
سایکس-پیکو،  موافقت نامه ی  به اجرادرآمدن  زمان  از  داعش،  ظهور 

جنگ  از  پس  خاورمیانه،  سیاسی  جغرافیای  در  تحول  رادیکال ترین 

جهانی اول است.*   بااین حال، این تحول در اوایل زنگ هشدارهای کمی 

را در سطح جهانی به صدا درآورد. حتا کسانی که در سوریه و عراق، 

هنوز تحت تسلط داعش قرار نگرفته بودند، توجه جدی به این مسئله 

نکردند. دیپلمات ها و سیاست مداران، تمایل داشتند تا با داعش مانند یک 

گروه َبَدوی برخورد کنند که یک باره از صحرا برمی خیزد، به سرعت چند 

منطقه را فتح می کند...
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دوستم: اگر رییس جمهور و شورای امنیت ملی توافق کنند 
در جنگ قندوز و بدخشان نیز شرکت خواهم کرد

محاکمه صحرایی، هرازگاهی در گوشه و کنار کشور خبر ساز می شود. این بار در 
والیت سرپل، پدر و دختری به اتهام دزدی مورد خشونت قرار گرفته اند. براساس 
افتاده  دور  در روستای  اموال خانه ای  آ ن که  از  و دختر پس  پدر  این  گزارش ها، 
ولسوالی بلخاب به سرقت رفته بود، به تشخیص فال بین دزد اموال آن شناخته شده 
و سپس توسط بزرگان و رییس شورای محل، مورد لت و کوب قرار گرفته اند. 
بلکه  اتفاق می افتاد،  نیست که در کشور  این دست  از  تنها رویدادی  این رویداد 
»محاکمه صحرایی« و مجازات های غیر قانونی در سراسر کشور اتفاق می افتد و 
ساالنه  ده ها نفر قربانی خشونت هایی می شوند که از سوی مراجع غیر رسمی بر 

آن ها اعمال می گردند. چرا چنین رویدادهایی در کشور به وقوع می پیوندند؟
قشرهای  می گردد.  بر  جامعه  فرهنگی  زمینه های  به  مشکالت  این  از  بخشی  اول. 

سنتی و بی سواد جامعه به شدت گرفتار اندیشه های خرافی ای می باشند...

اطالعات روز: جنگ از کجا شروع شده و مرکزیت جنگ در شمال و خاصتًا 
والیت فاریاب کجا بوده و به کجاها انتقال یافته؟

بشیر احمد ته ینج: پایگاه اساسی طالبان در  سه-چهار سال اخیر، ولسوالی غورماچ بود. 
ولسوالی غورماچ میان فاریاب و بادغیس قرار دارد و به دلیل ساختار پیچیده  و شکسته ی 
طبیعی، موقعیت استراتژیک و بافت قومی، پایگاه امنی هم برای طالبان والیت فاریاب و 
هم برای طالبان والیت بادغیس بود. در تمام این سال ها غورماچ حیثیت یک مرکز را 
برای طالبان داشت که اخیراً آهسته آهسته در ولسوالی قیصار و بعداً در ولسوالی المار 
نفوذ کردند. وضعیت امنیتی روز به روز خراب و خراب تر شد و طالبان توانستند که مناطق 
بیشتری را تصرف کنند. متاسفانه هم نیروهای امنیتی، هم مردم ملکی تلفات دادند. بعدش 
طالبان در ولسوالی خواجه  ناموسی به عنوان ولسوالی غیررسمی ولسوالی پشتون کوت که 
یکی از ولسوالی های وسیع و پرنفوس والیت فاریاب است، نفوذ کردند. متعاقباً به شوردریا 
که در قسمت غربی ولسوالی های خواجه سبزپوش، دولت تگاب و دولت آباد قرار دارد، 
نفوذ کردند و تا ولسوالی قره قل که غرب والیت فاریاب و سرحدات افغانستان-ترکمنستان 
را شامل است، توانستند قرار گاه های سیار ایجاد کرده و تحرکاتی نشان بدهند. طالبان با 
آن که قرارگاه ثابتی نداشتند اما توانستند در ولسوالی بلچراغ و مناطق قورچی که جغرافیای 
کوهستانی دارد، در بخش های از ولسوالی گورزوان...    صفحه3
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سفر جنرال دوستم برای جلوگیری از یک فاجعه ی خونین بود

گروه دادخواهی خبرنگاران: حکومت به وعده هایش 
در حمایت از آزدای بیان عمل نکرده است

امنیت ملی: از انجام حمالت انتحاری 
بر کابل جلوگیری شد

محاکم صحرایی، 
عوامل و زمینه ها
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اطالعات روز: جرنال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست 
علیه  فاریاب  والیت  در  بدین سو  مدتی  از  که  جمهوری 
رهربی  را  امنیتی  نیروهای  جبهه،  مقدم  خط  در  تروریستان 
امن ترین  را  والیت  این  دیگر  روز  یک  تا  که  گفته  می کند 

والیت کشور اعالم می کنم. 
شورای  و  غنی  جمهور  رییس  اگر  که  افزوده  دوستم  جرنال 
امنیت ملی توافق کنند بعد از این جنگ، جنگ علیه طالبان 

در والیت های قندوز و بدخشان را نیز رهربی خواهد کرد.
دوستم می گوید که در عملیات نیروهای امنیتی تحت رهربی 
پاک سازی  طالبان  وجود  از  فاریاب  والیت  مناطق  اکرث  وی 
شده است. او اطمینان داده که تا فردا والیت فاریاب از وجود 
به  را  خود  گزارش  بعد  و  می شود  پا ک سازی  کامالً  طالبان 

شورای امنیت ملی ارائه می کند.
در  جنگ  که  گفته  هم چنان  جمهوری  ریاست  اول  معاون 

افغانستان از سوی استخبارات پاکستان سازماندهی می گردد.
و  پیر  ساله،  تا صد  گرفته  ساله  »از هفت  است:  گفته  دوستم 
جوان همه می دانند که آنان از کجا رهربی می شوند. اعاشۀ 
القاعده  روز  یک  می گیرد.  صورت  طریق  کدام  از  آنان 
یک  و  می کند  اندام  عرض  طالب  نام  به  روز  یک  می شود، 

روز هم به نام داعش.«
تروریستان  سازماندهی  منابع  متام  که  افزوده  دوستم  آقای 

»آی اس آی و جرناالن پاکستانی می باشد.«
اثبات دخیل بودن اداره  او تأکید کرده که تالش دارند برای 
افغانستان،  پاکستان در خشونت های مرگ بار در  استخبارات 

اسناد  و شواهد را بدست آورند.
شاخ  روستای  کامل  پاک سازی  از  هم چنان  دوستم  جرنال 
آن  »در  می گوید:  داده  خرب  فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی 
عملیات نزدیک به ۲۴ مخالف مسلح دولت کشته و ۱۲ تن 

دیگر شان نیز زخم برداشتند.«
گفته می شود که این ساحه بزرگ ترین محل خرید و فروش 

جنگ افزار و مواد مخدر برای طالبان مسلح بوده است.
برخالف  کشور  شامل  والیت های  که  حالی ست  در  این 
سال های گذشته، امسال ناامن شده و گروه های تروریستی در 

چندین والیت شاملی نفوذ گسرتده  کرده اند.
نربد در  مقدم  بدین سو در خط  پانزده روز  از  جرنال دوستم 
ولسوالی قيصار والیت فاریاب در شامل کشور به رس می برد.

خربنگاران  مصؤنیت  و  دادخواهی  گروه  روز:  اطالعات 
آزدای  از  در حامیت  وعده هایش  به  که حکومت  می گوید 

بیان عمل نکرده است.
نهادهای مختلف خربنگاران و فعاالن رسانه يى روز گذشته، 
ايجاد  ۲۴ اسد، گروه »دادخواهى و مصؤنيت خربنگاران« را 
از  حاميت  مورد  در  حکومت  رهربان  تعهدات  تا  منودند 

آزادى بيان و فعاليت رسانه يى در کشور را بررىس منايد.
این گروه می گوید، در حالی که نزديک به يک سال از ايجاد 
بیشرت  حکومت  رهربان  اما  می گذرد،  مىل  وحدت  حکومت 
موارد تعهدنامه ی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 

۱393 امضا کردند، عملی نکرده اند.
اجرايى  رييس  عبدالله،  عبدالله  و  غنى  جمهور  رییس 
رياست  گذشته  سال  انتخابات  در  ملی،  وحدت  حکومت 
در  شدن  برنده  صورت  در  که  بودند  منوده  تعهد  جمهورى 
انتخابات، حاميت از آزادى بيان و رسانه ها را در صدر کاری 

حکومت خود قرار خواهند داد.
اين دو رهرب، به پاى تعهدنامه ١٢ ماده يى که از سوى نهادهاى 
حامیت کننده رسانه ها به شمول کميته ی مصؤنيت خربنگاران 
به هدف تأمني و تضمني آزادى بيان ترتيب گرديده بود نيز 

امضا کرده بودند.

این گروه می گوید تا زمانی که رهربان حکومت وحدت ملی 
بیان و  به متامی وعده های داده شده در باره دفاع از آزادی 
حقوق خربنگاران عمل نکنند، دست از تعقیب و نظارت بر 

منی دارد.
ژورناليستان  مىل  اتحاديه ی  اجرايى  رييس  دشتى،  فهيم 
گذشته  روز  خربنگاران  دادخواهی  گروه  عضو  و  افغانستان 
در نشست خربى گفت، يکى از تعهدات اين بود که قوانينى 
مربوط  به کار خربنگارى و تنظيم فعاليت هاى رسانه يى بايد 

بهبود بخشيده شود.
آقای دشتی افزود: »رهربان حکومت وحدت ملی در برخی 
موارد به تعهدات خود عمل کرده؛ ولی در برخی دیگر عمل 
نکرده اند؛  اما در مجموع به تعهداتی که عمل نکرده اند بیشرت 

از تعهداتی است که با آن عمل کرده اند.«
قانون  توشیح  خصوص  در  حکومت  دشتی،  گفته ی  به 
و  رسانه  تأسیس  طرزالعمل  تایید  اطالعات،  به  دست رسی 
تعدیل قانون دست رسی به اطالعات تا حدی کار کرده است.
اما او با اشاره به اين که اکرثيت ماده هاى اين تعهدنامه عمىل 
حکومت  که  بود  اين  تعهدنامه  موارد  از  يکى  افزود  نشده، 
تالش می کند تا از خشونت عليه خربنگاران جلوگريى کند؛ 
اما آمارها در يک سال گذشته نشان می دهد که خشونت عليه 

خربنگاران افزايش یافته است.
قتل  دوسيه هاى  به  که  بود  اين  ديگر  »تعهد  گفت:  دشتی   
نشده،  رسيدگى  آنان  به  گذشته  ١٤سال  در  که  خربنگاران 
به محاکمه کشانده می شوند؛  و عامالن آن  پيگريى می شود 

اما هيچ گونه کارى در اين مورد نيز صورت نگرفته است.«
وزارت  نرشاتی  معین  مصطفوی،  مژگان  حال  همین  در 
اطالعات و فرهنگ ضمن اعالم هم کاری با گروه دادخواهی 
خربنگاران گفت، که وزارت اطالعات و فرهنگ در نظر دارد 
تا از  تا کمیته ی محو خشونت علیه خربنگاران را ایجاد کند 
این طریق به موارد خشونت علیه خربنگاران رسیدگی صورت 
گیرد. خانم مصطفوی افزود که او مصمم است تا به قضایای 

خشونت علیه خربنگاران به صورت جدی رسیدگی شود.
مصطفوی هم چنان گفت: »خربنگاران در متام دنیا مصؤنیت 
شغلی و حق تقاعد دارند؛ ولی در افغانستان نه تنها که چنین 
قانون  خالف  نیز  خربنگاران  کاری  قراردادهای  بلکه  نیست؛ 
تنظیم  رسانه  مدیران  سلیقه  اساس  بر  و  بوده  ملکی  خدمات 

می شود.«
توسط  رسانه ها  فعالیت  طرزالعمل   مقرراتی  تصویب  از  او 
مقررات،  این  اساس  بر  که  گفت  و  خربداد  وزیران  شورای 

مصؤنیت شغلی برای خربنگاران در کشور ایجاد می شود.

با نرش اعالمیه ای،  امنیت ملی  اطالعات روز: ریاست عومی 
شبکه ی  گروه  نفر  پنج  بازداشت  و  نفر  چهار  شدن  کشته  از 
بر شهر  تهاجمی  و  انتحاری  انجام حمالت  قصد  که  حقانی 

کابل را داشتند، خرب داده است.
نتیجه ی  امنیت ملی گفته است که چهار تن از این گروه در 
نیازی  منطقه ی  در  ملی  امنیت  مأموران  با  مسلحانه  برخورد 
شان  دیگر  تن  پنج  و  کشته  کابل  جنوب  در  لوگر  والیت 

بازداشت شده اند.
تن  یک  انتحاری،  فرد  دو  شده  بازداشت  افراد  این  میان  در 
شامل  انتحاری  نگهدارنده  تن  دو  و  انتحاری  سازماندهنده 

می باشد.

از  ملی  امنیت  مأموران  افراد،  این  بازداشت  بر  افزون 
نیز  انفجاری  مخفی گاه تروریستان مقدار زیاد سالح و مواد 

بدست آورده اند.
منوده  اعرتاف  شده  بازداشت  افراد  ملی  امنیت  گفته ی  به 
»تل  واقع  »فاروقیه«  مدرسه ی  در  ماه  یک  مدت  برای  که 
تا  گرفته اند  فرا  را  انتحاری  و  نظامی  آموزش های  میرانشاه« 
انتحاری  حمالت  انجام  قصد  به  آموزشی  دوره  ختم  از  بعد 
به والیت لوگر فرستاده شده  و از آن طریق وارد شهر کابل 
کابل  پرجمعیت شهر  نقاط  در  را  انتحاری  گردیده، حمالت 

انجام دهند.
که  است  ترورییستی  گروه های  جمله  از  حقانی  شبکه ی 

راه  به  را  انتحاری  و  تهاجمی  حمالت  بارها  افغانستان  در 
سه  که  داد  خرب  ملی  امنیت  جوزا   5 تاریخ  به  انداخته اند. 
شبکه ی  این  به  مربوط  انتحاری  حمالت  سازماندهان  از  تن 

تروریستی را در کابل بازداشت کرده اند.
شبکه  این  انتحاری  افراد  جاری  سال  در  مورد  چندین  در 
ملی  امنیت  مأموران  از سوی  مختلف کشور  در والیت های 
این  و مخفی گاه   و هم چنان چندین دخیرگاه  بازداشت شده 

گروه نیز کشف شده اند. 
بود.  انتحاری  در ده روز گذشته، کابل شاهد چهار حمله ی 
حمله ی  چندین  از  گروه  این  بازداشت  با  که  می شود  گفته 

انتحاری و تهاجمی جلوگیری شده است.

