
۲

Monday  15 october 2018  year 07  1599

دوشنبه  ۲3 میزان ۱3۹7  سال هفتم  ۱۵۹۹

بیش از ۲۳۴ هزار ناظر، 
انتخابات پارلمانی را نظارت می کنند

مصالحه یا کسب 
رضایت طالبان؛ خلیل زاد به 

دنبال چیست؟ 
مأموریت  شروع  هنگام  از  خلیل زاد 
تازه اش به عنوان فرستاده ی وزارت خارجه ی 
فشرده یی  دیدارهای  صلح،  امور  در  امریکا 
و  طالبان  قطری،  پاکستانی،  مقامات  با 
است.  رسانده  انجام  به  افغانستان  دولت 
جزئیات  مورد  در  کنون  تا  خلیل زاد  آقای 
پاکستانی،  مقامات  با  گفت وگوهایش 
عمومی  انظار  در  چیزی  طالبان  و  قطری 
از  نظر  صرف  دلیل  همین  به  است.  نگفته 
باره ی  در  کنون  تا  غیررسمی،  اطالعات 
مسایل مورد گفت وگو و پیشرفت ها در روند 
نیست.  دسترس  در  دقیقی  جزئیات  صلح 
طالبان اما در اقدامی نادر دیدار نمایندگان 
تأیید  قطر  در  خلیل زاد  با  را  گروه  این 
که  است  این  نگران کننده  مسأله ی  کردند. 
طالبان،  پیشین  مقامات  اظهارات  اساس  بر 
موضوع این دیدار چگونگی خروج نیروهای 
افغانستان بوده است، نه بررسی  از  خارجی 
صلح.  توافق  یک  مسیرهای  و  میکانیسم ها 
می رسد  نظر  به  دشوار  گفت وگویی  چنین 
طالبان  میان  صلح  توافق نامه ی  یک  به  که 

و دولت بینجامد. 
چالش اصلی در برابر طالبان ...
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به شمول چهار  مسلح،  طالب   ۳۷ که  است  کرده  اعالم 
فرمانده آنان در والیت غزنی کشته و زخمی شده اند.

در این اعالمیه که دیروز )یکشنبه، ۲۲ میزان( منتشر 
شده، آمده است: »در اثر عملیات نیروهای امنیتی افغان 
ایتالف در مربوطات  نیروهای  انداخت قوای هوایی  و 
غزنی،  والیت  اندر  و  آب بند  ولسوالی های  و  مرکز 
طالبان  از  تن   ۳۷ سرگروه،  و  فرمانده  چهار  به شمول 

کشته و زخمی شده اند.«
غزنی  والیت  مقام  مطبوعاتی  دفتر  اعالمیه ی  در 
به  مشهور  عبدالحی  گذشته  روز  عصر  که  است  آمده 
عمر،  خالد  و  عبدالرحمان  طالبان،  فرماندهان  از  فاتح، 
دو سرگروه طالبان و هشت نظامی دیگر مربوط به این 
گروه در کمین پولیس و حمله ی هوایی قوای ایتالف در 

منطقه ی لنده خیل ولسوالی آب بند کشته شده اند. 
انداخت قوای هوایی  نتیجه ی  نیز در  شب گذشته 
نیروهای ایتالف در مناطق »گبری و جانوال« ولسوالی 
اندر یک تانگ هاموی و یک موتر نوع مازدا »که هردو 
مملو از مواد انفجاری بود، از بین رفته و ۱۳ طالب مسلح 

در این حمله کشته و ۱۲ تن دیگر زخم برداشته اند.«
افزون بر این، ارتش نیز در مرکز شهر غزنی طالبان 
را هدف قرار داده است. در حمله ی ارتش در منطقه ی 
»کیچه قلعه« از مربوطات مرکز والیت غزنی، دو طالب 

مسلح کشته و سه تن طالب دیگر زخم برداشته اند.

غرب  در  فراه  والیت  مقام های  روز:   اطالعات 
در  ارتش  سرباز   ۱۷ دست کم  که  می گویند  کشور 
در  ارتش  نیروهای  پاسگاه های  بر  طالبان  حمله ی 

ولسوالی پشت رود والیت فراه کشته شده اند.
است  گفته  پشت رود  ولسوال  نورزی،  غوث الدین 
که در حمالت طالبان به دو پاسگاه ارتش در پشت رود 
دست کم ۱۷ سرباز ارتش کشته شده و ده سرباز دیگر 

اسیر طالبان شده اند.
به نقل از بی بی سی فارسی، او با انتقاد از نرسیدن 
ساعت  »چهار  است:  گفته  درگیری  جریان  در  کمک 
سربازان جنگیدند، اما هیچ کس کمک نکرد. نه کمک 
هوایی رسید و نه زمینی. در حالی که نیم ساعت با مرکز 
فراه فاصله هم نداریم. همیشه این طور بی توجهی است 

که ما را دربه در کرده است.«
امینی، عضو شورای  این درحالی است که جمیله 
روزنامه ی  به  میزان(   ۲۲ )یکشنبه،  دیروز  فراه  والیتی 
اطالعات روز گفته بود که در حمله ی طالبان به پاسگاه 
نیروهای ارتش در ولسوالی پشت رود ۱۰ سرباز ارتش 
به دست  دیگر  سرباز  پنج  و  زخمی  سرباز  پنج  کشته، 

طالبان اسیر شده اند.
 ۲۰۷ اردوی  قول  سخنگوی  نجیبی،  نجیب اهلل  اما 
در  به رسانه ها گفته است که  افغانستان  ظفر در غرب 
سرباز  چهار  طالبان  و  ارتش  نیروهای  میان  درگیری 
از  و  شده اند  زخمی  ارتش  سرباز  پنج  و  کشته  ارتش 
دست  در  اطالعی  کنون  تا  دیگر  سرباز  سه  سرنوشت 

نیست.
افراد گروه طالبان شنبه شب )۲۱ میزان( در روستای 
نیروهای  پاسگاه  بر  پشت رود  ولسوالی  در  »دوکین« 
ارتش حمله کردند و پس از دراختیارگرفتن این پاسگاه، 

تجهیزات نظامیان را نیز با خود بردند.
والیت فراه در سال های اخیر یکی از والیت های 
ناآرام بوده است که طالبان چندین بار بر مرکز آن نیز 

حمله کرده است.

اطالعات روز: وزارت انرژی و آب قرارداد پروژه ی 
آبیاری و تولید برق خان آباد دوم را با یک شرکت هندی 

امضا کرد.
دیروز  خبرنامه یی  نشر  با  جمهوری  ریاست  ارگ 
)یکشنبه، ۲۲ میزان( گفته است که این قرارداد با حضور 
رییس جمهور غنی در قصر دلگشا میان محمد گل خلمی، 
سرپرست وزارت انرژی و آب و احمد فرزاد، نماینده ی 

شرکت هندی »لینکو انفراتیک« به امضا رسیده است.
پروژه ی آبیاری و تولید برق خان آباد دوم در ولسوالی 

خان آباد والیت قندوز موقعیت دارد.
هزینه ی ساخت این پروژه، ۲۵ میلیون دالر است که 
در آن ۱۰.۴ میگاوات برق تولید و ۴۷ هزار هتکار زمین 

زراعتی آبیاری می شود.
در خبرنامه آمده است که با بهره برداری این پروژه 
۱۸ هزار خانواده در والیت قندوز به طور مستقیم از آن 

مستفید می شوند. 

 دفتر مطبوعاتی والی غزنی: 

بیش از ۲۰ جنگجوی طالب 
را در ۲۴ ساعت کشته ایم

 حمله ی طالبان در پشت رود فراه؛ 
۱۷ سرباز ارتش کشته شدند

 قرارداد پروژه ی آبیاری و تولید 
برق خان آباد دوم امضا شد

مجلس سنا: 

حکومت از تالش های خلیل زاد برای صلح درست استفاده کند

یک واقعه ی جدید پولیو در ولسوالی نوزاد هلمند ثبت شد

بیش از ۲۳۴ هزار ناظر، انتخابات پارلمانی را نظارت می کنند

اطالعــات روز: شــماری از نماینــدگان مجلــس 
ســنا می گوینــد حکومــت وحــدت ملــی بایــد از 
تالش هایــی کــه زلمــی خلیــل زاد بــرای برقــراری 
صلــح در کشــور آغــاز کــرده اســت، بــه شــکل 

ــد. ــتفاده کن ــت اس درس
ســنا  مجلــس  رییــس  مســلم یار،  فضل هــادی 
در نشســت روز یک شــنبه )۲۲ میــزان( گفــت کــه 
پیشــرفت های ناشــی از تــالش آقــای خلیــل زاد در 

ــت.  ــده اس ــتان امیدوارکنن ــح افغانس ــه صل ــه ب رابط
ــا اســتفاده ی درســت از  او افــزود کــه حکومــت ب
ــه  ــرد ک ــد سیاســتی در پیــش گی ــی، بای ــت کنون وضعی
بــرای کشــورهای منطقــه حساســیت برانگیــز نباشــد و 

ــاورد.  ــود بی ــتری به وج ــی بیش هماهنگ
آقــای مســلم یار گفتــه اســت: »آمــدن آقــای 
صلــح  پروســه ی  در  وی  شامل شــدن  و  خلیــل زاد 
همانگونــه کــه امریــکا اعتمــاد کرده اســت بــه حضــور 
ــز خوشــبین اســت.  ــردم نی ــن پروســه، م ایشــان در ای
از ایــن رو باورمنــد هســتیم کــه ایــن حرکت هــا 

دارد.«  پــی  در  نتیجه یــی 
ــنا  ــس س ــاون اول مجل ــار، مع ــم ایزدی ــد عل محم
ــد  ــان بای ــا طالب ــح ب ــرات صل ــه مذاک ــت ک ــز گف نی
افغانستان شــمول باشــد و بــا ضمانــت بین المللــی 
انجــام شــود تــا جنــگ در کشــور خاتمــه یابــد و صلــح 

ــود.  ــن ش ــدار تأمی پای
او عــالوه کــرد کــه صلــح پایــدار زمانــی در کشــور 

تأمیــن خواهــد شــد کــه همــه گروه هــای سیاســی در 
داخــل کشــور و نیــز کشــورهای منطقــه و جهــان بدانند 

کــه منافــع آنــان در ایــن رونــد تأمیــن شــده اســت.
ــای  ــی از تالش ه ــنا در حال ــس س ــای مجل  اعض
زلمــی خلیــل زاد اســتقبال کرده انــد کــه یــک روز پیــش 
از آن رییــس جمهــور غنــی نیــز در دیــداری بــا آقــای 
خلیــل زاد گفتــه بــود کــه از تالش هایــی کــه منجــر بــه 
برقــراری صلــح دایمــی در افغانســتان شــود، اســتقبال 

می کنــد.
زلمــی خلیــل زاد، نماینــده ی ویــژه ی وزارت امــور 
ــه  ــح افغانســتان ب ــد صل ــرای رون ــکا ب خارجــه ی امری
ــای  ــت. او در روزه ــرده اس ــاز ک ــی کارش را آغ تازگ
پاکســتان،  کشــورهای  از  مأموریــت اش  آغازیــن 
ــاره ی  ــرده و در ب ــدن ک عربســتان ســعودی و قطــر دی
صلــح دولــت افغانســتان بــا طالبــان، بــا ایــن کشــورها 

گفت وگــو کــرده اســت.
ــال  ــتریت ژورن ــه وال اس ــن، روزنام ــر ای ــزون ب اف
ــزاد در ۲۰  ــای خلیل ــه آق ــت ک ــزارش داده اس ــز گ نی
ــرده  ــدار ک ــر دی ــان در قط ــدگان طالب ــا نماین ــزان ب می

ــت.  اس
پیشــتر گــزارش شــده بــود کــه نماینــدگان طالبــان 
ــا یــک هیــأت امریکایــی  در مــاه اســد ســال جــاری ب
ــه ی  ــاون وزارت خارج ــز، مع ــس ویل ــت آلی ــه ریاس ب
امریــکا در امــور آســیای مرکــزی و آســیای جنوبــی در 

ــد. ــدار کرده ان ــر دی قط

یک  ثبت  از  عامه  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
واقعه ی جدید پولیو در ولسوالی نوزاد والیت هلمند، در 

جنوب افغانستان خبر داده است.
در  میزان(   ۲۲ )یکشنبه،  گذشته  روز  وزارت  این 
اعالمیه یی گفته است که این واقعه ی جدید نزد یک پسر 
چهارساله در ولسوالی نوزاد والیت هلمند گزارش شده 

است.
است:  آمده  عامه  صحت  وزارت  اعالمیه ی  در 
سایر  جمع  در  را  پولیو  وقایوی  واکسین  کودک  »این 
واکسین های وقایوی روزمره دریافت ننموده و چنان که 
الزم است کودک مذکور از طرف خانواده ی آن در جریان 
دوره های  پولیو،  واکسین  فرعی  و  اساسی  کمپین های 

واکسین را به دست نیاورده است.«
به گفته ی وزارت صحت عامه، این واقعه ی جدید 
در منطقه یی گزارش شده است که کمپین واکسین پولیو 
از شش ماه به این طرف از سوی مخالفان مسلح دولت 

در آن ممنوع شده است.
این  با  همراه  که  است  گفته  عامه  صحت  وزارت 
در  پولیو  واقعات  مجموعی  پولیو، شمار  واقعه ی جدید 

سال جاری میالدی در زون جنوب به ۱۱ واقعه و در کل 
کشور به ۱۶ واقعه رسیده است. این موارد در والیت های 
شده  گزارش  کنر  و  ننگرهار  ارزگان،  قندهار،  هلمند، 

است.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه ی کشور گفته 
وزارت صحت  مسوولیت  تنها  پولیو  با  مبارزه  که  است 
و  ایمانی  »مکلفیت  افراد جامعه  تمام  بلکه  نیست،  عامه 
تا  نمایند  همکاری  کارکنان صحی  با  که  دارند  وجدانی 
کمپین  از  در هیچ دوری  پولیو  واکسین  از  هیچ کودکی 

باز نماند.«
در  پولیو  جدید  واقعه ی  از  عامه  صحت  وزارت 
والیت هلمند درحالی خبر داده است که در چهارم میزان 
سال جاری نیز این وزارت از ثبت واقعه ی مثبت پولیو 
در منطقه ی منزل باغ شهر قندهار خبر داد. این واقعه در 
نزد یک دختر دو ساله گزارش شده بود که فرد مبتال به 

پولیو برای دایم فلج شده است.
افغانستان، پاکستان و نیجریه تنها سه کشور در جهان 
است که تا هنوزهم به عنوان کشورهای اندیمیک پولیو 

شناخته می شود.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده 
است که این نهاد بیش از ۲۳۴ هزار کارت نظارت برای 

روز انتخابات )۲۸ میزان( توزیع کرده است.
سید حفیظ اهلل هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل 
یک  در  میزان(   ۲۲( یکشنبه  دیروز  افغانستان  انتخابات 
نهاد،   ۱۰۷ کنون  تا  که  گفت  کابل  در  خبری  نشست 
سفارت خانه ها،  سیاسی،  جریان های  و  احزاب  به شمول 
انتخابات،  بر  ناظر  نهادهای  مدنی،  جامعه ی  نهادهای 
رسانه ها و نامزدان انتخابات پارلمانی برای نظارت از روز 

انتخابات در این کمیسیون ثبت نام کرده اند.
وی افزود که تا کنون ۲۳۴ هزار و ۵۱۴  نفر کارت 
نظارت گرفته اند که در میان آنان، ۱۹ نفر ناظران خارجی 

اند.
احزاب  از  بارها  این  از  پیش  انتخابات  کمیسیون 
سیاسی و نهادهای مدنی خواسته بود تا از روند انتخابات 

نظارت کنند. 
رقم  است  ممکن  که  می گوید  کمیسیون  این  اکنون 
کارت  دریافت  فرصت  میزان   ۲۳ تا  شود  بیشتر  ناظران 

نظارت باقی است.
جلوگیری دستگاه های بایومتریک از تقلب

از سوی هم آقای هاشمی می گوید که دستگاه های 
را  رأی دهندگان  انگشت  و  چهره  می تواند  بایومتریک 

شناسایی و از تکرار استعمال رأی جلوگیری کند.
در  نیوز«  طلوع   « خصوصی  رسانه ی  این  از  پیش 
برای  که  بایومتریکی  دستگاه های  که  بود  گفته  گزارشی 
برگزاری انتخابات پارلمانی خریداری شده است، قادر به 

ثبت اثر انگشت و چهره ی رأی دهندگان نمی باشد.
انتخابات می گویند که  همچنان مسووالن کمیسیون 
والیات  مراکز  به  بایومتریک  وسایل  و  انتخاباتی  مواد 

افغانستان انتقال داده شده است.
آقای هاشمی گفت که پروسه ی انتقال مواد انتخاباتی 

از والیت ها به ولسوالی ها و مراکز رأی دهی نیز آغاز شده 
است.

