
به ظاهر  و  اسالمی، در دسته های کوچک  امارت  از سقوط  به ویژه پس  طالبان،   
به  را  پراکنده  گروه های  این  تمامی  نخ نامرئی  یک  اما  می کردند،  عمل  پراکنده 
یکدیگرشان وصل می کرد. این نخ نا مرئی رهبری مرموزی بود که طالبان از بدو 

تاسیس داشتند: مال محمد عمر.
رهبران جنبش های مشابه در جهان و تاریخ، نقش و حضور شان بسیار سنگین و 
افکار  بسیج  و  مبارزه  انگیزه  دادن  برای  هراز گاهی  رهبران  و  است  بوده  آشکار 
عمومی در انظار مردم ظاهر می شدند، حرف می زدند و خطوط مبارزاتی را برای 
پیروان خود ترسیم می کردند، اما مال عمر برعکس همه این ها بیشتر به نخ ارتباطی 

نامرئی می مانست؛ به یک رمز و یک کد.
 نقش او در بسیاری موارد در حد یک اسم معنا کاهش می یافت و همین مشخصه 

او سبب می شد که سیستم رهبری طالبان تا حد زیادی مرموز، موثر...

اطالعات روز: پس از مخالفت شماری از اعضای ارشد گروه طالبان با انتخاب مال اختر 
منصور به عنوان جانشین مال عمر، اکنون سید طیب آغا، مسئول دفتر سیاسی گروه طالبان 
در قطر، در اعتراض به پنهان کاری مرگ مال عمر و مخالفت با انتخاب مال اختر منصور به 
عنوان جانشین مال عمر، از سمت اش استعفا داده است...                                      صفحه 2

مختلف  نقاط  در  عمر  مال  برای  سوگواری  مراسم  برگزاری  دنبال  به  روز:  اطالعات 
کشور، فعالن مدنی در کابل می گویند که دولت باید موقف و استراتیژی خود را در برابر 

گروه تروریستی طالبان مشخص کند.
آن ها از دولت خواستند که سیاست خود را در برابر این گروه،...                       صفحه2     

صد روز داعش در سال 2014، عالمت پایان دوره ای مشخص در تاریخ 

عراق است که با سرنگونی صدام حسین با تهاجم آمریکا و بریتانیا در 

مارس سال 2003، در این کشور آغاز شد. از آن زمان، اپوزیسیون عراق 

تالش کرده است که رژیم پیشین و متحدان خارجی آن را بیرون رانده و 

عراق جدیدی را به وجود بیاورند که در آن هر سه فرقۀ مذهبی، قدرت 

را در بغداد در میان خود تقسیم کنند. این تجربه اما به شدت شکست 

خورد و به نظر می رسد احیاکردن آن پروژه، به خاطر خطوط نبرد میان 

ُکردها و سنی ها و شیعه ها، ناممکن است...
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اوج گیری اختالف ها در سطح رهبری طالبان، 
پس از مرگ مال عمر؛
 طیب آغا استعفا داد

فعاالن مدنی: 
طالبان مخالف سیاسی یا دشمن،

 باید مشخص شود

حکومت باید به زودترین  فرصِت ممکن
 از مرگ مال عمر بهره برداری کند

بازی قدرت در افغانستان: هدف اصلی
 هرگز کرزی نیست بلکه غنی است

بزرگ ترین چالش حیات طالبان

عبداهلل: مأموران دولتِی که در مراسم 
سوگواری مرگ مال عمر شرکت کرده بودند مورد پیگرد قرار بگیرند

صفحه2



حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
در  که  دولتِی  مأموران  که  است  داده  دستور  ملی  وحدت 
مراسم سوگواری برای مال عمر، رهرب پیشین طالبان رشکت 

کرده بودند، مورد بازپرس و پیگرد قرار بگیرند.
رییس اجرایی گفته است که شامری از درون نظام طوری 
عمل می کنند که جنگ روانی به نفع دشمن تقويت شود، 

این افراد بايد به صورت جدی مورد پيگرد قرار گريند.
در  که  دولتی  مأموران  عده  آن  کرد  تأکيد  عبدالله  عبدالله 
کرده  رشکت  عمر  مال  مرگ  مناسبت  به  سوگواری  مراسم 
اند، بايد رسامً مورد بازپرس و پيگرد قرار بگريند و گزارش 

اقدامات در اين مورد بايد به صورت واضح ارائه شود.
او از نهاد های امنیتی خواست که در این مورد جدی باشند از 

اقدامات الزم را روی دست بگیرند.
از سویی هم، عبدالله در بخشی از صحبت های خود گفت: 
»در قبال رفتارها و بازی های نادرست پاکستان نيز بايد يک 

سياست واضح اتخاذ کنيم.«

مأموران  این  که  داد  را  دستور  آن  از  پس  اجرایی  رییس 
دولتی مورد پیگرد قرار بگیرد که بعد از تایید خرب مرگ مال 
آن ها  جمع  در  ظاهراً  که  کابل،  باشندگان  از  شامری  عمر، 
مأموران دولتی نیز حضور داشتند، برای مرگ مال عمر مراسم 

سوگواری برگزار کردند.
والیت  محلی  مقام های  اسد  شنبه، 12  دو  روز  به  هم چنان 
را  قریه  ده ها  باشندگان  طالبان  گروه  افراد  که  گفتند  غزنی 
در ولسوالی قره باغ این والیت مجبور کردند که در مراسم 
دست  امنیتی  نیروهای  کنند.اما  رشکت  عمر  مال  سوگواری 
بکار شده و مراسم طالبان را برهم زدند که در درگیری میان 

دو طرف پنج تن از افراد گروه طالبان کشته شدند.
برای هم سویی و  ملی، هرگونه تجمعات  امنیت  از آن  پس 

هم دردی به مرگ مال عمر را ممنوع اعالم کرد.
امنیت ملی، مال عمر را عامل عقب مانی و جنگ در تاریخ 
گروه  تأسیس  تاریخ  از  او  گفت  و  خوانده  کشور  معارص 
طالبان الی مرگ اش به دستور بیگانگان مسئول خون هزاران 

افغان بی گناه می باشد.
تبلیغ  و  هم دردی  هم سویی،  بود،  یاد  که  گفت  ملی  امنیت 
به مکتب مال عمر جفا به ملت بزرگ افغانستان و توهین به 

هزاران شهید کشور می باشد.
برگزاری  که  است  نکته  این  نگران  دولت  که  می شود  گفته 
مراسم  به  است  ممکن  عمر  مال  برای  فاتحه خوانی  مراسم 

بیعت با رهربی جدید این گروه تبدیل شود.
امنیت ملی گفته است که مال محمد عمر در ماه اپریل 2013 
در یکی از شفاخانه های شهر کراچی پاکستان به شکل مرموز 
به قتل رسیده است. تاکنون در مورد نحوه و مکان مرگ مال 

عمر گزارش های متفاوت به نرش رسیده است. 
هرچند گروه طالبان دلیل مرگ رهرب پیشین خود را بیامری 
عنوان کرده  است؛ اما تحریک اسالمی محاذ فدایی، که یک 
به  عمر  مال  که  کرده  ادعا  است،  طالبان  از  شده  جدا  گروه 
دستور مال اخرت محمد منصور و با خوراندن زهر کشته شده 

است.

ارشد  اعضای  از  از مخالفت شامری  روز:  پس  اطالعات 
گروه طالبان با انتخاب مال اخرت منصور به عنوان جانشین مال 
عمر، اکنون سید طیب آغا، مسئول دفرت سیاسی گروه طالبان 
در قطر، در اعرتاض به پنهان کاری مرگ مال عمر و مخالفت 
از  مال عمر،  عنوان جانشین  به  منصور  اخرت  مال  انتخاب  با 

سمت اش استعفا داده است.
 سید طیب آغا در نامه ای که به رسانه ها فرستاده، پنهان کاری 
مرگ مالعمر را یک اشتباه تاریخی خوانده و گفته است که 

پس از این با گروه طالبان نخواهد بود.
جدید  رهرب  منصور،  محمد  اخرت  مال  انتخاب  هم چنان  او 
این گروه را در بیرون از افغانستان اشتباه تاریخی خوانده و 
گفته است که انتخاب هر رهربی که درخارج از کشور اتفاق 

افتاده، عواقب بدی برای افغانستان داشته  است.
عبداملنان نیازی، از اعضای شورای کویته نیز تایید کرده که 

سید طیب آغا از سمت اش کنار رفته است.
منازعات  در  که  این  برای  گفته  خود  نامه ی  در  آغا  طیب 
بعدی کشور نقش نداشته باشد، تصمیم گرفته تا از سمت اش 

و  اعالمیه  پیام ها،  در  نقشی  هیچ  این  از  بعد  و  رود  کنار 
تصامیم امارت اسالمی گروه طالبان ندارد و از هیچ طرفی 

نیز حامیت منی کند.
ارگ  توسط  عمر  مال  مرگ  خرب  تأیید  از  پس  روز  یک 
ریاست جمهوری، به روز چهارشنبه، 7 ماه اسد، گروه طالبان 
اعالمیه ی را مبنی بر این که این گروه مال اخرت محمد منصور 
انتخاب  عمر  مال  جانشین  و  خود  جدید  رهرب  عنوان  به  را 

کرده، به نرش رساند.
پس انتخاب مال اخرت منصور به عنوان رهرب جدید طالبان، 
خانواده ی مال عمر، اعضای ارشد این گروه و شورای کویته 

مخالفت خود را با انتخاب مال اخرت اعالم کردند.
پنهان کاری  به  اعرتاض  در  آغا  طیب  استعفای  حال  این  با 
مرگ مال عمر و مخالفت با انتخاب مال اخرت منصور آغاز 
نشان  را  طالبان  رهربی  سطح  در  اختالف ها  اوج گیری 

می دهد.
و  قطر  در  طالبان  گروه  سیاسی  دفرت  مسئول  که  آغا،  طیب 
از اعضای ارشد شورای رهربی طالبان می باشد، در نامه ی 

خود گفته که مال عمر درسال 200۹ مذاکره با آمریکا را برای 
پایان دادن به آن چه که وی اشغال افغانستان خوانده بود و 
توافق  کشور  مسایل  مساملت آمیز  حل  روی  بر  هم چنین 

کرده  بود.
این عضو ارشد گروه طالبان نوشته است که از سال 2013 به 
بعد هیچ پیام صوتی از مال محمد عمر پخش نشد، آن چه به 
رهرب گروه طالبان نسبت داده شده در این سال ها پیام های 

شفاهی و کتبی بدون امضا او بوده  است.
او در مخالفت با انتخاب مال اخرت منصور به عنوان جانشین 
مال عمر  نوشته است که نیاز بود تا رهرب جدید گروه طالبان 
در داخل افغانستان و در حضور افراد طالبان انتخاب می شد.
گروه  مسئول  طرف های  متام  که  است  افزوده  آغا  طیب 
طالبان باید مسئولیت های شان را به داخل کشور برگردانند 
و از هامن جا امور را تنظیم کنند. او تأکید کرده که مسئوالن 
گروه طالبان از همه مهم تر باید استقالل شان را کسب کنند، 
درغیر آن وی هشدار می دهد که با رسوایی تاریخی روبه رو 

خواهند شد.

اطالعات روز: به دنبال برگزاری مراسم سوگواری برای مال 
عمر در نقاط مختلف کشور، فعالن مدنی در کابل می گویند 
گروه  برابر  در  را  خود  اسرتاتیژی  و  موقف  باید  دولت  که 

تروریستی طالبان مشخص کند.
آن ها از دولت خواستند که سیاست خود را در برابر این گروه، 
که سال ها عامل کشتار مردم بوده است، مشخص کند که آیا 

این گروه مخالف سیاسی است یا دشمن مردم افغانستان.
سازمان های  پنجم"  "ستون  حضور  از  فعاالن  هم چنان 
استخباراتی خارجی و نفوذ گروه طالبان در درون دولت ابراز 

نگرانی کردند.
در  افغانستان  مدنی  جامعه  شبکه ی  رییس  رفیعی،  عزیزالله 
این نشست گفت: »حلقات متعددی در درون نظام سیاسی 
افغانستان در تبانی با استخبارات منطقه و با پول های فراوانی 
چنین  قبال  در  متزلزلی  موضع  می رسد،  شان  دست  به  که 

عملی )بزرگ داشت از مال عمر( داشته اند.«
پیشین گروه طالبان  تایید خرب مرگ مال عمر، رهرب  از  پس 
شامری از شهروندان در نقاط مختلف کشور از جمله کابل 

مراسم سوگواری برگزار کردند. 
به گفته ی فعالن مدنی، شامری از مقام های دولتی، اعضای 
در  افغانستان  علامی  انسجام  شورای  صلح،  عالی  شورای 
مراسم سوگواری مال عمر رشکت کردند که باید مورد پیگرد 

قانونی قرار بگیرند. 
آن ها می گویند که رشکت در این گونه مراسم ها بی اعتنایی به 
خون کسانی است که در راه دفاع از وطن جان خود را قربانی 

کرده و یا هم معلول شده اند.
آقای رفیعی گفت: »هر نوع حامیت از جنایت کار جرم است 
از  بسیار جدی  انتظار  و  توقع جدی  ما  قانوناً جرم است.  ــ 
نهادهای امنیتی و قضایی افغانستان داریم که در پیگرد قانونی 
کوچک ترین  و  باشند  کوشا  افغانستان  در  جنایت  عامالن 

کوتاهی نداشته باشند.«
را  طالبان  از  برای حامیت  تبلیغ  نوع  هر  مدنی،  فعاالن  این 
جرم پنداشته و در قطعنامه ای که منترش کردند، آمده است: 
نظام، نشانگر وجود ستون  »وجود حامیان طالبان در درون 
پنجم دشمن در درون دولت است. مسئوالن حکومتی هرچه 

عاجل این جاسوسان را شناسایی، مجازات و به مردم معرفی 
کنند.«

آن ها به نقل از سازمان ملل متحد آماری را منترش کردند که از 
200۹ تا 2014 به تعداد 47 هزار و 745 غیرنظامی در کشور 
کشته شدند که 72 فیصد این تلفات توسط طالبان صورت 
گرفته است. به گفته ی آن ها بیشرتین رقم تلفات این آمار در 

زمان رهربی مال عمر صورت گرفته است.
امنیت ملی هرگونه  برای مال عمر،  برگزاری مراسم  به دنبال 
را  عمر  مال  مرگ  به  هم دردی  و  هم سویی  برای  تجمعات 
اقدام دولت ستایش  این  از  ممنوع اعالم کرد. فعالن مدنی 

کرد.
این در حالی ست که دولت افغانستان چه در دوره ی دولت 
حامد کرزی چه در حکومت وحدت ملی برای نام بردن از 
طالبان واژه یا اصطالح مشخص و یگانه ندارند. حامد کرزی 
ناراضی  برادران  گاهی  را مخالف سیاسی،  این گروه  گاهی 
خواند. مقام های حکومت فعلی نیز گاهی آن ها را مخالفان 

مسلح و گاهی مخالفان سیاسی می گویند.

