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صفحه 2

مجلس سنا: اراده ی حکومت وحدت ملی 
در مبارزه با تروریزم سست شده است

الگوی دولت داری اشرف غنی؛
سرعت در جاده ی ناهموار

روزنامه ی نیورک تایمز از نگرانی های جدی بعضی مقام های افغانستان در باره ی سرعت روند 
اصالحات و الگوی رهبری اشرف غنی احمدزی می نویسد. مطابق این مقاله به قلم اعظم احمد، 
عمرداوودزی، وزیر امور داخله ی افغانستان به خاطر چند دقیقه ناوقت رسیدن، از شرکت در یکی 
از نشست های مهم دولت محروم شد. این روزنامه از زبان بعضی مقام ها که خواستند نام شان 
فاش نشود، نوشته است که سرعت اقدامات رییس جمهور افغانستان، »به موتری می ماند که 

با باالترین سرعت در جاده ی ناهموار در حرکت است«.
بر  لرزه  یک ماه  از  کمتر  در  غنی  اشرف  رهبری  مدل  چرا  و  ناهموار چیست  جاده ی  این  اما 
اندام مقام ها و بروکراسی دولت افغانستان انداخته است؟ دالیل کافی وجود دارند که دکترین 

3صفحهدولت داری اشرف غنی برای بعضی ها در افغانستان، خطرناک است.

شروع پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 سر از تاریخ 28 میزان به روزهای دوشنبه انجام می شود و همچنان اخذ ویزه با شرایط

شماره تماس: 0799324006 سهل و آسان پذیرفته می شود
آدرس دفتر مرکزی: سرک دهم وزیر محمد اکبر خان، کابل

شروع پرواز
28 میزان

هفته یک پرواز
روز دوشنبه

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

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

آدرس برای شاگردان اناث: تایمنی، چهارراهی سرسبزی، عقب هوتل کرستال
شماره تماس لیسه ذکور ما:  0752124444 

شماره تماس لیسه اناث ما: 0788667640

مژدهمژدهمژده
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آیا داعش در افغانستان و پاکستان
 برایش جای پا باز خواهد کرد؟ 

راز استحکام 
سخت ترین شمشیر طبیعت چیست؟
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امریکا: اصالحات گسترده در حکومت وحدت ملی، 
شرط اساسی ادامه ی کمک  ما به افغانستان است

تالش اشرف غنی
 برای جلب همکاری اقتصادی چین 



از اعضای مجلس سنا  اطالعات روز: شماری 
شماری  در  اخیر  ناامنی های  افزایش  و  ادامه  از 
بدخشان،  و  قندوز  به ویژه  کشور،  والیت های  از 
این  دیروز  نشست  در  آنان  کردند.  نگرانی  ابراز 
ملی  وحدت  حکومت  از  شدید  انتقاد  با  مجلس 
مبارزه  برای  حکومت  این  اراده ی  کردند،  تأکید 
کشور،  در  سراسری  امنیت  تأمین  و  تروریزم  با 

سست شده است.
این که حکومت  به  اشاره   با  سنا  مجلس  اعضای 
برای  کاری اش  اول  روزهای  در  ملی  وحدت 
تأمین امنیت از خود قاطعیت نشان داد، گفتند که 
در حال حاضر این حکومت از تب و تاب قاطعیت 
عضو  صمیم،  احمد  بشیر  است.  بازمانده  ابتدایی 

وحدت  حکومت  که  گفت  کشور  سنای  مجلس 
ملی برای تأمین امنیت سراسری در کشور، باید 

اراده ی خود را قوی کند.
وردوج  ولسوالی  حادثه ی   مورد  در  ادامه  در  او 
برخی  زمنیه  این  در  که  گفت  بدخشان  والیت 
پاسخ  آن  به  باید  و  می شوند  ایجاد  سوال ها 
چنین  دولت  مسلح  مخالفان  »چطور  شود:  داده 
و  می توانند  داده  انجام  غافل گیرانه ای  حمله ی 
نیروهای امنیتی هم ده بار از یک سوراخ گزیده 
می شوند؟« سه روز پیش گروهی از طالبان مسلح 
بدخشان  وردوج  ولسوالی  امنیتی  پاسگاه های  بر 
و  کشته  پولیس  چهار  نتیجه،  در  و  کردند  حمله 
از  وردوج  شدند.  طالبان  اسیر  دیگر  پولیس   16

ولسوالی های نا امن بدخشان است و گروه طالبان 
حمالت  هرازگاهی  گذشته،  سال های  جریان  در 
نیروهای  پاسگاه های  از  برخی  بر  را  تروریستی 

امنیتی در این ولسوالی انجام داده اند.
باور  از اعضای مجلس سنا  این حال، شماری  با 
در  افراد  هماهنگی  با  حمالت  این گونه  دارند، 
راه اندازی  کشور  امنیتی  نیروهای  صفوف  داخل 
چنین  در  طالبان  گروه  که  صورتی  در  می شوند. 
حمالتی موفق شوند، تجهیزات نیروهای امنیتی 

کشور را نیز به دست می آور ند.
علی اکبر جمشیدی، عضو دیگر مجلس سنا گفت 
که گروه طالبان بدون همکاری باشندگان محل 
حمالت  چنین  در  حکومت،  درون  در  افرادی  و 

موفق نمی شوند: »افرادی در درون حکومت که 
به  را  امنیتی  نیروهای  سالح های  و  تجهیزات 
این بهانه به طالبان تحویل می دهند و آنانی که 
به  باید  جا می دهند،  خانه های شان  در  را  طالبان 

عنوان خاینین ملی مجازات شوند«.
نشود،  چنین  که  صورتی  در  کرد،  تأکید  او 
مظلوم  مردم  و  سربازان  از  حمایت  در  حکومت 
حسینی،  نجیبه  آن،  به دنبال  کرد.  نخواهد  عمل 
دیگر عضو این مجلس نیز گفت، سران حکومت 
انتخاباتی  مبارزات  دوران  در  ملی  وحدت 
کردند،  ارائه  مردم  برای  را  خوبی  برنامه  های 
مردم  زده اند،  تکیه  قدرت  اریکه ی  بر  که  حال 

را فراموش کرده اند.

رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
عمده ی  سرمایه گذاران  از  را  چین  کشور،  جمهور 
بخش های معادن، گاز و تیل در کشور خوانده است. 
او می گوید که چین توان این را دارد که افغانستان را 
به مرکز صنعت معادن تبدیل کند. افغانستان دارای 
معادن زیاد، از جمله ذغال سنگ، تیل و گاز، طال، 

نقره و مس است.
کشور  در  اقتصادی  مسایل  کارشناسان  از  برخی 
بارها گفته اند که در صورتی که حکومت برنامه های 
مشخص و کارا را برای استخراج معادن روی دست 
خودکفایی  به  وقت  زودترین  به  افغانستان  گیرد، 
در  احمدزی  غنی  اشرف  حال،  این  با  می رسد. 
که همکاری های  می کند  به چین تالش  سفرش 

چین را در این بخش ها جلب کند.
او روز گذشته در چین گفت که افغانستان و چین 
با تهدید های مشابه مواجه است و این مسئله، دو 
کشور را به همکاری های بیش تر نزدیک می کند. 
رییس جمهور به آژانس خبری رسمی چین گفت 
و  عمیق تر  چین  و  افغانستان  روابط  امیدوارم  که 

هر  از  بیش تر  کشور  دو  دوجانبه ی  همکاری های 
زمانی گسترش یابد.

با  همکاری  موافقت نامه ی  چهار  امضای 
چین

با  گذشته  جمهوری شب  ریاست  رسانه های  دفتر 
نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، افغانستان و چین چهار 
موافقت نامه ی هم کاری را امضا کرده اند. سرپرست 
چین،  خارجه ی  وزیر  و  کشور  خارجه ی  وزارت 
سیاسی  پاسپورت های  ویزای  رفع  موافقت نامه ی 
چین  بشردوستانه ی  کمک های  موافقت نامه ی  و 
این  اساس  بر  رسانده اند.  امضا  به  را  افغانستان  با 
اقتصادی  هم کاری های  موافقت نامه ی  خبرنامه، 
ملی  اقتصاد  مشاور  را  کشور  دو  میان  تخنیکی  و 
مالیه ی  وزیر  و  کشور  مالیه ی  وزارت  سرپرست  و 
آمده  خبرنامه  این  در  رسانده اند.  امضا  به  چین 
تجارت  اتاق  میان  همکاری  موافقت نامه ی  است، 
افغانستان و فدراسیون صنعت و تجارت  و صنایع 
رییس  و  کشور  تجارت  اتاق  رییس  توسط  چین 
رسیده  امضا  به  تجارت چین  و  فدراسیون صنعت 

مالقات  و  دیدار  از  پس  توافق نامه ها  این  است. 
اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور کشور و شی 
جینگ پینگ، رییس جمهور چین به امضا رسیده 
گفت،  دیدار  این  در  چین  جمهور  رییس  است. 
میلیون   ۵۰۰ ارزش  به  جاری  سال  در  کشورش 
کمک  افغانستان  به  مختلف  عرصه های  در  یوان 
می کند و این کمک تا سال های آینده به مبلغ یک 
اعشاریه پنج میلیارد یوان افزایش خواهد یافت. او 
را  بورس تحصیلی  افزود، کشورش ۵۰۰  ادامه  در 
در جریان پنج سال آینده در اختیار افغانستان قرار 
می دهد تا جوانان افغان بتوانند در دانشگاه های آن 
غنی  اشرف  بپردازند.  عالی  تحصیالت  به  کشور 
افغانستان و چین  این که  بر  با اشاره  این دیدار  در 
با هم  ابریشم  از طریق راه  در مدت دو صد سال 
وصل بوده اند، گفت که می خواهیم افغانستان در ۲۰ 
سال آینده به نقطه ی اتصال اقتصادی منطقه مبدل 
شود. وی افزود که افغانستان خواستار تأمین ارتباط 
مستقیم با چین از طریق دهلیز واخان است. او از 
سرمایه گذاران چینی نیز خواست که در عرصه های 

ترانسپورت، اعمار شاهراه ها و احداث خط آهن در 
افغانستان سرمایه گذاری کنند. 

رییس جمهور در رأس یک هیأت بلندرتبه ی دولتی، 
دوشنبه شب به چین سفر کرد. او  در این سفر در 
نشست روند استانبول نیز اشتراک خواهد کرد. قرار 
است این نشست به روز جمعه هفته ی روان در چین 
مقام های  از  شماری  نشست  این  در  شود.  برگزار 
نشست های  داشت.  خواهند  حضور  نیز  پاکستانی 
قبلی این روند نتیجه  ی مثبتی را برای تأمین صلح 
و ثبات در کشور به دنبال نداشته؛  اما انتظار می رود 
که در نشست چهارم مقام های افغان و پاکستان به 

توافق هایی دست یابند.
زیرا مقام های حکومتی همواره حکومت پاکستان را 
حامی اصلی گروه های تروریستی، به ویژه طالبان، 
این  در  نیز  تروریزم  النه  های  گفته اند،  و  خوانده 
کشور اند. روند استانبول-قلب آسیا در سال ۲۰11 
تأسیس شد و شامل 14 کشور عضو منطقه  ، 16 
کشور حامی و  1۲ سازمان منقطه  ای و بین المللی 

است.

امریکا  خارجه ی  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
افغانستان،  وضعیت  بهبود  برای  که  کرد  اعالم 
در  می شود.  گفت وگو  وارد  پاکستان  و  چین  با 
به  وزارت  این  سوی  از  دیروز  که  خبرنامه  ای 
نماینده ی  فیلدمن،  دانیل  است،  آمده  رسید،  نشر 
ویژه ی امریکا برای افغانستان و پاکستان، به چین 
خبرنامه،  این  اساس  بر  می کند.  سفر  پاکستان  و 

مقام های  با  افغانستان  وضعیت  مورد  در  فیلدمن 
هردو کشور مذاکره خواهد کرد. فیلدمن در جریان 
و  نظامی  مسئوالن  بر  عالوه  پاکستان  به  سفر 
این  مدنی  جامعه ی  اعضای  با  پاکستان،  ملکی 
در  فیلدمن  آن،  به دنبال  می کند.  دیدار  نیز  کشور 
پایان هفته ی جاری برای اشتراک در نشست روند 
خارجه ی  امور  وزارت  می رود.  چین  به  استانبول، 

افغانستان  برای  را  نشست  این  برگزرای  امریکا 
مهم خوانده و اعالم کرده است که در این نشست 
همکاری های  توسعه ی  روی  منطقه  کشورهای 
مذاکره  افغانستان  با  اقتصادی  و  امنیتی  سیاسی، 
می کنند. قرار است نشست روند استانبول به تاریخ 
31 ماه اکتوبر در چین برگزار  شود. رییس جمهور 
احمدزی نیز در رأس یک هیأت بلند رتبه ی دولتی 

برای اشتراک در این نشست و مذاکره با مقام های 
چین برای گسترش روابط دوجانبه و همکاری های 
اقتصادی بین دو کشور، به چین سفر کرده است. 
استانبول-قلب آسیا در سال ۲۰11 تأسیس  روند 
شد که شامل 14 کشور منطقه به عنوان عضو   ، 16 
کشور حامی و 1۲ سازمان منقطه  ای و بین المللی 

است.

