود.
او با اشاره بر اخذ قراردادها از سوی شرکتهای
ساختمانی افغانی ،گفت که شرکتهای
ساختمانی ،باید بتوانند قراردادهای دست اول را
از مراجع اعطا کننده بهدست آورند .اشرف غنى
گفت که شرکتهای ساختمانی باید ظرفیتشان
را نشان دهند و با یک طرح بنیادی ،مشکل بخش

ساختمانی را حل کنند.
او این اظهارات را دیروز در دیدار با مسئوالن
شرکتهای ساختمانی دولتی و خصوصی
کشور در ارگ ریاست جمهوری بیان کرد .دفتر
رسانههای ریاست جموری با نشر خبرنامهای
اعالم کرد ،اشرف غنی در این دیدار گفت که
تعمیرها و ساختمانها در کشور معیاری ساخته
نشدهاند.
او این موضوع را یکی از مشکالت اساسی
شرکتهای ساختمانی در کشور خواند و افزود
که باید ظرفیت شرکتهای ساختمانی دولتی و
خصوصی تثبیت شود .اشرف غنی افزود که بعد
از تثبیت ظرفیت شرکتهای ساختمانی دولتی و

خصوصی ،یک شرکت واضح و شفاف در کشور
بهوجود آید ،تا شرکتهای ساختمانی تحث
نظارت معیاری قرار بگیرند.
رییس جمهور افزود ،در آینده باید انجمنهای
انجنیران در کشور به گونهی معیاری ایجاد
شوند ،تا از طریق آن تعداد و سطح سویهی افراد
تخنیکی در کشور مشخص شود .اشرف غنی وعده
داد ،حکومت برای آموزش کادرهای انجنیری
سرمایهگذاری بیشتر میکند و تا سال آینده
دانشکدهی انجنیری را به بلندترین درجهی ممکن
ارتقا میدهد .او در ادامه گفت که اندازهی نیروی
بشری کشور در عرصهی ساختمانی مشخص
شود .اشرف غنی احمدزی با توضیح اهمیت و

نقش بخش ساختمانی گفت که بدون ایجاد یک
سکتور ساختمانی قوی ،دولت نمیتواند پول خود
را به مصرف برساند و دلیل عدم مصرف بودجه،
نبود انسجام بهتر میان دولت و سکتور خصوصی
بوده است .ولی ما میخواهیم به حالتی برسیم که
بودجه بهصورت مؤثر و بیشتر به مصرف برسد.
رییس جمهور از آنان خواست تا نشستهایی را
برای بحث روی بهبود بخشهای ساختمانی
برگزار کنند و یک طرح منجسم را در مالقات
بعدی ارائه کنند .در اخیر مسئوالن شرکتهای
ساختمانی مشکالتشان را در عرصههای مختلف
با اشرف غنی مطرح و خواستار توجه بیشتر دولت
به بخشهای خصوصی ساختمانی در کشور شدند.

عبداهلل :مؤثریت فعالیتهای مشاوران خارجی ،بررسی شود

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی اعالم کرد که در قسمت
مؤثریت فعالیتهای مشاوران خارجی در کشور
باید بررسی همهجانبه صورت بگیرد .او روز گذشته
در نشست کابینه گفت ،پس از این باید ظرفیتها
در نهادهای داخلی ارتقا داده شوند تا کشور دیگر
محتاج کار ظرفیتهای بیرونی نباشد.
عبداهلل در ادامه ارزیابی مؤثریت موجودیت
مشاوران خارجی و کمک آنها برای ایجاد

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور کشور در رأس یک هیأت بلندرتبهی
دولتی ،شب گذشته به چین سفر کرد .اشرف
غنی در این سفر با شی جین پینگ ،همتای
چینی خود و شماری از سرمایهگذاران چین در
این کشور نیز مالقات خواهد کرد .او در این
سفر تالش میکند که همکاریهای چین را در
بخشهای اقتصادی و سیاسی جلب کند.
فایق واحدی ،معاون سخنگوی ریاست جمهوری
به روز دوشنبه هفتهی روان به رسانهها گفت
که اشرف غنی در این سفر روی گسترش
روابط دوجانبه و همکاریهای اقتصادی با

ظرفیتسازی در کشور را مهم خواند؛ اما گفت که
در آیندهی نزدیک باید در کنار پرداخت مصارف
و معاشها به مشاوران خارجی در وزارتها و
مؤسسات همکارشان ،چگونگی سودمندی حضور
آنان در کشور نیز بررسی شود.
رییس اجرایی این اظهارات را در حالی مطرح کرد
که بر اساس گزارشها ،میلیونها دالر پول کمک
به افغانستان ،برای پرداخت معاشهای مشاوران
خارجی اختصاص داده میشوند .برخی رسانهها

گزارش دادهاند ،در حال حاضر بیش از پنج هزار
مشاور خارجی در کشور در ادارههای مختلف
مصروف کار اند.
با این حال ،برخی از کارشناسان اقتصادی حضور
مشاوران خارجی در ادارههای دولتی را غیرمؤثر
خوانده و باور دارند ،در سیزده سال گذشته با
فعالیتهای آنان هیچ نوع سیاست اقتصادی
کارآمد در کشور پیاده نشده است .سیفالدین
سیحون ،از آگاهان کشور گفت ،کارهایی که در

رییس جمهور به چین رفت

مقامهای چین بحث میکند .او افزود که در
این سفر رییس جمهور با تعدادی از تاجران و
سرمایهگذاران چین و افغان در این کشور نیز
دیدار و گفتوگو میکند.
اشرف در این سفر در مورد مساعد بودن
زمینههای سرمایهگذاری برای سرمایهگذارن
چین ،اطمینان خواهد داد .شماری از آگاهان
سیاسی کشور سفر رییس جمهور به چین و نقش
این کشور در تأمین صلح و ثبات در افغانستان را
مهم خواندهاند .چین اکنون در برخی از پروژههای
مهم اقتصادی ،از جمله پروژهی استخراج معدن
مس عینک ،سرمایهگذاری کرده است.

شرکت دولتی چین (امسیسی) سال گذشته کار
روی پروژهی مس عینک در لوگر را به دلیل
حملهی گروهی طالبان متوقف کرد .قرارداد
استخراج مس عینک لوگر میان دو کشور در
سال  2007میالدی امضا شد و چین برای
استخراج آن در حدود  3میلیارد دالر امریکایی
در نظر گرفته بود.
گفته میشود که در سفر رییس جمهور به چین،
مقامهای دو کشور روی از سرگیری کار در این
معدن نیز بحث میکنند .پس از آغاز بهکار
حکومت جدید ،این نخستین سفر رییس جمهور
احمدزی به چین خواهد بود .رییس جمهور

مشوره با مشاوران خارجی در کشور صورت گرفته،
نتیجه نداشتهاند.
شمار دیگری از آگاهان در کشور نیز تأکید دارند،
حکومت در قدم نخست باید نیازمندیهایش
را اولویتبندی کند و سپس در صورت نیاز ،از
مشاوران خارجی در بخش تطبیق آن کمک
بخواهد .به باور آنان ،ممکن در برخی موارد
چون شهرسازی ،صنایع نظامی و همکاریهای
تخنیکی به مشاوران خارجی نیاز باشد.

در این سفر در چهارمین نشست وزیران امور
خارجهی روند استانبول نیز اشتراک خواهد کرد.
این نشست به تاریخ  31ماه اکتوبر در چین برگزار
میشود و ریاست این نشست را ضرار احمد
عثمانی ،سرپرست وزارت خارجه و وانگ یی،
وزیر خارجهی چین به عهده خواهند داشت .روند
استانبول-قلب آسیا در سال  2011تأسیس شد
و شامل  14کشور عضو منطقه 16 ،کشور حامی
و همچنان  12سازمان منقطهای و بینالمللی
است .وزارت امور خارجه روند استانبول را برای
همکاری منطقهای برای حمایت از صلح و
بازسازی در کشور مهم خوانده است.

وزارت مهاجران و عودت کنندگان:
برای بازگشت دستهجمعی مهاجران ،برنامهای نداریم

اطالعات روز :وزارت مهاجران و عودت کنندگان
کشور اعالم کرد ،برای بازگشت دستهجمعی
مهاجران افغان ،برنامهی مشخصی را روی دست
ندارد .اسالمالدین جرئت ،سخنگوی این وزارت
گفت که در حال حاضر روند بازگشت مهاجران
به گونهی داوطلبانه جریان دارد؛ اما هیچ برنامهای
برای بازگرداندن کتلهای مهاجران به کشور روی
دست نیست.
این در حالی است که پیشتر آژانس خبری
«ایپیپی» دولتی پاکستان به نقل از وزیر

سرحدات و مهاجران این کشور گزارش داده بود،
حکومت افغانستان قصد دارد تمام مهاجرانش را
دوباره برگرداند .به گزارش این خبرگزاری ،قرار
است یک هیأت پاکستانی برای آمادهسازی یک
برنامهی مشخص در این زمینه به افغانستان سفر
کند .اما سخنگوی وزارت مهاجران و عودت
کنندگان این اظهارات را رد کرد و به رادیو آزادی
گفت« :بهصورت کتلهای برنامهی خاصی که دولت
در این راستا داشته باشد ،نیست .در جریان سال
روان روند بازگشت مهاجران به گونهی داوطلبانه

ی پنجصد
آغاز شد و حال نیز جریان دارد .ما پذیرا 
هزار افغان بودیم که بدبختانه تا حال به چنین
معمول دستیاب نشدیم» .او افزود ،قرار است یکماه
بعد نشست سهجانبه میان مقامهای افغانستان،
پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور مهاجران
در کشور برگزار شود .در نشستهای سهجانبهی
قبلی مقامهای افغانستان ،پاکستان و کمیشنری
سازمان ملل در امور مهاجران ،روی مشکالت
توگو شده است .این نشست از
مهاجران افغان گف 
چند سال بدینسو بهصورت دورهای برگزار میشود.

قرار است امسال افغانستان میزبان نشست یاد شده
باشد .گفته شده که در این نشست روی قانونی
ساختن اقامت یک میلیون مهاجر بدون مدرک
افغانستان در پاکستان بحث میشود .بر اساس
آمارهای ارائه شده ،در حال حاضر از مجموع
حدود دو میلیون و ششصد هزار مهاجر افغان
در پاکستان ،یک میلیون آن مدرک قانونی ندارند.
گفتنی است که مهلت اقامت قانونی مهاجران
افغانستان در پاکستان نیز در پایان سال  2015ختم
میشود.

وزارت داخله :در یک هفته 135 ،عملیات علیه طالبان اجرا شد

اطالعات روز :مقامهای وزارت امور داخلهی
کشور از افزایش عملیات نیروی ویژهی پولیس
علیه طالبان در سراسر کشور خبر داده و تأکید
دارند ،تاکنون در این عملیات تلفات سنگینی
به شورشیان وارد شده است .صدیق صدیقی،
سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری
در کابل گفت که در یک هفتهی گذشته 135
عملیات علیه طالبان اجرا شده است.
او افزود ،در این عملیات  11شورشی کشته

و  44تن دیگر آنان از سوی مأموران پولیس
بازداشت شدهاند .این عملیات طبق برنامهی از
قبل طرحریزی شده پیش میرود و آن افزایش
چشمگیر عملیات پولیس علیه طالبان تروریست
در یک هفتهی گذشته خوانده شده است .این
در حالی است که عملیات طالبان در کشور
همچنان ادامه دارد .به روز یکشبنه هفتهی روان
طالبان تروریست بر چند پاسگاه پولیس امنیتی
در ولسوالی وردوج والیت بدخشان حمله کردند

که در نتیجهی آن چهار پولیس کشته و 16
تن دیگر به چنگ آنان افتادهاند .در حال حاضر
تالشهای نهادهای امنیتی برای ردیابی پولیسان
اسیر در چنگ طالبان ادامه دارد.
با این حال ،سخنگوی وزارت داخلهی کشور بار
دیگر پاکستان را حامی اصلی طالبان در کشور
خواند و تأکید کرد« :ما در مبارزه با تروریزم
مسئولیت خود را ادا کردیم ،این مسئله برای همه
روشن است .حال وقت آن رسیده که جامعهی

جهانی بر پاکستان فشار وارد کند ،تا از تمویل و
تجهیز تروریزم خودداری نماید».
مقامهای حکومتی همواره پاکستان را مسئول
ناامنی در کشور خوانده و گفتهاند ،النههای
تروریزم در مناطق امن این کشور است .حامد
کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور گفته بود،
صلح و ثبات افغانستان در دست پاکستان و امریکا
است؛ تا زمانی که این دو کشور نخواهند ،برقراری
صلح و ثبات در کشور ممکن نیست.