برای  انتخابات  کارمند  هزار   ۲۱ که  افزود  هاشمی 
استفاده از بایومتریک آموزش دیده اند و روند آموزش دهی 

کارمندان این اداره نیز ادامه دارد. 
ده ولسوالی ناامن

کرده  اعالم  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مرکز رای دهی،  از مجموع هفت هزار و ۳۵۵  که  است 
باز  پنج هزار و ۱۰۰ مرکز آن در روز ۲۸ میزان  صرف 

خواهد بود.
در  که  گفت  گذشته  روز  هاشمی  حفیظ اهلل  سید 
ولسوالی های  بغالن،  والیت  غوری  دهنه ی  ولسوالی 
یمگان و وردوج بدخشان، ولسوالی کوهستانات سرپل، 
موسا  نوزاد،  ولسوالی های  و  زابل  افغان  خاک  ولسوالی 
هلمند  والیت  بغران  و  خان نشین  ریگ  دیشو،  قلعه، 

انتخابات برگزار نمی شود.
به گفته ی او، مراکز رای دهی در این ده ولسوالی به 
دلیل ناامنی در روز انتخابات مسدود مانده و انتخابات در 

آن برگزار نخواهد شد.
عالوه بر این در مرکز و ۱۸ ولسوالی والیت غزنی 
نیز به دلیل وجود اختالف میان باشندگان والیت غزنی 
انتخابات  پارلمانی،  انتخابات  برگزاری  سر چگونگی  بر 
انتخابات  برگزاری  انتخابات  کمیسیون  نمی شود.  برگزار 

در این والیت را تعلیق کرده است.
انتخابات  برابر  از چالش های جدی در  امنیت یکی 
حکومت  است.  شده  خوانده  جاری  سال  پارلمانی 
تمام  از  که  شده اند  متعهد  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان 
ظرفیت خود در برقراری نظم و امنیت انتخابات پارلمانی 
استفاده کنند. بر اساس معلومات وزارت داخله ی کشور 
نیروهای  و  ملی  امنیت  پولیس،  ارتش،  نیروی  هزار   ۵۴

خارجی برای تأمین امنیت انتخابات بسیج شده اند.

ابهامـی اسـت کـه در تعریـف ایـن 
گـروه، چـه از منظر حقوقـی و چه 
در ادبیـات سیاسـی رهبـران دولت 
وجود دارد. کـرزی، رییس جمهور 
پیشـین، اولیـن کسـی بـود کـه بـا 
تغییـر عنـوان طالبـان از یـک گروه 
حامـی تروریسـم و تروریسـتی بـه 
بـرادران ناراضی، کوشـید که راه را 
بـرای ادغـام مجـدد ایـن گـروه در 
نظـام سیاسـی کنونی هموار سـازد. 
نتیجـه ی تنزیـه و تبرئـه ی سیاسـی 
طالبـان، امـا قدرت یافتـن دوباره ی 
بن بست رسـیدن  بـه  و  گـروه  ایـن 
امـکان گفت وگـو و مصالحـه میان 
دو طـرف بـود. بـه بیـان صریح تر، 
اسـتراتژی رهبـران سیاسـی دولـت 
در آن زمـان بـرای کشـاندن طالبان 
از میـدان جنـگ بـه میـز گفت وگو 
موجـب  و  داد  معکـوس  نتیجـه ی 
و  امنیتـی  نهادهـای  کـه  شـد 
حکومـت محلـی بـا سـهل گیری و 
حتـا در بسـیاری موارد بـا همدلی، 
تجدیـد قوای ایـن گـروه را نادیده 
بگیرنـد و از این طریق حتا زمینه ی 
افزایـش قـدرت طالبـان را همـوار 
سـازند. مقایسـه ی میـزان حمـالت 
طالبـان و قلمـرو ایـن گـروه در ده 
سـال گذشـته، بـه روشـنی رشـد و 
قدرت یافتـن تدریجـی طالبان را در 

افغانسـتان آشـکار می کنـد.
یـا  همدلـی  نوعـی  نتیجـه ی 
بـا  مداراجویانـه  برخـورد  الاقـل 
منابـع  بیهـوده ی  مصـرف  طالبـان، 
پروژه هـای  تخریـب  نظامـی، 
انکشـافی و صـرف صدهـا میلیون 
دالر از مجاری رسـمی و غیررسمی 
در امـور صلح بود. پیوسـتن طالبان 
برابـر  بـه رونـد صلـح در  مسـلح 
حمایت هـای  و  مالـی  امکانـات 
شـد  صنعتـی  بـه  مبـدل  حقوقـی 
صلـح،  رونـد  مسـووالن  هـم  کـه 
و  می شـدند  برخـوردار  آن  از 
در  و  محلـی  جنگ سـاالران  هـم 
گروه هـای  هـم  معـدودی  مـوارد 
وابسـته بـه طالبـان. در غیبـت یک 
بـه  معطـوف  و  مـدون  اسـتراتژی 
در  طالبـان  ادغـام  بـرای  نتیجـه، 
وجـود  موجـود،  سیاسـی  نظـم 
دولـت  و  سیاسـی  فراگیـر  فسـاد 
ضعیـف از یـک سـو و در سـوی 
طالبـان  روشـن  اسـتراتژی  دیگـر، 
بـرای جنگیـدن و عـزم ایـن گروه 
بـرای مقاومـت تـا رسـیدن به یک 
وضعیـت ایده آل و سـرانجام اصرار 
اولیـه اش  مواضـع  بـر  گـروه  ایـن 
سـبب شـده اسـت که بیـش از هر 
زمانـی دولت افغانسـتان و متحدان 
بین المللـی اش در وضعیت ضعیف 

بگیرنـد.  قـرار 
بـا ایـن توضیـح، مهـم اسـت 
بدانیـم کـه دیـدگاه خلیـل زاد برای 
شکسـتن بن بسـت موجود سیاسـی 
رهیافت هایـی  چـه  اسـاس  بـر 
سـامان یافتـه اسـت. چنانچـه آقای 
راهـی  جسـتجوی  در  خلیـل زاد 
بـرای پایان جنـگ با طالبان باشـد، 
در آن صورت ناگزیر اسـت بیشـتر 
بـه دنبـال کسـب رضایـت طالبـان 
باشـد. در ایـن صـورت محافظـت 
نظـام  و  بـن  نشسـت  میـراث  از 
دموکراتیـک سیاسـی دشـوار و حتا 
ناممکـن می شـود. امـا در صورتـی 
کـه آقـای خلیل زاد یـک مصالحه ی 
مشـروط طالبان با دولت افغانسـتان 
را، اولویـت اصلـی اش قـرار بدهد، 
در آن وضعیـت می بایـد ایـن گروه 
از طریـق اعمـال فشـار سیاسـی و 
نظامـی بـه میـز گفت وگو کشـانده 

. د شو
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روســیه را تــکان داد.«
چنــد هفتــه قبــل از ســقوط 
درگیری هــا  در  نفــر   ۱۷ کنــدز، 
میــان اســالم گرایان و پولیــس در 
ــیه  ــدند. روس ــته ش ــتان کش تاجیکس
در اوایــل همــان ســال، بــه نشــانه ی 
از  ناشــی  روزافــزون  اضطــراب 
مرزهــای  جنــوب  در  رویدادهــا 
ــه  ــرای تاجیکســتان ب ایــن کشــور، ب
ــر  ــارد دال ــک میلی ــش از ی ارزش بی
ــش  ســخت افزارهای دســت دوم ارت
هواپیمــا،  جملــه  از  را،  خــودش 

مهمــات  و  توپ خانــه  سیســتم 
ــود. ــرده ب ــم ک فراه

رییــس  پوتیــن،  والدیمیــر 
جمهــوری روســیه در طــی ســفرش 
بــه تاجیکســتان در ســال ۲۰۱۷ قــول 
ــن  ــتان در تأمی ــه تاجیکس ــه ب داد ک
امنیــت مــرزش بــا افغانســتان کمــک 

ــد. کن
روســیه و تاجیکســتان تمرینــات 
نظامــی مشــترک خــود را نیــز در 
کردنــد؛  راه انــدازی  تاجیکســتان 
مقامــات  از ســوی  مانــوری کــه 
ــل  ــوان عم ــه عن ــده ب ــاالت متح ای
ــرا  ــد. زی ــف ش ــز توصی تحریک آمی
ــدون اطــالع قبلــی  ــات ب ــن تمرین ای
بــه ســازمان امنیــت و همــکاری  
ــات  ــود. مقام ــده ب ــام ش ــا انج اروپ
گفتنــد کــه ایــن تمرینــات روســیه را 
ــا ســالح های  ــادر ســاخته اســت ت ق
جملــه  از  اســتراتژیک اش، 
موشــک های بالیســتیک کوتاه بــرد 
را  هوایــی  پدافنــد  و  اســکندر 
افغانســتان  شــمالی  کنــاره ی  در 

کنــد. جابه جــا 

بخش اول
کرملیــن  کــه  هنگامــی 
نماینــدگان طالبــان را بــه مســکو 
ــاه  ــتی در م ــرکت در نشس ــرای ش ب
تعامــل  کــرد،  دعــوت  ســپتامبر 
شــبه نظامیان  ایــن  بــا  روســیه 
توجهــات و انتقاداتــی بــه خــود 
ــس از  ــوت پ ــن دع ــرد. ای ــب ک جل
ــی  ــتان مبن ــت افغانس ــت دول مخالف
ــه  ــد هرگون ــر اینکــه افغانســتان بای ب
مذاکــرات را رهبــری کنــد، حداقــل 

بــه صــورت موقتــی لغــو شــد.
دیپلماتیــک  جنجــال  امــا 
برخواســته از آن، تــالش کرملیــن 
را بــرای نفــوذ مجــدد در افغانســتان، 
ابتــکاری کــه تماس هــای مخفــی بــا 
ــان و افزایــش حضــور  ــران طالب رهب
ــمالی  ــرز ش ــیه[ در م ــی ]روس نظام
می گیــرد،  بــر  در  را  افغانســتان 

ــاخت.  ــال س برم
مســکو بــا راه انــدازی مذاکــرات 
محرمانــه بــا ایــاالت متحــده، ایــران، 
ــالش  ــن و ت ــد و چی ــتان، هن پاکس
بــرای اطمینــان از اینکــه عاقبــِت 
ــه نفــع منافــع  درگیــری افغانســتان ب
روســیه باشــد، تــالش کــرده اســت 
عنــوان  بــه  را  خــود  نقــش  تــا 
ــاره  ــه دوب ــدرت در منطق کارگــزار ق

ــد.  ــا کن احی
کــه  می گوینــد  تحلیل گــران 
ایــن بخشــی از یــک اســتراتیژی 
بــرای محافظــت مناطــق جنوبــی 
روســیه در برابــر ظهــور دولــت 
و  مرکــزی  آســیای  در  اســالمی 
همچنیــن تدابیــر محافظتــی در برابــر 
ــاالت  ــی ای ــروج ناگهان ــال خ احتم
متحــده از افغانســتان، پــس از ۱۷ 

ــت.  ــگ اس ــال جن س
ــان  ــیه، همچن ــد روس ــن ترفن ای
ــات وزن  ــالش اثب ــکو در ت ــه مس ک
ــرمایه گذاری  ــت، س ــی اش اس جهان
سیاســی نســبتا متوســطی اســت 
کــه می توانــد ســود غیرمعمولــی 
داشــته باشــد. آرتمــی کالینوفســکی، 
محقــق تاریــخ آســیای میانــه در 
می گویــد:  آمســتردام  دانشــگاه 
ــای کوچــک ]روســیه[ از  »حمایت ه
طالبــان بیمه نامه یــی بــرای آینــده 

ــت.« اس
جنــرال جــان نیکلســون کــه تــا 
ــای  ــده نیروه ــر فرمان ــن اواخ همی
ایــاالت متحــده و ناتــو در افغانســتان 
بــود، گفتــه اســت کــه مســکو تالش 
ــده و  ــاالت متح ــن ای ــا بی ــد ت می کن
ــه  ــالف ب ــی اش، اخت ــرکای ایتالف ش
وجــود بیــاورد و »جدایــی« بیانــدازد. 
او در مصاحبــه ی اخیــرش گفت: 
ــالش  ــیه ت ــه روس ــم ک ــا می دانی »م
ــی  ــتاوردهای نظام ــه دس ــد ب می کن
ــا در  ــی م ــرفت نظام ــال ها پیش و س
ــرکا را  ــد و ش ــه بزن ــتان لطم افغانس
ــتان را  ــات افغانس ــه ثب ــد ک وادار کن