تاجر   ۲۰۰ از  بیش  است  قرار  روز:  اطالعات 
برای گسترش  امریکا  و  افغانستان  و سرمایه گذار 
نشست  دهمین  در  کشور  دو  تجاری  روابط 
»تواصل تجارتی افغانستان-امریکا« در واشنگتن 
تاریخ 18  به  روزه  دو  این نشست  اشتراک کنند. 
شد  خواهد  برگزار  واشنگتن  در  روان  سال  قوس 
کشور  دو  تجاری  روابط  گسترش  روی  آن  در  و 

بحث می شود.
تواصل  نشست  دهمین  برای  مقدماتی  نشست 
برگزار  کابل  در  دیروز  افغانستان-امریکا  تجارتی 
ذکر شده  نشست  مورد  در  نشست  این  در  و  شد 
در  شد.  ارائه  معلومات  کشور  سرمایه گذاران  به 
برای  افغان،  سرمایه گذاران  نظریات  نشست  این 
تجارتی  تواصل  نشست  برگزار شدن  بهتر  هرچه 

افغانستان-امریکا نیز جمع آوری شدند.
افغانستان-  تجارتی  »تواصل  قبلی  نشست  نُه 
امریکا« از سال ۲۰۰3 بدین سو در امریکا برگزار 

بهبود روابط تجاری  برای  این نشست ها  شده اند. 
شده اند.  خوانده  اهمیت  با  امریکا،  و  افغانستان 
عبدالقدیر بهمن، معاون هیأت عامل اتاق تجارت 
ابتدایی  نشست  حاشیه ی  در  دیروز  صنایع  و 
روابط  افغانستان-امریکا«  تجارتی  »تواصل 

تجاری دو کشور را خوب خواند.
سرمایه گذاری های  اکثر  که  گفت  ادامه  در  او 
نتیجه ی  کشور،  در  افغانستان-امریکا  مشترک 
افغانستان-امریکا«  تجارتی  »تواصل  نشست   9
بوده است. او افزود که در نشست دهم »تواصل 
سرمایه گذاران  به  افغانستان-امریکا«  تجارتی 
امریکا  جانب  با  تا  می شود  داده  اجازه  کشور 

قراردادهای مشترک را به امضا برسانند.
نشست تواصل تجارتی افغانستان-امریکا،  ساالنه 
با همکاری مشترک اتاق تجارت و صنایع کشور 
برگزار  امریکا،  مقیم  افغان های  تجارت  اتاق  و 
می شود. نعیم یاسین، رییس اتحادیه ی شرکت های 

ساختمانی دیروز گفت که در نهمین نشست این 
سلسله نشست ها، برخی از شرکت های ساختمانی 
امریکایی،  ساختمانی  بزرگ  شرکت های  با  افغان 
حالی  در  این  رساندند.  امضا  به  را  قراردادهایی 
است که اکنون کشور با مشکالت جدی اقتصادی 

مواجه است.
به نظر می رسد تا کنون چنین نشست هایی برای 
نداشته؛  مؤثریت  چندان  کشور  در  اقتصادی  رشد 
»تواصل  نشست  دهمین  که  می رود  انتظار  اما 
اقتصادی  رشد  برای  افغانستان-امریکا«  تجارتی 
به ویژه  خارجی،  تاجران  سرمایه گذاری  افزایش  و 
استخراج  جمله  از  مختلف،  بخش های  در  امریکا 

معادن جلب شود.
آغاز دور جدید تجاری 

تجارت  اتاق  عمومی  رییس  فهیم،  محمدحسین 
و صنایع کشور، دهمین نشست »تواصل تجارتی 
افغانستان-امریکا« را برای افزایش روابط تجاری 

دو کشور یک دور جدید خواند و تأکید کرد که از 
این طریق توجه  تاجران و سرمایه گذاران امریکایی 
برای افزایش سرمایه گذاری  در کشور جلب خواهد 
و  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  ادامه  در  او  شد. 
امریکا  و  افغانستان  میان  امنیتی  قرارداد  امضای 
این  که  گفت  فهیم  خواند.  مهم  کشور  برای  را 
افغانستان  میان  دوستی  ادامه ی  نشانگر  تحول ها 
بین  همکاری ها  جدید  »دور  است:  امریکا  و 
افغانستان و امریکا آغاز شده و انتظار می رود که 
تمرکز بیش تر روی همکاری های اقتصادی شود«.

دان ریتر، رییس عامل اتاق تجارت امریکا-افغان 
تجارتی  »تواصل  نشست  دهمین  باره ی  در  نیز 
افغانستان و امریکا« گفت که رییس جمهور جدید 
افغانستان خواستار توجه بیش تر به بخش اقتصادی 
سرمایه گذاران  دارد.  سرمایه گذاری ها  جلب  و 
امریکایی نیز عالقه مند سرمایه گذاری مشترک با 

سرمایه گذاران افغانی است.

امریکا: اصالحات گسترده در حکومت وحدت ملی، 2
شرط اساسی ادامه ی کمک  ما به افغانستان است

مجلس  دموکراتان  از  شماری  روز:  اطالعات 
ادامه ی  این  از  بعد  کرده اند،  اعالم  امریکا  سنای 
بر  مشروط  افغانستان،  به  کشورشان  کمک های 
اصالحات گسترده در حکومت وحدت ملی خواهد 
کشور  اجرایی  رییس  و  غنی  اشرف  از  آنان  بود. 
خواسته اند، موضوع گماشتن اشخاص در کابینه ی 
را دقیق  افغانستان  در  بشر  تأمین حقوق  و  جدید 
بررسی کنند. این سناتوران با نشر گزارشی تأکید 
کرده اند که بعد از انتخابات جنجالی افغانستان، در 

مورد کابینه ی جدید افغانستان نگرانی شدید دارند. 
واشنگتن  روزنامه ی  از سوی  که  گزارش  این  در 
اعضای  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به  پست 
است  قرار  ملی  وحدت  حکومت  جدید  کابینه ی 
عبداهلل  و  احمدزی  غنی  اشرف  سوی  از  مشترکًا 

عبداهلل انتخاب شوند.
دموکرات  سناتوران  قول  از  گزارش  این  در 
جنجال های  مبادا  که  شده  نگرانی  ابراز  امریکا 
از  نظارت  جدید،  کابینه ی  انتخاب  روی  سیاسی 

سازد.  متضرر  را  کشور  آن  در  امریکا  کمک های 
از رهبران سیاسی کشور خواسته  این گزارش  در 
شده  است، اعضای کابینه ی جدید بر اساس اصل 

شایسته ساالری، تعهد و تخصص انتخاب شوند.
با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز به کار رییس 
جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، هنوز 
کابینه ی جدید معرفی نشده است. در حال حاضر 
عنوان  به  کشور  والیت های  در  والیان  و  وزیران 
اجرای وظیفه می  کنند. محمود کرزی،  سرپرست 

که  گفت  پیش  روز  چند  عبداهلل  تیم  اعضای  از 
کابینه ی جدید تا دو هفته ی دیگر معرفی می شو د.

از اعضای مجلس  در دو هفته ی گذشته شماری 
از  نیز  شهروندان  و  مدنی  فعاالن  نمایندگان، 
گماشتن  در  خواسته اند،  ملی  وحدت  حکومت 
اعضای کابینه  لیاقت و شایسته ساالری را در نظر 
بگیرد. آنان تأکید دارند، اگر افراد آلوده به فساد در 
کابینه ی جدید مقرر شوند، مبارزه با فساد از سوی 

حکومت وحدت ملی، شعار خواهد ماند.

مجلس سنا: اراده ی حکومت وحدت ملی در مبارزه با تروریزم سست شده است

تالش اشرف غنی برای جلب همکاری اقتصادی چین 

مذاکره ی امریکا با چین و پاکستان برای بهبود وضعیت افغانستان

برای گسترش روابط تجاری، 
بیش از 200 تاجر افغان و امریکایی گردهم می آیند

زمینه های همکاری 
استراتژیک چین و افغانستان

رییس جمهور غنی در رأس یک هیأت بلند پایه ی دولتی به دعوت 
این سفر ضمن  در  است.  کرده  پکن سفر  به  چین  رییس جمهور 
گفت وگو با مقام های چینی، هیأت افغانی چهار موافقت نامه در بخش  
همکاری های سیاسی و اقتصادی با دولت چین امضا کرده است. 
آقای غنی در گفت وگو با همتای چینی اش گفته است، افغانستان 
عالقه مند همکاری دوام دار و درازمدت با چین است و رییس جمهور 
چین نیز از عالقه مندی کشور برای گسترش همکاری های سیاسی 

و اقتصادی و تأمین روابط نزدیک سخن گفته است.
روابط چین و افغانستان رو به گسترش است و هردو کشور تمایل 
منابع  افغانستان  دارند.  مناسبات خود  برای گسترش سطح  زیادی 
باز گذاشته  به روی سرمایه گذاران چینی  را  معادن طبیعی خود  و 
افغانستان  به  مشتاقانه  را  خود  سرمایه ی  و  تکنولوژی  نیز  چین  و 
افغانستان، هردو  اقتصادی  از ظرفیت های  بهره برداری  با  تا  آورده 
صمیمی  و  گرم  نیز  کشور  دو  سیاسی  مناسبات  ببرند.  نفع  کشور 
نگریسته  نزدیک  دوستان  عنوان  به  هم دیگر  به  کشور  دو  است. 
نیز در زمان حکومت رییس  استراتژیک میان دو کشور  و قرارداد 

جمهور کرزی امضا شده است. 
چین، قدرت نوظهوری که خیلی ها بدان  به عنوان ابرقدرت سه بعدی 
در آینده های نزدیک امید بسته اند، امید رونق اقتصادی و توسعه ی 
این  نیافته می باشد.  توسعه  و  از کشورهای جهان  سومی  بسیاری 
دنیا  بازار های مصرف سراسر  اقتصادی جهشی اش،  رشد  با  کشور 
را تصرف کرده و بهترین شریک برای سرمایه گذاری و استخراج 
معادن دست نخورده و تازه کشف شده ی کشورهای فقیر و توسعه 

نیافته می باشد.
یازدهم سپتامبر ۲۰۰1 و حضور جامعه ی جهانی  از حادثه ی  پس 
از  منطقه ای،  قدرت های  سایر  کنار  در  چین  ظاهرا  افغانستان،  در 
روند امریکایی مبارزه با تروریسم در افغانستان به دور ماند و بدین 
تروریسم و  با  مبارزه  ترتیب، خالی کالنی در معادله ی منطقه ای 
همکاری های اقتصادی و سیاسی افغانستان با منطقه ایجاد گردید؛ 
اما از همان زمان در عرصه های اقتصادی و بازسازی امید همگان 
منطقه  اقتصادی  قدرت های  عمده ترین  عنوان  به  هند  و  چین  به 
دوخته شده بود، تا این که با مشارکت چین در استخراج معادن و 
سرمایه گذاری روی منابع طبیعی و زیرزمینی افغانستان، این کشور 
منطقه ای  خالی  و  احراز  را  می رفت  انتظارش  سال ها  که  نقشی 

تأمین ثبات در منطقه و بازسازی افغانستان را پر کرد.
افغانستان، ضمن این که به روند  امور اقتصادی  مشارکت چین در 
هم گرایی  روند  می کند،  کمک  کشور  اقتصادی  رشد  و  توسعه 
ظن ها،  سوء  و  نموده  تقویت  نیز  را  منطقه ای  همکاری های  و 
اینک  می دهد.  کاهش  نیز  را  منطقه ای  رقابت های  و  حساسیت ها 
ذخایر  و  عینک  معدن مس  استخراج  روی  سرمایه گذاری  با  چین 
نفت حوزه ی دریای آمو، یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران خارجی 

در افغانستان می باشد.
این کشور عالقه مندی زیادی برای سرمایه گذاری روی معادن خام 
افغانستان دارد و تالش دار د تا در عرصه ها و زمینه های دیگری نیز 
سیاسی  بودن چشم انداز  مبهم  و  ناامنی  دلیل  به  هرچند  کند .  کار 
می کنند؛  اجتناب  سرمایه گذاری  از  کشورها  سایر  کشور،  امنیتی  و 
اما علی رغم آن، چین هم چنان در امر سرمایه گذاری اقتصادی در 

افغانستان مصمم و قاطع است.
مهم  سرمایه گذاری  امر  در  چین  برای  لحاظ  چند  از  افغانستان 
از ظرفیت  اند که  افغانستان منابع دست نخورده  اوال معادن  است: 
این که   دوم  می باشند.  برخوردار  فوق العاده ای  اقتصادی  بهره وری 
طبیعی  منابع  و  خام  مواد  و  مصرف  بازار های  کردن  پیدا  امروزه 
با  بنابراین، چین  از اولویت های اصلی اقتصاد چین می باشد.  یکی 
دست  امر  این  هردوی  به  افغانستان،  معادن  روی  سرمایه گذاری 
می یابد. سوم این که سرمایه گذاری روی معادن افغانستان، در کنار 
منافع اقتصادی، اهمیت سیاسی نیز برای این کشور دارد. این کشور 
با سرمایه گذاری روی معادن افغانستان، در حقیقت زمینه های نفوذ 
و حضور سیاسی خود را نیز فراهم می کند و در معادله ی سیاسی 
منطقه ای که جدیدا شکل می گیرد، مشارکت می نماید. افزون برآن، 
از نظر امنیتی نیز در عرصه ی مبارزه با تروریسم و خصوصا مبارزه 
با تهدیدهای امنیتی در ایالت سینکیانگ و جدایی طلبان اویغوری، 
زمینه های همکاری مشترک فراوان میان افغانستان و چین است. 
افراط گرایی و تجزیه طلبی در ایالت سینکیانگ، یکی از درد سرهای 
این  به رفع  این کشور زمانی قادر  بوده است و  برای چین  دایمی 
تهدیدها می باشد، که همکاری افغانستان را در زمینه با خود داشته 
پاکستان هم مرز  و  افغانستان  با  ایالت سیکیانگ چین  باشد. چون 
امن  پناهگاه های  و  پایگاه ها  کشور،  دو  این  مرزی  نوار  و  است 

افراط گرایان اویغوری بوده است.
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بعضی  جدی  نگرانی های  از  تایمز  نیورک  روزنامه ی 
مقام های افغانستان در باره ی سرعت روند اصالحات و 
مطابق  می نویسد.  احمدزی  غنی  اشرف  رهبری  الگوی 
امور  وزیر  احمد، عمرداوودزی،  اعظم  قلم  به  مقاله  این 
داخله ی افغانستان به خاطر چند دقیقه ناوقت رسیدن، از 
شرکت در یکی از نشست های مهم دولت محروم شد. 
این روزنامه از زبان بعضی مقام ها که خواستند نام شان 
رییس  اقدامات  سرعت  که  است  نوشته  نشود،  فاش 
باالترین  با  که  می ماند  موتری  »به  افغانستان،  جمهور 

سرعت در جاده ی ناهموار در حرکت است«.
اما این جاده ی ناهموار چیست و چرا مدل رهبری اشرف 
غنی در کمتر از یک ماه لرزه بر اندام مقام ها و بروکراسی 
دولت افغانستان انداخته است؟ دالیل کافی وجود دارند 
در  بعضی ها  برای  غنی  اشرف  دولت داری  دکترین  که 

افغانستان، خطرناک است.
دموکراتیک  دولت های  تعریف،  ساده ترین  در  اول: 
و  مؤثریت  مشروعیت،  میزان  و  معیار  با  دنیا   مدرن  و 
شفافیت شناخته می شوند. اگر منظور از مشروعیت فقط 
سال  سیزده  در  افغانستان  قبلی  دولت  باشد،  انتخابات 
با  است.  بوده  شفافیت  و  مؤثریت  هرگونه  فاقد  حداقل 
هنوز  افغانستان  انسانی،  و  مالی  هزینه های  تمام  وجود 
با گرفتن تنها 8 نمره از مجموع 1۰۰ نمره، حقارت قرار 
گرفتن در جایگاه 17۵ یا سومین کشور فاسد جهان را 
می کشد. مقام های افغانستان هیچ وقت گزارش شفافیت 
بین الملل  یا مؤسسات تحقیقاتی دیگر را جدی نگرفتند 
و در بعضی موارد با نشر یک اعالمیه ی سطحی، آن را 
رد کردند. حامد کرزی شکیباتر و دوستانه تر از آن بود که 
از وزیرانش سوال کند، در اداره های تحت مدیریت شان 
فساد  گرداب  در  پیوسته  چرا  افغانستان  و  می گذرد  چه 

غرق می شود.
قاطعانه  هم  شاید  و  کند  سوال  شاید  غنی  اشرف  اما 
به خوبی  تلخ  واقعیت  دو  از  حد اقل  چون  کند؛  برخورد 

خبر دارد. 
جدی،  افغانستان  دولتی  اداره های  در  فساد  این که  اول 
مسلط  فرهنگ  به  اداری  فساد  است.  کشنده  و  واقعی 
و  مردم  شکننده ی  رابطه ی  و  است  شده  تبدیل  اداری 
فساد  است.  کرده  مواجه  بحران جدی  به  را  بروکراسی 
با فساد، نبرد جاری  فراگیر و شکست استراتژی مبارزه 
در حال  و  کابوس وحشت ناک  به یک  را  افغانستان  در 
فساد  به خاطر  هم چنان  است.  نموده  تبدیل  گسترش 
طالباِن به زانو درآمده از خاکستر شکست برخواستند و 