اطالعات روز: وزارت زراعت، آب یاری و مال داری، با نرش 
اعالمیه ی خرب داده است که افغانستان و ایتالیا برای حامیت 
از خانواده های فقیر در کشور روی یک تفاهم نامه به توافق 
رسیده که مطابق آن، 48 میلیون دالر برای خانواده های فقیر 
کمک خواهد شد. در اعالمیه ی این وزارت آمده است که 
این تفاهم نامه در جریان سفر اسدالله ضمیر، وزیر زراعت، 
شده  نهایی  طرف  دو  بین  ایتالیا  در  مال داری  و  آب یاری 

دعوت  به  گذشته  هفته ی  ما   ل داری  و  زراعت  وزیر  است. 
رسمی اداره صندوق بین املللی انکشاف زراعت )ای اف ا 

دی(  به ایتالیا سفر کرده است.
تفاهم نامه پروژه  این سفر  این اعالمیه ، در جریان  بر اساس 
جدید )2 اس ان پی پی( یا بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی 
و مصئونیت غذایی خانواده های فقیر روستایی والیت های 
هرات، ننگرهار و بلخ به ارزش 48 میلیو ن دالر نهایی شده 

توسط  دیگر  ماه  یک  تا  پروژه  این  کار  است  قرار  است. 
وزارت زراعت آغاز شود. در این پروژه 57000 خانواده فقیر 
در حدود 427500 تن در سه والیت ذکر شده تحت پوشش 
زراعت  وزیر  سفر،  این  درجریان  هم چنان  می گیرد.  قرار 
انکشاف  املللی  بین  اداره ی  معاون  موردیسن،  مایکل  با 
زراعت، مالقات کرده و خواهان کمک و همکاری دوام دار 

این اداره با سکتور زراعت شده است.

عبداهلل: مأموران دولتِی که در مراسم سوگواری2
 مرگ مال عمر شرکت کرده بودند مورد پیگرد قرار بگیرند

اوج گیری اختالف ها در سطح رهبری طالبان، پس از مرگ مال عمر؛
 طیب آغا استعفا داد

فعاالن مدنی: 
طالبان مخالف سیاسی یا دشمن، باید مشخص شود

پروژه  کمک 48 میلیون دالری ایتالیا به خانواده های فقیر نهایی گردید

بزرگ ترین چالش 
حیات طالبان

طالبان، به ویژه پس از سقوط امارت اسالمی، در دسته های 
کوچک و به ظاهر پراکنده عمل می کردند، اما یک نخ نامرئی 
تمامی این گروه های پراکنده را به یکدیگرشان وصل می کرد. 
این نخ نا مرئی رهبری مرموزی بود که طالبان از بدو تاسیس 

داشتند: مال محمد عمر.
رهبران جنبش های مشابه در جهان و تاریخ، نقش و حضور 
شان بسیار سنگین و آشکار بوده است و رهبران هراز گاهی 
برای دادن انگیزه مبارزه و بسیج افکار عمومی در انظار مردم 
برای  را  مبارزاتی  خطوط  و  می زدند  حرف  می شدند،  ظاهر 
همه  برعکس  عمر  مال  اما  می کردند،  ترسیم  خود  پیروان 
این ها بیشتر به نخ ارتباطی نامرئی می مانست؛ به یک رمز 

و یک کد.
کاهش  معنا  اسم  یک  حد  در  موارد  بسیاری  در  او  نقش   
سیستم  که  می شد  سبب  او  مشخصه  همین  و  می یافت 
رهبری طالبان تا حد زیادی مرموز، موثر و غیر قابل شناخت 

باقی بماند.
مال عمر از سوی پیروان اش لقب "امیرالمومنین" داشت و 
کسانی چون اسامه بن الدن رهبر پیشین و ایمن الظواهری 
رهبر کنونی القاعده با او بیعت کرده بودند. این جایگاه منحصر 
به فرد او امکان هرنوع انشقاق و کودتای درون گروهی را از 

طالبان سلب کرده بود.
پایینی  رده های  رهبری  و  کنترل  اداره،  چنین وضعیتی،  در 
طالبان راحت بود. گفته می شد جنگ علیه دولت افغانستان و 
متحدان بین المللی آن، دستور رهبری است. رده های میانی و 
فرماندهان کوچک نیز با این تصور که عضو یک گروه کالن 
و پیچیده ای هستند امور روزمره را خود سرو سامان می دادند 

و خیال شان از بابت رهبری گروه راحت بود.
با اعالم مرگ مال محمد عمر، این نخ مرموز و نا مرئی قطع 
شد و صدها دسته و گروپ پراکنده و جدا از هم برای اولین 
بار با سوال جدی مواجه شدند که از این پس از چه کسی 
هدایت شان می کند و تکلیف شان در امور مهمی چون جنگ 

و صلح را چه کسی مشخص خواهد کرد؟
از سوی دیگر چه در زمان امارت اسالمی و چه پس از آن، 
با  است که هرکدام  نام طالب جنگیده  فرمانده تحت  ده ها 
تفاوت کم و بیش، با رهبری طالبان ارتباط داشتند و خود را 

به او نزدیک می دیدند.
حاال نبود مال عمر به عنوان نخ ارتباطی تمامی سطوح یک 
را،  نظامی  سنترالیزم  به  متکی  تشکل  این  کالن،  سازمان 
با بزرگ ترین چالش حیاتش روبه رو کرده است زیرا ساز و 
کارهای به شدت متمرکز و سنترالیست به همان اندازه که 
منسجم و خدشه ناپذیرند، به همان اندازه در مواجه با حوادث 

و تغییر فضا و شرایط غیر منطبق اند.
به همین دلیل است که حد اقل در مدت اندکی پس از تائید 
مرگ مال عمر برای نخستین بار سخن از پراکندگی و بی 
نظمی در درون طالبان است و خبرهای تائید نشده از نبرد 
شدید برای تصرف سکان رهبری از سوی مال محمد اختر 

منصور.
حاال مسلم شده که مال محمد عمر، حدود دو سال پیش مرده 
است. این زمان تقریبا مصادف است با زندانی شدن مال برادر 
که از او به عنوان فرد شماره دوم طالبان نام برده می شد. در 
این مدت تشکل طالبان در نبود مال عمر و مال برادر کماکان 
مستحکم به نظر می رسید. چون نوعیت رهبری مال عمر از 
ابتدا به گونه ای بود که حضور و غیابش تاثیر عملی چندانی 

نداشت او فقط یک نخ ارتباطی نا مرئی بود.
با مرگ مال عمر مهم ترین اتفاقی که افتاد این بود که سیستم 
رهبری مرموز طالبان رمزگشایی شد و این سیستم دیگر کارا 
و موثر نیست و تقریبا می توان گفت کارگزاران سیستم قبلی 
طالبان و رهبری مرموز آن دیگر نمی توانند برای اداره هزاران 

جنگ جو، کارزمای مرموز مشابه مال عمر را خلق کنند. 
کارگزاران سیستم طالبانی ناچارند برای انسجام امور طالبان 
به ایجاد یک رهبری متعارف و معمول روی بیاورند؛ رهبری 
که با هزاران مشکل برای هدایت یک ماشین جنگی سنگین 
و هزینه بر مواجه خواهد بود. در چنین وضعیتی حفظ انسجام 

پیشین گروه طالبان تقریبا نا ممکن به نظر می رسد.
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روزیادداشت



سابق  رهبر  عمر،  محمد  مال  که  است  شده  تایید  اکنون 
برآن،  نیست. عالوه  دنیا  این  افغانستان، دیگر در  طالبان 
در  »جایی  در  و  است  مرده  پیش  سال  دو  از  بیش  او 
طالبان  از  بسیاری  برای  که  است  شده  دفن  افغانستان« 
ناشناخته است. مرگ مال عمر محاسبات را در افغانستان 
طالبان  میان  جاری  گفت وگوهای  بر  می دهد چون  تغییر 
و حکومت افغانستان تاثیر می گذارد. گفته شده است که 
حکومت  افغانستان،  حکومت  چون  ناهم سازی  گروه های 
چین و غرب دلتنگ مال عمر خواهند شد؛ چون او چسبی 
معنا  گفت وگوها  به  و  نگهداشته  باهم  را  طالبان  که  بود 

داده بود.
در واقع، طالبان اکنون هم در حال تجزیه است و این چیز 
خوبی است. این دقیقا بخاطری است که فرماندهان ارشد 
خاطر  همین  به  و  شود  تجزیه  جنبش  این  نمی خواستند 
آشکار  مسئله  اما  نگهداشتند؛  مخفی  را  عمر  مال  مرگ 
شده  دیر  بسیار  آن  کردن  جمع  برای  دیگر  است،  شده 
الدین حقانی،  بر مالعمر، خبر مرگ جالل  است. عالوه 
رهبر شبکه حقانی، که متحد طالبان مستقر در وزیرستان 
پاکستان بود، نیز نشر شد که بیش از یک سال قبل مرده 
است(.  شده  دفن  افغانستان  در  جایی  در  نیز  )او  و  است 
اکنون که این رهبران مهم رفته اند، طالبان بی رهبر اند. 
گلبدین حکمت یار، متحد این گروه و جنگ ساالر بدنام، 

نیز ماه گذشته حمایت اش را از داعش اعالم کرد.
است؛  منصور  محمد  اختر  طالبان  جدید  رهبران  از  یکی 

مال  خانواده  یا  طالبان  فرمانده هان  از  حمایت  که  کسی 
برادر کوچک تر مالعمر  ندارد. عبدالمنان،  با خود  را  عمر 
روز یک شنبه در یک بیانیه ای گفت که خانواده او با مال 
منصور بیعت نکرده است. در عوض، گفته شده است که 
آن ها و برخی دیگراز فرماندهان طالبان از مال یعقوب، پسر 
مال عمر، برای ایفای نقش به عنوان رهبر طالبان حمایت 
نشست  یعقوب  مال  که  است  شده  گزارش  است.  کرده 

رهبری طالبان در کویته پاکستان را ترک کرده است.
در حال حاضر احتمال آن وجود دارد ک جنبش طالبان به 
جناح های متعدد از هم بپاشند؛ جناح هایی که دیگر چیزی 
بیش از ]گروه های[ راهزن و اراذل و اوباش نخواهند بود 
و مشروعیت این جنبش را بسیار پایین خواهد آورد. عالوه 
اعالن  اسالمی  دولت  به  که  آن هایی  است  بعید  برآن، 
همان گونه  باشند؛  موفق  درازمدت  در  اند  کرده  وفاداری 
با توجه به  که چند هفته قبل در نوشته ام برجسته کردم 
عوامل مختلف قومی و جیوپولیتیکی منحصر به فرد این 
یافت.  نخواهد  دست  موفقیت  به  اسالمی  دولت  منطقه، 
بنابراین اکنون زمان مناسب برای حکومت افغانستان است 
تا طالبان را واقعا شکست بدهد و کنترولش را بر جنوب 
و شرق مستحکم کند؛ هرچند این کار مستلزم بازی قوم 
آن  انجام  در  کرزی  حامد  که  چیزی  است؛  قوم  برابر  در 
نظر به اشرف غنی بسیار بهتر بود. عطا محمد نور، والی 
والیت شمالی بلخ، که افکار بسیاری از مجاهدان شمال 
انعکاس  طالبان  با  گفت وگو  زمینه  در  را  تاجک  اغلب  و 

می دهد، گفت که »در حال حاضر شکست دادن طالبان 
یک احتمال بسیار واقعی است و حال زمان مناسبی برای 

جنگ علیه طالبان است«.
طالبان، به عنوان یک کل، برای حکومت یک تهدید بود 
و قبال این توانایی را نشان داده بود که می تواند بسیاری 
اگر  اما  درآورد.  خود  کنترول  تحت  را  کشور  ]مناطق[  از 
حاال این گروه به جناح ها تقسیم شود و برخی از جناح ها 
علیه هم بجنگند و حمایت طالبان را با خود نداشته باشند، 
آن ها از نظر نظامی شکست خواهند خورد. این امر در حال 
را، که بدون شک مستلزم آن بود که  حاضر گفت وگوها 
دست آورهای  از  برخی  از  آن  بخاطر  افغانستان  حکومت 
ضروری  غیر  زیادی  حد  تا  کند،  پوشی  چشم  اخیرش 
را  قدر ت اش  موضع  حکومت  که  آن  از  پس  می سازد. 
تقویت کند، برخی از جناح های طالبان در آینده به حکومت 

آورده شده می توانند.
ساختن  شامل  به  چون  داشت؛  مفهوم  قبال  گفت وگوها 
در  پایدار  صلح  به  رسیدن  و  سیاسی  روند  در  طالبان 
است.  تغییرکرده  شرایط  اما  می کرد.  کمک  افغانسان 
جناح های  از  بسیاری  شکست  و  طالبان  تجزیه  فرصت 
آن فرارسیده است، بدون این که لزوما مدیون جنبه هایی 
در  نباید  افغانستان  حکومت  باشیم.  طالبان  ایدیولوژی  از 
فرصت  وضعیت  این  از  برداری  بهره  و  روند  این  تسریع 

را از دست بدهد.

در حال حاضر احتمال آن وجود دارد ک 

جنبش طالبان به جناح های متعدد از هم 

بپاشند؛ جناح هایی که دیگر چیزی بیش از 

]گروه های[ راهزن و اراذل و اوباش نخواهند 

بود و مشروعیت این جنبش را بسیار پایین 

خواهد آورد. عالوه برآن، بعید است آن هایی 

که به دولت اسالمی اعالن وفاداری کرده اند 

در درازمدت موفق باشند؛ همان گونه که چند 

هفته قبل در نوشته ام برجسته کردم با توجه به 

عوامل مختلف قومی و جیوپولیتیکی منحصر 

به فرد این منطقه، دولت اسالمی به موفقیت 

دست نخواهد یافت. بنابراین اکنون زمان 

مناسب برای حکومت افغانستان است تا طالبان 

را واقعا شکست بدهد و کنترولش را بر جنوب 

و شرق مستحکم کند؛ هرچند این کار مستلزم 

بازی قوم در برابر قوم است؛ چیزی که حامد 

کرزی در انجام آن نظر به اشرف غنی بسیار 

بهتر بود. عطا محمد نور، والی والیت شمالی 

بلخ، که افکار بسیاری از مجاهدان شمال و 

اغلب تاجک را در زمینه گفت وگو با طالبان 

انعکاس می دهد، گفت که »در حال حاضر 

شکست دادن طالبان یک احتمال بسیار واقعی 

است و حال زمان مناسبی برای جنگ علیه 

طالبان است«.
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سوپر  مای  اوه  دیسکتاب!  مای  اوه  فربوری!  مای  اوه 

مارکیت! اوه مای برنج زور چرب!
 

