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صفحه5

غنی: 
پاکستان پناه گاه امن 

برای تروریستان و محل 
کارخانه های بمب سازی است 

عبداهلل: 
پاکستان برای مبارزه با 

تروریزم یک قدم بر نداشته

رییس جمهور غنی خطاب به مردم پاکستان گفت: 
»من از ملت و دولت پاکستان می پرسم که اگر 
گروهی چنین قتل عامی که در شاه شهید کابل شد در 
اسالم آباد انجام می داد و این گروه در خاک افغانستان 
پناه گاه و در شهرهای بزرگ ما دفتر و مراکز آموزشی 
می داشت، آن گاه واکنش شما چه می بود، آیا به ما به 
عنوان دوست خود می دیدید یا دشمن.«

عبداهلل تأکید کرد که پاک سازی دولت از وجود 
جاسوسان در اولویت های کاری حکومت وحدت ملی 
خواهد بود.
او افزود که پاک سازی جاسوسان از بدنه دولت در 
گذشته صورت نگرفته، اگر ما هم اقدام نکنیم بدون 
شک زیر سوال سخت مردم قرار می گیریم.
آقای عبداهلل در مورد نتیجه ی این کار گفت که  اگر 
این افراد شناسایی گردد از همه حمالت انفجاری و 
تروریستی در کشور جلوگیری خواهد شد.
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روزهای  در  انتحاری  حمالت  شدت  از  پس  روز:  اطالعات 
اخیر در کابل و برخی والیت های دیگر، اکنون رییس جمهور 
غنی به رصاحت پاکستان را متهم می کند که تاهنوز انتحاری از 

این کشور وارد افغانستان می شود.
طور  به  اخیر  ماه  دو  »حوادث  می گوید:  غنی  جمهور  رییس 
عام و روزهای اخیر به طور خاص، نشان داد که هنوز النه های 
مردم  که  بم هایی  ساخت  فابریکه های  و  انتحاری  تربیت 
آن  در  گذشته  مثل  می کشند  خون  و  خاک  به  را  ما  بی گناه 

کشور)پاکستان( فعال است.«
خربی  نشست  یک  در  گذشته  روز  که  غنی،  جمهور  رییس 
کابل  در  دفاعی کشور  و  امنیتی  مقام های  و  وزیران  با حضور 
صحبت می کرد، گفت گروهی که حمالت اخیر کابل و سایر 
والیت ها را سازمان می دهند در خاک پاکستان و در شهرهای 

بزرگ آن دفاتر و مراکز آموزشی دارند.
گفت:  و  خواند  عطف  نقطه  را   کشور  در  اخیر  حوادث  او 
»هامن گونه که انفجار پشاور و قتل صد ها کودک بی گناه، یک 
نقطه عطف در تاریخ آن کشور شمرده شد، حوادث اخیر کابل 

و برخی والیات برای ما نیز یک نقطه عطف است.«
ما  افزود که  و  را تحمیلی خواند  غنی جنگ جاری در کشور 

منی توانیم بیش از این شاهد به زمین ریخنت خون مردم خود در 
جنگی باشیم که از بیرون صادر و بر مردم ما تحمیل می شود.

آقای غنی در ادامه گفت ما صادقانه برای رسیدن به صلح تالش 
کردیم. ما تحلیل را با طرف پاکستانی رشیک ساختیم تا هر دو 
طرف به مقابله هدف مند و رستارسی با تروریسم برویم و بساط 

خشونت را از هر دو کشور بر چینیم.
اما آقای غنی با انتقاد از عمل کرد پاکستان گفت: »ما به صلح 
اعالم  جنگ  ما  خالف  بر  پاکستان  قلم رو  در  اما  داشتیم  امید 
می شود و این در حقیقت از یک ملت و کشور همسایه دشمنی 

واضح است.«
او افزود که افغانستان در همه این مدت منتظر بود که پاکستان 
نشان  افغانستان  در  صلح  آوردن  برای  را  خود  ظرفیت  و  اراده 
که  است  اجتامعی  برپایی  شاهد  هنوز  »پاکستان  اما  بدهد؛ 