شش دادستان در حملهی گروهی طالبان در قندوز کشته شدند

اطالعات روز :در نتیجهی حملهی گروهی
طالبان مسلح به دادستانی استیناف والیت قندوز
در شمال کشور ،شش دادستان و یک سرباز
پولیس کشته شدهاند .سرور حسینی ،سخنگوی
فرماندهی پولیس این والیت گفت که در این
رویداد ده تن ،بهشمول یک زن و یک پولیس
دیگر زخمی شدهاند .حوالی ساعت ۱۲:۴۵

دقیقهی ظهر روز دوشنبه هفتهی روان ،گروهی از
مهاجمان انتحاری به ساختمان دادستانی استیناف
این والیت در ناحیهی ششم شهر قندوز حمله
کردند .سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز تعداد
مهاجمان را چهار نفر اعالم کرد و گفت که آنان
ملبس با لباس نظامیان اردوی ملی بودند.
یکی از این مهاجمان در نخست مواد منفجرهی

خود را در مقابل دروازهی دادستانی استیناف
انفجار داده و راه را برای سه مهاجم دیگر باز
کرده است .این سه مهاجم با ورود به ساختمان
دادستانی ،حدود چهار ساعت با نیروهای امنیتی
کشور درگیری کرده و در نهایت از سوی این
نیروها از پا درآمدهاند.
در جریان درگیری ،مهاجمان یک موتر مملو از

مواد منفجره را نیز انفجار دادهاند که بر اثر آن
بخشی از ساختمان دادستانی قندوز تخریب شده
است .سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز گفت ،در
جریان این درگیری ،ساختمان دادستانی استیناف
آتش گرفته و تمامی اسناد موجود در این ساختمان
در آتش سوختهاند .طالبان مسئولیت این حمله را
بر عهده گرفته است.
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نهادهای عدلی و قضایی هرات
کارهایمافیاییمیکنند؟

(نامهیسرگشادهییکزندانیبهرییسجمهور)

محترم رییس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان ،موضوع مبارزه با
فساد اداری و مبارزه با غاصبان زمین یکی از اهداف اصلی حکومت
وحدت ملی میباشد .خصوص ًا مقام عالی ریاست جمهوری در روز تحلیف
این موضوع را مطرح نمود که مورد حمایت تمام مردم قرار گرفت،
حتا زندانیان والیت هرات با اعتصاب غذا و بستن دهانهایشان ،از
فرمایشات مقام عالی ریاست جمهوری حمایت نمودند و مردم شریف
هرات با راهپیمایی مسالمتآمیز ،خواهان پاکسازی فساد و تأمین عدالت
شدند .اما ریاست محکمهی استیناف و ریاست سارنوالی استیناف والیت
هرات هرنوع فساد اداری در محاکم و سارنوالی هرات را انکار میکنند
و اعتصاب غذای زندانیان و راهپیمایی مردم را تحریک شده از سوی
مافیای زمین و اختطافگران قلمداد نمود و تمام مسئولیت را بر عهدهی
مسئوالن زندان انداخت .اینک وظیفهی شرعی و قانونی خود میدانم
که در دفاع از زندانیانی که حقشان ضایع گردیده و در رد ادعای قاضی
زبیر و خانم ماریا بشیر ،بهطور مستند ،دو نمونه از وجود فساد اداری در
ادارههای عدلی و قضایی را به اطالع شما و مردم شریف افغانستان
برسانم و با اسناد و مدرک ثابت نمایم که قاضیان محاکم والیت هرات
و شخص قاضی زبیر ،رییس محکمهی استیناف والیت هرات ،در غصب
زمین دولتی و شخصی با تهیهی قبالههای غیرقانونی ،صدور فیصلهی
غیرقانونی و صدور احکام غیرقانونی دست دارد و نقش اساسی را در
غصب زمین دارد .من این اسناد دست داشته را در اختیار مقام عالی دادگاه
عالی ،لوی سارنوالی و ادارهی مبارزه با فساد اداری قرار دادهام .متأسفانه
این مقامها به آن توجه نکردهاند و بالعکس ،برای من چندین دوسیهی
ناحق ساختهاند و مرا به اتهام جرمی که مرتکب نشدهام ،زندانی نمودهاند.
فع ًال در زندان بهسر میبرم .دو نمونه از کارهای غیرقانونی و غصب زمین
توسط محاکم والیت هرات را بیان میکنم و در صورتی که تضمین جانی
کسب کردم ،دهها سند دیگر را در اختیار مقامهای محترم قرار میدهم:
 .1قنات میفروش بر اساس قبالههای شرعی و کتاب اساس امالک و
مالیه ،ملکیت شرعی میرزا غالم حیدر و تحت ادعای دولت میباشد .اما
یک باند متشکل از اشخاصی بهنامهای محمد مختار فرزند محمد صدیق،
غالم سرور فرزند ابوبکر ،محبوب فرزند محمد صدیق و نذیر فرزند محمد
صدیق آمدهاند با کمک قاضیان محاکم هرات ،مدیران امالک و مالیهی
ولسوالی انجیل و ثبت احوال و نفوس ،قبالهی جعلی  1298قمری را که
فاقد کنده و ثبت محفوظ میباشد ،ساختهاند که گویا میرزا غالم حیدر

فرزند حاجی مختار سه شبانه روز از جملهی ده شبانه روز اراضی قنات
میفروش را به شخصی بهنام نادره بیگم فرزند محمد تقی فروخته است و
بر اساس قبالهی  1298قمری که فاقد کنده و ثبت محفوظ میباشد ،این
زمین را از نام میرزا غالم حیدر بهطور جعلی و غیرقانونی در کتاب اساس
امالک و مالیه بهنام نادره بیگم فرزند محمد تقی تعدیل مینمایند و بعد
از تملیک ،خط جعلی  1322را ساخته که گویا نادره بیگم این زمین را
برای غالم نبی فرزند غالم تملیک نموده که این تملیک خط هم بدون
کنده و ثبت محفوظ میباشد .بعد از آن یک تبعهی ایرانی را میآورند و
برای وی دو جلد تذکرهی جعلی و غیرقانونی با شمارهی  ،77ص ،16
مربوط ناحیهی دوم شهرداری هرات را از مدیریت ثبت احوال و نفوس
هرات و یک جلد تذکرهی جعلی با شمارهی  ،77ص  ،16ج .قلمانداز
سال  1381از ولسوالی انجیل میگیرند و بعد از آن برای این ایرانی
چهار عدد وثیقهی حصر وراثت شرعی از محکمهی شهری والیت هرات
بهطور غیرقانونی بهدست میآورند که شمارههای این وثایق غیرقانونی
چنین میباشند :نمبر مورخ  ،1380/7/27وثیقهی حصر وراثت نمبر
مورخ  ،1380/12/19وثیقهی حصر وراثت  745مورخ  1383/9/11و
وثیقهی حصر وراثت مورخ  .1384/3/2تمام این وثایق ضدیکدیگر
اند و در یکی از این حصر وراثتها آمده که غالم نبی فرزند غالم فوت
کرده است .از وی فقط یک ورثه بهنام احمد فارسی بهجا مانده و در
حصر وراثت دیگر نوشته که غالم نبی فوت نموده و از وی هشت ورثه
بهجا مانده است .به هرحال ،بر اساس تذکرههای جعلی ،وثیقههای حصر
وراثت جعلی و قبالههای جعلی و تملیک خط جعلی ،آقای احمد فارسی
ایرانی را ورثهی غالم نبی نام معرفی و آنگاه از وی وکالت خط شرعی
مورخ  1381/6/28مرتبه محکمهی انجیل را بهنام محمد مختار فرزند
محمد صدیق اخذ و این ایرانی را به ایران فرستاده و وی در آنجا فوت
مینماید .بعد از تهیهی این اسناد غیرقانونی ،محمد مختار حیدری فرزند
محمد صدیق به محکمهی انجیل مراجعه و طی عریضه مدعی میشود
که اراضی موروثی موکل خود را به غالم سرور فروخته و تقاضای صدور
قبالهی شرعی را دارد .محکمهی ابتدایی انجیل بدون ترتیب فورمهی
دورانی ،فقط از مدیریت امالک معلومات خواسته و هیئت ولسوالی انجیل
ساحه را کروکی و محکمهی ولسوالی انجیل قبالهی شرعی نمبر مورخ
 1383/9/29را صادر کرده است .وکیل شرعی ورثههای مختارزاده از این
موضوع اطالع یافته و در سال  1383به مقام والیت عارض میشود و

سهشنبه
 6عقرب
1393
سال سوم
شماره 695

جناب رییس جمهور ،امید است هیئت بیطرفی را به والیت هرات اعزام
نمایید تا این زمینها را از نزدیک مشاهده نماید و از آمریت اراضی
و شهرداری هرات ،معلومات بگیرد که این زمینها را چه کسانی و بر
اساس احکام کدام مراجع عدلی غصب کردهاند؛ چرا که ارزش هر
جریب زمین در این منطقه ،پنج لک دالر میباشد .دیگر خودتان محاسبه
نمایید که سه هزار جریب زمین ،چند میلیون دالر میشود .اگر بنده این
زمین را غصب کردهام ،آن را از من پس بگیرید و تسلیم دولت کنید
و حاضرم مجازات شوم؛ اما اگر بنده غصب نکردهام و کسان دیگری
بر اساس احکام رییس محکمه غصب کردهاند ،دستور آزادی مرا
صادر نمایید و عامالن غصب و حامیان آنان را توقیف و محاکمه کنید.
پروندهی من ،نمونهی کوچکی از بیعدالتی ،فساد و تمرد از قانون است
و مثل این پرونده ،صدها پروندهی دیگر در محاکم و سارنوالی هرات
موجود میباشند که اشخاص بیگناه در زندان و گناهکاران در بیرون و
در مقام قاضی و سارنوال انجام وظیفه مینمایند.

مقام محترم والیت یک هیئت مختلط از نمایندگان سارنوالی ،محکمه،
قضایای دولت ،امالک ،امنیت ملی و فرماندهی پولیس توظیف نمود تا
این موضوع را بررسی کند .هیئت مؤظف موضوع را بررسی و در گزارش
خود آورده که تمام این اسناد جعلی و بهطور غیرقانونی ساخته شدهاند
و دوسیه غرض بررسی به سارنوالی محول شده است .سارنوالی هم
جعلیت این اسناد را تأیید و دوسیه غرض فیصلهی شرعی ،به محکمه
محول شد .محکمهی شهری طی فیصلهی شرعی مورخ 1385/7/20
جعلیت اسنادهای ذکر شده را تأیید کرده و این اسناد را باطل اعالن
نموده است .این دوسیه بر اساس اعتراض این باند به ریاست دیوان
مدنی و احوال شخصیهی استیناف رفت تا اینکه قاضیان ذیدخل اعمال
نفوذ مینمایند ،خصوص ًا رییس دیوان مدنی استیناف که خود وی یکی
از این وثایق حصر وراثت غیرقانونی را امضا کرده بود .ایشان طی قرار
قضایی  ،29تاریخ  ،1386/2/15فیصلهی شماره  89محکمهی شهری را
باطل نمود و در قرار خود آورده که محکمهی شهری صالحیت بررسی
این دوسیه را نداشته است .قاضیانی که فیصلهی نمبر  89را صادر کرده
بودند ،از محکمهی شهری به جاهای دیگر تبدیل شدند و این دوسیه به
محکمهی ابتدایی ولسوالی انجیل ارسال شد .محکمهی ابتدایی ولسوالی
انجیل دوسیه را از تاریخ  1386/2/15تا  1387/4/31در این محکمه
بهطور غیرقانونی نگهداری نمود ،تا باالخره بعد از شکایات متعدد مدعی،
محکمهی ولسوالی انجیل مجبور شد طی فیصلهی شرعی نمبر مورخ
 1387/4/31جعلیت تمام اسناد متذکره را تأیید و این همه اسناد را باطل
اعالن نماید .باز هم این باند باالی فیصله اعتراض کرد و دوسیه نزد
همان قاضیانی که در تهیهی اسناد جعلی ذکر شده دست داشتند ،رفت و
این مرتبه آنان فیصلهی محکمهی انجیل را باطل دانستند و در قرار خود
آوردند که محکمهی انجیل صالحیت بررسی این دوسیه را نداشته است.
تمام قاضیان محکمهی ابتدایی ولسوالی انجیل که فیصلهی نمبر  10را
صادر و امضا کرده بودند ،نیز به فراه و نیمروز منتقل شدند.
مقام محترم ،بابت اثبات این موضوع ،کاپی فیصلهی نمبر مورخ
 1387/4/31صادر شدهی محکمه انجیل را جهت مالحظه با این نامه
یکجا کردهام .این فیصله ثابت مینماید که  13نفر از قضات برحال
محاکم والیت هرات در تهیهی این اسناد جعلی و غیرقانونی دست
داشتهاند و بهمدت ده سال است که این دوسیه در شعبات سارنوالی،
محاکم و عدلیهی هرات در گردش است و غاصبان و جعلکنندگان بهطور