این فحش های رکیک  از  یا عجیب می شنوند،  خارجی ها وقتی خربهای وحشت ناک 

استفاده می کنند. منم وقتی شنیدم دولت افغانستان، برگزاری فاتحه ی مال محمد عمر 

را ممنوع اعالم کرده، نتوانستم جلو منطقم را بگیرم و مجبور شدم از این فحش های 

رکیک نثار خلق بکنم. اما شام ببخشید!

برگزاری فاتحه ی مال عمر زمانی ممنوع اعالم می شود که شامری از احزاب سیاسی 

پای گوش ارگ دسرتخوان عزا فرش کردند و عضالت غم را جویده جویده تف کردند. 

خیلی غمگین انگیزناک رفنت آن مالی کور را به هم دیگر تسلیت گفتند. آن سوتر، یعنی 

در والیت غزنی، یک تورمننت دیگر برگزار شده بود. طالبان رس رسک ایستاده بودند، 

هرکسی از راه می گذشت، اول به زبان آدمی امر می کردند که در فاتحه رشکت کرده و 

نفر پنج صد صلوات برای مال عمر قرائت کنند. اگر مردم بهانه می کردند که کار داریم، 

طالبان به زبان کالشینکوف نواز خویش مردم را به سوی فاتحه می کشاندند. از جاهای 

دیگر گزارش نشده که چه شده و چه نشده. 

همین موارد بود که دولت افغانستان تصمیم گرفت، مامنعت کند. یک سخن گو گفت 

تا حاال مراسم نکیر  که این فاتحه  فایده ندارد. مال عمر دو سال قبل مرده و حتامً 

و منکرش هم گذشته. ماموران پروسه ی نکیر و منکر که مثل ما غافل نیستند. در 

هامن شب های اول گزارش خویش را به درگاه خداوند ارسال می کنند که حتامً تا حاال 

گزارش های شان خوانده شده و قضاوت هم صورت گرفته. بناًء برگزاری فاتحه برای مال 

عمر بی فایده است. وی گفت که حکومت وحدت ملی از این به بعد شلغم نخواهد 

بود، جلو کارهای بی فایده را خواهد گرفت. وی حضور هرگونه طالب در چهارطرف 

ارگ را رد کرده و به شوخی گفت: چهار طرف ارگ رسک است و ساختامن های که 

همه دروازه دارند. 

ما این سخنش را نفهمیدیم و خواهان رشح بیشرت شدیم، اما او گفت: ببخشید! رسم 

ناوقت شده، باید بروم که از جلسه می مانم. هنوز سه ساعت از رفنت او نگذشته بود 

که سخن گوی دیگر آمد. مگر کت شلوارش بسیار نو و قیمتی معلوم می شد. او در رشوع 

گفت: حکومت وحدت ملی مصمم است با ممنوعیت از برگزاری فاتحه ی مال عمر، جلو 

بیعت طالبان با مال اخرت منصور و ترویج مکتب مال عمری را بگیرد. وی گفت هیچ دلیل 

دیگری وجود ندارد. وی توضیح داد که می دانم مردم چه فکر می کنند؟ حاال این سوال 

در ذهن مردم خلق شده که ُخب! اگر برگزاری فاتحه ی مال عمر ممنوع است، دولت با 

احزابی که احتامالً ثبت وزارت عدلیه هم هستند و فاتحه ی آن مالی تک چشم را برگزار 

کردند؛ چه کار می کنند. آدرس و محل و رهرب همه ی احزاب هم نزد دولت مشخص 

است. وی در این خصوص گفت که مشکلی نیست. تا وقتی که این احزاب انتحاری های 

خویش را روانه ی میدان نکرده و با پیکا و راکت بر وزارت خانه ها حمله نکرده، در امان 

اند. همین که حمله کرد، ما هم رشوع می کنیم به تعقیب کردن شان. 

اما یک منبع موفق که نخواست نامش را بدانیم، گفت که دلیل اصلی چیزی دیگری 

است. وی گفت که تعداد قابل مالحظه ای از بزرگان دولت را، هواداران رسسخت مال 

عمر تشکیل می دهد. اگر این مراسم فاتحه خواهی ممنوع اعالم منی شد، این بزرگواران 

دولتی حتامً در فاتحه خوانی رشکت می کردند. آن وقت عکس های شان در فیس بوک 

برآمده و آبروی وزارت خانه های ما می رفت. وی عالوه کرد که ما خواهان تداوم آبروی 

خویش هستیم. وی از ما خواست که اگر می خواهید حق برگزاری فاتحه داشته باشید، 

طالب نشوید.

اما شامری از محصلین بر این اقدام دولت اعرتاض کرده گفتند که دولت افغانستان 

خودکش بیگانه پرور است. آن ها گفتند که ما فاتحه اسامه بن الدن را برگزار کردیم، 

بدون هیچ مامنعتی. اگر از مال عمر را برگزار نکنیم، قلوب ما هم چنان دلوپ دلوپ 

خواهد کرد. مخصوصاً که حاال فصل امتحان است. این محصلین گفتند که اگر دولت 

اجازه فاتحه ندهند، مجبورند تعداد صلوات های خویش را افزایش دهند. 

خبرنگار ناراضی

تهدید به صلوات

هادی دریابی

حکومت باید به زودترین  فرصِت ممکن
 از مرگ مال عمر بهره برداری کند

منبع: دیپلامت

مرتجم: حمید مهدوی

Akhilesh PillAlAmArri :نویسنده



است  کسی  جان  نمایش،  اول  صحنه ی  در 
که بیشترین صحبت را انجام می دهد و سهم 
کارول در گفتگو، اغلب حالت سوالی دارد و 
ازهم گسیخته است. به نظر می رسد که جان در 
اصل منظور خوبی داشته باشد: او می خواهد 
او روح مهربان  به کارول کمک کند زیرا در 
در  ریشه  مانند خودش  که  می بیند  و آشنایی 
جامعه  متوسط  طبقه ی  از  هردو  که  دارد  این 
بدهد،  درس  می خواهد  جان  برخاسته  اند. 
موفق  او  اما  کند؛  روشن  و  بدهد  توضیح 
نمی شود از واژه ها و شیوه ی ارائه ی آکادمیک 
خود فراتر برود و به شدت غیرمستقیم و اغلب 
هم  کارول  مشکل  میگوید.  سخن  استعاره  با 
دقیقا همین است: در ذهن او رمزگشایی وجود 
»گفتمان«  این  از  بسازد  قادر  را  او  تا  ندارد 
خودش  اینکه  به  برسد  چه  دریابد،  مفهومی 
ایده هایی را  به این شیوه سخن بگوید. جان، 
مطرح میکند که کارول مجبور است »بفهمد«، 
اما او هیچ کمکی به کارول نمیکند تا توانایی 
درک اینکه محیط دانشگاهی و جان، به عنوان 
نهاد،  این  مستقیم  نماینده ی  و  دانشگاه  استاد 
چه انتظاراتی دارند، به او بدهد: بازی چیست؟ 
چطور باید بازی کرد؟ و برنده چه کسی است؟ 
این همان چیزی است که کارول باید بداند اما 

او هنوز هیچ درکی از این مسایل ندارد.
جان  اما  دارد  تفسیر  و  توضیح  به  نیاز  کارول 
این را نمی خواهد و یا احتماال قادر به ارائه ی 
به  می کند  شروع  جان  درنهایت،  نیست.  آن 
»دوست  را  کارول  او  اینکه  درمورد  صحبت 
دوباره  اگر  که  می دهد  پیشنهاد  او  به  و  دارد« 
به دفترش بیاید، به او نمره ی کامل می دهد... 
در  را  کارول  او  گفتگو،  آخر  لحظه های  در 
آغوش می گیرد، البته بدون احساس شهوانی! 
آنچه جان انجام می دهد و می گوید، هیچ کدام 
چیزی نیستند که کارول بخاطرش این گفتگو را 
آغاز کرد. در پایان صحنه ی اول، او اتاق را با 
حالتی از سرگشتی بیشتر از لحظه ی ورودش، 

ترک می کند. 
در پرده ی اول، جان کسی است که قدرت را 
به دست دارد: می تواند به کارول نمره ی قبولی 
که می خواهد بدهد، و او را راهنمایی کند برای 
فهم راز و رمزهای دانشگاه و طبقه ی اجتماعی 
به  تفسیرگران  که  اینجاست  جالب  متوسط. 
حتی  و  کرده اند  مساله  این  به  توجهی  ندرت 
نظرشان  به  می شوند،  متوجه  آن ها  که  زمانی 
این  از  او  استفاده ی  شیوه ی  و  جان  قدرت 
اینرو،  از  است.  عادی  و  مشروع  قدرت، 
متهم  را  جان  و  بازمی گردد  کارول  که  زمانی 
از  بسیاری  می کند،  سوءنیت  و  بدرفتاری  به 
مفسران به صراحت نشان می دهند که برای آنها 
این کار غیر قابل درک است: چطور این ایده ها 
رسیده  بی فکر  کوچک  دختر  این  ذهن  به 
است؟ او حتما توسط کسی دیگر تشویق شده 

است...
به باور من مهمترین صحنه ی این تئاتر، نمایش 

کودکی  از  کارول،  چگونه  است:  نشده  داده 
نخست،  پرده ی  در  درک  و  بیان  قدرت  فاقد 
دانایی  و  زیرکی  با  زنی  و  قوی  سخنوری  به 
می شود؟  تبدیل  نمایش  بقیه ی  در  سیاسی 
که  است  کارول  این  نمایش،  دوم  پرده ی  در 
سخنرانی های بدون وقفه و طوالنی می کند و 
جان کسی است که سوال می کند و با تکه های 
را  این  مفسران  بعضی  می رود.  کلنجار  پازل 
فنی در شخصیت پردازی می بینند:  ایراد  یک 
به دست  را  به زبان  این تسلط  چگونه کارول 
آورده است؟ )اما به ندرت کسی می پرسد که 
جان چطور این قدرت را از دست داده است؟( 
پیش فرض بسیاری از تحلیلگران این است که 
کارول دیالوگ های یک »گروه« فمنیستی که 
ما هرگز در طول نمایش با آن مواجه نمی شویم 
چنین  کدام  هیچ  و  میکند  بیان  اینجا  در  را 
برداشت نمی کنند که ممکن است چیزی در 
درون خود او تکوین یافته باشد. اگر ما توانایی 
می بینیم  استعداد  یک  عنوان  به  را  سخنوری 
میتوانیم بگوییم کارول راهی برای پرورش آن 
پیدا کرده و همین باعث شده است تا قدرت 
سخن و فصاحت کالم به دست بیاورد؛ به طور 
مشابه، می توانیم بگوییم که جان در شرایطی 
محروم از این قدرت و امکان، توانایی اش را از 

دست داده است.
تفسیر  جان  برای  کارول،  سوم،  پرده ی  در  اما 
و  هدفش  می کند،  راهنمایی  را  او  می کند، 
و  باید  و  می کند  تعیین  او  برای  را  منظورش 
نبایدها را به او می گوید؛ دقیقا همان کاری که 
می داد.  انجام  او  درمورد  اول  پرده ی  در  جان 
)مفسرانی که توجهی به این رفتار جان نداشتند،  
هستند(.  ناراحت  کارول  برخورد  شیوه ی  از 
ناتوان از درک این مساله که  درنهایت، جان، 
بخت این دو واژگون شده است، روی صحنه 
و به شکلی وحشیانه به کارول حمله می کند. در 
سالن نمایش تئاتر، تماشاچیان، حداقل در میان 
مردان، در این صحنه بارها کف می زدند و او 
را تشویق می کردند، حتی بعضی فریاد می زدند 

»حسابی خدمت این سلیطه ی احمق برس«. 
کار  متفاوتی  شیوه های  به  تفسیر  سیاست 
نهادهایی  میان  کارول،  و  جان  میان  می کند: 
می کنند  نمایندگی  آن ها  از  نفر  دو  این  که 
یعنی دانشگاه و فمنیسم، و میان عملکردهای 
شیوه ی  که  تفسیرگران  و  منتقدان  و  مخاطبان 
و  توجیه پذیر  امری  عنوان  به  را  جان  رفتار 
عادی و رفتار کارول را به عنوان رفتاری خارج 
دانشگاه  می بینند.  تنبیه  سزاوار  و  قاعده  از 
نهادی شایسته است که اعضای آن همواره از 
جایگاهشان برای به دست آوردن قدرت کنترل 
بر تفسیر و تعبیر بر اشیا و افراد پایین دست خود 
استفاده میکنند. از طرف دیگر فمنیسم نهادی 
ناشایست است و تا حد زیادی ضد و نقیض، و 
از آنجا که قدرت اعضای این نهادها از وجود 
گروه های  اعضای  می شود،  گرفته  نهادها  این 

فمنیستی دارای قدرت نیستند.