ــد.« ــوال ببرن ــر س زی
بــا افزایــش توجهات به روســیه، 
ــا  ــده، ام ــد ثابت نش ــات هرچن اتهام
پیوســته یی از ســوی نیلکســون و 
ســایر مقامــات ارشــد ایــاالت متحده 
مطــرح شــده اســت مبنــی بــر اینکــه 
را  کوچــک  ســالح های  کرملیــن 

بــرای طالبــان فراهــم کــرده اســت یا 
حداقــل تــدارک ســالح های روســی 
ــبه نظامیان را  ــه ش ــه ب ــیای میان از آس
ــن  ــیه ای ــت. روس ــرده اس ــل ک تحم

ــرده اســت. ــات را رد ک اتهام
مقامــات ایــاالت متحــده بــه 
ــرای کمــک  اینکــه تــالش روســیه ب
بــه پیــروزی شــبه نظامیان طالبــان 
ــبه نظامیان  ــد. ش ــد دارن ــت، تردی اس
همــان  جانشــینان  طالبــان 
چریک هــای مجاهدینــی انــد کــه 
ــه ی  ــوروی در ده ــای ش ــا نیروه ب
ــوض  ــد. در ع ــده بودن ۱۹۸۰ جنگی
می گوینــد  امریکایــی  مقامــات 
کــه روســیه تــالش می کنــد تــا 
موضــع خــود را بــدون تحریــک 
ایــاالت متحــده تقویــت کنــد و 
چنــد صنــدوق کالشــینکف روســی 
تســهیل  را  نشســت ها  می توانــد، 
و روابــط را بــدون تغییــر در میــدان 

ــد. ــرار کن ــگ برق جن
بــا  روســیه  بازگشــت 
تالش هــای دولــت ترمــپ بــرای 
ــدت  ــزش طوالنی م عقــب زدن بازخی
ــبه نظامیان  ــردن ش ــان و مجبورک طالب
معاملــه،  یــک  بــه  گــروه  ایــن 
هم زمــان اســت. بــا اینکــه یــک 
بــه  پرهزینه تــر  نظامــی  کارزار 
کــرده  کمــک  افغــان  نیروهــای 
اســت تــا از مناطــق پرجمعیــت 
ــیعی  ــق وس ــا مناط ــد، ام ــاع کن دف
ــرل  ــت کنت ــان تح ــور همچن از کش
دارد.  قــرار  طالبــان  شــبه نظامیان 
در مــاه آگســت شــبه نظامیان بــه 
صــورت موقتــی مرکــز یــک والیــت 
را بــه تصــرف خــود درآوردنــد؛ 
نشــان دهنده ی  کــه  امــری 
در  افغانســتان  دولــت  شــکنندگی 

حفــظ قلمــرو اســت. 
مقامــات  صحنــه،  پشــت  در 
کــه  می ترســند  متحــده  ایــاالت 
طریــق  از  کرملیــن  مداخلــه ی 
جدیــد  فرصت هــای  ارایــه ی 
بــه  و  شــبه نظامیان  از  حمایتــی 
انگیــزه ی  کاهــش  ترتیــب  ایــن 
آن هــا نســبت بــه یــک توافــق، 
اگــر تالش هــای ]دولــت ایــاالت 
متحــده و افغانســتان[ بــرای تقویــت 
صدمــه  را  صلــح  گفت وگوهــای 
نزنــد، حتمــا آن را پیچیــده می کنــد.
یــک مقــام ارشــد دولــت ترمــپ 
کــه ماننــد ســایر مقامــات بــه خاطــر 
می خواهــد  موضــوع  حساســیت 
ناشــناس باقــی بمانــد، می گویــد: 
ــرای  ــیه ب ــد فشــار روس ــان بای »طالب
مذاکــره را حــس کنــد، نــه اینکــه بــه 
خاطــر یــک حامــی دیگــر احســاس 
ــت  ــروه دس ــن گ ــه ای ــجاعت ب ش

ــن اســت.« ــی ای دهــد. نگران
هشدار اول

کــه  آن  از  پــس  ســی ســال 
ــای  ــط نیروه ــوروی توس ــش ش ارت
ــد،  چریکــی افغــان شکســت خوردن
ــک  ــان ی ــا طالب ــیه ب ــرفت روس پیش
غیرقابــل  و  قابل توجــه  چرخــش 

ــت.  ــار اس انتظ
جنــگ ۱۹۷۹-۱۹۸۹ شــوروی 
سرپانگهداشــتن  آن  هــدف  کــه 
متحــد  کمونیســت  دولــت  یــک 

را  افغانســتان  بــود،  کرملیــن 
ویــران کــرد، باعــث کشته شــدن 
شــد  افغــان  یک میلیــون  حــدود 
ســکتورهای  و  زیرســاخت ها  و 
ــن  ــور را از بی ــن کش ــاورزی ای کش
ــات شــدیدی  ــگ تلف ــن جن ــرد. ای ب
شــوروی ها  دســت  روی  هــم 
ــی  ــکو خال ــه ی مس ــت؛ خزان گذاش
شــد و دســت کم جــان ۱۵ هــزار 
ســرباز روس را گرفــت. بســیاری 
ــای  ــط نیروه ــربازان توس ــن س از ای
ــه  ــه ب ــدند ک اســالم گرایی کشــته ش
طــور مخفیانــه از ســوی ایــاالت 

متحــده مســلح شــده بودنــد.
شــوروی  کهنه ســربازان 
یــا آن طــور کــه معــروف انــد » 

Afgantsy«هــا، هنــگام بازگشــت 
ــتقبالی  ــا اس ــدرت ب ــه ن ــه ب ــه خان ب
قهرمانــان  کــه  شــدند  روبــه رو 
ــه رو  ــا آن روب ــگ ب ــته از جن بازگش
می شــوند. در عــوض، آن هــا بــه 
عنــوان مایــه ی شــرم و خجالــت 
دیــده شــدند و نداشــتن پیــروزی در 
میــدان جنــگ نمــاد ناامیــدی نســبت 

ــد. ــوروی ش ــت ش ــه دول ب
ــده  ــاالت متح ــه ای ــی ک هنگام
و دیگــر کشــورهای عضــو ناتــو 
ــه  ــپتامبر ب ــالت ۱۱ س ــس از حم پ
ــن  ــکو از ای ــد، مس ــتان آمدن افغانس
ایتــالف کــه در حــال جنــگ بــا 
گــروه،  ایــن  میزبــان  و  القاعــده 

طالبــان بــود، حمایــت کــرد.
ســال ها،  گذشــت  بــا  امــا 
روســیه از مأموریــت ایــاالت متحــده 
ناامیــد شــد. بــه نظــر می رســید کــه 
ــی  ــا تمام ــه تنه ــده ن ــاالت متح ای
ــوروی  ــی ش ــه زمان ــتباهاتی را ک اش
تکــرار  بــود،  شــده  آن  مرتکــب 
ــدی  ــتباهات جدی ــد، بلکــه اش می کن
ــه ی آن  ــز مرتکــب می شــود؛ نمون نی

ــه  ــی ب ــت محل ــت دادن حمای از دس
ــی خودســرانه. ــل حمــالت هوای دلی
مســکو  مقامــات  همچنیــن 
نگــران ایــن بودنــد کــه ایــاالت 
ــی  ــی دایم ــای نظام ــده پایگاه ه متح
خــود را در حیاط خلــوت مســکو 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ایج
از  پــس  آن هــا  چشــم انداز 
اینکــه رییــس جمهــور بــاراک اوبامــا 
ــاالت  ــروج ای ــرای خ ــش را ب طرح
ــود،  ــالم نم ــتان اع ــده از افغانس متح
تغییــر کــرد. اوبامــا پــس از افزایــش 

ســطح نیروهــای ایــاالت متحــده در 
ــزار  ــدود ۱۰۰ ه ــه ح ــال ۲۰۱۱ ب س
ســرباز، تصمیــم گرفــت کــه هنــگام 
از کاخ ســفید، میــزان  خروجــش 
ــی در  ــای امریکای ــی از نیروه حداقل

ــد. ــی بمانن ــتان باق افغانس
محلــی  نیروهــای  کمبــود 
بالفاصلــه پــس از پایــان رســمی 
ایــاالت  جنگــی  عملیات هــای 
متحــده در ســال ۲۰۱۴ واضــح شــد. 
امریکایــی  بــا خــروج مشــاوران 
شــبه نظامیان  افغانســتان،  از 
عملیات هــای تهاجمــی بــزرگ را 
ــه  ــد. ولســوالی هایی ک ــر گرفتن از س
در کنتــرل دولــت بــود، بــه ســرعت 
ــات  ــاد. تلف ــان افت ــت طالب ــه دس ب

یافــت.  افزایــش  افغان هــا 
 ۲۰۱۵ ســپتامبر  مــاه  در 
ــدز  ــت کن ــان والی ــبه نظامیان طالب ش
تصــرف  را  افغانســتان  شــمال  در 
ــزرگ  ــک شــهر ب ــد. ســقوط ی کردن
بــرای نخســتین بار پــس از ۲۰۰۱ 
دولــت  ضعــف  نشــان دهنده ی 
ــک  ــا ی ــط ب ــدز فق ــود. کن ــل ب کاب

تاجیکســتان  از  رانندگــی  ســاعت 
قبــا  تاجیکســتان  دارد.  فاصلــه 
یکــی از ایالت هــای اتحــاد جماهیــر 
ــر  ــوز زی ــا هن ــه ت ــود ک ــوروی ب ش
ــت. ــده اس ــی مان ــیه باق ــوذ روس نف
از  یکــی  شــوملین،  جیمــز 
امــور  وزارت  پیشــین  مقامــات 
متحــده  ایــاالت  خارجــه ی 
طــرز  گــذار  »ایــده ی  می گویــد: 
فکــر همســایگان افغانســتان نســبت 
ــر  ــاالت متحــده را تغیی ــه نقــش ای ب

داد.«

 )۲۰۱۵( ســال  همــان  در 
در  شــبه نظامیان  گروهک هــای 
ــروع  ــتان ش ــف افغانس ــق مختل مناط
دولــت  بــه  بیعــت  اعــام  بــه 
ــامی  ــت اس ــد. دول ــامی کردن اس
گــروه تروریســتی یی اســت کــه 
شــناخته  نیــز  داعــش  نــام  بــه 
می شــود و ســال ۲۰۱۴ در عــراق 
بــا شکســت روبــه رو  و ســوریه 
ــه  ــان ک ــاف طالب ــود. برخ ــده ب ش
ــتان  ــت در افغانس ــه حکوم ــا ب صرف
متمرکــز اســت، دولــت اســامی 
بین المللــی  جاه طلبی هــای 
هــزاران  گــروه  ایــن  داشــت. 
مســلمان را از کشــورهای آســیای 
ــود در آورد.  ــتخدام خ ــه اس ــه ب میان
ــن،  ــری ترنی ــه ی دیمیت ــه گفت ب
رییــس مرکــز کارنگــی مســکو و 
ارتــش روســیه،  دگــروال ســابق 
ــرای  ــه ب ــا روی هم رفت ــن رویداده ای
ــود:  ــدار اول« ب ــان »هش ــیه هم روس
ــمال  ــورش در ش ــی ها و ش »سرکش
ــده کــه داعــش  ــن ای افغانســتان و ای
ارتــش  دارد،  حضــور  آن جــا  در 

سی سال پس از شکست تحقیرآمیز 
شوروی در افغانستان، 
مسکو می خواهد به کابل باز گردد
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بازگشت کرملین
جنرال جان نیکلسون که تا همین اواخر فرمانده نیروهای ایاالت 
متحده و ناتو در افغانستان بود، گفته است که مسکو تالش می کند 

تا بین ایاالت متحده و شرکای ایتالفی اش، اختالف به وجود بیاورد و 
»جدایی« بیاندازد. 

او در مصاحبه ی اخیرش گفت: »ما می دانیم که روسیه تالش 
می کند به دستاوردهای نظامی و سال ها پیشرفت نظامی ما در 

افغانستان لطمه بزند و شرکا را وادار کند که ثبات افغانستان را زیر 
سوال ببرند.«

با افزایش توجهات به روسیه، اتهامات هرچند ثابت نشده، اما 
پیوسته یی از سوی نیلکسون و سایر مقامات ارشد ایاالت متحده مطرح 

شده است مبنی بر اینکه کرملین سالح های کوچک را برای طالبان 
فراهم کرده است یا حداقل تدارک سالح های روسی از آسیای میانه به 
شبه نظامیان را تحمل کرده است. روسیه این اتهامات را رد کرده است.



صفحه ویـژه جـوانان

عصمت اهلل سروش
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نگرانی شهروندان و امیدواری مسووالن؛ 
امنیت انتخابات چگونه تأمین می شود؟

انتخابــات  روز  در  بین المللــی 
ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــوره دهی ب مش
ــتای  ــکاری در راس ــتان و هم افغانس
طرح هــای  خنثاســازی  و  کشــف 
اســت.  شــده  بیــان  تروریســتی 
ــی  ــالف بین الملل ــی ایت ــروی هوای نی
فعالیــت  انتخابــات  روز  در  نیــز 

داشــت. خواهــد  گســترده تری 
نیروهــای بین المللــی در تویتــی 
نوشــته اســت کــه بــرای تأمیــن 
ــژه ی  ــات نیروهــای وی امنیــت انتخاب
پولیــس ملــی افغانســتان توســط 
مشــاوران آلمــان و هالنــدی آمــوزش 

دیده انــد. 
امنیــت  مــورد  در  نگرانی هــا 

چیســت؟ انتخابــات 
ناظــر  نهادهــای  و  مــردم 
ــت  ــن امنی ــورد تأمی ــی در م انتخابات
انــد. مــردم از  انتخابــات نگــران 
حکومــت  و  امنیتــی  نهادهــای 
می خواهــد کــه امنیــت انتخابــات 
را تأمیــن و زمینــه ی مشــارکت مــردم 

کننــد. فراهــم  را  انتخابــات  در 
باشــنده ی  نیکــزاد،  مصطفــا 
ــران  ــه نگ ــد ک ــل می گوی ــهر کاب ش
اســت:  انتخابــات  امنیــت در روز 
ــن  ــه م ــی ک ــز رأی دهی ی ــر مرک »اگ
قــرار اســت در آن رأی  دهــم، هــدف 
حملــه قــرار گیــرد، رأی نمی دهــم.« 
آقــای نیکــزاد بــا اشــاره بــه حمالتــی 
کــه بــر مراکــز و گردهمایی هــای 
انتخاباتــی در کابــل و دیگــر والیــات 
انجــام شــده اســت، از نیروهــای 
امنیتــی می خواهــد کــه از همیــن 
حــاال امنیــت مراکــز رأی دهــی را 
را  آســیب پذیر  نقــاط  و  تأمیــن 