اعالم  اعالمیه ای  نرش  با  پاکستانی  طالبان  روز:  اطالعات 
دولت  علیه  که  افغانستان  علامی  شورای  فتوای  که  کرده 
این  از  ما  و  است  بر حق  بود،  اعالم جهاد کرده  پاکستان 

فتوا حامیت می کنیم.
در  پاکستانی  طالبان  به  وابسته  جامعت االحرار  گروه 
پرستانه ی  حق  اقدام  این  از  »ما  است:  گفته  اعالمیه  این 
علامی افغانستان استقبال می کنیم و آن را هم راهی با حق 

می دانیم.«
که  بود  کرده  اعالم  پیش  روز  شورای علامی کشور چند 
پاکستان حامی تروریزم و عامل کشتار  جهاد علیه دولت 

افراد بی گناه در افغانستان، فرض است.
علامی  همه  از  منایندگی  به  »ما  افزوده:  اعالمیه  این 
فتوا  این  قبایلی،  بخش های  علامی  و  االحرار  جامعت 
حامیت  شام  از  که  می دهیم  اطمینان  و  می کنیم  تایید  را 

می کنیم.«
حقیقت  یک  »این  است:  گفته  جامعت  االحرار  گروه 
است که دولت و حکومت پاکستان در قتل، بازداشت و 

شکنجه ی مسلامنان بی گناه مرصوف است.«
مرتد  را  پاکستان  دولت  و  حکومت  هم چنان  گروه  این 
خوانده و گفته است »در زمان کنونی، راهی به جز جهاد 

در برابر این حکومت و دولت مرتد وجود ندارد.«
انتحاری اخیر گروه طالبان در کابل که  به دنبال حمالت 
بیش از 50 تن کشته و بیش از ۴00 زخمی برجا گذاشت، 
ارشف غنی، رییس جمهور کشور سه شنبه هفته ی گذشته 
در نشست خربی  پاکستان را متهم به حامیت از تروریزم 
کارخانه های  و  انتحاری  آموزش  مرکزهای  گفت،  و  کرد 

مبب سازی طالبان در آن کشور است.
انجام  به  را  پاکستان  نیز  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله 
و گفت  متهم کرد  افغانستان  برابر  در  غیر صادقانه  اعامل 
که پاکستان یک گام صادقانه در امر مبارزه با تروریزم در 

است. برنداشته  افغانستان 
کردن  محکوم  با  افغانستان  علامی  شورای  آن،  دنبال  به 
بار پاکستان  حمالت اخیر طالبان در کابل، برای نخستین 
جهاد  که  گفت  و  کرده  تروریزم  از  حامیت  به  متهم  را 

افراد  کشتار  عامل  و  تروریزم  حامی  پاکستان  دولت  علیه 
بی گناه در افغانستان، فرض است.

در  جنگ  که  گفته اند  افغانستان  علامی  حال  همین  در 
دیگران  اشاره  به  این جنگ  که  ثابت کرده  اخیر  ماه های 

بر افغان ها تحمیل شده است.
ارتش  که  آمده  هم چنان  جامعت االحرار  اعالمیه ی  در 
بر  زورگویی  و  دست گیری  کشتار،  مرصوف  پاکستان 

بی گناه است. مسلامنان 
زمان حکومت حامد کرزی  اسالم آباد در   _ کابل  روابط 
با تشکیل حکومت وحدت ملی و سفرهای  اما  بود؛  تیره 
پیهم رییس جمهور غنی به پاکستان روابط این دو کشور 
انتظار می رفت که پاکستان در گرمی روابط  بهبود یافت. 
مبارزه  افغانستان  در  تروریزم  علیه  افغانستان  با  پاکستان 
به  پاکستان  شدن  متهم  با  اخیر  روزهای  در  اما  کنند؛ 
وحدت  حکومت  رهربان  سوی  از  تروریزم  از  حامیت 

ملی، ظاهراً این روابط دوباره تیره شده است.

دوستم: اگر رییس جمهور و شورای امنیت ملی توافق کنند 2
در جنگ قندوز و بدخشان نیز شرکت خواهم کرد

گروه دادخواهی خبرنگاران: 
حکومت به وعده هایش در حمایت از آزدای بیان عمل نکرده است

امنیت ملی: از انجام حمالت انتحاری بر کابل جلوگیری شد

طالبان پاکستانی: 
از فتوای جهاد شورای علمای افغانستان علیه دولت پاکستان حمایت می کنیم

محاکم صحرایی، 
عوامل و زمینه ها

محاکمه صحرایی، هرازگاهی در گوشه و کنار کشور خرب 

دخرتی  و  پدر  رسپل،  والیت  در  بار  این  می شود.  ساز 

براساس  گرفته اند.  قرار  خشونت  مورد  دزدی  اتهام  به 

خانه ای  اموال  آ ن که  از  پس  دخرت  و  پدر  این  گزارش ها، 

در روستای دور افتاده ولسوالی بلخاب به رسقت رفته بود، 

اموال آن شناخته شده و سپس  به تشخیص فال بین دزد 

توسط بزرگان و رییس شورای محل، مورد لت و کوب قرار 

نیست  دست  این  از  رویدادی  تنها  رویداد  این  گرفته اند. 

که در کشور اتفاق می افتاد، بلکه »محاکمه صحرایی« و 

مجازات های غیر قانونی در رسارس کشور اتفاق می افتد و 

ساالنه  ده ها نفر قربانی خشونت هایی می شوند که از سوی 

چنین  چرا  می گردند.  اعامل  آن ها  بر  رسمی  غیر  مراجع 

رویدادهایی در کشور به وقوع می پیوندند؟

فرهنگی  زمینه های  به  مشکالت  این  از  بخشی  اول. 

به  جامعه  سواد  بی  و  سنتی  قرشهای  می گردد.  بر  جامعه 

شدت گرفتار اندیشه های خرافی ای می باشند که از سوی 

می شوند.  داده  مردم  خورد  به  جامعه  رادیکال  نیروهای 

ناروا  باورهای  در  ریشه  این چنینی  رویدادهای  از  بسیاری 

به  افراد  شکنجه  یافته اند.  مرشوعیت  جامعه  در  که  دارند 

یا  و  بی دینی  اتهام  به  مکرر  قتل های  فال بین،  تشخیص 

توهین به ارزش های دینی و مقدسات، ازدواج های اجباری، 

بد دادن ها، سنگ سارها و مواردی از این دست، عمدتاً با 

خط  در  که  می گیرند  صورت  اشخاصی  و  افراد  تشخیص 

مقدم ایامن و عقیدۀ مردم قرار دارند و اعتبار و آبروی خود 

را از دین بدست آورده اند. بنابراین، بخشی از جامعه گرفتار 

دینی  ارزش های  بنام  را  خود  اعتبار  که  می باشند  فرهنگی 

و  دین  با  قرابتی  هیچ  اساساً  در حالی که  آورده اند،  بدست 

ارزش های ناب آن ندارند. از طرف دیگر، در سنت افغانی، 

در  شدت  به  قومی  بزرگان  و  متنفذان  مجالس  و  جرگه ها 

حل اختالفات و رسیدگی به تخلفات افراد از جایگاه بلندی 

گونه  قارچ  مجالس  و  جرگه ها  این  می باشند.  برخوردار 

برای  را  زمینه  و  پیدا کرده  کنار مراجع رسمی گسرتش  در 

مداخله افراد و گروه های مختلف هم وار ساخته است. 

وقضایی  عدلی  نظام  در  ضعف  و  عدالت  فقدان  دوم. 

افغانستان باعث شده، محاکم غیر رسمی اعتبار بیشرتی در 

میان مردم پیدا کنند. مشکالت گسرتده در سیستم عدلی و 

قضایی و موجودیت فساد در آن باعث شده بسیاری از مردم 

مشکالت خود را از مجراهای غیر رسمی حل و فصل منوده 

و خود را گرفتار بوروکراسی فاسد و ناکارآمد نظام عدلی و 

از  از نقاط کشور، مردم  قضایی کشور نسازند. در بسیاری 

گرفتار شدن در دام بروکراسی فاسد نظام عدلی وقضایی 

دولت ترس و واهمه دارند و بدین اساس، این نهاد هیچ گاه 

به عنوان مرجع تامین عدالت شناخته منی شود.  

رویدادهایی  چنین  پیگیری  عدم  و  معافیت  وجود  سوم. 

توسط دولت، دست بسیاری از نیروهای ظامل و جاه طلب را 

باز گذاشته تا هرآن چه را خواسته باشند انجام دهند. اساساً 

پیگیری پرونده های قتل، رسقت، تخلف از قوانین، تجاوز 

مراجع  و  پولیس  مسئولیت های  از   ... و  افراد  حریم  به 

قضایی در کشور می باشند. اما این نهادها در این زمینه به 

کوتاهی عمل منوده و موارد مختلف جرم و جنایت در کشور 

وقتی  می افتند.  اتفاق  رسمی  برخورد  یا  و  بازپرس  بدون 

خود  کار  دستور  در  را  مشکالت  این  به  رسیدگی  پولیس 

قرار منی دهد طبعاً جاگزین جدیدی برای رسیدگی به این 

در سطح  از مجاری غیر رسمی ظهور می کنند.  مشکالت 

بزرگ تر، فقدان ارادۀ قوی برای مقابله با خاطیان قانون و 

عامالن خشونت، فضای جامعه را به گونه ای برای انجام 

چنین  در  دلیل،  این  به  است.  کرده  آماده  اعاملی  چنین 

رشایطی، باید شاهد وقوع رویدادهایی از این دست باشیم.

به نظر می رسد، تنها راه حل این مسئله تقویت نظام عدلی 

و قضایی کشور و ایجاد مرشوعیت در میان مردم برای این 

نهاد می باشد. در حال حارض، مردم از فساد در نظام عدلی 

رسمی  غیر  مراجع  و  افراد  و  دارند  واهمه  قضایی کشور  و 

موجود هم بدون هیچ محدودیتی انجام وظایف این نهاد 

را به عهده گرفته اند. تا زمانی که، مردم به دستگاه عدلی 

و قضایی به مثابه یک نهاد عدالت گسرت نگاه نکنند و این 

نهاد خود نیز به قاطعیت به وظایف و صالحیت های خود 

نیز  صحرایی  محاکم  پایان  برای  امیدی  نکند،  رسیدگی 

نخواهد بود.    
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سازی  ناامن  مورد  در  متفاوت  روایت های  و  حرف  مقدمه: 
شمال سال ها قبل در رسانه ها از زبان تحلیل گران و کارشناسان 
نظامی گفته شده بود. اینک شمال درگیر جنگ است. فاریاب، 
بدخشان، قندوز، بغالن از جمله والیت هایی است که در چند ماه 
گذشته نبردهای خونینی را با تروریستان متحمل شده است. این 
جنگ ها فراز و نشیب های متفاوتی داشته، اما دامنه ی جنگ و 
قدرت تروریستان در حدی بوده که معاون اول رییس جمهور 
به والیت فاریاب رفت تا با طالبان بجنگد. رفتن او با واکنش های 
متفاوتی روبه رو شد. اما بسیاری ها از سفر و ایستادگی او در برابر 
اجتماعی،  شبکه های  در  مردمش؛  کنار  در  ایستادن  و  طالبان 
ناامنی در شمال  و  این حال، سرنوشت جنگ  با  کردند.  تقدیر 
و  مهم  والیات  از  یکی  عنوان  به  فاریاب  نیست.  روشن  هنوز 
روز  اطالعات  است.  طالبان  با  نبرد  در  هنوز  شمال  استراتژیک 
برای ارائه اطالعات دقیق تر و نگاه واقع بینانه تر از وضعیت جنگ 
و ناامنی در والیت فاریاب با بشیر احمد ته ینج گفت وگویی انجام 
و  دخل  بدون  و  اندک  ویراست  با  گفت وگو  این  است.  داده 
تصرف در محتوا برای فهم بیشتر خوانندگان از وضعیت جنگ در 

فاریاب و والیات شمالی منتشر می شود. 

اطالعات روز: سوال را از این جا آغاز می کنیم، وضعیت امنیتی 
والیت فاریاب چه گونه است؟

خوانندگان  و  شما  خدمت  سالم  با  و  خدا  بنام  ته ینج:  احمد  بشیر 
رفتن  از  بعد  فاریاب  والیت  امنیتی  وضعیت  روز.  اطالعات  محترم 
مخصوصاً  و  فاریاب  به  جمهوری  ریاست  اول  معاون  جاللت مآب 
حضور ایشان در ولسوالی ناامن قیصار، رو به بهبودی است. جنگ 
ولسوالی  از  قسمت های  المار،  قیصار،  ولسوالی های  در  هنوزهم 
پشتون کوت، در لوالش-بندر یک-بندر دوی ولسوالی کوهستان ادامه 
دارد. طالبان با مقاومت های ضعیف در حال رها کردن این مناطق اند. 
ضمناً قرار است عملیاتی در اطراف ولسوالی المار، در منطقه آستانه 
گیرد.  صورت  است،  تگاب  شیرین  ولسوالی  مربوطات  از  که  بابا 
از  که  شاه راه عمومی  و خاصتاً  دولت آباد  قسمت های  خوش بختانه 
اندخوی شروع تا آخر قیصار که به ولسوالی غورماچ والیت بادغیس 
منتهی می شود، به روی ترافیک باز است و تهدیدها و آسیب های که 