رسانه های غربی گزارش هایی را منتشر می کنند که رییس 
جمهور سابق، حامد کرزی، در حال طرح توطئه برای 
غصب قدرت است. این گزارش ها بی معنایند. خبره گی 
و تجربه ی چندین ساله ی کرزی در کشورداری برایش 
خواهد گفت که بدون پشتیبانی آمریکا هرگز نمی تواند 

در قدرت بماند.
برگشت دوباره کرزی به قدرت بدون پشتیبانی آمریکا 

ناممکن است. حال، چرا از او حمایت کند؟
اتمام  به  کرزی  جمهور  رییس  کاری  دوره ی  زمانی که 
رسید، حتا شرایط گفت وگو با بارک اوباما برایش مساعد 
نبود. کرزی عمدا پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا 
افغانستان  در  نظامی  مراکز  تاسیس  و  حضور  به  که  را 

اساس قانونی می داد، معلق نگهداشت. 
در  آمریکا  نظامی  عملیات  تمام  که  می خواست  او 
خاک افغانستان زیر نظارت کابل قرار بگیرد. کرزی و 

نوری المالکی در عراق براده های یک چوب هستند.
گذشته از آن، هرکسی که قدرت را در کابل غصب کند، 
مشروعیت بین المللی نخواهد داشت و کرزی به خوبی 
از این نیاز شدیدش ــ حفظ اعتبار در جامعه ی جهانی 
ـــ آگاه است. او یک چهره ی ملی ـــ حتا تاریخی ـــ 
است و چرا بخواهد جایگاه خودش را در یک کشور 

چندپارچه به یک رهبر فرقه یی تنزیل دهد؟
ثابت،  ملی گرای  یک  عنوان  به  کرزی  همه،  از  مهم تر 
نمی تواند یک پارچه گی و وحدت افغانستان را با خطر 
مواجه کند؛ درحالی که، خوب می داند به میان تأسیس 
گسترده ی  مداخله های  زمینه ی  تنها  نامشروع،  دولت 

خارجی را فراهم خواهد ساخت.
با این همه، پرسش های زیادی خلق می شوند که از این 
کارزارهای پرسر و صدای رسانه های غربی علیه کرزی، 
هدف  که  است  این  اصلی  موضوع  می برد.  سود  که 
کرزی  خود  غربی  رسانه های  کارزارهای  این  اصلی 

نیست بلکه رییس جمهور غنی است. 
هدف کارزارهای رسانه های غربی از  این همه پرگویی 
بر غنی، ترسانیدن او و یادآوری مداومی است که بدون 
پوشش آمریکا نمی تواند حتا برای یک روز در کابل بر 

سر قدرت بماند.
یک  اصلی  ماهیت  غنی  که  است  این  اصلی  نکته ی 
ریاست  انتخابات  در  او  است.  آمریکایی  محصول 
در  اما  و  آورد  رای  درصد  سه  تنها   200۹ جمهوری 
شود،  اعالم  انتخابات  برنده ی  توانست   2014 سال 
بانک  سابق  مقام  این  می خواست  واشنگتن   چون 
جهانی جانشین کرزی شود و پیش بینی کرده بود که او 
خودش با نداشتن پایگاه سیاسی کامال وابسته به حمایت 
آمریکا خواهد شد. اگر ترغیب و خواست آمریکا نبود، 
پاکستان هرگز به آن اندازه آرای بی شمار پشتون ها را به 

غنی نمی ریخت.  
اما از طرف دیگر، اگر واشنگتن از داستان کرزی چیزی 
را آموخته است، با غنی خودش را در معرض خطر قرار 
نخواهد داد. به خاطری که مردم افغانستان شدیدا آزاد و 
مغرور هستند و دوست ندارند مرید باشند ـ آن هم به 

حیث کارگزار یک قدرت خارجی. 
در  متحده  ایاالت  اصلی  برنامه ی  که  شود  گفته  باید 
ادامه  درازمدت  نظامی  حضور  ایجاد  تا  افغانستان 
استراتژی  با روسیه، تسریع  می یابد. جنگ سرد جدید 
پل سازی و جاده سازی چین در آسیای میانه، هم سویی 
و روابط در حال گسترش چین و روسیه در آسیا و اروپا، 

ظهور ایران، تهدید بالقوه ی نیروهای رادیکال اسالمی 
افغانستان  ـ همه و همه،  در قفقاز شمالی و سنکیانگ 
استراتژی های  در  تماشایی  و  مهم  بسیار  تیاتر  یک  را 

منطقه یی ایاالت متحده می سازد. 
سیاست های غنی برای تسریع روند مصالحه با کمک 
جستن از پاکستان، اخیرا به طور فزاینده ای ایاالت متحده 
را در »حاشیه« قرار داده است، به ویژه، در کار دوجانبه 
چین و پاکستان برای تقویت گفت وگوهای صلح. رییس 
جمهور چین، شی جین پینگ با درخواست »مصالحه ی 

زودهنگام« اعتبارش را به خطر انداخته است. 
باید  متحده  ایاالت  کند،   پیدا  شتاب  روندها  این  اگر 
کامل  ترک  طالبان  زمانی که  از  اما  باشد.  خوشحال 
نیروهای آمریکایی را از افغانستان پیش شرط اصلی خود 
نگران  شدت  به  واشنگتن  کرده اند،   اعالن  صلح  برای 
است. در واقع، بیجینگ و اسالم آباد نیز به دیدن پشت 
آخرین سرباز آمریکایی در هندوکش چشم دوخته اند. 
اسالم آباد اخیرا به شکل شگفت آوری، اعالم کرد که 
پاکستان و چین می خواهند »تضمین کنندگان« هر گونه 
تسویه ی حساب )مصالحه( در افغانستان باشند. تا حال 
مالی  کمک های  بدون  که  است  بوده  این  بر  فرص 
ایاالت متحده، اقتصاد افغانستان حفظ نخواهد شد. اما 
در صورتی که چین با ظرفیت بالقوه اش و به میان آمدن 
کمک کننده  بزرگ ترین  عنوان  به  مراتب  به  صلح،  
پروژه ی   آغاز  زمینه ی  و  نماید  اندام  عرض  افغانستان 
چندین ملیون دالری »راه ابریشم« را مساعد سازد،  دیگر 
آن فرضیه نیز راه به جایی نخواهد برد. چین وعده کرده 
است که برای ساختن یک پل اقتصادی، 46 ملیون دالر 

را در پاکستان سرمایه گذاری کند.
و  پل  استراتژی  به  افغانستان  شدن  ملحق  هم،  باز 
جاده سازی چین، نفوذ منطقه ای ایاالت متحده را شدیدا 
افغانستان،  چین،  گردهم آمدن  با  چون  می کند.  تهدید 
پاکستان، ایران و روسیه در یک طرح زیربنایی واحد، 
روی مسایل ثبات و امنیت منطقه ای، کامال یک سازکار 
ایجاد خواهد کرد. خالصه  منطقه  را در  جدید قدرت 
با  طرح(  این  )با  آسیا  در  آمریکایی  »محور«  این که، 

چالش بسیار جدی در آسیای میانه مواجه شده است. 
آشکارا، غنی خودش را میان یک صخره و زمین بسیار 
دچار  کرزی  مقاصد  مورد  در  او  است.  یافته  سخت 
ناآرام  را  ناراحتی ذهنش  این  و  ناراحتی شده  احساس 
کرده است. واضح تر این که، او به حراست و پشتیبانی 

آمریکا نیاز دارد. 
در  صلح  آوردن  به  وابسته  نیز  او  سیاسی  بقای  هنوز، 
کشور و آغاز حکومت داری معطوف به توسعه است، 
چیزی که بخاطر آن، او نیاز به مصالحه با طالبان دارد. 
هرچند، مصالحه با طالبان، کامال به خواست و همکاری 

پاکستان بستگی دارد.
در مورد شامل شدن چین در این روند، غنی نه تنها به 
خاطری باالی چین به مثابه کشوری حساب می کند که 
بر پاکستان نفوذ دارد و سیاست های آن کشور را مالیم 
سازد، بلکه، از چین می خواهد در اقتصاد افغانستان نیز 
شریک  یک  به  غنی  برای  چین  کند.  سرمایه گذاری 

بی بدیل تبدیل شده است. 
عمیق  تناقض گویی های  این  صحنه ی  پشت  برخالف 
تعجب  جای  دارد،  جریان  غنی  محاسبه های  در  که 
یک  گذشته،  هفته ی  یک شنبه  روز  در  او  که  نیست 
مالقات کننده ی مهم از واشنگتن داشت: جنرال مارتین 

دمپسی، رییس ستاد مشترک نیروهای ایاالت متحده.  
این جنرال شجاع با خودش طرح بزرگی )ماستر پالن( 
را آورد که استراتژی مشترک افغانستان- ایاالت متحده 
برای مبارزه با گروه نوظهور دولت اسالمی )داعش( در 
دمپسی  پنتاگون،  معلومات  اساس  بر  است.  افغانستان 
تهدید  علیه  شبکه  یک  تشکیل  »امکان  روی  غنی  و 

فرامنطقه ای دولت اسالمی« بحث کردند. 
گفت  غنی  به  دمپسی  جنرال  فشرده،  بحث  یک  در 
تا  شود  بدل  منطقه ای  مرکز  یک  به  باید  افغانستان  که 
نیروهای ضد تروریزم آمریکا در منطقه با همکاری آن 
بتوانند با تروریزم مقابله کنند و هم چنان پایگاهی باشد 
که  از طریق آن شرکای منطقه ای در مبارزه با تروریزم، 

تقویت شوند. 
اعتبار  قابل  شرکای  )افغان ها(  »این ها   دمپسی،  گفته  به 
و خوبی در امر »مبارزه با تروریزم« هستند و می توانند 
سراسر  در  اسالمی  دولت  هدف گیری  برای  کلیدی 

جنوب آسیا باشند.«
یقینا، دمپسی این را نیز واضح ساخته است که مبارزه با 
تروریزم، یک نبرد درازمدت خواهد بود و تا یک نسل 

ادامه خواهد یافت.
 « اسالمی  دولت  که  گفت  رسانه ها  به  دمپسی  سپس 
تهدید مداومی است و باید با حوصله مندی و تالش های 
خستگی ناپذیر در یک دوره ی زمانی هدف قرار بگیرد.« 
در واقع، او بعد از مالقات با غنی، بسیار خوشحال بود 
و پاسخ غنی را این گونه خالصه کرد:»دیدگاه او )غنی( 
این است؛ ببینید: >من )غنی( شریک عالقه مند شما  در 

منطقه ای هستم که شما شرکای عالقه مند ندارید.<«
در عین زمان، جنرال جان کمپ بل، باالترین مقام نظامی 
اظهار  رسانه ها  به  یک شنبه  روز  افغانستان،  در  آمریکا 
در  »پیدایش«ش  زمان  از  اسالمی  دولت  که  داشت 

افغانستان یک  »ظهور عملیاتی« داشته است. 
ماموریت  وقت  ضیاع  بدون  شخصا  اوباما  این که 
جای  می کرد،  پیگیری  را  کابل  در  دمپسی  موفقانه ی 
تعجب ندارد. اوباما به روز چهارشنبه همان هفته، یک 
کانفرانس ویدیویی بی پیشینه را با غنی برقرار کرد و روی 

مبارزه علیه دولت اسالمی )داعش( گفت وگو کردند.
ایاالت متحده از این که حضور درازمدت نظامی اش در 
افغانستان تا زمانی که غنی در کابل بر سر قدرت است 
است.  خوشحال  بسیار  شد،  نخواهد  مواجه  خطری  با 
غنی به نوبه ی خودش، با آگاهی از این که او می تواند 
تا آخر باالی حمایت آمریکا-حتا در صورتی که نصف 
طرفداران کرزی علیه او در کابل گردهم آیند- حساب 

کند، احساس راحتی دارد. 
اما مسئله ی روشنی که بازهم نامعلوم می ماند این است 

که طالبان ماموریت دمپسی را چه گونه خواهند یافت؟
چرخ  در  موثری  صورت  به  شاید  متحده  ایاالت 
آن را  چین  و  پاکستان  که  صلح  تازه ی  گفت وگوهای 
حمایت می کنند، سنگ اندازی کند. دمپسی که هرگز 
نتوانسته توهینش به نظامیان پاکستانی و آی اس آی را به 
پوشیده  افغانستان  جنگ  در  دوگانه ی شان  زبان  خاطر 
نگه دارد، چند هفته پیش از آغاز دوران بازنشستگی اش، 

با خنده از صحنه دور می شود.
او برای غنی شکی باقی نگذاشت که خروج امریکایی ها 
را گرفت-  نکته  بود. غنی  نگرانش  که  نیست  مسئله ای 

تشکر از کرزی. 
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صد روز داعش در سال 2014، عالمت پایان دوره ای مشخص 
تهاجم  با  حسین  صدام  سرنگونی  با  که  است  عراق  تاریخ  در 
آمریکا و بریتانیا در مارس سال 2003، در این کشور آغاز شد. 
از آن زمان، اپوزیسیون عراق تالش کرده است که رژیم پیشین و 
متحدان خارجی آن را بیرون رانده و عراق جدیدی را به وجود 
بیاورند که در آن هر سه فرقۀ مذهبی، قدرت را در بغداد در میان 
خود تقسیم کنند. این تجربه اما به شدت شکست خورد و به نظر 
نبرد میان کُردها  می رسد احیاکردن آن پروژه، به خاطر خطوط 
داخل  در  قدرت  موازنه ی  است.  ناممکن  شیعه ها،  و  سنی ها  و 
عراق در حال تغییر است؛ هم چنین مرزهای دولت، با گسترش 
روزافزون استقالل کردستان، در حال جابجایی است. کردستان 
بااستفاده از فرصتی که این بحران به وجود آورده است، مناطقی 
را که همیشه مدعی آن بوده، در حالی برای خود تثبیت کرده 

است که مرز میان سوریه و عراق، دیگر وجود خارجی ندارد.
ویدیویی  است.  دهشت پراکنی  و  ترس  خبره ی  داعش،  گروه 
در  کامیون  رانندگان  و  شیعه  سربازان  اعدام  از  گروه  این  که 
در  مهمی  نقش  بود،  ساخته  تکریک  و  موصل  تصرف  زمان 
این گروه،  ایفا کرد.  ارعاب و تضعیف روحیه ی سربازان شیعه 
از صحنه های دل خراش کشتار  دیگری  ویدیوی  اوت،  ماه  در 
منتشر  اینترنت  در  کردستان  منطقه ای  دولت  پیش مرگه های 
را  داعش  مخالفان  از  زیادی  شمار  ترس،  حال،  این  با  کردند. 
است.  آورده  هم  گرِد  داشتند،  خصومت  باهم  گذشته  در  که 
را  یک دیگر  آشکارا  عراق،  مسئله ی  در  ایرانی ها،  و  آمریکا 
محکوم می کنند، اما زمانی که شبه نظامیان تحت کنترل ایران، در 
ماه سپتامبر، برای ازبین بردن محاصره ی شهرک شیعه-ترکمن بر 
داعش حمله کردند، حمالت هوایی آمریکا بر مواضع داعش 
بود که پیش روی آن ها را ممکن ساخت. زمانی که نخست وزیر 
بی اعتبار عراق، نوری المالکی، توسط حیدر العبادی جایگزین 
شد، آمریکا و ایران هر دو از این تغییر حمایت کردند. مالکی 
تصمیم داشت برای مدتی، با اعزام ارتش در مرکز بغداد، دربرابر 
این جابجایی مقاومت کند، اما از سوی ایرانی ها و آمریکایی ها، 
دریافت  کودتا، هشدار  راه اندازی  برای  تصمیمی  هرگونه  برای 