برسرنوشت تعداد زیاد از افغان ها مسلط گردیده اند.
تلفات  تعداد  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  به تازگی 
نیروهای اردوی ملی افغانستان را از سال 138۲ تاکنون، 

تردید جدی  اعالم کرده است. در حالی که  نفر   68۵3
تلفات  شمار  دارد؛  وجود  رقم  این  بودن  جامع  مورد  در 
وزارت  قبال  است.  افزایش  حال  در  هرروز  نیروها  این 
 18۰۰ را  اخیر  ماه  در شش  پولیس  تلفات  تعداد  داخله 
نفر کشته، به شمول ۲7۰۰ زخمی اعالم کرده بود. اگر 
تلفات مردم عادی و نیروهای امنیت ملی افغانستان بر 
افغانستان،  در  جاری  جنگ  شود،  افزوده  مجموعه  این 
تبدیل  معاصر  رویارویی  وحشت ناک ترین  از  یکی  به 
می شود که ادامه ی آن از توان مردم ملکی و نیروهای 
تازه تأسیس مسلح، بیرون است. افزایش تلفات نیروهای 
امنیتی و گسترش جنگ رابطه ی مستقیم با فساد فراگیر 
به  امنیتی دارد.  نیروهای  اداره های دولتی و رهبری  در 
عنوان مثال، در سال ۲۰1۲ کمیته ی تحقیق کانگرس 
امریکا از فساد جدی در شفاخانه ی سردار محمد داوود 
خان خبرداد. مطابق گزارش کمیته ی تحقیق، »سربازان 
و  زخم ها  به خاطر  شفاخانه  این  در  ملی  اردوی  زخمی 
عفونت های سطحی روزانه تلف می شدند و حتا به خاطر 
گرسنگی می مردند؛ چون پرستاران و دکتران در مقابل 
بر  از آن ها رشوت می خواستند«.  تداوی و تهیه ی غذا، 
اساس همین گزارش، بسیاری از داروها و تجهیزاتی که 
شده  داده  شفاخانه  این  به  امریکایی  نیروهای  از طرف 
بودند، دزدی شده اند. در جوالی سال روان دفتر بازرس 
ویژه ی امریکا برای بازسازی افغانستان )SIGAR( از 
سوی  از  که  نظامی  تجهیزات  در  اختالس  بزرگ ترین 
امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان داده شده بود، خبر 
مختلف  تجهیزات  امریکا  سیگار،  گزارش  بنیاد  بر  داد. 
امنیت  نیروهای  به  دالر  میلیون   6۲6 قیمت  به  نظامی 
این  اعظم  بخش  که  است  کرده  کمک  افغانستان 
مختلف النوع،  سالح   46۵۰۰۰ به شمول  تجهیزات، 
به  حتا  و  شده اند  فروخته  افغانستان  سیاه  بازارهای  به 
مخالفان مسلح دولت افغانستان رسیده اند. در سال ۲۰۰9 
سالح های  که  داد  گزارش  تایمز  نیویورک  روزنامه ی 
افغانستان،  مسلح  مخالفان  جسد  روی  شده  کشف 
همان هایی اند که امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان 

داده بود.
با وجود رسوایی های مکرر اختالس در مدیریت کمک ها 
امنیتی  سکتور  رهبری  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  به 
دست نخورده باقی ماند و مهره های مشخص و محدود، 
تا هنوز  نیروها را هدایت کردند.  این  به صورت دوره ای 
هیچ محکمه ی مستقلی برای بررسی این تخلفات برگزار 
نیروهای  اکثریت  که  است  این  واقعیت  است.  نشده 
افغانستان و جوانان که ستون سنگین مبارزه را  امنیتی 
تشکیل می دهند، با انگیزه ی بلند وطن پرستی یا همان 
شعار »خدا، وطن، وظیفه«، از افغانستان دفاع نموده اند. 

اما معیار و نیازمندی های میدان جنگ در دنیای معاصر 
به شدت تغییر کرده است. دیگر تنها مورال بلند، ضمانت 
نیروها  این  آن،  کنار  در  بلکه  نیست؛  پیروزی  کننده ی 
باید به مهارت های کافی و تجهیزات مورد نیاز دسترسی 
داشته باشند و از شرایط مناسب زندگی برخوردار باشند 

تا در این نبرد حیاتی کامیاب شوند.
دوم: با تجربه ی زندگی و تحصیل در کشورهای غربی 
ناگوار  تأثیر  غنی  اشرف  جهانی،  بانک  در  مدیریت  و 
نزد  افغانستان  دولتی  نهاد های  اعتبار  روی  اداری  فساد 
مؤسسات مالی دنیا را می داند. برخالف آن چه که تصور 
می شود، تأمین هزینه ی جنگ افغانستان برای امریکا و 
کشورهای عضو ناتو به شدت دشوار است. این کشورها 
به عنوان دموکراسی های پیشرفته ی دنیا، باید در مقابل 
تمام هزینه  های مالی به ملت ها و مردمان شان پاسخ گو 
باشند. وقتی افغانستان پیوسته در صدر جدول فساد در 
دنیا قرار می گیرد، ادامه ی کمک ها به این کشور، با چالش 
ناتو  مضاعف مواجه می شود. عالوه بر آن، اولویت های 
و امریکا در منطقه و جهان، به شدت در حال تغییر اند. 
هردو متحد استراتژیک افغانستان از پیروزی قاطع جنگ 
در این کشور بهره مند می شوند؛ اما افغانستان دیگر شاید 
در عراق،  بحران جاری  نباشد.  اول  اولویِت  آن ها  برای 
و  شرقی  اروپای  در  روسیه  ماجراجویی  و  میانه  خاور 
استراتژیک  برنامه  های  و  نظامی  مالی،  منابع  اکراین، 

هردو بلوک قدرت را به سوی خود جذب نموده اند.
در اوج تمام این چالش ها، اشرف غنی اعتبار اکادمیک 
و توان رهبری خود را به حراج گذاشته تا افغانستان را 
اقدام های رییس جمهور، مورد  از  رهبری کند. بسیاری 
تأیید مردم افغانستان قرار گرفته اند و انتظارهای وسیعی 
آورده اند. اصالحات  به وجود  بین المللی  و  در سطح ملی 
است.  داشته  هزینه  تاریخ  در طول  مدیریتی  و  سیاسی 
کردن  فراموش  اصالحات،  هزینه ی  سنگین ترین  اما 
سرنوشت  و  افغانستان  شرایط  است.  آن  نکردن  اجرا  و 
رییس  که  می کند  ایجاب  کشور  این  مردم  جمعی 
جمهور غنی هم چنان با سرعت بیش از حد بر جاده ی 
ناهموار اصالحات به حرکتش ادامه دهد. برخالف نظر 
مقام های افغانی که در مقاله ی نیویورک تایمز انعکاس 
یافته است، تهدید جدی برای الگوی دولت داری اشرف 
غنی، سرعت اصالحات نیست؛ بلکه نامتوازن بودن آن 
قبلی  حاکمان  از  بسیاری  مثل  غنی  اشرف  اگر  است. 
ریاست  قصر  محدود  حلقه ی  باتالق  در  افغانستان، 
جمهور یا ناسیونالیزم اتنیکی اسیر شود، یا هم اصالحات 
را با چهره های تکراری و امتحان شده تجربه کند، شاید 
ناهمواری این مسیر بیش تر شود. قضاوت های بعدی را 

به خودش می سپاریم.

بادرنگ  اگر  داریم.  زیاد  کشمش  و  انگور  که  هستیم  کشور  آن قدر  ما 
فکر  اگر  می دهیم.  نجات  معده  تکلیف  از  را  میانه  خاور  نصف  بکاریم، 
مربا  کرده،  پروسس  را  وطن  شلغم های  و  بکاریم  شلغم  و  کند  کار  ما 
به  کسی  که  نمی شود  یافت  هم  مورد  یک  سال  کنید  باور  بسازیم، 
هیچ  را  کشمش  مربای  من  تازه  باشد.  شده  مبتال  سردی  آنفلوانزای 
زیاد  آدم  نمی گذارد  که  دارد  خاصیت  یک  کشمش  مربای  نگفتم. 
بی عقل شود. یعنی وقتی مربای کشمش بخوری، مجبوری از آن لذت 
ببری. باز دلت هوس می کند که مربای کشمش بخوری و این لذت و 
باغ  از کنار هر  به همین خاطر، وقتی  پیدا می کند.  ادامه  دوباره  هوس 
انگور می گذری، برای سالمتی باغ و صاحب باغ دعا می کنی. یا وقتی 
که  نیستی  فکر  این  به  دیگر  می گذری،  مرباسازی  کارخانه ی  کنار  از 
کدام  به  است،  مسلمان  اگر  نه؟  یا  است  مسلمان  کارخانه  این  صاحب 
بی مورد  سوال های  این  چون  است؟  قوم  کدام  از  دارد؟  تعلق  مذهب 
فکر  می کند،  مردم  برای  او  که  خدمتی  به  تنها  و  نمی رسند  ذهنت  به 
طرف  از  مزاحمتی  هیچ  وقتی  هم  او  نمی شوی.  مزاحمش  می کنی، 
که  بیش تر تالش می کند  روز  هر  و  است  آرام  فکرش  نمی بیند،  مردم 
مربای خوب تر و بیش تر تولید کند تا درآمدش بیش تر شود. طبعًا وقتی 
ما می رویم که از کارخانه ی او مربا بخریم، او از ما سوال نمی کند که 
تو مسلمانی یا اردو؟ ما به هر دین و آیینی که باشیم، او به ما احترام 
می کند. مربای مورد نظر ما را می دهد و قیمت آن را از ما می ستاند. اما 
این ها فقط خوش خیالی های بنده می باشند. واقعیت ندارند. این جا نه از 
مربای کشمش خبریست و نه کسی به فکر سالمت معده ی باشنده گان 
خاور میانه است. خدا کند تمام خاور میانه از تکلیف  معده رنج ببرد؛ ما 
از این ناحیه حس می کنیم و نه شوق  را هیچ چیز نمی شود. نه دردی 

هم کاری داریم. چرا؟ من هم نمی دانم که چرا...
بگیرد.  تماس  من  با  فهمید،  را  چرا  این  جواب  و  شد  پیدا  کسی  اگر 
شماره ی تماس من، ۰7893747۵9 می باشد. قبل از قبل ممنون شما 
قوی  چیز  یک  در  ما  که  است  این  می دانم،  من  که  را  چیزی  خوبان! 
هستیم؛ در مخالفت. همین چند روز پیش ما شاهد تظاهرات و اعتراض 
از  ما  گفتند،  آن ها  بودیم.  مقاله  یک  علیه  کابل  دانشگاه  دانشجویان 
حق  معنا  تمام  به  آن ها  بیزاریم.  آن  نهاد های  همه ی  و  دموکراسی 
ابراز  دارند. این حق طبیعی هر انسان است که خواسته های خویش را 
نماید یا خواستار محیط و نظامی شود که در آن رشد نماید و به آرامش 
برسد. به طبع همین حق، من هم خواسته هایی دارم که با شما شریک 

می کنم.
حزب التخریب  اسم  به  حزب  یک  ایجاد  خواستار  شخصًا  1- من 
وکالی  از  یکی  مثاًل  باشد.  امور  تخریب  حزب،  این  کار  می باشم. 
مجلس نمایندگان به والیت خویش نزد موکالن خود می رود. در آن جا 
آن والیت،  ولسوالی های  از  یکی  امنیه ی  قوماندان  که  می شود  متوجه 
مرد شریری است. شرارت او در حدی است که هر دختر زیبارو  را دید، 
اختطافش  دارد،  فهمید که وی شوهر  اگر  و  ازش خواستگاری می کند 
می کند به پاکستان می برد. این وکیل از شنیدن این خبر حیران می شود 
موضوع  و  شود  تماس  در  داخله  وزارت  با  که  می گیرد  تصمیم  فوراً  و 
مذکور  قوماندان  از  تحقیق  و  برکناری  خواستار  گذاشته،  جریان  در  را 
شود. کار حزب التخریب هم این باشد که نگذارد این وکیل موفق شود. 
این حزب باید هوشیار باشد و بفهمد که در مقرری آن قوماندان کدام 
وکیالن نقش دارند و بروند سراغ آن ها و از خطر برکناری آن قوماندان 

اطالع بدهند. )فعاًل که هم چو وکیلی را در پارلمان سراغ نداریم(.
کشور  وقتی  مثاًل  باشد.  داشته  اختیار  باید  حزب التخریب  2- این 
بسازد،  را  افغانستان  بیرق  بزرگ ترین  دیگر  بار  می خواهد  هندوستان 
بلند  باشد که بیرق طالبان و داعش را در کشور  این حزب حق داشته 

کند و نام آن را بگذارد، بیرق دوران صدر اسالم!
کشورهای  در  را  حزب  این  شاخه های  کند  کوشش  باید  3- دولت 
منطقه ی  یک  من  نظر  از  شمالی  وزیرستان  مثاًل  کند.  فعال  نیز  دیگر 
تا  نماید  کوشش  باید  حزب التخریب  می باشد.  هوا  و  آب  خوش  بسیار 
این جا  که  می کنند  فکر  عده  یک  بسازد.  شمالی  وزیرستان  کابل  از 
این ها خواهش شود که به دوران  از  کابل است، نه وزیرستان شمالی. 
نه  و  می شناخت  را  کابل  نه کس  دوران  آن  در  برگردند.  آدم  حضرت 
برگردیم،  آدم  حضرت  دوران  به  بتوانیم  ما  اگر  را!  شمالی  وزیرستان 

مشکل وزیرستان شدن کابل نیز حل می شود. 
4- ما باید یک محور داشته باشیم تا دور آن بچرخیم. در سابق که 
دامن حضرت  به  یا هم دست  با شتر سفر می کردند،  مردم  نبود،  موتر 
خر می شدند. حاال هم برای آبادی کشور، اگر نمی توانیم موتر و طیاره 
باید  دولت  می توانیم.  تولید  که  شتر  و  خر  بسازیم،  کردن  سفر  برای 

کارخانه ی خرسازی و شترسازی را فعال کند.