از سوی طالبان متصور است، در این قسمت ها برطرف شده است. 
در  جنگ  مرکزیت  و  شده  شروع  کجا  از  جنگ  روز:  اطالعات 
شمال و خاصتاً والیت فاریاب کجا بوده و به کجاها انتقال یافته؟
اخیر،  سال  سه-چهار  در   طالبان  اساسی  پایگاه  ته ینج:  احمد  بشیر 
بادغیس  و  فاریاب  میان  غورماچ  ولسوالی  بود.  غورماچ  ولسوالی 
موقعیت  طبیعی،  شکسته ی  و  پیچیده   ساختار  دلیل  به  و  دارد  قرار 
استراتژیک و بافت قومی، پایگاه امنی هم برای طالبان والیت فاریاب 
و هم برای طالبان والیت بادغیس بود. در تمام این سال ها غورماچ 
حیثیت یک مرکز را برای طالبان داشت که اخیراً آهسته آهسته در 
ولسوالی قیصار و بعداً در ولسوالی المار نفوذ کردند. وضعیت امنیتی 
روز به روز خراب و خراب تر شد و طالبان توانستند که مناطق بیشتری 
را تصرف کنند. متاسفانه هم نیروهای امنیتی، هم مردم ملکی تلفات 
دادند. بعدش طالبان در ولسوالی خواجه  ناموسی به عنوان ولسوالی 
و  وسیع  ولسوالی های  از  یکی  که  پشتون کوت  ولسوالی  غیررسمی 
که  شوردریا  به  متعاقباً  کردند.  نفوذ  است،  فاریاب  والیت  پرنفوس 
و  تگاب  دولت  سبزپوش،  خواجه  ولسوالی های  غربی  قسمت  در 
دولت آباد قرار دارد، نفوذ کردند و تا ولسوالی قره قل که غرب والیت 
توانستند  است،  شامل  را  افغانستان-ترکمنستان  سرحدات  و  فاریاب 
با  طالبان  بدهند.  نشان  تحرکاتی  و  کرده  ایجاد  سیار  قرار گاه های 
آن که قرارگاه ثابتی نداشتند اما توانستند در ولسوالی بلچراغ و مناطق 
ولسوالی  از  بخش های  در  دارد،  کوهستانی  جغرافیای  که  قورچی 
ولسوالی های  در  است،  کوهستانی  که  کی کک  نام  به  گورزوان 
چهارگانه اندخوی، دشت لیلی که میان والیت فاریاب و جوزجان 
قرار دارد، ولسوالی های قوش تپه درزاب و جرقدوق والیت جوزجان 
و  جوزجان-اندخوی  مواصالتی  مسیرهای  در  هم  گاه گاهی  و 

اندخوی-آقینه را با تهدیدهای امنیتی مواجه می کردند. 
اطالعات روز: مرکزیت فعلی جنگ کجاست؟

اندخوی  ولسوالی  چهار  در  خوش بختانه  فعالً  ته ینج:  احمد  بشیر 
دولت آباد  تا  قره قل  ولسوالی  ختم  از  مناطقی  و  نداریم  مشکلی 
قیصار)خود  ولسوالی  در  جنگ  فعلی  مرکزیت  شده.  پاک سازی 
دارد(،  حضور  قیصار  ولسوالی  در  فعالً  دوستم  صاحب  جنرال 
در  جنگ  می باشد.  کوهستان  ولسوالی  و  شاخ  غیررسمی  ولسوالی 

مناطق لوالش و بندر جریان دارد. 
عنوان  به  فاریاب  والیت  در  جنگ  ته ینج  آقای  روز:  اطالعات 
و  فاریاب  والیت   روی  تاثیراتی  چه  شمالی،  والیات  دروازه 

والیت های هم جوارش دارد؟ 
بشیر احمد ته ینج: این مسئله ثابت است که ثبات در فاریاب به معنای 
ثبات در شمال است. فاریاب هم از منظر جنگ هم از منظر صلح، 
حیثیت دروازه برای والیت های شمالی را دارد. اگر فاریاب امن باشد، 
فاریاب  اگر  و  بود  امن خواهد  مزار  و  والیت های سرپل، جوزجان 
هم جوار  والیت های  روی  منفی  تاثیرات  که  مطمئناً  شود،  ناامن 
فاریاب خواهد داشت. فاریاب از یک سو کوهستانی است از سوی 
این  است.  وصل  غور  و  بادغیس  جنوب غربی  والیت های  با  دیگر 
مسئله باعث می شود که فاریاب یک منطقه مستعد برای فعالیت های 
از  مواصالتی  شاهراه   از  بخشی  که  مخصوصاً  باشد،  هراس افگنانه 

را  فاریاب  والیت  استراتژیک  نقاط  طالبان  اگر  می گذرد.  فاریاب 
تصرف کنند، زودتر می توانند به شاهراه مواصالتی برسند و این گونه 
می توانند زودتر به شهرهای بزرگ والیت های جوزجان و بلخ نفوذ 
کنند. یکی از اهداف بلند طالبان و شورشیان این است که به آسیای 
میانه نفوذ کنند و فاریاب اهمیت خاص برای این هدف دارد، چون 
فاریاب والیتی است که مرز خاکی با ترکمنستان دارد. مخصوصاً که 
فاصله میان مراکز ولسوالی ها و سرحدات ترکمنستان به اندازه  کافی 
است و راه خوبی برای تردد طالبان محسوب می شود. اگر دقت کرده 
باشید، والیت های بلخ و جوزجان هم با ترکمنستان هم مرز اند اما مرز 
برای طالبان مشکل ساز است،  این دو والیت،  آبی دارند. مرز آبی 
از این رو، تمرکز طالبان روی والیت فاریاب است. جنرال صاحب 
دوستم با درک این موضوع در والیت فاریاب حضور یافته تا پالن 

دشمنان مردم را خنثا کند. 
نیروهای امنیتی والیت فاریاب چه گونه  اطالعات روز: وضعیت 
ریاست  اول  معاون  با  هم راه  امنیتی ای که  نیروهای  و  است 

جمهوری در خط مقدم نبرد حضور یافته اند، در چه وضع اند؟
بشیر احمد ته ینج: از زمانی که شورای امنیت تصمیم گرفت که معاون 
نیروهای  بیابد،  حضور  فاریاب  در  شخصاً  جمهوری  ریاست  اول 
بدست  دوباره  را  خویش  باخته ی  روحیه ی  فاریاب،  والیت  امنیتی 
امنیتی  نیروهای  میان  در  مردم  دشمنان  با  مبارزه  انگیزه ی  و  آوردند 
روز به روز در حال قوی  شدن است. قبالً ما مواردی را شاهد بودیم 
با تجهیزات تانک و سالح ثقیله به جنگ  نیروهای اردوی ملی  که 
و  موترسایکل  چند  که  طالبانی  حمله ی  ضد  با  اما  می رفتند  طالبان 
موتر های عادی در اختیار داشتند، اردوی ما را مجبور به عقب نشینی 
تجهیزات  که هرچند  معناست  این  به  این  می کردند.  منطقه  ترک  و 
جنگی نیروهای امنیتی والیت فاریاب کافی نبود، اما شیوه ی جنگی 
که نیروهای امنیتی انتخاب کرده بودند، طوری بود که طالبان نیروهای 
امنیتی ما را زمین گیر کرده بودند. طالبان حد اقل در بیست نقطه در 
این  بودند و  امنیتی جنگ را آغاز کرده  نیروهای  با  فاریاب  والیت 
مسئله از لحاظ تجدید قوا، رساندن تجهیزات و حمایت های هوایی 
برای نیروهای امنیتی ما مشکل ایجاد کرده بود. اما با حضور معاون 
صاحب اول، خوش بختانه معادله برعکس شده. هم نیروهای امنیتی 
والیت فاریاب به عالوه خیزش کننده گان مردمی، هم نیروهای امنیتی 
روحیه  از  اند،  آمده  فاریاب  به  شاهین  اردوی  قول  و  مرکز  از  که 
شاخ،  نام نهاد  ولسوالی  در  فعالً  طالبان  اند.  برخوردار  باالیی  مبارزه 
منطقه بندر و ولسوالی غورماچ متمرکز شده و مقابل نیروهای امنیتی 
مقاومت می کنند. اما سایر مناطق که طالبان در آن جا قبل از حضور 
جنرال دوستم برای مردم تهدید و مزاحمت ایجاد می کردند، اکنون 

امن و خالی از طالبان اند. 
از  شماری  در  که  جنگی  در  شورشیان  وضعیت  روز:  اطالعات 

والیات شمالی جریان دارد، چه گونه است؟ 
که  اول  دسته ی  اند.  دسته  سه  شمال  در  طالبان  ته ینج:  احمد  بشیر 
در  مردم  امنیت  حفظ  در  حکومت  توانایی  اگر  اند،  فرصت  منتظر 
دسته ی  می کشند.  از جنگ دست  یافت،  افزایش  نظر  مورد  مناطق 
کرده  پیدا  نظام  به  نسبت  بدبینی ای که  دلیل  به  که  اند  طالبانی  دوم، 
اند، مشکالت منطقه ای که وجود داشته، ترجیح داده اند تا علیه نظام 
بایستند. اگر اوضاع حکومت داری بهتر شود و به مشکالتی که باعث 
آزردگی این دسته شده، رسیدگی شود؛ این دسته نیز در کنار دولت 
و مردم قرار خواهند گرفت. دسته ی سوم طالبانی اند که ایدیولوژیک 
می جنگند. با این دسته باید از در جنگ وارد شد و نابود شان کرد، 
چون این دسته به هیچ ارزش انسانی و اسالمی پابند نیست. طالبان 
کوشش کرده اند که در والیت فاریاب، فرماندهان گروپ خویش را 

از قومی انتخاب کنند که بیشترین اعضای گروپ از همان قوم است. 
مثالً والی نام نهاد طالبان در فاریاب مولوی صالح الدین از ازبیک ها 
فرماندهان  این  پشت سر  اما  است.  المار  ولسوالی  باشنده گان  از  و 
طالبان بیرونی و استخبارات بیرونی قرار دارند که مسیر و حرکت شان 
را تعیین می کنند. مثالً در جنگ های قرایی المار، گفته می شود که 
تجهیزات  خصوص  در  داشته.  حضور  مالعمر  خانواده  از  عضوی 
گفته  دارند،  ثقیله  سالح  و  زرهی  وسایط  آن که  با  مسلح،  مخالفین 
می توانیم که قابل مقایسه با تجهیزات نیروهای امنیتی دولتی نیست. 
مثالً ثقیل ترین سالح طالبان، دهشکه است که آن را هم در جنگ با 
نیروهای امنیتی افغانستان، بدست آورده اند. ولی جای تعجب است 
که طالبان سالح وافر دارند و این به این معناست که طالبان عمالی در 
درون نظام دارند که سالح به آن ها می فروشند. تجهیز طالبان از سوی 
حامیان بیرونی اش تقریباً غیر ممکن است. در مورد تعداد طالبان در 
فاریاب، ارقامی که قابل اتفاق اند، بین ۱500-۲000 است. اما طالبان 
نفر   ۱۲-۱0 امنیتی ای که  پوسته های  باالی  مثالً  خویش  حمالت  در 
نیروهای  شکست  دلیل  و  می کنند  حمله  نفری(   ۱00( گروهی  اند، 

امنیتی در فاریاب همین بوده است. 
آن ها  از  شما  که  خارجی  طالبان  ته ینج!  آقای  روز:  اطالعات 

صحبت کردید چه گونه وارد شمال کشور و فاریاب می شوند؟  
بشیر احمد ته ینج: یک تعداد طالبان )داخلی و خارجی( از جنوب 
برانگیز است.  این آمدن ها سوال  به شمال کشور می آیند. و  کشور 
با  کار،  بهانه ی  به  تعداد  یک  که  کردیم  دریافت  گزارش  بارها 
موترهای مسافربری 303 وارد منطقه شده و آن جا مسلح می شوند. 
برعالوه یک تعداد شان از طریق کوهستان ها از جنوب فاریاب وارد 
می شوند. این مسئله بیان  گر آن است که یک تعداد در درون نظام با 

طالبان همکاری می کنند که چه طور و از کجا وارد فاریاب شوند. 
)ارتش(،  دفاع  وزارت  ملی  وحدت  حکومت  روز:  اطالعات 
وزارت داخله )پولیس( و امنیت ملی دارد. هر کدام این سه نهاد 
مسئولیت تأمین امنیت و جنگ با دشمنان مردم و نظام را دارند. 
به  ریاست جمهوری  اول  معاون  نهادها، چرا  این  با وجود  حاال 

جنگ طالبان رفته است؟
بشیر احمد ته ینج: ما خوش بختانه همه چیز داریم اما کارکرد خوب 
نداریم. ما از امکانات موجود به صورت موثر بهره نمی گیریم. آن های 
والیات  در  امنیتی  یک  درجه  مسئولین  و  معین  وزیر،  عنوان  به  که 
گماشته شده اند، یا برای وظایف محوله ساخته نشده یا آن گونه که 
باید، توان مندی انجام وظیفه ندارند. به همین خاطر وضعیت امنیتی 
طالبان  دست  به  بیشتری  مناطق  و  شد  خراب  روز  به  روز  فاریاب 
قوماندان هایش  و  معین ها  و  وزیرها  همین  با  حکومت  کرد.  سقوط 
فاریاب  که  شد  باعث  مسئله  این  و  بگیرد  را  طالبان  جلو  نتوانست 
چشم براه بزرگانی چون جنرال صاحب دوستم باشد. جنرال دوستم 
خونینی  فاجعه ی  از  باید  که  داد  تشخیص  موضوع،  همین  درک  با 
موضوع  بارها  که  بود  نگرانی  این  کند.  جلوگیری  بود،  متصور  که 
فاریاب را  جنرال صاحب در شورای امنیت ملی مطرح نمود تا که با 
مشوره ی سرقوماندانی اعلی قوای مسلح و شورای امنیت ملی، جنرال 
صاحب دوستم شخصاً به فاریاب رفت تا مردم فاریاب و والیت های 

هم جوارش را از حمالت طالبان مصئون بدارد. 
مدیریت  و  رهبری  که  سیاست مدارانی  میان  از  روز:  اطالعات 
تنها جنرال دوستم و  افغانستان دارند،  یک کتله ی قومی را در 
پسرانش علیه طالبان در جبهه می جنگند. به باور شما دوستم چه 
تفاوت هایی با سایر رهبران و سیاست مداران قدرت مند افغانستان 
دارد که وادار شده در میان مردم و در کنار مردم علیه دشمنان 

امنیت و ثبات بجنگد؟ 

بی پرده  کمی  اگر  افغانستان  رهبران  قسمت  در  ته ینج:  احمد  بشیر 
صحبت کنیم، متاسفانه رهبران افغانستان وفاداری کمی نسبت به مردم 
باعث می شود که تفاوت زندگی  و رعیت خود دارند. همین مسئله 
متفاوت  کامالً  شان  هواداران  فرزندان  با  رهبران  فرزندان  تحصیل  و 
باشد. اما معاون اول ریاست جمهوری به عنوان یک رهبر، نسبت به 
سایر رهبران متفاوت است. هم گذشته، هم حال و هم عمل کردش 
نسبت به بقیه رهبران متفاوت است. یکی از جنراالنی که 3۱ سال در 
نظام قبلی و فعلی ماموریت انجام داده و از قدم های پایین به رتبه ی 
جنرالی رسیده، جنرال دوستم است. جنرال دوستم وفادار به مردمش 
است و برای مردمش فداکاری می کند. برای اولین بار من فرد دوم 
می بینم.  قیصار  در  جنگ  جبهات  در  سربازان  میان  در  را  مملکت 
شما  این که  مگر  نیست  ممکن  سربازان  کنار  در  حضوری  چنین 
ریاست  اول  معاون  دل سوزی  همین  باشید.  دل سوز  تان  مردم  برای 
مردمش  فرزندان  و  خویش  فرزندان  میان  فرقی  که  است  جمهوری 
و  مردم  از  دفاع  مقدم  در خط  را  فرزندان خویش  و  نمی شود  قایل 