آزادانه در محاکم و سارنوالی و ادارههای ملکی مشغول کار هستند .آیا
این موضوع نمونهی بارزی از فساد اداری در محاکم و سارنوالی نیست؟
مقام محترم ،میتوانید این دوسیه را مطالبه و تحت بررسی قرار بدهید.
اگر این ادعای من ثابت نشد ،مرا محاکمه و مجازات نمایید ،و اگر ثابت
شد ،این قاضیان را محاکمه و مجازات نمایید .بنده فقط بر اساس گزارش
واهی این باند ،به اتهام دادن رشوت و تهیهی اسناد جعلی در زندان بهسر
میبرم و دوسیهی نسبتیام در محکمهی ابتدایی دیوان امنیت عامهی
هرات ،بدون بررسی قرار دارد .در ضمن ،من تمام این اسناد را به آقای
شریفی ،نمایندهی هیئت اعزامی ریاست جمهوری دادهام.
 .2حدود سه هزار جریب زمین در دو قطعه با این حدود اربعه:
 -1قطعهی اول :شرق ،رود قارون -غرب ،رود کمرکالغ -شمال،
دهنهی کمرکالغ -جنوب ،سرک هرات-اسالمقلعه و پل جبرییل واقع در
ناحیهی  13شهرداری هرات؛
 -2قطعهی دوم :شرق ،رود قارون و قنات حکیمآباد -غرب ،رود
میفروش ،شمال ،سرک هرات-اسالمقلعه -جنوب ،جوی نو واقع در
ناحیهی  13شهرداری هرات.
این دو قطعه زمین که هر جریب آن پنچ لک دالر امریکایی ارزش دارد ،از
جملهی اراضی قنات میفروش ملکیت میرزا غالم حیدر است که در نقشهی
کدستر بهنام امالک دولت در جمع مالیهدهی قنات میفروش تحت ادعای
ورثههای مختارزاده ثبت و قید میباشد .بر اساس مصوبهی شماره 94
مورخ  1389/4/15جلسهی اداری مقام محترم والیت هرات ،طبق هدایت
فقرهی هشتم فرمان  83مقام عالی ریاست جمهوری ،این دو قطعه زمین
تا فیصلهی محاکم ثالثه در تصرف ریاست شهرداری هرات قرار گرفته
است .اما ریاست محترم شهرداری هرات این دو قطعه زمین را بر اساس
هدایت کتبی رییس محترم محکمهی استیناف والیت ،تسلیم ورثههای
محمد عظیم خان ،حاجی نثار غوریانی ،نمایندهی پارلمان و حاجی بصیر
اچکزی نموده است .آنان این زمین را نمرهبندی و به صدها نفر به فروش
رساندهاند ،حتا محکمه بابت فروش آن بهطور غیرقانونی قبالهی شرعی
ترتیب داده که بهطور نمونه کاپی قبالهی تاریخ  1393/3/5را همراه
این نامه تقدیم مینمایم .اما سارنوالی محترم استیناف والیت هرات و
مقام محترم ریاست تدقیق و مطالعات لوی سارنوالی طی قرار قضایی مرا
عامل غصب این دو قطعه زمین معرفی و به محبس هرات فرستادهاند.
دوسیهی نسبتیام مدتها است که از سارنوالی به محکمهی ابتدایی
امنیت عامه و از محکمه به سارنوالی و از سارنوالی به محکمه در حال
تردد و ارسال است و من در زندان بهسر میبرم .هیئت اعزامی ریاست
جمهوری ،رییس محکمهی استیناف و رییس سارنوالی هرات مرا منحیث
غاصب این زمینهای دولتی معرفی کردهاند ،زندانی نمودهاند و محرک
اعتصاب غذایی زندانیان قلمداد کردهاند .در حالی که غاصبانی که تحت
حمایت محکمه و سارنوالی قرار دارند ،مشغول ساخت و ساز و خرید و
فروش این زمین اند و محکمه قبالههای شرعی این زمین را بهطور
غیرقانونی طی مراحل مینماید .حتا من از زندان این موضوع را به مقام
عالی ریاست دادگاه عالی دو مرتبه اطالع دادهام و مقام ریاست دادگاه
عالی بر ریاست محکمهی استیناف هدایت داده که جلو خرید و فروش
این زمینها گرفته شود؛ اما تا کنون جلو خرید و فروش گرفته نشده است.
این موضوع را بهطور کتبی به اطالع مقام محترم لوی سارنوالی رساندم
و مقام لوی سارنوالی به سارنوالی استیناف هرات هدایت داده که موضوع
را بهطور جدی بررسی نماید؛ اما سارنوالی این موضوع را بررسی نکرده
است .آیا این فساد اداری نیست؟ جعل نیست؟ تخلف نیست؟
جناب رییس جمهور ،امید است هیئت بیطرفی را به والیت هرات اعزام
نمایید تا این زمینها را از نزدیک مشاهده نماید و از آمریت اراضی و
شهرداری هرات ،معلومات بگیرد که این زمینها را چه کسانی و بر اساس
احکام کدام مراجع عدلی غصب کردهاند؛ چرا که ارزش هر جریب زمین
در این منطقه ،پنج لک دالر میباشد .دیگر خودتان محاسبه نمایید که سه
هزار جریب زمین ،چند میلیون دالر میشود .اگر بنده این زمین را غصب
کردهام ،آن را از من پس بگیرید و تسلیم دولت کنید و حاضرم مجازات
شوم؛ اما اگر بنده غصب نکردهام و کسان دیگری بر اساس احکام رییس
محکمه غصب کردهاند ،دستور آزادی مرا صادر نمایید و عامالن غصب و
حامیان آنان را توقیف و محاکمه کنید .پروندهی من ،نمونهی کوچکی از
بیعدالتی ،فساد و تمرد از قانون است و مثل این پرونده ،صدها پروندهی
دیگر در محاکم و سارنوالی هرات موجود میباشند که اشخاص بیگناه
در زندان و گناهکاران در بیرون و در مقام قاضی و سارنوال انجام وظیفه
مینمایند.
با احترام
علی جمعه محبی ،فرزند سلمان علی ،زندان هرات
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سیاست روسیه در افغانستان
از  2001تا 2011

دفاع بد از دیانت،
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نویسنده :نیکیتا اندرویچ -کارشناس مرکز مطالعات
افغانستان امروز ()ЦИСА
ِ

منبع :مرکز نشر تحقیق و تحلیل دیدگاههای تاریخی
بخش پنجم

ساختار تجارت روسیه و افغانستان در سراسر  10سال اخیر ،پایدار باقی مانده است .در سال 2011
حدود  76درصد از صادرات روسیه به افغانستان را «فرآوردههای معدنی» ،از جمله نفت و مواد
نفتی ،تشکیل میداد .به این ترتیب 10.6 ،درصد متشکل از محصوالت چوب ،کاغذ و خمیر کاغذ،
 7درصد تجهیزات و وسایل نقلیه ،آهن و محصوالت فلزی  6.1درصد 85 .درصد واردات روسیه
از کشور افغانستان ،شامل کشمش است که بهطور سنتی یکی از اقالم مهم صادراتی افغانستان
به بازارهای بینالمللی است)40(.
بهتازگی ،اهمیت روسیه به عنوان یک عرضه کنندهی محصوالت نفتی به افغانستان ،افزایش
یافته است و این امر بیشتر به دلیل این بوده است که ایران که قب ًال عرضه کنندهی مهم
محصوالت نفتی برای افغانستان بود ،در سالهای اخیر در جدول «تحریم اقتصادی» کشورهای
غربی قرار گرفته و محصوالت صادراتی آن محدود شده است .عالوه بر این ،بنزین ایران با
درجهی سوخت کم ،به کیفیت کشورهای مستقل مشترکالمنافع [آسیای میانه] نیست.
سرمایهگذاری دوامدار و تبادلهی اقتصادی میان روسیه و افغانستان -هرچند به میزان کوچک-
اما ادامه دارد .اندازهی سرمایه در سال  2010از افغانستان به روسیه 7.9 ،میلیون دالر بوده است.
کمپنیهای روسیه در افغانستان ،در حدود  10میلیون دالر سرمایهگذاری کردهاند( .از سال 2007
تا  2010این سرمایهگذاری به حدود  40میلیون دالر میرسد)42().
در حال حاضر شماری از شرکتهای روسی در افغانستان روی زیرساختها در حال کار هستند.
در سال  ،2005شرکت «اینسِ ت» و «نورمن» روی یک منبع تولید برق آبی در یکی از رودهای
افغانستان ،کار کرد و در  2007شرکت «تخنوپرام اکسپورت» به تعمیر و نوسازی بند «نغلو» آغاز
کرد« .مولتی نت» در ساحهی ارائهی خدمات و از جمله دسترسی به انترنت و ارتباط از طریق
تیلفون همراه ،در حال تخصصسازی است .شرکتهای هواپیمایی روسی «Вертикаль-Т»،
 »«UTairو شرکت روسی-اوکراینی « »Волга-Днепрدر بخش حمل و نقل کاال در
قلمرو افغانستان و از جمله به درخواست نیروهای ائتالف ،اشتراک میکنند)43(.
در چارچوب مذاکرات بینادولتی (اخص ًا مذاکرات جوالی  )2011روی مشارکت کمپنیهای روسیه
در اجرای پروژههای ذیل ،بحث صورت گرفت :خط لولهی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند
و الکتروماگیسترال  )44(.1000-CASAهزینهی بسیاری از پروژههای ساختمانی در افغانستان
را اسپانسرهای خارجی پرداخت میکنند که این امر ،مشکالت عمدهای را در اجرای پروژههای
روسیه در افغانستان پدید میآورد .حقیقت ًا روسیه با هردو پیشقدم روند مذاکرات ،امریکا و
افغانستان ،وارد کار میشود.
در سال  2011یک لیست از پروژههای با اولویت روسیه برای افغانستان آماده شد .این لیست
شامل کارخانهسازی در کابل ،فابریکهی کود گیاهی در مزار شریف ،نیروگاه برق جاللآباد و
فابریکهی سمنت در جبلالسراج ،میشد )45(.انتظار میرود که شرکتهای روسی نه تنها در
ترمیم ،بلکه در ساخت و ساز زیربناها نیز فعالیت کنند.
بحث در مورد این همکاریها به منظور رسیدن به اهداف است .سال  2010در مذاکرات اتاق
تجارت فدراسیون روسیه ،قرار شد که کمپنیهای روسی ترمیم بند برق «درنته» را به عهده
بیگرند؛ اما پیش از اینکه کار از طریق روسیه شروع شود ،شرکت عربستانی «»ANHAM
کار آن را به عهده گرفت .در نیمهی اول سال  2011در مورد مشارکت متخصصان روسی در
بازسازی بزرگراه سالنگ ،بحث شد؛ اما این برنامه بدون مشارکت روسیه انجام شد .در ادامهی
مشورههای سال  2011در مسکو ،میان تجاران روسی با نمایندگان آژانس توسعهی بینالمللی
ایاالت متحده ( )USAIDکه مسئول پروژههای بشردوستانه در افغانستان هستند ،اسپانسرهای
امریکایی با لحن کام ًال تندروانه اظهار داشتند که به شرکتهای روسی در افغانستان تنها به
عنوان پیمانکاران فرعی نگاه میکنند )46(.این است که طرف امریکایی با وضع محدودیت
در آزادی عمل شرکتهای روسی ،از طریق پروژههای بازسازی ،منافع خود را دنبال میکنند.
به این ترتیب ،مشارکت شرکتهای روسی برای توسعهی زیرساختهای افغانستان ،با مشکالت
خاصی مواجه است .یک باور بر این است که در ارتباط به نتایج از دست رفتهی شرکتهای
روسی در رقابت معدن مس عینک و شبیه آن در معدن حاجیگگ در سال  ،2011یک پروندهی
بزرگ فساد مالی مطرح است.
موفقیت توسعهی همکاری بین روسیه و کشورهای عضو ائتالف بینالمللی در ارتباط به افغانستان،
تهیهی نیازهای مالی برای این کشور بود .بزرگترین معاملهای که تا حال صورت گرفته ،قراداد
عرضهی هلیکوپترهای روسی برای اردوی افغانستان است .با این حال ،نباید این کمکها را
بخشی از موفقیتهای تجارتی میان روسیه و افغانستان تلقی کرد ،بلکه این هواپیماهای روسی،
در چارچوب قرارداد تدارکاتی ناتو ،منعقد شد)47(.
مشکل تروریسم اسالمی
یکی از دغدغههای کلیدی روسیه در رابطه به وضعیت کنونی افغانستان ،حصول اطمینان از
فراهمسازی امنیت سراسری در این کشور و کشورهای آسیای مرکزی است .عملیات نظامی
ائتالف در سال  ،2001که اجازه میداد رژیم طالبان از بین برود؛ اما خطر صادرات تروریسم را
قبل از همه به کشورهای تاجیکستان ،ازبکستان و قرغیزستان به کلی از بین نبرد.
خطری که جمهوریهای سابق شوروی را تهدید میکند ،در درجهی اول موجودیت گروههای
افراطی در کشورهای مشترکالمنافع است .در افغانستان ،آنها با نام کلی جنبش اسالمی
ازبکستان ( )ИДУشناخته میشود .عقیده بر این است که جنبش اسالمی ازبکستان ،متشکل
از اتحاد افراطگرایان دینی دیگر کشورهای عضو سابق شوروی است .شالودهی رادیکالهای
آشتیناپذیر تاجیک ،پس از ختم جنگهای داخلی تشکیل شد .بعدتر ،سازمان به هدف گفتوگو
با رادیکالهای اسالمیست روسیه از کشورهای عضو سابق شوروی ،یک مرکزیت منطقهای
ایجاد کردند.
ادامه دارد...