خبرنگار ناراضی

حزب التخریب

هادی دریابی علی رضا سرور، دانشجوی دوره ی ماستری در دانشکده ی حکومت داری جورج بوش در امریکا

الگوی دولت داری اشرف غنی؛
سرعت در جاده ی ناهموار



پاکستان،  طالبان  تحریک  سخنگوی  شهید،  شهیداهلل   ،۲۰14 اکتوبر  ماه  اوایل  در 
از دولت اسالمی مستقر در عراق را که به داعش معروف است،  حمایت گروهش 
اعالم کرد. این سخنگوی تحریک طالبان با خطاب مستقیم به این گروه اسالمی 
تندرو گفت: »بردران ما! مسلمانان در سراسر جهان از شما انتظارهای بزرگی دارند. ما 

با شماییم و برای تان جنگ جو و هر کمک ممکن دیگر را فراهم می کنیم«. 
یک روز پس از آن، مال فضل اهلل، رهبر تحریک طالبان پاکستان، با ارائه ی توضیحاتی 
برای طالبان افغانستان، عکس العمل نشان داد. فضل اهلل یک پیام کتبی و صوتی را در 
جریان انداخت و در آن گمانه زنی ها در مورد وفاداری احتمالی گروهش به داعش را 
رد کرد و وفاداری تحریک طالبان پاکستان به مال محمد عمر، رهبر طالبان افغانستان  
را تجدید کرد. در این پیام آمده بود: »ما با مال محمد عمر سوگند یاد کرده ایم و از 
مجاهدین سراسر جهان دعوت می کنم که جهاد علیه کافران را تحت رهبری مال 

عمر ادامه دهند«.  
فضل اهلل برخالف بیانیه ی پنجم اکتوبر شهید، که در آن وعده داده بود، جنگ جویان 
را برای جنگ در کنار داعش به عراق بفرستد، گفت که جهاد گروه او در حال حاضر 
روی »سیستم کافر« در پاکستان متمرکز است و »اگر مال عمر به ما دستور بدهد، 
حاضریم جنگ جویان مان را نه تنها به عراق، سوریه و یمن، بلکه درهر گوشه ای از 

جهان بفرستیم«. 
همین که خاک باد دو بیانیه ی پی در پی فرو می نشست، شهید با اعالن تازه ا ی در 
14ام اکتوبر ظاهر شد و گفت که او و پنج فرمانده دیگر تحریک طالبان پاکستان از 
ایالت های پشاور، هنگو، اوراکزی و خیبر به داعش وفادار اند و با این اعالنش، آخرین 
کشیدگی از سلسله کشیدگی هایی که در بیش از یک سال گذشته در این گروه دیده 

شده اند  را ارائه داد.
این در حالی است که در گروه طالبان پاکستان کشکمش های پنهان درونی، نزاع در 
سطح رهبری و از هم پاشیدگی زیاد وجود دارند که با کشته شدن حکیم اهلل محسود، 
رهبر این گروه، در نتیجه ی حمله ی هواپیمای بدون سرنشین ایاالت متحده در ماه 

نوامبر ۲۰13 آغاز شدند.
پس از آن جناح های سجنا و شهریار محسود تحریک طالبان پاکستان روی انتساب 
رهبر  معاویه،  عصمت اهلل  شدند.  درگیر  گروه،  این  جدید  رهبر  عنوان  به  فضل اهلل  
تحریک طالبان در ایاالت پنجاب، تروریزم را نفی کرد و عمر خالد، دستیار کلیدی 
فضل اهلل، در ماه آگست ۲۰14 گروه خودش )جماعت االحرار( را ایجاد کرد. به تاریخ 
1۵ جون ۲۰14، پاکستان عملیات یک نظامی  را در وزیرستان شمالی راه اندازی کرد، 
زیرساخت های حیاتی تحریک طالبان پاکستان را نابود کرد و اعضای این گروه را 
به کوه ها فراری داد. حمایت شهید از دولت اسالمی، اقتدار فضل اهلل را نیز تضعیف 

می کند.
این چند پارچگی جدید نه تنها نقاط ضعف و کشمکش های درونی تحریک طالبان 
پاکستان  را ، که زمانی یک گروه مخوف بود، بیش تر آشکار می کند؛ بلکه دروازه ی 
پاندورا را در منطقه ای باز می کند که به پناه دادن به گروه های شورشی و تروریستی 

معروف است.
چندین روزنامه ی پاکستانی سرمقاله هایی را نوشتند که آینده ی تیره و تاری را به 
تصویر می کشیدند؛ در حالی که ستون نویسان و صاحب نظران از ورود دولت اسالمی 
در منطقه اطمینان می دادند؛ چون رساله های چاپی طرف دار داعش در ماه سپتامبر 

۲۰13 در پشاور به جریان افتاده بودند.

علمای  شورای  اسالمی،  دولت  به  جوانان  پیوستن  مورد  در  نگرانی ها  با  همزمان 
پاکستان که یک نهاد مستقل علمای دینی از سراسر این کشور است، در 18ام اکتوبر 
داعش را محکوم کرد و از جوانان کشورهای اسالمی خواست، »با گروهی که آموزه ها 

و کردارهای آن   علیه آموزه های اسالمی است، همکاری نکنند«.
آیا داعش در افغانستان و پاکستان جای پا باز خواهد کرد؟ 

نظر  به  بعید  شدند،  نشر  مستعار  نام  با  که  کوچکی  جزوه های  نظرداشت  در  بدون 
می رسد که داعش بتواند در پاکستان برایش جای پا باز کند. با در نظرداشت این که 
پاکستان پناهگاه بیش از ده گروه محلی و بین المللی ملیشه ای و تروریستی است، 
تشکیل گروهی همانند داعش را نمی توان رد کرد. با این حال، واقعیت های موجود در 
صحنه، پویایی محلی و منطقه ای و تحقیر پاکستان به خاطر خشونت های یک دهه ی 

اخیر، به احتمال زیاد گسترش داعش در پاکستان را رد می کنند.
یا  پاکستان  در  داعش  حضور  است.  افغانستان  طالبان  چالش،  مهم ترین  و  اولین 
افغانستان، نه تنها خطر از دست دادن منابع مادی، به شمول کمک های خارجی، برای 
طالبان افغانستان راحمل می کند؛ بلکه روی تعدادی از سربازان تازه نفس آن نیز تأثیر 
می گذارد. اکثریت نزدیک به ده گروه شورشی که در مناطق قبیله ای پاکستان فعالیت 
دارند، به مال عمر وفادار اند. با این حال، از آن جایی که ابوبکر البغدادی، رهبر داعش، 
خود را خلیفه ی تمام جهان اسالم اعالن کرده بود، برخی از گروه های نوپای وابسته 
به داعش در پاکستان، در مخالفت مستقیم با حامیان طالبان افغانستان قرار خواهند 
گرفت. در نتیجه، طالبان هرگز به چنین گروه هایی اجازه نمی دهند که ریشه دار شوند 

و در به دست آوردن منابع با آن ها رقابت کنند.
خشونت های یک دهه ی گذشته که در جریان آن تعداد زیادی از غیرنظامیان توسط 
بمب گذاران انتحاری طالبان کشته شدند، اکثریت قریب به اتفاق مردم را از خشونت و 
ایدیولوژی های بنیادگرا دور کرده است. از آن جایی که داعش با اعمال خشونت آمیزش 
در عراق و سوریه معروف است، که پیوسته مسلمان های غیرسنی و غیرمسلمانان را 
هدف قرار می دهد، رهبران تحریک طالبان شانس کمتری برای جلب حمایت دارند.

تخریب  پارچگی،  چند  درونی،  اختالف های  از  پاکستان  طالبان  تحریک  هم چنین، 
ترک  نتیجه ی  در  اقتدار فضل اهلل   و ضعیف شدن  وزیرستان  در  آن  زیرساخت های 
کردن شش تن از رهبران این گروه، رنج می برد. کارشناسان منطقه می گویند که 
هردو حالت امکان دارد. رستم شاه مهمند، سفیر پیشین پاکستان در افغانستان، معتقد 
است که چشم اندازی برای حضور داعش در منطقه وجود ندارد، هرچند این گروه 
»منابع مالی بزرگی« دارد که به این گروه اجازه می دهند که حامیانش در افغانستان 

و پاکستان را کمک کند.
با این حال، سعد محمد خان، تحلیل گر مسایل دفاعی، بر این عقیده است که چون 
»هسته ای در افغانستان و پاکستان برای ستیزه جویی وجود دارد، در صورتی که داعش 

در عراق و سوریه به پیروزی دست یابد، می تواند شبکه اش را گسترش دهد«. 
انشعاب عملی شش تن از رهبران طالبان پاکستانی  که به داعش وفادار اند، هنوز 
مشخص نیست؛ اما شکاف جدید، ضربه ی کشنده ای بر پیکر تحریک طالبان پاکستان 
و اولین چالش روشن و مشهود اقتدار و نفوذ مال عمر خواهد بود. حامیان داعش، در 
صورتی که زنده بمانند، نه تنها منابع مالی و انسانی تحریک طالبان پاکستان و طالبان 
افغانستان را تقسیم خواهند کرد؛ بلکه دیگر رهبران ستیزه جو و گروه ها را نیز تشویق 
خواهند کرد تا گروه های مستقل با استراتژی ها و سیاست های خودشان را اعالم کنند 

و به این ترتیب، قدرت مال عمر، رهبر قوی ترین گروه منطقه  را به چالش بکشند.
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آیا داعش در افغانستان و پاکستان
 برایش جای پا باز خواهد کرد؟ 

فعالیت جنبش اسالمی ازبکستان در شمال افغانستان باعث ترس و نگرانی هایی شده است، طوری 
بانیان حوادث  )قرغیزستان(-  باتکن]*[  و  افغانستان  باند شورشیان  با  این گروه  که در حال حاضر 
و  ماهیت سیاسی  گفته می شود که هنوز  فراهم کرده اند.)48(  برای خود  امنی  سال 1999- محل 
سال  در  نشراتی  سازمان  یک  مثال،  عنوان  به  است.  بحث  مورد  ازبکستان   اسالمی  جنبش  قومی 
۲۰11 فهرستی از 87 تن ستیزه جوی جوان  کشته شده را منتشر کرد که نشان می داد، به تعداد 64 
تن از آن ها، افغان و تنها ۲۰ تن دیگر، از کشورهای آسیای میانه هستند.)49( ظاهراً جنبش اسالمی 
ازبکستان و جنبش اسالمی ترکستان در سطوح بزرگ تر، تنظیم های مستقلی نیستند و برای استخدام 
آن ها، یک میکانیزم از سوی طالبان وجود دارد. پس از ترور طاهر یولداُشف، رهبر جنبش اسالمی 
ازبکستان در سال ۲۰۰9، وزنه ی سیاسی این جنبش به طور چشم گیری کاهش یافت و این جنبش 

در نهایت خود را با ساختار طالبان افغانستان و پاکستان، ادغام کرد.
شمال  در  را  خود  فعالیت  ازبکستان،  اسالمی  جنبش  به  شدن  ملحق  با  شبه نظامیان  هم چنین، 
افغانستان گسترش می دهند. در سال ۲۰11 نیروی های امنیتی، گزارشی را در مورد بازداشت شماری 
براین،  عالوه  کردند.)۵۰(  ارائه  افغانستان  شمالی  مرزی/  شهرستان های  در  جنبش  فعاالن  این  از 
شواهد مؤثقی در دست اند که نشان می دهند، شماری از جنگ جویان طالب در شمال افغانستان، در 

مسلح سازی جنبش در کشورهای مستقل مشترک المنافع، نقش عمده ای را بازی می کنند.
از  هرکدام  برابر  در  قوی  موضع  یک  مشترک المنافع،  مستقل  کشورهای  با  همراه  روسیه  طبیعتًا 
اتخاذ می کند. در سال 199۰، طی یک کنفرانس  را در مناطق مرکزی  تروریست  فعال  گروه های 
مسکو علیه طالبان موضعش را در منطقه اعالم کرد که بخشی از آن، همکاری روسیه و امریکا را 

در عملیات ضدتروریسم، توضیح می داد.)۵1(
سیاست روسیه در این زمینه، رسمی و به میزان قابل مالحظه مفید بود، طوری که تالش صورت 
گرفت تا از بدتر شدن وضعیت در منطقه و تهدید در حال رشد کشورهای آسیای میانه و کشورهای 
جنبش  افغانی  دسته ی  موجود،  گزارش های  به  توجه  با  شود.  جلوگیری  مشترک المنافع،  مستقل 
اسالمی ازبکستان عملیات مرزی در زمان حادثه ی باتکن را به عهده نگرفت. بدتر شدن اوضاع در 
تاجیکستان در سال ۲۰1۰ در پیوند به حادثه ی ناگوار رشت، به معنای تأثیر خصمانه و روند رو به 

منفی از مناطق افغانستان نیست.)۵۲( 
آمار آیساف، شکست پی در پی مبارزه با مخالفان مسلح در مناطق شمال افغانستان در طول تابستان 
و خزان سال ۲۰11 را تأیید می کند.)۵3( این شکست نخست از همه، به دلیل این بود که امریکا 
و  مسلح  گروه های  تعداد  اخیر،  سال های  در  کرد.  کم  افغانستان،  شمال  در  را  خود  نیروهای  تعداد 
یافته  کاهش  نفر    31۵ به   ۵۰۰ از  جنایت کاران،  تعداد  به شمول  افغانستان،  شمال  در  شبه نظامیان 
است.)۵4( تعداد کل دسته های متعلق به جنبش اسالمی ازبکستان، ۲۰۰۰ تن تخمین زده می شود 
که بسیاری از آن ها در پاکستان، افغانستان و مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان، خودشان را 

مخفی کرده اند.)۵۵( 
حجم وسیعی از آمارها و اطالعات در نشریه های کنونی در ارتباط به موضوع »افزایش تهدیدهای 
تروریستی در تاجیکستان« از سوی افغانستان، به اعتقاد ما، ناشی از عدم درک از وضعیت منطقه 
است. افغانستان، تنها هم مرز ازبکستان و تاجیکستان نیست. مرز افغانستان با کشور ترکمنستان 744 
کیلومتر امتداد دارد و این مرز در مقایسه با مرز مشترک همراه جمهوری های دیگر، برای حرکت و 
آمد و رفت، خیلی راحت تر است. به خاطر باید داشت که در نقطه ی مرزی میان ترکمنستان و والیت 
هرات، در حال حاضر ۵۵ دسته، از 1۰۰۰ تا 1۲۰۰ شبه نظامی، فعالیت می کنند که تعداد قابل توجهی 
از نیروهای جنبش اسالمی ازبکستان داخل این گروه هاست. با وجود این، این گروه ها در حال حاضر 

خطر واقعی برای ترکمنستان محسوب نمی شوند.
برای  امنیتی  مسایل  نظر  نقطه   از  افغانستان  شمالی  مناطق  در  وضعیت  حاضر  حال  در  بنابراین، 
حکومت های آسیای مرکزی، کاماًل پایدار است. افراط گرایان در این منطقه از اردوگاه های منطقه ای 
و آموزشی یا رسانه های زیرزمینی، نمی توانند به گسترش تروریسم در منطقه ی پساشوروی  موفق 

شوند. 
در ارتباط به موضوع نفوذ اسالم ایدیولوژیک و رادیکال از افغانستان به کشورهای آسیای میانه، هنوز 
نمی توان هیچ قطعیتی صادر کرد. ]...[ با وجود این  اما در حال حاضر نمی توانیم بگوییم که تا چه 
اندازه این پدیده گسترش خواهد یافت  یا خطر نفوذ ایده های افراطی از کشورهای عربی و از جمله 

عربستان سعودی و قطر، تا چه اندازه محتمل است. 
در نتیجه، باید در نظر داشت که در دست گرفتن تصمیم ها از سوی امریکا و متحدان آن )آیساف( در 
ارتباط به حل مشکالت امنیتی در منطقه، می تواند به تقویت نفوذ روسیه و باعث رویارویی با امریکا 