فرزندان مردمش قرار می دهد. 
اطالعات روز: گفته می شود که شماری از طالبان از خبر آمدآمد 
جنرال دوستم به فاریاب، ترسیده و سالح خویش را کنار گذاشته 

به پروسه صلح پیوسته اند، این موضوع حقیقت دارد؟
خویش  سالح  پراکنده  صورت  به  طالبان  یقیناً!  ته ینج:  احمد  بشیر 
و  طالبان  با  تماس ها  هنوزهم  پیوستند.  پروسه صلح  به  و  را گذاشته 
می کنند،  کار  حکومت  و  طالبان  میان  میانجی  شکل  به  که  افرادی 
جریان دارد و امیدواریم که طالبان بیشتر دست از جنگ بردارند و 

به صلح رو بیاورند. 
اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در  قبل  چندی  روز:  اطالعات 
خبر ائتالف حزب جنبش و حزب جمعیت برای مبارزه با دشمن 
حقیقت  چه قدر  موضوع  این  بود،  شده  نشر  )طالبان(  مشترک 

دارد؟
بشیر احمد ته ینج: ائتالفی در کار نبود. اتحاد قوماندان ها در سطح 
افغانستان  اسالمی  جنبش  بود.  فاریاب  والیت  خاصتاً  والیت، 
هیچ گونه ائتالفی با حزب جمعیت اسالمی افغانستان نداشته. معاون 
نظام  و  مملکت  دوم  شماره  فرد  عنوان  به  جمهوری  ریاست  اول 
وجود  نیازی  هیچ گونه  و  دارد  شده ی  مشخص  وظایف  افغانستان، 
جمعیت  با  ائتالفی  دولتی،  آجندای  و  برنامه ها  از  بیرون  که  ندارد 

اسالمی افغانستان داشته باشد. 
اطالعات روز: پس این شایعات چرا زبان به زبان نقل شد و در 

شبکه های اجتماعی به صورت گسترده بازتاب یافت؟
جنبش  که  می کردند  سازی  زمینه  تعدادی  یک  ته ینج:  احمد  بشیر 
و جمعیت در درون حکومت وحدت ملی، تشکیالت جداگانه ای 
بسازند. تعدادی هم تالش داشتند که توانایی های خویش را با جنبش 
توانایی  بکنند.  مقایسه  شمال شرق  و  شمال  در  افغانستان  اسالمی 
جنبش اسالمی افغانستان در شمال و شمال شرق با هیچ حزب و گروه 
دیگری قابل مقایسه نیست. جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور 
کشور است و آن گونه که از این شایعات بر می آید، گویا که جنرال 
ائتالف  بلخ آقای عطا محمد نور وارد  با سرپرست والیت  صاحب 
اول ریاست جمهوری هرگز  معاون  این است که  اما حقیقت  شده، 
یک طرف  را  والیت   33 که  معنا  این  به  کرد.  نخواهد  کاری  چنین 
این  در  نیازی  شود،  ائتالف  وارد  والیت  یک  سرپرست  با  و  مانده 

زمینه دیده نمی شود. 
وقت  گفت وگو  برای  اینکه  از  تشکر  ته ینج  آقای  روز:  اطالعات 

گذاشتید.
ته ینج: از شما و همکاران تان سپاسگذارم. 
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سفر جنرال دوستم 
برای جلوگیری از یک فاجعه ی خونین بود

گفت وگو از اختر سهیل دولت آبادیگفت وگو با بشیر احمد ته ینج، نماینده مردم فاریاب در مجلس نمایندگان 



رفتارهای  از  بعضی  به طورکلی، می توان گفت 

با  همبستگی   برای  بیشتری  گرایش  زبانی، 

و  کامپیوتری  ارتباط های  در  زن  کاربران 

رفتارها  این  از  دیگر  بعضی  و  دارند  اینترنتی 

بیشتر مربوط به مردان دانسته می شوند. البته 

که  داشت  انتظار  و  کرد  برداشت  چنین  نباید 

تمام زنان و مردان این رفتارها را از خود نشان 

بدهند. استثناهایی بر این گرایش ها را به آسانی 

معناست  این  به  امر،  این  اما  یافت.  می توان 

و  کاربران  جمعیت  کل  گرفتن  درنظر  با  که 

موضوع  سن،  مانند  کنترل کننده ای  متغیرهای 

در  را  آشکاری  رفتارهای  و هم زمانی، جنسیت 

را  آن  تناوب  که  می شود  سبب  آنالین  فضای 

نمی توان به شانس نسبت داد.

در پیام های انترنتی، از نوعی که در گروه های 

و  اینترنت  در  خبری  گروه های  و  گفت وگو 

مختلط  گروه های  در  می گیرند،  قرار  یوزنت 

تا  دارد  احتمال  بیشتر  مردان  جنسیتی، 

آغاز  را  بحث ها  بگذارند،  طوالنی تر  پیام هایی 

بیشتر  قدرتی  با  را  خود  نظرات  ببندند،  و  کنند 

به عنوان »حقیقت« اظهار کنند، از زبانی خشن 

کفرگویی(  و  دشنام  توهین،  )شامل  صریح  و 

استفاده کنند، و به طور کل گرایشی خصمانه یا 

نامطلوب نسبت به کسانی که با آن ها هم سخن 

هستند نشان بدهند. ازطرف دیگر، زنان تمایل 

بدهند،  انتشار  کوتاه  نسبتا  پیام هایی  دارند 

را  خود  اظهارات  تا  می رود  احتمال  بیشتر  و 

کنند، معذرت خواهی  کنترل  یا  توضیح  توجیه، 

در  و  دیگران،  از  بدهند  نشان  حمایت  کنند، 

کل، گرایشی برابر و هم تراز با دیگر هم سخنان 

زمانی  حتا  گاهی  مردان،  بدهند.  نشان  خود 

ممکن  می کنند  ارایه  را  مشابهی  نظرات  که 

است این شیوه ی نامطلوب را استفاده کنند و 

زنان حتا در جایی که اختالف نظر وجود دارد 

داشته  وجود  برابری  از  فضایی  می کنند  سعی 

باشد. این موضوع، نشان از این دارد که این 

شده اند،  داده  وفق  سنت ها  و  عرف  با  رفتارها 

ذاتی  خصلت های  و  ویژگی  این که  از  بیشتر 

باشد.  موثر  آن  در  بیولوژیکی  جنس  براساس 

جنسیت  که  دارد  وجود  شواهدی  عالوه براین، 

اقلیت در یک گروه آنالین، بیشتر تمایل دارد 

جنسیت  شیوه ی  به  را  خود  ارتباطی  رفتار  تا 

اکثریت تعریف کند: زنان در گروه های تحت 

دارند  پرخاشگرانه تری  رفتارهای  مردان  کنترل 

گروه های  در  مردان  و  دیگرزنان،  درمیان  تا 

تا  پرخاشگرند  کم تر  زنان،  کنترل  تحت 

مشاهدات،  این  مردانه.  مسلط  گروه های 

جنسیتی  گروه هایی  هرچه  که  می دهند  نشان 

بیشتری در فضای آنالین حضور داشته باشند، 

خواهند  گفتمانی  هنجارهای  بر  بیشتری  تاثیر 

داشت.

سرنخی  که  است  معیارهایی  از  ادب،  رعایت 

که  ارتباط هایی  در  جنسیت  تشخیص  برای 

به  می گیرند،  شکل  کامپیوتر  واسطه ی  به 

تشکر،  دارد  احتمال  بیشتر  زنان  می دهد.  ما 

به  یا  کنند،  معذرت خواهی  یا  تمجید  تقدیر، 

آن ها  شوند؛  ناراحت  ادب  رعایت  عدم  دلیل 

رفتاری  قوانین  که  تخطی کنندگانی  اغلب 

می کشند  چالش  به  می کنند  نقض  را  آنالین 

تحت  برجسته  به شکلی  که  گروه هایی  و 

می رود  بیشتری  احتمال  هستند،  زنان  کنترل 

داشته  وجود  مطالب  پست  برای  قوانینی  که 

تا  شده اند  طراحی  که  شوند  اجرا  باجدیت  و 

فضایی آرام و بانزاکت را حفظ کنند. در نقطه ی 

مقابل، مردان عموما کم تر به نظر می آید نگران 

خشن،  رفتارهایی  آن ها  باشند؛  ادب  رعایت 

عریان و حتا تهدیدآمیز از خود نشان می دهند، 

توهین کردن،  و  شدید  خیلی  انتقادات  مانند 

آن ها قوانین رفتاری آنالین را نقض می کنند، 

»آتش افروزی« را تحمل می کنند یا حتا لذت 

آزادی  برای  تهدیدها  نگران  بیشتر  و  می برند، 

گروه های  در  حتا  را  الگوها  این  بیان هستند. 

گفت وگو بین هم جنس گرایان یا حتا زنانی که 

تحت  سنتی  به طور  که  شغلی  زمینه های  در 

تسلط مردان هستند )مانند علوم کامپیوتری(، 

می توان  برجسته  به شکلی  بوده اند،  موفق 

که  زمانی  خشن،  یا  قدردانی  پیام های  یافت. 

می توانند  شوند،  استفاده  »نامناسب«  به شکل 

در  می کنند  سعی  که  زمانی  را  افراد  جنسیت 

گروه های گفت وگو به جای جنس مخالف ظاهر 

شوند »لو بدهند«. شواهدی درمورد سبک های 

این  که  زمینه هایی  و  آنالین  کلیشه هایی 

کلیشه ها از آن جا منتقل شده اند وجود دارند. 

)با  مردانه«  »مدل  پیام های  از  مثال هایی 

پیام های  و  توهین(  و  تمسخر  از  استفاده 

و  حمایت  قدردانی،  بیان  )با  زنانه«  »مدل 

 2 و   1 مثال  دو  در  محتاطانه(  اظهارنظرهای 

از  می رود  احتمال  کم تر  زنان   شده اند.  آورده 

ساختار پیام 1 استفاده کنند و مردان به همان 

گفت وگوهایی  تا  دارد  احتمال  کم تر  نسبت 

مانند 2 داشته باشند.

1. پیام یک مرد در مقابل مرد دیگر در گروه 

بله، آن ها این کار را کرده اند و به همین دلیل 

است که »باید« به ما اجازه داده شود تا مسلح 

بمانیم. چه کسی به ما کمک می کند اگر دولت 

کس  هیچ  شود؟  »دیکتاتوری«  به  تبدیل  ما 

این کار را نخواهد کرد.

2. پیام یک زن در مقابل زن دیگر در گروه 

سارا! من فقط می خواستم اطالع بدهم که از 

بردم.  لذت  زنان  تاریخ  درمورد  که  پست هایت 

درمورد  خیلی  و  داشتند  خوبی  اطالعات  واقعا 

جنبش های زنان از آن ها یاد گرفتم. اگرچه با 

همه ی موارد موافق نبودم اما خیلی خوب بود. 

تشکر

آنالین،  ارتباط های  در  جنسیتی  تفاوت های 

تمایل دارند زنان را تحقیر کنند. در گروه های 

زنان  جنسی،  مختلط  عمومی  گفت وگوی 

احتمال  کم تر  و  می گذارند  کم تری  پیام های 

پشتکاری  و  اصرار  پیام  فرستادن  در  دارند 

جوابی  هیچ  پست های شان  اگر  داشتند 

مداوم  به طور  که  زمانی  حتا  نکند.  دریافت 

به  نسبت  کم تری  پاسخ های  بگذارند،  پست 

مردان(  هم  و  زنان  )هم  دیگران  از  مردان 

دریافت می دارند؛ زنان موضوع و عبارت هایی 

که استفاده می شود را جز در گروه هایی که به 

اشتراک کنندگان  اکثریت  زنان  آشکار،  شکلی 

تاثیر  نمی کنند.  کنترل  می دهند،  تشکیل  را 

کم تر زنان در گروه های مختلط، به خوبی نشان 

رایج  زنانه  کامال  گروه هایی  چرا  که  می دهد 

یافت  را  گروهی  می توان  ندرت  به  اما  هستند 

که تنها مردان در آن حضور داشته باشند.
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جنسیت و قدرت 
در گفت وگوهای آنالین

سوزان سی.هرینگ
مترجم: معصومه عرفانی

اعتماد به چین 
طالبان با آنکه پنجره ی 
گزینه های سیاسی را باز 
گذاشته اند، گفت وگوهای 
مستقیم را رد می کنند. در 
چنین حالتی، کشورهای که 
نقش شان برای هردو طرف 
قابل قبول است، می توانند پا 
پیش بگذارند. 
تحلیل گران پاکستانی و 
افغانستانی به این باوراند 
که با توجه به روابط چین با 
افغانستان و دیگر کشورهای 
منطقه، چین قابل اعتمادترین 
میان جی است. پس از بیرون 
شدن بیشتر سربازان خارجی 
از افغانستان، چین به صورت 
فعال در روند سیاسی 
افغانستان دخیل بوده است. 

