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پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 شروع شده و هفته یک پرواز در روز دوشنبه انجام می شود. همچنان اخذ ویزه با شرایط

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

هفته یک 
پرواز

روز 
دو شنبه

افغانی که سه روز بعد از دهم محرم  ایرانی خبر داده اند که به تعداد 62 نفر از شهروندان  خبرگزاری های 
امسال )عاشورا( در یک مراسم نامزدی شرکت کرده بودند، از سوی نیروی انتظامی ایران بازداشت شده اند. 
حسین  هاشمی، استاندار )والی( تهران به روز دوشنبه، 19 عقرب به خبرگزاری تسنیم در این مورد گفته است: 
»افغان ها تا دهم محرم این مراسم را برگزار نکرده اند و بر اساس اعتقاد شان، بعد از دهم محرم برگزاری 
از دهم محرم  بعد  بوده که شیعیان  اعتقادات شیعیان خبر  از  این که  از  را اشکال نمی گیرند.  مراسم شادی 

عزاداری می کنند، این کار شان اشتباه بوده است«.
بر اساس گزارش ها، این شهروندان افغانی تا هنوز بازداشت اند و خبرهایی از داخل ایران حاکی از آن اند 
که این افراد از سوی افراد محل و نیروهای مذهبی )بسیج( که خود را پاسدار ارزش های مذهبی معرفی 
می کنند، لت و کوب نیز شده اند. این شهروندان افغانی که از سوی نیروی انتظامی ایران بازداشت شده اند، 
به  را  تنها مذهب شیعه  و  است  تمامیت خواه مذهبی  نظام  ایران، یک  نظام سیاسی  سنی مذهب می باشند. 
رسمیت می شناسد. به همین خاطر، پیروان سایر مذاهب و به خصوص اهل سنت در ایران با مشکالت  زیادی 

روبه رو اند و اجازه ندارند  مراسم مذهبی خویش را آزاده برگزار کنند.
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مجلس: شورای علما در مورد
 تجاوز جنسی بر کودکان سکوت کرده است

سرتاج عزیز: نمی توانیم 
طالبان را مجبور به صلح  با افغانستان کنیم
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شرکت سیاحتی و توریستی اخگر

آدرس: چهارراهی انصاری، پهلوی 
انصاف هوتل، کابل، افغانستان

Email:
akhgartravels@gmail.com

شماره های تماس: 0794196767
0202212285 /0700745419

نمایندگی:  سرای شمالی

تکت های داخلی و خارجی خویش را
 با نازلترین قیمت به دست بیاورید

فروش تکت های داخلی و خارجی
اخذ ویزه دوبی و سایر کشورها

ترتیب پروگرام های تفریحی
خدمات اخذ ویزه زیارتی، سیاحتی و تجارتی

ریزرویشن هوتل و مسکن در تمام دنیا
بیمه صحی و سفری )افغان گلوبل(

سهولت لوژستیکی و اکماالتی کارگو
WESTERN UNION خدمات

خدمات حواله
خدمات صرافی

International and Domestic Flight 
Tickets
Business and Touring Visa Services
Rent Car Services
Travel and Tour Services
Hotel Reservation Services
Travel and Health Insurance
Cargo Services
Western UNION Send and Receive 
Services
Money Order Services
Money Exchange












خدمات

اختالف بین تیم اشرف غنی و عبداهلل
 بر سر تشکیل کابینه ی جدید

والیت فقیه ایرانی با گرایش تمامیت خواهی 
مذهبی و شعار کاذب امت اسالمی

3صفحه

صفحه 2

محاسبه ی پیچیده ی صلح افغانستان

کرزی؛ از کویته تا ارگ
 با موتورسایکل
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اطالعات روز: نمایندگان اشرف غنی و عبداهلل 
توافق  به  جدید  کابینه ی  تشکیل  سر  بر  عبداهلل 
تشکیل  کمیته ی  اعضای  از  برخی  نرسیده اند. 
کابینه ی جدید گفته اند، به دلیل اختالف   نظرها، با 
برگزاری 13 نشست  روی تشکیل کابینه ی جدید 
توافق نشده و در حال حاضر حل این معضل به 

اشرف غنی و عبداهلل واگذار شده است.
اشرف  جمهور  رییس  نماینده ی  سعادتی،  اسداهلل 
گفت  دیروز  کابینه   تشکیل  کمیته ی  در  غنی 
کمیته،  این  در  عبداهلل  عبداهلل  نمایندگان  که 
کرسی های  تمام  درصدی  پنجاه  تقسیم  خواستار 
اساسی  قانون  خالف  این  که  اند  دولتی  کلیدی 
ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  توافق نامه ی  و 
خواست ها  این  داد،  هشدار  سعادتی  می باشد. 

نتیجه ی مطلوبی را به دنبال نخواهند داشت.
او افزود، تشکیل دولت بر اساس خواست های یاد 
گفت  سعادتی  نیست.  پذیرفتنی  آنان  برای  شده، 
که نمایندگان رییس اجرایی تأکید دارند، در قدم 
کنسول گری ها،  وزارت ها،  پست های  نخست، 
والیت ها و سفارت ها میان دو تیم مساوی تقسیم 
پست ها  این  در  افراد  انتخاب  روی  بعد  شوند، 
که  گفت  آزادی  رادیو  به  او  گیرد.  صورت  بحث 
این خواست خالف قانون اساسی و توافق نامه ی 
تیم  هر دو  است.  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
کرسی ها  باشند؛  داشته  عادالنه  مشارکت  باید 
آن  سر  بر  که  نیست  کسی  شخصی  مالکیت 
تصمیم بگیرند. اما نمایندگان عبداهلل تأکید دارند، 
وحدت  حکومت  تشکیل  توافق نامه ی  اساس  بر 

ملی، پست های اداره های کلیدی باید بین دو تیم 
مساوی تقسیم شوند. به گفته ی آنان، نمایندگان 
کابینه ،  تشکیل  کمیته  ی  در  اجرایی  رییس 
تقسیم  و  انتخاب  در  را  غیر قانونی  خواست های 
کرسی های دولتی مطرح نکرده اند. عالمی بلخی، 
در  ما  گفت،  رسانه ها  به  دیروز  عبداهلل  تیم  عضو 
انتخاب  معیارهای  روی  کابینه   تشکیل  کمیته ی 
داشتیم.  تأکید  وزارت  خانه ها  پست  برای  افراد 
کمیته ی  در  غنی  اشرف  نمایندگان  افزود،  اما 
تشیکل کابینه  ی جدید در تعبیر و تفسیر ادار ه های 
نبود  »قرار  می کنند:  برخورد  سلیقه ا ی  اقتصادی 
نمایندگان اشرف غنی در این کمیته این موضوع 
را این گونه مطرح کنند«. اما او ابراز  امیدواری کرد 
مشکل،  کدام  بدون  جدید  کابینه ی  تشکیل  که 

به زودی تکمیل شود. پس از آغاز به کار حکومت 
رییس  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی  جدید، 
جدید  کابینه ی  نهایی  فهرست  بود،  گفته  جمهور 
این مهلت  اکنون  اما  تکمیل می شود.  روز  تا 45 
پایان یافته، ولی هنوز به طور دقیق معلوم نیست، 
فهرست کابینه  ی جدید چه زمانی تکمیل خواهد 
و  نمایندگان مجلس  که  است  حالی  در  این  شد. 
افراد  جدید  کابینه  ی  در  این که  به  اشاره  با  مردم 
تأکید  نشوند،  مقرر  قبلی  حکومت  فساد  به  آلوده 
دارند، فهرست کابینه ی جدید به زودی اعالم شود. 
والیت های  و  وزار ت ها  سرپرستان  آنان،  باور  به 
مسئله  این  و  نمی کنند  مسئولیت  احساس  کشور 
افزایش  جمله  از  مشکالت،  از  برخی  بروز  باعث 

ناامنی در کشور شده است.

اطالعات روز: سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی 
این  کشورش  که  می گوید  پاکستان  نخست وزیر 
به  پپوستن  به  مجبور  را  طالبان  تا  ندارد  را  توان 
روند صلح افغانستان کند. اما او تأکید کرده است 
که پاکستان توان کمک به روند صلح افغانستان را 
دارد و در این زمینه با این کشور همکاری می کند.

رییس  غنی،  اشرف  با  دیدار  از  پس  عزیز  سرتاج 
دولت  است،  گفته  پاکستان  در  کشور  جمهور 
با  و  که چطور  کند  ابتکار  خود  از  باید  افغانستان 

او  شود.  مذاکره  وارد  اساسی  چه  بر  و  کسی  چه 
خارجی ها  و  پاکستان  که  است  افزوده  دیگر  بار 
صلح  روند  به  پیوستن  به  مجبور  را  هیچ کسی 
تسهیل  بخش  در  صرف  و  نمی توانند  افغانستان 

روند صلح، توان همکاری را دارد.
از سویی هم، او می گوید که ممکن گفت و گوهای 
یا  آینده در کشورهای قطر، ترکیه  روند صلح در 
تأکید  ادامه  در  عزیز  سرتاج  شوند.  برگزار  چین 
چین  پایتخت  پکن،  نشست  در  که  است  کرده 

توافق شده که این کشور در قسمت از سرگیری 
حال  کند؛  هم کاری  افغانستان  با  صلح  مذاکرات 
این تصمیم به افغانستان بر می گردد که در کجا و 

با چه کسی گفت وگو کند.
اما او می گوید که پاکستان به عنوان بخشی از این 
روند، به اندازه  ی توان خود، برای برقراری صلح و 
ثبات منطقه، با افغانستان همکاری می کند. سرتاج 
عزیر در ادامه گفته است که فرصت  مناسبی برای 
آمده  به وجود  پاکستان  و  افغانستان  روابط  بهبود 

زمانی  هر  از  بیش  مهم  این  که  است  امیدوار  و 
تقویت شود. اشرف غنی پس از رسیدن به قدرت، 
برای نخستین بار به روز جمعه   هفته ی گذشته در 
رأس یک هیأت عالی رتبه ی دولتی، به اسالم آباد، 
پایتخت پاکستان رفت. او در این سفر با همتای 
ملی  امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج  پاکستانی اش، 
نخست وزیر پاکستان، راحیل شریف، رییس ستاد 
ارتش و موالنا فضل الرحمان، رهبر جمعیت علمای 

این کشور مذاکره کرده است.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
پاکستان  با  نواز شریف، نخست وزیر  کشور دیروز 
اشرف  دیدار،  این  از  پس  کرد.  گفت و گو  و  دیدار 
مشترک  خبری  نشست  در  شریف  نواز  و  غنی 
گفت  نشست  این  در  غنی  اشرف  شدند.  حاضر 
که همکاری با پاکستان یک عنصر مهم سیاست 

خارجی افغانستان است. 
او بر تالش های مشترک هر دو کشور در راستای 

مشترک،  تهدیدهای  سایر  و  تروریزم  با  مبارزه 
این که  وجود  با  گفت،  جمهور  رییس  کرد.  تأکید 
افغانستان و پاکستان با تهدیدهای مشترک مواجه  
اند؛ اما فرصت های مشترک نیز وجود دارند و باید 
هر دو کشور از این فرصت ها برای صلح، آسایش، 

امنیت و ثبات مردم خویش استفاده نمایند.
اجازه  و  کنیم  غلبه  گذشته  بر  باید  ما  گفت،  او 
ندهیم گذشته آینده ما را ویران کند. به دنبال آن 

نواز شریف بر تقویت روابط میان دو کشور تأکید 
بیش تر  تحکیم  و  گسترش  برای  گفت،  و  کرد 
روابط میان پاکستان و افغانستان، باید به حاکمیت 

ملی و تمامیت ارضی هر دو کشور احترام شود.
او افزود، پاکستان و افغانستان از نظر تروریزم به 
خطرات مشابه مواجه اند و هر دو کشور می توانند 
با همکاری مشترک به این تهدیدها  نقطه ی پایان 
کشور  دو  مالیه ی  وزیران  آن،  از  پس  بگذارند. 

توافق نامه ای را امضا کردند. هدف از امضای این 
توافق نامه، دو برابر ساختن تجارت میان دو کشور 
و رساندن آن به سطح 5 میلیارد دالر تا سال 2۰1۷ 
خوانده شده است. اشرف غنی گفت: »می خواهم 
برای  گذشته  روز  سه  در  که  بزرگی  گام های  از 
آمده،  به دست  اقتصادی  پیشرفت  به  دستیابی 
غلبه  گذشته  سال   13 موانع  بر  ما  کنم.  استقبال 

کردیم«.

مجلس: شورای علما در مورد تجاوز جنسی بر کودکان سکوت کرده است2
مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  1اطالعات 
از  مجلس  این  دیروز  نشست  در  نمایندگان 
این  گفتند،  و  انتقاد کردند  شواری علمای کشور 
سکوت  کودکان  بر  جنسی  تجاوز  مورد  در  شورا 
حکومت  از  مجلس  این  اعضای  است.  کرده 
جنسی  تجاوز  عامالن  که  خواستند  ملی  وحدت 

بر کودکان باید اعدام شوند.
 نفیسه عظیمی، نماینده  ی مردم غزنی در مجلس 
در  که  کرد  متهم  را  علما  شورای  نمایندگان 
خصوص تجاوز جنسی بر کودکان سکوت کرده 
اسالم  از  داد  کشور  اگر  علمای  »شورای  است: 

بر  جنسی  تجاوز  از  جلوگیری  برای  باید  می زند، 
دست  روی  را  الزم  اقدام های  کشور  کودکان 

گیرد«.
ملی  وحدت  حکومت  به  خطاب  عظیمی  بانو 
خدمت  انگیزه ی  حکومت  این  اگر  که  گفت  نیز 
جنسی  تجاوز  عامالن  باید  دارد،  را  مردم  به 
مجلس  عضو  این  کند.  اعدام  را  کودکان  بر 
از  برخی  سوی  از  همواره  کشور  کودکان  افزود، 
قرار  جنسی  تجاوز  مورد  »حیوان صفت«  افراد 
به گونه ی  آن  تا کنون یک عامل  اما  می گیرند؛ 

علنی محکمه نشده است.