کرد. 
هرگونه  منکر  ایران،  و  آمریکا  دولت های  سخن گویان  اگرچه 
هر  حاضر،  حال  در  اما  هستند،  زمینه  این  در  فعال  همکاری 
که  می کنند  دنبال  داعش  دربرابر  موازی  سیاست هایی  دو، 
توسط  تصمیم های شان  و  افکار  ردوبدل کردن  ازطریق  عموما 

این  می گیرد.  صورت  سوم  جانب  و  اطالعاتی  سرویس های 
مسئله ای جدی نیست: عراقی ها همیشه گفته اند که وقتی قضیه بر 
سر عراق است، »ایرانی ها و آمریکایی ها روی میز بر سر هم داد 
تیوری های  اما زیِر میز دستان همدیگر را می فشارند«.  می زنند 
توطیه از این دست را می توان از این نیز پیش تر برد اما حقیقت 
این است که هرگاه مسئله بر سر روابط میان آمریکا و متحدان 
اروپایی اش در یک سو و ایران و دولت سوریه در سوی دیگر 
آن چه  میان  فاصله  فرسنگ ها  گذشته-  از  بیشتر  -امروزه  است، 

واشنگتن می گوید و آن چه عمل می کند وجود دارد.   
حمله ی داعش بر کُردها و بخصوص کُردهای یزیدی در اوایل 
آگست، فصل جدیدی در تاریخ دخالت آمریکا در عراق باز 
کرد. شکست سریع پیش مرگه ها که تصور می شد جنگ جویانی 
قدرت  از  دیگر  سندی  باشند،  عراق  ارتش  سربازان  از  ماهرتر 
پیش مرگه  نظامی  شهرت  درمورد  احتماال  بود.  داعش  ارتش 
از  -غیر  آن ها  قرن،  ربع  یک  برای  است:  بوده  شده  اغراق 
هم دیگر-، با هیچ کسی نجنگیده بودند. یک ناظر که به خوبی 
با آن ها آشنا بود، همیشه آن ها را »پیج میلبه« )شفتالوی برشته( 
می خواند و می گفت که آن ها »فقط برای کمین های کوهستانی 
خوب هستند«. آمریکا که از پیشرفت سریع داعش شوکه شده 
به راه  اربیل، حمالتی هوایی  از  برای دفاع  بود، دخالت کرد و 
در  اما  بازگشت  به جنگ  از آن، آمریکا دوباره  انداخت. پس 
بیشتری  آگاهی  با  و  اکراه  با  این بار   ،2003 تهاجم  با  مقایسه 
عمل  وارد  عراق،  در  جنگ  و  سیاست  پیچیدگی های  درمورد 
شد. رییس جمهور اوباما و مقامات آمریکایی، بارها گفته اند که 
برای اعزام نیروهای نظامی به عراق، به یک شریک قابل اعتماد 
در بغداد نیاز دارند؛ دولتی فراگیرتر و کم تر فرقه ای در مقایسه با 
دولت مالکی. واشنگتن، آگاهانه تالش داشت جمعیت ُسنی را 
از داعش جدا کرده و تندروان را منزوی کند؛ شبیه به آن چه در 
نوامبر سال 2007 انجام داده بود. آمریکایی ها می گفتند که اگر 
دسِت کم قرار باشد بخشی از جمعیت ُسنی عراق آرام شود، باید 
دولتی در بغداد وجود داشته باشد که مایل باشد قدرت و پول و 

وظایف را با ُسنی ها تقسیم کند. 
طبق معمول، در سوریه و عراق، گفتن این حرف ها آسان تر از 
خالفت  تحت  که  ُسنی ها  از  زیادی  تعداد  بود.  آن  انجام دادن 
جدید زندگی می کنند، عالقه ای به اربابان جدید خود ندارند و 
از آن ها می ترسند. اما آن ها از ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه 
و کُردهای عراق و ارتش سوریه و شب نظامیان طرفدار اسد در 

سوریه، بیشتر می ترسند. معضلی که ُسنی ها با آن مواجه هستند، 
در ایمیلی که یک دوست ُسنی مذهب در ماه سپتامبر برای من 
فرستاد، به روشنی مشخص است و ارزش آن را دارد که آن نامه 
که  می دهد  نشان  زیرا  کنم.  نقل  این جا  در  کامل  به صورت  را 
چقدر برای ُسنی های عراق دشوار است که به دولت، به دیده ی 

یک دشمن نفرت انگیز بنگرند. او می نویسد:
منطقه ای  حمالت،  بود.  شده  انجام  دولت  توسط  »بمباران 
غیرنظامی را هدف قرار داده بود. احتماال می خواستند دو پایگاه 
اصابت  هدف  به  بمباران ها  از  کدام  هیچ  اما  بزنند،  را  داعش 
نکردند. یکی از اهداف، خانه ای متصل به یک کلیسا است که 
افراد داعش در آن زندگی می کنند. این منطقه نزدیک ژنراتور 
برق آن منطقه است و حدود 200 تا 300 متر از خانه ی ما فاصله 
دارد. بمباران تنها به غیرنظامیان آسیب رساند و ژنراتور برق را از 
بین برد. حاال ما از دیشب تاکنون برق نداریم. فعال من از خانه ی 
می نویسم.  است  سکنه  از  خالی  حاضر  حال  در  که  خواهرم 
یکی  از  را  این  نزد.  را  داعش  افراد  از  هیچ یک  دولت  بمباران 
می گوید  او  شنیدم.  بگیرد  را  ما  خبر  بود  آمده  که  بستگانم  از 
بخاطر این بمباران، ده ها نوجوان به داعش می پیوندند زیرا این 
ُسنی ها  به  توجهی  که  دولتی  به  نسبت  را  آن ها  نفرت  اعمال، 
به  دولت  نیروهای  می دهد.  افزایش  می کشد،  را  آن ها  و  ندارد 
امریلی رفتند، یک روستای شیعه نشین که توسط ده ها روستای 
ُسنی احاطه شده است. هرچند امریلی هیچ گاه به دست داعش 
نیفتاده است اما شبه نظامیان دولتی به روستاهای اطراف امریلی 
که همه ُسنی هستند حمله کرده و صدها تن را با کمک حمالت 

هوایی آمریکا کشته اند«. 
در سوریه نیز وضعیت عموما همین گونه است. داعش در شهرها 
گروه ها  دیگر  از  بیشتر  حلب،  اطراف  ُسنی نشیِن  روستاهای  و 
-که راهزن هستند-، محبوبیت دارد. داعش در سوریه در حال 
پیش روی بوده و درطول سه سال جنگ، سخت ترین شکست ها 
را به ارتش سوریه وارد کرده است؛ ازجمله تصرف پایگاه هوایی 
کرین  کشور.  این  شرق  در  »طبقع«  محافظت شده ی  شدت  به 
از اعضای کمیسیون تحقیق سازمان ملل  ابوزید، یکی  کنینگ 
در سوریه، در آن زمان به من گفت که افراد زیادی از صفوف 
شورشیان سوری به داعش می پیوندند: »آن ها فکر می کنند که 
داعش بهتر است، در جنگ ها پیروز می شود، قدرت مند است، 

پول جمع آوری می کند و می تواند ما را آموزش دهد.«
حمالت هوایی آمریکا، تلفاتی را بر داعش وارد کرده و شرایط 

جاده ها  در  آن ها  نقلیه ی  وسایل  دسته های  جابجایی  برای  را 
برای  بودن،  اما هدف هواپیماهای آمریکا  سخت خواهد کرد. 
این  نتایج  از  یکی  نهایت،  در  زیرا  دارد،  هم  فایده هایی  آن ها 
جایگزین  هوایی،  نیروی  است.  غیرنظامیان  تلفات  حمالت، 
از لحاظ  برای متحدی در روی زمین نیست و می تواند  خوبی 
باشد.  داشته  معکوسی  نتایج  محلی،  مردِم  نارضایتی  و  رنجش 
شوند،  کشته  داعش  جنگ جویان  از  تعدادی  است  ممکن 
عراق  از  شهیدشدن،  هدف  با  زیادتری  تعداد  بعد،  مدتی  اما 
طرح  کاستی های  اکتوبر،  اوایل  در  رفت.  خواهند  سوریه  به 
بود:  آشکار  نیروی هوایی-،  توسط  تنها   - داعش  عقب راندن 
و  کوبانی  در  سوری  کُردهای  دربرابر  هنوز  داعش،  نیروهای 

نیروهای دولت عراق در غرب بغداد، درحال پیش روی بودند.
می شد،  روشن  نیز  آمریکا  رهبری  به  ایتالف  سیاسی  ضعف 
زیرا که اعضای برجسته ی آن، مانند عربستان سعودی، امارات 
کُردهای  اسد،  دولت  با  همان قدر  ترکیه،  و  عربی  متحده ی 
که  بودند  ناسازگار  با داعش می جنگیدند  که  آنانانی  و  سوری 
با خوِد داعش. جو بایدن، معاون رییس جمهور آمریکا، موضع 
آمریکا  سوری  و  منطقه ای  متحدین  مورد  در  آمریکا  واقعی 
انجمن  در  سخن رانی  یک  در  غیردیپلماتیک،  صراحتی  با  را 
در  هاروارد،  دانشگاه  سیاسِی  انیستیتوت  در  جان.اف.کندی، 
و  ترکیه  سعودی،  عربستان  که  گفت  او  داشت.  بیان  اکتوبر   2
امارات متحده ی عربی، مصمم هستند که اسد را سرنگون کرده 
آن ها چه  بیندازند.  راه  به  را  شیعه-ُسنی  نیابتی  درواقع جنگ  و 
کرده اند؟ صدها میلیون دالر و ده ها هزار تُن اسلحه را در اختیار 
هرکسی که با اسد بجنگد قرار داده اند، با این تفاوت که کسانی 
که عمال با این پول ها و اسلحه ها تمویل شده اند، جبهه ی النصره 
دیگر  از  که  هستند  جهانی  تندروی  عناصر  دیگر  و  القاعده  و 

نقاط جهان به آن جا آمده  اند.
او اضافه کرد، داعش پس از این که در عراق تحت فشار گرفت، 
توانسته است در سوریه قدرت خود را بازیابد. جو بایدن درمورد 
جذب »میانه رو«های سوری برای مبارزه با داعش و بشار اسد، 
گفت: در سوریه متوجه شده ایم که »میانه رویی در کار نیست، 
سربازان«.  نه  هستند  دکان داران  از  متشکل  میانه روها  زیرا 
نیروهای واقعی دخیل در به وجودآمدن داعش و بحران کنونی 

در عراق و سوریه، به ندرت با این دقت توصیف شده اند.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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سردبیر: بشیر یاوری
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ویراستار: الیاس نو اندیش
صفحه آرا:  صمیم صالحی و هادی دریابی
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حمله ی داعش بر ُکردها و بخصوص 
ُکردهای یزیدی در اوایل آگست، 
فصل جدیدی در تاریخ دخالت 
آمریکا در عراق باز کرد. شکست 
سریع پیش مرگه ها که تصور می شد 
جنگ جویانی ماهرتر از سربازان 
ارتش عراق باشند، سندی دیگر 
از قدرت ارتش داعش بود. احتماال 
درمورد شهرت نظامی پیش مرگه 
اغراق شده بوده است: برای یک ربع 
قرن، آن ها -غیر از هم دیگر-، با هیچ 
کسی نجنگیده بودند. یک ناظر که به 
خوبی با آن ها آشنا بود، همیشه آن ها 
را »پیج میلبه« )شفتالوی برشته( 
می خواند و می گفت که آن ها »فقط 
برای کمین های کوهستانی خوب 
هستند«. آمریکا که از پیشرفت سریع 
داعش شوکه شده بود، دخالت کرد و 
برای دفاع از اربیل، حمالتی هوایی به 
راه انداخت. پس از آن، آمریکا دوباره 
به جنگ بازگشت اما در مقایسه با 
تهاجم 2003، این بار با اکراه و با 
آگاهی بیشتری درمورد پیچیدگی های 
سیاست و جنگ در عراق، وارد عمل 
شد.

پاتریک کاکبرن                                        ترجمه ی حکمت مانا

 چهار شنبه14 اسد، 1394سال چهارم شماره 888

قسمت چهارم



ویندوز 10 در مرحله اول قصد دارد تا مترکز از دست 

محیط  و  بازگردانده  را  کیبورد  و  ماوس  روی  رفته 

کاربری آشناتری فراهم کند؛ اما این تنها تغییر ویندوز 

جدید مایکروسافت نسبت به نسخه قبلی نیست. 

در این مطلب 14 قابلیت جدید ویندوز 10 را آورده ایم 

که در ویندوز 8.1 از انجام آن ناتوان بودید.

یک – دستیار صوتی هوش مند کورتانا

کورتانا نام خود را از بازی محبوب Halo به ارث برده 

و اولین بار هم در ویندوزفون مایکروسافت ظاهر 

دسکتاپ  ویندوز  به  کورتانا  حاال  شد. خوش بختانه 

او  از  مختلف  موارد  برای  می توانید  و  آمده  نیز 

کمک بخواهید. از جمله قابلیت های این دست یار 

تنظیم  هوا،  و  آب  پیش بینی  به  می توان  صوتی 

مورد شخصیت های  در  اطالعات  مسیریابی،  یادآور، 

مشهور، انجام تنظیامتی مانند وای فای و بلوتوث و 

یا حتا پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی اشاره کرد. 

هم چنین می توانید در تنظیامت کورتانا فراخوانی آن 

با گفنت »هی کورتانا!« را نیز فعال کنید تا دست رسی 

به آن ساده تر شود.

دو – چسباندن پنجره ها به گوشه تصویر

احتامالً از قابلیت چسباندن پنجره ها به لبه های چپ 

یا راست مطلع هستید که امکان کار هم زمان با دو 

اپلیکیشن را فراهم می کند. در ویندوز 10 این قابلیت 

صفحه منایش های  برای  مخصوصاً  و  یافته  بهبود 

گوشه ها  به  را  پنجره ها  تا  قادرید  حاال  بزرگ تر 

بچسبانید و از 4 اپلیکیشن هم زمان استفاده کنید. 

کافیست پنجره را از نوار عنوان گرفته و به گوشه 

دل خواه بکشید. این کار هم چنین با کلیدهای ترکیبی 

البته  است.  انجام  قابل  نیز  ماوس  ویندوز+نشان گر 

کامکان می توانید به شیوه سنتی پنجره ها را به لبه ها 

نیز بچسبانید.