بخش چهارم

تالش کابل برای گفت وگوهای مستقیم با طالبان 

 یک شنبه25 اسد، 1394سال چهارم شماره 895

نویسنده: طاهر خان 

ترجمه: جواد زاولستانی 

منبع: د تریبیون 

عبدالحی مطمئن، یکی از مشاوران ارشد کمیته ی 
با  مستقیم  گفت وگوهای  نیز  طالبان،  سیاسی 

افغانستان را رد کرده است.  حکومت 
موقعیت  یک  از  گذشته،  هفته ی  مطمئن  آقای 
پاکستانی،  روزنامه ی  به  تلفن  طریق  از  نامعلوم 
طرفدار  اسالمی  گفت:»امارت  تریبیون،  اکسپرس 
خلق  را  برداشت  این  که  گفت وگویی  هیچ گونه 
رسمیت  به  را  دست نشانده  رژیم  این  ما  که  کند 
و  افغان  طالبان  امارت  نیست.  می شناسیم، 
روحیه ی  بر  چون،  نمی خواهند،  را  این  مجاهدین 

گذاشت.«  خواهد  منفی  تأثیر  مجاهدین 
با این حال، آقای مطمئن گزینه های سیاسی را در 

نکرد.  کنار جنگ مسلحانه رد 
به چین  اعتماد 

باز  را  سیاسی  گزینه های  پنجره ی  آنکه  با  طالبان 
می کنند.  رد  را  مستقیم  گفت وگوهای  گذاشته اند، 
برای  نقش شان  که  کشورهای  حالتی،  چنین  در 
پیش  پا  می توانند  است،  قبول  قابل  طرف  هردو 

بگذارند. 
باوراند  این  به  افغانستانی  و  پاکستانی  تحلیل گران 
دیگر  و  افغانستان  با  چین  روابط  به  توجه  با  که 
میان جی  قابل اعتمادترین  چین  منطقه،  کشورهای 
بیشتر سربازان خارجی  بیرون شدن  از  است. پس 
روند  در  فعال  صورت  به  چین  افغانستان،  از 

بوده است.  دخیل  افغانستان  سیاسی 
شاهد  پاکستان،  سنای  دفاعی  کمیته ی  رییس 
برای  که  دارد  تمایل  چین  که  می گوید  حسین، 
کند  بازی  فعال  نقش  افغانستان  در  صلح  تقویت 
با  طالبان  نشست های  این  از  پیش  کشور،  این  و 
خود  سینکیانگ  ایالت  در  را  افغانستان  حکومت 

کرده است.  میزبانی 
و  تمایل  گفت:»آمادگی،  تریبیون  اکسپرس  او 
تقویت  در  نقش  کردن  بازی  برای  چین  توانایی 
حال  در  جناح های  میان  صلح  گفت وگوهای 
ایاالت  و  پاکستان  سوی  از  افغانستان  در  جنگ 
و  یگانه  این  می شود.  کامل  حمایت  متحده 
خروج  اعالم  از  پس  سیاسی  پیشرفت  مهم ترین 

است.« افغانستان  از  امریکایی  نظامیان 
افغانستان،  در  سیاسی  صاحب نظر   ، مطمئن  نظر 
قابل اعتمادترین  چین  که  است  باور  این  به  نیز 

بازی گر در روند صلح است. 

افغانستان  مردم  به  کمک  برای  خود  تالش  به  ما 
آورد،  صلح  افغانستان  به  بتوان  که  طریقی  هر  از 
خبری  کنفرانس  یک  در  او  داد.«  خواهیم  ادامه 
ظریف،  جواد  ایران،  خارجه ی  وزیر  با  مشترک 

می کرد. صحبت 
داخلی  چالش های 

و  شده است  مواجه  اصلی  چالش  با  اکنون  غنی 
گفت وگوهای  به  طالبان  کردن  تشویق  چالش  این 

رو در رو با حکومت افغانستان است. 
مستقیم  گفت وگوهای  طالبان،  جدید  رهبری 
را  آن  و  کرده  رد  را  افغانستان  حکومت  با 
از  ضعیف تر  و  دست نشانده«  »حکومت   یک 
امضای  دلیل  به  طالبان  می داند.  کرزی  حکومت 
غنی  حکومت  بر  امنیتی  دوجانبه ی  توافق نامه ی 
و  ناتو  سربازان  حضور  پیمان  این  است.  قهر 
طالبان  حالیکه،  در  می سازد،   قانونی  را  امریکایی 
با  کرزی  می دانند.  >متجاوز<  نیروی  را  آنان 
افغانستان،  متحده در  ایاالت  پالیسی های  از  انتقاد 

ماه ها از امضای این پیمان خودداری کرد. 

بر  طالبان  مرگ بار  حمله های  از  سلسله ای  از  پس 
با  گفت وگو  غنی  اشرف  گذشته،  هفته ی  در  کابل 
طالبان را که توسط پاکستان زمینه سازی شده بود، 

کرده است.  متوقف  رسما 
کنفرانس  یک  جریان  در  غنی  گذشته  هفته ی 
طالبان  با  سازش  و  گفت:»صلح  کابل  در  خبری 
راه کارهای  با  تنها  و  افغانستان  حکومت  توسط 
پاکستان  از  ما  می آید.  دست  به  حکومت  این 
صلح  گفت وگوهای  به  را  طالبان  که  نمی خواهیم 
می خواهیم  پاکستان  از  ما  عکس،  بر  کند.  حاضر 
در  پاکستان  خاک  از  که  را  آنان  فعالیت های  که 
متوقف  زده اند،  شورش  به  دست  افغانستان  برابر 

سازد.« 
اصلی  شریکان  دیگر  و  پاکستان  که  همانطوری 
روند صلح از مدت  درازی بدین سو اصرار داشتند 
از  و  همکاری  افغانستان  مالکیت  به  روندی  با  که 
به  باید  آنان  اکنون  کرد،  خواهند  پشتیبانی  آن 
تعهدات خویش عمل کنند و از هرگونه سازکاری 
صلح  روند  پیشبرد  برای  افغانستان  حکومت  که 

روی دست گیرد، کامال حمایت کنند. 
رد  را  پاکستان  رهبری کننده ی  نقش  غنی  اینکه 
دانسته  او  خودخواهی  معنای  به  نباید  کرده است، 
این  شهروند   70 کشته شدن  از  او  چون،   شود، 
کشور در مدت کمتر از یک هفته واقعا خشم گین 
اینکه  در  زیادی  شمار  حال،  این  با  است. 
پاکستان  دوش  به  را  حمله ها  مستقیم  مسئولیت 

نیستند.  موافق  بیندازد، 
هوشیارانه  غنی  رد  پیام  این  به  پاکستان  واکنش 
انتظار  از رهبران خود  پاکستان هر کس  و در  بود 
حاکمان  که  را  روندی  در  شدن  دخیل  که  دارد 
خود  حق  نمی پذیرند،  را  پاکستان  نقش  افغانستان 

ندانند. 
روابط  و  امنیت  ارشد  مشاور  عزیز،  سرتاج 
خارجی نخست وزیر پاکستان، در جریان هفته ی 
احساس  هنوز  گفت:»ما  خبرنگاران  به  گذشته 
این  اما  است.  گزینه  بهترین  مصالحه  که  می کنیم 
افغانستان  حکومت  اولویت های  توسط  جریان، 
مصالحه  و  صلح  روند  چون،  شد،  خواهد  رهبری 

افغانستان.«  مالکیت  و  به رهبری  روندی است 
شد،  پرسیده  غنی  تصمیم  درباره ی  عزیز  از  وقتی 
گفت:»بنابراین،  خبرنگاران  به  پنجشنبه  روز  به  او 
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در موصل، داعش از تمام 
جنگ جویان اپوزیسیون خواسته 

است تا با خالفت بیعت کرده یا 
سالح های خود را بر زمین بگذارند. 

در اوایل ماه جوالی، جنگ جویان، 
دو افسر سابق از جمله دو جنراِل 

دوران حکومت صدام حسین را 
دست گیر کردند. به گروه هایی که 

تصاویر صدام را برافراشته بودند 
اخطار داده شد تا آن ها را برچینند 

وگرنه منتظر عواقب آن بمانند

یادداشت های سخیداد هاتف

معموال  که  بود  داده یی  دست  از  حواس  پیرمرد  سابق 

لباس خود را وارونه می پوشید و گاه یادش می رفت که 

ببندد.  تنبان خود را  بند  بیرون می آید  از تشناب  وقتی 

فقط  افتاده ؛  اتفاق  عظیمی  افتضاح  که  می دیدند  همه 

خودش خبر نداشت.

دعوای  پاکستان  با  است.  افغانستان  قصه ی  حاال 

ادعای  تکرار  برای  را  فرصتی  هیچ  و  دارد  سرزمینی 

وقتی  افغان  دولتی  مقام  هر  نمی دهد.  دست  از  خود 

که از همه چیز کم آورد یادش می آید که مردم قهرمان 

هم  دیورند  خط  اند.  غیور  و  تسلیم ناپذیر  افغانستان 

که  می ماند  فیّاضی  چشمه ی  به  است.  آماده  همیشه 

هرگز نمی خشکد و هم واره می تواند ریشه های فرسوده 

اما هنوز زنده ی احساسات کاذب ملی را آب بدهد.

فروپاشی  یک  مفتضح  تصویر  اما  کشور  درون  در 

تصویر  این  است.   آویزان  چهارراهی  هر  بر  دردناک 

مفتضح را پاکستان می بیند. پاکستان به درستی می داند 

داران خط  داعیه  و مخصوصا  افغان،  دولت مردان  که 

جا  به  افغانستان  در  ملی  هویت  از  چیزی  دیورند،  

در  سرزمینی  ادعاهای  پشتیبان  بتواند  که  اند  نگذاشته 

برابر پاکستان شود.  پاکستانی ها به روشنی می بینند که 

ارگ نشینان افغان با طبل خالی به میدان آمده اند و در 

کشور خود از اعتماد اکثر مردم برخوردار نیستند. آنان 

چندان  افغانستان  بر  حاکم  گرایان  قبیله  که  اند  باخبر 

فرهنگی  و  هویتی  تکثر  کردن  سرکوب  دل مشغول  که 

در داخل کشور خود هستند، در بند مقابله با تروریسم 

بر  به خوبی  پاکستان  دولت  تردست  شیادان   نیستند.  

این نکته واقف اند که با این مایه نفاق و پریشانی که 

در افغانستان جاری است،  شکستن پشت این کشور 

به  نابرابر به سهولت آب خوردن است. و  در مصافی 

همین خاطر،  وقتی که هیئت مذاکره کننده ی افغانستان 

باره ی  در  پاکستانی ها  با  مثال  تا  می رود  آباد  اسالم  به 

سرکوب تروریسم گفت وگو کند،  صحنه ی مضحکی 

پدید می آید. در یک طرف مجموعه یی از آدم های گیج 

بکنند،  بلدند  و  می توانند  که  کاری  تنها  که  می نشینند 

دست  است:  مکرر  پوچ  خواهش  یک  نهادن  پیش 

آن  در  تروریست ها.  از  حمایت  از  پاکستان  برداشتن 

که  می نشینند  باتجربه یی  هوشیاران  مذاکره  میز  طرف 

می دانند نباید یک سانتی متر هم از موضع خود عقب 

نشینی کنند.  چرا عقب نشینی کنند؟ 

تا وقتی که قبیله گرایان متکبر ارگ با مردم افغانستان 

همین  همیشه  پاکستان  با  مذاکره  نکنند،   آشتی 

همه  هست.   اکنون  که  ماند  خواهد  مضحکه یی 

در  را  خود  خودمان  فقط  لخت ایم.   ما  که  می دانند 

خلعت سروری و قهرمانی می بینیم.

همه می دانند 
لُخت ایم
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و  ارتش  پیشین  افسران  سنی،  قبایل  آن،  از  پس  بود.  افتاده 
به دست  قیام سنی را  بعثی ها که اجازه داده اند داعش رهبری 
بگیرد، علیه آن ها تغییر موضع خواهند داد. باوجود این که تمام 
سطوح  تمام  در  شیعه ها  می دهد،  نشان  را  این  خالف  شواهد 
به این افسانه دلگرم بودند که داعش ضعیف است و پس از 
دست یافتن به اهداف خود به سادگی توسط میانه روهای سنی 
از هم می پاشد. یک عراقی شیعه به من گفت: »من شک دارم 

که داعش اصال وجود داشته باشد«. 
و  ظالم  سازماِن  بلکه  دارد  وجود  تنها  نه  داعش  متاسفانه، 
قدرت مند آن، قصد ندارد تا منتظر بماند متحدین سنی اش روزی 
تمام جنگ جویان  از  داعش  در موصل،  کنند.  به آن خیانت 
اپوزیسیون خواسته است تا با خالفت بیعت کرده یا سالح های 
خود را بر زمین بگذارند. در اوایل ماه جوالی، جنگ جویان، 
دو افسر سابق از جمله دو جنراِل دوران حکومت صدام حسین 
را دست گیر کردند. به گروه هایی که تصاویر صدام را برافراشته 
بودند اخطار داده شد تا آن ها را برچینند وگرنه منتظر عواقب آن 
بمانند. ایمن التمیمی، از کارشناسان جهادی ها، گفت: »به نظر 
نمی رسد بقیه ی اپوزیسیون مسلح سنی بتوانند با موفقیت، علیه 
داعش بایستند. اگر قرار باشد دست به این کار بزنند، باید پیش 
از این که داعش خیلی قدرت مند شود، این کار را بکنند«. وی 
خاطرنشان کرد که جناحِ به اصطالح میانه رو در اپوزیسیون سنی، 
برای جماعت باستانی مسیحی عراق، که از سوی داعش مجبور 
شده بودند به اسالم بگرایند و مالیات ویژه ای را بپردازند یا کشته 
شوند، کاری نکرده بود. اعضای دیگر فرقه ها و گروه های قومی، 
کشتار و بازداشت شیعه ها و دیگر گروه های مذهبی غیرسنی را 
راه اندازی یک  برای  به نظر می رسید که زمان  محکوم کردند. 
در   ،)non-ISIS( غیرداعشی  اپوزیسیون  توسط  موفق  چالش 

حال پایان یافتن است. 