مجلس  اول  معاون  عثمانی،  احمد  صدیق 
را محکوم کرد  بر کودکان  تجاوز  نیز  نمایندگان 
نیروهای  و  دادستانی  رییس جمهور،  و گفت که 
اقدام   بد،  عمل  این  از  جلوگیری  برای  امنیتی 
کنند. او افزود که نهادهای عدلی و قضایی کشور 
با عامالن تجاوز جنسی بر کودکان، مانند رویداد 

پغمان برخورد کند.
از  جلوگیری  برای  گفت،  مجلس  اول  معاون 
به  باید  آن  عامالن  کودکان،  بر  جنسی  تجاوز 
قاضی  شوند.  محکوم  اعدام  یا  مجازات  اشد 
زمانی  تا  گفت،  نیز  مجلس  عضو  حنفی،  احمد 

که مطابق قانون شریعت اسالم با عامالن تجاوز 
این گونه  برخورد جدی نشود،  بر کودکان  جنسی 
رویدادها در آینده در کشور افزایش خواهند یافت.

سه  که  می شوند  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
رستاق  ولسوالی  مربوطات  در  مرد  پیش سه  روز 
والیت تخار به یک دختر سه ساله تجاوز کردند. 
گفتنی است که در برخی از موارد، مالها نیز بر 
کودکان تجاوز جنسی کرده اند. به تاریخ 11 ثور 
قندوز،  والیت  در  مسجد  مالی  یک  روان  سال 
بر یک دختر 1۰ ساله )شاگردش( تجاوز جنسی 

کرد.

اختالف بین تیم اشرف غنی و عبداهلل بر سر تشکیل کابینه ی جدید

سرتاج عزیز: نمی توانیم طالبان را مجبور به صلح  با افغانستان کنیم

تأکید رهبران افغانستان و پاکستان بر مبارزه ی مشترک با تروریزم

در سفر رییس جمهور غنی
 به پاکستان؛ ارجحیت نظامیان

 بر حکومت ملکی

رییس جمهور غنی در سومین سفر رسمی خارجی اش به پاکستان 
دیگر  برخی  و  نخست وزیر  جمهور،  رییس  با  غنی  آقای  رفت. 
مقام های نظامی و ملکی دولت پاکستان دیدار کرده است. تا کنون 
افزایش  برای  کشور  دو  تفاهم  مذاکرات،  و  دیدار ها  این  حاصل 
حجم تجارت و ایجاد تسهیالت ترانزیتی و تجاری میان دو کشور، 
تعهدات اعالنی برای حمایت از پروسه ی مصالحه و ثبات افغانستان 
از سوی مقام های این کشور است. ممنون حسین، رییس جمهور 
پاکستان در دیدار با رییس جمهور غنی تأکید کرده است که این 
کشور از ثبات و امنیت در افغانستان حمایت می کند و وعده داده 
که در روند افغانی مصالحه با طالبان نیز همکاری می کند. این سفر 
رییس جمهور غنی در پی دعوت همتای پاکستانی اش و سفرهای 
مکرر مقام های ارشد حکومت پاکستان به کابل صورت می گیرد. 
در طول چهل روز عمر حکومت آقای غنی، افزون بر سفر رییس 
جمهور پاکستان در مراسم تحلیف رییس جمهور غنی، سه مقام 
ارشد امنیتی و دیپلماتیک این کشور به کابل سفر کرده و با رییس 
جمهور غنی و دیگر مقام های حکومت افغانستان دیدار کرده است. 
سفرهای پیهم و مکرر مقام های ارشد پاکستان به کابل و دعوت 
گرم رییس جمهور این کشور از رییس جمهور غنی، نشان دهنده ی 
اشتیاق پاکستان به تأمین روابط معنادار و محکم با حکومت جدید 
متفاوتی  انتظارات  افغانستان  در  دیگر،  سوی  از  است.  افغانستان 
از سفر آقای غنی نسبت به سفر های سلفش وجود دارد. این که 
حکومت جدید افغانستان شاید رویکرد متفاوتی به همسایه هایش، 
خصوصا پاکستان داشته باشد و آقای غنی با استفاده از تجربه ی 
ده سال گذشته و درک متفاوتش از معادالت افغانستان و منطقه، 
دیدار متفاوتی نسبت به آقای کرزی از پاکستان داشته باشد. اکنون 
این پرسش مطرح می شود که حکومت پاکستان چه سیاستی را 
در قبال حکومت جدید افغانستان اختیار خواهد کرد؟ و این که آیا 
رییس جمهور غنی مشی متفاوتی نسبت به آقای کرزی در قبال 
پاکستان در پیش می گیرد یا نه  همان مسیر رفته ی کرزی را ادامه 
می دهد؟ پاسخ این پرسش ها را گذر زمان ثابت خواهد کرد؛ اما با 
توجه به فضایی که سفر در آن شکل گرفته و نشانه های متفاوت 
آن نسبت به سفرهای کرزی، می توان چند فرضیه ی ذیل را مطرح 

کرد:
1. آقای غنی در این سفر به نظامیان پاکستان بیش تر اهمیت قایل 
شده تا به حکومت ملکی و خصوصا همتای پاکستانی اش. رییس 
راول پندی  به جای اسالم آباد، در  جمهور غنی و هیأت همراهش 
رییس  و  پاکستان  ارتش  مقام های  با  همه  از  پیش  و  آمد  فرود 
دو  سفر  در  و  کرد  دیدار  کشور  این  مرکزی  اطالعات  سازمان 
روزه اش، مالقات با ممنون حسین، رییس جمهور و نواز شریف، 
گنجانده  دیدار هایش  برنامه ی  آخر  در  را  کشور  این  نخست وزیر 

است.
دموکراتیک  ملکی  حکومت  نخستین  ایجاد  با  پیش  سال  دو   .2
این  سیاست  تغییر  مورد  در  زیادی  امیدواری های  پاکستان،  در 
کشور در منطقه ایجاد شده بود. همه امیدوار بودند که با تشکیل 
اجرای  و  تدوین  از  نظامیان  این کشور،  در  دموکراتیک  حکومت 
از  حمایت  مشی  و  شسته  دست  کشور  این  خارجی  سیاست 
افراط گرایی در منطقه را کنار نهند؛ اما تحوالت اخیر در پاکستان 
این  در  ملکی  اقتدار حکومت  زمینه های  هنوز هم  که  داد  نشان 
تعیین  را در  اول  کشور فراهم نیست و نظامیان هنوز هم حرف 
و اجرای سیاست های داخلی و خارجی پاکستان می زنند. در طول 
دو سال گذشته، مشی پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرد و 
کماکان  افغانستان  به  افراط گرایی  صدور  و  تروریسم  از  حمایت 
به عنوان پایه ی ثابت رویکرد این کشور به افغانستان باقی ماند. 
بینش اسالم آباد در  تغییری در روش و  در دو سال گدشته هیچ 
قضیه ی جنگ و صلح افغانستان ایجاد نشد و ثابت شد که هنوز 
هم اراده ی نظامیان جهت دهنده ی اصلی سیاست خارجی و رویکرد 

استراتژیک پاکستان در منطقه است.
3.  رییس جمهور غنی با درک این واقعیت، می خواهد برای وادار 
و  نظامیان  به  افغانستان،  به  رویکردش  تغییر  به  پاکستان  کردن 
که  می فهمد  وی  کند.  مراجعه  سیاست  این  اصلی  سازندگان 
رییس جمهور و نخست وزیر این کشور قادر به تغییر سیاست های 
منطقه ای پاکستان نیست و برای این امر، باید نظامیان این کشور 
تصمیم بگیرد. به همین خاطر، آقای غنی ابتدا به راول پندی رفت 
و مالقات اول و به احتمال زیاد صحبت های اصلی را با مقام های 
با سران حکومت  داد. دیدار و گفت وگو  انجام  این کشور  نظامی 
آقای غنی  تعارفی است و  این کشور بیش تر تشریفاتی و  ملکی 
می خواهد برای تغییر در رویکرد پاکستان در قبال افغانستان، به 

عوامل اصلی آن مراجعه کند. 
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ایرانی خبر داده اند که به تعداد 62  خبرگزاری های 
نفر از شهروندان افغانی که سه روز بعد از دهم محرم 
امسال )عاشورا( در یک مراسم نامزدی شرکت کرده 
بازداشت  ایران  انتظامی  نیروی  سوی  از  بودند، 
به  تهران  )والی(  استاندار  هاشمی،  حسین   شده اند. 
روز دوشنبه، 19 عقرب به خبرگزاری تسنیم در این 
مورد گفته است: »افغان ها تا دهم محرم این مراسم 
را برگزار نکرده اند و بر اساس اعتقاد شان، بعد از دهم 
محرم برگزاری مراسم شادی را اشکال نمی گیرند. از 
این که از اعتقادات شیعیان خبر بوده که شیعیان بعد 
از دهم محرم عزاداری می کنند، این کار شان اشتباه 

بوده است«.
بر اساس گزارش ها، این شهروندان افغانی تا هنوز 
بازداشت اند و خبرهایی از داخل ایران حاکی از آن 
نیروهای  و  محل  افراد  سوی  از  افراد  این  که  اند 
ارزش های  پاسدار  را  خود  که  )بسیج(  مذهبی 
شده اند.  نیز  کوب  و  لت  می کنند،  معرفی  مذهبی 
انتظامی  نیروی  از سوی  افغانی که  این شهروندان 
ایران بازداشت شده اند، سنی مذهب می باشند. نظام 
سیاسی ایران، یک نظام تمامیت خواه مذهبی است 
به  می شناسد.  رسمیت  به  را  شیعه  مذهب  تنها  و 
همین خاطر، پیروان سایر مذاهب و به خصوص اهل 
سنت در ایران با مشکالت  زیادی روبه رو اند و اجازه 
برگزار کنند.  آزاده  را  ندارند  مراسم مذهبی خویش 
حق  ایرانی«،  فقیه  »والیت  ایدیولوژی  اساس  بر 
والیت و رهبری مربوط به خداوند می باشد و امامان 
رهبری  حق  خداوند،  نمایندگان  عنوان  به  شیعه 
مهدی،  امام  و  دارند  را  جامعه  سیاسی  و  اعتقادی 
به  و  می برد  به سر  غیبت  در  دوازدهم شیعیان  امام 
نمایندگی از او، فقیه عالم )مجتهد اعلم( که از سوی 
مجتهدان تأیید شده باشد، حق رهبری اعتقادی و 
سیاسی جامعه را دارد و ولی فقیه در رأس رهبری 
اعتقادی و سیاسی نظام و جامعه قرار دارد. سنی ها و 
پیروان سایر ادیان و مذاهب و به خصوص بهایی ها 
به خاطر اعتقادات شان از حق شهروندی شان در ایران 
محروم می باشند و اکثر فعاالن آن ها در زندان به سر 

ایران  مذهبی  تبعیض  و  استبداد  نمونه ی  می برند. 
دختر  یک  نیافتن  راه  مذهبی،  اقلیت های  برابر  در 
کانکور سال  در  که  است  دانشگاه  به  بهایی مذهب 
دلیل  به  اما  بود؛  عمومی شده  نمره ی  اول  گذشته 
اعتقاد مذهبی اش نتوانست به دانشگاه راه یابد . نظام 
خویش،  مذهبی  برتری  ایدیولوژی  با  فقیه  والیت 
تنها مذهب شیعه را حق می داند و بر اساس آن، با 
مذاهب دیگر اسالمی و ادیان مخالف می باشد و در 
قلمروش پیروان سایر مذاهب و ادیان از ابتدایی ترین 

حقوق انسانی و شهروندی برخوردار محروم اند.
صفوی  دودمان  زمان  در  ایران  در  شیعه  مذهب 
)15۰1-1۷22 میالدی( که اولین پایه گذار آن شاه 
را  آن  و  یافت  می باشد،  رسمیت  صفوی  اسماعیل 
صفوی ها  کردند.  معرفی  ایرانیان  رسمی  مذهب 
هویت  ایجاد  و  تمرکز گرایی  بر  توجه شان  بیش تر 
ایرانی بود . به همین خاطر، بر دو عنصر مذهب و نژاد 
و فرهنگ ایرانی تأکید داشتند و آن را امتیاز خویش 
از سایر امپراتوری های اسالمی می شمردند. پس از 
ختم حکم روایی صفویان، این انگیزه در میان ایرانیان 
دوام پیدا کرد. بعد از انقالب 22 دلو 1358 به رهبری 
آیت اهلل خمینی، یک بار دیگر تمامیت خواهی مذهبی 
والیت  ایدیولوژی  قالب  در  ایرانی  تمرکز گرایی  و 
فقیه از سوی تیوریسن های مذهبی و مالهای ایرانی 
ایرانی در  تشدید و قدرت یافت. نظام والیت فقیه 
واقع به بر دو بنیاد تمامیت خواهی، »برتری مذهبی« 
و »نژاد ایرانی« استوار می باشد. رهبران این نظام در 
طول سی و پنج سال، از شکل گیری نظام والیت 
فقیه تا کنون، تالش کرده اند که امپراتوری ایرانی 
را در قالب مذهب در منطقه تقویت دهند و اساس 
بر  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  خارجی  سیاست 
محور برتری مذهبی و سیانت ایرانی استوار می باشد 
مذهبی  نفوذ  که  می نماید  تالش  آن  اساس  بر  و 
مذهبی-سیاسی  پروژه های  طریق  از  را  خویش 
خویش در منطقه و به خصوص در افغانستان، عراق، 