هفتهی گذشته بهخاطر نشر یک مقاله در روزنامهی افغانستان اکسپرس که
نویسندهی آن گفته است ،عملکرد خشونتآمیز گروه طالبان و حکومت اسالمی
(داعش) ریشه در اصول و آموزههای دین اسالم دارد ،عبدالرب رسول سیاف در
بیانهای این نوشته را مخالفت با اسالم تلقی کرد و خواستار برخورد قاطع دولت
با نویسنده و مسئوالن روزنامه گردید .وی در بیانهاش نوشته بود که ما منتظر
اقدامات دولت میباشیم که عامالن نشر این مقاله را باز داشت کند .در پیوند
به این موضوع و اخطار عبدالرب رسول سیاف ،شورای وزیران مطلب نشر شده
در روزنامهی افغانستان اکسپرس را توهین به دین اسالم خواند و رییس جمهور
اشرف غنی نیز در مورد این مطلب واکنش نشان داد .او گفت که موضوع مقالهی
مذکور توهینآمیز میباشد و به وزارت اطالعات و فرهنگ و داخله دستور داد که
این موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
حادثهی دیگری که در هفتهی گذشته رخ داد ،این بود که افراد نامعلوم شعار
«زنده باد داعش» را بر دیوار دانشگاه کابل نوشتند .مسئوالن وزارت داخله به روز
جمعه گفتند ،کسانی را که شعار « زنده باد داعش» را بر روی دیوار دانشگاه کابل
نوشته بودند ،بازداشت کردهاند .به روز شنبه بهخاطر نکوهش مقالهی نشر شده
در روزنامهی افغانستان اکسپرس و به دفاع از دین اسالم ،تظاهراتی با اشتراک
و سازماندهی برخی از دانشجویان مذهبی دانشگاههای کابل در پیشروی این
دانشگاه برگزار شد و این تظاهر کنندگان با محکوم کردن مقالهی نشر شده،
پرچم سفید طالبان و گروه داعش را نیز بلند و حمل کردند.
آنچه در پیوند به این دو رویداد مهم میتوان گفت ،این است که تخطیهای
ی قانون و توسط
شهروندان در برابر قانون و ارزشهای جامعه باید از مجرا 
نهادهای قانونی پیگری شوند .حساسیت و برخورد قانونی در برابر نوشتهی چاپ
شده در روزنامهی افغانستان اکسپرس زمانی بهوجود آمد که عبدالرب رسول
سیاف به مسئوالن دولت اخطار داد که مسئوالن روزنامه و نویسندهی مقاله را
ی اینکه باید این
بازداشت کنند .در این مسئله ،دو واقعیت مهم وجود دارد :یک 
موضوع از طریق نهادهای قانونی آن (کمیسیون تخطیهای رسانهای ،وزارت
اطالعات و فرهنگ و وزارت عدلیه) دنبال میشد و نیازی نبود که یک رهبر
مذهبی ،به دولت خط سرخ نشان دهد که باید مسئوالن روزنامه و نویسنده را
بازداشت کند .این مسئله از طرفی ضعف نهادهای قانونی را نشان میدهد و
از جانب دیگر ،حاکی از این واقعیت میباشد که رهبران مذهبی در جامعهی
افغانستان در ورای قانون و حاکمیت قرار دارند .آنچه را که آنها دستور
میدهند ،برای حاکمیت الزامآور میباشد.
در این مسئله و شعارنویسی هواداران داعش بر دیوار دانشگاه کابل و کسانی که
تحت نام دانشجویان تظاهراتی را در پیشروی دانشگاه کابل انجام دادند و پرچم
طالبان و داعش را بلند کردند ،نکات قابل تأملی وجود دارند.
یک .نوشتن شعار «زنده باد داعش» بر روی دیوار دانشگاه کابل و بلند شدن
پرچم طالبان و گروه داعش توسط تظاهر کنندگان میرساند که افراطگرایی
مذهبی در داخل نهادهای تحصیلی کشور راه یافته و توسط استادان و حلقات

یک .نوشتن شعار «زنده باد داعش» بر روی دیوار دانشگاه
کابل و بلند شدن پرچم طالبان و گروه داعش توسط تظاهر
کنندگان میرساند که افراطگرایی مذهبی در داخل نهادهای
تحصیلی کشور راه یافته و توسط استادان و حلقات تحت
حمایت آنها ترویج میشود .در این خصوص نهادهای امنیتی
و مسئوالن وزارت تحصیالت عالی و دانشگاهها مسئولیت
دارند که زمینهها و عوامل نفوذ و ترویج افراطگرایی مذهبی
از نوع تفکر طالبان و داعشی را شناسایی کرده و نگذارند که
دانشگاهها به کانون تولید و ترویج افراطگرایی مذهبی مبدل
شوند.
تحت حمایت آنها ترویج میشود .در این خصوص نهادهای امنیتی و مسئوالن
وزارت تحصیالت عالی و دانشگاهها مسئولیت دارند که زمینهها و عوامل نفوذ
و ترویج افراطگرایی مذهبی از نوع تفکر طالبان و داعشی را شناسایی کرده و
نگذارند که دانشگاهها به کانون تولید و ترویج افراطگرایی مذهبی مبدل شوند.
دو .آقای سیاف به عنوان یک رهبر مذهبی که باور دارد ،عملکرد طالبان و
داعش نباید معیار قضاوت قرار گیرد و درست نمیداند که عملکرد این گروهها
به دین اسالم نسبت داده شود و بارها مخالفت خویش را در برابر طالبان نشان
داده است ،چرا در برابر بلند شدن پرچم طالبان و داعش از سوی تظاهرکنندگان
و «شعار زنده باد داعش » بر دیوار مهمترین نهاد آکادمیک کشور سکوت کرد و
با آنکه میداند موضعگیری و نکوهش او و سایر رهبران مذهبی در جلوگیری
از ترویج تفکر طالبانیزم و داعشی تأثیرگذار است و میتواند کسانی را که از
راههای فریب و تلقیهای نادرست جذب چنین تفکر و رویکرد شدهاند ،راهنمایی
کند ،تا کنون موضعگیری دلسوزانه و پاسدارانه و منطقی را در این خصوص از
خود نشان نداده است .آیا این واقعیت که یکی از عوامل بد معرفی شدن دیانت
اسالمی ،رویکرد غیرمنطقی و خشونتآمیز طالبان ،داعش و سایر جریانهای
افراطگرای مذهبی به نام اسالم میباشد را میتوان انکار کرد؟ اگر توجیه آورده
شود که داعش و افراطگرایی طالبان ریشه در سیاستبازیهای دشمنان اسالم
و غربیها دارد ،این مسئله که از دین ما چنین استفاده میشود و مسلمانها
فریب دشمنانشان را میخورند ،ریشه در ضعف و ناتوانی مسلمانها ندارد؟ اگر
مخالفان دین اسالم میتوانند اعتقاد و باور مسلمانان را به خدمت گیرند و به
واسطهی آن ،دینشان را تضعیف و از بین ببرند ،سکوت در برابر افراطگرایی
مذهبی که عامل تضعیف دیانت اسالم گردیده است و نیز باعث زشتترین
عملکرد در جامعهی اسالمی میگردد ،کدام توجیه عقالنی دارد؟
بر این اساس ،باید گفت ،کسانی که شعار اسالمگرایی را سر میدهند ،باید در
نخست در برابر تلقیهای نادرست از دین حساس باشند؛ زیرا زیانی را که دفاع
کردن بد و نادرست از دین ،برای دین و دیانت به ارمغان آورده ،موضعگیریهای
خصمانهی دینستیزان و دینناباوران نتوانستهاند دین اسالم را تخریب کنند.
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مردم افغانستان از تمام والیتها به من میگفتند که طالبان با ایجاد ترس و وحشت مردم
را زیر کنترول خود نگه میداشتند .این فضای ارعاب طالبان بر مردم ،شکسته شده بود.
هنوز هم سفر با موتر به تنهایی در اطراف والیت قندهار ،برای ما و خبرنگاران داخلی که
با روزنامهنگاران خارجی کار میکردند ،خیلی خطرناک بود .به این دلیل ،من اکثر وقتها
با کاروانهای نظامی سفر میکردم .ما به ولسوالیها با موترهای زرهی و یا با چرخبال
میرفتیم .بهطور مستقل من فقط میتوانستم به شهر قندهار بروم ،در یک هوتل اتاق
بگیرم و برای مصاحبه با مردم داخل شهر ،بیرون شوم .برای مردم محل ،ناگهان فضای
این والیت باز شده بود و آنان میتوانستند گشتوگذار کنند .حاجی آغا کاکا ،یکی از بزرگان
دهکدهی کوکران و یکی از فرماندهان مجاهدین پیشین ،به خاطر ترس از کشته شدن
به دست طالبان ،در دو سال اخیر حتا نتوانسته بود به مسجد روستای خود برود یا تا آخر
جادهی روستایش قدم بزند .این دهکده ،چند مایل دورتر از شهر ،به طرف غرب قندهار واقع
شده است .طالبان از این دهکده به حیث محل آمادگی برای حمله بر شهر قندهار استفاده
میکردند .اما اکنون ،یک پایگاه سربازان ارتش افغانستان و امریکا در نزدیکی خانهاش ایجاد
شده و شرایط طور دیگر رقم خورده بود .او گفت« :حاال اگر طالبان بخواهند وارد دهکدهی
ما شوند ،مانند دزد میآیند .یک روز پیش ،ما یکی از آنان را دیدیم و او فرار کرد».
برای آن تعداد از روزنامهنگاران که از سال  2001به اینسو ،از قندهار گزارش تهیه میکردند،
این یورش نشاندهندهی تحول بزرگی بود .طالبان از سراسر این والیت پاکسازی شده
بودند و برای حفظ و بهبود امنیت برنامه وجود داشت .فرماندهان نظامی محتاط بودند .آنان
هشدار میدادند که منجسم کردن تمام نیروهای امنیتی افغانستان کار سختی است و متقاعد
کردن مردم به پشتیبانی از حکومت یک روند زمانگیر و آهسته است .همه کس از نیروهای
جدید استقبال نمیکردند .زمانی که ما برای گشتزنی (گزمه) به کوکران رفتیم ،یکی از
جوانان آنجا به سربازان افغانستان طعنه زد و از آنها پرسید که چرا به ارتش کفر پیوسته اند.
حاجی آغا کاکا به وجود مشکالت اعتراف کرد .خانوادهها دو دسته شده بودند و برای تسویه
حساب موضع گرفته بودند .حاجی آغا کاکا گفت« :این روزها شما باید محتاط باشید تا با پسر
خود دعوا نکنید ،چون احتمال دارد او از پیش شما برود و به طالبان بپیوندد».
با این حال ،طالبان آسیبهای سنگینی را متحمل شده بودند .سربازان ایاالت متحده،
تماسهای رادیویی طالبان را شنود و ثبت کرده بودند که در میدان نبرد از کمک به همدیگر
پرهیز میکردند و از مردم محل شکایت داشتند که دیگر با آنان همکاری نمیکنند ،به آنان
غذا نمیدهند و مردههایشان را دفن نمیکنند.
سربازان امریکایی ،نیز ،اطالعات استخباراتی دریافت کردند که فرماندهان طالبان در برابر
دستورهای ترک پناهگاهشان در پاکستان و پیوستن به جنگ مقاومت میکنند .بعضی از
طالبان حتا صحبت از پیوستن به برنامهی مصالحهی دولت افغانستان میکردند .با پشتیبانی
ناتو ،رییس جمهورکرزی برنامهی مصالحه را با ایجاد شورای عالی صلح بار دیگر تقویه کرده
بود تا طالبان را در سطوح مختلف تشویق کند که جنگ را ترک کرده و با دریافت مصئونیت
و کار ،به صلح بپیوندند .این کمیسیون هیچگاهی موفق به ایجاد شگاف چشمگیر در میان
طالبان نشد ،اما توانست پیام راه حل صلحآمیز را به سراسر افغانستان برساند که در تضعیف
هدف و مدعای طالبان کمک کرد.
تا ماه نومبر ،فرماندهان امریکایی در ولسوالی ژیری نشانههای بیشتری پیدا کردند که
شورشیان احساس بیامنیتی میکنند .طالبان دیگر با پخش شبنامه مردم را تهدید
نمیکردند .به جای آن ،از شبنامه برای درخواست کمک از مردم استفاده میکردند .کاپیتان
کراوفورد به من گفت« :آنان میخواستند که در برنامههای کار در بدل پول کار نکنند و
برای آنان غذا و جایی برای خواب بدهند ».این فرمانده میدانست که وفاداریهای محلی به
آسانی شکسته نمی شود .مردم به او گفته بودند که آنان منتظرند تا ببینند که آیا امریکاییها
میتوانند تا دو ماه آینده این منطقه را زیر کنترلشان نگهدارند یا نه .او گفت« :چهار ماه
پیش اینگونه بود ».فرمانده سربازان در ژیری ،دگر من تام مکفدین ،گفت که او احساس
میکند که ترس از میان مردم رخت بر میبندد و مردم همکاری با نیروهایش را آغاز کرده
اند .صدها تن کارگر کار را روی پروژههای محلشان شروع کرده بودند و حکومت محلی
تازهبنیاد ،به فعالیت آغاز کرده بود.
جنوری  .2011بعد از آن یورش ،مردم شهر قندهار میگفتند که شمار زیادی از طالبان به
داخل شهر خزیده و مخفی شده اند .معموال جنگجویان طالبان در فصل زمستان به شهرها
میآمدند .در این فصل کوهها خیلی سرد میشدند و پوشش سبز درهها از بین میرفت و
جنگ برای طالبان دشوار میشد .آنان با دوستان سابقشان زندگی میکردند و به کارهای
روزمزدی روی میآوردند .بعضی از آنان مصروف بمبگذاری و ترور میشدند .در این
زمستان آنان عین کار را کردند ،اما روحیهی آنان ضعیف بود .آنان خیلی تضعیف شده بودند
و خود را شکارشده احساس میکردند .برای حفاظت شان ،آنان به ارتباطات سابقشان روی
آورده بودند .یکی از همکاران داخلی ما ،با یک آشنای قدیمی اش اینگونه نزدیک شد .آن
مرد یک فرمانده سطح متوسط طالبان بود و از دوستان قابل اعتمادش پناه خواسته بود.
مصاحبه کردن با اعضای طالبان هرگز آسان نبود ،چون آنان از خیلی وقت ،ژورنالیستان را یا