)پی نوشت:  موافقت نامه ی سایکس-پیکو، توافقی سری میان 
خالل  در   ۱۹۱۶ می  ماه  در  که  بود  فرانسه  و  کبیر  بریتانیای 
جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری 
عثمانی منعقد شد. این توافق نامه به تقسیم سوریه، عراق، لبنان 
و فلسطین میان فرانسه و بریتانیا منجر شد. مناطقی که قبل از 

آن تحت کنترل ترک های عثمانی بودند - مترجم(

تازه تشکیل شده ی شیعه، تهاجم فجیع آنان به تکریک، در ۱5 
جوالی بود که با کمین نیروهای داعش روبه رو شد و تلفات 
سنگینی بر آن ها وارد آورد. نشانی از این که ارتِش ازکارافتاده ی 
عراق تغییری کرده باشد وجود ندارد. همان وزیر پیشین گفت 
»دولت فقط از یک هلیکوپتر برای حمایت از نیروهایش در 
تکریک استفاده می کند؛ به همین دلیل برای من سوال است که 
چه بالیی بر سر آن ۱40 هلیکوپتری که دولت اخیرا خریداری 
کرده، آمده است؟«. تنها جوابی که برای این سوال وجود دارد، 
به سادگی، این است که به احتمال زیاد، پول موشک های آن 

۱3۹ هلیکوپتر دیگر »دزیده شده است«!
می یافتند  آرامش  باور  دو  از  شیعه ها  اکثر  فجایع،  این  دربرابر 
که اگر حقیقت می داشت به این معنا بود که وضعیت کنونی، 
باورها،  این  طبق  نیست.  خطرناک  می آمد  به نظر  که  آن گونه 
کرده اند  قیام  عراق  سنی های  که  می کردند  استدالل  آن ها 
جنگ جویان داعش، صرفا نیروهای خط مقدِم این قیام هستند 
برانگیخته  المالکی  نوری  سیاست های  و  اعمال  توسط  که 
به خاطر فشارهای  برکنار شود –که ظاهرا  او  شده اند. همین که 
می نمود-،  حتمی  شیعه  روحانیون  سلسله ی  و  آمریکا  و  ایران 
بغداد یک توافق تقسیم قدرت، با خودمختاری در منطقه ای، 
به سنی ها پیشنهاد خواهد کرد، شبیه همان اتفاقی که با کردها 

ظهور داعش، از زمان به اجرادرآمدن موافقت نامه ی سایکس-
پیکو، رادیکال ترین تحول در جغرافیای سیاسی خاورمیانه، پس 
از جنگ جهانی اول است.*   بااین حال، این تحول در اوایل 
زنگ هشدارهای کمی را در سطح جهانی به صدا درآورد. حتا 
قرار  کسانی که در سوریه و عراق، هنوز تحت تسلط داعش 
دیپلمات ها  نکردند.  مسئله  این  به  جدی  توجه  بودند،  نگرفته 
مانند یک گروه  با داعش  تا  داشتند  تمایل  و سیاست مداران، 
بََدوی برخورد کنند که یک باره از صحرا برمی خیزد، به سرعت 
چند منطقه را فتح می کند و دوباره بدون این که تحول چندانی 
بیاورد، به سرزمین خود بازمی گردد. ظهور  در اوضاع به وجود 
بسیار سریع و غیرمترقبه ی آن، این امید را در نزد رهبران غربی 
به وجود آورد که سقوط داعش و ازهم پاشیدن خالفت نیز شاید 
همین گونه سریع اتفاق بیفتد. مانند هر فاجعه ی بزرگی، روحیه ی 
مردم بین وحشت کامل و این خوش باوری که فاجعه به آن بدی 

که در قدم نخست به نظر می رسد نیست، در چرخش بود.
شیعه  اکثرشان  که  جمعیت  میلیون  هفت  –با  بغداد  در  مردم، 
شکل  به  –که  داعش  نیروهای  اگر  که  می دانستند  هستند-، 
کنند، چه چیزی  را تصرف  مرگ باری ضدشیعه هستند- شهر 
در انتظارشان خواهد بود. اما از این حقیقت که هنوز این اتفاق 
نیفتاده بود، تسلی خاطر می یافتند. یک زن به من گفت: »ما اول 
از فاجعه ای که برای ارتش رخ داده بود ترسیده بودیم، اما ما 
مردم بغداد، در طول سی و پنج سال بحران، به این مسایل عاده 
کرده ایم«. از سوی دیگر، حتا زمانی که داعش تا پشت دروازه 
رسیده بود، سیاست مداران عراقی سرگرم بازی های سیاسی خود 

برای برکناری نوری المالکی بودند.
یکی از وزیران پیشین عراقی به من گفت: »این حقیقت، فراتر 
بغداد  در  سیاسی  رهبران  با  وقتی  که  است  واقعیت  یک  از 
از  نیمی  گویی  که  می زنند  حرف  طوری  می کنید،  صحبت 
کشور از دست شان نرفته است«. بعد از فتوایی که آیت الله علی 
صادر  عراق  شیعه ی  روحانیون  بانفوذترین  از  یکی  سیستانی، 
کرد، عده ی زیادی به طور داوطلبانه به جبهه رفتند. با این حال، 
در ماه جوالی، این نیروها کماکان در حال برگشت به خانه های 
خود بودند، زیرا شکایت داشتند که در آن جا امکان داشت از 
گرسنگی تلف شوند و مجبور بودند خودشان سالح و مهمات 
تهیه کنند. تنها ضدحمله ی بزرگ این نیروهای، و شبه نظامیان 

بخش دهم



زنانه  زندان  به  شدن  نزدیک  با  که  چیزی  اولین 
خنده های  صدای  می شنویم،  کابل  باغ  بادام 
کودکان است. به هر اندازه ای که نزدیک تر شویم، 
به هامن اندازه صدای شبیه ]صدای کودکان[ در 
از  کودکستان  درسی  صنف های  میان  وقفه ی 

ساختامن شنیده می شود.
در جریان پنج سال گذشته، از شش زندان زنانه 
در افغانستان دیدار کردم و صدها زن را دیدم که 
زندان  در  و  شده  دست گیر  حاملگی  جریان  در 
زائیده اند و صدها زن دیگری که با کودکان شان 
راهی زندان شده اند. زندان های افغانستان پر است 
از مادرانی که خانواده های شان بخاطر متهم بودن 
که  زنانی  کرده اند:  طردشان  اخالقی«  »جرایم  به 
مورد تجاوز قرار گرفته اند، از بدرفتاری ها و ازدواج 
اجباری فرار کرده اند، به زنا متهم اند و زنان ازدواج 
نکرده ای که بدون موافقت خانواده های شان در 
نتیجه ]نزدیکی[ رشیکان شان حامله شده اند. در 
به جای  بدرفتاری ها  قربانیان  این گونه  افغانستان، 

این که محافظت شوند، مجازات می شوند.
زنان  تن  دیگری،  جای  یا  افغانستان  در  وقتی 
دولت  یا  دین  اجتامع،  شوهران،  پدران،  دارایی 
پنداشته می شود، زن، بدون اجازه قبلی مردانی که 
تهدیدی  به  بکند  اقدامی  دارند، هر  او سلطه  بر 
در  می شود.  تبدیل  مردان  این  اقتدار  برابر  در 
افغانستان، این تهدیدها اغلب با زندانی ساخنت 
یک  از  وقتی  می شود.  داده  جواب  خشونت  و 
زندان[،  ]از  رهایی  از  پس  پرسیدم  زندانی  زن 
بود که  این  چه خواهد کرد؛ معمول ترین جواب 

»کشته خواهم شد«.
از  ناقصی  بازتاب  افغانستان  در  عدلی  سیستم 

داشته  وجود  باید  که  است  عدلی  سیستم  یک 
باشد. زنانی که از خانه های شان فراری می شوند 
تا از بدرفتاری یا ازدواج اجباری فرار کرده باشند، 
مجرمان  به  قربانیان  می گیرد.  را  شان  رد  پولیس 
برای  باید  منابع محدودی که  تبدیل می شوند و 
زنان  علیه  خشونت  عامالن  کشاندن  عدالت  به 
استفاده شود، برای نگهداشنت زنان پشت میله ها 
استفاده می شود. وقتی برای نخستین بار به دیدارم 
از زندان های زنانه در افغانستان آغاز کردم، روی 
همین که  اما  کردم.  مترکز  اخالقی«  »جرایم  این 
زندانیان  با  و  نشستم  زندان  زمین  ساعت ها روی 
گفت وگو کردم، زنان بیشرت و بیشرتی را دیدم که 
شده  زندانی  شان  ناشده ی  مرتکب  جرم های  به 
هنگام  در  که  ساله ای  بیست  زن  مانند   – بودند 
خواب گلوی شوهرش را، که او را وادار به فحشا 
می کرد، برید؛ او که دیگر توان مقاومت در برابر 
شوهرش  نداشت،  را  بدرفتاری  این  از  روز  یک 

سال ها به این کار وادارش کرده بود.
متوجه شدم که باید دسته بندی های گناهکار و 
بیگناه را کنار بگذارم. تقریبا هر زنی که دقیقا به 
قتل، مواد مخدر و جرایم مرتبط به آن متهم بود، 
گفت که مورد بدرفتاری فزیکی قرار گرفته است، 
بر او تجاوز شده است، از فقر شدید نجات یافته 
شده  وادار  مادری  و  اجباری  ازدواج  به  یا  است 
خودش  هنوز  موارد  اکرث  در  حالی که  در  است، 
کودکی بیش نبوده است. کنرتول هدایت زندگی، 

از دخرتی از آن ها گرفته شده است.
شان  رسنوشت  کنرتول  به  قادر  زنان  این  اگر 
می بودند، به آموزش و پرورش اساسی دست رسی 
ازآن ها  بدرفتاری ها  برابر  در  و  می داشتند 

محافظت می شد، احتامال آن ها راه متفاوت تری 
تا  منی بودند  زندان  در  و  می کردند  انتخاب  را 

داستان های شان را برایم قصه کنند.
قانون  افغانستان  حکومت   ،200۹ سال  در 
پیشگامانه ای را طرح کرد که قانون محو خشونت 
رفتارهای  قانون  این  می شود.  نامیده  زنان  علیه 
خشونت  اجباری،  ازدواج  تجاوز،  چون  مرضی 
حق  انکار  و  دخرتان  و  زنان  فروش  خانواده،  در 
آموزش و کار آن ها را جرم اعالن کرد. این قانون 
با فرمان رییس جمهور تصویب شد اما به دلیل 
مقاومت محافظه کاران هرگز به تصویب پارملان 
مورد  در  آن  از  ناشی  ابهام  و  رسدرگمی  نرسید. 
اجرای  در  حالت  بهرتین  در  قانون  این  وضعیت 
موجودیت  بدون  است.  کرده  ایجاد  تناقض  آن 
حقوق  و  محافظتی  قانونی  چهارچوب  یک 
تامین  به  امیدی  هیچ  افغان  زنان  برشی،  اساسی 
از  آن  در  که  عدلی  سیستم  یا  جنسیتی  برابری 
هم زمان  ندارند.  بتواند،  شده  دفاع  آن ها  حقوق 
با خروج جامعه جهانی از افغانستان، تصویب و 

اجرای این قانون نیاز فوری است.
اما راه حل، تنها قانونی نیست؛ فرهنگی نیز است. 
نظارت بر زنان بخاطر »جرایم اخالقی«، سیستمی 
را استمرار می بخشد که زنان را به حاشیه می راند 
و به خشونت در برابر آن ها مرشوعیت می دهد. 
آزاد  شان  همرس/محارم  انتخاب  در  زنان  اگر 
و متام  آن ها  پدران  و  می بودند؛ جوامع، شوهران 
سیستم عدلی مرصوف محافظت از بکارت و تن 
آن ها منی بودند. تا زمانی که تن یک زن دارایی/
ملکیت پنداشته شود، برابری جنیسیتی و حقوق 

اساسی برش وجود نخواهد داشت.

با  که  می دهد  امکان  کاربران  به  تاچ  فورس 
برخورد  بزرگ  دکمه  یک  مانند  منایش گر 
روی  بر  محکم  و  آرام  فشارهای  با  و  کنند 
اپل  کنند.  اجرا  نیز  را  متفاوتی  عمل کرد  آن، 
بهره گیری از این تکنولوژی را اعالم نکرده، اما 
تحلیل گران و افشاگران مشهور که سابقه بسیار 
متفق القول  دارند،  اپل  اخبار  نقل  در  خوبی 
را  بعدی  آیفون  در  تکنولوژی  این  از  استفاده 

تایید کرده اند.
ساعت  در  را  تاچ  فورس  بار  اولین  برای  اپل 
هوش مندش و سپس در لپ تاپ های مک بوک 
به کار گرفت. فورس تاچ کاربردهای زیادی در 
را  خود  انگشت  اگر  مثال  دارد.  دستگاه ها  این 
امکان  اپل واچ فشار دهید،  بر روی منایش گر 
را خواهید داشت.  Watch face ساعت  تغییر 
یا فرشدن آرام دست بر روی ترک پد مک بوک 
رویداد  یک  درج  برای  رسیع  میانربی  عنوان  به 
در تقویم و یا پیش منایشی از یک لینک در 

مرورگر سافاری خواهد بود.
فورس تاچ می تواند تغییری بنیادی برای آیفون 
باشد؛ مانند touch ID که نحوه بازکردن قفل 
هزینه های  پرداخت  و  هوش مند  گوشی های 
اینرتنتی را دگرگون کرد.به همین دلیل، بسیاری 
فکر  به  حاال  همین  از   IoS توسعه دهندگان  از 
نسخه  آن  از  استفاده  و  تاچ  فورس  کاربردهای 

آینده برنامه های شان هستند.
و  طراحی  اپلیکیشن های  در  تاچ  فورس 

عکاسی
اپلیکیشن  صاحب   )c. RISe( رایز«  »کول 
قابلیتی  می گوید   LIteLy محبوب  عکاسی 
به  دست رسی  می تواند  تاچ  فورس  مانند 
زیرمنوها را بسیار آسان تر از گذشته کند؛ بدون 
کار  هنگام  به  شام  حواس پرتی  باعث  این که 
»بیزینس  با  مصاحبه ای  در  او  شود.  برنامه  با 

اینسایدر« می گوید:
»من زمان زیادی را رصف کاربردهای احتاملی 
آن می کنم. به عنوان مثال فرض کنید بخواهید 
رنگ چیزی را تغییر دهید. می توانید از فورس 
تغییر  را  رنگ  آسانی  به  و  کنید  استفاده  تاچ 

دهید.«
او تصور کلی اش از فورس تاچ را این گونه بیان 

می کند:

»من به فورس تاچ به عنوان قبل از یک عمل 
و بعد از آن نگاه می کنم. کاربران بسیاری شاید 
دستورات  خواندن  بدون  را  عمل  یک  نتوانند 
تاچ  ما فورس  مخصوص آن اعامل کنند. ولی 
را داریم که کاربر انگشت خود را بر روی چیزی 
می گذارد و به آسانی عمل مورد نظرش را انجام 
می دهد. شام می توانید انگشت خود را بر روی 
یک تصویر قرار دهید و به راحتی آن را تغییر 
به  این کارها  از دشواری های  تاچ  دهید. فورس 

شدت می کاهد.«
هرنمندان  که  است  برنامه ای    aStRopaD

با  کار  برای  آن  از  می توانند  عکاسان  و 
رانگ«   »مت  کنند.  استفاده  پروژه های شان 
می کند  گامن  برنامه  این  خالق   )M.Ronge(
روی  بر  مختلف  فشارهای  اعامل  مزایای  که 
در  او  بود.  خواهد  گسرتده  بسیار  منایش گر 

همین مورد می گوید:
با  کار  کنید که در حال  مثال فرض  عنوان  »به 
هستید.  تصویر   BackgRounD یا  و  MaSkها 

در این حالت اعامل فشارهای مختلف کاربرد 
بسیار زیادی خواهد داشت.«

iOS فورس تاچ برای بازی های
است  حوزه هایی  از  دیگر  یکی  گیمینگ 
خواهد  تاچ  فورس  رنگ  پر  حضور  شاهد  که 
مدیرعامل    )p.MuRphy( مورفی«  »پاول  بود. 
و  مشهور  بازی های  که   pLayDotS رشکت 
بازار  در  را   tWo DotS و   DotS چون  موفقی 
می تواند  تکنولوژی  این  که  می گوید  دارد، 
الهام بخش گیم پلی هایی جدید در بازی هایش 
باشد. »وقتی که ما ساز و کار گیم پلی جدیدی 
 50 اضافه شدن  به  تنها  شاید  بیفزاییم،  بازی  به 
مرحله دیگر بینجامد، اما در واقع ما یک بازی 
ادامه  در  مورفی  کرده ایم.«  ایجاد  جدید  کامال 
سخت  یا  و  افزاری  نرم  تغییر  هر  که  می گوید 
به  او  تیم  شود،  ایجاد  بعدی  آیفون  در  افزاری 