سه – آنالیز و بررسی فضای هارد دیسک

در نسخه های قبلی ویندوز شام مجبور بودید برای 

هارد  فضای  حجم  که  اطالعاتی  دسته بندی  منایش 

دیسک را اشغال کرده بودند از نرم افزارهای جانبی 

استفاده کنید. در ویندوز 10 این قابلیت به صورت 

پیش فرض وجود دارد. کافیست در نوار جست وجو 

فضای  تا  کنید  تایپ  را   storage عبارت استارت  یا 

حافظه آنالیز شود. به این ترتیب می توانید متوجه 

شوید چه بخشی از فضای اشغال شده به آهنگ ها، 

برنامه ها  و  بازی ها  سیستمی،  فایل های  ویدئوها، 

اختصاص داده شده است.

چهار – اضافه کردن دسکتاپ مجازی جدید

این قابلیت محبوب os X رسانجام به ویندوز آمده 

دسکتاپ  چندین  راحتی  به  می توانید  شام  است! 

در  آن ها  از  و  کرده  تعریف  مختلف  چینش  با 

صفحه منایش های مختلف استفاده کنید. کافیست 

کنید  کلیک  وظیفه  نوار  در  را   task View دکمه 

یا بین  تا یک دسکتاپ مجازی دیگر ایجاد کرده و 

دسکتاپ ها سوییچ کنید. دکمه های ترکیبی میان بر 

این دستور هم دکمه ویندوز + tab هستند.

پنج – استفاده از اثر انگشت به جای پسورد

شاید بگویید برخی لپ تاپ های بازار با ویندوزهای 

قدیمی امکان ورود با اثر انگشت را دارند. اما این بار 

به عنوان بخشی از پلتفرم windows Hello ویندوز 

انگشت  اثر  از حس گرهای  10 به صورت پیش فرض 

پشتیبانی کرده و نیازی به نصب نرم افزار و درایور 

جانبی نخواهد بود. به این ترتیب در لپ تاپ ها و 

یا تبلت های ویندوزی مجهز به حس گر اثر انگشت 

می توانید زحمت وارد کردن پسورد را فراموش کنید.

 windows Hello پلتفرم  در  بدانید  است  جالب 

هم چنین  و  قرنیه  اسکن  حس گر  از  پشتیبانی 

اگر  پس  است؛  شده  تعریف  نیز  چهره  تشخیص 

تولیدکنندگان سخت افزار لپ تاپ های خود را مجهز 

به این حس گرها کنند ویندوز 10 از آن ها پشتیبانی 

خواهد کرد.

شش – مدیریت اعالن ها )نوتیفیکیشن ها(

از  را   CHarms bar رش  مایکروسافت  خوش بختانه 

سمت راست کم کرده و حاال مرکز اعالن های ویندوز 

)شبیه به os X( رس جای آن قرار گرفته است. به این 

ترتیب دیگر اعالن ها نرم افزارها را از دست نخواهید 

آن ها  دنبال  پراکنده  صورت  به  نیست  الزم  و  داد 

بگردید. کافیست روی آیکون اعالن ها کلیک کنید تا 

متامی آن ها جلوی چشامن تان قرار گرفته و هم چنین 

به تنظیامت رسیعی مانند بلوتوث، وای فای، موقعیت 

مکانی و … نیز دست رسی داشته باشید.

هفت – حالت مخصوص تبلت

ویندوز 8 سعی کرد تا محیط تبلت و دسکتاپ را با 

یکدیگر ترکیب کند که نتیجه آن خشم کاربران ماوس 

ویندوز  کاربری  رابط  به  سال ها  که  بود  کیبوردی  و 

مایکروسافت  دلیل  همین  به  بودند.  کرده  عادت 

تصمیم گرفته تا حالت تبلت را به صورت جداگانه 

در ویندوز 10 قرار دهد. کافیست مرکز اعالن ها را 

باز کنید و tablet mode را انتخاب کنید تا حالت 

بهینه شده برای ملس فعال شود. البته ویندوز 10 به 

صورت خودکار می تواند با توجه به سخت افزار رابط 

کاربری خود را تنظیم کند و وقتی تبلت را به داک 

کیبورددار متصل می کنید محیط کاربری دسکتاپ را 

در اختیارتان قرار دهد.

هشت – اسرتیم کردن بازی های ایکس باکس

که  می دانید  هستید  ایکس باکس  کاربران  از  اگر 

مایکروسافت به این پلتفرم بهای خاصی داده است. 

جدیدی  ایده  بازی ها  کردن  اسرتیم  این که  وجود  با 

نیست اما هامهنگی ویندوز 10 و ایکس باکس وان 

در بهرتین حالت ممکن قرار داد. اگر شبکه مناسبی 

در خانه داشته باشید می توانید بازی های ایکس باکس 

را به صفحه لپ تاپ یا مانیتور دسکتاپ خود منتقل 

کنید و تلویزیون را به سایر اعضای خانواده واگذار 

کنید.

EdgE نه – مرورگر کامالً جدید مایکروسافت

به  فراوان  مشکالت  دلیل  به  اکسپلورر  اینرتنت 

کاربران  انتقاد  مورد   7 و   6 نسخه های  در  خصوص 

قرار گرفت. مایکروسافت سعی کرد تا در طول چند 

سال نسخه های جدید این مرورگر را بهبود ببخشد 

تا بتواند سهم بازار از دست رفته خود را از کروم و 

فایرفاکس پس بگیرد اما با وجود این که ie از مزیت 

کاربران  بود  برخوردار  ویندوز  روی  بودن  پیش فرض 

دیگر  مرورگرهای  دانلود  برای  تنها  آن  از  معموالً 

استفاده می کردند!

به این ترتیب مایکروسافت تصمیم گرفت مرورگر 

نام  البته  و  کند  بازنویسی  دوباره  پایه  از  را  خود 

انتخاب کند. مرورگر جدید  جدیدی را هم برای آن 

کروم  با  منی تواند  افزونه ها  نظر  از  این که  وجود  با 

امکاناتی مانند حالت  اما  یا فایرفاکس رقابت کند 

به  را  وب  صفحات  روی  نوشنت  و  کورتانا  مطالعه، 

هم راه آورده است و امیدوار است بتواند به مرورگر 

اصلی کاربران تبدیل شود.

ده – سطل بازیافت را در منوی استارت قرار دهید

نباشد  مهم  برای شام چندان هم  ویژگی  این  شاید 

مهم  پوشه  یک  بازیافت  سطل  که  آن جایی  از  اما 

برای  می توانید  می شود  محسوب  سیستمی 

دست رسی راحت تر از همه جا آن را به منوی استارت 

متصل کنید. هامن طور که می دانید ویندوز 8 تقریباً 

قبلی  نسخه های  در  و  نداشت  استارت  منوی  یک 

نیز امکان قراردادن سطل بازیافت در منوی استارت 

 reCyCle bin وجود نداشت. کافیست در نوار وظیفه

 Pin to را جست وجو کرده و سپس راست کلیک و

start را انتخاب کنید.

یازده – به  اشرتاک گذاری شبکه های وای فای با دوستان

وجود  با   10 ویندوز   wi-Fi sense جدید  فناوری 

این که از نظر برخی کارشناسان یک مشکل امنیتی 

محسوب می شود می تواند برای برخی مفید باشد. به 

این ترتیب وقتی مهامنان وارد خانه شام می شوند اگر 

جزو مخاطبین ویندوز شام محسوwi-Fi-sense  شوند 

پرسیدن  بدون  کنند  استفاده  ویندوز 10  از  البته  و 

پسورد وای فای می توانند به شبکه شام متصل شوند. 

البته مخاطبان هیچ گاه متوجه نخواهند شد پسورد 

شام چیست اما می توانند از وای فای استفاده کنند.

دوازده – دست رسی آسان به تنظیامت

تنظیامت یکی دیگر از زمینه هایی است که ویندوز 

از  بسیاری  است.  کرده  عمل   8 ویندوز  از  بهرت   10

تنظیامت اصلی و پرکاربرد به صفحه جدیدی منتقل 

شده اند که settings نام دارد. به این ترتیب نیازی 

 Control Panel نیست که برای اکرث تنظیامت به

آن ها  دنبال  به  تنظیامت  از  خرواری  در  و  بروید 

بگردید؛ هرچند که برای تنظیامت بیشرت می توانید 

کامکان به Control Panel رس بزنید.

iOS سیزده – سازگاری با اندروید و

از  رسمی  صورت  به  بار  اولین  برای  حاال  ویندوز 

گوشی های اندرویدی و آیفون و آی پد نیز پشتیبانی 

اخیراً  مایکروسافت  که  می دانید  حتامً  می کند. 

منشرت  اندروید  پلتفرم  برای  زیادی  اپلیکیشن های 

مانند  خود  محبوب  هم چنین رسویس های  و  کرده 

آفیس را نیز برای متامی سیستم عامل های موبایلی 

 PHone عرضه کرده است. کافیست از منوی استارت

ComPanion را اجرا کنید تا بتوانید به صورت قدم به 

قدم و بدون مشکل آیفون یا گوشی اندرویدی خود را 

به ویندوز متصل کرده و اطالعات آن را همگام سازی 

کنید.

حالت  در  مدرن  اپلیکیشن های  اجرای   – چهارده 

دسکتاپ

نامیده  مرتو  قبال  که  مدرن  جدید  اپلیکیشن های 

می شدند در ویندوز 8 و 8.1 به صورت متام صفحه 

اجرا می شد و راهی برای اجرای آن ها در پنجره وجود 

نداشت. حاال در ویندوز 10 می توانید این اپلیکیشن ها 

مانند ایمیل، reader و تصاویر را به صورت پنجره ای 

بهینه سازی  اپ ها  این  هم چنین  کنید.  اجرا  نیز 

شده اند و اگر از آن ها در ویندوز 8 استفاده منی کردید 

ارزش آن را دارند که یک نگاه دیگر به آن ها بیندازید.
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بگو مگو از

اسکایپی شد...  و  فیس بوکی  افغانستان،  در  حکومت داری 
ارشف غنی، رییس دولت وحدت ملی، از روزی که برای 
تداوی به آملان رفته، هیچ مقام ارگ و سپیدار را بنا به فرمان 
به جای خویش مسئول حکومت داری معرفی نکرده است 
حکومت داری  فیس بوک،  و  اسکایپ  با  آملان  از  فعال  و 

می کند!!!

مردانگي، دشنام سنگيني ست!

از كنار زِن نحيف و ميانه سايل كه چند تا بچه ي قد و نيم قد 

ميان  را  تعادل اش  مني تواند  و  مي روند  باال  كولش  و  رس  از 

شلوغي اتوبوس پر از زن و مرد حفظ كند، عبور مي كنم و يب 

انصايف مانده بر نبِض دمل را باال مي آورم. دست مي كشيد بر 

چادِر سياِه خاك آلوِد بلندش كه داشت از نيمه ي رسش، عبور مي كرد تا غروِر دامِن پاك اش 

زير نگاه هاي هرزه و مسموم، ترك بر ندارد. دست دراز مي كرد كه از ميله ي سقِف كوتاه 

اتوبوس تكيه كند، دستش از ميانه ي راه، بر مي گشت كه پرِس كوچك بهانه گريش را آرام 

كند. دو ال مي شد كه بوجِي سنگنِي سفيد ش را از زير پاي مسافران بردارد و به گوشه ي 

خلوت كف اتوبوس جا به جا كند. اتوبوس، با ترمِز وحشتنايك مي ايستاد و زن، دست و پا 

از زمني و آسامن كنده، ميان جمعيت پرت مي شد و زخم زبان هاي زناين كه پرت شدِن تن 

نحيف اش، تعادل شان را بر هم زده بود. پتكه و ستكه هاي كمك راننده ي اتوبوس و راننده 

بوجِي سنگنِي خريدهايش،  اتوبوس،  و مسافراِن سخن رساي زن، زمني، زمان، شلوغِي 

آدم،  دِل  بر  داشت"  دست  دو  "فقط  كه  زن  نحيِف  تِن  و  معصوم  و  گري  بهانه  بچه هاي 

شامتت و ابتذال سنگيني مي ريخت. كيس چويك اش را براي زين كه صداي رساي شامتِت 

بر  نگرفت. كيس،  را  بچه هايش  دست  نكرد. كيس،  خايل  بود،  كابل  وحشيانه ي  زيسِت 

صبوري كلفت و قهرمانانه اش، آفرين نگفت. همرسش كجا بود؟ همرسش مرد بود و در آن 

هنگامه ي غريب، اسِم "مرد"، ننِگ زهرآگيني بود كه من بر حلقوم نانجيب ام حس كردم. 

مردانگي، دشنام سنگيني ست اين روزها!

زين كه ميان آن همه مصيبت و دشواري، فقط دو دست داشت، قهرمان بالفصِل من است.

رییس یا رسپرست یا نوکریوال شورای صلح گفته که تاریخ از 

مالعمر به نیکی یاد خواهد کرد.

کسی  به  )متعجدود  شدم  متعجدود  شنیدم،  که  را  این  من 

می گویند که از فرط تعجب دود از دماغ اش ساطع شود(. به 

همین خاطر، در این باره با تاریخ مصاحبه کردم.

من: جناب تاریخ سالم علیکم.

تاریخ: سالم. اوریانا فاالچی هستی؟

من: نه، خربنگار چهار صبح هستم.

تاریخ: آها روزنامه ی هشت صبح را دیده ام.

من: ببخشید جناب تاریخ. گفتم چهار صبح، نه هشت صبح. شام که منی توانید چهار را از 

هشت تشخیص بدهید...

تاریخ: ببخشی، من پیر شده ام و گاهی حواسم خوب کار منی کند.

من: جناب تاریخ، آیا درست است که شام از مالعمر به نیکی یاد خواهید کرد؟

تاریخ: من تاریخ ام و زود قضاوت منی کنم. بگذارید صد سال از من بگذرد، بعد من قضاوتم 

را عرضه می کنم.

من: لطف کنید و در همین مورد استثنا قایل شوید؟

دیگر،  از سویی  است.  من  معمول  رویه ی  این خالف  سو  از یک  نه، منی توانم.  تاریخ: 

ارشف غنی هم هنوز زنده است و ممکن است کارهایی بکند که مالعمر پیش اش شاگرد 

هم حساب نشود.

من: با وجود این، می توانید فقط ذره یی از قضاوت تان در مورد مالعمر را بیان کنید؟

تاریخ: نه. منی توانم. ولی از طرف من به این رسپرست شورای صلح بگو که من با تو پدر 

لعنت ِابله کار دارم. به او بگو طول تاریخ را که شنیده ای. من در طول خود ترا چنان رسوا 

کنم که ِخرَشغُموَپش ها به حالت گریه کنند...