ما در یک محل زیر ساختوساز در حاشیهی قندهار دیدار کردیم .این
فرمانده طالبان ،مانند مردان کارگر افغانستان که از روستاها به شهر
میآمدند ،معلوم میشد :قدبلند ،ریشکی ،چهرهای استخوانی قوی زیر
دستار .او قسمت باالیی تنش را در یک شال پنبهای پیچیده بود .با وجود
آنکه درجهی حرارت نزدیک به صفر بود ،او کفش چرمی بدون جوراب
پوشیده بود و بدون درنگ باالی فرش سیمانی یک خانهی نیمهساخت
نشست .ما در آنجا برای انجام مصاحبه با هم دیدار میکردیم .او چهل و پنج
ساله و از باشندگان اصلی والیت قندهار بود .او تمام عمرش را جنگ کرده
بود .در هفده سالگی به صف مجاهدین برای جنگ در برابر ارتش شوروی
پیوسته و در سال  ،1994در همان آغاز شکلگیری طالبان ،با آنان یکجا شده
بود .او از رهبران مجاهدین که بر سر قدرت بین خودجنگیده بودند ،متنفر
بود و با لحن تلخ ،آنان را به خاطر آوردن سالها جنگ ،به شمول ظهور
طالبان ،در کشور نکوهش میکرد .او در سال  ،2001پیش از حملهی یازدهم
سپتمبر ،در شمال افغانستان شدیدا زخمی شده و چندین سال را در نقاهت
در پاکستان سپری کرده بود.

به دالیل سیاسی و یا به خاطر به دست آوردن پول اختطاف میکردند .اما بعد از عملیات
پاکسازی در قندهار اوضاع تغییر کرده بود و مصاحبه با اعضای طالبان امکانپذیر به
نظر میرسید .وقتی من از او پرسیدم که آیا آن طالب با من مصاحبه میکند ،پاسخ مثبت
دریافتم .کسی که این سوال مرا به او رساند ،دوست کهنهی آن عضو طالبان بود .ما
توافق کردیم که از او عکس نگیرم و نام اصلیاش را نشر نکنم .او از من خواست که
پیامش را صادقانه گزارش دهم.
ما در یک محل زیر ساختوساز در حاشیهی قندهار دیدار کردیم .این فرمانده طالبان،
مانند مردان کارگر افغانستان که از روستاها به شهر میآمدند ،معلوم میشد :قدبلند،
ریشکی ،چهرهای استخوانی قوی زیر دستار .او قسمت باالیی تنش را در یک شال
پنبهای پیچیده بود .با وجود آنکه درجهی حرارت نزدیک به صفر بود ،او کفش چرمی
بدون جوراب پوشیده بود و بدون درنگ باالی فرش سیمانی یک خانهی نیمهساخت
نشست .ما در آنجا برای انجام مصاحبه با هم دیدار میکردیم .او چهل و پنج ساله و از
باشندگان اصلی والیت قندهار بود .او تمام عمرش را جنگ کرده بود .در هفده سالگی
به صف مجاهدین برای جنگ در برابر ارتش شوروی پیوسته و در سال  ،1994در همان
آغاز شکلگیری طالبان ،با آنان یکجا شده بود .او از رهبران مجاهدین که بر سر قدرت
بین خودجنگیده بودند ،متنفر بود و با لحن تلخ ،آنان را به خاطر آوردن سالها جنگ،
به شمول ظهور طالبان ،در کشور نکوهش میکرد .او در سال  ،2001پیش از حملهی
یازدهم سپتمبر ،در شمال افغانستان شدیدا زخمی شده و چندین سال را در نقاهت در
پاکستان سپری کرده بود.
او در سال  2004یا  2005بار دیگر به شورشیان پیوسته و به حیث فرمانده و مسئول
تدارکات نقش بازی کرده بود .برادرانش که پیش از او در صف طالبان میجنگیدند،
او را به صحنه وارد کرده بودند .بعد از آخرین نبردها در اطراف قندهار ،او در شهر
زندگی میکرد و به صورت مداوم جایش را تغییر میداد و بیش از یک روز ،در یکجا
نمینشست .او گفت که از ایستگاههای بازرسی پولیس و ارتش ،بدون کدام مشکلی،
گذر کرده است.

از آنجا که رییس جمهور و معاون اولش به حج رفتهاند
تا بهسوی «ایشان» سنگ پرتاب کنند و بگویند« ،ای
خدا ناترس! آخر ما را به این جا کشاندی هه؟» خوب
است که بدانیم بزرگان و دانشمندان منصف جهانی در
بارهی حج چه میگویند .نگاهی بر اقوال این بزرگان
غیرمسلمان از آنرو اهمیت دارد که امروز حج در
میان خود ما مسلمانان مظلوم واقع شده و یک مشت
انساننما بهنام روشنفکر ،که خوشبختانه فقط یک
مشت اند ،حقیقت حج را زیر سوال میبرند:
ویکتورهوگو:
اگر ما غربیها حج میداشتیم ،خوب نداریم دیگر.
اسکاروایلد:
حج ایمان را محکم ،ازدواج را سالم ،عشق را زیبا،
انسان را خوب ،کینه را زایل ،استعداد را سرشار ،گناه
را مشتغرب و اخالق را جیفون مینماید.
برتراند راسل:
من آدم مذهبی نیستم؛ اما هر وقت که میبینم
مسلمانان به حج میروند ،نزدیک است از حسد بترکم،
ولی نمیترکم.
فرانسیس بیکن:
وقتی که علم در صحرای جستوجو لنگ میشود ،حج
آغاز میشود .حج فراتر و برتر از علم است.
داستایفسکی:
ملتی که حاجی دارد و فابریکهی نساجی دارد ،هرگز
سرما و شکست نمیخورد.
ویتگنشتاین:
حج نهایت فلسفه است و نهایت فلسفه خیلی قشنگ
است.
هگل:
رنگ سفید روح تاریخ است و این روح در هیچ جا بهتر
از مراسم حج مسلمانان خود را متجلی نمیکند.
مونتسکیو:
ملتها بر دو دستهاند و دستهی دومی ملتهایی اند
که حج میکنند و وارثان زمین اند.
روسو:
من حقیقت حج را دریافتهام؛ اما از بخت سیاه ،هنوز
نتوانستهام به مکه مشرف شوم.
شاید عدهای بگویند که این جمالت ساده در مورد
حج اهمیتی ندارند .به نظر من ،ما باید از این جملهها
قدردانی کنیم .چون باعث میشوند آنها هم از
گفتههای بزرگان ما قدردانی کنند .در غیر این صورت،
وقتی که بزرگترین علما و دانشمندان و رسوالن ما
میگویند ،آدم باید جان خود را بشوید یا توت مزه
دارد ،دیگران هم به این حرفها بیاعتنایی خواهند
نمود.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