ــد. ــایی کنن شناس
ثبت نــام  زمــان  در 
مرکــز  چندیــن  رأی دهنــدگان، 
ــور  ــف کش ــاط مختل ــام در نق ثبت ن
و  انتحــاری  حمــالت  هــدف 
ــان  ــت. همچن ــرار گرف ــاری ق انفج
انتخاباتــی،  مبــارزات  آغــاز  بــا 
در  انتخاباتــی  گردهمایــی  پنــج 
خوســت،  ننگرهــار،  والیت هــای 
ــون  ــا کن ــار ت ــرات و تخ ــد، ه هلمن
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــدف حمل ه
ــخنگوی  ــمی، س ــظ اهلل هاش حفی
انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 
اعــالم  زمــان  از  کــه  می گویــد 
فهرســت ابتدایــی نامــزدان انتخابــات 
پارلمانــی، تاکنــون ۹ تــن از نامــزدان 
کشــته  مختلــف  رویدادهــای  در 

ند. شــده ا
چنــدی  نیــز  طالبــان  گــروه 
اعــالم کــرد کــه همــه ی  پیــش 
اخــالل  بــرای  را  تالش هاشــان 
ــن  ــد. ای ــه خــرج می ده ــات ب انتخاب
گــروه انتخابــات پارلمانــی پیشــرو را 

»یــک توطئــه ی امریکایــی ...
ادامه در صفحه ۵

ــزان  ــه ۲۸ می ــج روز ب ــا پن تنه
ــک  ــه نزدی ــت؛ روزی ک ــده اس مان
ــتان  ــهروند افغانس ــون ش ــه ۹ میلی ب
ــزد، ۲۵۰  ــان بیــش از ۲۵۰۰ نام از می
ــه  ــان ب ــوان نماینده ش ــه عن ــن را ب ت
ــا  ــتند. ب ــدگان می فرس ــس نماین مجل
توجــه بــه وخیم شــدن وضعیــت 
بی پیشــینه  اســتفاده ی  امنیتــی، 
تاکتیــک حمــالت  از  تروریســتان 
بــه  طالبــان  و هشــدار  انتحــاری 
تأمیــن  انتخابــات،  مختل کــردن 
ــات پارلمانــی پیشــرو،  امنیــت انتخاب
ــد  ــدی رون ــای ج ــی از چالش ه یک
ــرای  ــخت ب ــون س ــات و آزم انتخاب
ــی افغانســتان اســت. ــای امنیت نیروه
حملــه  چندیــن  دنبــال  بــه 
انتخاباتــی،  گردهمایی هــای  بــر 
در آخریــن مــورد روز شــنبه )۲۱ 
ــارزات  ــی مب ــک گردهمای ــزان( ی می
در  تخــار  والیــت  در  انتخاباتــی 
حملــه ی  هــدف  کشــور  شــمال 
انتحــاری قــرار گرفــت که ۱۴ کشــته 
و بیــش از ۳۰ زخمــی بــر جــای 
وجــود  نگرانی هایــی  گذاشــت. 
ــان در  ــت طالب ــن اس ــه ممک دارد ک
حملــه ی  چندیــن  انتخابــات  روز 
مختل کــردن  بــرای  را  هدفمنــد 
در  انتخابــات  ســوال بردن  زیــر  و 
ــف کشــور ســازماندهی  ــاط مختل نق

ــد. کن
ایــن نخســتین بــاری اســت 
ــن  ــت تأمی ــوولیت و مدیری ــه مس ک
نیروهــای  را  انتخابــات  امنیــت 
امنیتــی و دفاعــی افغانســتان بــه 
کــه  شــرایطی  در  دارنــد.  عهــده 
امنیــت نســبت بــه هــر ســال دیگــر 
رو بــه وخامــت گذاشــته و در کنــار 
انتخابــات  پارلمانــی،  انتخابــات 
ریاســت جمهــوری نیــز نزدیــک 
ــات ۲۸  ــن امنیــت انتخاب اســت، تأمی
میــزان، نیروهــای امنیتــی و حکومــت 
ــر یــک آزمــون  افغانســتان را در براب

ــت. ــرار داده اس ــخت ق س
امنیــت  نیــرو  تعــداد  چــه 
انتخابــات پارلمانــی را تأمیــن 

کــرد؟ خواهــد 
وزارت داخلــه می گویــد کــه 
ــی  ــروی امنیت ــزار نی ــش از ۵۰ ه بی
و دفاعــی امنیــت انتخابــات را در 
تأمیــن خواهنــد  سراســر کشــور 
دیــروز  از  نیروهــا  ایــن  کــرد. 

)یک شــنبه، ۲۲ میــزان( در مراکــز 
و محــالت رأی دهــی در سراســر 
تــا  شــده اند  توظیــف  کشــور 
آمادگی هــای الزم را بــرای تأمیــن 

امنیــت انتخابــات بگیرنــد.
مأمــوران  و  ارتــش  پولیــس، 
امنیــت ملــی، امنیــت انتخابــات روز 
شــنبه را تأمیــن می کننــد. نجیــب 
دانــش، ســخنگوی وزارت داخلــه 
روز شــنبه در یــک نشســت خبــری 
در کابــل گفــت کــه از جمــع ۵۴ 
ــن  ــزار ت ــدود ۴۵ ه ــرو، ح ــزار نی ه

ــد. ــس  ان ــان پولی آن
ایــن نیروهــا قــرار اســت امنیــت 
ــی  ــز رأی ده ــزار و ۱۰۰ مرک ــج ه پن
را -کــه شــامل حــدود ۲۱ هــزار 
در  می شــود-  رأی دهــی  محــل 
۳۳ والیــت تأمیــن کننــد. دانــش 
ــه ی  ــاس برنام ــر اس ــه ب ــد ک می گوی
بــا  امنیتــی و  نهادهــای  مشــترک 
ــدات  ــد تهدی ــزان بلن ــه می ــه ب توج
امنیتــی، در هــر مرکــز رأی دهــی، 
۲۰ نفــر از نیروهــای امنیتــی مؤظــف 

می شــوند.
پارلمانــی ۲۰۱۰  انتخابــات  در 
ــرباز  ــزار س ــک ه ــش از ی ــا بی تنه
تأمیــن  بــرای  ارتــش  و  پولیــس 
امنیــت انتخابــات مؤظــف شــده 
ــرای  ــد. شــمار نیروهایــی کــه ب بودن
تأمیــن امنیــت انتخابــات پیشــرو 
ــتر  ــب بیش ــه مرات ــده ، ب ــارده ش گم
از نیروهــای مؤظــف ســال ۲۰۱۰ 
ــان دهنده ی  ــود نش ــن خ ــت و ای اس
نامناســب  وضعیــت  و  تهدیــدات 

ــت.     ــی اس امنیت
شــیوه ی تأمیــن امنیــت رونــد 

انتخابــات
ــدی  ــی چن ــور غن ــس جمه ریی
پیــش بــرای برگــزاری بهتــر و تأمیــن 
ــی  ــات پارلمان ــر انتخاب ــت خوبت امنی
فرمانــی صــادر کــرد کــه در آن آمــده 
ــی و دفاعــی  ــای امنیت اســت: »نیروه
ــدان،  ــت کارمن ــا امنی ــد ت ــف ان مکل
دفاتــر مرکــزی و والیتــی کمیســیون 
کمیســیون  و  انتخابــات  مســتقل 
ــت  ــز ثب ــی، مراک ــکایات انتخابات ش
محــالت  رأی دهنــدگان،  نــام 
ــمارش آرا را  ــز ش ــی و مراک رأی ده

ــد.«  ــن نماین تأمی
نجیــب دانــش می گویــد کــه 
ــات در  ــد انتخاب ــت رون ــن امنی تأمی

ــت:  ــده اس ــم ش ــه تنظی ــه مرحل س
»افــزون بــه ۵۴ هــزار نیــرو کــه 
مشــترک  برنامــه ی  بــه  مطابــق 
ــتقامت های مشــخص  ــی، در اس امنیت
توظیــف می شــوند، برخــی قطعــات 
ــت  ــس در حال ــای پولی و جزوتام ه

ــت.« ــد داش ــرار خواهن ــزرف ق ری
ــز  ــت مراک ــن امنی ــه ی تأمی برنام
ــی  ــه گونه ی ــی ب ــالت رأی ده و مح
ــده شــده کــه مســوولیت اصلــی  چی
پولیــس  نیروهــای  بــه عهــده ی  
ــی را  ــد امنیت ــن کمربن اســت و آخری
ــی  ــز رأی ده ــراف مراک ــا در اط آن ه
دوم  کمربنــد  می کننــد.  ایجــاد 
امنیتــی توســط نیروهــای ارتــش 
ــی  ــای هوای ــود. نیروه ــاد می ش ایج
نیــز مراکــز رأی دهــی را از هــوا 
ــت  ــوران امنی ــد. مأم ــارت می کنن نظ
ــایی و  ــه ی شناس ــز در زمین ــی نی مل
اخالل گرانــه  طرح هــای  کشــف 
خرابکارانــه،  فعالیت هــای  و 
ــترده یی  ــز و گس ــای متمرک فعالیت ه

انجــام خواهنــد داد.
ــه  ــی ب ــای منته ــان راه ه همچن
مراکــز رأی دهــی و مناطــق حســاس 
همــه از هــوا و زمیــن زیــر نظــارت 
از  تــا  گرفــت  خواهنــد  قــرار 

هراس افگنــان  احتمالــی  حمــالت 
جلوگیــری شــود.

میــان  هماهنگــی  بــرای 
و  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 
نهادهــای امنیتــی افغانســتان یــک 
شــده  ایجــاد  هماهنگــی  مرکــز 
ــه وار  ــورت هفت ــه ص ــه ب ــت ک اس
بــا حضــور نیروهــای بین المللــی 
تمــام  می کنــد.  برگــزار  نشســت 
امنیــت  )تأمیــن  امنیتــی  مراحــل 
رأی دهنــدگان،  ثبت نــام  مراکــز 
انتقــال مــواد انتخاباتــی بــه والیــات 
و مراکــز رأی دهــی و تأمیــن امنیــت 
روز برگــزاری انتخابــات( زیــر نظــر 

می شــود. انجــام  مرکــز  ایــن 
در آخریــن نشســت ایــن مرکــز 
میــزان(،   ۱۷( پیــش  روز  شــش 
آماد گی هــا  از  امنیتــی  مقام هــای 
ــن امنیــت تمامــی مــوارد  ــرای تأمی ب
تعهــد  و  دادنــد  انتخاباتــی خبــر 
گفتنــد  همچنــان  آنــان  ســپردند. 
ــش  ــی بی ــای امنیت ــراُ نیروه ــه اخی ک
ــرای  ــترک را ب ــات مش ــج عملی از پن
ــن  ــی و تأمی ــدات امنیت کاهــش تهدی
انجــام  انتخابــات  رونــد  امنیــت 

ــد. داده ان
ســخنگوی  دانــش،  نجیــب 

ــری  ــت خب ــه در نشس وزارت داخل
کــه  گفــت  خــود  شــنبه ی  روز 
نیروهــای امنیتــی در هفتــه ی گذشــته 
زمینــه ی  فراهم ســازی  بــرای 
مشــارکت تمــام مــردم در انتخابــات 
مســتقل  عملیــات   ۳۰ از  بیــش 
کشــور  ســطح  در  را  مشــترک  و 

موفقانــه انجــام داده انــد.
در همیــن حــال ســید حفیــظ اهلل 
کمیســیون  ســخنگوی  هاشــمی، 
ــنبه در  ــات روز یکش ــتقل انتخاب مس
ــای  ــود از نهاده ــری خ ــت خب نشس
امنیتــی افغانســتان خواســت کــه 
در راســتای تأمیــن امنیــت رونــد 
ــدی کار  ــورت ج ــه ص ــات ب انتخاب

ــد. کنن
ــت  ــن امنی ــمی تأمی ــای هاش آق
را  رأی دهنــدگان  ثبت نــام  رونــد 
ــدواری  ــراز امی ــد و اب ــه خوان موفقان
کــرد کــه مســووالن امنیتــی بــه 
ــه  ــز توج ــات نی ــت روز انتخاب امنی

ــد. کنن
در روز  زنــان  امنیــت  تأمیــن 
انتخابــات نیــز یکــی از از موضوعات 
رییــس  فرمــان  در  اســت.  مهــم 
جمهــور آمــده اســت: »وزارت امــور 
داخلــه مکلــف اســت تــا تعــداد الزم 
منســوبین طبقــه ی انــاث پولیــس 
مشــارکت  منظــور  بــه  را  ملــی 
و  انتخابــات  در  زنــان  بیش تــر 
ــز  ــا در مراک ــت آن ه ــن مصونی تأمی
ــد.« اگــر در  ــات توظیــف نمای انتخاب
ــور  ــک مأم ــی ی ــز رأی ده ــر مرک ه
پولیــس زن مؤظــف شــود، در کل 
بایــد  زن  مأمــور   ۵۰۰۰ از  بیــش 
ــت  ــت و مصونی ــن امنی ــرای تأمی ب
ــماری از  ــا در ش ــود، ام ــارده ش گم
مناطــق بــه دلیــل نبــود پولیــس زن و 
ــس  ــتقرار پولی ــج، اس ــنت های رای س

ــود. ــد ب ــن نخواه زن ممک
نیروهــای بین المللــی در تأمیــن 
امنیــت انتخابــات چــه نقشــی 

ــد؟ دارن
کمیســیون مســتقل انتخابــات 
ــه  ــرد ک ــام ک ــنبله اع ــاه س در ۲۱ م
نیروهــای حمایــت قاطــع در تأمیــن 
امنیــت انتخابــات ســهم خواهنــد 
ــازمان  ــت س ــأت معاون ــت. هی گرف
ملــل محتــد در افغانســتان گفتــه بــود 
ــز  ــع نی ــت قاط ــت حمای ــه مأموری ک
ــی  ــی امنیت ــه ی مل ــه ی برنام در تهی
بــرای انتخابــات نقش داشــته اســت.
گزارش هــا،  اســاس  بــر 
مســتقر  بین المللــی  نیروهــای 
برگــزاری  روز  در  افغانســتان  در 
انتخابــات بــرای حفــظ امنیــت و 
جلوگیــری از بــروز خطــر حملــه بــه 
الزم  محل هــای  در  رأی دهنــدگان 
مســتقر خواهنــد شــد. بی بی ســی 
کــه  اســت  گفتــه  گزارشــی  در 
نیروهــای  اصلــی  مســوولیت 

وزارت داخله می گوید که بیش از ۵۰ هزار نیروی امنیتی و دفاعی امنیت انتخابات را در سراسر 
کشور تأمین خواهند کرد. این نیروها از دیروز )یک شنبه، ۲۲ میزان( در مراکز و محالت رأی دهی در 

سراسر کشور توظیف شده اند تا آمادگی های الزم را برای تأمین امنیت انتخابات بگیرند.
پولیس، ارتش و مأموران امنیت ملی، امنیت انتخابات روز شنبه را تأمین می کنند. نجیب 

دانش، سخنگوی وزارت داخله روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که از جمع ۵۴ هزار 
نیرو، حدود ۴۵ هزار تن آنان پولیس  اند.