لبنان، پاکستان و سوریه گسترش دهد.
سلطه ی مذهبی سی و پنج ساله ی نظام والیت فقیه 

در ایران نه تنها باعث ظلم و نقض حقوق مذهبی 
دیگر  ادیان  و  غیر شیعه  مذاهب  پیروان  انسانی  و 
روشنفکران  بر  را  زندگی  فضای  بلکه  است،  شده 
و روحانیون شیعه که موافق  دیدگاه تمامیت خواهی 
 مذهبی والیت فقیه نمی باشند و برداشت باز تری از 
مذهب دارند، تنگ کرده است و در طول این مدت، 
بسیاری از روشنفکران و دگراندیشان ایرانی مجبور 
شده اند که ایران را ترک کنند و بسیاری از آن ها هم 

از سوی این نظام به قتل رسیده اند.
نظام والیت فقیه ایرانی در قالب پروژه های مذهبی 
در  شیعه گرایی  از  افغانستان،  در  خویش  سیاسی  و 
افغانستان حمایت می کند و همه سا له مالهای افغانی 
را که در قم تحصیل می نمایند، برای تبلیغ مذهبی 
و نفوذ سیاسی والیت فقیه به افغانستان می فرستد 
و به آن ها حقوق ویژه و هزینه ی سفر می دهد. بر 
طرف  از  که  مذهبی ای  مراکز  به  همه ساله  عالوه، 
دستور  می شوند،  مالی  حمایت  فقیه  والیت  نظام 
همایش های  با  را  محرم  ایام  مراسم  که  می دهد 
باشکوه و گسترده برگزار کنند و مواد های تبلیغاتی 
و هزینه ی آن را برای این مراکز مذهبی می فرستد. 
در  نظام  این  قلمرو  تحت  که  است  حالی  در  این 
برخورد  اسالمی  مذاهب  سایر  پیروان  با  ایران، 
افغان های  بازداشت  می شود.  مذهبی  تبغیض آمیز 
سنی مذهب از یک مراسم »نامزدی«، یکی از صدها 
موارد  برخورد تبعیض آمیز مذهبی رژیم والیت فقیه 
والیت  نظام  دوگانه ی  سیاست  می باشد.  ایران  در 
فقیه در قلمرو و خارج از قلمرو آن؛ در داخل ایران 
 علیه مذاهب دیگر برخورد تبغیض آمیز  می کند و در 
سیاست خارجی  با شعار اسالم گرایی، خود را مدافع 
که  می دهد  نشان  به خوبی  می دهد،  عنوان  اسالم 
اسالم گرایی،  شعار  از  نظام   این  برای  اصلی  هدف 
گسترش نفوذ مذهبی-سیاسی آن در منطقه می باشد 
و شعار امت اسالمی روپوش  کاذبی است که گرایش 
مطلق گرایی مذهبی و سیاسی این رژیم تمامیت خواه 

مذهبی را پنهان می کند.

شما هم شنیدید که سه مرد نازنین بر یک دختر سه ساله تجاوز فرموده  اند؟ 
این خبر به شدت تکان دهنده است. نه شما را خدا یک دفعه تصویری به این 
تجاوز فکر کنید! سه مرد تا به دندان مسلح به نری، این همه سال نان خورده 
تا بزرگ شوند و به مقام رفیع مردی نایل شوند، بعدش بروند بر یک دختر 
سه ساله که هنوز نمی فهمد مرد چیست و تجاوز چگونه است، تجاوز کنند. 
نمی دانم با کدام عضو بدنم درد و تأسف خویش را بیان کنم؟ به زبان پشتو 
بگویم یا به زبان فارسی؟ اما واکنش خودم را در اخیر این نوشته می گویم. 

فعاًل به واکنش دوستان توجه نمایید!
فریبای شان: این جا مملکت است یا جهنم؟ مگر دولت مرده؟ در پاسخ به این 
فریبای عزیز بگویم که نه دولت نمرده. دولت فعاًل رفته به پاکستان که هم 
با مقامات پاکستانی دیدار کند  و انار بخور د و هم کریکت تماشا نماید. البته 
کریکت را تماشا کرده و تیم کریکت افغانستان برنده شده و اشرف غنی این 

برد را به تمام ما تبریک گفته است. 
نازیال سرافگنده: من به ناحق تخلصم را سرافگنده نگذاشته ام. می دانم غیرت 
مردان اجازه نمی دهد ما غیر از سرافگندگی چیز  دیگری را هم با خود حمل 
کنیم. کاش سه مرد دیگر یافت شوند و بر دختران آن سه متجاوز وحشی، 
تجاوز نمایند تا بفهمند که قیمت تجاوز بر دختر مردم چقدر باالست. در 
جواب نازیالی خویش بگویم که الزم نیست سرافگنده باشی! از این به بعد 
خودت را نازیال سرباال معرفی کن! سرت را باال بگیر! تجاوز بر دختر آن سه 
مرد، راه حل معقول نیست؛ چون ممکن است دختران شان، روزی در برابر 

پدران خویش بایستند و بگویند که تو همان نامرد بودی...
از بی مسئولیتی مسئولین  یا  بنالم  تقدیر  از دست  نمی دانم  شعیب سکندر: 
دولتی؟ یک عده می گویند، تقدیر کار خودش را می کند، یعنی هر آن چه 
اتفاق می افتد، قباًل از سوی پروردگار مشخص شده. اگر این یکی را بپذیرم، 
باید بگویم که کار تقدیر بوده و باید علیه تقدیر جنگید. اما از طرف دیگر، 
روایت است که هر فرد، مسئول است تقدیرش را به دست خود بنگارد. اگر 

این یکی را قبول کنم، باید از دولت شکایت کنم...
حاال من در جواب شعیب چه بگویم؟ البته معلوم است که شعیب جان به 
جواب نیاز ندارد. ولی من می گویم که تقدیر را باور نکن! تقدیرت را خودت 

رقم بزن! 
از نزدیکی های پوهنتون  فاطمه ارشاد: چندی قبل، یکی از دوستان ما را 
ربودند. ظاهراً برای پول ربوده اند. وقتی خبر تجاوز بر دخترک سه ساله را 
شنیدم، یک بار دیگر تمام جانم را آتش فرا گرفت و سوختم. نمی دانم این 
اختطاف ها و تجاوز ها تا کی ادامه خواهند یافت؟ نمی دانم خود دولت هم 
شریک این همه جرم و جنایت است یا نه؟ اگر است که باید زانوی غم را بغل 
کنیم و اگر نیست، چرا این همه بی نظمی وجود دارد؟ در جواب فاطمه باید 
گفت که شکی در شراکت بعضی از مأموران دولت در جرم ها وجود ندارد. 

ضعف دولت هم که مشخص است و نیاز به سوال ندارد.
افغانستان  افغانستان و فعاالن مدنی  این روشنفکران  فیس بوک: نمی دانم 
انسانیت  و  مدنیت  از  استاتوس  یک  لحظه  هر  که  آن هایی  شده؟  چه  را 
می گذارند، کمتر شان به این جنایت اشاره دارند. نمی گویم انسانیت ندارند؛ 
به علت  نموده که  پاشایی  را مصروف مرگ مرتضی  انسانیت خویش  اما 
داشتن سرطان، فوت نموده است. بابا بر دختر سه ساله ی تان تجاوز نموده...  
کجایید؟! در جواب فیس بوک می فرمایم که بنده در این قسمت جواب ندارم. 
حاال واکنش خودم: یکی از آن سه مرد گفته که من تابلیت تجاوز خورده 
بودم، بی طاقت شدم و دست به تجاوز زدم، ورنه به خدا قسم می خورم که 
هنوز این قدر وجدان دارم که بر دختر سه ساله تجاوز نکنم. درست است 
که حرف های این مرد در مورد وجدان و قسم خوردنش به خدا، باور نکردنی 
است؛ اما در قسمت تابلیت تجاوز باید توجه شود. ما که مرد تولید تابلیت 
از  بناًء،  پاکستان می آید.  ما  از کشور دوست  نیستیم، هرچه می آید  تجاوز 
وزارت محترم مبارزه با صحت عامه خواهش می کنم که ورود این تابلیت 
را در داخل کشور ممنوع بفرماید. چرا این را گفتم؟ به این خاطر که هنوز 
توافق نامه ی استفاده از عقل میان ما و ما امضا نشده. گفته می شود که این 
به هرکاری می زند  را جن می گیرد، دست  او  بخورد،  را هر کسی  تابلیت 
والیت  در  طالب  دو  تابلیت ها   این  از  یک بار  شود.  برآورده  خواسته اش  تا 
بدخشان استفاده کرده بودند و چون از جامعه دور بودند، بر دو گاو تجاوز 
کرده بودند. در قسمت آن دو طالب گفته می شود که طالبان به قدری چیز 
اند که حتا نمی فهمند تابلیت سردردی با تابلیت تجاوز فرق دارد. یعنی آن 
دو طالب سردرد بوده و رفته در یک دواخانه که تابلیت سردردی بگیرند، 
دوا فروش هم گرفته به آن دو رأس طالب، تابلیت تجاوز داده تا شاید بر 
یک دیگر تجاوز بکنند؛ اما گاو سر راه شان سبز می شود و عمل تجاوز به 

پایه ی اکمال می رسد. 
اگر هر آن چه در کشور اتفاق می افتد، همه گزارش شوند، معلوم می شود که 
بازار استفاده از تابلیت تجاوز چقدر گرم است. شاید دولت از استفاده ی تابلیت 

تجاوز مالیه بگیرد، چه کسی می داند...؟

خبرنگار ناراضی

تابلیت تجاوز

هادی دریابی

والیت فقیه ایرانی با گرایش تمامیت خواهی 
مذهبی و شعار کاذب امت اسالمی

ریشب حیدری
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ثبات، شگوفایی و اتحاد افغانستان به یک روند واضح، پایدار 
و دوام دار صلح ضرورت دارد. یک توافق »فوری موقتی«، 
سرمایه ی خون و خزانه ای را که جامعه ی جهانی در یک 
دهه و نیم گذشته در منطقه هزینه کرده است، به مخاطره 
پیشین  جمهور  رییس  کنیدی،  اف   جان  انداخت.  خواهد 
ایاالت متحده، روند صلح را با کلماتی توصیف کرده است 
افغانستان به خوبی صدق می کند: »صلح یک روند  که در 
روزانه، هفته وار و ماهانه است که به تدریج نظرات را تغییر 
خاموشانه  و  بر می دارد  میان  از  را  گذشته  موانع  می دهد، 
ساختارهای جدید را ایجاد می کند. و با وجودی که پی گیری 
صلح نمایشی نیست، این پی گیری باید ادامه یابد«  و تاریخ 
افغانستان خود نیز نشان می دهد که روند صلح باید از یک 
موقف قوی دنبال شود، در غیر این صورت، این روند صرف 

به بی ثباتی جدید منجر خواهد شد. 
حکومت جدید وحدت ملی افغانستان تحت رهبری رییس 
جمهور اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی، فرصتی 
برای از سرگیری روند صلح افغانستان و نیروی تازه دادن 
به آن است، تا این بار روند صلح با یک روش سیستماتیک  
سازمان دهی شود  و هدف مندانه و با  استراتژی ای دنبال شود 
که در آن اهداف تعریف شده و تقسیم کار در میان گروه های 

مختلف درگیر به صورت واضح مشخص شده باشد. 
ما به برخی از مسایل و هم چنین به برخی از گروه های درگیر 
در روند صلح افغانستان، که در ماه ها و سال های آینده در 

این روند نقش کلیدی ایفا خواهند کرد، نظری می اندازیم.
 مشکل تعریف: طالبان کی ها اند؟

در مورد این که واقعا طالبان چه کسانی اند، اتفاق نظر اندکی 
افغانستان،  پیشین  دارد. حامد کرزی، رییس جمهور  وجود 
این سرزمین می خواند؛ در  ناراضی  را فرزندان  اغلب آن ها 
حالی که نهادهای امنیتی افغانستان و کارشناسان آن ها را 
ایدیولوژیک، فرماندهان میدان جنگ و  از طالبان  ترکیبی 
سربازانی می دانند که از عناصر رژیم پیشین طالبان، افراد 
ناخواسته،  خسارت های  قربانیان  قبیله،  بزرگان  و  آزرده 
جنگ جویان  مخدر،  مواد  قاچاق بران  جنایی،  شبکه های 
خارجی )به شمول  پنجابی ها، عرب ها، چچینی ها و ازبک ها( 
تشکیل  آی.اس.آی  به  مربوط  بدنام  عناصر  سرانجام  و 
شده اند. این که کدام یک از این عناصر حاضر به گفت وگو 
اند، پرسش مهمی برای افغان ها و جامعه ی جهانی است. 
و  شود  تعریف  واضح  به صورت  دشمن  تا  است  ضرورت 
بین آن عده از عناصری که با آن ها مصالحه خواهد شد و 
آن عده ای که در برابر آن ها از زور استفاده خواهد شد، باید 

تفکیک شود. 
استراتژی ای برای صلح: روند در برابر معامله

حکومت افغانستان و اپوزیسیون فاقد یک روی کرد جامع و 
سیستماتیک و هم چنین فاقد ظرفیت برای عهده دار شدن 
حال،  عین  در  است.  افغانستان  در  صلح  جامع  روند  یک 
طالبان از حمایت علنی روند صلح یا شرکت در آن خودداری 
کرده اند. نخستین گام مهم برای حکومت جدید افغانستان 
این خواهد بود تا برای روند صلح افغانستان یک استراتژی 
واضح طرح ریزی کند و قبل از گفت وگوها، روندها، خطوط 
قرمز و مسایلی که گفت وگوپذیر اند، در جریان آن و پس  از 
آن اهداف را مشخص کند. حکومت باید این را بسیار واضح 
که  نه  معامله ای  است،  متمرکز  روند  یک  روی  که  بسازد 