فکر تاثیرات آن در آینده بازی ها خواهد بود.
میانرب های جدید

در  تاچ  فورس  کاربرد  از  هم چنین  رایز  کول 
unDo کردن یک دستور در  میانربهایی مانند 

آیفون می گوید :
unDo کردن  برای  تکان دادن گوشی  »به جای 
فورس  متنی،  پیامی  نوشنت  مانند  دستور  یک 

تاچ راه آسان تری را پیش پای کاربر می گذارد.«
برنامه نویس   )e. pILoSef( پیلوسف«  »اریز 
این  از  دارد  قصد   hop ایمیل  اپلیکیشن 
جسچر  برای  جایگزینی  عنوان  به  تکنولوژی 
به  کند.  استفاده  طوالنی(  )فشار   Long-pReSS

گفته او:
مشابه  عمل  یک   Long pReSS و  تاچ  »فورس 
عمل کردی  تاچ  فورس  اما  می دهند،  انجام  را 

رسیع تر خواهد داشت.«
فورس تاچ باید ساده باشد

بر  رشایطی  در  تاچ  فورس  که  دارد  اعتقاد  رایز 
از  استفاده  که  کرد  خواهد  اضافه  آیفون  ارزش 

آن توجیه پذیر و البته آسان باشد.
»اگر فورس تاچ به آسانی قابل تشخیص نباشد، 
آن  ندهند،  نشان  آن  به  عالقه ای  کاربران  یا 
نشان  به آن  نیز توجه زیادی  ما  وقت است که 

منی دهیم.«
توسعه دهندگان  خود  به  دیگر  سوی  از  اما 
در  آن  توجیه پذیر  و  آسان  به کارگیری  و 

برنامه های شان نیز بستگی دارد. رایز می گوید:
مهم  بسیار  زیرمنو  یک  اگر  مثال  عنوان  »به 
تاچ  فورس  را تحت  افزودن یک تصویر  مانند 
پنهان کرده باشید و کاربر نیز دکمه ای برای آن 

نبیند، شاید استفاده از آن سخت باشد.«
هیجان  نیز  توسعه دهندگان  از  برخی  البته 
واملر«  »ارش  ندارند.  تاچ  فورس  برای  چندانی 
را   thReeS محبوب  بازی  که   )a. VoLLMeR(
در اپ استور دارد، اعتقاد دارد که بیشرت کاربران 
نیاز  بدون  و  قدیمی  روش  هامن  به  هم چنان 
کرد. وی  کار خواهند  آیفون  با  بازی  فورس  به 
مورد  در  است  زود  بسیار  هنوز  که  می گوید 
پتانسیل ها و یا حتا عالقه مردم به آن صحبت 

شود.
تاچ  فورس  با  مردم  که  می کنم  احساس  »من 
یک  عنوان  به  را  آن  اما  کرد،  خواهند  کار 
انتخاب  اهمیت  با  و  همیشگی  تعاملی  روش 

منی کنند.«
تاچ  فورس  تکنولوژی  از  استفاده  است  گفتنی 
امکان  و  بود  نخواهد  اجباری  بعدی  آیفون  در 
فعال یا غیرفعال کردن وجود خواهد داشت.نظر 

شام در مورد این تنولوژی جدید چیست؟
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بگو مگو از

سالم!

در  که  را  افغانستان  حکومت  خواسته های  قبال 
درج  غنی،  ارشف  آقای  جمهور،  رییس  نامه 
گردیده بود با شام به اشرتاک گذاشته بودم. حاال 
با شام  افغانستان منوده  از حکومت  پاکستان را که  فهرست خواسته های 

رشیک می سازم.
۱. باید خط دیورند از طرف افغانستان به رسمیت شناخته شده و به عنوان 

رسحد بین املللی به آن دیده شود.
2. آب های که از افغانستان به پاکستان جریان دارد، نباید باالی این دریا 

بند برق و یا ذخیره آبی ساخته شود.
3. افغانستان باید راه ترانزیتی پاکستان را به آسیای میانه باز گذاشته و برای 

این راه مالیات به پاکستانی ها معاف گردد.
4. رابطه سیاسی افغانستان با هند نباید طوری باشد که پاکستان باالی آن 
محدود  افغانستان  در  هند  قونسلگری های  هم چنان  و  باشد  داشته  شک 

شود.
5. از خاک افغانستان هیچ گاهی علیه پاکستان استفاده نشود.

و  دولت  در  رشکت  امتیاز  صد  در  پنجاه  باید  کم  از  کم  طالبان  به   .۶
ارگان های آن داده شود.

افغانستان حداقل 35 فیصد مالحظات  انتخاب مقامات عالی رتبه  7. در 
پاکستان در نظر گرفته شود.

8. متام عراده جات باربری پاکستان بدون کدام مانع باید تا آسیای مرکزی 
اجازه ورود داشته باشد

پ.ن: دولت مردان ما اگر انديك غريت داشته باشد رسام روابط شان را با 
اين كشور كثيف قطع مي كنند، سفري افغانستان را به كشور فرا مي خوانند 
و سفري پاكستان را اخراج مي كنند اما مي ماند شناسايي و بركناري ُعامل 
و مزدوران پاكستان در دستگاه دولت افغانستان كه بعد از شناسايي بايد 

همه به دار زده شوند.

اختالف ها ميان وكالي غزين سبب شده است تا 
وزارت داخله نتواند پوليس محيل را براي تامني 

امنيت چند ولسوايل واليت غزين اعزام كند.
چند  براي  را  محيل  پوليس  داخله ١٥٠  وزارت 
حمله  معرض  در  كه  غزين  واليت  ولسوايل 

طالبان و داعش است، در نظر گرفته است.
وزارت داخله در قسمت جابه جايي و ارسال پوليس محيل ناگزير است 
با وكالي آن واليت و ولسوايل هامهنگي كند و اختالف شديد وكالي 
غزين اكنون ارسال پوليس محيل را به تاخري انداخته و حتا ممكن است 

اين اختالف ها طرح ارسال پوليس را به محالت خنثا كند.
در   ٥٠ قرباغ،  دشت  در  پوليس   ٦٠ بود  قرار  اوليه،  توافقات  اساس  بر 

ولسوايل جاغوري و ٤٠ پوليس محيل در ولسوايل مالستان مستقر شوند.
تالش  اكنون  كدام  هر  و  شده  تقسيم  دسته  سه  به  غزين  وكيل  يازده  اما 
و  مديريت  مناطق  آن  در  را  پوليس محيل  آن ها  نظر  مورد  افراد  مي كند 

جابه جا كنند.
هام سلطاين و عيل اكرب قاسمي وارد اين كشمكش نشده است. اما متباقي 

كه دو گروه اصيل است باهم اختالف دارند.
شاه  چمن  اما  طرف  يك  رضايي  گل  شاه  و  اخالقي  رحامين،  سجادي، 
نفيسه  است.  ايستاده  مخالف  در جهت  عرفاين  و  بابه  عليزاده  اعتامدي، 

عظيمي در اسرتاليا خانه خريده و مرصوف تجارت خويش است.
اين كه كدام وكيل از كدام رساب آب مي خورد براي مردم اصال مهم نيست 
و مردم در صورت كه پوليس محيل مستقر شوند از وكاليش سپاس گزار 

است. اما نكته مهم اين است كه مردم براي وكال اهميت ندارد.
براي وكالي غزين گروگان گريي و قتل مردم شان هيچ مهم نيست. تنها در 
يك هفته چهار بار مردم جاغوري مورد هدف دشمن قرار گرفت. آن ها 

اسري شدند، كشته شدند و به مكان هاي نا معلوم منتقل شدند.
اين كه چه كيس و در كجا كشته يا گروگان گرفته مي شود براي وكال مهم 
نيست مهم اين است كه وكال از مردن و اجساد يب روح مردم بتوانند امتياز 
بگريند و بتوانند كرتول پوليس محيل را در دست گرفته در محالت شان 

زورگويي كنند و باج بگريند.
داخله  بگذاريد وزارت  امنيت است  تامني  اگر هدف  اين است؟  از  غري 
بگذاريد  كند.  انتخاب  را  محيل  پوليس  فرماندهي  شام  مداخله  بدون 
پوليس براي مردم كار كند نه براي شام. اگر پوليس محيل از جانب وكال 
به محل بروند مجبور هستند از خانه و زمني هاي شخيص وكال حفاظت 

كند نه جان مردم.
مهم  آن ها  شخيص  منافع  جز  چيزي  هيچ  كه  دادند  نشان  غزين  وكالي 

نيست.
رشم آور است. فكر نكنيد مردم يب خرب از كارهاي شامست، همه مي دانند 

شام غرق در چه فسادهاي كه نيستيد.

Ahmad Saeedi

Kabul Taxi



زن افغانستان، زندانی زنداِن فرهنگ افغانی

تکنولوژی ای که آیفون را دگرگون خواهد کرد
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پیشنهاد 63 میلیون یورویی 
آرسنال برای کریم بنزما

رئال  مادرید به خاطر 
دخیا باج نمی دهد

اینیستا: برگرداندن نتیجه 
غیرممکن نیست

ارائه  با  می خواهد  و  نیست  دست بردار  آرسنال  فوتبال  تیم 

پیشنهادی بهرت هر طور شده کریم بنزما را جذب کند.

با  می آید  نظر  به  آرسنال،  اردوی  از  شنیده  ها  آخرین  طبق 

خواهان  همچنان  لندنی  تیم  رئالی ها،  مخالفت های  وجود 

کهکشانی ها  فرانسوی  مهاجم  بن زما،  کریم  به خدمت گیری 

هستند.

تصمیم  لندن  توپچی های  دیلی استار  روزنامه  اعالم  براساس 

دارند پیشنهاد جدیدی را به همتاهای مادریدی ارائه کنند که 

امکان جذب این گول زن 27 ساله فراهم شود.

فراتر  رقمی  ونگر  آرسن  امر  تحت  تیم  گزارش  این  مطابق 

مادرید  رئال  آتش  خط  ستاره  برای  را  یورو  میلیون   63 از 

درنظرگرفته اند.

حارض  دخیا  داوید  خرید  برای  مادرید  رئال  رسان  شک  بدون 

نیستند به تیم حریف هیچ گونه باجی بدهند.

و  مادرید  رئال  باشگاه  دو  بین  رسد  جنگ  که  حالی  در 

این  داد،  ادامه  همچنان  دخیا  داوید  رس  بر  منچسرتیونایتد 

قضیه  در  است  این  دنبال  به  اسپانیایی  جوان  دروازه بان 

انتقالش پیرشفتی حاصل شود.

با سکوتی که در مقابل متام شایعه  های پیوستنش به  دخیا 

منی  خواهد  دیگر  است  داده  نشان  دارد،  وجود  مادرید  رئال  

برای منچسرت یونایتد به میدان برود. او در دو دیدار نخست 

شیاطین رسخ در لیگ برتر انگلیس هم روی سکوها نشسته 

باور  این  بر  یونایتدها  رسمربی  فان خال،  لوییس  زیرا  است، 

است که دخیا دیگر آن دروازه بان سال گذشته تیمش نیست 

سنگین  وظیفه  دارد،  دوست  او  که  اندازه ای  به  منی تواند  و 

یونایتدها را به عهده بگیرد.

نگه  برای  منچسرتیونایتد  رسان  اسپورت"  "یورو  نوشته  به 

می کنند.  تالش  هم چنان  اولدترافورد  در  دخیا  داوید  داشنت 

ارائه  دخیا  به  را  قراردادشان  متدید  پیشنهاد  بهرتین  آن ها 

کردند که این دروازه بان آن را رد کرد؛ پیشنهادی که یونایتدها 

به دخیا ارائه کردند، بسیار بهرت از پیشنهادی است که رئال 

مادرید به این دروازه بان جوان داده است. درآمدی ۱۴ میلیون 

به  آینده چیزی نیست که دخیا بخواهد  یورویی در 6 سال 

سادگی از کنارش بگذرد اما او منی داند با رویای بازی کردن با 

پیراهن رئال مادرید چه کند.

انتقال های  و  نقل  ادامه فصل  در  باید  رسان منچسرتیونایتد 

بپردازند.  تیم شان  ضعف  نقاط  کردن  برطرف  به  تابستانی 

آن ها بدون هیچ تردیدی می خواهند دخیا که بهرتین بازی کن 

فصل گذشته شان بوده را حفظ کنند اما این را نیز می دانند 

که این بازی کن با پیشنهاد رئال مادرید کمی اغوا شده است. 

موافقت  مادرید  رئال  یورویی  میلیون  پنج  پیشنهاد  با  دخیا 

حل  زودتر  چه  هر  انتقالش  مساله  است  امیدوار  و  کرده 

متقاعد  برای  تالش  بر  عالوه  یونایتدها  میان،  این  در  شود. 

اگر  می کنند  سعی  اولدترافورد،  در  ماندن  به  دخیا  کردن 

این دروازه بان در نهایت دوست داشت به رئال مادرید برود، 

بیشرتین مبلغ ممکن را از انتقال او به سانتیاگو برنابئو به 

جیب بزنند.

البته منی خواهند به کسی باج بدهند. آن ها  رسان رئال هم 

امیدوارند این انتقال با مبلغی کمرت از 3۵ میلیون یورویی که 

منچسرتیونایتد درخواست کرده است، انجام بپذیرد.

آندرس اینیستا، هافبک بارسلونا عنوان کرد که با وجود این که 

مقابل بیلبائو همه چیز به طرز عجیبی بد پیش رفته، برگرداندن 

نتیجه غیرممکن نیست.

بارسلونا جمعه شب ۴-0 مغلوب اتلتیک بیلبائو شد تا دیدار 

رفت سوپرکاپ اسپانیا را به بدترین شکلی شکست بخورد. با 

این حال، اینیستا عنوان کرد که برگرداندن نتیجه در نوکمپ، 

غیرممکن نیست.

او گفت: مشکل گول خوردن هیچ گاه انفردای نیست بلکه کل 

تیم مقرص هستند. همه چیز خیلی بد برای مان پیش رفت ولی 

هیچ چیز غیرممکن نیست و باید ببینیم که چه نتیجه ای رقم 

خواهد خورد. 

هفته ی  و  آوردند  دست  به  را  گانه  گذشته 3  فصل  کاتاالن ها 

گذشته با غلبه بر سویا، قهرمان سوپرکاپ اروپا شدند ولی به 

نظر می رسد با این شکست، کسب 6 گانه برای شان دور از ذهن 

شده است.