دست هایی از آن جا به ما پیام جنگ می فرستند.«
رییس جمهور غنی خطاب به مردم پاکستان گفت: »من از ملت 
و دولت پاکستان می پرسم که اگر گروهی چنین قتل عامی که 
در شاه شهید کابل شد در اسالم آباد انجام می داد و این گروه 
در خاک افغانستان پناه گاه و در شهرهای بزرگ ما دفرت و مراکز 
آموزشی می داشت، آن گاه واکنش شام چه می بود، آیا به ما به 

عنوان دوست خود می دیدید یا دشمن.«
او در ادامه از حکومت پاکستان خواست، آن گونه که تروریسم 
نیز  افغانستان  با  ارتباط  در  است،  کرده  تعریف  خود  برای  را 

هامن گونه با وضاحت برخورد کند.
در همین حال رییس جمهور از نیروهای امنیتی سپاس گزاری 
کرد و گفت که این نیروها جای خالی بیش از صدهزار نیروی 
مجهز بین املللی را پر کرده و به حمالت مخالفان مسلح دولت 
پاسخ های دندان شکن داده اند. او گفت مرگ مال عمر ثابت 
کرد که جنگ در افغانستان به خاطر دیگران در جریان است 
و »کسانی که امیراملؤمنین خوانده می شوند و در ظاهر جنگ 

به خاطر و به فرماندهی آن ها ادامه دارد، اصال وجود ندارند.«
هفته ی  جریان  در  که  می گیرد  صورت  آن  از  پس  انتقاد  این 
جاری چهار حمله ی انتحاری در کابل دست کم جان 60 تن را 

گرفته و بیش از چهار صد دیگر نفر را زخمی کرد.
نشست  در  نیز  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  حال  همین  در 
در  پاکستان  هم کاری  عدم  از  شدید  انتقاد  با  وزیران  شورای 
و  افغانستان  روند گفت وگوهای صلح  و  تروریزم  با  مبارزه  امر 
طالبان گفت که پاکستان تاهنوز یک گام صادقانه در این راستا 

برنداشته است.

حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات 
وحدت ملی دیروز دوشنبه، 19 اسد، در نشست شورای وزیران 
و  تروریزم  با  مبارزه  امر  در  پاکستان  از عدم هم کاری  انتقاد  با 
روند گفت وگوهای صلح افغانستان و طالبان گفت که پاکستان 

تا هنوز یک گام صادقانه در این راستا برنداشته است.
پیش از این نیز از عدم هم کاری پاکستان با افغانستان در روند 
دولتی  مقام های  سوی  از  انقادهای  تروریزم  با  مبارزه  و  صلح 
شده بود؛ اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی این نخستین 
از سوی یک مقام ارشد حکومتی است که علیه  انتقاد شدید 

عمل کرد پاکستان صورت می گیرد.
عبدالله با انتقاد شدید از سیاست پاکستان در روند گفت گوهای 
صلح گفت: »انتظار ما از آنان عمل صادقانه است نه گفتار نرم.«
عمل  و  گفتار  نیت،  در  هم  باز  افغانستان  »حکومت  افزود:  او 
و  دوستی  روابط   خوب،  روابط  خواستار  که  ساخت  ثابت 
در  مداخله  عدم  و  متقابل  احرتام  اساس  بر  نیک  همسایگی 
از آن چیزی که  فراتر  امور داخلی یکدیگر است و قدم هایی 
برداشت  را  قدم ها  این  می دادند حکومت  اجازه  ما  به  ما  مردم 
ما توقع داشتیم  این راستا  متأسفانه هم کاری صادقانه که در  و 
هیچ نوع هم کاری با افغانستان تا امروز در ظرف ده ماه گذشته 
پاکستان صورت نگرفته  از طرف  با تروریزم  مقابله  در راستای 

است.«
آقای عبدالله ضمن انتقاد از عمل کرد پاکستان در راستای مبارزه 
با تروریزم و عدم هم کاری این  کشور در روند گفت وگوهای 
صلح، پاکستان را مکانی خواند که تروریستان جنایت کننده در 

افغانستان در این کشور تجهیز می شوند.