مسلما دیر نخواهد پایید. 
کمیسیون های متعدد با دست آوردهای ناچیز

تأمین صلح در افغانستان مسئله ی جدیدی نیست. در جریان 
جنگ شوروی در افغانستان و بعدا در جریان آشفتگی های 
داخلی دهه ی 199۰، ده ها ابتکار عمل  تأمین صلح توسط 
در  که  شدند  گرفته  دست  روی  رقیب  مختلف  گروه های 
برخی از آن ها کشورهای همسایه، در برخی دیگر سازمان 
ملل متحد و در برخی دیگر نیز کشورهای خلیج پادرمیانی 
افغانستان،  پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  کردند. 
نخستین کمیسیون مستقل ملی تحکیم صلح در افغانستان را 
تحت ریاست صبغت اهلل مجددی، رییس جمهور پیشین این 
کشور  ایجاد کرد. تنها دست آورد قابل توجه این کمیسیون، 
آزادی تعدادی از زندانیان بود. بعدا، در ماه آگست 2۰۰۷، یک 
جرگه ی مشترک سه روزه ی افغانستان و پاکستان تشکیل 
افغانستان، خواهان  تأمین صلح در  برای  این جرگه  شد و 
بود که  زمانی  این  دوجانبه شد.  و  فرامرزی  همکاری های 
بازخیر طالبان و فعالیت های چریکی در سرتاسر کشور به 

اوج خود رسیده بود. 
به دنبال آن، در 2 جون 2۰1۰، جرگه ی صلح دیگری تشکیل 
شد که برنامه ی حکومت برای آغاز گفت وگوهای جامع صلح 

با طالبان را تصویب کرد و در نتیجه ی آن شورای عالی صلح 
افغانستان تشکیل شد. هیچ یک از اعالمیه ها و قطع نامه های 
جرگه ها،  تعداد  بر  و  نشدند  عملی  موفقانه  جرگه ها  این 
اعالمیه ها و کمیسیون ها که همه فاقد یک صالحیت واضح 

بودند، پیوسته افزوده شد. 
کارت پاکستان

تمام جاده های منتهی به صلح در افغانستان، از راول پندی 
در  صلح  روند  کلید  پاکستان  می کنند.  عبور  اسالم آباد  و 
زرنگ  کافی  اندازه ی  به  اما  دارد؛  دست  در  را  افغانستان 
است تا کارت هایش را نزدیک به سینه اش نگه دارد. پرسش 
و  طالبان  آموزشی  اردوگاه های  امن،  بهشت  پناه گاه ها، 
چشم انداز حمایت تدارکاتی و نظامی از آن ها، همیشه نگرانی 
اصلی حکومت افغانستان بوده اند؛ اما در زمینه ی رسیدگی 
به این مسایل، کار اندکی صورت گرفته است، به استثنای 
ائتالف  علیه  آن ها  ناحیه ی  از  مستقیمی  تهدید  که  زمانی 
طالبان  که  می فهمد  به خوبی  پاکستان  است.  داشته  وجود 
استفاده ی  از  زمانی  تنها  و  است  آن ها  میدان جنگ  سگ 
آن، به عنوان ابزار سیاست خارجی، تحت فشار و در بدل 
توافقی دست خواهد برداشت که به ناامنی های ارضی آن، 
مشخصا خط دیورند، و منافع استراتژیک آن در افغانستان 
رسیدگی شود. مشخص نیست که این توافق چگونه خواهد 
بود؛ اما آقای غنی و آقای عبداهلل این فرصت را دارند که در 
بدل صلح در افغانستان، برای دستیابی به توافقی با پاکستان 

گفت وگو کنند.
و  اقتصادی  فعالیت های  مرکز  خلیج ؛  کشورهای 

مالی
طریق  از  را  فعالیت های شان  طالبان  منابع،  دیگر  میان  در 
تمویل  آدم ربایی  و  اخاذی  قیمتی،  مخدر، سنگ های  مواد 
تمویل  دالر های  از  بزرگی  بخش  رد  می توان  اما  می کنند؛ 
کننده ی ستیزه جویی طالبان را در کشورهای خلیج  گرفت. 
کشورهای خلیج  به طور سنتی مرکز فعالیت های اقتصادی 
هیچ کسی  بر  بوده اند.  حقانی  شبکه ی  و  طالبان  مالی  و 
پوشیده نیست که مقام های پیشین طالبان در فعالیت های 
اقتصادی در دبی، ابوظبی و دیگر شهرهای خلیجی شرکت 
دارند. وزارت خزانه داری ایاالت متحده از دیر وقت بدین سو 
بر سیستم حواله نظارت داشته و تعدادی از تجارت هایی را 

که با طالبان پیوند دارند، در فهرست سیاه قرار داده است. 
متحده  ایاالت  با  همکاری  در  افغانستان،  جدید  حکومت 
بر  آوردن  فشار  به دنبال  باید  بین المللی،  بازیگران  دیگر  و 
شبکه های تأمین مالی طالبان باشد. این اقدام باید همکاری 
استخباراتی و سیستم هایی برای مبارزه با تمویل طالبان در 
کشورهای خلیج  را شامل باشد. کشورهای خلیج  خودشان نیز 
به خاطر امنیت شان برای دنبال کردن این شبکه ها و از بین 

بردن آن ها دالیل کافی دارند.  
نقش چشم پوشی شده ی ایران و آسیای مرکزی

آسیای  کشورهای  از  جنگ جویانی  از  پر  طالبان  صفوف 
ترکمنستان،  تاجیکستان،  ازبکستان،  به شمول  مرکزی، 
است.  جاها  دیگر  و  از چچین  آن  بر  و عالوه  قرغیزستان 
تروریستی  ازبکستان، گروه های  با جنبش اسالمی  طالبان 
چچین و ایغورهای چین روابط نزدیک دارد. عالوه بر آن، 
ایران نیز توسط غرب به حمایت پزشکی، مالی و تدارکاتی 
به طالبان در والیت ناآرام جنوبی نیمروز متهم شده است. 
طالیی  فرصت  کرزی،  حکومت  برخالف  عبداهلل،  و  غنی 
دارند تا گفت وگوهای سازنده با کشورهای آسیای مرکزی 
و  جنگ جویان  ورودی  جریان  قطع  منظور  به  را  ایران  و 
حمایت تدارکاتی به طالبان، از طریق یک میکانیزم معنادار، 

راه اندازی کند.
همکاران دور: هند، روسیه و ترکیه

دسامبر  در  هند  هوایی  خطوط   814 شماره  پرواز  ربایش 
1999، جهادی که اخیرا توسط ایمن الظواهری علیه هند 
اعالم شد  و ده ها حمله ی دیگر بر تأسیسات دیپلماتیک هند 
در سرتاسر افغانستان، همه، بر اهمیت استراتژیک افغانستان 

برای امنیت تأکید دارند. هند با استفاده از نفوذ بین المللی، 
استخباراتی اش،  خبرگی  همه،  از  مهم تر  و  نفوذ  قدرت 
می تواند در کمک به دستیابی به توافق صلح در افغانستان 

نقش مهی ایفا کند. 
عالوه بر آن، مشکل چچین یک تهدید امنیت داخلی مهم 
اتحاد  مهم  به طور سنتی حامی  است. مسکو  روسیه  برای 
شمال پیشین بوده است و هنوز می تواند یک عامل مرتبط 
باشد. روس ها در افغانستان منافع امنیتی و منطقه ی حیاتی 
دارند و هر سرمایه گذاری سیاسی، دیپلماتیکی و نظامی در 
روند صلح افغانستان، یک سرمایه گذاری در امنیت فدراسیون 

روسیه خواهد بود. 
ترکیه در آسیای مرکزی و افغانستان منافع مهم اقتصادی 
و استراتژیکی دارد. موقف ترکیه در جهان اسالم و به ویژه 
نفوذ آنکارا بر پاکستان، می توانند عوامل مهمی در کمک 
به روند صلح افغانستان باشند. گفت وگوهای سه جانبه میان 
تبادل  برای  مهم  آغاز  یک  ترکیه  و  پاکستان  افغانستان، 
تا کنون  اگر  است، حتا  بوده   بهبود هماهنگی  و  اطالعات 
نتایج محسوسی نداشته اند. ترکیه، به عنوان دوست و متحد 
دیرینه ی افغانستان و پاکستان، می تواند یک میانجی صادق 

در گفت وگوهای صلح باشد. 
طالبان به عنوان حزب اهلل

زمان تغییر کرده است و طالبان اکنون انتخاب دیگری ندارند، 
جز این که رویای بازگشت به قدرت را رها کنند و به جایش 
افغانستان  با حکومت  به یک روند سازنده و معنادار صلح 
بپیوندند. با این حال، این پرسش هنوز پابرجاست: چه نوعی 
از طالبان برای مردم و حکومت افغانستان قابل قبول است؟ 
از  پیوسته  افغانستان،  پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
طالبان خواست تا در بدل مصئونیت، سالح های شان را به 
زمین بگذارند و به روند سیاسی اصلی بپیوندند و در انتخابات 
شرکت کنند. این نشان می دهد که طالبان این گزینه را دارند 
تا خودشان را در قالب یک حزب سیاسی با یک جناح مسلح 
جا بزنند. این، احتماال نشان دهنده ی حزبی از نوع حزب اهلل 

است که در ثبات و وحدت درازمدت شریک نخواهد بود. 
سیاست کشورهای بزرگ جهانی: ایاالت متحده ی امریکا، 

بریتانیا و چین
ایاالت متحده و بریتانیا نفوذ قابل توجه اقتصادی، سیاسی 
و نظامی بر پاکستان دارند. هم چنین، هردو کشور از طریق 
طالبان  با  استخباراتی  تماس های  و  پشتی  کانال های 

گفت وگو داشته اند. 
کرزی  در سخنرانی اخیرش دوباره تأکید کرد که کلید صلح 
افغانستان به دست امریکایی ها و پاکستان است. اما ایاالت 
متحده با پاکستان روابط درازمدت خودش را دارد و هم چنین 
به امنیت زرادخانه های هسته ای این کشور عالقه مند است، 

که از روند صلح افغانستان مهم تر اند. 
در  پاکستانی ها  از  توجهی  قابل  جماعت  آن،  بر  عالوه 
بریتانیا وجود دارند و این کشور در پاکستان منافع نظامی 
از روند مصالحه در  و جیوپولیتکی دارد که دوباره احتماال 
افغانستان مهم تر است. همه ی این ها به یک حقیقت اشاره 
دارند: در سیاست قدرت های بزرگ جهانی در منطقه، اهمیت 
استراتژیکی پاکستان برای بریتانیا و ایاالت متحده از اهمیت 
افغانستان بیش تر است. حکومت جدید افغانستان در برخورد 
با محاسبات جیوپولیتیکی، وظیفه ی سختی را در پیش رو 

دارد.
بازخیز  و  در سین کیانگ  ناامنی  نظرداشت  در  با  سرانجام، 
منافع  افغانستان  صلح  روند  در  چین  اویغور،  ستیزه جویان 
اقتصادی،  و  نظامی  سیاسی،  نظر  از  دارد.  حیاتی  امنیتی 
کارهای زیادی وجود دارند که چین می تواند در کمک به 
توافق سریع صلح در افغانستان انجام دهد. واضح است که 
جاده ی صلح افغانستان طوالنی و پیمودن آن دشوار است؛ 
نیت  حسن  بر  مبنی  تالش های  با  همراه  کشور  این  اما 

طرف های درگیر، حد اقل می تواند این سفر را آغاز کند.