این نیروها قرار است امنیت پنج هزار و ۱۰۰ مرکز رأی دهی را -که شامل حدود ۲۱ هزار محل 
رأی دهی می شود- در ۳۳ والیت تأمین کنند. دانش می گوید که بر اساس برنامه ی مشترک 

نهادهای امنیتی و با توجه به میزان بلند تهدیدات امنیتی، در هر مرکز رأی دهی، ۲۰ نفر از نیروهای 
امنیتی مؤظف می شوند.

در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ تنها بیش از یک هزار سرباز پولیس و ارتش برای تأمین امنیت 
انتخابات مؤظف شده بودند. شمار نیروهایی که برای تأمین امنیت انتخابات پیشرو گمارده شده ، 

به مراتب بیشتر از نیروهای مؤظف سال ۲۰۱۰ است و این خود نشان دهنده ی تهدیدات و وضعیت 
نامناسب امنیتی است.    



نگرانی شهروندان و ...

پیشــرو،  پارلمانــی  انتخابــات 
عمدتــا میــدان رزم سیاســی احــزاب 
فکــری  خــط  بــا  نامزدانــی  یــا 
احــزاب و کاندیداهــای نوظهــور 
ــل  ــن دلی ــه همی و مســتقل اســت. ب
آزمــون  میــزان،   ۲۸ انتخابــات 
دشــوار  گزینــش  روز  و  ســخت 
بــرای مــردم  افغانســتان اســت. 
بریــدن از احزابــی کــه در چنــد 
ــردم  ــی م ــر زندگ ــر ب ــه ی اخی ده
تأثیــر گذاشــته و اعتمــاد بــه نیــروی 
ــس  ــان پ ــوز امتح ــه هن ــی ک جوان
نــداده، انتخــاب را بــرای مــردم 

اســت.  کــرده  ســخت تر 
پنــج  بــا  روز  اطالعــات 
حــوزه ی  پنــج  در  شــهروند 
از  و  کــرده  انتخاباتــی گفت وگــو 
آنــان پرســیده اســت کــه در آن 
حزبــی  کاندیداهــای  حوزه هــا 
چقــدر محبوبیــت دارنــد و در افــکار 
عمومــی نســبت بــه کاندیداهــای 
دارنــد. جایگاهــی  چــه  مســتقل 
ــوندگان  ــه ی مصاحبه ش ــه گفت ب
اســتثنای  بــه  اکثــر حوزه هــا،  در 
ــخ،  ــت بل ــی والی ــوزه  ی انتخابات ح
میــان  در  حزبــی  کاندیداهــای 
ــد  ــی ندارن ــت چندان ــردم محبوبی م
بــه  متمایــل  عمومــی  فضــای  و 

کاندیداهــای مســتقل اســت.
جــواد عمیــد، فعــال مدنــی 
هــرات،  والیــت  باشــنده ی  و 
می گویــد کــه در هــرات همــه ی 
مســتقل  را  خودشــان  کاندیداهــا 
ــزاب  ــون اح ــد: »چ ــی می کنن معرف
میــان  خوبــی  وجهــه ی  سیاســی 
مــردم ندارنــد. شــماری از کاندیداها 
حــزب  یــک  ســوی  از  هرچنــد 
خــاص حمایــت می شــوند، امــا 
ــقل  ــزد متس ــون نام ــه عن ــود را ب خ
جــا می زننــد. روحیــه ی جمعــی 
در ســطح شــهر هــرات ایــن اســت 
ــتقل رأی  ــای مس ــه کاندیداه ــه ب ک

بدهنــد.«
ــد، در  ــای عمی ــه ی آق ــه گفت ب
ــه  ــا قضی ــتا ها ام ــوالی ها و روس ولس
فــرق می کنــد و نــگاه مــردم بــه 
ــت. ــی اس ــی و حزب ــات قوم انتخاب

باشــنده ی  زمــری،  ذبیــح اهلل 
شــهر جالل آبــاد، مرکــز والیــت 
زمــری  آقــای  اســت.  ننگرهــار 
می گویــد کــه افــکار عمومــی در 
والیــت ننگرهــار از نامــزدان مســتقل 
ــه ی وی  ــه گفت ــد. ب ــت می کن حمای
کاندیداهایــی کــه از طــرف احــزاب 
ــود را  ــز خ ــوند، نی ــت می ش حمای
مســتقل جــا زده انــد. زیــرا بــه قــول 
وی نــگاه مــردم نســبت بــه احــزاب 
ــی در  ــزاب فعل ــت: »اح ــت نیس مثب
ــد  ــدرت گرفته ان ــگ ق ــایه ی تفن س
ــت  ــه سیاس ــد ک ــاال می خواهن و ح
ــراد  ــن احــزاب اف ــد. در رأس ای کنن
و اشــخاصی انــد کــه در جنگ هــای 
ــت  ــهرها دس ــب ش ــی و تخری داخل
بــاز داشــته اند. آنــان امتحان شــان 
را داده انــد و مــردم افغانســتان از 

آنــان گریــزان می باشــند.«
ــردم  ــه م ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
مثــل  نیــز  کندهــار  والیــت  در 
ــای  ــر از کاندیداه ــای دیگ والیت ه
ــد.  مســتقل و جــوان حمایــت می کن
عطــااهلل عطــا، باشــنده  و فعــال مدنی 
ــه ی  ــه روزنام ــار ب ــت کنده از والی
ــد کــه مــردم  اطالعــات روز می گوی
از کارکــرد نماینــدگان قبلــی راضــی 

لطف علی سلطانی

اشــغال  توجیــه  ادامــه  بــرای   
خارجــی« خوانــد و گفــت هر کســی 
موفقیت آمیــز  انجــام  بــرای  کــه 
بــه  و  کنــد  انتخابــات همــکاری 
را  امنیتــی  نیروهــای  خصــوص 

می دهنــد. قــرار  هــدف 
بــر  ایــن هشــدار  آنکــه  بــا 
ــا  ــت، ام ــزوده اس ــردم اف ــی م نگران
»نشــخوار«  را  آن  داخلــه  وزارت 
طالبــان  تکــراری  حرف هــای 
خارجــی  حامیــان  دیکتــه ی  بــا 
در  ایــن وزارت  آنــان می خوانــد. 
ــه  ــرده اســت ک ــد ک ــی تأکی اعالمیه ی
ــوان  ــام ت ــا تم ــی ب ــای امنیت نیروه
بــرای تأمیــن امنیــت انتخابــات تالش 
کــه  دارنــد  آمادگــی  و  می کننــد 
زمینــه ی برگــزاری انتخابــات امــن را 

بــرای همــگان مســاعد ســازند.
ــل  ــازمان مل ــاون س ــأت مع هی
)یونامــا(  افغانســتان  در  متحــد 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــته اع ــز روز گذش نی
ســازمان ملــل متحــد عمیقــا نگــران 
ــه  ــوط ب ــاری مرب ــونت های ج خش
ــا  ــات در افغانســتان اســت. ام انتخاب
ــات  ــا از اقدام ــه ی گذشــته یونام هفت
ــرای  ــتان ب ــی افغانس ــای امنیت نیروه
ابــراز  انتخابــات  امنیــت  تأمیــن 
ــا  ــه ب ــود ک ــه ب ــرده، گفت ــت ک رضای
ــی،  ــدی امنیت ــای ج ــود چالش ه وج
در  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای 
فرصــت  فراهم ســازی  زمینــه ی 
کشــور  ایــن  شــهروندان  بــرای 
حــق  از  اســتفاده  خصــوص  در 

کرده انــد. تــالش  رأی شــان، 
در  و  ولســوالی ها  کــدام  در 
ــزار  ــات برگ ــز، انتخاب ــد مرک چن

؟ د نمی شــو
انتخابــات،  رونــد  آغــاز  در 
ــی  ــات پارلمان ــه انتخاب ــود ک ــرار ب ق
مرکــز   ۳۵۵ و  هــزار  هفــت  در 
رأی دهــی برگــزار شــود، امــا آن 
ــد کــه  زمــان مســووالن امنیتــی گفتن
۹۴۵ مرکــز در مناطقــی قــرار دارد 
کــه تحــت کنتــرل نیروهــای مخالــف 
مســلح دولــت اســت و انتخابــات در 

ایــن مراکــز برگــزار نمی شــود.
ــتقل  ــیون مس ــخنگوی کمیس س
ــن  ــه ای ــد ک ــات حــاال می گوی انتخاب
شــمار مراکــز از فهرســت مراکــز 
رأی دهــی خــارج شــد و در نهایــت 
ــزار و ۱۰۰  ــج ه ــت در پن ــرار اس ق
ــزار  ــات برگ ــی انتخاب ــز رأی ده مرک
ــزار  ــش از دو ه ــود. در کل در بی ش
ــزار  ــات برگ ــی انتخاب ــز رأی ده مرک

نمی شــود.
وضعیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــان  ــد طالب ــی و تهدی ــب امنیت نامناس
رونــد  مختل کــردن  بــه  مبنــی 
انتخابــات، مسدود شــدن شــماری 
از مراکــز رأی دهــی نیــز محتمــل 
اســت. هــرگاه یــک مرکــز رأی دهــی 
هــدف حملــه قــرار گیــرد، آن مرکــز 

تعطیــل خواهــد شــد.
ــه  ــی ک ــت غزن ــه والی ــزون ب اف
ــود،  ــزار نمی ش ــات در آن برگ انتخاب
در ۱۰ ولســوالی دیگــر نیــز انتخابات 
ولســوالی  نمی شــود.  برگــزار 
ــت بغــالن، وردوج  دهنه غــوری والی
و یمــگان بدخشــان، کوهســتانات 
ــوزاد،  ــل، ن ــان زاب ــرپل، خاک افغ س
خانشــین،  ریــگ  قلعــه،  موســا 
ــد از  ــت هلمن ــو والی ــران و دیش بغ
ــا  ــه در آن ه ــت ک ــوالی هایی اس ولس

نمی شــود. برگــزار  انتخابــات 
ــی  ــات پارلمان ــزاری انتخاب برگ
در والیــت غزنــی پــس از آن بــه 
تأخیــر افتــاد کــه مســأله ی انتخابــات 
شــدت  بــه  والیــت  ایــن  در 
ــت  ــرار اس ــد. ق ــز ش اختالف برانگی
انتخابــات پارلمانــی در ایــن والیــت 
ریاســت  انتخابــات  بــا  همزمــان 
جمهــوری در بهــار ســال آینــده 

ــود.  ــزار ش برگ

ــای احــزاب  ــه کاندیداه نیســتند و ب
ــوزه  ی  ــد: » در ح ــز رأی نمی دهن نی
هیــچ  سیاســی  احــزاب  کندهــار 
ــش  ــردم از ش ــد. م ــی ندارن محبوبیت
الــی ۱۰ کاندیــدای مشــخص جــوان 
و بــا برنامــه حمایــت می کننــد و 
ــه پارلمــان  ــان را ب ــد آن ــالش دارن ت

ــتند.« بفرس
محمــد احمــدی، فعــال مدنی و 
ــان اســت. او  باشــنده ی والیــت بامی
ــه  ــان توج ــردم در بامی ــد م می گوی
ــدارد و در  ــزاب ن ــه اح ــی ب چندان
ــر اســاس  اکثــر مــوارد رأی مــردم ب
صنــدوق  بــه  روســتا  و  منطقــه 
ــی  ــد و در برخ ــد ش ــه خواه ریخت
مــوارد هــم شــخصیت و کاریزمــای 

ــت. ــرح اس ــا مط ــود کاندیداه خ
ــی از  ــال مدن ــی، فع ــا یفتل رزق
کابــل می گویــد کــه در پایتخــت 
شــمار افــرادی کــه خودشــان را 
کاندیــدا  حــزب  یــک  آدرس  از 
کرده انــد، محــدود اســت. او معتقــد 
ــه  ــرادی ک ــه جــز از اف ــه ب اســت ک
عضویــت احــزاب را گرفتــه اســت، 
کاندیداهــای  بــه  مــردم  متباقــی 
ــاور  ــه ب ــد. ب ــزاب رأی نمی دهن اح
وی مــردم در پایتخــت خاطــره ی 
خوشــی از احــزاب جهادی-سیاســی 

ــدارد.  ن
در والیــت بلــخ امــا بــه صورت 
اســتثنایی میــزان محبوبیــت نامــزدان 
حزبــی بــا نامــزدان مســتقل برابــری 
افضــل  محمــد  داکتــر  می کنــد. 
حدیــد، رییــس شــورای والیتــی 
ــگاه  ــد ن ــه هرچن ــد ک ــخ می گوی بل
ــادی- ــورد احــزاب جه ــردم در م م
سیاســی نســبت بــه گذشــته عــوض 
ــزاب  ــوز اح ــا هن ــت، ام ــده اس ش
ســنگین  وزنه هــای  عنــوان  بــه 
سیاســی در ایــن والیــت مطــرح 
انــد. بــه گفتــه ی او، بــه ترتیــب 
جنبــش  جمعیــت،  حــزب  ســه 
احــزاب  از  اســالمی  وحــدت  و 
او  می باشــند.  بلــخ  در  بانفــوذ 
ــوری  ــی ط ــو انتخابات ــد ج می گوی
ــه ممکــن رأی  ــه نظــر می رســد ک ب
ــزاب  ــای اح ــان کاندیداه ــردم می م
 ۵۰-۵۰ مســتقل  کاندیداهــای  و 

ــود. ــیم  ش تقس
میــان  در  سیاســی:  احــزاب 

مــردم نفــوذ فعــال و گســترده داریــم
ــدام  ــا هرک ــی ام ــزاب سیاس اح
و  پایــگاه  از  کــه  می کننــد  ادعــا 
جایــگاه قــوی اجتماعــی برخــوردار 
انــد و اگــر انتخابــات عادالنــه و 
عــاری از تقلــب برگــزار شــود، 
کاندیداهــای  از  زیــادی  شــمار 
همســو بــا احــزاب جهادی-سیاســی 
بــه پارلمــان بعــدی راه خواهنــد 

ــت.  یاف
حــزب اســالمی بــه رهبــری 
ــک  ــه نزدی ــار -ک ــن حکمتی گلبدی
بــه دو ســال می شــود بــه رونــد 
صلــح پیوســته اســت- در انتخابــات 
کاندیــدا   ۱۰۰ از  بیــش  پیشــرو 
ســخنگوی  افغــان،  نــادر  دارد. 
کــه  می گویــد  اســالمی  حــزب 
طــرح  مطابــق  انتخابــات  اگــر 
احــزاب پیــش می رفــت و تمــام 
بــرآورده  احــزاب  خواســت های 
ــترین  ــالمی بیش ــزب اس ــد، ح می ش
کرســی را در پارلمــان آینــده بــه 
دســت مــی آورد. بــا آن هــم او ابــراز 
صورتــی  در  می کنــد  امیــدواری 
کــه انتخابــات پارلمانــی پیشــرو بــه 
ــترین  ــب نخــورد، بیش بن بســت تقل
رأی را کاندیداهــای حــزب اســالمی 