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

هایدنیا

Abdullah Watandar

سیاست جمهوری اسالمی ایران ،تجربه و
سرنوشت افغانی
بعد از سقوط طالبان ،سیاست جمهوری اسالمی ایران در
قبال افغانستان ،سیاست دو پهلو بوده است .هدف اساسی
این سیاست ،ایجاد بدبینی نسبت به حضور امریکا در میان مردم افغانستان بوده است
و هنوز هم هست؛ جنگ نیابتی با امریکا ،به قیمت آرامش ما.
سیاستمداران ایرانی بهخوبی میدانستند که اکثریت مردم افغانستان از جنگ خسته
بودند و از طالبان بیزار .بنابراین ،نقاب دوست به چهره زدن د و بخشی از کارشان را
گسترش احساسات ضدامریکایی /غربی در درون دولت افغانستان قرار دادند؛ اما
بهصورت پنهانی ،مستقیم و غیرمستقیم ،هم به طالبان کمک میکردند و هم گفتمان
مورد نظر طالبان را تبلیغ میکردند .یعنی میگفتند که افغانستان کشور اشغال شده
است و امریکا در حال ستم بر مردم افغانستان و کشتار بیگناهان در این کشور
است .حتا سید علی خامنهای در یکی از دیدارهایش با کرزی ،حضور امریکاییها در
افغانستان را دلیل اصلی مشکالت کشور دانسته بود.
حاال که ایرانیها یکی از دوستان مهم ضدامریکاییشان در کابل ،جناب کرزی را از
دست دادهاند و اشرف غنی را نزدیک به امریکاییها میبینند ،بعید نیست اگر دست
به اقدامات تهاجمیتر ضددولتی در افغانستان بزنند و سرمایهگذاریهای بیشتری
برای تخریب حکومت وحدت ملی بکنند .سفر احمدزی به عربستان سعودی ،از دید
اینها بهدور نمانده است .رقابت عربستان سعودی و ایران ،یکی از عوامل مهم تشدید
رویاروییهای فرقهای در منطقه است .مصاحبهی سفیر سابق ایران با «دیپلماسی
ایرانی» نشان میدهد که ایرانیها با تکیه بر ایمان دینی مردم افغانستان ،تبلیغاتشان
را از هم اکنون با تأکید بر روال غنی و میزان دینداری اشرف غنی ،شروع کردهاند.
افغانیهایی که تجربهی مهاجرت در ایران را دارند ،بهخوبی میدانند که یک افغانی،
حتا افغانیِ فارسیزبانِ شیعهمذهب ،نمیتوانست به درصد بسیار اندکی از حقوق
انسانی و مدنی یک ایرانی یهودی یا مسیحی دست یابد .نمیگویم که یهودیها
و مسیحیان ایران ،تبعیض و ستم نمیکشند .میگویم ،ستمی که ایرانیهای
غیرمسلمان میکشیدند ،نسبت به ستمی که مهاجران مسلمان و حتا شیعهی
افغانی در ایران میکشیدند ،اصال قابل مقایسه نبود .ستمی که اکثریت مهاجران
افغانی در ایران کشیدهاند ،فقط برای خودشان قابل درک است .حتا تعداد انگشت
شماری از افغانیهایی که در ایران وضعیت بهتری داشتهاند ،نمیتوانند ستم رفته بر
هموطنانشان را بهخوبی درک کنند .شاید به همین دلیل ،آقای لطیف پدرام در یکی
از میزگردهای بیبیسی فارسی ،با جدیت تمام میگفت که در ایران شاهد تفاوت
چندانی میان افغانی و ایرانی نبوده است.
مردم افغانستان ،مخصوصا شیعهها و هزارهها باید بدانند که دولتمردان ایران ،هیچ
هدفی جز حفظ منافع رژیم جمهوری اسالمی و تضمین بقای آن ندارند و برای این
کار ،اگر الزم باشد ،تمام افغانستان را به آتش کشیده ،شیعه و غیرشیعهاش را تباه
میکنند .اردوگاههای سفید سنگ و تل سیاه را نباید از یاد ببریم .جوانانی را بهیاد
بیاوریم که از این اردوگاههای جهنمی در ایران ،برگشته بودند ،دیوانه شده بودند و در
سرکهای کویتهی پاکستان ،از صبح تا شب ،چندین تکه سنگ کالن را از اینسو
به آنسو حمل میکردند و با خود در جنگ و دعوا بودند.


Asad Buda

گناهکار ِ مادرزاد
خوراک مادرم گناه بود :نانِ
ِ
من گناهکا ِر مادرزادم.
خوراک ثروتمندانِ سرزمینِ ما ثواب بود :قرآن.
ِ
گندم.
آنها توانِ آن را داشتند که قرآن بخورند .ما اما ،آنقدر
پولدار نبودیم که خوراکی از ثواب تهیه کنیم .ما غذايِ آسماني نداشتيم .وابسته
به زمين بوديم .تنها داراییِ ما ،نانِ گندمی بود که دستانِ ترکخورده و پینه پینهی
مادرم آن را از بطن مهربانِ سنگ و خاک بیرون میکشید .ما با نانِ گندم بزرگ
شدیم .با گنا ِه آگاهی .با عنص ِر شیطانیِ خلقت .تار و پو ِد ما از گناه است .ما سراپا
گناهیم .ما نسل اندر نسل گناه خوردهایم .از تارهایِ دمبورهیِ وجو ِد ما جز گناه،
صدایی برنمیخیزد .گناه ،زيباست .زندگي و آگاهي است .شما بروید پیِ ثوابِتان .ما
را بهحالِ ما وانهید .انتظا ِر ثواب از یک «گناهکا ِر مادرزاد» ،خطاست.


بشير عاصی

اگر فرداشب کسی به مسجد رفت...
اگر فردا شب کسی به مسجد رفت ،لطف کند به من
هم احوال بدهد .بعد از این میخواهم تا ناوقتهای
شب در مسجد باشم و به قدری بر سر و روی خود بزنم
که فردای آن روز هنگام صبح بخیری با مادرم ،حتا او از دیدن چهرهی پفآلود
پسرش انگشت حیرت زیر دندان بکند .و روز را با شنیدن و شنواندن خوشصداترین
نوحههای سینهزنی در  Mp3بایسکلم ،با آواز بلند سرک برچی را به استفراغ آورده
و وقتم را سپری کنم .من نوادهی پیامبر ،حضرت حسین (ع) را بیشتر از همهچیزم
دوست دارم و به هر قیمتی که ممکن است ،میخواهم عشقم را نسبت به او برای
همگی نمایان سازم .بنابراین ،از همه اولتر در اول صبحِ فردا ،باید بایسکلم را سوار
شوم و نزد بایسکلساز ببرم و از او بخواهم ،سه دانه پرچمی را که دیروز عصر از
پل سوخته خریداری کردهام ،دو دانهی آن را بر دوشاخهی بایسکلم ببندد و پرچم
سوم را خود در گریبانم آویخته و چوب آن را با ریسمانی در اطراف کمرم کورگره
میزنم .بعد از آنکه پرچمها را بر دوشاخهی بایسکل و گریبانم بسته کردم ،باید
سوار شده ،کوته سنگی بروم و یک عدد«امپیتری» را به قیمت شش صد افغانی
نیز بخرم و در زیر زین بایسکل جاسازی کنم .آن وقت بدون تردید عزادار مینمایم
و هیچکسی حق کج دیدن را هم بهسوی من ندارد .خبردار اگر پیری ،جوانی یا هم
کودکی خطاب به من بگوید که این کار را که تو میکنی ،هیچ آدمی در هیچ جایی
از دنیا انجام نمیدهد .آن وقت از خود گله کنند ،از من نه.
پ.ن :اگر بیخبر هم رفتید ،عیبی ندارد .از خیر بلند بودن بلندگوی مسجد ،خودم
میتوانم به آنجا بروم.

به نظر م یآید که مدیرعاملهای موفق توانایی
عجیب و غریبی دارند تا از پس هر کاری بر
بیایند ،اگرچه  24ساعت روزانه زندگی آنها
نیز همانند هر انسان عادی دیگری م یگذرد .با
این حال ،هیچکسی نم یتواند مانند آنها پیگیر
کارهایش باشد .مدیرعاملهای موفق عادتهای
مشابهی دارند که آنها را تبدیل به موفقترین
مدی ران دنیا کرده است.
اگر بهدنبال ارتقای توانای یهای خودتان هستید،
تالش کنید این راهکارها را در زندگی روزانهیتان
محقق کنید و فایده و مطلوبیت آنها را در کار و
زندگی شخص یتان ببینید.
 .1آنها سحرخیزند
سحرخیزی ویژگی مشترک تقریب ًا تمامی
مدیرعاملهای موفق است .مدیرعامل تیم
باسکتبال نیوجرزی ،برت یورمارک ساعت  3:30بعد
از نیمهشب از خواب بیدار م یشود .دیوید کاش،
مدیرعامل ویرجین امریکا (شرکت حمل و نقل
هوایی) کارش را  4:30صبح شروع م یکند .رابرت
ایگر ،مدیرعامل شرکت دیزنی صبح ساعت 4:30
بیدار م یشود .و دن آکرسون ،مدیرعامل سابق
جنرال موتورز م یگوید ،بهندرت دیرتر از  4:30الی
 5صبح از خواب بیدار م یشود .این فهرست ادامه
دارد .اگر م یخواهید که به باشگاه بازیگران بزرگ
دنیای تجارت بپیوندید ،نباید تا نزدیک ظهر در
رختخواب بمانید.
اگر نم یتوانید تصور کنید که بیدار شدن در چهار
صبح چگونه است ،شما یک فرصت بزرگ را ب رای
افزایش بهرهوری از روزتان را از دست دادهاید .زود
از بستر جدا شوید و کار روزانهیتان را شروع کنید.
زمان بی شتر ،کار شما را ب رای پیوستن به جمع
مدیرعملهای باهوش ،آسانتر م یکند.
 .2آنها هر روز ورزش م یکنند
ورزش روزانه تقریب ًا در برنامهی روزانهی تمام
مدیرعملهای سحرخیز قرار دارد .در واقع،
ورزش یکی از اولین کارهایی است که بسیاری
از مدی ران موفق در طی روز انجام م یدهند .آندره
آ جانگ ،مدیرعامل سابق آون (شرکت تولید
کنندهی محصوالت آرایشی) همیشه ساعت 5
صبح بیدار م یشود و قبل از شروع کار ،به باشگاه
م یرود .مدیرعامل یونیلیور (شرکت تولید کنندهی
محصوالت بهداشتی-آرایشی) پل پلمن هر روز
ساعت  6صبح بیدار م یشود و در دفترش روی
تردمیل م یدود .او م یگوید ،عادت به ورزش در
صبح زود روی کل روز کاریش مؤثر است.
حیم سابان ،مدیرعمل «سابان کپیتال» (شرکت
سرمایهگذاری امریکایی) اول یک ساعت شروع

بهکار م یکند ،سپس  75دقیقه ورزش م یکند .او
احساس م یکند که یک روز را باید این طور شروع
کرد .یورمارک که این افتخار را دارد که جوانترین
مدیرعمل در ان.بی.ای باشد ،هر روز صبح ورزش
م یکند .اگر شما احساس م یکنید روزتان آنطور
که م یخواهید شروع نم یشود ،پیش از شروع
کارتان کمی بدوید یا ورزش کنید.
 .3آنها هر روز مراقبه م یکنند
مراقبه راهکار بسیار رایجی ب رای خالی کردن ذهن
و تمرکز کردن است .اپ را وینفری بسیار عالقهمند
به ت ی.ام (نوعی مراقبه) است؛ چنانکه مرب یهای
تی.ام استخدام کرده ،تا به هرکدام از کارکنانش
که عالقهمند به یادگیری مراقب ه اند ،تی.ام آموزش
دهند .او حداقل در روز بیست دقیقه مراقبه م یکند
و هدفش این است که آن را به دو جلس هی بیست
دقیقهای در روز افزایش دهد.
اپ را در مقالهای که در وبسایتش منتشر کرده
است ،به فواید ب یشمار مراقبه اشاره کرده است.
او بیان کرده که «نتیجهی مراقبه شگفتانگیز
است .خواب بهتر ،بهبود روابط زناشویی ،بهبود
روابط با فرزندان و همکاران از فواید مراقبه اند.
بعضی از اشخاص که دچار میگرن بودهاند ،با
مراقبه از آن رهایی یافتهاند .در مجموع مراقبه
موجب بهرهوری و خالقیت بی شتر م یشود».
روپرت مرداک ،رییس شرکت نیوز نیز عادت به
مراقبه دارد .او تویت کرده است« :سعی کنید که
تی.ام یاد بگیرید .همه آن را توصیه م یکنند.
شروع کردنش آسان نیست؛ اما م یگویند که
همهچیز را بهبود م یبخشد».
 .4جلسات را کوتاه م یکنند
جلسات زمان و نیروی انسانی را خیلی تلف
م یکنند؛ چنانکه بعضی از مدیرعاملها آن را
به کلی غیرضروری م یدانند .بهجای مصرف
بودجه ب رای خرید شیرینی و ...ب رای جلسات ،به
راهکارهای جاگزین آن فکر کنید و تا جایی که
ممکن است ،برگزاری جلسه را کاهش داده یا
حذف کنید.
مارک کیوبان کارآفرین (و همچنین صاحب داالس
ماوریکس) این قضیه را به بهترین شکل بیان
کرده است« :جلسات اتالف وقت هستند ،مگر
زمانی که جوش خوردن یک معامله در میان باشد.
روشهای بسیاری ب رای برقراری ارتباط همزمان یا
غیرهمزمان وجود دارند که م یتوانند از برگزاری
جلسات غیرضروری جلوگیری کنند».
اگرحی ران هستید که چگونه در برنامهی
روزانهیتان ورزش و مراقبه را بگنجانید ،لغو بی شتر
جلساتتان م یتواند یک راهحل باشد .تالش کنید