یک ماه پس از مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری رییس جمهور اشرف غنی ]1[، دولت 
جدید دینامیک باال از فعالیت های دو چهره ی اصلی کالس سیاسی دولت جدید، اشرف 
غنی، رییس جمهور جدید و رییس اجرایی یا »نخست وزیر« غیر رسمی، دکتر عبداهلل 

عبداهلل، را نشان داد. 
جالب توجه است که اگر اشرف غنی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، برای شروع، 
اولین گام از سیاست های خارجی را با دیدارها و مالقات ها از پکن تا ریاض و مقام های 
عالی پاکستان و تعداد دیگر  برداشته است، در این سو، عبداهلل عبداهلل در سطح بزرگ و 
به طور فزاینده توجهش را به شماری از مناطق کشور متمرکز کرده و به خصوص با شماری 
از مقام های منطقه ای والیت های عمدتاً پشتون نشین همچون والیت فراه، والیت قندهار، 
والیت کنر و تعداد دیگر، دیدار و بازدید نموده است. البته که جغرافیای این همه فعالیت ها، 
اتفاقی نیست. کسی که در جریان دو دور انتخابات ریاست جمهوری تصور می شد، در 
قبال مناطق پشتون نشین موقف روشنی ندارد؛ اما این عبداهلل است که با برقراری این 
همه ارتباطات، اجازه می دهد تا کار بیش تر و به طور مؤثر در مناطق نام برده، در دست اجرا 
قرار گیرد. اشرف غنی تماس با سرمایه گذاران باالقوه با توجه به اهمیت کمک های خارجی 
برای کشور و همین طور تماس با گروه های عمده ی مخالفان دولت و احتمال تنش میان 
نهادهای دولتی را به خوبی احساس می کند. مالقات رییس جمهور اشرف غنی با مقامات 

پاکستانی و عربستانی، برای درک بهتر این مسئله به ما روشنی می دهد. 
همزمان در کابل و شماری از مناطق عمده ی مرکزی، مثل قندهار، مزار شریف، جالل آباد، 
در سطوح مختلف مذاکرات سخت و سنگینی در جریان است: روند تشکیل دولت و 
تشکیل مقام های محلی )انتصاب فرمانداران والیت ها( مطابق با نتایج حاصل از انتخابات 
انتخابات شوراهای  نتایج  در  تأخیر  اصلی  دلیل  دارد.  ادامه  ریاست جمهوری هم چنان 
والیتی که با انتخابات ریاست جمهوری همزمان بود، در واقع طوالنی شدن پروسه ی 

انتخابات بود.
 جدول بندی نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری که به طور بی سابقه به درازا کشید، به طور 
کلی با پیش کشیدن دالیل مختلف قابل ارزیابی است. انتخاب اشرف  غنی به ریاست 
جمهوری و کنار زدن عبداهلل عبداهلل در موقعیت خالف قانون اساسی )رییس اجرائیه( در 
نتیجه ی نتایج انتخابات نیست؛ نتایج رسمی ای که به طور کامل تأیید نشده است و تا 
اکنون نیز سوال برانگیز به نظر می رسد. در کابل این مسئله پنهان نیست. پس از چندین 
ماه چانه زنی ها ، سرانجام انتخابات به مصالحه، تنها میان دو گروه سیاسی قومی افغانستان 
انجامید که در طول مبارزات انتخاباتی به هدف گریز از جانشینی دیگران و برای رسیدن 
به یک اتحاد و تشکیل دولت دو سری متشکل از نیروهای اصلی این روند سیاسی، اقدام 

به مشروع سازی انتخابات کردند.
اشرف غنی و اطرافیان نزدیک او را که اغلب به عنوان »تکنوکرات ها« نام می برند و مدت  
طوالنی نیز در غرب اقامت داشته است، یکی از طرف داران اصلی تعامل با مراکز سیاسی 
امریکا و متعهد به طرح های سیاسی غرب است و چنین جریانی، یعنی »تکنوکراتیزم«. 
حقیقتاً تیم اشرف غنی معرف منافع قبیله ای اتحاد درانی- یکی از دو طایفه ی پشتون های 
اصلی است. گذشته از این، قبیله ی احمدزایی ها با رهبری نجیب اهلل در سال 1986 در 
سیاست افغانستان حضور پیدا کردند. از لحاظ تاریخی، احمدزایی اصطالحاً »اتحاد بزرگ 
کوچی«، »کوچی«- عشایری نامیده می شو د؛ اما این اصطالح نه تنها فقط در مورد قبایل 
بلوچ ها و  ایماق ها،  نیمه عشایری:  بلکه در مورد سایر گروه های قومی  کوچی پشتون، 
ترکمن ها و دیگران نیز به کار برده می شود. اتحاد کوچی ها در زمان انتخابات ریاست 

جمهوری، یکی از حامیان اصلی اشرف غنی ]...[ در داخل کشور بود . 
در طول مبارزات انتخاباتی، اشرف غنی با حمایت خارجی ها و به خصوص امریکایی ها، 
موفق شد یک ائتالف نسبتاً چند قومی را تشکیل دهد. چهره ی دوم در تیم انتخاباتی 
مذکور، جنرال عبدالرشید دوستم یکی از رهبران معروف ازبک ها بود که در دهه ی 9۰ 
رهبری اصلی ازبک ها و ترکمن های افغانستان را به عهده داشت. در زمان حاضر، دوستم 
به طور قابل توجهی نقش رهبری خود را برای جامعه ی ازبک ها از دست داده است و 
اکنون بیش تر در خدمت شخصیت های خارجی و رییس جمهور تازه انتخاب شده قرار 
دارد. در کار و زار انتخاباتی، به طور دسیسه وار احمد ضیا  مسعود- برادر احمد شاه مسعود- 
وارد تیم اشرف غنی شد که در زمان کرزی به طور سمبولیک در پست معاونت رییس 
جمهور قرار داشت و با این حساب، به طور کلی واقع بینی سیاسی در افغانستان، به سوی 
هیچ تقرب می کند. اشرف غنی برای ساختن یک ُفرمت همه شمول تیم انتخاباتی، موفق 
شد سرور دانش، یکی از رهبران جامعه ی هزاره که قباًل سمت فرمانداری والیت دایکندی 

را داشت، وارد تیم خود کند.
ادامه دارد...

__________
نویسندگان روسی زبان، تا هنوز محمد اشرف غنی را به شکل »اشرف غنی   -1
احمدزی« می نویسند. در این جا به خاطر رعایت فرمان رییس جمهور و اصل وفاداری به 

نوشته، به جای »احمدزی«، سه نقطه آمده است. 
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

یک شنبه25 عقرب، 1393سال سوم شماره 710  

کرزی؛ از کویته تا ارگ با موتورسایکل

تبادله ی قدرت در کشورهای در حال توسعه و غیر دموکراتیکی چون افغانستان، معموال 
جنجالی و بر پایه ی قدرت، توان نظامی  و ساحه ی نفوذ و ارتباطات فرد استوار بوده 
است و به همین دلیل، بستر نزاع ها و درگیری ها برای تکیه بر اریکه ی قدرت، در میان 

مدعیان قدرت، همیشه گرم و پر آشوب بوده است.
یک مرد و یک موتور سایکل، نوشته ی نویسنده ی  هالندی، بتی دم، داستان به قدرت 
رسیدن کرزی در افغانستان است، که در بحبوحه ی جنگ بر سر قدرت میان طرف های 
درگیر به وقوع می پیوندد و این که چگونه با استفاده  از موقعیت، تیزبینی و محاسبه ی 
با پذیرش  قبیله ای،  بین  احتمال وقوع حوادث پیش رو و داشتن روابط قوی و  دقیق، 

خطر، تصمیم می گیرد برای نبرد با طالبان با موتورسایکل خود را به ارزگان برساند.
کتاب گذر خوبی دارد بر حوادث پشت پرده ی تغییرات سیاسی و نحوه ی انتقال قدرت 
تازه تری  کردن چهره ی  وارد  و  بیرونی  قدرت های  تحت حمایت  مدبرانه،  به شیوه ی 
گذشته.  قدرت طلب  و  ناکام  چهره های  از  متفاوت  کشور؛  سیاسی  قدرت  عرصه ی  به 
آگاهی بر این نکته که بازگشت دوباره ی ظاهر شاه به عرصه ی قدرت در افغانستان 
امکان پذیر نیست و عدم محبوبیت رهبران درگیر جنگ در نزاع های داخلی افغانستان 
یافتن  به  را  و سی آی ای  امریکا  نبودند،  برخوردار  جهانی  و  اجتماعی  مقبولیت  از  که 
از  بخشی  می کرد.  متمایل  بیش تر  کشور  سیاسی  تاریخ  از  برهه  این  در  نو  چهره ای 
کتاب  در باره ی عملیات کرزی در کوه های درجی ارزگان و دریافت اسلحه و مهمات 
از نیروهای امریکایی به منظور  مقابله با طالبان در این منطقه اختصاص یافته است. 
عملیاتی که طالبان در رادیوها از ناکامی و مرگ کرزی و همراهانش به دست آن ها و 
انتشار این  مصادره ی مهمات جنگی ارسالی امریکایی ها به آن ها خبر دادند. در واقع 
خبر دروغ، نقطه ی عطفی برای معرفی کرزی به جهان و مردمی بود که با نام او بیگانه 
او به عنوان یک قدرت  از  از مقام های امریکایی بعد از پخش این خبر  بودند. برخی 
انکار ناپذیر یاد کردند و نیویورک تایمز، یکی از معتبرترین رسانه های خبری امریکا و 
جهان، از او به عنوان قهرمان مقابله با طالبان و حکمرانی که می توانست در آینده ی 
افغانستان نقش داشته باشد، یاد کردند. نگاهی گذرا بر این بخش کتاب نشان می دهد 
که  تالش نیروهای خارجی بدون حتا تصدیق خبر مرگ کرزی و بعد اعالم دیدگاه شان 

در معرفی کرزی به جهان به عنوان رهبر نوظهور افغانستان، نقشی کلیدی ایفا کرد.
بعد از مدتی از انتشار این خبر، سخنگوی کرزی در تماسی با بی بی سی اعالم کرد که 
او زنده است و به جنگ با طالبان ادامه می د هد. در حالی که کرزی در کنار نیروهای 
ویژه ی امریکایی و حمایت نظامی و مالی آن ها، مصروف نبرد با طالبان بود، رسانه ها نیز 
مشغول معرفی او به دنیا بودند که این امر کم کم او را به عنوان گزینه ای تأثیرگذار در 
تقسیم قدرت آینده ی افغانستان به طور جدی مطرح کرد. در کنفرانس بن، کرزی حضور 
نداشت؛ اما نمایندگان طرف های درگیر قدرت در افغانستان می کوشیدند کاندیداهای 
به  انتخابات  برگزاری  تا  افغانستان  موقت  جمهور  رییس  عنوان  به  را  نظرشان  مورد 
از  کاندیدای مطرح، خاصتا  عنوان یک  به  نیز  برسانند. گرچند کرزی  قدرت  اریکه ی 
طرف خارجی ها، با توجه جایگاهش در مقابل دولت های همسایه، نظیر ایران و پاکستان 
قومیتش،  دلیل  به  هم چنان  و  افغانستان  در  ذی دخل  طرف های  دیگر  و  شوروی  و 
گزینه ی بهتری بود؛ اما گروه های مذاکره کننده در بن کامال موافق این گزینه نبودند و 
ستار سیرت  از رقیبان او در این کشمکش به شمار می رفت. در واقع روابط خوب کرزی 
با غرب و هم چنان ظاهر شاه که در ُرم به سر می برد و تماس های مداوم او با وی و 
آگاه ساختن او از امور افغانستان در گذشته، سر انجام ظاهر شاه را به حمایت از او طی 
یک تماس تیلفونی در کنفرانس بن تشویق نمود و دیگر گروه ها با دریافت وعده ی 

وزارت خانه های کلیدی، تن به قبول او به عنوان زعیم آینده ی افغانستان دادند.
گرچند مبارزه ی امریکا با طالبان بدون داشتن پایگاه  مردمی و نظامی در افغانستان بعد 
با شوروی، امری قابل تأمل و دشوار می نمود؛  از جنگ  افغانستان پس  از رها کردن 
الدن  بن  دستگیری  انگیزه ی  آمدن  به وجود  و  امریکا  در  دوقلو  برج های  انفجار  اما 

و  نبرد  این  آغاز  به  مصمم  را  امریکا  افغانستان ،  در  طالبان  و  القاعده  با  مبارزه  و 
فروپاشی رژیم طالبان نمود. حمایت از کرزی، یکی از کسانی که علیه رژیم طالبان 
می جنگید و برای جذب نیرو و حمایت غرب  برای مبارزه با آنان می کوشید و بارها 
برای انجام این امر از غرب طلب حمایت کرده بود؛ اما پاسخ مثبتی نگرفته بود ، 
راهی برای تحقق این نبرد بود و آن را عملی می ساخت. روابط دیپلماتیک کرزی 
با سفارت خانه های کشورهای مختلف در پاکستان، روابط دامنه دار او با طرف های 
مقاومت در افغانستان و ظاهر شاه در ایتالیا و هم چنان سی آی ای، او را به عنوان 
چهره ی معتدل و میهن دوست شناسانده بود. فعالیت او در قسمت شکست طالبان و 
تصرف ارزگان و بعد پیشروی به سوی قندهار همراه با نیروهای پشتون و حامی او و 
نیروهای خاص امریکایی، او را در موقعیتی حساس قرار داد و جایگاه و تالش وی 

را برای تغییر وضعیت سیاسی افغانستان تثبیت نمود.
کرزی خواستار مشارکت همه ی طرف های درگیر جنگ، به شمول طالبان در دولت 
آینده ی افغانستان بود و وعده ی امان او به طالبان در صورت تسلیم شدن و پیوستن 
برای  تالش  و  وی  سازش پذیر  و  مالیم  روحیه ی  بود.  جدی  صلح،  پروسه ی  به 
برقراری جریان آشتی میان طرف های دخیل، مطبوع همگان نبود و این جریان را 
با چالش جدی مواجه ساخت. ناهماهنگی و کوتاهی در برقراری ارتباط درست میان 
کرزی و امریکایی ها در والیت ها و عدم تعریف درست از دشمن  و استفاده ی وی 
و حامیانش از نیروهای خارجی جهت رفع مشکالت کهن بین قبیله ای برای حذف 
برانگیخت  و متحدان خارجی وی  میان کرزی  را  و مخالفان، چالش هایی  رقیبان 
که رفته رفته این مشکالت دامنه دارتر شدند و چشم انداز کرزی از اشتراک همه ی 

طرف های درگیر در قدرت را با شکست مواجه ساخت.
در نهایت، نویسنده معتقد است، ارجحیت دادن روابط بر ضوابط و جا گزین کردن 
و  اداری  در پست های مختلف  اصل شایستگی  نظرداشت  در  از  فارغ  افراد حامی 
دولتی، سبب افزایش فساد و ناکامی دولت گردید و این ناهماهنگی و سوء استفاده 

از موقعیت، باعث گسترش نارضایتی ها و رشد دوباره ی طالبان شد.
در حالی که نویسنده به نکات  کلیدی در خصوص حکومت کرزی اشاره کرده است؛ 
اما هنوز جای موارد بسیاری خالی به نظر می رسند و کتاب در نهایت با جمع بندی 
سریعی پایان می یابد. نویسنده به طور کلی به پیدایش طالبان افغانستانی اشاره هایی 
دارد؛ اما در خصوص چگونگی حمایت پاکستان و نحوه ی ظهور آن ها و چگونگی 
داشتن  نظر  در  از  جدا   نمی کند.  ارائه  کافی  توضیحات  افغانستان،  در  روابط شان 
ارائه ی توضیحات مفصل و جز به جز، در برخی از بخش های کتاب، برخی دیگر از 
فصل ها و حوادث کتاب، نظیر تصرف قندهار توسط گل آقای شیرزی و ادغام او 
با حکومت کرزی، از کمبودی توضیح و جزئیات کافی رنج می برد؛ اما با این حال، 
نویسنده اطالعات خوبی را در خصوص کرزی و نحوه ی دستیابی او به قدرت و فراز 

و فرودهای این برهه ی تاریخی به خوبی به قلم می کشد.