من: ببخشید کی ها؟

تاریخ: ِخرَشغُموَپش ها. این ها کسانی بودند که در طول بنده اول ِخرس بودند، بعد شغال 

شدند، بعد موش شدند و آخر به پشه تبدیل شدند. این ها در حافظه ی من به ِخرَشغُموَپش ها 

معروف اند.

من: تشکر از وقت تان.

تاریخ: ببخشی. این ابله اعصابم را خراب کرد.

یعقوب یسنا

خادم حسني كرميي

Sakhidad Hatif  
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توتی: 
از تقابل با انریکه خوشحالم

مسی و نیمار 
به شکل عجیبی آماده اند

فالکائو: در چلسی فشاری
 برای گول زنی روی من نیست

فرانچسکو توتی، کاپیتان رم عنوان کرد که از تقابل با لوئیس 

انریکه، مربی سابقش تحت عنوان رسمربی بارسلونا، خوش حال 

است. 

جالوروسی به عنوان تیم حارض در جام خوان گامپرب به بارسلونا 

دعوت شده است. توتی نیز عنوان کرد که از این که بار دیگر با 

مربی سابقش روبرو می شود، خوشحال است. 

او گفت: خیلی خوشحامل که مقابل قهرمان اروپا بازی می کنیم. 

بازی عالی خواهد بود. از تقابل با بازی کنان بزرگ این تیم و 

به ویژه، لوئیس انریکه خیلی خوشحامل. به زودی تو را می بینم 

مربی! 

توتی در دوران حضور انریکه در رم، از حامیان او بود، هر چند 

که مربی اسپانیایی فصلی نا امید کننده در این تیم سپری کرد. 

توتی ادامه داد: رابطه ی خیلی خوبی بین ما در رم بود. او روی 

من حساب کرده بود و من هم کامال در اختیار تیم بودم.

لوئیس انریکه، رسمربی بارسلونا تاکید کرد که مسی و نیامر، 

ظرف یک هفته به آمادگی مورد نظر برای بازی مقابل سویا 

خواهند رسید. 

بارسلونا امروز در جام خوان گامپر مقابل رم قرار خواهد گرفت 

و یک هفته بعد نیز در تفلیس، سوپرجام اروپا را مقابل سویا 

برگزار خواهد کرد. 

لوئیس انریکه در نشست خربی دیروز خود در مورد ارزیابی اش 

از بازی های پیش فصل بارسا که با یک برد، دو شکست و یک 

تساوی برای این تیم همراه بود، چنین گفت: هامن بهرت که 

پیش فصل متام شد. هیچ وقت از بازی های پیش فصل خوشم 

منی آمده و مسابقات رسمی را ترجیح می دهم اما در مجموع، 

ارزیابی من مثبت بود. در برخی زمینه ها پیرشفت هایی داشتیم 

اما در دفاع هم چنان مشکالتی داریم.  

مرا  دو  هر  گفت:  نیامر  و  مسی  وضعیت  مورد  در  انریکه 

سورپرایز کردند و باید بگویم که به شکل عجیبی آماده اند. این 

دو وقتی به مترینات برگشتند، از آمادگی نسبی برخوردار بودند 

و این گونه نبود که بخواهند از صفر رشوع کنند. از حرفه ای گری 

آن ها لذت بردم. به من گفته اند که تا هفته بعد مقابل سویا، 

کامال روی فرم خواهیم بود. مقابل رم نیز به هر دو، دقایقی 

بازی خواهد رسید.  

در  سویا  مقابل  بعد  هفته  دیدار  مورد  در  بارسا  رسمربی 

سویا.  تا  هستم  خودمان  نگران  بیشرت  گفت:  اروپا  سوپرجام 

وجود  نگرانی هایی  نیستیم، همیشه  آماده  درصد  وقتی 100 

دارد. سویا هم بازی کنان مهمی را از دست داده و آن ها نیز با 

چالش های مخصوص به خود مواجه هستند؛ با این حال سویا 

همواره تیمی سخت کوش و جنگنده است. فریب نتایج بدی 

که در بازی های پیش فصل گرفتند را منی خوریم. 

رادامل فالکائو در حالی با قرارداد یک ساله قرضی از موناکو 

در  را  خود  نتوانست  گذشته  فصل  که  پیوست  چلسی  به 

منچسرتیونایتد به اثبات برساند و در 29 بازی از رقابت های 

این  کرد.  برای شیاطین رسخ گول زنی  بار  تنها چهار  مختلف 

رسان  و  فن خال  لوئیز  نظر  نتوانست  که  کلمبیایی  مهاجم 

باشگاه منچسرتیونایتد را برای ادامه همکاری جلب کند، کارش 

را در چلسی باانگیزه رشوع کرده و امید دارد زیر نظر مورینیو 

بار دیگر به روزهای اوجش بازگردد. 

روزنامه  با  گو  و   در گفت   لندنی  آبی پوشان  ساله  مهاجم 29 

احساس  دارم.  خوبی  خیلی  احساس  گفت:  »سان«  انگلیسی 

احساس  دارم. در ضمن  باالیی  اعتامدبه نفس  و  آزادم  می کنم 

مهاجامن  البته  باشد.  رویم  فشاری  گول زنی  برای  منی کنم 

را  خود  آرامش  من  ولی  هستند،  گول زنی  دنبال  به  همیشه 

حفظ کرده ام. به موقع گول ها هم از راه خواهند رسید. 

و  کاستا  دیه گو  داریم.  بزرگی  مهاجامن  در چلسی  افزود:  وی 

لوئی رمی متام کننده های فوق العاده ای هستند. ما در چلسی 

رقابت ساملی داریم و در نهایت این رسمربی است که تشخیص 

می دهد چه کسی در ترکیب تیم قرار بگیرد. انجام بازی های 

بیشرت باعث می شود تا رشد و پیرشفت بیشرتی کنیم و ما را 

آماده رقابت در این فصل می کند. 

)سوپرجام  خیریه  جام  دیدار  در  شب  یکشنبه  که  چلسی 

انگلیس( با نتیجه یک بر صفر مغلوب آرسنال، قهرمان جام 

حذفی شد، شنبه در هفته اول لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه 

استمفوردبریج پذیرای سوانسی است و استارت دفاع از عنوان 

قهرمانی اش را خواهد زد. 

رد پیشنهاد یوونتوس برای ماسکرانو

بنیتس: 
از دروازه بان هایم راضی هستم

والدس از رختکن یونایتد اخراج شد

گواردیوال: 
رسانه ها نباید برای من ترکیب انتخاب کنند

 مورینیو: 
رابطه ام با آبراموویچ خیلی بهتر شده

فردیناند: 
دیماریا از ترک منچسترمتاسف خواهد شد

مدیر دورتموند: 
کلوپ باید جانشین گواردیوال شود

انریکه: 
بازی کنان؛ ماسچرانو را به پیکه ترجیح دادند

برای  یوونتوس  پیشنهاد  بارسلونا،  باشگاه 

اناری ها  آبی  جذب خاویر ماسکرانو، هافبک 

را رد کرد. 

پس از مصدومیت سامی خدیرا، بیانکونری ها 

که با تعدد مصدومیت های هافبک آملانی در 

طول فصل های اخیر، خیال شان از بابت پست 

هافبک میانی راحت نیست، قصد دارند این 

از همین رو، خاویر  پست را تقویت کنند و 

ماسکرانو در لیست خرید آن ها قرار داشت و 

رسانه های ایتالیایی خرب از پیشنهاد یووه برای 

جذب او داده بودند. 

اما توتواسپورت دیروز مدعی شد که بارسلونا 

با پیشنهاد یووه مخالفت کرده و قصد فروش 

هافبک آرژانتینی موثر خود را ندارد. یووه باید 

به دنبال دیگر گزینه ها از جمله اکسل ویتسل 

باشد. 

عنوان  مادرید  رئال  رسمربی  بنیتس،  رافائل 

اختیار  در  که  دروازه بان هایی  از  که  کرد 

دارد، خوش حال است و نیازی به خرید دخیا 

منی بیند. 

ماه  چند  طول  در  منچسرتیونایتد  دروازه بان 

بوده  نزدیک  رئال مادرید  به حضور در  اخیر 

است. قرارداد او فصل آینده به پایان خواهد 

رسید و تا به حال پیشنهادهای یونایتد برای 

متدید را رد کرده است. بسیاری معتقدند که 

او احتامال فصل آینده با امتام قراردادش به رئال 

خواهد پیوست ولی بنیتس عنوان کرد که از 

دروازه بان هایی که در اختیار دارد راضی است. 

او گفت: من راجع به بازی کنان دیگر تیم ها 

صحبت منی کنم. دخیا بازی کن ما نیست. من 

راضی  دارم  اختیار  در  که  دروازه بان هایی  از 

را  دروازه بان سوم  یانز هم  یا  پاچکو  هستم. 

کیلور  و  کاسیا  کیکو  و  داد  تشکیل خواهند 

هستند.  ما  دیگر  دروازه بان  دو  نیز  ناواس 

صحبت  دروازه بان ها  این  به  راجع  فقط  من 

می کنم، نه دروازه بان های تیم های دیگر. 

از  بارسا،  سابق  دروازه بان  والدس،  ویکتور 

رختکن تیم اول منچسرتیونایتد اخراج شد تا 

جدایی اش از این  باشگاه قطعی شود.  

مترینات  در  حضور  برای  گذشته  روز  که  او 

شیاطین رسخ به کمپ کارینگتون  رفته بود، 

خال،  فان  لوئیس  دستور  به  که  شد  متوجه 

ساله های   21 زیر  تیم  رختکن  به  وسایلش 

باشگاه منتقل  شده و به او گفته شد که دیگر 

در تیم اول باشگاه جای ندارد.  

گفته می شود این اتفاق باعث ناراحتی سایر 

این  زیرا  شده  هم  منچسرتیونایتد  بازی کنان 

باتجربه  دروازه بان  این  بی احرتامی  به  یک  را 

می دانند.  

منچسرتیونایتد  در  که  ماهی   8 در  والدس 

بین  محبوب  بازی کنی  به  دارد،  حضور 

هم تیمی هایش تبدیل شد اما  لوئیس فان خال 

با او مشکل پیدا کرد و نام او را در فهرست 

تیمش برای اردوی آمریکا هم قرار نداد. 

به  مونیخ،  بایرن  رسمربی  گواردیوال،  پپ 

واکنش رسانه ها در مورد انتخاب ترکب اصلی 

تیمش واکنش  نشان داد و تاکید کرد که خود 

بازی کنان باید برای قرار گرفنت در ترکیب او را 

متقاعد کنند، نه رسانه ها.  

بازی کنان  که  کردند  ادعا  آملانی  رسانه های 

از سبک کاری گواردیوال  راضی نیستند  بایرن 

و نیمکت نشینی ماریو گوتزه در دیدار مقابل 

این  آملان،  کاپ  سوپر  دیدار  در  ولفسبورگ 

 شایعات را تقویت کرد.  

گواردیوال به خربنگاران گفت: ما در یک دیدار 

شاید  نکرد.  بازی  گوتزه  کردیم،  بازی  رسمی 

باید در مورد  آرین روبن یا توماس مولر سوال 

مطبوعاتی  کنفرانس  هر  در  کنید. منی توانم 

بازی کن  یا  آن  بازی کن  این  چرا  که  بگویم 

نتوانسته بازی کند.  

تنها 11 بازی کن می توانند بازی کنند. بازی کنان 

را  این  باید  هم  رسانه ها  و  می دانند  را  این 

بدانند. گوتزه  یکی از بازی کنان مورد عالقه من 

است. فصل گذشته او در همه بازی های ما، به 

جز دو- سه بازی،  حضور داشت.  

انجام  زمین  در  بازی هایی  که  با  باید  آن ها 

می دهند، من را متقاعد کنند؛ در هر دیدار، 

نه در گذشته. آن ها  باید من را متقاعد کنند، 

نه رسانه ها. لوتار ماتیوس، کاپیتان سابق تیم 

مورینیو  که  کرد  اعالم  تازگی  به  آملان،  ملی 

رسمربی  گواردیوالست  اما  از  بهرتی  مربی 

ندارد:  مقایسه ها  این  به  عالقه ای  اسپانیایی 

هم  رسانه ها  کنند.  انتقاد  می توانند  همه 

می توانند  از من انتقاد کنند. مورینیو یکی از 

بهرتین  دنیاست. منی دانم من  مربیان  بهرتین 

بهرتین  نیستم  که  این جا  من  نه.  یا  هستم 

مربی دنیا باشم؛ بلکه باید بهرتین عمل کرد را 

در تیم داشته باشم.  

خیلی  که  می گویند  شوم،  پیروز  من  اگر 

خوب هستم. اگر پیروز نشوم، می گویند که 

بازی کنان من را درک منی کنند. همه چیز به 

نتایج بستگی دارد.  گواردیوال در مورد شایعه 

پیوسنت پدرو به بایرن هم گفت: تردیدی در 

ملی  با  تیم  او  نیست.  او  توانایی های  مورد 

بارسا قهرمان  با  اروپا شده و  اسپانیا قهرمان 

اللیگا. او در همه رقابت ها به قهرمانی رسیده 

است.  وقتی برای تیمی مانند بارسا بازی های 

تیم  انجام می دهید، می توانید در هر  زیادی 

بازی  او در  پست های زیادی  بازی کنید.  دنیا 

کرده و من برای او بهرتین ها او آرزو می کنم. او 

بازی کنی خوب و یک پرس خوب  است.  

نشود،  مصدوم  او  اگر  اشتایگر؟  شواین 

موفقیت  به  منچسرتیونایتد  با  که  مطمئنم 

می رسد. حیف بود که او در  دو سال گذشته 

درصد   100 و  داشت  زیادی  مصدومیت های 

آماده نبود. 

دو  کسب  وجود  با   2007 سال  مورینیو  ژوزه 

توسط  چلسی،  با  انگلیس  قهرمانی  عنوان 

کار  از  آبراموویچ"،  "رومن  باشگاه  این  مالک 

برکنار شده بود. 

مورینیو سپس به اینرت و رئال رفت و در این دو 

باشگاه نیز عناوین متعدد قهرمانی را جشن 

گرفت. او سال 2013 پس از یک فصل کابوس وار 

با رئال، بار دیگر به چلسی بازگشت و پس از 

یک سال بدون جام، موفق شد فصل گذشته 

این تیم را به قهرمانی لیگ برتر انگلیس و نیز 

جام اتحادیه هدایت کند. 