ارتباطتان را به ایمیل و دیگر روشهای جایگزین
محدود کنید .در عوض ،خواهید دید که چقدر در
طول روز زمان آزاد خواهید داشت.
 .5آنها جامع سازماندهی م یکنند
مدیرعاملهای پرمشغله ،برنامههای زیادی دارند،
سازماندهی ،کلید ادارهی درست این موارد است.
دنی مه یر ،مدیرعامل گروه «یونین اسکویر»
یک سیستم یادداشتبرداری دارد که به او کمک
م یکند تا به تمام مسئولی تهایش بدون وقفههای
متعدد در طول روز رسیدگی کند .دستیار اجرایی
او ب رای او یک یادداشت روزانه همراه با برنامهی
فردای او م یفرستد.
او دربارهی این سیستم برنامهریزی م یگوید« :ما
یادداشت کردن را از پارسال شروع کردیم و من
نم یدانم که چطور بدون آن مدیریت م یکردم.
من به جزئیات اهمیت م یدهم .با این روش،
من نگران از دست دادن هیچچیز نیستم ».شما
م یتوانید این راهکار را بهوسیلهی برنامهریزی
جزئ ینگر تقلید کنید.
 .6آنها خالقیت را ترویج م یکنند
باالتر از همهی عادتهای این فهرست ،ترویج
خالقیت خودتان شاید از همه مهمتر باشد .در
هر سازمانی ،ترویج و ایجاد خالقیت نه تنها عامل
موفقیت ،بلکه عامل ثبات موفقیت است .و شاید
هی چکس به اندازهی مدیرعامل فقید اپل ،استیو
جابز ،به روح خالقیت تجسم نبخشیده است.
روش او ب رای رهبری خالقانه آنچنان که خودش
م یگفت ،اهمیت دادن به ط راحی و نوآوری در
«وسایل روزمره» بود .او به خالقیت م یاندیشید.
البته ما فطرت ًا سهلانگار هستیم .این گفتهی
مشهور از اوست« :خالقیت فقط ایجاد ارتباط میان
چیزهاست» .وقتی از انسانهای خالق م یپرسید
که چگونه کاری را انجام دادند ،احساس حماقت
م یکنید؛ زی را آنها واقع ًا آن را انجام ندادهاند؛ آنها
فقط چیزی را بیان کردهاند که پس از مدتی به
نظرشان واضح م یآمده است».
با وجود این ،او معیارهای خالقیت خود را به
هرکس که زیر دستش کار م یکرد ،القا م یکرد
و این امر سرانجام اپل را به قلهی رقابت رساند.
اگر احتیاج دارید که بیش از این قانع شوید،
بررسی کنید تا ببینید که مهمترین عامل رشد
سریع این شرکت در پنج سال گذشته خالقیت
بوده است .خواه راهکار جدیدی بهکار بگیرید یا
تمام راهکارهایی که بیان شد را امتحان کنید،
تمام این عادتها به عنوان ویژگ یهای مشترک
بسیاری از مدیرعاملهای موفق ،اثبات شده
هستند( .برترینها)
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سه نکته مهم دربارهي پيروزي ریال مادريد

مردان کارلتو بهخوبي گول دقيقهی  4نيمار ،گول
زودهنگام بازي را جب ران کردند و بهخوبي نشان
دادند ،لوس بالنکوس آمادهي پيروزي عناوين
متعدد است.
خطهافبک سه نفره تیم ،توانایی بازی ب رابر هر
تیمی را دارد:
برخی سوالها دربارهی کروس ،مودریچ و جیمز و
توانایی آنها به بازی ب رابر نخبگان خطهافبک
بارسا با توجه به عدم مهارتهای دفاعی این سه
بازیکن وجود داشت .مسئلهای که با تالش حتا
بازیکنی نظیر ایسکو ب رای تغذیه این بازیکنان
تعادل را در تیم و قدرت تهاجمی تفکرات کارلتو
بی شتر نیز م یکرد .دیروز در بازی الکالسیکو
رکن اصلی تیم بارسا را دیدیم ،یعنی تیکی تاکا
که رکن اصلی بارسا بود روز گذشته به عنوان
مسئلهی فرعی مادرید نشان داده شد ،تیمی
که با هماهنگی باال و سرعت حیرت آور خود
نه تنها وظایف تیمی را اعمال م یکرد ،بلکه
شیوهی بارسای یها را حتا بهتر از خودشان اعمال
م یکرد ،پاسکاریهای متعدد و پیاپی با سرعت
باال درحالیکه تیم حریف مخصوصا در نیمه دوم
حتا چند پاس سالم نیز نمی توانست بدهد.
کریم بنزما مهاجم ب یرقیب مادریدیهاست و
بهخوبی توانست از هماهنگی این خطهافبک
استفاده کند
مهاجم فرانسوی قدرت مسلم ریال و بازیکن

مؤثر در نقش حمله در اللیگاست این چیزی
ست که برخی هواداران مادرید آن را م یدانستند
و برخی نیز نه .برنابئو بعد از تعویض این بازیکن
سرتاسر تشویق شد و حتا نامش را ب رای اولین بار
خواند ،اگر او بتواند قدرت و صالبت خود را حفظ
کند هواداران باید تا آخر فصل آمادهی گولزن یها
او باشند .تجربه نشان داده بازیکنانی که بی شتر
مورد انتقاد قرار م یگیرند عکس العمل بهتری
خواهند داشت .او طبق نظر هموطن خود ژرمی
متیو نیز نقش تعیین کنندهای در پیروزی تیمش
ب رابر بارسا داشت بازیکنی که در موقعی تهای
حساس به کمک مادرید شتافته و چراغ خاموش
عمل م یکند.
خط دفاع یای که م یتواند در حمله و دفاع
همزمان حضور یابد
مارسلو و کارواخال ،دو مدافع کناری تیم که در
طول  90دقیقه بسیار فعال و با تالش بودند و
بی شتر مسئولیتشان تحت نظر قراردادن سوآرز
و نیمار بود انصافا نیز از این وظیفهی مهم با
سربلنی بیرون آمدند غیر از  10دقیقه اول که
مدافع اسپانیایی مرتکب اشتباه شد و نیمار گول
زودهنگام بازی را زد ،آنها به خوبی توانستند زهر
مهاجمان پرآوازهی بارسا را بگیرند به خصوص
مارسلو که در بازیهای تهاجمی نیز بسیار موفق
ظاهر شد و با سانتر زمینی او و برخورد توپ با
دستان پیکه ریال صاحب پنالتی و گول اول شد.



هواداران ریال ،خواهان حضور ثابت ايسکو شدند

گرت بيل به دليل آسيب ديدگي ،دو بازي اخير
ریال مقابل ليورپول و بارسا را از دست داد و
به جاي او ايسکو در ترکيب ثابت قرار گرفت.
عملکرد خیره کننده ایسکو در دو بازی بزرگ
ریال مقابل لیورپول و بارسا سبب شد تا بسیاری
از هواداران ریال و نیز کارشناسان ،به این فکر
بیفتند که آیا بهتر نیست از ایسکو بی شتر از
اینها در ترکیب اولیه استفاده شود؟

به همین منظور ،وبسایت  ASروز گذشته در
طی یک نظر سنجی از هواداران ریال خواست
تا در این مورد که بین بیل ،ایسکو و خامس
دوست دارید کدام دو بازیکن بصورت ثابت بازی
کنند ،نظر بدهند .نتیجهی این نظرسنجی جالب
بود .از  30هزار شرکت کننده 56 ،درصد به
نیمکتنشینی بیل رای دادند و ایسکو و خامس
را در ترکیب ثابت قرار دادند.



ریال مادريد کارلتو ،هجوميترين ریال از سال 1950

ریال مادريد با زدن سه گول به بارسلونا در
پيروزي  1-3شنبه شب مقابل اين تيم ،تعداد
گولهاي زده خود در الليگا را به  33رساند .در
فصل  51-1950بود که ریال مادرید با هدایت
«مایکل کیپینگ» و گولزن یهای «پائینیو»،
موفق شد پس از  9هفته ،به آمار  34گول زده
دست یابد .ریال مادرید آنچلوتی تنها یک گول با
این رکورد فاصله داشت و اگر یکی از چند فرصت
مسلم خود در مقابل بارسا در  20دقیقه پایانی را
از دست نمی داد ،شاید م یتوانست با این رکورد
ب رابری کند .با این حال ریال مادرید فصل -50
 ،51در نتیجه گیری نوسانات زیادی داشت .در آن
فصل این تیم نهم شد و اتلتیکو بود که با کسب
 40امتیاز به قهرمانی دست یافت .ریال مادرید در

عین حال که پیروزیهای پرگلی همچون 2-6
بر اسپانیول 6-1 ،بر لییدا و  0-7بر آلکویانو به
دست آورد ،شکس تهای عجیبی را نیز متحمل
شد.از جمله  2-7از بارسا 2-6 ،از سوسیه داد و
 0-5از دپورتیوو.
این نتایج باعث اخ راج کیپینگ و جایگزینی
آلبنیس شد .در آن فصل ،پائینیو در  9هفته 10
گول به ثمر رسانده بود .ریال کارلتو در پایان
هفته نهم 33 ،گول زده و  10گول دریافت
کرده در حالیکه ریال مایکل کپینگ ،علی رغم
زدن  34گول 28 ،گول نیز دریافت داشته بود.
همچنین ریال مادرید در فصل  60-1959نیز به
آمار  33گول زده در  9هفته ابتدایی اللیگا دست
یافته بود.

ورزش
رونالدو 6نوامبر
کفش طال را دريافت ميکند

ششم نوامبر فوق ستارهي پرتگالي ریال مادريد به همراه لویيس
سوآرز به عنوان بهترين گولزن در اروپا کفش طال را دريافت
خواهد کرد .رونالدو سومین کفش طالی خود را در  6نوامبر
دریافت خواهد کرد او همراه با سوآرز به عنوان برترین گولزنان
اروپایی با  31گول مشترک در تیمهای ریال مادرید و لیورپول
کفش طالی فصل  14/2013را دریافت خواهند کرد البته لوییس
سوآرز در تاریخ  15اکتبر این جایزه را دریافت کرده بود او این
جایزه را از دستان کنی داگلیش گرفته بود؛ اما اعطای جایزه
به رونالدو در حالی صورت خواهد گرفت که به علت تأخیر در
پرداخت آن ،رونالدو به فکر کفش طالی فصل  15/2014است!!
او در فکر چهارمین کفش طالست اما هنوز کفش سوم طالی
اروپا را به علت ضعف در زمان برگزاری مراسم دریافت نکرده است.
در حال حاضر در لیست گولزنان اروپایی این فصل در رتب هی دوم
قرار دارد و تنها با یک امتیاز اختالف پشت سر کابایف روسی
است بازیکنی که با  33گول ب رای تیم خود سیلمائه کالف روسیه
در صدر جدول قرارگرفته است.


آرسنال خواهان جذب پدرو

آرسنال قصد دارد پي شنهادي ب راي در اختيار گرفتن پدرو ،مهاجم
بارسلونا ارائه دهد .با مصدومی تهای متعدد در خطهافبک،
آرسنال قصد دارد با خرید پدرو ،سرعت تیمی را افزایش دهد.
با حضور نیمار و سوارز ،پدرو در بارسلونا به نیمکتنشین تبدیل
شده و حاال آرسنال م یتواند فرصتی مناسب ب رای او باشد تا
توانای یهایش را در معرض اجرا بگذارد .قیمت او حدود 32
میلیون یورو خواهد بود و احتمال جدایی اش از بارسا در زمستان
وجود دارد .پدرو با پیوستن به آرسنال ،با الکسیس سانچس که در
بارسلونا رقیبش ب رای فیکس شدن بود ،دوباره هم تیمی خواهد
شد.


مولر :نوير بايرن را نجات داد

توماس مولر،هافبک بايرن مونيخ پس از تساوي تيمش مقابل
مونشن گالدباخ عنوان کرد که مانویل نوير ،باوارياي يها را نجات
داد .شاگردان لوسین فاوره موقعی تهای فراوانی روی دروازه بایرن
ایجاد کردند ولی عکس العملهای خوب نویر ،مانع گولزنی
آنها شد .مولر در مصاحبه با سایت باشگاه بایرن مونیخ گفت:
«گالدباخ  2یا  3موقعیت بسیار خوب ب رای گولزنی داشت .آنها
با برنامه و خوب و سریع بازی م یکردند بنابر این نم یشد مقابل
شوتهایشان ایستادگی کرد ولی مانوئل نویر به خوبی واکنش
نشان داد .جدا از این ،ما هم خوب بازی کردیم» .مانویل نویر نیز
معتقد است که بایرن بازی را در کنترل داشت ولی در موقعیت
سازی به مشکل خورده بود .او گفت« :بازی در نیمه اول تحت
کنترل ما بود ولی نتوانستیم موقعی تهای خوبی ایجاد کنیم.
ب رای همین بازی  0-0به پایان رسید» .بایرن با  21امتیاز از 9
بازی در صدر جدول بوندس لیگا قرار دارد.