در ارتباط به مسایل آسیای میانه گردد. 
____________

* حوادث باتکن، در ۲7ام سپتامبر سال 1999 در ایالت باتکن قرغیزستان اتفاق افتاد. شبه نظامیان 
جنبش اسالمی ازبکستان به این منطقه حمله کردند که در اثر آن، 6۲ نفر کشته و در حدود ۵۰۰ 
نفر زخمی شدند. اردوی قرغیزستان سرانجام موفق شد مهاجمان را شکست دهد. در ارتباط به این 
مسئله، بحث و نظرهای زیادی مطرح است. بسیاری از سیاست مداران و تحلیل گران آسیای میانه و 
روسیه به این باور اند که این حمله بدون همکاری گروه طالبان در افغانستان، به وقوع نمی پیوست. 
در میانه ی سال های 1996 و 1998 فعالیت گروه های اسالم گرا در ازبکستان و قرغیزستان افزایش 
یافت. سخت گیری حکومت ازبکستان بر این گروه ها، به ویژه گروه هایی که به وسیله ی طاهر یولداش 
و جمعه نمنگانی رهبری می شدند، موجب شد که از کشور فرار کنند و در تاجیکستان و افغانستان 
 Исламское( ازبکستان  اسالمی  جنبش  و  شدند  متحد  تبعید  در  گروه،  دو  این  بگیرند.  پناه 
движение Узбекистана( را تشکیل دادند و در 1999 حمالتی را به منطقه ی باتکن]۲7[ 
قرقیزستان ترتیب دادند. سایه ی این حادثه، به حدی سنگین بود که بعداً در تحلیل های نویسندگان و 

روزنامه نگاران آسیای میانه، از آن به عنوان »بحران« یاد شد. / مهدی زرتشت

سیاست روسیه در افغانستان 
از 2001 تا 2011

منبع: فارین پالیسیافغانستان در نگاه
نویسنده: داوود ختک

برگردان: حمید مهدوی
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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این فرمانده طالبان اعتراف کرد که طالبان ُخرد شده و عمال تمام قلمرو شان در والیت قندهار 
را از دست داده اند. از دست دادن پایگاه های شان در پنجوایی، مرکز فرماندهی شان در والیت 
است، شدیدترین  واقع شده  قندهار  نزدیکی شهر  در  که  در محله جات  مواضع شان  و  قندهار 
ضربه ها بر طالبان بود. آنان پایگاه اصلی شان برای عملیات در بند تیمور را که در حاشیه ی 
صحرای ریگستان قرارداشت، نیز از دست دادند. این پایگاه طالبان در هشت یا نه سال اخیر 
همیشه فعال بود. اما او از دست دادن این ساحات را دست کم می گرفت. او گفت،  طالبان به 
زودی بر خواهند گشت. او گفت: »این کشور ماست، این مردم ماست و ما باید عقب نشینی 
کنیم و صبر کنیم و تاکتیک دیگری را استفاده کنیم.« این گفته های او مرا به یاد گفته های مال 
عمر پس از سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰1، انداخت. او گفته بود که ما عقب نشینی می کنیم 
و به شیوه ی دیگری جنگ خواهیم کرد. طالبان همان کاری را کردند که مال عمر گفته بود. 

به خاطر  تنها  نه  طالبان  نیروهای  از  بعضی  که  پذیرفت  طالبان  فرمانده  این  وجود،  این  با 
داده اند.  دست  از  را  جرئت شان  مردم،  روحیه ی  تغییر  خاطر  به  بلکه  سنگین شان،  باخت های 
بعضی از فرماندهان که در پاکستان به سر می بردند، تمایلی به برگشت به افغانستان و ادامه ی 
جنگ نداشتند. در میان اعضای رهبری و فرماندهان میدان جنگ،  در این باره توافق نظر وجود 
نداشت. او گفت: »در مقایسه با دو سال پیش که مردم به خواست خود به جنگ می رفتند،  
را  حرف ها  این  خود  بین  ما  و  خسته ایم  جنگ  از  ما  است.  یافته  کاهش  جنگ  برای  روحیه 
معامله ی  و  صلح  مذاکرات  به  پیوستن  گزینه ی  درباره ی  حتا  طالبان  فرماندهان  می گوییم.« 
شریک قدرت شدن،  صحبت می کردند. اما او گفت که آنان تنها زمانی حاضر به مذاکره خواهند 
شد که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. او به من گفت: »ما سوگند خورده ایم که کشور 

خود را به دست خارجی ها رها نکنیم.« 
او به پرسش ها، پاسخ های آماده ارائه می کرد که به هر حال،  افشاکننده بودند. رهبر طالبان، مال 
عمر، از طریق نوارهای صوتی که بین طالبان دست به دست می شدند، با پیروانش تماسش 
را حفظ کرده بود. در این اواخر، او پیروانش را تشویق کرده بود که به جنگ شان ادامه بدهند. 
او آنان را با بیان داستان های غیرمحتمل تشویق می کرد. او قسم می خورد که سه بار توسط 
امریکایی ها در افغانستان بازرسی شده است و اما آنان او را نشناخته اند. او به آنان وعده می داد 
که از کسانی که در گرماگرم نبرد به طالبان خیانت کرده اند، انتقام خواهد گرفت. این فرمانده 
آسیب  ما  به  که  را  ما کسانی  و  است  اضطراری  گفت: »وضعیت  رهبرش  از  نقل  به  طالبان 
داشت.  نیرومندی  تأثیر  پیروانش  باالی  نخواهیم کرد.« صدای مال عمر  فراموش  می رسانند 
این فرمانده طالبان گفت: »تعداد زیادی از ما هرگز مال عمر را ندیده ایم. اما دستور او برای ما 

همه چیز است. ما از دستورهای او اطاعت می کنیم و ما به او باور داریم.«
او هم چنان گفت که تلفات طالبان خیلی پایین تر از آن است که توسط نیروهای ناتو گزارش 
داده می شود. او دو گروه بیست تا سی نفری را قبال زیر فرمانش داشت و در سال گذشته تنها 
آنان به پاکستان  افراد او زخمی شده بودند. اکثر  آنان را از دست داده بود و شش  چهار تن 
برگشته بودند. او گفت که افرادش برای برگشتن آماده اند، اما او به آنان توصیه کرده است 
که صبر کنند و برای حمله در بهار که هوا معتدل می شود و درختان برای آنان پوشش فراهم 
می کند، آماده شوند. او گفت: »انجام حمله در بهار برای آنان دشوار نخواهد بود. ما جنگ جویان 
دلیر زیاد داریم.« او افزود، »ما تانک و تجهیزات سنگین به میدان نمی آوریم. آنچه ما با خود 

می آوریم وسایل خیلی ساده و سبک اند.« 
از  جلوگیری  برای  افغانستان،  ارتش  از  قوی  نیروی  یک  ساختن  با  متحده  ایاالت  نیروهای 
متقاعد  را  مردم  خود  نوبه ی  به  باید  افغانستان  ارتش  نیروهای  می کردند.  کار  آنان  بازگشت 
آنان  بود.  دشوار  اندکی  مردم  دادن  قناعت  اما  نکنند.  قبول  را  طالبان  دیگر  که  می کردند 
می دانستند که نیروهای ایاالت متحده برای همیشه نخواهند ماند و شک داشتند که ارتش ملی 

افغانستان بتواند از آنان در برابر طالبان محافظت کند.
به من چنین  نزدیکی روستای اصلی مال عمر زندگی می کرد  یک دهقان و زمین دار که در 
گفت: »ما به خارجی ها اعتماد نداریم. دفعه ی پیش آنان یک بار آمدند و رفتند و ما را در چنگ 
طالبان رها کردند. به این دلیل ما احتیاط می کنیم. دوستی آنان فقط تا پایان روز دوام می آورد. 

روس ها نیز،  مانند این ها بودند.« 
گفت:  او  کرد.  انکار  را  آن  نمی توان  که  داشت  مشابهی  حرف  نیز،   طالبان،  فرمانده  آن 
»امریکایی ها به مردم افغانستان وعده های زیاد داده اند؛  اما به وعده های شان عمل نکرده اند. 
آنان آن چه را سال گذشته گفتند، فراموش کرده اند. آنان وعده ی یک اداره ی خوب دادند؛ اما 
ما دیدیم که آنان کسانی را قدرت مند ساختند که ما با آنان مخالفیم: گل آقا شیرزی؛ گروه های 
قومی دیگر؛  عبدالرشید دوستم- آنان به ویژه او را پس به قدرت آوردند و همه کس می داند 
که او به ما چه کرده است. آنان کسانی را قدرت مند کرده اند که علیه ما هستند و مردم علیه 
آنان هستند. به این دلیل بود که ما کار علیه آنان را شروع کردیم. ما هرگز جنگ خود در برابر 
آن ها را متوقف نخواهیم کرد.« او ادامه داد: »تمام این حکومت و سیستم بد امریکایی ما را 

به جنگ وادار می کند.« 
طالبان بعد از بیرون شدن شان به این فکر بودند که امریکایی ها چنان که مکررا در یک دهه ی 
گذشته اتفاق افتاده بود، مردم را از خود بیگانه خواهند کرد. فرمانده طالبان گفت: »در کل، این 
عملیات به سود ماست. به ولسوالی ها بروید، امریکا کشت زارهای مردم را تخریب کرده اند، آنان 
مردم بی گناه را می کشند،  آنان بار دوش مردم شده اند. سربازانی که با آنان هستند، از مردم 

دزدی می کنند. این عملیات به مردم نشان خواهد داد که آنان چقدر بد هستند. ما آنجا را 
ترک کردیم تا به مردم نشان دهیم زندگی در زیر کنترل امریکایی ها چگونه است و اینکه 

زندگی در زیر حکومت ما بهتر بوده است.« 
فرمانده طالبان با چشمان سیاهش مستقیما به من نگاه می کرد. او مردی سرسخت بود. او 
هیچ گاهی از سرما یا کف سخت ساختمان نیمه کاری که ما در آن نشسته بودیم، احساس 
ناراحتی نمی کرد. در کل، او کم حرکت می کرد. او گفت، از دست دادن پشتیبانی مردم این 
بار، به اندازه ی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰3 نیست. طالبان در آن زمان در بدترین وضعیت به 
سر می بردند. او گفت: »در روزهای نخست که فقر و خشک سالی بود و خارجی ها وعده های 
زیاد می دادند، درست زمانی بود که ما حمایت مردم را با خود نداشتیم.« بعضی از این چیزها، 
در روزهای بعد از این حمله نیز اتفاق می افتاد. فرمانده طالبان درباره ی این یورش گفت: 
اما هنوز هم،  اند و مانند آن زمان فکر می کنند. این عملیات بزرگ بود.«  »مردم خسته 
پایگاهی برای حمایت از آنان باقی مانده بود. او افزود: »بعضی  مردم چون ترسیده اند، هنوز 
با ما کمک می کنند، اما بعضی به دالیل مذهبی با ما کمک می کنند و بعضی به خاطری که 
از این حکومت متنفر اند.« او افزود که مردم افغانستان هیچ گاهی از انتقام  شان نمی گذرند. 
در پایان مصاحبه که من کتابچه ی یادداشت برداری ام را بسته بودم و آخرین صحبت های 
پیش از خداحافظی را انجام می دادیم، فرمانده طالبان توضیح داد که آنان چگونه کنترل شان 
قتل  به  را  نفر  دو  ما  است  کافی  افغانستان حفظ می کنند: »فقط  روستایی  بر جمعیت  را 

برسانیم و دهکده در دست ما بیفتد.« 
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فرمانده طالبان با چشمان سیاهش مستقیما به من نگاه می کرد. او 
مردی سرسخت بود. او هیچ گاهی از سرما یا کف سخت ساختمان 
نیمه کاری که ما در آن نشسته بودیم، احساس ناراحتی نمی کرد. در 
کل، او کم حرکت می کرد. او گفت، از دست دادن پشتیبانی مردم 
این بار، به اندازه ی سال های 2002 و 2003 نیست. طالبان در آن زمان 
در بدترین وضعیت به سر می بردند. او گفت: »در روزهای نخست 
که فقر و خشک سالی بود و خارجی ها وعده های زیاد می دادند، 
درست زمانی بود که ما حمایت مردم را با خود نداشتیم.« بعضی از 
این چیزها، در روزهای بعد از این حمله نیز اتفاق می افتاد. فرمانده 
طالبان درباره ی این یورش گفت: »مردم خسته اند و مانند آن زمان 
فکر می کنند. این عملیات بزرگ بود.« اما هنوز هم، پایگاهی برای 
حمایت از آنان باقی مانده بود. او افزود: »بعضی  مردم چون ترسیده 
اند، هنوز با ما کمک می کنند، اما بعضی به دالیل مذهبی با ما کمک 
می کنند و بعضی به خاطری که از این حکومت متنفر اند.« او افزود 
که مردم افغانستان هیچ گاهی از انتقام  شان نمی گذرند. 
در پایان مصاحبه که من کتابچه ی یادداشت برداری ام را بسته 
بودم و آخرین صحبت های پیش از خداحافظی را انجام می دادیم، 
فرمانده طالبان توضیح داد که آنان چگونه کنترل شان را بر جمعیت 
روستایی افغانستان حفظ می کنند: »فقط کافی است ما دو نفر را به 
قتل برسانیم و دهکده در دست ما بیفتد.«

یادداشت های سخیداد هاتف

که  اند  معتقد  کابل  دانشگاه  محصالن  از  کثیری  عده ی 
خبر  تازه  دیگر.  هست  خوب،  است.  کفری  نظام  دموکراسی 
ما  دموکراسی  نظام  که  نیست  کفری  ما  چیز  چه  شده ایم؟ 
نباشد؟ همان بلندگو که در دست تان می گیرید... اخ، جنجال 
شد. چرا مثال دیگری یادم نیامد؟ کلمه ی »بلندگو« فارسی 
است و نه دری. در دری خالص به جای بلندگو، معموال »الود 
البته الود اسپیکر هم... آها، نظام کفری  اسپیکر« می گوییم. 
می گفتیم. مرگ بر الود اسپیکر، مرگ بر بلندگو! حاال چه کار 
با  نتوانیم  را دیو زده که  ما  کنیم؟ خوب، دورش می اندازیم. 
گلوی خدادادی خود نعره بزنیم؟ به هیچ چیز هم نیاز نداریم. 
فقط یک بیرق و چند تا لباس سیاه کار داریم. لباس ها را هم 
داریم... چق چق چق  نساجی  کارخانه ی  خودمان می سازیم. 
)در حال صدای افسوس کشیدن از دهان خویشتن می باشیم(. 
کارخانه ی نساجی داریم؟ گیرم داشته باشیم، خود ما که آن 
را نساخته ایم. همه چیزش ساخت کفار است. همان رنگ سیاه 
که قرار است به رخت خود بزنیم و سیاهش کنیم، هم مواد 
کفری است. از سیاهی هایی که ما داریم، نمی شود رنگ لباس 
جور کرد. مثال زغال رنگ سیاه خوبی دارد و در کشور محاط 
به خشکه ی اسالمی ما به وفور یافت می شود. اما اهل شریعت 
می دانند که استفاده از زغال تنها برای سیاه کردن روی دزدی 
مجاز است که بعدا سِر خر نشانده می شود و برای عبرت امت 

مسلمان، در شهر گردانده می شود.
به  نیازی  چه  اصال  دیگر.  پیش نهاد  یک  آها،  کنیم؟  کار  چه 
لباس هست؟ همین طور عریان و بی تکلف تظاهرات می کنیم 
و وجود معترض خود را به ناب ترین شکلش تجلی می بخشیم. 
به  را  استغنای مان  و  می زنیم  نعره  بلند  و  می رویم  راه  لخت 

جهان کفر نشان می دهیم.
عریان  را  بدن مان  نمی توانیم  و  مسلمانیم  ما  کنید.  صبر  اوه! 
برهنه  انسان  که  نشنیده ایم  خودمان  از  خودمان  مگر  کنیم. 
است  است؟ چطور  و خفیف  نزد خداوند خوار  در  مثل سگ 
خودمان را در کارتن بپیچانیم؟ هوم، نشد. کارتن هم ساخته ی 
کفار است. آها، یادمان آمد. هه ، هه. گاهی کم فکر می شویم. 
بر  کارتن  چرا  برانگیزیم؟  را  قهر خداوند  و  عریان شویم  چرا 
گرد خود بپیچیم؟ خیلی ساده. چند تا لباس سیاه ساده آماده 
کشف  صدای  این  دفعه  )این  چق  چق  چق  چق  می کنیم... 
بالهت در وجود خودمان است(. نشد. این که همان حرف اول 
است. چقدر زود فراموش می کنیم. چه کار کنیم؟ واااااااااااااااا، 
هم  با  را  خاشاک  و  و خس  خار  و  علف  علف.  علف،  یافتیم. 
یک جا کنیم و از ترکیب شان قشنگ لباس بسازیم و بپوشیم و 

بیاییم تظاهرات کنیم.
این پیش نهاد آخری باالخره ما را از شر کفر نجات داد. البته 
علف  پیش  سال  میلیون  چندین  در  ما  نیاکان  که  زمانی  در 
فقط  داشتند.  شکوفایی  اسالمی  حیات  واقعا  می پوشیدند، 
گاهی در زمینه ی غذا دچار مشکل می شدند که آن هم زیاد 
مهم نبود. چون هر وقت که یکی شان از گرسنگی می مرد، بقیه 

جنازه ی او را تناول می نمودند. هرچه بود، کفر که نبود.