بــه دســت خواهنــد آورد.
حــزب  رهبــری  هیــأت 
ــا  ــتان ام ــالمی افغانس ــت اس جمعی
در  کــه  اســت  گرفتــه  تصمیــم 
ایــن انتخابــات، هیــچ فــردی را 
ــوان  ــه عن ــزب ب ــن ح ــانی ای از نش
ــور رحمــان  ــد. ن نامــزد معرفــی نکن
ــزب  ــن ح ــای ای ــی، از اعض اخالق
ــی و  ــدای حزب ــه کاندی ــد ک می گوی
مســتقل هیــچ تغییــر حقوقی یــی بــه 
ــد: »هیــأت رهبــری  ــان نمی آوردن می
ــت  ــم گرف ــت تصمی ــزب جمعی ح
نداشــته  کاندیدایــی  هیــچ  کــه 
می  گویــد  او  آن هــم  بــا  باشــد.« 
کــه شــمار کاندیداهــای کــه بــا 
ــه  ــد، ب ــو ان ــت هم س ــزب جمعی ح
بیــش از ۲۰۰ نفــر می رســد. بــه 
گفتــه ی آقــای اخالقــی، پــس از 
ــالم  ــات اع ــیون انتخاب ــه کمیس آنک
از  رأی دهــی  روز  در  کــه  کــرد 
ــرد،  ــک کار می گی ــتم بایومتری سیس
خوشــبینی ها  و  امیدواری هــا 
از راه یابــی شــمار زیــاد نامــزدان 

نامزدان حزبی؛ پرطمطراق در 
تبلیغات، کم فروغ در محبوبیت

حــزب کاندیــدا کرده انــد کــم اســت 
ــه  ــم ب ــان ه ــماری از آن ــر ش و اگ
مجلــس راه یافتنــد، بیشــتر بــه دلیــل 
ــان  ــت شخصی ش ــا و محبوبی کاریزم
ــی  ــه حزب ــه اینکــه ب ــوده اســت، ن ب

داشــته اند.« تعلــق 
فقیــری،  آقــای  گفتــه ی  بــه 
احــزاب سیاســی یی کــه در رأس آن 
ــد،  ــرار دارن ــادی ق ــای جه چهره ه
ــته اند  ــنتی داش ــی س ــگاه اجتماع پای
و بــا ارزش هــای نوینــی کــه جوانــان 
ســازگار  دارنــد،  بــاور  آن  بــه 
نیســت. او اســتدالل می کنــد کــه 
بــر اســاس آمارهــای رســمی ۶۵ 
درصــد جمعیــت کشــور را جوانــان 
تشــکیل می دهنــد؛ جوانانــی کــه در 
ــد احــزاب  ــان شــکل گیری و تول زم
خردســال  کــودکان  یــا  سیاســی 
ــده  ــا نیام ــه دنی ــوز ب ــا هن ــد ی بودن
بودنــد و اکنــون بــا ارزش هــای 
احــزاب سیاســی چنــدان موافــق 

ــتند.  نیس
آقــای فقیــری معتقــد اســت 
ــو  ــل ن ــی نس ــت اجتماع ــه زیس ک
اجتماعــی  زیســت  بــه  نســبت 
ــی در  ــزاب سیاس ــه اح ــی ک دوران
تفــاوت  بودنــد،  تولــد شــده  آن 
ارزش هــا  »اکنــون  دارد:  فاحــش 
ــی  ــاال کس ــت. ح ــده اس ــوض ش ع
ــان  ــزب از ج ــک ح ــر ی ــرای رهب ب
خــود نمی گــذرد و خــود را قربانــی 

» . نمی کنــد
آقــای فقیــری معتقــد اســت 
ــل  ــه دو دلی کــه احــزاب سیاســی، ب
ــردم  ــان م ــت خــود را در می محبوبی
از دســت داده انــد: اول بــه ایــن 
ــت  ــه ی مثب ــان کارنام ــه آن ــل ک دلی
اینکــه  دوم  نداشــته اند؛  مؤثــر  و 
اکثــر احــزاب موجــود در افغانســتان 
وابســته بــه یــک فــرد اســت، نــه بــه 
ــم  ــکیالت منظ ــاختار و تش ــک س ی
ــه  ــی ک ــتان وقت ــی: »در افغانس حزب
ــا  یــک فــرد یــک اشــتباه می کنــد، ب
خــود تمــام ســاختار را بــه بی راهــه 
و انحــراف می کشــاند. بــه بــاور 
مــن یــک ســازمان بــه جــای اینکــه 
ــد،  ــته باش ــوی داش ــس ق ــک ریی ی
ــد.  ــته باش ــوی داش ــد اعضــای ق بای
ــط  ــرد متوس ــک ف ــد ی ــس بای ریی

ــد.« باش

در  بــا حــزب جمعیــت  همســو 
پارلمــان آینــده، بیشــتر شــده اســت.
اســالمی  وحــدت  حــزب 
والیــت   ۱۵ از  افغانســتان  مــردم 
ضیــا،  انجنیــر  دارد.  کاندیــدا   ۲۳
ایــن حــزب  انتخابــات  مســوول 
می گویــد کــه بیــش از نیمــی از 
ــه  ــدت ب ــزب وح ــای ح کاندیداه
ــه ی  ــه گفت ــد. ب ــان راه می یابن پارلم
 ۱۸ از  انتخابــات گذشــته  در  وی، 
کاندیــدای ایــن حــزب ۱۰ تــن آنــان 

بــه مجلــس راه یافتــه  بودنــد.
اســالمی  جنبــش  حــزب 
افغانســتان -کــه در حــوزه ی شــمال 
ــرح  ــوذ مط ــزب بانف ــوان ح ــه عن ب
والیــت   ۱۶ از  امســال  اســت- 
بشــیر  دارد.  کاندیــدا   ۴۵ کشــور 
ــد  ــای ارش ــج، از اعض ــد ته ین احم
ــان  ــه آن ــد ک حــزب جنبــش می گوی
ــدی  ــان بع ــد در پارلم ــر دارن در نظ
ــان  ــی های پارلم ــد از کرس ۲۰ درص
را  اداری  هیــأت  کرســی  یــک  و 
ــم  ــا امیدواری ــد: » م ــود کن از آن خ
مشــکالت،  تمامــی  به رغــم 
بــه  نســبت  بیشــتری  نماینــدگان 
ــا  ــتیم. م ــس بفرس ــه مجل ــته، ب گذش
ــت  ــت هوی ــرای سرنوشــت و تثبی ب
]خویــش[ مبــارزه کرده ایــم و در 
ــار  ــک ب ــردم را ی ــخ م ــع تاری واق
ــده کرده ایــم. دلیــل اینکــه  دیگــر زن
ــت  ــش حمای ــزب جنب ــردم از ح م

اســت.« همیــن  می  کننــد، 
مجلــس  در  او،  گفتــه ی  بــه 
گذشــته از آدرس حــزب جنبــش 
اســالمی ۱۳ تــا ۱۴ نفــر بــه مجلــس 
ــه  ــد و س ــه بودن ــدگان راه یافت نماین
چهــار نماینــده ی دیگــر نیــز بــا 

حــزب جنبــش هم ســو بودنــد.
ــاور  انــد  ــه ایــن ب کارشناســان ب
کــه اکثــر احــزاب در افغانســتان بــر 
تعلق هــای  و  انگیزه هــا  اســاس 
ــکل  ــی ش ــا مذهب ــمتی ی ــی، س قوم

نــد.  گرفته ا
ســید محمــد فقیــری، اســتاد 
کــه  اســت  معتقــد  دانشــگاه 
ــزاب در  ــگاه اح ــذاری و جای تأثیرگ
میــان مــردم چنــدان مطلــوب نیســت 
ــگاه  ــزاب ن ــه اح ــبت ب ــردم نس و م
مثبتــی نــدارد: »شــانس کاندیداهــای 
یــک  آدرس  از  را  کــه خودشــان 
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  بخش دوم و پایانی  منبع: سالمت نیوز   بخش سوم و پایانی

  بخش نخست  منبع: سالمت نیوز

۲. حاکمیت احزاب و سازمان های جهادی
۳. حاکمیت راست افراطی

۴. لیبرال دموکراسی
نیازی نیست که به چگونگی و ره آورد سه جریان نخستین بپردازم. آن چه مهم 
است، چگونگی و ره آورد لیبرال دموکراسی است. من باور دارم که »کنفرانس بن« 
بیشتر به یک جرگه ی سنتی می ماند که به کمک و حمایت جامعه ی جهانی تدویر 
می یابد. تقسیم قدرت بر اساس توان نظامی و کاریزما، تمام برنامه ی این جرگه ی 
سنتی است. نگرش مدرن و کردار سنتی، پارادوکس این فرایند است. ناکارآمدی 

فرایند دولت سازی و حکومت داری خوب، نتیجه ی این حالت متناقض نما است.
لیبرال«  بگذارید بی پرده بگویم که جامعه ی جهانی بر مبنای »نظریه ی صلح 
می خواهد به صلح، دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر، حاکمیت قانون، نظام 
متمرکز ریاستی... در جامعه ی سنتی و پیشامدرن افغانستان جامه ی عمل بپوشاند. 
توضیح  اندکی  باشد.  داشته  افغانستان  از جامعه شناختی  دقیقی  اینکه درک  بدون 

می دهم:
فرهیختگان می دانند که سنت های اجتماعی در میان غریزه و عقل قرار دارد. 
هرگونه سنت ستیزی، جامعه را غریزه یی می سازد و خشونت از جنس غریزه است. 
اجتماعی  بر سنت های  متکی  با سنت ستیزی و نگرش های  سه جریان نخستین 
سنگواره، ره آوردی جز خشونت نداشته است. جریان چهارم چگونه؟ فقط اشارت 

می کنم:
طبقه یی  چنین  فاقد  افغانستان  و  است  متوسط  طبقه ی  خواست  دموکراسی 
پیدا می کند و عماًل  را  پایه ی عینی، حالت معلق  نداشتن  با  می باشد. دموکراسی 
نیروهای زر و زور را فربه می سازد. مجریان نظریه ی »صلح سازی لیبرال« می خواهند 
که قدرت مندان محلی و دارای کاریزما را تبدیل به نیروی اقتصادمحور و تجارت پیشه 
سازند و فرایند ثبات را تقویت کنند. با همین دلیل و انگیزه، انجوها همراه و همکار 
چنین نیروهایی می شوند و بیشترینه ی پروژه ها آگاهانه به قدرت مندان محلی داده 
می شود. قدرت آمیخته به ثروت، ره آورد نظریه ی »صلح لیبرال« در افغانستان است. 
پارلمان از نخستین دوره تا کنون، جوالنگاه چنین معادله یی بوده است. البته این به 

معنای نادیده گرفتن شخصیت های آگاه، صادق و وطن دوست در پارلمان نیست.
نتیجه:

- وجه علتی بحران، جدال سنت و تجدد در جامعه ی پیشامدرن است
- فقدان طبقه ی متوسط، دموکراسی را امری معلق ساخته است

- نظریه ی »صلح لیبرال« با پروژه ی تبدیل کردن قدرت مندان سالح محور به 
نتیجه ی چنین  اقتصادمحور، بحران آفرینی می کند. گسترش فساد  تجارت پیشگان 
بازوی  و  دولت  ناکارآمدی  نادیده انگاشتن  معنای  به  این  البته  است،  عملکردی 

اجرایی آن نیست
- تجویز نسخه ی جامعه ی متوازن و توسعه یافته ی غربی برای کشور پیشامدرن 

و عمیقاً سنتی، امری است که عقالنیت سیاسی بر نمی تابد
واقعیاتی  چنین  از  دولت سازی،  فرایند  ناکارآمدی  خشونت،  گسترش   -

سرچشمه می گیرد
- عقبه های تروریزم و اکستریمیزم، این خالء را به آسانی تبدیل به پرتگاه 

وحشتناک می کند
مافیای  بین المللی،  تروریزم  است:  همکار  پرتگاه  این  در  جریان  چهار   -
بین المللی، اکستریمیزم و اقتصاد سیاه. افغانستان و منطقه در چنین بحرانی غوطه ور 
مدیریت  ملی خود  منافع  به  توجه  با  را  بحران  این  راحتی  به  همسایگان  است. 

می کنند، اما افغانستان در این چهار کوره ی آتش پیوسته می سوزد
افغانستان  که  می کنم  تأکید  فقط  نمی پردازم.  بحران  دالیل  و  عوامل  به   -
افغانستان میدان تقابل سه استراتیژی  گره گاه تضادهای منطقوی و جهانی است. 
امنیتی خاورمیانه، جنوب آسیا و آسیای مرکزی است. )هزار نکته ی باریک تر ز مو 

این جاست(
- صاحبان زور و زر با راه یافتن به خانه ی ملت صاحب قدرت قانونی می شوند 
و مصونیت پارلمانی. قدرت در قوه ی مقننه به معنای حضور تأثیرگذار در دو قوه ی 

دیگر است. راز اشتیاق را در چنین نکته هایی باید جست.
- امیدوارم آگاهی مردم جریان ساز شود که در این دوره انسان های آگاه به 
منافع ملی، مسوولیت پذیر و دارای شخصیت حقیقی بیشتر به پارلمان راه یابند. 

چنین بادا .
سپاگزار این کالم متین و عالمانه هستم!