مولر: 
خوشحالم در اولین بازی فصل گول زنی کردم

حمله هواداران یونایتد 
به وین رونی؛ بز از تو بهتر است!

مورینیو: 
سالمت بازی کنان اولویت اول من است

دنی آلوس: 
دریافت 8 گول در دو بازی طبیعی نیست

بالتر: پالتینی تهدید کرده بود 
من را به زندان می اندازد

والورده: 
برد ۴ گوله برابر هر تیمی کافیست جز بارسا

یانوزای: برای کسب جایگاهم 
وماندن در منچستر می جنگم

توماس مولر، بعد از گول زنی در اولین بازی 

بایرن ابراز خوشحالی کرد.

شد  مطرح  شایعه  ای  گذشته  هفته های  در 

رقمی  با  دارد  قصد  یونایتد  منچسرت  که 

وسوسه  کننده توماس مولر را از بایرن مونیخ 

هاینتس  کارل  هرچند  بگیرد،  خدمت  به 

خود  نظر  اظهار  تازه  ترین  در  هم  رومنیگه 

فروشی  تیم  این  ملی  پوش  مهاجم  که  گفت 

خالصه  پول  در  فوتبال  چیز  همه  و  نیست 

منی  شود.

 ۵ پیروزی  در  شب  جمعه  که  مولر  توماس 

در  هامبورگ  مقابل  مونیخ  بایرن  صفر  بر 

به  را  تیمش  گول  دو  بوندس لیگا  اول  هفته 

مثر رساند، در گفت  و  گو با شبکه تلویزیونی 

اسکای در خصوص این که گفته می شود فان 

است  مرص  وی  گرفنت  خدمت  به  برای  خال 

و می خواهد رقم پیشنهادی به بایرن مونیخ 

با  بربد،  باال  انتقال  این  برای قطعی شدن  را 

خنده گفت: منی  دانم! باید از خود فان خال 

بپرسید! من آدم مناسبی برای پاسخ دادن به 

این پرسش نیستم.

وی در ادامه ضمن متجید از هم تیمی  هایش 

کرد:  عنوان  دادند،  گول  پاس  او  به  که 

توپ  می تواند  کاستا  داگالس  که  می دانستم 

خوبی  به  چپش  پای  با  راست  جناح  از  را 

رابرت  هم  دومم  گول  روی  و  کند  سانرت 

جهانی  کالس  سطح  در  پاسی  لواندوفسکی 

داد. همیشه گول زنی خوب است و خوشحامل 

حال  این  با  داشتم.  بین  این  در  سهمی  که 

کل  مترکز شود، چون  من  روی  ندارم  دوست 

تیم عمل کرد فوق  العاده  ای داشت.

و  ویال  استون  تیم  دو  بازی  جریان  در 

در  یونایتد  هواداران  منچسرتیونایتد، 

شبکه های اجتامعی و به ویژه در توئیرت از 

بابت استپ ها  وین رونی کاپیتان تیم شان 

و کنرتل توپ های ضعیفش انتقاد کردند.

یکی از آن ها نوشته حاال فالکائو می تواند 

بابت استپ هایش خوشحال باشد. دیگری 

کسی  می رفت  مدرسه  رونی  وقتی  نوشته 

او  نداده؟  یاد  را  ساده  توپ  کنرتل  برایش 

فقط به این دلیل در ترکیب بازی می کند 

کاپیتان  است  معتقد  خال  فان  لوئی  که 

دیگری  کند!  بازی  هر رشایطی  تحت  باید 

بز درون  اگه یک  نوشته من مطئنم حتی 

می توانست  رونی  وین  از  بهرت  بود  زمین 

رونی  نوشته  دیگری  و  کند.  کنرتل  را  توپ 

واقعا ناآماده است، با کنرتل های ضعیفش 

چند حمله منچسرتیونایتد را از بین برد.

کرد  عنوان  مورینیو، رسمربی چلسی  ژوزه 

که سالمت بازی کنان برای او در درجه اول 

اهمیت است ولی از صحبت کردن درباره 

رس  تیم  فیزیوتراپ  و  پزشک  با  اختالفش 

باز زد.

فیزیوتراپ  فیرن،  جان  و  کارنیرو  اوا  دکرت 

مقابل  دیدار  در  حضور  از  تیم 

منچسرتسیتی به دلیل اختالف با مورینیو 

خواهند  محروم  او،  با  لفظی  درگیری  و 

نفره   ۱0 سوانسی  مقابل  چلسی  بود. 

ادن هازارد دچار مصدومیت شد.  بود که 

کارنیرو برای مداوای او وارد زمین شد ولی 

زمین  از  باید  هم  هازارد  قوانین،  طبق 
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نفره بازی می کرد. مورینیو از این موضوع 

روی  حضور  از  را  دو  این  و  شد  عصبانی 

نیمکت تیم محروم کرد.

پزشکی  تیم  با  رابطه گفت: من  دراین  او 

به  که  چیزی  اولین  داشتم.  مالقاتی  ام 

کردم  تکرار  را  آن  بار  سه  و  گفتم  آن ها 

در  برایم  بازی کنان  سالمت  که  بود  این 

اولویت است. همه ی ما می دانیم که اگر 

از  او  بازی کنی دچار مشکل شود، مشکل 

مهم تر  مربی  از  او  است.  مهم تر  نتیجه 

مهم تر  هم  مسابقه  داور  از  حتی  است، 

به  اجازه ورود  اگر داور هم  است و حتی 

مهم  شد.  زمین  وارد  باید  ندهد،  را  زمین 

مشکل  موضوع  این  با  داور  که  نیست 

دارد. مهم نیست که مربی با این موضوع 

مشکل دارد. اگر می دانید و حس کردید ، 

باید وارد زمین شد و شکی نکرد. 

مورینیو در پاسخ به محرومیت کارنیرو و 

فیرن گفت: شام می توانید از این سواالت 

بپرسید و من منی توانم جلوی شام را بگیر 

پاسخ  به  مجبور  را  من  منی توانید  ولی 

کنید و من هم پاسخ نخواهم داد. 

است  مطمنئ  بارسلونا،  مدافع  آلوس،  دنی 

شکست  جربان  با  می تواند  تیمش  که 

بیلبائو،  قهرمان  مقابل  رفت  دیدار   0-۴

سوپرکاپ اسپانیا شود. 

آبی و اناری ها جمعه شب در سن مامس با 

۴ گول مغلوب بیلبائو شدند و اکنون  کار 

آلوس  اما  دارند  برگشت  دیدار  در  دشواری 

این  جربان  توانایی  تیمش  است  معتقد 

نتیجه را دارد. 

او به خربنگاران گفت: ما تالش می کنیم که 

با  خانه  در  ما  کنیم.  جربان  را  نتیجه  این 

متام توان بازی  خواهیم کرد. 90 دقیقه در 

نوکمپ برای ما کافی است.  

فصل  پیش  مترینات  خستگی،  نباید  ما 

بهانه  را  دیگر  هرچیز  یا  سفر  طوالنی، 

شویم.  تالش  بهرت  لحاظ  از  باید  کنیم. 

و  کنیم  جربان  را  شکست  این  تا  می کنیم 

برای رسیدن به این هدف، بهرتین بازی مان 

را ارائه می  دهیم.  

مقابل سویا  دیدار  در  قبل  روز  بارسا چند 

خورده  گول  چهار  هم  اروپا  سوپرکاپ  در 

پیروزی  به  نتیجه   ۴-۵  با  اما درنهایت  بود 

معتقد  آلوس  این وجود،  با  بودند؛  رسیده 

است دریافت 8 گول در دو دیدار برای بارسا 

 عمل کرد مناسبی نیست. 

دریافت 8 گول در دو بازی طبیعی نیست. 

مانند  نباید  ما  برسیم.  توازن  به  باید  ما 

به  بخواهیم  کنیم.  اگر  بازی عمل  دو  این 

گام  باید  بدهیم،  ادامه  مان  موفقیت های 

به گام پیش برویم.  

تهدید  را  او  پالتینی  شد  مدعی  فیفا  رئیس 

کرده که به زندان خواهد انداخت.

شدن  مال  بر  از  پس  می 20۱۵  ماه  اواخر  در 

فسادهای اداری و مالی در فدراسیون جهانی 

قضایی  مسئوالن  درخواست  به  فوتبال، 

آمریکا شامری از مسئوالن این نهاد و رابطان 

آن ها توسط پولیس سویس دست گیر شدند 

بگیرد.  صورت  زمینه  این  در  تحقیقاتی  تا 

دوم  تاریخ  در  بالتر  سپ  ماجرا،  این  پی  در 

روز  چهار  فاصله  به  جوزا(   ۱2(  20۱۵ جون 

پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس فیفا 

خود  سمت  از  متوالی،  دوره  پنجمین  برای 

کناره گیری کرد.

فوتبال  جهانی  فدراسیون  سوئیسی  رئیس 

اتحادیه  رئیس  پالتینی،  میشل  شده  مدعی 

فوتبال اروپا )یوفا( که خود کاندیدای ریاست 

انتخابات پیش روی فیفا شده، در پشت پرده 

دست به کارهای کثیفی زده است.

 De« هلندی  روزنامه  با  گفت و گو  در  بالتر 

که  روز  یک  پالتینی  گفت:   »Volkskrant

با برادر من برای خوردن ناهار دور یک میز 

نشسته بودند به او گفته که سپ باید پیش 

زندان  به  این که  یا  بکشد  کنار  انتخابات  از 

خواهد افتاد.

یک شاهد عینی که نامش فاش نشده به این 

اظهار  این  پی  در  که  گفت  هلندی  روزنامه 

نظر پالتینی، اشک برادر بالتر در آمده است.

طفره  این خصوص  در  اظهارنظر  از  پالتینی 

رفته هرچند یکی از اعضای اتحادیه فوتبال 

تازه ترین  دورغین،  داستان  این  گفت:  اروپا 

مجموعه تالش های فیفا برای منحرف کردن 

اذهان عمومی از مشکالت حقیقی که فیفا 

با آن دست و پنجه نرم می کند، است.

وی افزود: پالتینی ترجیح داده که پاسخ این 

اتهامات مضحک را ندهد. رئیس یوفا در حال 

حارض در حال تهیه برنامه ای است تا بتواند 

فوتبال  جهانی  فدراسیون  به  طریق  آن  از 

کمک کند تا چهره و شهرت خود را از فساد 

تاریخ  در  فیفا  ریاست  انتخابات  کند.  پاک 

برگزار   )۱39۴ حوت  )هفتم   20۱6 فربوری   26

می شود تا جانشین سپ بالتر مشخص شود. 

اروپا  فوتبال  اتحادیه  رئیس  پالتینی،  میشل 

بر صندلی  تکیه  کاندیداهای  از  یکی  )یوفا( 

ریاست فیفاست.

با وجود  کرد  اعرتاف  اتلتیک بیلبائو  رسمربی 

پیروزی قاطع تیمش در بازی رفت سوپرجام 

اسپانیا، قهرمانی شاگردانش در این رقابت ها 

قطعی نیست.

بیلبائو  اتلتیک   صفر  بر   ۴ پیروزی  وجود  با 

برابر بارسلونا در بازی رفت سوپرجام اسپانیا 

در ورزشگاه سن  مامس، رسمربی این تیم به 

شاگردانش در خصوص بازی برگشت هشدار 

داد. ارنستو والورد در کنفرانس خربی پس از 

بازی گفت: برابر هر تیم دیگر، پیروزی ۴ بر 

جام  به  رسیدن  و  کار  کردن  متام  برای  صفر 

ما  این که  نه.  بارسلونا  مقابل  اما  بود  کافی 

که  زده ایم  رقم  قاطع  نتیجه ای  بارسا  برابر 

بارسلونا  چون  است  درست  بوده،  چشم گیر 

تیمی نیست که به راحتی ۴ گول بخورد. این 

شب یک شب جادویی بود و باید ببینیم که 

کنیم  متام  را  کار  می توانیم  روز سه شنبه  آیا 

یا نه. هنوز کارهای فراوانی برای انجام دادن 

داریم.

والورده ادامه داد: ۴ بر صفر نتیجه قاطعی 

چیزی  چه  نیوکمپ  در  می دانیم  اما  است 

سوپرجام  در  رقابت  است.  انتظارمان  در 

نسبت به قبل از بازی رفت نزدیک تر است 

چون ما پیش افتاده ایم اما مطمئنم در بازی 

برگشت در نیوکمپ تحت فشار فراوانی قرار 

خواهیم گرفت. هنوز چیزیی قطعی نیست 

چون بارسلونا می تواند هر کاری انجام دهد.

پنج  در  کرد:  عنوان  بیلبائو  اتلتیک  رسمربی 

دقیقه اول بازی بارسلونا باورنکردنی بود اما 

فرق  اوضاع  زدیم،  را  اول  گول  ما  که  زمانی 

کرد. دو موقعیتی که بارسلونا درابتدای نیمه 

از آن  دوم به هدر داد کلید پیروزی ما بود. 

لحظه به بعد ما دوباره ریتم بازی مان را به 

دست آوردیم و گول دوم را زدیم و پس از آن 

گل های بعدی از راه رسیدند.

دقیقه   30 اسپانیا  سوپرجام  برگشت  بازی 

بارسلونا  میزبان  به  جاری  هفته  سه شنبه 

برگزار خواهد شد.

مقابل  گول زنی  از  پس  یانوزای  عدنان 

جدایی  قصد  که  کرد  ترصیح  ویال  استون 

کسب  برای  و  ندارد  را  منچسرتیونایتد  از 

جایگاهش در تیم تالش خواهد کرد.

از  ماه   6 حدود  از  پس  که  یانوزای  عدنان 

ابتدا در ترکیب جمعه شب منچسرتیونایتد 

در مقابل استون ویال قرار گرفته بود، موفق 

برساند  مثر  به  را  تیم  این  گول  تک  تا  شد 

رسخ  شیاطین  برای  را  بازی  امتیاز   3 و 

درباره  بازی  پایان  در  او  آورد.  ارمغان  به 

آن ها  یونایتد گفت:  از  اش  شایعات جدایی 

همه شایعه هستند. من از بودن در این جا 

بازی  جایگاهم  کسب  برای  و  خوشحامل 

خواهم کرد.

وی در ادامه درباره بازی مقابل استون ویال 

و گول زنی اش در این دیدار گفت: مدت ها 

بود که بازی نکرده بودم و از این رو آمادگی 

خوشحامل  اما  ندارم،  خوبی  خیلی  جسامنی 

که برای تیم موفق به گول زنی شدم و گول 

امیدوارم  رساندم.  مثر  به  را  بخش  پیروزی 

و  بروم  میدان  به  بیشرتی  بازی های  در  که 

گول های بیشرتی را به مثر برسانم.
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