خوبی  حرف هایی  داشتیم،  خوبی  »صحبت های  اگفت:  او 
شنیدیم؛ اما آنانی که در افغانستان جنایت می کنند در آن جا _ 
پاکستان _ متویل و تجهیز می شوند، آزادانه در پاکستان مجلس 

می گیرند.«
افغانستان  دولت  که  کرد  تأکید  اجرایی  رییس  حال  همین  در 
باید یک بار دیگر سیاست های خود را در قبال پاکستان و روند 

صلح مورد بازنگری قرار دهد.
و  عمل  در  را  خود  نیک  نیت  افغانستان  که  می گوید  عبدالله 
باید  اما  است؛  داده  نشان  صلح  به  رسیدن  راستاری  در  گفتار 
و  طالبان  طرف  از  ما  نیک  نیت  کجا  در  که  شود  بازنگری 

حامیت کنندگان آن ها نشانه ی ضعف ما تلقی شده است.
 پس از مرگ مال عمر، پاکستان اعالم کرد که به خواست طالبان 
دور دوم گفت وگوهای صلح تا مدت زمانی نامعلوم به تعویق 

افتاده است.
در  اسد   9 تاریخ  به  صلح  گفت وگوهای  دوم  دور  بود  قرار 
آن  معین  زمان  در  گفت وگوها  این  اما  شود؛  برگزار  پاکستان 

برگزار نشد.
کاری  اولویت  در  جاسوسان  وجود  از  دولت  پاک سازی 

حکومت خواهد بود
شورای  گذشته  روز  نشست  در  اجرایی  رییس  هم،  سویی  از 
وزیران گفت که افراد خائین و جاسوس در درون نظام وجود 
دارند که جنایت شان علیه مردم، کم تر از جنایات طالبان نیست.

جا  همین  دولت،  درون  در  خائینانی  که  افزود  عبدالله  آقای 
زندگی می کنند و در همین جا از جنایت حامیت می کنند.

عبدالله تأکید کرد که پاک سازی دولت از وجود جاسوسان در 

اولویت های کاری حکومت وحدت ملی خواهد بود.
گذشته  در  دولت  بدنه  از  جاسوسان  پاک سازی  که  افزود  او 
نکنیم بدون شک زیر سوال  اقدام  ما هم  اگر  نگرفته،  صورت 

سخت مردم قرار می گیریم.
آقای عبدالله در مورد نتیجه ی این کار گفت که  اگر این افراد 
شناسایی گردد از همه حمالت انفجاری و تروریستی در کشور 

جلوگیری خواهد شد.
این اظهارات در حالی ست که بعد از مرگ مال عمر، شامری 
از کارمندان دولتی در مراسم که برای سوگواری مال عمر گرفته 

شده بود، رشکت کرده بودند.
دولت بعد از آن برگزاری مراسم برای مال عمر را ممنوع اعالم 
کرد که این دستور دولت شامری از شخصیت های سیاسی را 

ناراحت ساخت. 
مشاور  و  کرزی  حامد  مالیه  وزیر  زاخیلوال،  عمر  جمله،  از 
دولت  تصمیم  این  با  غنی،  جمهور  رییس  فعلی  اقتصادی 
مرگ  به  نوشت:»  خود  فیس بوک  صفحه  در  و  کرد  مخالف 
مال عمر نه غمگین هستم و نه هم خوشحال، به این خاطر که 
منی دانم عواقب کشور چه خواهد شد؛ ولی هر اداره ی دولتی 
و فرد اگر از برگزاری مراسم فاتحه مال عمر جلوگیری کند، قطعاً 

با آن مخالف هستم.«
در  را  مردم  واکنش های  از  موجی  زاخیلوال  گفته ی  این 
صفحه های اجتامعی به دنبال داشت. از نظر مردم مال عمر در 
دوران رهربی خود عامل کشتار مردم افغانستان بوده و برگزاری 
هزارها شهید  پاگذاشنت روی خون  او،  برای  مراسم سوگواری 

این وطن است.