بخش چهارم
جناب آقای دکتر آرزو! ارج وافر می گذارم همراهی تان را در این هم کالمی 

و هم قلمی!
جناب استاد! افغانستان در این سال های دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر، 
روزگار سیاسی عجیبی تجربه کرد. سیاست های ناپایدار و تنش زای این سال ها جز 
دربه دری بیشتر مردم و ناامیدی نسل جوان، چیز دیگری در پی نداشته است. باید 
اعتراف کنیم که این ناامیدی و سرگردانی تنها محصول ناکارآمدی حکومت نبوده و 
نیست. چه کسی می تواند کم کاری یا ندانم کار اعضای خانه ی ملت را نادیده بگیرد. 
چه کسی از یاد خواهد برد که گروه غیرمتخصص و  غیرمتعهد با حضور نامبارک 
خویش در مکان قابل احترام، روزگار مردم را هر روز بیشتر از روز قبل، سخت تر 
کرده اند. چه کسی می تواند بر این جنایت نوین که محصول دوره ی دموکراسی 

است، چشم بپوشد؟
جناب استاد! مسوولیت پذیری و آگاهی مقوله یی، به شدت ارزشی، فرهنگی 
و اجتماعی و علمی است و وقتی با سیاست گره می خورد، می تواند نردبان صعود 
ملتی شود که سال ها است، فرش ظلمت برایش گسترده اند، اما چگونه است که   
ساخت این نردبان صعود به دست گروه تاجران  افتاده است. چرا خانه ی ملت 
طرفدارانی پروپاقرض تجارت پیشه دارد؟ تاجران در خانه ی ملت چه دیده اند که 
چنین مشتاقانه شهر را آذین بند تصاویر خویش نموده اند؟ این درست که اقتصاد 
رابطه ی تنگاتنگ با سیاست دارد، اما آیا تجارت و سیاست همان خرید و فروش 
رأی و حق انتخاب هست؟ جناب استاد! آیا فکر می کنید که در دور بعدی پارلمان 
هم سیاست و قانون متاع قابل خرید و فروش گروه کثیر دیگری از تاجران خواهد 

بود؟ افرادی که دو، دو تاشان تنها به نفع خودش، چهار تا می شوند.
پاسخ: با درود! پرسش چنان فربه است که پاسخ بدان، نیازمند تألیف کتابی است 

فربه تر. به اجبار به محورهای تفصیلی توضیح دهنده فقط اشارت می کنم:
تقسیم محورهای قدرت در »کنفرانس بن«، نخستین خشت کجی است که 
تا  فراهم ساخت  زمینه یی  قدرت  تقسیم  این  نهاده شد.  آن  بر  دولت سازی  بنای 
صاحبان ثروت و قدرت به آسانی بر ارگان های سه گانه ی دولت و روند انتخابات 
نهاد، که  اختیار کسانی  به  را  میدان و توپ  یعنی جامعه ی جهانی  مسلط شوند. 
بیشترینه  شان به انتخابات، دموکراسی، آزادی بیان و... باور نداشتند. هرگز اجبارهای 
سیاسی و نظامی آن برهه را نادیده نمی انگارم، اما باور دارم که بازی های وارونه ی 
جامعه ی جهانی، یکی از عوامل حضور پررنگ ارباب ثروت و قدرت در هر سه 

قوه است.
جامعه ی جهانی بر مبنای نظریه ی »صلح سازی لیبرال« کوشید تا اصحاب سالح 
و زور را تبدیل به ارباب ثروت بسازد. بر مبنای این نظریه، تبدیل شدن فرماندهان 
نظامی به تجارت پیشگان می تواند صلح، دموکراسی و حقوق بشر را به ارمغان آورد. 
واقعیات ملموس بیانگر این است که این نظریه در عمل به اثبات نمی رسد. نه تنها 
بلکه صاحبان سالح و ثروت،  صلح، دموکراسی و حقوق بشر محقق نمی شود، 
قدرت مشروع می یابند. منظورم از قدرت مشروع، حضور در ارکان دولت و قوای 
سه گانه است. بدون شک در این دوره نیز بیشترینه ی وکیالن از سالله ی ثروت و 
قدرت خواهند بود. حفظ و افزایش ثروت های بادآورده با حضور در قوه ی مقننه، 
از راهکارها شناخته شده است. با کمال تأثر این تجربه ی دردناک تکرار خواهد شد.

بگذارید اندکی دامن پاسخ را فراخ سازم. پرسش اصلی تان و سوال های زیر 
مجموعه ی آن، چنین نمایه یی دارد:

- آیا فکر می کنید که در دور بعدی پارلمان هم سیاست و قانون متاع قابل 
خرید و فروش گروه کثیر دیگری از تاجران خواهد بود؟

- چرا خانه ی ملت طرفدارانی پروپاقرض تجارت پیشه دارد؟
آذین بند  را  شهر  مشتاقانه  چنین  که  دیده اند  چه  ملت  خانه ی  در  تاجران   -

تصاویر خویش نموده اند؟
افزون بر این پرسش ها، بر مقوله هایی چون دموکراسی، آزادی بیان و حقوق 
بشر، تعهد، تخصص، پیوند اقتصاد با سیاست تکیه و تأکید کرده اید و به صراحت 

پرسش شگفتی طراحی:
- چه کسی می تواند بر این جنایت نوین که محصول دوره ی دموکراسی است، 

چشم بپوشد؟
خانم دکتر !

در چهار دهه ی گذشته مردم افغانستان چهار جریان سیاسی را تجربه کرده است:
۱. حاکمیت چپ افراطی
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رنگین کمان میوه ها و 
خواص آنها را بشناسید

اولین قدم این رنگ اشیا است که شما را به طرف  در 
احساس  واقع  می کند.در  دور  آن  از  یا  و  جذب  شیء  آن 
آرامش،لذت ناراحتی،تنش،صلح و دوستی و ... همه و همه 

در پرتو رنگ هاست.
به گزارش سالمت نیوز، رنگ ها تمامی محیط ما و حتی 
خود ما را نیز تسخیر کرده اند و در تمام جسم جان و روح 

ما تاثیر گذارند.
مثال در مورد رنگ سیب سرخ و زیبا عالوه بر لذتی که 
از رنگ آن در هنگام خوردن می بریم و در ما احساس شادابی 

و نشاط ایجاد می کند،در خواصش نیز تاثیر فراوانی دارد.
تمامی سبزیجات و میوه هایی که روزانه مصرف می کنید 
با توجه به نوع رنگشان منافع خاصی برای شما دارند.شاید 
تعجب کنید،اما فراموش نکنید که رنگ ها بر همه وجود ما 
و در تمامی جوانب نفوذ دارند و این هم یک روش نفوذی 

آنهاست.
رنگ سبز

شما  رنگ  این  دیدن  با  و  بخش  آرامش  است  رنگی  
احساس آرامش می کنید و از وجودش لذت می برید و جالب 
اینجاست که همین رنگ زیبا و آرامش بخش عالوه بر این 
که شما را در ظاهر جذب می کند و شما از آن لذت می برید 
خواص درمانی بسیاری نیز دارد و برای جسمتان مفید است.

در واقع هر چیز سبزی که شما می بینید این خاصیت را 
نیز  رنگ  و سبزیجات سبز  میوه ها  مورد  در  این  و  داراست 

صادق است.
مفید  بسیار  نا  آرام  و  عصبی  افراد  برای  رنگ  این 
مناسب  و  دارد  عفونی کننده   ضد  خاصیت  سبز  است.رنگ 
روده  ای  بیماری های  و  عروقی  قلبی  بیماری های  برای 
)سنگ  و...(،کلیه  معده  )سوء هاضمه،زخم  )یبوست( ،معده 
)مشکالت  ریه  ادراری( ،  مجاری  ناراحتی های  و  کلیه 

تنفسی،آسم و ...( و رحم می باشد.
سوختگی های  عمیق  زخم های  درمان  برای  رنگ  این 
شدید نیز موثر است.این خواص در میوه ها و سبزیجاتی که 
سبز رنگ هستند به وفور یافت می شود.تحقیقات نشان داده 
ضدعفونی کنندگی  خاصیت  رنگ  سبز  سبزیجات  و  میوه ها 

دارند و در هضم غذا و جذب آن موثرند.
از  که  افرادی  برای  رنگ  سبز  سبزیجات  و  میوه ها 

بیماری های عصبی رنج می برند توصیه شده است.
سبزیجات سبز رنگ همچنین در درمان زخم های عمیق 
موثر  بسیار  کلیوی  و  ریوی  های  بیماری   و  و سوختگی  ها 
است و در بهبود بیماری های قلبی مصرف فراوان دارد.مثال 
دستگاه  و  خون  عفونی کننده  ضد  خواص  دارای  جعفری 

گوارش می باشد.
جعفری موجب تحریک عضالت روده و رحم می شود 
و مناسب برای معده و هضم غذاست.برگ این گیاه مناسب 
برای  مناسب  آن  جوشانده  و  است  عمیق  زخم های  برای 

بیماری های کلیوی و مجاری ادرار است.
انگور سبز

است.مواد  اعصاب  بیماری های  برای  مناسب  میوه  این 
غذایی موجود در انگور به هضم غذا و جذب آن در معده 
کمک فراوانی می کند و در درمان بیماری های سوءهاضمه،سل 
ریوی،مشکالت کلیوی )سنگ کلیه(  و یبوست کمک فراوانی 

می کند.
همچنین باعث دفع سموم و مواد زائد از بدن می شود.

قلبی  اختالالت  است.انگور  قلب  عضله  مغذی  انگور  آب 
اثر  دارای  و  می برد  بین  از  را  فشارخون  ازدیاد  از  حاصله 

تقویت کننده قلب است.
را  عمل هضم  و  می شود  ترشح صفرا  ازدیاد  موجب  انگور 
تحریک و تسریع می بخشد و تخمیرهای روده ای را کاهش 

می دهد.
کاهو

ریوی  مشکالت  و  سرفه  و  قلب  تپش  درمان  در  کاهو 
موثر است.همچنین آرام  کننده اعصاب است.کاهو برای دفع 
از یبوست مناسب است. مواد زاید در روده ها و جلوگیری 

از جوشانده کاهو می توان برای درمان سوختگی ها و زخم ها 
استفاده کرد.

لوبیا سبز
کلیوی  شدید  کسالت های  درمان  برای  سبز  لوبیا  از 
بیماری های  درمان  در  همچنین  سبزی  می شود.این  استفاده 
قلبی نیز موثر است.وجود فسفر در لوبیا برای اعصاب مفید 

است.
ضماد  عنوان  به  لوبیا  دانه  شده  پوره  یا  و  شده  خرده 
زخم ها  و  پوستی  التهابات  سایر  و  سوختگی  مواضع  برای 

موثر است.
ترخون

ترخون به دلیل داشتن اسانس های معطر در خود مجاری 
دستگاه گوارشی را ضدعفونی می کند و محرک مناسبی برای 
و  رحم  بیماری های  برای  سبزی  می رود.این  شمار  به  معده 

تسهیل جریان خون قاعدگی بسیار موثر است.

دکتر حمیرا قادری و دکتر عبدالغفور آرزو

مجلس هفدهم؛ گفتمانی با کارشناسان
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تیری آنری و شروع چالشی 
دوباره از نقطه آغاز

تیـری آنـری هماننـد روزهـای جوانـی بـه 
موناکـو بازگشـته اسـت تـا دنیـای مربیگـری این 

سـتاره فرانسـوی نیـز پرهیجـان آغـاز شـود.
تیـری آنـری خانـه بازگشـته اسـت! پـس از 
یـک تجربـه شـیرین و بـزرگ بـا روبرتـو مارتینز 
گذاشـته  پـای  نامـی  هـای  مربـی  دنیـای  بـه  او 
بـه  شـده  اثبـات  و  محبـوب  شـخصیت  اسـت، 
دنیـای فوتبـال که حـاال به دنبـال تکمیـل آخرین 
ماموریتـش مـی خواهـد تمـام حسـرت هایش را 
بـر روی نیمکـت مربیگـری به دسـت فراموشـی 

. د ر بسپا
بـه  موناکـو  از  تیـری  بازیگـری  مسـیر 
یوونتـوس، آرسـنال و بارسـلونا خالصـه شـد و 
پـس از آن پایـان تلـخ و بدی را تجربـه کرد، تا او 
از دنیـای حرفـه ای هـا فاصلـه بگیـرد و بـدل به 
یـک نـام تزئینـی در میادیـن شـود، شـاید بـزرگ 
او  بتـوان در مـورد  انتقـادی کـه  ایـراد و  تریـن 
مطـرح کـرد اصرارش بـرای حضور هرچه بیشـتر 
در فوتبـال بـود که تا حدودی وجـه اش را تحت 

تاثیـر قـرار داد.
و  سـمج  بازیکـن  آن  دیگـر  آنـری  امـروز 
لجبـاز نیسـت کـه تحـت هـر شـرایطی بخواهـد 
فوتبالیسـت نامیـده شـود؛ مفسـر دیـروز و کمک 
مربـی و دسـتیار روبرتو اسـپانیایی، بـا کوله باری 
تجربـه می خواهد یک افسـانه باشـد! پتانسـیل و 
کاریزمـای تیـری نیـز مـی توانـد مزیـد بـر علت 
باشـد کـه بـا تحـول دادن بـه اوضـاع بی سـامان 
دنیـای  در  را  تـازه  موناکـو، وجـه و شـخصیتی 

بـاب کند. فوتبـال 
مـی تـوان گفـت هـم انتخـاب موناکـو هـم 
انتخـاب آنـری بسـیار درسـت بـوده اسـت، دو 
وصلـه از هـم جـدا نشـدنی بـاز هـم بـا یکدیگر 
پیوندشـان را جشـن خواهنـد گرفـت تـا بـرای 
بـه پاییـن کشـیدن دشـمن قسـم خـورده تاریـخ 
داران لوشـامپیونه پـروژه ناتمـام ژاردیـم را به ثمر 

برسـانند.
اولیـن چالـش آنـری بر آمـدن از پـس پاری 
سـن ژرمـن در فرانسـه اسـت! کلیـد ورود او بـه 
جمـع بـزرگان اروپا ابتدا شکسـت دادن پاریسـی 
هـا در کـورس قهرمانـی اسـت، در پایـان فصـل 
۱۹/۲۰۱۸  مـی تـوان گفـت کـه آنـری توانسـته 
چـون هـم وطنـش زیـدان دنیـا را شـگفت زده 
کنـد و مسـیر بازیگـری اش را بـر روی نیمکـت 
مربیگـری تکـرار کنـد یـا خیـر! چـرا کـه او حاال 
یـک فرصـت طالیی در خانه ای بزرگ و مسـتعد 

بـرای کسـب اعتبـار دوبـاره دارد!