در  اسپورتس  اسکای  با  مصاحبه  در  مورینیو 

گفت:  آبراموویچ  با  اش  رابطه  کیفیت  مورد 

در مقطع اول حضورم در چلسی، ارتباطم با 

آبراموویچ خیلی خوب بود اما منی توانم کتامن 

کنم که بر رس یک رسی مسائل باهم اختالفاتی 

داشتیم. حاال دیگر آن مشکالت را هم باهم 

نداریم و روابط مان بسیار بهرت از گذشته شده 

است. 

وقتی سال 2013 رئال را ترک کرده و دوباره به 

چلسی برگشتم، آبراموویچ از من خواست تا 

تیم را برای کسب عناوین قهرمانی مهیا کنم. 

سال اول تقریبا به کسب قهرمانی در انگلیس 

توفیقی  اما  شدیم  نزدیک  قهرمانان  لیگ  و 

به  رسانجام  گذشته  فصل  اما  نکردیم  کسب 

هدف مان رسیده و در دو جبهه قهرمان شدیم. 

حاال در سال سوم، امیدواری ها برای تداوم این 

موفقیت بیشرت نیز شده اند.

آنخل دی ماریا تنها پس از یک فصل حضور در 

منچسرتیونایتد، در آستانه جدایی از این تیم و 

پیوسنت به پاری سن ژرمن قرار دارد. 

رقم  با  گذشته  تابستان  آرژانتینی،  ستاره 

به  مادرید  رئال  از  یورو  میلیون  هنگفت 75 

فروغ  نتوانست  هرگز  اما  پیوست  یونایتد 

گذشته خود را تکرار کند و در انتهای فصل، 

توسط لوئیس فن خال به یک نیمکت نشین 

مبدل شد. 

طبق گزارش رسانه های فرانسوی و انگلیسی، 

توافقات کلی بین یونایتد و Psg بر رس انتقال 

دی ماریا صورت گرفته و حتی این بازی کن دو 

روز پیش در قطر تست های پزشکی پاری سن 

ژرمن را نیز پشت رس گذاشت. 

رسخ،  شیاطین  اسبق  کاپیتان  فردیناند،  ریو 

 esPn در مورد جدایی احتاملی دی ماریا به

آورد  یاد خواهد  به  ماریا همیشه  گفت: دی 

که در منچسرتیونایتد یک بازنده و شکست 

خورده بوده است. او یک روز از ترک یونایتد 

به عنوان یک حرفه ای،  متاسف خواهد شد. 

اگر من جای او بودم یونایتد را ترک منی کردم؛ 

بلکه می ماندم و برای اثبات شایستگی هایم 

می جنگیدم. 

ماریا  دی  داشتم  دوست  هوادار  یک  نگاه  از 

گرفنت  پس  برای  و  مباند  منچسرتیونایتد  در 

جایگاهش مبازره کند. از بازی کنی که برای به 

خدمت گرفتنش، مبلغ هنگفتی هزینه شده 

اما این گونه  انتظار هم می رود  است، همین 

به نظر می آید که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. 

جدایی  از  هواداران  برخی  چرا  منی کنم  درک 

دی ماریا رسخورده و مایوس شده اند. در هر 

صورت این هم یک نوع تجارت است. 

هانس یواخیم واتسکه، مدیر باشگاه دورمتوند 

معتقد است که گواردیوال روزهای پایانیش در 

بایرن را سپری می کند و فصل بعد جایی روی 

نیمکت این تیم نخواهد داشت. 

ولفسبورگ  از  مونیخ  بایرن  شکست  از  پس 

در سوپرجام آملان و هت تریک گواردیوال در 

انتقادات  موج  جام،  این  کسب  برای  ناکامی 

بر علیه این رسمربی اسپانیایی در آملان شدت 

از  پرسش ها  جدی ترین  از  یکی  است.  گرفته 

گواردیوال، در مورد علت بازی ندادن به گوتزه 

در بایرن است. مساله ای که واکنش تند پپ را 

به همراه داشت. در این میان مدیر دورمتوند 

نیز با اظهارنظر دیروز خود بر آتش انتقادات 

 rHeinisCHe" به  او  افزود.  گواردیوال  علیه  بر 

فصل  گواردیوال  می دانم  بعید  گفت:   "Post

بعد هم در بایرن مباند. به عقیده من کلوپ 

برای بایرن گزینه مناسب تری از گواردیوالست. 

من کلوپ را به خوبی می شناسم و می دانم 

که قدرت مربی گری در هر تیم بزرگی را دارد. 

فکر می کنم کلوپ و بایرن، 100 درصد مناسب 

یورگن  است  ذکر  به  الزم  بود.  خواهند  هم 

از 7 سال  پایان فصل گذشته، پس  در  کلوپ 

از مربی گری دورمتوند کنار رفت و جای خود 

را به توخل داد.

بارسلونا  بازی کنان  میان  در  رای گیری  دیروز 

انجام  تیم  این  چهارم  کاپیتان  تعیین  برای 

جای  به  ماسچرانو  نیز  نهایت  در  و  گرفت 

پیکه، به عنوان کاپیتان چهارم برگزیده شد. 

در  و  نوکمپ  در  بارسلونا  است  قرار  امروز 

جام خوان گامپر، رودرروی as رم قرار بگیرد. 

به همین منظور لوئیس انریکه در نشستی 

خربی رشکت کرد و به سواالت خربنگاران پاسخ 

گفت. 

انریکه در مورد وضعیت کنونی بارسا و اهدافی 

که از این مسابقه دنبال می کند گفت: در حال 

حارض با متام بازی کنان، مترینات آماده سازی را 

ادامه می دهیم و روی بازی امروز متمرکز شده 

ایم. مشکل است بارسلونای واقعی را در بازی 

امروز ببینیم. نگران وضعیت بازی کنان هستم 

و معتقدم به بازی های بیشرتی برای رسیدن به 

هامهنگی فصل گذشته نیاز داریم. 

که  هرچند  نیست  مهم  چندان  بازی  نتیجه 

مثل همیشه دوست دارم این بازی را نیز به 

نفع خودمان متام کنیم ولی به اهدافی باالتر 

می کنم.  فکر  رم  مقابل  در  پیروزی  از کسب 

مقابل  و  نوکمپ  در  دیگر  یک بار  همین که 

خوش حالی  جای  می کنیم  بازی  هواداران مان 

دارد.  

جدایی  بازی کنان  وضعیت  مورد  در  انریکه 

دلیل محرومیت  به  گفت:  پدرو  طلبی چون 

و  کنیم  جذب  جدید  بازی کنی  منی توانیم 

نداریم؛  هم  بازی کنان  فروش  برای  متایلی 

مگر این که بازی کنی خودش از ما درخواست 

جدایی کند. حاال زمان مناسب برای صحبت 

در مورد وضعیت پدرو نیست اما این را بگویم 

که آماده ایم هرگونه مشکلی را حل کنیم.  

جای  به  ماسچرانو  انتخاب  مورد  در  انریکه 

پیکه به عنوان کاپیتان چهارم بارسلونا گفت: 

در این مورد بازی کنان تصمیم گیرنده بودند 

او  برای  دادند.  ترجیح  را  ماسچرانو  آن ها  و 

خوشحامل اما همیشه هستند بازی کنانی که 

یک  هم چون  کاپیتانی،  بازوبند  بسنت  بدون 

کاپیتان در زمین عمل می کنند و تاثیر خاص 

خود را روی بازی کنان دیگر دارند. 
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مأموران  از سوی  تن  بدین سو، 205  دو هفته  از  اطالعات روز: 
پولیس به اتهام جرایم جنایی در کابل بازداشت شده اند.

عبدالرحمان رحیمی، فرمانده پولیس کابل دیروز، سه شنبه، 13 اسد، 
در نشست خبری در کابل گفت که این افراد به اتهام دست داشتن در 
قتل، سرقت مسلحانه، فروش مواد مخدر، حمل سالح غیر قانونی و 

داشتن مقدار مواد منفجره و یک سیم باکس بازداشت شدند.
 آمار ارائه شده از سوی فرمانده پولیس کابل، نشان می دهد که در این 
مدت، گراف جرایم اخالقی، سرقت های مسلحانه و فروش مواد مخدر 
بلند بوده است. بر اساس این آمار از این 205 نفر، 47 نفر در ارتباط به 
جرایم اخالقی، 41 نفر به جرم سرقت های مسلحانه و 33 نفر به جرم 

فروش مواد مخدر بازداشت شده اند.
آقای رحیمی افزود که پولیس کابل مقدار زیاد از یونیفورم نظامی و 
وسایل جارحه که، در شهر کابل بطور مخفی و غیرقانونی به فروش 

می رسید، را کشف، عامالن و فروشندگان آن را بازداشت کرد اند.
به  موتر  و  بازداشت  نیز  موتر  عراده  افزود سارقان یک  او  هم چنان 

صاحب اصلی آن برگردانده شده است.
به گفته ی آقا رحیمی، افراد بازداشت شده به جرم شان اعتراف کرده و 

قضیه تحت تحقیق و بررسی بیشتر پولیس قرار دارد.
گفته می شود که بازداشت این افراد از قتل و سرقت های مسلحانه در 

کابل تاحدی جلوگیری خواهد شد.
باشندگان کابل هم واره از سرقت های مسلحانه توسط افراد مسلح غیر 

مسئول شکایت کرده اند.
 

آغاز کمپاین جمع آوری معتادان از شهر کابل 
از سویی هم، فرمانده پولیس کابل در این نشست خبری گفت که 
کمپاین پاک کاری شهر کابل از وجود معتادان آغاز شده و پولیس، در 

هیچ محل شهر کابل به معتادان اجازه ی تجمع را نخواهند داد.
او اشاره کرد که منطقه ی پل سوخته ی شهر کابل را از وجود معتادان 
مواد مخدر پاک کرده و می تواند در مدت یک هفته، تمام معتادان 

شهر کابل را جمع آوری کند.
اما او افزود که بنابر عدم همکاری ارگان های ذیربط و نبود ظرفیت 

تداوی معتادان، در این راستا اقدام نکرده است. 
به گفته ی آقای رحیمی، پل سوخته در 12 سال گذشته، بزرگ ترین 
محل فروش و استفاده از مواد مخدر بوده و سر از امروز، سه شنبه، 
که تمام معتادان از این محل رانده شده اند و پولیس به معتادان اجازه 

نخواهند داد که زیر این پل زندگی کنند.
افزون بر پِل سوخته، صدها معتاد شب و روز خود را در زیر پل ها و 

مکان های نامناسب در نقاط مختلف شهر کابل می گذرانند.
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اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 

حکومت وحدت می گوید که فساد به عنوان یک 

پدیده ی شوم در نتیجه ناکار آمدی نظام، بدل به 

شده  کشور  در  ساز  بحران  و  فراگیر  چالش  یک 

است.

فعاالن  با  دیداری  در  گذشته  روز  عبدالله  آقای 

روند مردمی مبارزه با فساد، گفت که مبارزه با این 

چالش با تعهد سیاسی رهربان، فشار جامعه مدنی 

و مبارزه فراگیر مردمی نتیجه خواهد داد.

شکنی  »قانون  گفت:  دیدار  این  در  عبدالله 

از  که  است  شده  سبب  کشور  در  ساله  چندین 

فرهنگ  به یک  بدل  قانون،  از  معافیت  یک سو 

ما  سیاسی   – اجتامعی  نظام  بر  حاکم  و  شوم 

شود و از سوی دیگر حکومت داری خوب و روند 

قانون  قربانی  مردم،  برای  مؤثر  خدمت رسانی 

شکنی و بی عدالتی های گسرتده شود.«

در  بحران  و  چالش ها  این  با  مبارزه  افزود:»  او 

قدم اول نیازمند تعهد سیاسی قاطع رهربی نظام 

می باشد و در در کنار تعهد سیاسی رهربان نیازمند 

مبارزه فراگیر مردمی می باشد.«

باید در  مبارزه فراگیر مردمی  به گفته ی عبدالله، 

مدنی  جامعه  اعضای  و  نهادها  فعالیت  نتیجه ی 

شکل بگیرد تا همه با هم بتوانیم با فرهنگ شوم 

چندین ساله معافیت از قانون مبارزه کنیم.

اطمینان  شام  به  که  گفت  فعاالن  این  به  او 

فساد  با  مبارزه  برای  قاطعم  تعهد  بر  که  می دهم 

ایستاده ام و از تالش شام نیز قدر دانی می کنم.

اعضای روند مردمی مبارزه با فساد، که به صورت 

رضاکارانه برای مبارزه با فساد فعالیت می کنند، در 

از کارکردها و دست آوردهای  این دیدار، گزارش 

در  کشور  اجرایی  رییس  با  نیز  را  خود  ساله  یک 

میان گذاشتند.

این فعاالن کارکرد حکومت وحدت ملی را در امر 

مبارزه با فساد رضایت بخش ندانستند.

داخله،  معارف،  عالی،  تحصیالت  وزارت های 

مالیه، عدلیه، تجارت و صنایع، معادن و پطرولیم، 

مخابرات و دادستانی کل از نهادهایی استند که 

در این مدت مورد بررسی و ارزیابی این روند قرار 

گرفته اند.

به گفته ی آن ها فساد در میکانیزم توزیع معاشات 

شیوه ی  در  قرارداد ها،  عقد  در  دولت،  کارمندان 

صورت  به  موارد  بیشرت  که  کارمندان  استخدام 

در  است،  گرفته  صورت  غیرمعیاری  و  غیرقانونی 

موجودیت کادرهای ضعیف، در تورم تشکیالتی و 

در چارچوب قانونی ضعیف از مهم ترین چالش های 

هستند که در این اداره ها از سوی فعالن جامعه  

مدنی ارزیابی و شناسایی شده است.

برای  دولت  تعهد  از  حکومتی  رهربان  حالی  در 

محوه فساد سخن می زنند که افغانستان از جمله ی 

فاسد ترین کشورهای جهان است. فساد از جمله 

چالش های اصلی در برابر نظام وجود دارد.

که  دارد  وجود  هم  انتقادهایی  حال  همین  در 

رهربان حکومت وحدت ملی، مبارزه با فساد را در 

اولویت کاری خویش قرار نداده است.

0796020856 و 0789645160

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید

رییس اجرایی: با تعهد سیاسی رهبران
 و فشار جامعه مدنی مبارزه با فساد نتیجه می دهد

205 تن به اتهام 
جرایم جنایی در 
کابل، بازداشت 
شدند