اطالعات روز: افراد گروه داعش 10 تن را به اتهام هم کاری 
با طالبان در والیت ننگرهار، با انفجار چندین مبب به صورت 

دسته جمعی کشتند.
یک ویدیوی منترش شده از سوی این گروه نشان می دهد که 
در بدن این افراد مبب بسته شده و بعد هم زمان از سوی افراد 

داعش منفجر می شود.
داعش ادعا کرده که این افراد از قوم های ایدر خیل، بابر خیل 
و ریندار خیل چندی پیش در »هم کاری با طالبان و حکومت 

افغانستان« در ننگرهار علیه این گروه اقدام کرده اند.
گروه  جمعی  دسته  کشتار  نخستین  این  که  می شود  گفته 

تروریستی داعش در والیت ننگرها است.
والیت  در  داعش  گروه  می شود  گفته  که  حالی ست  در  این 
رشقی ننگرهار نسبت به والیت های دیگر بیشرت فعالیت دارد. 
از سویی هم، در چندین مورد گروه داعش و طالب در این 
والیت با هم درگیر شده اند که تلفاتی نیز از هر دو طرف در 
نیز  افغان و خارجی  نیروهای  پی داشته است. در همین حال 
اندازی کرده  راه  ننگرهار  این گروه در  پراکنده علیه  عملیات 
عملیات  در  گروه  این  ارشد  عضو  چند  این،  از  پیش تر  اند.  

هوایی نیروهای خارجی در این والیت کشته شدند.
در حال حارض فعالیت افراد داعش در شامری از والیت های 

اما  اند.  رسبازگیری  مرصوف  آنان  و  دارد  جریان  کشور 
داعش  گروه  که  می گویند  کشور  امنیتی  نهادهای  مسئوالن 

تاکنون در هرجا رسبلند کرده، رسکوب شده است.
ایجاد یک گروه  از  ملی  امنیت  این ریاست عمومی  از  پیش 
خاص علیه داعش خرب داد بود. هم چنان روز گذشته امنیت 
ملی با نرش خربنامه ای از بازداشت پنج شهروند پاکستانی عضو 

گروه تروریستی داعش در ننگرهار خرب داد. 
فعالیت های  تن مرصوف  پنج  این  که  است  گفته  ملی  امنیت 
این  مرکز  آباد،  جالل  شهر  و  اچین  ولسوالی  در  تروریستی 

والیت بوده اند.

نخست  رشیف،  نواز  با  غنی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
وزیر پاکستان در مورد ادامه مذاکرات صلح با طالبان و اوضاع 

امنیتی منطقه از طریق تلفن گفت وگو کردند.
مورد  در  طرفین  شد،  انجام  تلفن  طریق  از  که  گفت وگو  این 

ادامه مذاکرات صلح »مری« صحبت کرده اند.
این نخستین گفت وگوی مستقیم رهربان افغانستان و پاکستان 
پس از گفت وگوهای صلح مری و مرگ مال عمر، رهرب گروه، 

طالبان می باشد.
مورد  در  خربی  نشست  در  گذشته  روز  غنی  جمهور  رییس 
با  دیشب ام  گفت وگوی  »در  گفت:  گفت وگو  این  جزئیات 
صدراعظم و لوی درستیز پاکستان واضح ساختم که آن کشور 
خود  برای  را  تروریسم  که  آن چنان  باید  دولت  یک  به حیث 
تعریف کرده است، در ارتباط با افغانستان نیز به هامن اصول 

پایبند باشد.«

غنی افزود: »صدر اعظم پاکستان وعده سپرد که به مقام های 
با  مقابله  برای  عملی  پالن  یک  تا  هدایت  دهد  کشور  آن 
روز  در  افغانی  هیئت  که  سفری  در  و  شود  تهیه  تروریسم 
پنجشنبه آینده به آن کشور دارد، روی نحوه ی تطبیق آن توافق 