زنده باد
 مرِگ دموکراسی 



مورد  در  می توان  که  هستند  بسیاری  شرکت های 
آن ها از برچسب نوآور بهره برد؛ اما شیوه ی نوآوری 

در این شرکت ها متفاوت است.
میان  به  شرکت ها  نوآورترین  نام   که  هنگامی 
غریب  و  عجیب  اختراعات  به یاد  بسیاری  می آید، 
و تکنولوژی هایی مانند ساخت موترهایی که بدون 
این  حقیقت  اما  می افتند؛  می کنند،  حرکت  راننده 
نیز  جهان  در  فعلی  مشهور  شرکت های  که  است 
ندارند  چاره ای  رقابت،  دنیای  در  خود  حفظ  برای 
این  که  شیوه هایی  البته  باشند.  نوآور  این که  جز 
متفاوت  می بندند،  به کار  نوآوری  برای  شرکت ها 
به  زیادی  توجه  اپل  شرکت  مثال،  برای  است. 
از  را  خود  نوآوری های  واقع  در  و  دارد  مشتری ها 
اپل  آن چه  می گیرد.  الهام  مشتریان  خواست های 
گرفتن  به کار  نه  انجام می دهد،  گرفتن  الهام  برای 

 the نشریه ی  در  به تازگی  که  پژوهشی 
 Proceedings of the National
Academy of Science منتشر شده، نشان 
می دهد که شمشیرماهی از روشی غیرمعمول برای 
بازسازی و قوی و سخت نگه داشتن استخوان هایش 

استفاده می کند. 
و  نیزه ماهی  هم چون  پوزه دار  ماهی های 
مدیون  را  خود  شهرت  عمده ی  شمشیرماهی، 
استخوان  )که  آرواره  استخوان  باالی  برآمدگی 
این   زیرا  هستند؛  می شود(  نامیده  نیز  شاخک دار 
قربانی  این سالح،  از  استفاده  با  دریازی  شکارچیان 

خود را گیج کرده و آن را شکار می کنند.
برای این که این استخوان قوی بماند، نه  تنها باید 
بتواند در برابر نیروی بسیار زیاد مقاومت کند، بلکه 
باید بتواند خود را  حتا در شرایط آسیب دیدگی هم 
نیازمند دو  این عملکرد  پستانداران  تعمیر کند. در 
درهم  برای  یکی  است:  استخوانی  سلول های  نوع 
دیگری  و  آسیب دیده  استخوان  جذب  و  شکستن 
برای افزودن سلول های سالم و جدید به جای آن. 
نشانه هایی  می شود،  نامیده  تعمیر  که  فرایند  این 
زیست شناسان  که  می گذارد  به جا  استخوان  در  را 

می توانند آن را شناسایی کنند.
سلول  نوع  دو  این  از  هیچ کدام  شمشیرماهی  اما 
شاهار،  رون  آن چه  و  ندارد   استخوان هایش  در  را 
متعجب  را  اورشلیم  یهودی  دانشگاه  زیست شناس 
نمی تواند  شمشیرماهی  اگر  که  است  این  کرده، 
چطور  شمشیر  این  کند،  بازسازی  را  شمشیرش 
شکار  برای  ماهی  به  و  بماند  قدرتمند  می تواند 

غذای روزانه اش کمک کند؟
لب سنگی

نیاز  پوزه دار،  ماهیان  استخوان  بررسی  برای  شاهار 
به نمونه داشت و از آن جا که بسیاری از گونه های 
جمع آوری  هستند،  شده  محافظت   پوزه دار  ماهیان 
همکار  توانست  او  اما  نیست.  آسانی  کار  نمونه 
ماریا  کند؛  پیدا  مشکل  این  رفع  برای  مناسبی 
فلوریدای  دانشگاه  دکترای  دانشجوی  هوبرگ،  لورا 
ماهی گیری  مسابقات  در  مداوم  به طور  که  جنوبی 

مشاهده ی  بلکه  بازار،  مطالعه ی  مرسوم  شیوه های 
مستقیم تعامل مصرف کنندگان با محصوالت این 

شرکت و شناخت نیازهای جدید آن ها است.
این شرکت اپل نبود که صفحه ی لمسی را اختراع 
کرد؛ اما این شرکت توانست با درک نیازهای مصرف 
صفحه ی  تکنولوژی  از  نحو  بهترین  به  گنندگان، 
به دست  آن  از  نیز  زیادی  پول  و  ببرد  بهره  لمسی 
دیگری  شیوه ی  از  سامسونگ  شرکت  اما  بیاورد. 

برای به روز نگه داشتن خود استفاده می کند.
و  رقبا  به دقت  سامسونگ  کوریایی  شرکت 
محض  به  و  دارد  نظر  تحت  را  محصوالت شان 
این که آن ها محصول تازه ای را راهی بازار می کنند، 
مشابه  به سرعت محصولی  نیز  سامسونگ  شرکت 
محصول آن ها را تولید کرده و به بازار می فرستد تا 
سهمی از بازار را به دست بیاورد. البته چنین شیوه ای 

حضور می یافت تا از هر مورد مناسبی برای تحقیق 
استفاده کند. شاهار او را به همکاری در تحقیق خود 
امریکا  از  سفر  زحمت  او  همین رو،  از  کرد.  متقاعد 
را  از آن جا به سواحل شرقی مدیترانه  به اسپانیا و 
به خود هموار کرد، آن هم درحالی  که در کل سفر 
را  پوزه دار  ماهی های  استخوان های  از  پر  چمدانی 
در برخی از امنیتی ترین فرودگاه های دنیا به دوش 

کشید!
استخوان  نمونه  ی  اولین  شاهار  این که  به محض 
قرار  مایکروسکوپ  زیر  را  ماهی ها  نوع  این  پوزه ی 
این  کرد.  مشاهده  را  عجیب وغریبی  چیزهای  داد، 
استخوان ها نشانه های مشخصی از بازسازی دوباره 
را نشان می دادند. او چندین نمونه ی دیگر را بررسی 
دادند.  نشان  را  پدیده  همان  آن ها  همه ی  و  کرد 
مایکروسکوپ  نوع  چندین  اطمینان،  برای  شاهار 
همه ی  و  برد  به کار  استخوان  این  بررسی  برای  را 
یافته ها، بازسازی را نشان دادند؛ اما نکته این جا بود 
که این پوزه ماهی انواع معمول سلول های بازسازی  

کننده ی استخوان را ندارد.

آن  در  که  نیست  معکوس  مهندسی  معنای  به 
محصول ساخته شده مورد بررسی قرار می گیرد تا 
محصولی دقیقا مشابه آن ساخته شود، بلکه آن چه 
سامسونگ انجام می دهد، در واقع کسب ایده های 
اقدام  البته همین  و  است  رقبا  از  خالقانه ی جدید 
اگر  شک  بدون  و  نیست  ساده ای  چندان  کار  نیز 
مشابه  محصوالت  از  خوبی  نمونه های  سامسونگ 
طی  نمی توانست  نمی کرد،  بازار  راهی  را  آیفون 
سال های اخیر جایگاه خود در فهرست خالق ترین 
ارتقا  توجهی  قابل  میزان  به  را  جهان  شرکت های 
انجام  نوآوری  جهان  در  گوگل  آن چه  اما  دهد. 
می دهد، با شیوه های به کار گرفته شده توسط اپل و 

سامسونگ متفاوت است.
اگر بتوان شیوه ی اپل را »نوآوری به خاطر مشتریان« 
رقبا«  به  خاطر  »نوآوری  را  سامسونگ  شیوه ی  و 
نامید، می توان شیوه ی شرکت گوگل را نیز »نوآوری 
برای نوآوری« نام نهاد. شرکت گوگل تالش می کند 
تا دریابد هر فرآیندی را چگونه می توان با استفاده 
از تکنولوژی به شیوه ی متفاوت و مؤثرتر انجام داد. 
تا  است که گوگل تالش می کند  به همین خاطر 
در  تکنولوژی  از  و  شود  وارد  ناشناخته ها  دنیای  به 
آن ها بهره بگیرد. البته این به معنای بی توجه بودن 
واقع  در  بلکه  نیست،  مشتریان  خواست  و  نیاز  به 
بیش تری  توجه  دیگر  شرکت  دو  به  نسبت  گوگل 
گوگل  آن چه  شاید  می دهد.  نشان  نوآوری  روح  به 
انجام می دهد، نسبت به شرکت های سامسونگ و 
باشد؛  نوآوری شبیه  مرسوم  تعریف  به  بیش تر  اپل 
واحدهای  با  نیز  سامسونگ  و  اپل  شرکت های  اما 
تحقیق و توسعه ی گسترده ی خود، بار قابل توجهی 
دارند.  دوش  بر  را  تکنولوژی  جهان  نوآوری های  از 

)برترین ها(

تعمیر  فرایند  از  باقی مانده  آشکار  نشانه های  ولی 
در ماهی پوزه دار، یک دهم اندازه ی آن هایی بود که 
عمومًا در استخوان پستانداران دیده می شود. شاهار 
قدرت  روی  تفاوت  این  آیا  که  ببیند  می خواست 
استخوان هم اثر می گذارد یا خیر. استخوان پوزه ی 
با  از نظر سختی  و  بسیار سفت  نوع ماهی ها  این 
و  است  قابل  مقایسه  اسب  استخوان های  قدرت 
برای شکستن آن به نیروی قابل  توجهی نیاز است.

درون ریزشناسی  بازنشسته ی  استاد  بویلون،  روگر 
بازسازی  مورد  در  که  بلجیم  لوون  دانشگاه 
پژوهش  استخوان ها تحقیق کرده، می گوید: »این 
شاهار  این که  به رغم  است.  بدیع  بسیار  جدید 
است؛  یافته  را  استخوان  بازسازی  از  اتفاقی  شواهد 
را  فرایند  این  نتوانسته اند  پژوهشگران در عمل  اما 
مستندسازی کنند. این کشف شبیه به عکس فوری 
از چهارنعل دویدن یک اسب است. در این عکس 
حال  در  حیوان  که  می کنید  استنباط  صرفًا  شما 

حرکت است«. )خبر آنالین(
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بگو مگو از

»وضعیت  مورد  در  تحقیقی  روی  روزها   همین  پارسال 
کار  افغانستان«  دانشگاه های  در  افراط گرایی  روند  و 
می کردیم. مشاهده، پرسش نامه و تدویر بحث های گروهی 
بودند.  ما  میدانی  اطالعات  جمع آوری  ابزار  اصلی ترین  از 
نه  چیز  به  می بُردم،  پیش  را  کابل  دانشگاه  دانشجویان  گروهی  بحث های  که  روزی 
چندان عجیبی روبه رو شدم. حین طرح پرسش از رابطه ی دانشجوها با نشریه ها و افکار 
دینی  موضوع های  و  بیان  آزادی  به  رفته  رفته  بحث  اسالمی،  ممنوعه ی  جریان های 
از آیه های قرآن و احادیث نقل شده و  کشیده شد. کسی نظرش را در مورد برداشت 
مروج در مورد زنان بیان کرد. دانشجوی دیگری که از دانشکده ی شرعیات آمده بود، به 
یک بارگی برافروخته شد و بی این که دلیلی برای قناعت مخاطب/ مخاطبانش بیان کند، 
به تهدید طرف مقابل پرداخت. من که مدیریت برنامه را به عهده داشتم، تالش کردم 
از به خشونت کشیدن شدن بحث جلوگیری کنم و ظاهرا طرف ها آرام شدند. در آخر 
بحث، دانشجوی  شرعیات برافروخته شده به طرف مقابلش که دانشجوی  علوم اجتماعی 
بود، گفت: از این جا که برآمدی، من می فهمم و تو. متأسفانه آن دو بعد از ختم برنامه در 
بیرون از دفتر، به شدت با هم گالویز شده بودند. با مشاهده ی عکس های تظاهرات دو 
روز قبل، یادم آمد که درجه ی افراط گرایی و بنیادگرایی دینی در دانشگاه های افغانستان 

بی تردید بلند از آن چه است که در مخیله ی آدمی بگنجد.

تسلیت
روشنفکر  نسل  نخستین های  از  یکی  اعتمادی،  مصطفی 
انقالب، به دیار ابدی سفر کرد. خداوند رحمتش کند. یادم 
دایکندی جلسه ی  والی والیت  پیش  می آید چندین سال 
اداری ترتیب داد و متنفذین و بزرگان محل را جمع کرد تا در باره ی کاریکاتور اهانت آمیز 
یک نفر کانادایی به پیامبر اسالم نظر نظرخواهی شود. در وزهای قبل در والیت های 
مشرقی مردم تظاهرات کرده بودند. در کابل اموال عمومی توسط یک گله آدم های مفت 
آتش زده شده بود. خالصه در این جلسه هر کسی ریش جنباند و گفت: »باید تظاهرات 
حرف های  همین طور  کنیم.   ... در  چوب  را  کسی  چه  بدهیم«.  در  را  »دولت  کنیم«، 
اعتمادی کاسترو روی چوکی چارقد  اما شادروان مصطفی  بی خلته.  فیرهای  و  هوایی 
کرد و گفت: »یک سوال از همه ی شما دارم. توسط خود ما چقدر اموال عمومی از بین 
رفت؟ توسط خود ما چقدر قرآن آتش زده شد؟ چقدر به حریم ارزش های انسانی تجاوز 
شد؟« سخنان اعتمادی که تمام شد، گوش ها و فک های تمام اربابان ریش و جنگ و 
منگ به زمین افتاده بودند و کشال می شدند، حتا نمی توانستند جمع کنند. قضیه بدین 

شکل مدیریت شد.
به نظر می رسد که در حق کاسترو کوتاهی های بسیار صورت گرفت. این را قراین نشان 
می دهند. کوتاهی هایی از سوی جنس خودش. در انتخابات پارلمانی برایش پرونده جور 

شد و الخ.