یادداشت های سخیداد هاتف

این  می شود«.  آدم  رفت،  مکتب  که  »هر  که  است  مشهور 
دادن  در  برای  زیادی  استعداد  ولی  است،  قشنگ  خیلی  جمله 
یک جنگ داخلی تمام عیار در مملکت دارد. چرا که معنایش 
آدم  نمی روند،  مکتب  که  کسانی  که  هست  هم  این  حدی  تا 
این  از  و  نرفته اند  مکتب  که  کسانی  آن،  از  بدتر  و  نمی شوند. 
آدم  ندارند،  را  به مکتب  پس هم دیگر فرصت و مجال رفتن 
نرفته هایند  مکتب  این  غالبا  که  نبریم  یاد  از  البته  نشده اند. 
این  در  می کنند.  نشدن«  »آدم  به  متهم  را  رفته ها  مکتب  که 
مکتب  که  »هر  جمله ی  و  بنشیند  باید  آدم  معموال  حالت ها، 
رفت، آدم می شود« را از نو معنا و تفسیر کند. مثال روشن کند 
که منظور از »هر که« چیست. حتا این طور هم شده که گاهی 
کسی دوازده سال به مکتب رفته و پدرش در کمال سخاوت 

و صراحت می گوید:
»پسر من خر شد«.

آن وقت تازه آدم متوجه می شود )این آدم اصطالحی است( که 
پدِر آن پسر، مکتبی را که آقازاده در آن عبور و مرور می کرده، 
اساسا »مکتب« نمی دانسته. حتا می توان گفت که از آن جا که 
را هم طویله  او  را حاال »خر« می داند، البد مکتب  پسر خود 
می بیند. شاید هم اختالف سر این است که به چه کسی »آدم« 

می گوییم یا باید بگوییم.
به هر حال، فرض را بر این می گذاریم که آن »هر که« مورد 
نظر ما به مکتب رفت و »آدم« شد. فکر می کنید همه چیز به 
تازه  باشد،  افغان  »آدم«  این  اگر  نه.  تمام شد؟  و خوشی  خیر 
متوجه می شود که در چار طرفش دریاهای خروشان و کوه های 
سر به فلک کشیده وجود دارند. دریاهای خروشان و کوه های 
بلند هم با تمام حسن و مالحتی که دارند، یک خاصیت بد هم 
دارند و آن این است که به »آدم« اجازه نمی دهند جای دوری 
را ببیند و جای دوری برود. آن وقت، تا تکان بخوری، صدایی 

از غیب )یعنی همان عنعنه( می گوید:
و  دریاها  این  با  پیوندی  هیچ  که  شده ای  آدم  تو  آدمی؟  »تو 

کوه ها نداری؟ حب الوطنت کجا رفت یابو؟«
آن وقت »آدم« از شرم آب می شود و خود را مالمت می کند 
و به آن صدا قول می دهد که تا جان در بدن دارد، در خدمت 
و  دریاست  در  معموال  آب  توضیح:  باشد.  خاک«  و  آب  »این 

خاک در کوه. کوه سنگ هم دارد...
خدمت آدم به آب و خاک شروع می شود و ادامه می یابد. یک 
تنگ  به  آدمیت  از  دلش  و  می شود  خسته  خیلی  »آدم«  روز 
آن جا چندین »آدم«  تپه و می بیند که  می آید و می رود پشت 
و  تفسیر می کنند  را  عنعنه  پیام  و  نشسته اند  او  مثل  دیگر هم 
آب  در همین  و  می آیند  فرود  تپه  از  با هم  اند. همه  عصبانی 
و خاک مقدس گاوی را پیدا می کنند و بر آن تجاوز می کنند 
و نور چشم خلق عالم می شوند. والسالم علیکم و رحمه اهلل و 

برکاته.

هر که مکتب رفت، 
آدم می شود 

مریم جعفری

با  تماسی  در  کرزی  این خبر، سخنگوی  انتشار  از  مدتی  از  بعد 
بی بی سی اعالم کرد که او زنده است و به جنگ با طالبان ادامه 
می د هد. در حالی که کرزی در کنار نیروهای ویژه ی امریکایی و 
حمایت نظامی و مالی آن ها، مصروف نبرد با طالبان بود، رسانه ها 
به  را  او  کم  کم  امر  این  که  بودند  دنیا  به  او  معرفی  نیز مشغول 
افغانستان  آینده ی  تقسیم قدرت  تأثیرگذار در  گزینه ای  عنوان 
به طور جدی مطرح کرد. در کنفرانس بن، کرزی حضور نداشت؛ 
اما نمایندگان طرف های درگیر قدرت در افغانستان می کوشیدند 
موقت  جمهور  رییس  عنوان  به  را  نظرشان  مورد  کاندیداهای 
برسانند.  قدرت  اریکه ی  به  انتخابات  برگزاری  تا  افغانستان 
گرچند کرزی نیز به عنوان یک کاندیدای مطرح، خاصتا از طرف 
همسایه،  دولت های  مقابل  در  جایگاهش  توجه  با  خارجی ها، 
پاکستان و شوروی و دیگر طرف های ذی دخل در  ایران و  نظیر 
افغانستان و هم چنان به دلیل قومیتش، گزینه ی بهتری بود؛ اما 
گروه های مذاکره کننده در بن کامال موافق این گزینه نبودند و 

ستار سیرت  از رقیبان او در این کشمکش به شمار می رفت.
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با وجود فبلت های غول آسا با صفحه  نمایش های 
5.5 اینچی و باالتر، شاید تصور کرده باشید دیگر 
نیازی به تبلت ندارید و یک فبلت می تواند جای 
ما  اما  پر کند.  به خوبی  را  تبلت  یک گوشی و 
موافق نیستیم! هنوز حداقل 9 کار باقی مانده 
از گوشی های هوشمند آن ها  که تبلت ها بهتر 

را انجام می دهند.
بزرگ تر  هرروز  همراه  تیلفون  صفحه های 
یعنی  گوشی ها،  مشهورترین  از  دوتا  می  شوند. 
با  به ترتیب  آیفون 6 پلس و گلکسی نوت 4 
صفحه  نمایش 5.5 و 5.7 اینچی به تبلت های 
کوچک تر دست درازی می کنند. در عین  حال، با 
که  هست  کارهایی  هنوز  بزرگ شان  اندازه های 
انجام  متوسط ،  تبلت  یک  به خوبی  نمی توانند 
بخوانید؟  مصور  کتاب  می خواهید  آیا  دهند. 
یا  کنید؟  تماشا   Game of thrones
عکس های تان را ویرایش کنید؟ پس الزم است 
تبلت  از یک  و  انداخته  کناری  به  را  گوشی تان 

استفاده کنید.
در این جا لیست کارهایی را که با یک تبلت بهتر 

می توانید انجام دهید، می آوریم:
1- خواندن کتاب 

در  اساسی  تغییرات  دیجیتال  کتاب های مصور 
نحوه ی خرید و خواندن کتاب های مصور ایجاد 
نظیر  اپلیکیشن هایی  حالی  که  در  و  کرده اند. 
برای  موجود   Marvel unlimited
اندروید و آیفون که به شما دسترسی نامحدود 
گذشته  مصور  کتاب های  عظیم  فهرست  به 
Marvel را می دهد، هنوز هم دشوار است 
صفحه     در  محبوب تان  قهرمان  رفتار  از  که 
از یک کتاب مصور واقعی  نمایشی کوچک تر، 
لذت ببرید. یک کتاب مصور روی گوشی خود 
بخوانید، متوجه می شوید که حاشیه ی صفحات 
به سختی می توان  را  خیلی کوچک شده، متن 
پرجزئیات  کافی  اندازه ی  به  نقاشی ها  و  خواند  

نیستند.
بهتر  مسلماً  نیز  را  جزوات  و  درسی  کتاب های 
اینچی  بر روی صفحه  نمایش حداقل 7  است 

بخوانید.
2- بازی همه جانبه

 Walking dead بازی   می خواهید 
در سبک  Telltale که  محصول شرکت 
تحسین  با  و  است  مرحله ای  و  ماجراجویی 

بهتر  پس  کنید؟  بازی  را  شد  روبه رو  منتقدان 
است سراغ تبلت خود بروید. چون یک گوشی 
با صفحه ی نسبتاً کوچکش نمی تواند گرافیک 
زیبای بازی، فعالیت های شگفت انگیز و عدالت 
نمایش  به خوبی  را  سنگینی  و  سخت  فضای 
کنید؟  تجربه  را  بازی  بهترین  می خواهید  دهد. 

گوشی خود را رها کرده و سراغ تبلت بروید.
3- ویرایش عکس

در  بخواهید  اگر  است.  ساده  خیلی  یکی  این 
نظیر برنامه هایی  با  را  عکس های تان  حرکت 

 Adobe’s Photoshop Touch
ویرایش کنید، پس به تبلت احتیاج دارید. ویرایش 
عکس های باکیفیت در گوشی هوشمند خیلی 
سخت است؛ چون نمی توانید جزئیات ریزی را که 

احتمااًل می خواهید حذف  یا بهتر کنید، ببینید.
تولید  و  جدی  کارهای  4- انجام 

محتوا
 Google و   Microsoft مطمئناً 
گوشی ها  برای  اپلیکیشن  عنوان  به   docs
وجود دارند، ولی تنها مشاهده ی اسناد، صفحات 
سخت  بسیار  ارائه ها  و   Excel گسترده ی 
گوشی.  در  آن ها  ویرایش  به  رسد  چه  است، 
خود  گوشی  در  ویرایش شان  به  سعی  تابه حال 
کرده اید؟ اصاًل جالب نیست. این برنامه ها را روی 
تبلت امتحان کنید و تجربه اش ناگهان حسی 
می شود. نه  تنها متن راحت تر خوانده می شود، 
بلکه چیزهای بیش تری در صفحه جا می گیرند، 
اسکرول کردن کمتر است. یک  معنای  به  که 
کیبورد بلوتوثی را به دستگاه تان وصل کنید و 

حاال واژه پرداز هم دارید.
5- آهنگ سازی

با  دادنش  انجام  به  تابه حال  شاید  که  چیزی 
برنامه هایی  آهنگ سازی.  نکرده اید:  فکر  تبلت 
 ios برای  موجود   cadenza pro نظیر 
برگه های  مشاهده ی  اجازه ی  شما  به  تنها  نه  
و  می دهند.  را  نوشتن شان  بلکه  موسیقی،  نُت 
بیش تر، می توانید آن ها را ذخیره، ویرایش و حتا 
با بقیه به اشتراک بگذارید. با انجام دادن این ها با 

تیلفون همراه تان موفق باشید.
6- خواندن اخبار

بسیاری برنامه ی اخبار برای گوشی های هوشمند 
وجود دارند؛ اما اگر می خواهید مقاله ای طوالنی 
مربوط به بازار آسیا را به دقت بخوانید، یا متنی 

از  استفاده  بخوانید،  دیگری  فاجعه ی  به  مربوط 
بود.  با  خواهد  شما  برای  گزینه  بهترین  تبلت 
می توانید   Instapaper نظیر  برنامه هایی 
آفالین  به صورت  بعداً  این که  برای  را  صفحات 
که  نیست  ذکر  به  الزم  کنید.  ذخیره  بخوانید، 
به طور کلی تجربه ی خواندن بهتری نسبت به 

صفحه ی گوشی کوچک خواهید داشت.
و  باید  که  آن طور  کردن  7- بازی 

شاید...
فقط انجام بازی های همه جانبه روی تبلت نیست 
که تجربه ی بهتری می دهد، حتا بازی های فکری 
 Monument Valley نظیر  پازلی  و 
تمیزتر به نظر می رسند و کنترول بهتری روی 
تبلت نسبت به گوشی دارند. وقتی بحث بازی 
عمل  گوشی  از  بهتر  بارها  تبلت  باشد،  کردن 

می کنند.
به صورت  ویدیوها  کردن  8- تماشا 

آنالین
باشید و بخواهید به  بار و...  اگر شما در کافه، 
نشان  یوتیوب  در  کوتاه  ویدیویی  دوستان تان 
استفاده از گوشی بهترین گزینه  دهید، مطمئناً 
خواهد بود؛ اما اگر در حال استراحت روی مبل 
 Showyou باشید و بخواهید برنامه ای نظیر
را برای کانال های ویدیویی آنالین مورد عالقه ی 
تبلت  یک  بزرگ  صفحه ی  کنید،  بررسی  خود 

رقیبی نخواهد داشت.
9- تماشا کردن تلویزیون یا سریال

مورد  تلویزیونی  برنامه های  تمام  تقریباً 
روی  آنالین  به صورت  می توانید  را  عالقه ی تان 
 WatchESPN ، HBO  برنامه هایی نظیر
GO  و بیش تر ببینید؛ اما اگر به تماشای فیلم ها 
و سریال ها عالقه دارید، از آن جایی که پردازنده ی 
فیلم های  پس  از  به خوبی  امروزی  گجت های 
باکیفیت و با زیرنویس برمی آیند، تماشای آن ها 
در تبلت ها می تواند شما را نسبت به گوشی 5 