بلیــس ماتوئیــدی، هافبــک تیــم ملــی 
ــه  ــان امباپ فرانســه معتقــد اســت کــه کیلی
ــال را  ــوپ ط ــب ت ــات کس ــام ملزوم تم

دارد.
کاندیداهــای  فهرســت  در  امباپــه 
ــرار  ــال ق ــال امس ــوپ ط ــوان ت ــب عن کس
ــدی  ــن حــال، ماتوئی ــا ای ــه اســت. ب گرفت
ــه  ــه ب ــن نوجــوان ک ــه ای ــد اســت ک معتق
ــرد در جــام  ــن کمــک ک ــاری ســن ژرم پ
هــای داخلــی فرانســه ســه گانــه کنــد و در 
جــام جهانــی نیــز قهرمانــی را بــا فرانســه 
بــه دســت آورد، یــک روز ایــن عنــوان را 

ــرد. ــد ک ــود خواه از آن خ
کاندیداهــا  بیــن  در  او  گفــت:"  او 
ــرد.  ــد آن را بب ــن می توان ــرار دارد بنابرای ق
او نشــان داده کــه بازیکــن بزرگــی اســت، 
هــر چنــد کــه ســن و ســال بســیار کمــی 
ــش را نشــان  ــت باالی ــن کیفی دارد. در زمی
ــن را  ــز ای ــات نی ــا در تمرین داده اســت. م

ــا او  ــه ب ــحالیم ک ــی خوش ــم. خیل می بینی
راجــع  نمی خواهــم  داریــم.  همــکاری 
ــرا  ــم زی ــت کن ــی صحب ــان اصل ــه مدعی ب
نمی خواهــم در تیمــم دشــمنی داشــته 
بازیکــن  بهتریــن  امیــدوارم  باشــم.  
ــام  ــه تم ــی امباپ ــرد. ول ــوان را بب ــن عن ای
ملزومــات کســب تــوپ طــال را در آینــده 

دارد."
ــه واران  ــع ب ــپس راج ــدی س ماتوئی
ــی را  ــی خوب ــل فصــل خیل ــت:" رافائ گف
ــگ و  ــان چمپیونزلی ــرد. او قهرم ــپری ک س
جــام جهانــی شــد و ایــن برایــش خیلــی 
ــای  ــی از کاندیداه ــت. او یک ــوب اس خ
تــوپ طالســت. اگــر کاندیــدا شــده، 
ــته اش  ــه شایس ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ب
اســت. در حــال حاضــر او یکــی از بهترین 
مدافعــان جهــان اســت و اگــر عملکردهــا 
را محــدود بــه فصــول اخیــر کنیــم، شــاید 

ــد." ــن باش بهتری

ماتوئیدی: 

امباپه تمام ملزومات توپ طال را دارد

مارادونـا  دیگـو  اینکـه  وجـود  بـا 
همـواره مدعـی شـده اسـت لیونـل مسـی 
را حمایـت مـی کنـد، او در عمـل رفتاری 
خـالف ایـن ماجـرا را انجـام داده اسـت.
ای  مصاحبـه  در  مارادونـا  دیگـو 
عجیـب و کامـال تخریبـی در عصـر شـنبه 
بـه تنـدی علیه لیونل مسـی تاخـت و او را 
بـه هیچ عنـوان الیـق رهبری آلبی سلسـته 
ندانسـت تـا بـا حمالت بـی سـابقه اش به 
لئـو باقیمانده شـخصیت این سـتاره بزرگ 
را در بوینـس آیـرس نابـود کنـد و رسـما 
از  هـم  آن حمایـت کالمـی خـود  دیگـر 

مسـی دریـغ کند.
نمـی تـوان منکـر ایـن واقعیـت شـد 
که کـه دیگو مارادونا احسـاس حسـادتش 
را نتوانسـته نسـبت بـه لیونـل مسـی پنهان 
کنـد و سـال هاسـت کـه آن را بـا رفتـار 
هـای خود بـه معـرض نمایش گذاشـته تا 
دنیـا متوجـه رابطه سـرد او با میـراث آرام 
و بـی حاشـیه اش شـود، هرچنـد کـه اگر 
به صـورت مسـتقیم این سـوال از مارادونا 
پرسـیده شـود او بـی شـک آن را رد مـی 

! کند
شـاید بخشـی از ایـن حسـادت قابـل 
قبـول باشـد، بـه هـر حـال مارادونـا هرگز 
تمجیـد گسـترده تلویزیـون و رسـانه هـا 
را  امـروزی  هـای  ابـزار  و  نشـریات  و 
نداشـت، او شـاید الیـق تـر از مسـی بود، 
امـا بواسـطه دنیـای آنالـوگ و قدیمی اش 
از خیلـی امتیـاز هـای خـاص محـروم بود 
و آنگونـه کـه بایـد دنیا او را مـورد تمجید 
قـرار نـداد، پیراهـن هایش فـروش نرفت، 
رکـورد شـکنی هایـش مـورد بحـث غرب 

آسـیا تا شـرق آفریقا قـرار نگرفـت و بدل 
هایش سرتاسـر کـره خاکی پدیـد نیامدند، 
از مسـی  نفـرت  بـرای  زیـادی  او دالیـل 

دارد!
و  آرجانتیـن  بـه  توانسـت  مسـی 
مردمـش ثابـت کند کـه تنها یک خورشـید 
در آسـمان وجـود ندارد، او خورشـیدی به 
مراتـب بـزرگ تـر اسـت کـه گرمایش می 
توانـد همـه را مجـذوب خود کنـد، او می 
توانـد در برابـر خورشـید قدیمـی بایسـتد 
و عشـقش را بـه مردمـی هیجـان دوسـت 
ببخشـد، دیگـر خبـری از یکه تـازی دیگو 
نبـود، لئـو بـا او دوئـل محبوبیـت برقـرار 
کـرد و تاریـخ آلبـی سلسـته را با نـام خود 
عجیـن کـرده بـود، دیگـر کـودکان نمـی 
خواسـتند از افسـانه ها قصه بشـنوند، زنان 
و مـردان پوسـتر هـای افسـانه ای تاریخی 
را بـه دیوار نمی خواسـتند بچسـبانند، چرا 
کـه افسـانه دیگـر درسـت رو در روی آنها 
بـه صـورت زنـده قـرار داشـت! مگـر می 
تـوان در حضـور لحظاتـی نـاب، از عکس 

هـای یـادگاری حـرف زد؟!
در سـمت مقابـل مسـی هـم هرگز آن 
مـردی کـه می بایسـت در لبـاس آرجانتین 
نبـود و ایـن ماجـرا بهانـه ای شـد بـرای 
دیگـو کـه دائمـا او را مـورد حملـه قـرار 
وطـن  مثـال  جمـالت  پـس  در  تـا  دهـد 
دوسـتانه اش، نفـرت و کینـه ای قدیمـی 
خواهـد  مـی  همـواره  کـه  باشـد  نهفتـه 
مسـی بـد و بدتـر باشـد تـا آرجانتینـی ها 
او را فرامـوش نکننـد، شـاید دیگـو خیلی 
مغـرور و خودخواه اسـت، اما مشـخصا او 

بیشـتر از هرچیـزی امـروز  تنهاسـت!

مارادونا هیچ وقت لیونل مسی را دوست نداشت!

باشـگاه  اسـطوره  مالدینـی،  پائولـو 
میـالن معتقـد اسـت کـه رینـو گتـوزو از 
میـالن  باشـگاه  اعضـای  تمامـی  حمایـت 

اسـت. برخـوردار 
گتـوزو کـه بـه خاطـر رفتارهـای تند 
و خشـنش در دوران بـازی شـهرت دارد، 
حـاال نزدیک یک سـال اسـت کـه هدایت 
میـالن را برعهـده دارد. او در ایـن مـدت 
توانسـته باشـگاه را متقاعـد کنـد کـه بـه 
همـکاری بـا او ادامـه دهنـد ، هـر چنـد 
گاهـی شـایعاتی در مورد تغییـرات در این 
پسـت مطـرح شـده اسـت. بـا ایـن حـال 
مالدینـی کـه اخیـرا بـه عنـوان مدیـر بـه 
میـالن برگشـته، از جملـه حامیـان گتـوزو 

. ست ا

او گفـت:" رینـو ایـن روزهـا خیلـی 
آرام تـر از آنچـه دیگران از بیـرون می بینند 
را  خـودش  او  بـازی  طـول  در  اسـت. 
می کنـد  فـرض  بازیکـن  یـک  عنـوان  بـه 
ولـی در طـول هفتـه، بـه خاطـر برگـزاری 
رسـیده  شـخصیتی  تعـادل  بـه  تمرینـات، 
اسـت. رینـو خیلـی متعهـد اسـت کـه این 
دقیقا چیزیسـت کـه من و لئونـاردو )مدیر 
تیـم  بـه  داریـم  سـعی  میـالن(  ورزشـی 

منتقـل کنیـم.
او  داریـم.  اعتمـاد  او  بـه  کامـال  مـا 
می دانـد چطـور گـوش کنـد، شـجاع بـود 
کـه بـه میـالن آمـد، دانـش مربـی گـری 
دارد، می دانـد چطور بازیکنـان را مدیریت 

کنـد و بـا باشـگاه راه بیایـد."

مالدینی: 

میالن کامال پشت گتوزو است

از لوو تا بایرن، 4 دلیل برای تیره روزی های آلمان
تیـم ملـی آلمـان دیگـر نشـانی از تیم 
نـدارد و در  قهرمـان جهـان سـال ۲۰۱۴ 

سراشـیبی سـقوط قـرار گرفتـه اسـت.
بدتریـن  لـوو،  یوآخیـم  بـا  آلمـان 
روزهـای سـالیان اخیر خـود را تجربه می 
کند.پـس از جام جهانی اسـف بار روسـیه 
کـه با قـرار گرفتـن در رتبه چهـارم، برای 
اولیـن بـار نتوانسـت راهـی یـک هشـتم 
لیـگ  در  حـاال  مانشـافت  شـود،  نهایـی 
ملـت هـای اروپـا نیـز در گروه سـه تیمی 
تیـم سـوم  هالنـد،  و  فرانسـه  از  متشـکل 
اسـت و اگـر نتوانـد در دو بـازی بعـدی 
خـود پیـروز شـود، بـه دسـته دوم رقابت 

هـا سـقوط خواهـد کـرد.
هالنـد  زمیـن  در  شـنبه شـب  آلمـان 
بـا سـه گل مغلـوب شـد تـا ثابـت شـود 
دار  ادامـه  هـا  ژرمـن  بحرانـی  روزهـای 

اسـت.
یکسـان:  بـازی  سـبک  و  بازیکنـان 
تـا  داشـت  سـعی  جهانـی  جـام  در  لـوو 
اسـکلت تیـم قهرمـان جهـان سـال ۲۰۱۴ 
را حفـظ کنـد. نویـر، بواتنـگ، هوملـس، 
هکتـور، کـروس و مولـر در لیـگ ملـت 
در  ثابتنـد؛  بازیکنـان  نیـز  اروپـا  هـای 
حالـی کـه اسـتعدادهایی چـون دراکسـلر، 
در  برترانـد همچنـان  و  تراشـتگن، سـانه 
انتظـار فرصتـی بـرای رسـیدن بـه ترکیب 

هسـتند. اصلـی 
آلمـان بسـیار شـبیه بـه اسـپانیای دل 
بوسـکه بیـن سـال هـای ۲۰۱۲ تـا ۲۰۱۶ 
اسـت. تیمـی کند بـا حداقـل خالقیت در 
زمیـن، دینامیـک پایین و بـدون مهره های 
جانشـین تاثیرگـذار. سـبک بـازی ژرمـن 
هـا نیـز دیگر بـرای همـه قابل پیـش بینی 

ست. ا
ضعـف مفـرط خط دفاعـی: دو مدافع 
بواتنـگ  و  هوملـس  یعنـی  آلمـان  میانـی 

مـدت هاسـت کـه از فـرم واقعـی خـود 
بـه دور هسـتند. ایـن دو در بایـرن مونیـخ 
نیـز روزهـای خوبـی را پشـت سـر نمـی 
گذارنـد. آلمـان برابـر هالند سـنگین ترین 
شکسـت دوران مربیگی لوو در مانشـافت 
را تجربـه کـرد. در جـام جهانـی اکثـر گل 
هـای دریافتـی آلمـان روی ضـد حمالت 
و جامانـدن مدافعـان کنـد ایـن تیـم بود.

مونیـخ  بایـرن  بایـرن:  بـد  وضعیـت 
اغلـب در طـول تاریـخ، تاثیـر مسـتقیمی 
روی کیفیـت بـازی هـای تیـم ملـی آلمان 
داشـته اسـت. اسـکلت اصلـی مانشـافت 
دهنـد.  مـی  تشـکیل  بایـرن  بازیکنـان  را 
ترکیـب  در  بایرنـی   ۵ نیـز  هالنـد  برابـر 
بازیکنانـی  داشـتند.  قـرار  آلمـان  اصلـی 
کـه در تیـم باشـگاهی خـود نیـز روزهای 
تاریکـی را سـپری مـی کننـد. بایـرن تیـم 
ششـم بوندسلیگاسـت و به شـکل عجیبی 
همچـون تیـم ملی آلمـان، از فقـر نوآوری 
و شـادابی رنـج مـی بـرد. ترکیـب ثابـت 
کمتـر  اخیـر  هـای  سـال  در  نیـز  بایـرن 

تغییـری بـه خـود دیـده اسـت.
کمبـود مهـره موثـر در فـاز تهاجمی: 
ماریـو  و  کلـوزه  خداحافظـی  از  پـس 
گومـز از بـازی هـای ملـی، آلمـان حـاال 
در خـط حملـه، مهاجمانـی زهـردار را به 
خـود نمـی بینـد. امیدهـا روی تیمـو ورنر 
اسـت کـه در ۲۰ بـازی ملـی خـود زننده 
۸ گل بـوده ولـی هنـوز نتوانسـته در حـد 

مهاجمـان سـابق مانشـافت نشـان دهـد.
برابـر هالنـد حتـی به مـارک اوث نیز 
میـدان داده شـد کـه او هـم کار خاصـی 
انجـام نداد. او فصل گذشـته ۱۷ گل برای 
هوفـن هایـم زد ولی امسـال برای شـالکه 
هنـوز نتوانسـته گلزنـی کنـد. آلمـان برای 
اولیـن بـار در طول تاریخش در سـه بازی 

متوالـی موفـق به گلزنی نشـده اسـت.
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منچستریونایتد ، جدیدترین 
مشتری ستاره آرسنال

نشـریه میرر از تمایل باشـگاه منچستریونایتد 
بـه جذب آرون رمزی، سـتاره آرسـنال خبر داد.

رمـزی بـه زودی بازیکـن آزاد خواهـد بـود 
و قـراردادش بـا آرسـنال در تابسـتان بـه پایـان 
خواهـد رسـید. بدیـن ترتیـب او آزاد خواهد بود 
باشـگاه های دیگـر وارد مذاکـره  بـا  از جنـوری 

شـده و شـرایط انتقالـش را مهیـا کنـد.
هـر چند که باشـگاه آرسـنال تالش بسـیاری 
بـرای تمدیـد قـرارداد با او انجـام داده ولـی تا به 
امـروز، سـتاره ولزی پاسـخ مثبتی به باشـگاه ارائه 
نکـرده اسـت و بـه نظـر می رسـد بـرای انتقـال 
بـه تیمـی دیگـر کامـال مصمـم و جـدی اسـت. 
منچسـتریونایتد کـه در سـال ۲۰۰۸ نیـز بـرای به 
خدمـت گرفتن رمـزی تالش کرده بـود، از جمله 
جـدی تریـن مشـتریان هافبـک ولـزی اسـت و 
امیـدوار اسـت که این بـار بتوانـد او را به خدمت 

گرفتـه و کار را تمـام کنـد.
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