شاِم غريبان عبداهلل!
ماه  چند  طي  که  است  هزاره تبار  مهاجر  دومین  عبدهلل 
گذشته به زور از استرالیا اخراج مي شود. هفت نفر دیگر هم 

از همین اکنون در لیست دیپورتیشن قرار دارند.
طیاره اي که عبداهلل  »تنها مسافر دست و پا به زنجیرش بود«، شام امروز فرودگاه شهر 
پرت را ترک کرد. چند نفر هم رفته بودیم که کاری براي عبداهلل انجام دهیم؛ کاری 
که جامعه ي ایراني چندی پیش انجام داد . آن ها به تعداد شش صد نفر مي روند فرودگاه 
دیپورتیشن  مانع  تا  مي کنند  ترغیب  را  فرودگاه  مسافران  اطالعیه هایی،  پخش  با  و 
هم وطن شان شوند، که چنین هم مي شود. مسافرین طیاره ي حامل پناه جوي ایراني در 

همان داخل طیاره مانع پروازش مي شوند.
ولي ما کجا و آن ها کجا! شش صد نفر کجا و شش نفر کجا!

و اما امشب بر عبدهلل چه گذشت، بخش »گریز« این واقعه است! نمي دانم او چه حالي 
داشت  و به چه مي اندیشید. آیا او تا آخرین لحظات چشم انتظار خواهد ماند تا هزاران 
تن از انسان هاي هم سرنوشت و هم داستانش کاری برایش انجام دهند؟ آیا او اصاًل با 
قرص هاي خواب آوری که مأموران برایش داده بودند، مجالي براي اندیشیدن داشت؟ 

اصاًل احساس کرد که یکي از دل گیرترین غروب هاي زندگي اش را تجربه مي کند؟
آن  به  طیاره  این  از  بسته  پایش  و  دست  وقتی  داشت،  خواهد  حالي  چه  او  نمي دانم 
دیگري برده مي شود. مقاومتش در برابر نگاه هاي کنجکاو مسافرین چقدر خواهد بود، 
هم معلوم نیست  و نیز میزان تحملش در برابر نگاه هاي تحقیر آمیز مأموران میدان هواي 
حامد کرزي را کسي نمي داند  و تنها چیزي که در این میان روشن مي نماید، آوارگي 
و  به هم تبار  نسبت  انسان هزاره  بي تفاوتي  و  بي دردي  نیز  و  است ،  انسان هزاره  دایم 
هم سرنوشت و یک انسان! هزاران تن هزاره در استرالیا مي توانستند مانع دیپورت شدن 
عبداهلل شوند، ولي نشدند! این هم قطعي است که دل عبداهلل از این بابت به درد خواهد 

آمد.

Hussain Hasrat

Ali Payam

Taher Hejran







بازی ها...
گوناگونی  این  سنجید.  نمی توان  را  مناسبت ها  گوناگونی 
مناسبت ها است که ما را وا می دارد تا دانش را دانش به 
در  منبع  معموال  ما  بازی های  اما  بدانیم؛  قطعیت ها  عدم 
غریزه ی مرگ و عشق دارند. می جنگیم برای رهایی از مرگ، کارهای نسبتن ماندگار 
می خواهیم انجام دهیم برای جاودانگی و ترس از فراموشی بعد از مرگ و... نمایش های 
فرهنگی، شیوه ی لباس پوشیدن، رقص و... را انجام می دهیم برای عشق... در نهایت، 
بی  آن که بدانیم این غریزه ی مرگ و عشق است که از هرکدام ما موجود خاص ساخته 
است، متعصب، بردبار، شاد، غمگین، دوست دار انسان و جهان، دشمن انسان و جهان 
و... با این هم انسان می تواند خود را همچون متنی که در وسط گرایش مرگ و عشق 
ساخته/ پرداخته شده است، غریزه ی مرگ و عشق را در خودش شالوده شکنی کند... به 
هر صورت، ما داریم بازی می کنیم و درگیر بازی ایم؛ چون سرانجام، بازی به قطعیتی 
نمی رسد. ما نه در آغاز و نه در پایان، بلکه همیشه در میانه )در وسط( داریم تقال می کنیم 

و درجا می زنیم...!

یعقوب یسنا
اپل، گوگل و سامسونگ 

چه تفاوتی با یک دیگر دارند؟

راز استحکام سخت ترین شمشیر طبیعت چیست؟



دوري 30 روزه ی پاتريس اورا از ميادينمنچسترسيتي در صف مشتريان خديرا

مودريچ: اين ال کالسيکو، بهترين نمايشم در ريال بود

پاسخ راموس به ژاوي: ريال جذاب بازي مي کند

هوودس: در شالکه دي متئو رييس است

محروميت سه ماهه ی زيدان از مربي گري

پوگبا: سبک بازي يحيي توره را دوست دارم

مشتریان  جمع  به  هم  منچسترسیتي  باشگاه 
سامي خدیرا، ستاره ی آلماني ریال، اضافه شد و 
در  او  شرایط  بررسي  حال  در  که  مي شود  گفته 
در  ریال  با  قراردادش  که  خدیرا  هستند.  جنوری 
تابستان آینده به پایان می رسد، هنوز برای تمدید 
قرارداد با این باشگاه به توافق نرسیده و به همین 
دلیل، مدیران ریال قصد دارند او را با انتقالی 10 

میلیون یورویی، به باشگاه دیگری واگذار کنند.
مورد  در  شایعاتی  اخیر  هفته ی  چند  در 

آرسنال،  مانند  باشگاه هایی  به  خدیرا  انتقال 
و  بود  شده  منتشر  لیورپول  و  منچسترسیتی 
اکنون از منچسترسیتی به عنوان مشتری جدید 
او نام برده می شود. گفته می شود این ملی پوش 
آلمانی برای این که بتواند ریال را در ژانویه ترک 

کند، حاضر به کاهش دستمزدش شده است.
همه ی این ها در حالی است که کارلو آنچلوتی، 
سرمربی ریال، به تازگی اظهار امیدواری که خدیرا 

بتواند قراردادش را با ریال تمدید کند.

یوونتوس،  فرانسوي  مدافع  اورا،  پاتریس 
همسترینگ،  ناحیه  از  مصدومیت  دلیل  به 
این  بود.  خواهد  دور  میادین  از  ماه  براي یک 
ملی پوش فرانسوی در تمرینات پیش از دیدار 
یوونتوس مقابل پالرمو، دچارآسیب دیدگی شد 

و نتوانست در این دیدار به میدان برود.
اما اکنون مشخص شده که آلگری نمی تواند از 
اورا در دیدار حساس تیمش مقابل المپیاکوس 
در لیگ قهرمانان و همچنین برابر التزیو در 
باشگاه  بیانیه ی  در  کند.  استفاده   A سری 

از  بعد  اورا  »پاتریس  است:  آمده  یوونتوس 
تمرینات  در  اش،  گذشته  هفته  مصدومیت 
فرانسوی  بازیکن  این  بود.  غایب  دوشنبه  روز 
امروز صبح تحت معاینات بیشتر قرار گرفت و 
مشخص شده که او از ناحیه ماهیچه دو سر 
روی ران چپ آسیب دیده است. انتظار می رود 

او 30 روز دور از میادین باشد«.
به  منچستریونایتد  از  تابستان  در  که  اورا 
برای  بازی   6 فصل  این  پیوست،  یوونتوس 

بیانکونری انجام داد.

بدون  شنبه،  ال کالسیکوي  ستارگان  از  یکي 
خط  کروات  ستاره ی  بود.  مودریچ  لوکا  تردید، 
میاني ریال نبض بازي را براي ریال مادرید در 
بارسا  میاني  تا خط  نداد  اجازه  و  اختیار داشت 
روز  دو  مودریچ«،  »لوکا  شود.  بازي  بر  حاکم 
با نشریه ی  ال کالسیکو، در مصاحبه  از  پس 
کرواسی   "Sportske novosti"
می کنم  فکر  اول،  دقیقه   20 جز  »به  گفت: 
بود. العاده  فوق  بازی  ادامه  در  نمایشمان  که 

بارسا در بیشتر دقایق بازی تحت تأثیر ما قرار 
داشت.این بهترین بازی من برای ریال در این 
این  در  حضورم  ابتدای  از  همچنین  و  فصل 

حریف  »مقابل  داد:  ادامه  مودریچ  بود«.  تیم 
ریال  دادیم که  نشان  بارسلونا  بزرگی همچون 
دارد. ای  باورنکردنی  کیفیت  چه  و  قدرت  چه 

نشان دادیم که اگر مثل یک تیم بازی کنیم، 
بود«.  ما غیرممکن خواهد  مقابل  در  مقاومت 
به  بارسا  این که  مورد  در  ریال  ستاره ی کروات 
گفت:"  چنین  شده  تر  گذشته ضعیف  نسبت 
بارسا ضعیف  این طور فکر نمی کنم.  نه، من 
فضای  تیم  این  به  است  کافی  بود.  نشده  تر 
کافی بدهید تا ببینید که چگونه شما را تنبیه 
هر  تحت  تیم  این  مقابل  در  بازی  می کند. 

شرایطی دشوار است«.

به  ریال،  باتجربه  مدافع  راموس،  سرخیو 
صحبت هاي اخیر ژاوي هرناندز که ریال را تیم 
داد.  پاسخ  بود،  کرده  توصیف  حمله  ویژه ضد 
ریال این هفته در ال کالسیکو توانست بارسا 
بازی  پایان  در  ژاوی  و  بدهد  را 3-1 شکست 
لطف ضد حمالت  به  تنها  ریال  که  کرد  ادعا 
راموس  که  ادعایی  برسد؛  پیروزی  به  توانست 

آن را رد کرد.
بهترین های  معرفی  مراسم  حاشیه ی  در  او 
فصل گذشته اللیگا گفت: »در دنیای فوتبال 
یاد  باید  و  دارد  وجود  مختلف  نظر  هزار   20

این  با  بگذارید.  احترام  آن ها  به  که  بگیرید 
وجود، همه آن هایی که فوتبال را می شناسند، 
با  بازی می کند؛  با هویتش  ریال  می دانند که 
مالکیت توپ باال و ارائه ی بازی جذاب. با در 
نظر چنین موضوعات واضحی، باید واقع بین 
آنچلوتی،  کارلو  هم چنین  راموس  بود«.  هم 
و  داد  قرار  ستایش  مورد  را  ریال،  سرمربی 
می داند  و  بود  فوتبالیست  یک  »کارلو  گفت: 
که شرایط در خارج از زمین چگونه است. همه 
نمی توانند این را بگویند. او آدم فوق العاده ای 
است و توانایی باالیی در سازماندهی تیم دارد«.

بندیکت هوودس، کاپیتان شالکه، بسیار تحت 
تیم  این  جدید  سرمربي  دي متئو  روبرتو  تاثیر 
مربي  این  است  معتقد  او  است.  گرفته  قرار 
ایتالیایي اقتدار خاصي دارد. هوودس به کیکر 
فوتبال  بازی  برای  روشنی  فلسفه  »او  گفت: 
دارد و بسیار با برنامه کار می کند. حرف زدن 
بسیار محکم، واضح و مقتدرانه است.  او هم 
او  حمایت زیادی از جانب او دریافت می کنم. 
مرا به خوبی درک می کند؛ ولی مربیان قبلی 
شانه  بر  زمین  داخل  را  تیم  مسئولیت  تمام 
داشتن  مسلما  عالوه براین  می گذاشتند.  من 
در  وی  بیشتر  موفقیت  به  پرافتخار،  رزومه ای 

شالکه کمک می کند.
همه می دانند که او قهرمانی چمپیونزلیگ را 
در کارنامه دارد. ما بعد از آشنایی با او فهمیدیم 
که این قهرمانی به هیچ وجه تصادفی نبوده 

به  پا  وقتی  دارد.  بزرگی  شخصیت  او  است. 
تمرین می گذارد، همه حس می کنند که رییس 
اول ورودش مقررات  اوست. درست همان روز 
دقیقی را تعیین کرد تا ما با اطمینان بدانیم به 
بازیکنان  از  بعضی  امروزه  هستیم.  چه  دنبال 

جوان آن تواضعی را که ما داشتیم ندارند.
از  خبری  اما  است؛  زیاد  توقع شان  آن ها 
جاه طلبی و بلندپروازی که زمان ما الزم بود تا 
بتوانیم فقط در بازی های تمرینی اجازه حضور 
میداند  خوب  دی متئو  اما  نیست.  کنیم،  پیدا 
چطور باید استعدادها را پرورش دهد. هر تیمی 
طوالنی  موفقیت  مربی  یک  با  دارد  دوست 
اما  همینطور.  هم  ما  کند،  تجربه  را  مدتی 
بهترین کار این است که بگذاریم مربی بتواند 
را  تفکراتش  دهد،  انجام  را  کارش  آرامش  در 
پیاده کند و به اهدافش رنگ واقعیت ببخشد«.

به  ریال،  دوم  تیم  سرمربي  زیدان،  الدین  زین 
نیاز،  مورد  مربي گري  مدارک  نداشتن  دلیل 
تیمش  نیمکت  روي  حضور  از  ماه  سه  براي 
محروم شد. زیدان بعد از حضور روی نیمکت 
تیم اصلی ریال به عنوان کمک کارلو آنچلوتی 
دوم  تیم  هدایت  فصل  این  گذشته،  فصل  در 
این باشگاه را برعهده گرفت. اما شکایت هایی 
برای نشستن روی  او  در مورد عدم صالحیت 
نیمکت این تیم مطرح شد. زیدان دارای مدرک 
با سطح 2 در فوتبال  یوفاست که معادل   A

اسپانیاست اما برای این که بتواند هدایت تیم 
دوم ریال را برعهده بگیرد، نیاز به مدرک سطح 

3 دارد.
از  که  هم  زیدان،  دستیار  سانچس،  سانتیاگو 
مدرکش به عنوان پوششی برای فعالیت او به 
عنوان سرمربی استفاده کرده بود، با محرومیتی 
مشابه روبرو شد. اکنون زیدان باید تا ماه آوریل، 
این  غیر  در  بیاورد؛  دست  به  را  الزم  مدارک 
خواهد  روبرو  بیشتر  محرومیت های  با  صورت 

شد.

اعالم  یوونتوس،  فرانسوي  ستاره ی  پوگبا،  پل 
یحیي  بازي  سبک  به  زیادي  عالقه  که  کرد 
توره، ستاره ی منچسترسیتي دارد. پوگبا که به 
یوونتوس  با  سال 2019  تا  را  قراردادش  تازگی 
تمدید کرده، معتقد است برای تبدیل شدن به 

یکی از بهترین بازیکنان دنیا، راه درازی دارد.
او به سایت فیفا گفت: »فکر می کنم بازیکنان 
زیادی هستند که بهتر از من اند؛ اما من نگران 

چنین مقایسه هایی نیستم.  هافبک های زیادی 
و  می کنم  تحسین  را  بازی شان  که  هستند 
تماشای بازی آن ها کمک می کند تا بهتر شوم. 
ببرم.  نام  توره  یحیی  از  می توانم  مثال  برای 
اما  فیزیکی شبیه من است  نظر شرایط  از  او 
تجربه بیشتری دارد. ما کم و بیش سبک بازی 
از من کمی تهاجمی  او  البته  مشابهی داریم؛ 

تر بازی می کند«.