اینچی یا لپ تاپ سنگین تان بی توجه کند.
10- نقاشی و طراحی

کرده  کار  نوت  گلکسی  تبلت  یک  قلم  با  اگر 
می شوید.  متوجه  را  ما  منظور  احتمااًل  باشید، 
اپلیکیشن های بسیار مناسبی برای انواع طراحی، 
نقاشی و اسکچ وجود دارند که اگر هنرمند و با 
استعداد باشید، می توانند شما را از تخته و قلم  

مو بی نیاز کنند. )برترین ها(
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بگو مگو از

در نخستین سفر رییس جمهور غنی به پاکستان 
چه گذشت؟

رییس جمهور غنی بعد از سفر رسمی به چین، حاال وارد 
پاکستان شده است. به تاز  گی جیونیوز به صورت زنده نشان 
می داد که سروکله ی اشرف غنی در راول پندی، مرکز ارتش پاکستان دیده می شد. اشرف 

غنی با این کار چه را می خواهد به دست آورد؟ 
در سفرهای رسمی رییس جمهور قبلی )حامد کرزی( به پاکستان، ما هیچ گاهی شاهد 
بی حثیت شدن و آبرو ریزی مردم افغانستان نبودیم. رییس جمهور کرزی بیش از بیست 
بار به پاکستان سفر کرد؛ اما حیثیت، آبرو و وقار مردم افغانستان را هرگز زیر سوال نبرد. 
دکتر اشرف غنی در عوض دیدار از اسالم آباد و گفت گو با سران حکومت ملکی پاکستان، 
آبروی  و  حیثیت  که  تنها  نه  جمهور  رییس  اقدام  این  می شود.  پاکستان  اردوگاه  وارد 
شخصی اش را زیر سوال برده، بل که ستون های لرزان ارگ را بیش تر لرزان ساخته است. 
رییس جمهور از آدرس ارگ افغانستان حیثیت ملت افغانستان را نزد کشورهای منطقه 

و جامعه ی جهانی به صورت نگران کننده زیر سوال برده است.
آقای رییس جمهور، صلح با تضرع حاصل نمی شود!

جناب رییس جمهور، شاید شما به خاطر آوردن صلح به صورت غیر دیپلماتیک سفر تان 
را در پاکستان با دیدار از ارتش آغاز می کنید. اما به باور مردم افغانستان، این اقدام شما 
زاری  سیاست  شما  که  می سازد  نگران  را  مردم  بلکه  نمی کند،  آوردن صلح کمک  به 
نظامیان  به  تضرع  و  زاری  با  صلح  جمهور،  رییس  جناب  کرده اید.  پیشه  را  تضرع  و 
به شدت  را شما  افغانستان  اتوریته ی  و  پرستیژ  اقدام،  این  با  نمی آید.  به دست  پاکستان 
به آوردن صلح و  اواخر  این  به نحوی در  پاکستان  اداره ی ملکی  برده اید.  زیر پرسش 
مبارزه با تروریسم خوش بین بوده و آماده بود به مردم افغانستان کمک کند. شما بهتر 
می دانید که تمام شرارت ها در پاکستان و افغانستان ناشی از حمایت نظامیان پاکستان 
از تندروان بوده و همین نظامی های پاکستان هستند که مردم ما را به خاک و خون 
کشانیدند. گذشته از آن، شما با کدام معیار دیپلماسی در نخستین سفر تان از آدرس مردم 
افغانستان به پاکستان، سفر تان را به جای دیدار و گفت گو با مقامات ملکی پاکستان، با 
مقامات نظامی و لوی درستیز پاکستان آغاز کرده اید؟ ما خواهان پاسخ واضح و همه جانبه 
از شما هستیم و همین که به کشور برگشتید، به نگرانی های مردم افغانستان در این 

زمینه خاتمه بدهید.

هنوز واقعا مشخص نیست که تشکیل کابینه ی دولت 
وحدت ملی در چه مرحله ای است. توافق نامه ای که به 
بن بست انتخاباتی در افغانستان پایان داد، کلماتی چون 
خود  در  را  قدرت  »مساویانه« ی  و  »عادالنه«  تقسیم 

داشت. ظاهرا توافق بر سر تعبیر و تفسیر این کلمات، یکی از دالیل تأخیر است.
از سوی دیگر، از همان آغاز نیز قابل تصور بود که قانع کردن طیف ها و چهره های 

مختلف سیاسی در هنگام تشکیل کابینه، کار آسانی نخواهد بود.
منابع نزدیک به آقایان غنی و عبداهلل می گویند، فهرست ابتدایی کابینه آماده است. 

اما مشخص نیست این فهرست ابتدایی کی نهایی خواهد شد.
فرصت 45 روزه ای که آقای غنی قانونا می توانست با وزرای قبلی کار کند، امروز 

تمام شد.
میراثی که از آقای کرزی به جا مانده، تشکیل کابینه ی سیاسی با حضور نمایندگان 
تمامی طیف های سیاسی است، بی توجه به تخصص و کفایت. این میراث برای آقای 
غنی که کابینه ی تخصصی می خواهد، چالش دیگری است. تا کی باید منتظر بود؟

Rahman Rahmani

Daoud Naji





ضرورت تعویض مردگان کامل با زندگان ناقص
گم  را  جسد ش  الدن  بن  اسامه  قتل  از  پس  امریکایی ها 
انداختند تا مبادا روزی زیارتگاه او به نماد امریکایی ستیزی 
اکثریت  زیرا  بود؛  بی جا  هراس  این  شاید  شود.  تبدیل 
زیارت  می شود(  اطالق  نیز  وهابی  آن ها  به  ناز  از  )که  سلفی ها  یعنی  او،  طرف داران 
چنین  شاید  بد،  یا  اند  خوب  سلفی ها  این که  از  جدا  می کنند.  حساب  شرک  نوعی  را 

اندیشه ا ی، گرایش به مرده ها را سست و امید به زنده ها را نیرو بخشد.
این را به خاطری می گویم که اکثریت مردم افغانستان گویا نوعی مرده پرور اند: شهرهای 
دانشجویاِن  خبر  ما  تلویزون های  شده؛  بنا  زیارت  گرد  بر  شریف(  مزار  )به شمول  ما 
مرثیه سرا را نشر می کنند که برای فالن متوفی شعر خوانی می کنند؛ لوحه های تبلیغاتی 
ما پر است از عکس های مردگان سیاست مدار و حتا هنرمندان )مانند ابرستاره ی نامراد 
آسمان هنر، حشمت خان، که شاید برخی شما نامش را بار اول در این پوست بخوانید(؛ 
افغاستان، کلینک  القاعده ای مردم  از قبر های قاتالن مشهوِر  در برخی دهکده های ما 

تداوی سنگ گرده ساخته اند و دیگر مظاهر مرده گرایی را شما بهتر از من می دانید.
اما مشکل ما در پیکر مردگان نه، بلکه در رویکرد ذهنی ما نسبت به مردگان است. گویا 
ما زایران اجباری زیارت های ذهنی خود هستیم. این زمانی واقع می شود که ما منتظر 
بمانیم یکی از بزرگان ما فوت کند )البته اگر به مرگ طبیعی فوت نکند، چه بهتر(  و پس 
از آن از او »دلخواه سازی« کنیم. یعنی اعصاب خرابی ها، عیاشی ها، بی کفایتی ها، تعفنات 
دهن و زیر قول و سایر خرابی های او را جدا کنیم و از او یک ابرمرد )سوپرمن( بسازیم.

اول  روز های  در  ابرمردسازی - که شاید  با گذشت سال ها چنین  است که  این  خرابی 
در زیر دل به آن می خندیدیم - به اندیشه و سپس به باور تبدیل می شود. با این باور، 
زمان و توجهی را که می توانیم روی زنده ها سرمایه گذاری کنیم، هدر می دهیم. و نیز 
مقام این مرده ها را از انسان های عادی آن قدر باال می بریم که دیگر قرار دادن زندگان 
در مقام آن ها ناممکن می نماید. برای زندگان، مردگان شان به معیار های غیرقابل  عبور 

تبدیل می شوند.
نمی گویم مردگان را فراموش کنیم. هر ورق کتاب زندگی آن ها برای نسل های فعلی و 
آینده درس های فراوان دارد. آن ها را باید خواند و آموخت. اما باید این کتاب را چنان که 
هست بخوانیم، نه چنان که می خواهیم می بود. اگر می خواهیم راه مردگان ما ادامه یابد، 

باید با آن ها و توانایی ها و ضعف های شان صادق باشیم.
شاید یکی از دالیلی که بعد از مرگ اسامه، بنیادگرایی سلفی از بین نرفت و برعکس 
در اکناف گوناگون چندین ابر اسامه پیدا شد، این است که اسامه قبر ندارد و در ذهن 

بنیادگرایان سلفی، او به یک انسان غیرقابل  تعویض تبدیل نشده است.

Jawed Nader

تبلت ها در 10 مورد بهتر از موبایل اند
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کرايف: الپورتا، مورينو و 
رونالدو را به بارسا نمي آورد

اسکولز: در انگلستان
 به پيکه بد مي گذرد

یوهان کرایف، اسطوره ي بارسلونا شایعه ی حضور کریستیانو 
در صورت حضور الپورتا  بارسلونا  در  مورینیو  ژوزه  و  رونالدو 
روي صندلي ریاست این تیم را رد کرد. الپورتا بین سال های 
2003 تا 2010 رییس باشگاه بارسلونا بود و هفته ی گذشته با 
خورخه مندس، مدیر برنامه های رونالدو و ژوزه مورینیو دیداری 
در  الپورتا  که  اند  آن  از  حاکی  اسپانیا  از  گزارش ها  داشت. 
انتخابات بعدی ریاست باشگاه بارسلونا شرکت خواهد کرد و 

به احتمال فراوان، انتخاب خواهد شد.
کرایف در جمع خبرنگاران گفت: »فکر نمی کنم این موضوع 
وقتی  هستند.  نظرات  سری  یک  تنها  این ها  باشد.  مطرح 
درمورد چیزی صحبت می کنید که هیچ چیزی در آن مورد 
نمی دانید، تنها بیهوده یک طوفان ایجاد کرده اید. ورزش یک 
بازی است که احتماالت فراوانی در آن وجود دارد؛ ولی گاهی 
بعضی چیزها امکان پذیر نیستند. فکر نمی کنم الپورتا رونالدو 

و مورینیو را به بارسا بیاورد«.

انریکه،  این روزها به دلیل باال گرفتن اختالفات بین پیکه و 
احتمال بازگشت این مدافع به فوتبال انگلستان قوت گرفته است. 
در حال حاضر دو باشگاه منچستر یونایتد و چلسی خواهان به 
خدمت گرفتن پیکه هستند. مدافع بارسا بین سال های 2004 
تا 2008 برای منچستریونایتد بازی می کرد و در این تیم با پل 

اسکولز هم بازی بود. 
مورد  در  »ایندیپندنت«،  روزنامه ی  در  خود  ستون  در  اسکولز 
بازگشت احتمالی پیکه به لیگ برتر نوشت : »با شناختی که از 
پیکه در زمان حضورش در یونایتد دارم، باید بگویم که فوتبال 
اسپانیا و بارسلونا برای او بسیار مناسب است. بازگشت او به 
اسپانیا فوتبال او را متحول کرد. پیکه در تیم هایی مثل بارسا 
که به حفظ توپ عالقه دارند، کارایی بیش تری دارد. او اگر به 
باصالبت  بتواند  خانگی  دیدارهای  در  شاید  بازگردد،  انگلستان 
عمل کند؛ اما در دیدارهای خارج از خانه حریف مهاجمان لیگ 
برتر نخواهد شد. تقریبا مطمئنم که در انگلستان به پیکه بد 

خواهد گذشت و این بازگشت را منطقی نمی دانم«.

موراتا: ايسکو جادويي است

کروس: آنچلوتي از ابتدا به من اعتقاد داشت

انتقاد بنزما از سيستم جديد فرانسه

مصدوميت دخيا در اردوي اسپانيا

روني: مي خواستم باعث اخراج  رونالدو شوم

پودولسکی تهديد به جدايی از آرسنال کرد

بالوتلي اردوي تيم ملي ايتاليا را ترک کرد

پيکه:
 به جدايي از بارسا اصال فکر نمي کنم

اينتر و لورکوزن به دنبال جذب مدافع بارسا

ژاوي: 
عاشق بازي پل گاسکوئين بودم

آلوارو موراتا، مهاجم تیم ملي اسپانیا به تمجید 
از ایسکو پرداخت و هم چنین از انگیزه هایش 
براي بازي کردن در تیم اصلي الروخا گفت. او 
که شماره ی 10 را به تن خواهد کرد، برای دیدار 
مقابل بالروس و آلمان به تیم ملی دعوت شده 
و در مصاحبه ای با AS از اولین خاطراتش از 

تیم ملی گفت.
یوگوسالوی  مقابل  آلفونسو  » گول  گفت:  او 
در یورو 2000 را به خاطر دارم. متوجه بودم که 
گول خیلی مهمی بود؛ ولی نمی دانستم چه 
دست آوری خواهد داشت. هم چنین به خاطر دارم 
که پدر و مادرم برایم یک جفت استوک جوما 

آلفونسو خریدند که سفید بود و جوا مورینتس 
رده های  در  کردن  بازی  بود.  زرد  که  بود  هم 
پایین تر خاطرات بسیار شیرینی برای من است. 
دوستان زیادی در آن جا پیدا کرده ام که هنوز با 

آن ها در ارتباط هستم«.
ایسکو  با  دوستی اش  به  راجع  سپس  موراتا 
اسپانیا گفت: »اگر  زیر 17 ساله های  تیم  در 
زد  حدس  نمی شد  ظاهرش  از  نمی دانستید، 
که او فوتبالیست است. ولی او کامال غیرقابل 
هیچ گاه  که  دارد  جادویی  و  است  پیش بینی 

نمی دانید چه کاری می خواهد انجام دهد«.