لوکاس مورا :زيدان پادشاه فوتبال است

مایکل اوون :جوانان
ادامهدهندهی راه اسطورهها باشند

لوکاس مورا ،ستاره پاري سن جرمن عنوان کرد
که زينالدين زيدان ،هافبک سابق ریال مادريد،
پادشاه فوتبال بوده است .اسطورهی فرانسوی،
به همراه تیم ملی کشورش قهرمان جام
جهانی و یورو شد و در طول دوران حضورش
در ریال مادرید ،موفق شد قهرمان اللیگا و لیگ
قهرمانان شود و توپ طال را به دست آورد .مورا
عنوان کرد که مالقات با زیدان ب رای او آرزو بوده
است.
او در مصاحبه با  beIN Sportsگفت:
«زیدان الگوی من است .او پادشاه فوتبال است
و همیشه سعی کردم مثل او باشم .مالقات با
او یک رویا بود» .مورا راجع به آنچلوتی گفت:
«آنچلوتی سرمربی فوقالعادهای بود و از او

خیلی یاد گرفتم .همیشه سعی م یکنم که
پیشرفت کنم .سعی م یکنم سرعتم بی شتر
شود و ب رای حریفان با موقعی تهایی که ایجاد
م یکنم ،خطرسازی کنم .این هدف من است.
امسال اعتماد به نفس بی شتری دارم و سبکم
مناسب سیستم پی اس جی است .در زمین،
فضای بی شتری ب رای ارائهی خودم دارم که در
دوران آنچلوتی اینطور نبود .من  22ساله هستم
و هنوز راه طوالنی پیش رو دارم».
مورا راجع به داوید لوئیز و تیاگو سیلوا گفت:
«تیاگو سیلوا و داوید لوئیز بازیکنان بزرگی
هستند .ما ،مهاجمان یاهافب کها ،با حضور آنها
احساس امنیت م یکنیم .آنها دوستان خوبی
هم هستند».



فانخال :خوشحالي گول فانپرسي احمقانه بود

لویيس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد
عنوان کرد که خوشحالي پس از گول
فان پرسي در جريان تساوي تيمش مقابل
چلسي« ،احمقانه» بود .مهاجم هالندی در
دقیقه  92موفق شد ب رای منچستریونایتد
گولزنی کند و بازی را به تساوی بکشاند.
فان پرسی پس از گولزنی ،سریعا لباسش را
از تنش در آورد و به آسمان پرتاب کرد که

با کارت زرد داور روبرو شد و فانخال ازاین
موضوع اب راز ناراحتی کرد .او گفت« :حرکت
احمقانهای بعد از گولزنی بود .م یدانم که
هیجان زده شده بود ولی کارت زرد گرفت و
این حرکت هوشمندانه نیست» .این سومین
گول فان پرسی در  8بازی انجام شده توسط
او ب رای یونایتد بود که شیاطین سرخ را در 13
امتیازه کرد و در ردهی ششم قرار داد.

هوملز :همهچیز به بدترین وضع پیش میرود

متس هوملز مدافع تیم ملی آلمان و باشگاه
بورسیا دورتموند در توصیف شرایط فعلی خود
و تیم گفت :همه چیز به بدترین وضع ممکن
پیش م یرود .به نقل از سایت رسمی فیفا،
بورسیا دورتموند سومین شکست خانگی را
مقابلهانوفر تجربه کرده و با حساب یک بر
صفر نتیجه را به رقیب واگذار کرد ،دورتموند
از  9بازی انجام داده در رقابتهای این فصل
بوندس لیگا فقط  7امتیاز کسب کرده و در
شرایط بحرانی به سر م یبرد.
هوملز در توضیح وضعیت تیم گفت :هرچند
در میان رقبای اصل یمان بدترین تیم نیستیم

اما یکی پس از دیگری در حال از دست دادن
بازیها و  3امتیاز مهم آن هستیم .هرچند به
گفته یورگن کلوپ سرمربی تیم ،بازیکنان
در خلق موقعی تهای گولزنی هیچ کمبودی
ندارند اما مشکل اصلی وارد نشدن توپ به
درون دروازه حریف است .هر اتفاق بدی که
ممکن بود ب رای تیم پیش آید را این فصل
تجربه کردیم شرایط بسیار سختی است.
الزم به ذکر است ،هوملز با وجود دریافت چند
پی شنهاد از باشگاههای مطرح انگلیسی اما به
دلیل مخالفت سران بورسیا دورتموند موفق به
ترک این باشگاه نشد.



الم :از نتیجهی بهدست آمده برابر گالدباخ ،راضی هستیم

به نقل از سایت بوندس لیگا ،گالدباخ در
آخرین بازی هفته نهم بوندس لیگا می زبان
بایرن بود و موفق شد این تیم را متوقف کند.
با این نتیجه جایگاه دو تیم در جدول تغییری
نکرد.
فیلیپ الم« :نتیجهی خوبی ب رای ما بود .در
بیرون خانه به میدان رفتیم و بازی خوبی هم
به نمایش گذاشتیم .نتوانستیم موقعی تهای
جذی گولزنی زیادی خلق کنیم اما کنترل
بازی در دست ما بود ،بناب راین م یتوانیم راضی
باشیم .مشخصا ما به دنبال کسب  3امتیاز
بودیم و در آخرهای بازی مشاهده م یشد که
تیم ما م یخواست از هر راهی به گول برسد.

ما  0-0مساوی کردیم و هنوز با تیم دوم 4
امتیاز اختالف داریم ،بناب راین اوضاع خوب
است».
مانویل نوی ر« :ما در نیمه اول بازی را کنترل
کردیم ولی نتوانستیم موقعیت گول خلق
کنیم ،چیزی که باعث شد بازی  0-0به پایان
برسد».
توماس مول ر« :گالدباخ در ضد حمالت 3-2
موقعیت خوب داشت .آنها بسیار سازمان
یافته بازی م یکردند و خیلی سریع از دفاع
به حمله م یرفتند .با شیوهای که آنها بازی
م یکردند شما نمی توانستید آنها را کامال
متوقف کنید».



سرمربی ریال در آستانهی اخراج!

خاگوبا آراساته بهزودی از سمت خود به عنوان
سرمربی ریال سوسیداد برکنار خواهد شد و
توماس توچل به عنوان جانشین وی هدایت
این تیم را بر عهده خواهد گرفت .روزنامهی
« »ASمدعی شد که آراساته پس از تساوی
یک بر یک مقابل کوردوبا و از دست دادن
حمایتهای هیئت مدیره باشگاه ،از حاال برکنار
شده است .شاید برکناری آراساته روز گذشته به
اطالع او رسیده باشد .گزارشها حاکی از این
است که تنها موضوعی که در برکناری وی

وقفه ایجاد کرده است ،عدم هماهنگ یهای
الزم ب رای توافق بر سر جانشین وی است .از
توچل ،سرمربی سابق ماینز به عنوان انتخاب
اول ب رای جانشینی آراساته نام برده شده است.
پهپه مل ،سرمربی سابق وست برومویچ آلبیون
و ریال بتیس انتخاب اصلی بود و در صورتی
که مذاکرات با توچل به نتیجه نرسد ،ممکن
است جانشین آراساته شود .ریال سوسیداد در
حال حاضر با  6امتیاز از  9بازی تیم چهارم از
انتهای جدول است.



تغییر نسل ،مشکل حل نشده در بارسلونا

بارسلونا از زمان جدایی گواردیوال تاکنون
نتوانسته مشکل بازسازی تیم فوتبال خود
را حل کند .در  28م ی 2011بارسلونا پس
از یک نمایش فوقالعاده در ومبلی مقابل
منچستریونایتد توانست ب رای آخرین بار عنوان
قهرمانی در اروپا را کسب کند .این یک درس
فوتبالی واقعی از سوی بهترین تیم دنیا در
آن زمان بود.
یک سال بعد گواردیوال که پس از چهار سال
حضور در این تیم به عنوان سرمربی کمی
خسته شده بود و همچنین به دلیل اینکه
رویارویی با تغیی رات عمده در ترکیب تیم را
غیرممکن م یدید ،این تیم را ترک کرد .پپ
توانست پی شبینی کند که برخی از بازیکنانش
رو به افول خواهند گذاشت.
بارسلونا جذب بازیکنان جدید و تغییر در
ترکیب تیمش را به تعویق انداخت .گواردیوال

تیم را ترک کرد و بارسلونا آلبا و سانگ را به
خدمت گرفت .کسب  100امتیاز در لیگ به
بازسازی مورد نیاز تیم پایان داد و حتا پس
از افتضاحی که در مونیخ رخ داد ،آنها تنها
نیمار را به خدمت گرفتند .سپس بعد از آن که
بارسلونا در یک فصل نتوانست هیچ افتخاری
کسب کند ،زوبی زارتا  162میلیون یورو ب رای
خرید هفت بازیکن خرج کرد.
به هر حال ،لوییس انریکه ب رای ال کالسیکو
که یکی از بزرگترین مسابقات امسال است،
هفت نفر از همان ترکیبی را انتخاب کرد که
در فینال ومبلی  2011حضور داشتند .بناب راین
هنوز همان موانع سه سال و نیم پیش بر سر
راه بارسلونا وجود دارد و این تیم با وجود هزینه
 300میلیون یورویی در طول سه پنجره نقل
و انتقاالت تابستانی هنوز نتوانسته تیمش را
بازسازی کند.



مورينيو:داوراشتباهاتتأثيرگذاريداشت

گرانقیمتترین بازیکن تاریخ باشگاه نیوکاسل انگلیس معتقد
است که نوجوانان و جوانان فوتبال م یتوانند ادامه دهندهی
راه اسطورههای فوتبال جهان باشند« .مایکل اوون» مرد سال
فوتبال اروپا در سال  2001عصر روز یکشنبه در حاشی هی
نشست خبری اعالم رسمی مسابقات اسطورههای فوتبال جهان
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ،آینده فوتبال جهان را وابسته به
جوانان دانست و از کشورهای آسیایی خواست ب رای توسعه
فوتبال به این سرمایههای ورزشی توجه کنند.
وی در این گفتوگو که در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در
کواالالمپور مالزی برگزار شد با اشاره به اینکه اسطورههای قدیم
فوتبال جهان بازنشسته شده اند ،گفت :ما بازنشستهها دوست
داریم شرایط پیشرفت جوانان را ناظر باشیم و در این راه قدمهایی
برم یداریم .بهترین بازیکن جوان سال  1998انگلیس در پاسخ به
این سوال که «مسابقات اسطورههای فوتبال دنیا با چه هدفی
راهاندازی شده است؟» گفت :مهمترین هدف این مسابقات میدان
دادن به جوانان و نوجوان است و اینکه به آنها ثابت کنیم ما
آماده کمک به آنها ب رای پیشرفت این ورزش پرطرفدار هستیم.

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد
که فيل دود ،داور ديدار تيمش مقابل
منچستريونايتد اشتباهات تاثيرگذاري انجام داد.
داور در دقیقهی  ،93ایوانوویچ را با نشان دادن
کارت زرد دوم ،از زمین اخ راج کرد که ضربهی
ن پرسی وارد
ایستگاهی همان خطا ،توسط فا 
دروازهی چلسی شد و مورینیو ،به تصمیم داور
مبنی بر اخ راج ایوانوویچ معترض است.
او در مصاحبه با اسکای اسپورت گفت« :ترجیح
م یدهم راجع به کارت زرد دوم صحبت نکنم؛
زی را اگر راجع به آن صحبت کنم ،باید وارد
مسایل بسیاری شوم .پنالتی روی ایوانوویچ،
تعدد کارتهای زرد ،خطاهایی که گرفته نشد،
اوتی که جلوی من به اشتباه گرفت».
مورینیو سپس راجع به  4امتیاز اختالف با تیم
دوم جدول گفت« :حاال دیگر فضای کمتری
ب رای اشتباه کردن داریم ،یا اشتباهات داوری».
سرمربی سابق ریال مادرید ادامه داد« :تیم
من فوقالعاده بازی کرد .بازی کردن مقابل

منچستریونایتد که بسیار مستحکم بازی
م یکند و سعی دارد از ضد حمالت استفاده
کند ،کار آسانی نیست .بازی را به خوبی تحت
کنترل داشتیم و م یتوانستیم چند گول دیگر
بزنیم و من از عملکرد بازیکنانم راضی هستم.
دروگبا با وجود اینکه  4روز پیش بازی کرده
بود ،خیلی خوب کار کرد و گولزنی کرد .از
عملکرد بازیکنانم در  90دقیقه راضی هستم».
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