ورزش7

الشراوي: عجله اي براي گولزني ندارم

اندي کول: يونايتد 
گول هاي احمقانه مي خورد

راکيتيچ: انريکه 
به همه ی جزئيات توجه دارد

کان: نوير زودتر از من به اوج رسيد

نمي  که  کرد  اعالم  میالن،  جوان  ستاره ی  الشراوي،  استفن 
نزدنش،  گول  و  میدان  از  اش  دوري  دوران  بدهد  اجازه  خواهد 
با  گذشته  فصل  که  الشراوی  بگذارد.  تاثیر  بازي هاي  روي 
بود،  دور  میادین  از  مدت ها  و  شد  روبرو  زیادی  مصدومیت های 
نزدیک به 15 ماه است که برای روسونری موفق به گولزنی نشده 
این هفته مقابل  تایید کرد که دوست داشت در دیدار  او  است. 
فیورنتینا، موفق به گولزنی شود اما نمی خواهد فکر کردن به این 

موضوع، روی عملکردش تأثیر بگذارد.
فیزیکی  نظر  »از  گفت:  میالن  باشگاه  اختصاصی  سایت  به  او 
بازی  آماده هستم و خوشحالم که می توانم 90 دقیقه ی کامل 
کنم. از این که نتوانستم گول بزنم، نباید ناراحت باشم. تنها باید 
می دادم  ترجیح  که  است  واضح  بدهم.  ادامه  مسیر  همین  به 
بازگشتم به میادین با گولزنی باشد و مانند دو سال قبل مقابل 
تأثیرگذاری  فاقد  دیدار  این  در  ما  اما  می شدیم.  پیروز  فیورنتینا 
هجومی  کافی  اندازه  به  دیدارها  سایر  به  نسبت  بودیم.  کافی 
نبودیم اما در مجموع نمایش منجسمی داشتیم. اگرچه تنها یک 
تساوی به د ست آوردیم اما همین نتیجه هم به ما اعتماد به 

نفس داده است«.

اندي کول، مهاجم سابق منچستریونایتد، معتقد است که این تیم 
براي اینکه بتواند در جمع مدعیان قهرماني لیگ برتر قرار بگیرد، 
باید در کارهاي دفاعي بهتر عمل کند. یونایتدها در این فصل 
بازیکنانی مانند وین رونی، رابین فن پرسی، رادامل فالکائو، آنخل 
دی ماریا و خوان ماتا را در فاز هجومی در اختیار دارند. اما در 
خط دفاعی فاقد بازیکنان طراز اول هستند و در 9 بازی، 13 گول 
شیوه  می کنم  »فکر  گفت:  خبرنگاران  به  کول  کرده اند.  دریاف 
آن ها  است.  تهاجمی  بسیار  فصل  این  در  منچستریونایتد  بازی 
بازیکنان هجومی زیادی دارند و می خواهند گول های زیادی بزنند. 
دریافت  ای  احمقانه  گول های  اوقات  گاهی  آن ها  می کنم  فکر 

می کنند اما فکر می کنم باید همه این مشکات رفع شود«.
دیدار  در  را  تیمش  می تواند  محرومیت،  جلسه  دو  از  بعد  رونی 
در  کول  کند.  همراهی  منچسترسیتی  مقابل  رو  پیش  حساس 
او  است.  باکیفیتی  بازیکن  »او  گفت:  یونایتدها،  کاپیتان  مورد 
حاال کاپیتان تیم است. وقتی چنین بازیکن باکیفیتی را به دلیل 
محرومیت از دست می دهید، جای خالی اش را احساس می کنید. 

امیدوارم بازگشت او به منچستریونایتد کمک کند«.

ایوان راکیتیچ، هافبک بارسا، لوییس انریکه، سرمربي تیمش را 
داد.  قرار  ستایش  مورد  تیمش،  جزئیات  همه  به  دقت  دلیل  به 
کاتاالن ها با انریکه شروع خوبی در رقابت های این فصل داشتند 
و در 8 هفته ابتدایی، حتی یک گول هم دریافت نکردند؛ هرچند 

این هفته در دیدار مقابل ریال مادرید 3-1 شکست خوردند.
انریکه به خاطر بعضی تصمیمات تاکتیکی اش در دیدار با ریال 
از جمله استفاده از ژاوی به جای راکیتیچ در ترکیب اصلی مورد 
انتقاد قرار گرفت اما این ستاره ی کروات معتقد است که مربی 

تیمش بهترین ترکیب را در هر دیدار انتخاب می کند. 
او به سایت یوفا گفت: »لوییس انریکه ایده های مشخصی دارد. 
او به همه جزئیات توجه می کند. پوشیدن پیراهن بارسا تحقق 
به  از بچگی دوست دارد که  یک رویا برای من بود. هر کسی 
زیادی  چیزهای  هواداران  و  بازیکنان  از  می خواهم  بیاید.  این جا 
یاد بگیرم. آن ها افتخارات زیادی به دست آورده اند. می دانم که 
چیزهایی هست که باید یاد بگیرم و همیشه به دنبال این هستم 
که یک گام به پیش بروم. وقتی احساس کنید در خانه هستید 
و شرایط خوبی داشته باشید، می توانید پتانسیل تان را به نمایش 

بگذارید. از وقتی به بارسا آمده ام، چنین احساسی داشتم«.
آغاز  بازل  باشگاه سوییسی  از  را  راکیتیچ که دوران حرفه ای اش 
باشگاه می داند:  این  را مدیون  کرد، اعالم کرد که همیشه خود 
فراموش  را  بازل  در  ام  ای  حرفه  دوران  شروع  وقت  هیچ  »من 

نمی کنم. این باشگاه در همیشه در قلب من است«.

الیور کان، دوشنبه  شب در شبکه اسکای این بحث در جریان بود 
که نویر سنگربان بهتری است یا کان و دروازه بان سابق باواریایی ها، 
در پاسخ به این سوال، گفت: »وقتی من سن او را داشتم اینقدر 
خوب نبودم. من تازه در سی سالگی تا حدودی به تکامل ورزشی 
رسیدم. نویر خیلی زودتر از من پله های ترقی را پیمود. عنوان بهترین 
دروازه بان جهان کامال شایسته اوست. این روزها بازیکنان جوان در 
سن پایین به درجات باال می رسند. امروزه کالس جوانان کامال با 

زمان ما متفاوت است«.











مورينيو: مصدوميت ها ما را به دردسر انداخته اند

لوو، کارلتو و پپ در بين نامزدهاي بهترين مربي سال

فهرست اوليه ی توپ طال؛ سوارز نيست

تورس: براي وقت گذراني به ميالن نيامدم

تشکر پوگبا از مديران و هواداران يوونتوس

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي  در آستانه ی دیدار 
اتحادیه،  جام  در  تاون  شروزبري  مقابل  تیمش 
اعالم کرد که به دلیل مصدومیت دیگو کاستا و 
لوئیک رمي به دردسر افتاده است. آبی ها که در 
حال حاضر در صدر جدول لیگ برتر قرار دارند، 
این هفته در الدترافورد مقابل منچستریونایتد به 
دیدار  در  مورینیو  احتماال  رسیدند.   1-1 تساوی 
امشب از بازیکنان ذخیره اش استفاده خواهد کرد 

اما نگران غیبت دو مهاجم اصلی تیمش است.
بازی  دو  این  بین  »ما  گفت:  خبرنگاران  به  او 
تنها یک روز وقت داشتیم. از منچستر به لندن 

برگشتیم و روز به شروز بری سفر کردیم. ما به 
دردسر افتاده ایم زیرا مصدومان زیادی داریم. در 
ادامه شرایط دشوارتر هم خواهد شد. اما باید به 
دشواری  بازی  امروز  ما  بدهیم.  ادامه  مسیرمان 
داریم زیرا شروزبری در لیگ خودشان بسیار خوب 
تیم  مقابل  اتحادیه  جام  در  آن ها  اند.  کرده  کار 
این  کردند.  کار  خوب  خیلی  خودشان  از  بزرگتر 
دیدار، دیدار مهمی برای آن هاست و ما می دانیم 
که کار دشواری داریم اما فوتبال همین است. هر 
دیدار مهم است. دیدارامشب دوستانه نیست. ما 

با احترام کامل به شروزبری به میدان می رویم«.

مربي  بهترین  نامزدهاي  نفره   10 فهرست  فیفا 
مانند  مربیاني  نام  آن  در  که  کرد  اعالم  را  سال 
و  گواردیوال  پپ  آنچلوتي،  کارلو  لوو،  یواخیم 
ژوزه مورینیو هم دیده مي شود. لوو که توانست 
شود،  جهانی  جام  قهرمان  آلمان  ملی  تیم  با 
البته  دارد.  جایزه  این  برای کسب  زیادی  شانس 
تیم  این  با  که  ریال  سرمربی  آنچلوتی،  کارلو 
فان خال، سرمربی  لوییس  و  رسید  دسیما  به ال 

دارند.  باالیی  شانس  هم  هلند  ملی  تیم  سابق 
برنده نهایی روز 12 ژانویه 2015 در زوریخ معرفی 

خواهد شد.
سال  مربی  بهترین  نامزدهای  نفره   10 فهرست 
2014:کارلو آنچلوتی، آنتونیو کونته، پپ گواردیوال، 
پیگرینی،  مانویل  لوو،  یواخیم  کلینزمن،  یورگن 
سیمئونه،  دیگو  یا،  سابه  الخاندرو  مورینیو،  ژوزه 

لوییس فان خال.

لوییس سوارز، مهاجم تیم ملي اروگوئه، علي رغم 
در  کرد،  سپري  لیورپول  با  که  درخشاني  فصل 
نگرفت.  قرار  توپ طال  نامزدهاي  اولیه  فهرست 
به  لیورپول  برای  گول   31 گذشته  فصل  سوارز 
ثمر رساند و کمک کرد تا قرمزها در لیگ برتر به 
عنوان نایب قهرمانی برسند. او با این تعداد گول 
دست  به  را  اروپا  فوتبال  طالی  کفش  توانست 

بیاورد.
که  ای  حادثه  دلیل  به  گرفت  تصمیم  فیفا  اما 
کیه  جورجیو  و  زد  رقم  جهانی  جام  در  سوارز 
او را  را گاز گرفت،  ایتالیا  لینی، مدافع تیم ملی 
دیگر  ندهد.  قرار  طال  توپ  نفره   23 درفهرست 
غایب مهم این فهرست، فرانک ریبری، ستاره ی 
رتبه  در  گذشته  سال  که  است  مونیخ  بایرن 
روبرت  گرفت.  قرار  سال  بازیکنان  بهترین  سوم 
لواندوفسکی، آرتورو ویدال، میرالم پیانیچ و لوکا 
مودریچ هم در این فهرست جای ندارند. ناکامی 
بازیکنان  تا  شد  باعث  هم  بارسا  گذشته  فصل 
راموس  و سرخیو  پیکه  جرارد  آلوس،  دنی  مانند 

هم در فهرست جایی نداشته باشند.
وین رونی، رابین فن پرسی، سرخیو آگوئرو، آرون 

رمزی و نمانیا ماتیچ هم ستاره ی های لیگ برتری 
هستند که در فهرست 23 نفره توپ طال نامی از 
آن ها دیده نمی شود. سال گذشته کریس رونالدو، 
ستاره ی ریال مادرید توپ طالی بهترین بازیکن 
سال را از آن خود کرد و امسال هم شانس زیادی 

برای برنده شدن دارد.
و  کروس  تونی  نویر،  مانویل  الم،  فیلیپ 
هم  آلمان،  ملی  تیم  ستاره ی های  مولر،  توماس 
جام  در  تیم  این  قهرمانی  در  زیادی  نقش  که 
جایزه  این  کسب  به  امید  کردند،  ایفا  جهانی 
رقابت های  در  اگرچه  هم  مسی  لیونل  دارند. 
نداشت  را  گذشته  سال های  درخشش  باشگاهی 
را در  او  نمایش های خوبش در جام جهانی،  اما 

بین کاندیدهای اصلی قرار می دهد.
فهرست 23 نفره: گرت بیل، کریس رونالدو، کریم 
بنزما، لیونل مسی، تیبو کورتوا، ادن هازارد، دیگو 
کاستا، آنخل دی ماریا، یحیی توره، ماریو گوتسه، 
تونی  اینیستا،  آندرس  ابراهیموویچ،  زالتان 
توماس  ماسکرانو،  خاویر  الم،  فیلیپ  کروس، 
مولر، مانویل نویر، پل پوگبا، سرخیو راموس، آرین 

روبن، خامس رودریگز، باستین شواین اشتایگر

اظهار  میالن،  اسپانیایي  مهاجم  تورس،  فرناندو 
امیدواري که در دیدارهاي بعدي تیمش، فرصت 
بیشتري براي بازي کردن به دست بیاورد. تورس 
به  چلسی  از  قرضی  انتقالی  با  تابستان  در  که 
مقابل  هفته  این  دیدار  در  پیوست،  میالن 
که  اتفاقی  کرد؛  بازی  دقیقه   10 تنها  فیورنتینا، 

چندان از آن راضی نیست.
او به رادیو اوندا سرو گفت: »ما می توانستیم بازی 
انگشتان  بین  از  امتیاز  اما سه  را کنترول کنیم؛ 
در  ما  زیرا  است  مهمی  و  دشوار  لغزید.فصل  ما 
اروپا بازی نمی کنیم اما تالش می کنیم تا به آنجا 

برگردیم. تمام تالشم را خواهم کرد تا به این هدف 
برسم.  حضور اینزاگی روی نیمکت میالن شور 
و شوق زیادی به وجود آورده؛ به ویژه با نتایجی 
که در ابتدای فصل کسب کردیم اما نباید مغرور 
شویم. شخصا هر روز شرایط بهتری پیدا می کنم. 
در حال انطباق با لیگ جدید هستم. این هفته 
ما سه بازی انجام می دهیم و سرمربی گفته که 
به همه نیاز دارد و در این بازی، من باید از روی 
نیمکت کار را شروع می کردم. این بخشی از کار 
ماست؛ من به این جا نیامده ام که وقت گذرانی 

کنم. بلکه می خواهم تأثیرگذار باشم«.

از  پس  یوونتوس،  جوان  ستاره ی  پوگبا،  پل 
باشگاه،  این  با  جدیدش  قرارداد  رسمي  امضاي 
هافبک  این   کرد.  تشکر  هوادارانش  و  یووه  از 
ملی پوش فرانسوی که با یوونتوس برای تمدید 
روز  بود،  رسیده  توافق  به   2019 سال  تا  قرارداد 
براساس  کرد.  امضا  را  جدیدش  قرارداد  گذشته 
میلیون   4 فصل  هر  برای  پوگبا  جدید،  قرارداد 

یورو از یوونتوس دریافت می کند. 
او با انتشار عکسی از لحظه ی امضای قراردادش 
را  قرارداد جدیدم  تویتر، نوشت: »همین حاال  در 
باشگاه  از  می خواهم  کردم.  امضا  یوونتوس  با 
به خاطر  هواداران  از  و  اطمینانش  خاطر  به 

حمایت های شان تشکر کنم«.
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