توني کروس،  هافبک ریال مادرید عنوان کرد 
که در زمان ترک بایرن، کارلو آنچلوتي به او 
گفته که به توانایي هاي فني او نیاز دارد. کروس 
پس از جام جهانی درخشانی که سپری کرد، به 
ریال مادرید پیوست. او عملکرد بسیار خوبی 
و  داشته  مادرید  ریال  به  پیوستنش  زمان  از 

کارشناسان زیادی از او تمجید کرده اند.
»این که  گفت:   AS با  مصاحبه  در  کروس 
داشت،  اطمینان  من  به  اول  روز  از  سرمربی 
من  به  آنچلوتی  بود.  مهمی  موضوع  خیلی 
گفت که به من نیاز دارد و من نقش کلیدی در 

خط میانی تیمش خواهم داشت. او این ها را در 
یک مکالمه ی تیلفونی به من گفت«. کروس 
ادامه داد: »سرمربی باالنس و تناسب بیش تری 
در خط میانی تیمش می خواهد. او گفت که 
از ما، بازی های بهتری می خواهد و قصد دارد 
سیستم حفظ توپ و پاس کاری را تغییر دهد. 
من  هافبک میانی هستم و 10 متر عقب تر از 
پستم در بایرن بازی می کنم. حاال دیگر یک 
شماره ی 6 هستم.  هافبک هجومی بودن را 
فراموش نکرده ام؛ ولی حاال بیش تر شماره ی 6 

هستم«.

کریم بنزما، مهاجم فرانسه به انتقاد از سیستم 
مي رفت  انتظار  که  گفت  و  پرداخت  تیمش 
فرانسه نتواند آلباني را شکست دهد. شاگردان 
دقایق  تک گول  با  شب  جمعه  دشان،  دیدیه 
مقابل  شدند  موفق  گریزمان  آنتونی  پایانی 
حریف خود به تساوی دست پیدا کنند. مهاجم 
سیستم  تغییر  که  است  معتقد  مادرید  ریال 
نا آشنا بود و علت  بازیکنان  به 2-4-4، برای 
بوده  موضوع  همین  آن ها،  ضعیف  عملکرد 

است.
او گفت: »کار سختی داشتیم و این طبیعی 
نمی کنیم،  بازی  هم  کنار  دایم  ما  است. 

در  خیلی  جدید.  سیستم  این  در  مخصوصا 
میانه ی زمین بودیم و دفاع در برابرمان راحت 
بود؛ ولی باز هم به فکر بازی های آینده هستیم. 
باید قابلیت بازی در تمامی سیستم ها را داشته 

باشیم«
عملکرد  از  فرانسه  سرمربی  دشان،  دیدیده 
تیمش خیلی ناراضی نبود و امیدوار بود که 
بتوانند کمی سریع تر باشند. او گفت: »وقتی 
پیاده می شود، یک درک  یک سیستم جدید 
می شود.  ایجاد  بازیکنان  بین  اتوماتیک 
گوشه ها  از  باید  کنیم.  بازی  بهتر  می توانیم 

بیش تر حمله کنیم«.

دیوید دخیا، به دلیل در رفتگي استخوان انگشت 
دست چپش، حداقل یک ماه از میادین به دور 
خواهد بود. دخیا که روز جمعه در تمرینات تیم 
دچار  شب  جمع  داشت،  شرکت  اسپانیا  ملی 
مصدومیت شد و احتماال به زودی به منچستر 
بازخواهد گشت. او فصل جدید را بسیار خوب 
در  ولی  شده،  ظاهر  درخشان  و  کرده  شروع 
تمرینات، در حالی که سعی داشت شوت پابلو 
آلکاسر را دریافت کند، دچار در رفتگی شد و 

دیدار مقابل بالروس را از دست داد. دخیا پس 
از فابرگاس و دیگو کاستا، سومین بازیکنی از 
اردوی اسپانیاست که به دلیل مصدومیت به 
انگلیس باز می گردد. دخیا امیدوار بود مثل ماه 
گذشته بتواند جای کاسیاس در درون دروازه ی 
اسپانیا را بگیرد. مصدومیت او یک اتفاق بسیار 
تلخ برای فان خال است؛ زیرا دروازه بان اسپانیایی 
در هفته های اخیر، بارها و بارها دروازه ی یونایتد 

را نجات داده است.

که  کرد  عنوان  انگلیس  کاپیتان  روني،  وین 
سعي داشته در جام جهاني 2006 باعث اخراج 
بازی  صدمین  دیروز  که  رونی  شود.  رونالدو 
ملی اش برای سه شیرها را مقابل سن مارینو 
انجام داد، در جام جهانی 2006 در دیدار معروف 
پرتگال-انگلیس، پس از ضربه ی خشنی که به 
کاروالیو زد، با کارت سرخ داور روبه رو شد. رونالدو، 
هم تیمی رونی در منچستریونایتد، نقش بزرگی 
در اخراج رونی داشت و با دویدن به سمت داور 
و اعتراض به او، باعث اخراج رونی شد. پس از 
آن، رونالدو چشمکی به نیمکت نشینان پرتگال 
زد که این صحنه با توجه بسیار رسانه ها روبه رو 

شد.

و  گذشته  موضوع  این  از  سال  هشت  حال، 
بود،  رونالدو  جای  اگر  که  است  معتقد  رونی 
دقیقا همین رفتار را می داشت. او گفت: »درک 
می کنم که چرا این کار را انجام داد. او قصد 
در  اگر  باشد.  پیروز  پرتگال  همراه  به  داشت 
انجام  را  او بودم، همین کار  آن صحنه جای 
می دادم. من هم می خواستم با انگلیس پیروز 
شوم. بلی، سعی کردم باعث اخراج او شوم. در 
نیمه ی اول به داور گفتم که رونالدو شبیه سازی 
می کند. سعی کردم کاری کنم که داور به او 
رخ  فوتبال  در  اتفاقات  این  بدهد.  زرد  کارت 
می  دهند. صحبت های بازیکنان با داور همیشه 

پررنگ نیستند، ولی رخ می دهد«.

مهاجم آلمانی تیم فوتبال آرسنال گفته، به دلیل 
قصد  نمی شود،  داده  وی  به  بازی  فرصت  این که 
بر   4 پیروزی  از  پس  دارد.  را  تیم  این  از  جدایی 
صفر تیم ملی آلمان مقابل جبل الطارق، »لوکاس 
پودولسکی« گفت: من در چهار ماه گذشته فقط 
زمان اندکی به میدان فرستاده شده   ام. خودم را در 

بازی های  تا  پوشانده ام  کاله  و  شال  با  زمستان 
دیگران را به تماشا بنشینم. پودولسکی گفت: من 
نشان  آرسنال  در  را  قابلیت هایم  می دهم  ترجیح 
من  نمی شود.  داده  من  به  فرصت  این  اما  دهم؛ 
می خواهم سال های زیادی را به بازی بپردازم و این 

درست است که بنشینم تا قراردادم پایان پذیرد؟

از مرحله ی  بازي خود  امروز چهارمین  ایتالیا 
مقدماتي یورو 2016 را مقابل کرواسي در سن 
وجود  با  بالوتلی  ماریو  می کند.  برگزار  سیرو 
فصل ناموفقش در لیورپول، از سوی آنتونیو 
کونته به اردوی ایتالیا برای مقابله با کرواسی 
دارد  دوست  که  بود  گفته  کونته  دعوت شد. 
بالوتلی قدر اعتمادی که به او کرده است را 

بداند.

با این حال، دیروز از اردوی تیم ملی ایتالیا خبر 
از  مصدومیت  دلیل  به  سوپرماریو  که  رسید 
ناحیه ی همسترینگ، قادر به همراهی آتزوری 
در بازی امروز نیست و اردوی تیم ملی ایتالیا 
را ترک گفته است. اوگبونا مدافع یوونتوس نیز 
به دلیل مشکلی مشابه از اردوی تیم ایتالیا 
سه  کرواسی،  و  ایتالیا  تیم  هر دو  شد.  خارج 

بازی اول خود را برده اند.

بارسلونا  در  نیمکت نشیني  وجود  با  پیکه  جرارد 
اسپانیا  تیم ملي  اعتماد سرمربي  هم چنان مورد 
قرار دارد و بار دیگر به تیم ملي دعوت شده است. 
نیمکت نشینی اش  باعث  انریکه  و  او  اختالفات 
از  یکی  هم چنان  پیکه  اما  شده؛  بارسلونا  در 
در  بوسکه  دل  ویسنته  اعتماد  مورد  مهره های 
مصاحبه  در  پیکه  می آید.  حساب  به  ملی  تیم 
»شرایط  گفت:   »Moviestartv« با 
خوبی دارم. حضور در تیم ملی همیشه مایه ی 
می توانم  را  روز   9 یا   8 این که  از  است.  افتخار 

احساس  بگذرانم،  ملی  تیم  در  با هم تیمی هایم 
غرور می کنم. امروز )شنبه( بازی حساسی مقابل 
اسلواکی  از شکست مقابل  بالروس داریم. پس 
و  ذهنی  لحاظ  از  تیم  نداریم.  اشتباه  حق  دیگر 
بدنی در شرایط خوبی قرار دارد و برای این بازی 

آماده ایم«.
پیکه در مورد دعوت شدنش به تیم ملی گفت: 
»باید از دل بوسکه به خاطر اعتمادی که همیشه 
به من دارد، تشکر کنم. به خصوص این که حاال 
در بارسا شرایط خوبی ندارم. من همیشه به حال 

و آینده نگاه می کنم و توجهی به گذشته ندارم. 
حاال دو بازی با تیم ملی در پیش دارم و سپس 
به بارسلونا برمی گردم تا با تالش بیش تر، اعتماد 

لوییس انریکه به خودم را بازگردانم«.
»با  گفت:  بارسا  در  خود  آینده ی  مورد  در  پیکه 
از  نمی توان  که  نیمکت نشینی  بازی  سه  یا  دو 
رفتن حرف زد. بارسا همه ی زندگی من است و 
به جدایی از این تیم اصال فکر نمی کنم. برای 
پیداکردن یک جای ثابت به مبارزه ادامه خواهم 

داد«.

ساله ی   23 راست  مدافع  مونتویا«،  »مارتین 
چنداني  فرصت  آلوس  دني  وجود  با  بارسا، 
نمي کند.  پیدا  کاتاالني  تیم  در  بازي  براي 
نشریه ی »بیلد« دیروز گزارش داد که باشگاه 
بایر لورکوزن که در حال حاضر در رده ی ششم 
قصد  جدی  به صورت  دارد،  جای  بوندسلیگا 
مذاکره با سران بارسا برای جذب مونتویا دارد 

تا این بازیکن را در بازار نقل و انتقاالت زمستانی 
باشگاه  از دو  این نشریه  بیاورد.  آره نا  بای  به 
اینتر و ناپولی به عنوان رقیبان جدی لورکوزن 
برده  نام  بارسا  جوان  مدافع  این  خرید  برای 
است. مونتویا با حضور دنی آلوس و داگالس 
پریرا، به نظر نمی رسد که فرصتی برای عرض  

اندام در بارسای لوییس انریکه داشته باشد.

ژاوي هرناندز، کاپیتان اول بارسا در مصاحبه 
با بي بي سي اعتراف کرد که عاشق فوتبال 
بازي هاي پل گاسکوئین  و  انگلستان است 
سال های  که  ژاوی  مي کرد.  تعقیب  را 
در  می کند  سپری  را  خود  فوتبال  انتهایی 
این مصاحبه از عالقه ی خود به لیگ برتر 
»همیشه  گفت:  و  برداشت  پرده  انگلستان 
در  و  می آمده  خوشم  انگلستان  فوتبال  از 
بازی  عاشق  فوتبالم،  ابتدایی  سال های 
بودم.  لتیسیه  و  بارنز  جان  گاسکوئین،  پل 
در  انگلستان  بازی  هیچ گاه  به خصوص 
گاسکوئین  پل  نمایش  و  اسکاتلند  مقابل 

در آن دیدار را فراموش نمی کنم«.
کنار  از  پس  خود  آینده ی  مورد  در  ژاوی 
مربی گری اش  احتمال  و  فوتبال  گذاشتن 

در بارسا گفت: »نمی دانم. شاید. کار کردن 
عاشق  من  است.  افتخار  مایه ی  بارسا  در 
خداحافظی  از  پس  دارم  دوست  و  فوتبالم 
باقی  ورزش  این  در  هم چنان  فوتبال،  از 
برای  برنامه ای  حاضر  حال  در  اما  بمانم. 
بازنشستگی ندارم و می خواهم تا جایی که 

توان دارم، به بازی کردن ادامه دهم«.
این  مثلث خطرناک  مورد  در  بارسا  کاپیتان 
سوارز  لوییس  به خصوص  و  بارسا  فصل 
بسیار  سوارز  و  نیمار  مسی،  »مثلث  گفت: 
درخشان است. این که شما در خط تهاجمی 
خودتان این سه بازیکن را در اختیار داشته 
یک  سوارز  است.  غنیمت  یک  باشید، 
مهاجم خارق العاده است و معتقدم که او در 

بارسا تفاوت ها را رقم خواهد زد«.
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