و فیصله صورت بگیرد.«
این گفت وگو در حالی صورت می گیرد که قرار بود دور دوم 
در  اسد   9 تاریخ  به  طالبان  و  افغانستان  گفت وگوهای رسمی 

پاکستان برگزار شود، ولی برگزار نشد. 
با نرش خرب مرگ مال عمر، رهرب طالبان، پاکستان اعالم کرد که 
به خواست طالبان این دور گفت وگوها تا مدت زمانی نامعلوم 

به تعویق می افتد. 
برای  تلفونی  این گفت وگوی  نتیجه ی  باور آگاهان، ظاهراً  به 
وزیر  نخست  با  و  نبوده  بخش  رضایت  غنی  جمهور  رییس 
پاکستان به تفاهم نرسیده است؛ چون در نشست خربی دیروز 

خود انتقادهای شدیدی را علیه این کشور وارد کرد.
رصیحاً  خود  دیروز  خربی  نشست  در  غنی  جمهور  رییس 
انتحاری و النه ی تروریزم خواند و  پاکستان را مرکز آموزش 

گفت از پاکستان برای ما پیام جنگ فرستاده می شود.
از سویی هم، تالش برای ادامه ی گفت گوهای صلح در حالی 
صورت می گیرد که مال اخرت منصور، رهرب جدید گروه طالبان 
در نخستین پیامش به عنوان رهرب گروه طالبان، مذاکرات صلح 

با دولت افغانستان را رد کرد.
در  که  بود  گفته  طالبان  ارشد  رهربان  از  یکی  اخیراً  هم چنان 
گروه  جدید  رهرب  اول  اولویت  صلح  مذاکرات  حارض  حال 
طالبان نیست. هم چنان به گفته وی، شامری از رهربان طالبان 
ترجیح  مستقیم  مذاکرات  بر  را  رسمی  غیر  گفت وگوهای 

می دهند.

غنی: 2
پاکستان پناه گاه امن برای تروریستان و محل کارخانه های بمب سازی است 

عبداهلل: پاکستان برای مبارزه با تروریزم یک قدم بر نداشته

گروه داعش 10 طالب را در ننگرهار 
با انفجار چندین بمب به صورت دسته جمعی کشتند

رییس جمهور غنی با نخست وزیر پاکستان 
در مورد مذاکرات صلح تلفونی گفت وگو کرد

اعتراف پرهزینه 
دیروز  حکومت اش،  آغاز  از  ماه  ده  گذشت  از  پس  غنی،  رییس جمهور 

اعرتاف کرد که پاکستان، هنوز محل ساخت مبب و النه ای امن برای 

پروردن انتحاری است. غنی در کنفرانس مطبوعاتی دیروزش بیان داشت: 

پاکستان هم چنان پناه گاه های امن تروریسم و کارخانه های تولید مبب را 

در خود جای داده و از خاک این کشور پیام جنگ فرستاده می شود. او 

اضافه کرد گروهی که حمالت اخیر کابل و سایر والیات افغانستان را 

سازمان دهی می کنند، در خاک پاکستان و شهرهای بزرگ آن، دفاتر و 

مراکز آموزشی دارند. 

رییس جمهور گفت که رویدادهای اخیر در کابل و سایر نقاط افغانستان، 

ساخت  کارخانه های  و  انتحاری  آموزش  النه های  که  می دهد  نشان 

مبب هایی که »مردم بی گناه را به خاک و خون می کشاند، مثل گذشته در 

آن کشور )پاکستان( فعال است«. 

ملی کشور  امنیت  توافق شورای  و  با فشار  دیروز،  کنفرانس مطبوعاتی 

برگزار گردید و آن چه از زبان رییس جمهور شنیدیم، نتیجه ی بحث های 

جلسه ی شورای امنیت ملی کشور است که پس از حمالت انتحاری روز 

شنبه، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود.

برای  رصیحی  و  روشن  پیام های  رییس جمهور،  دیروز  صحبت های 

حامیت  در  پاکستان  دست داشنت  از  رییس جمهور،  داشت.  پاکستان 

آموزشی  مراکز  و  مبب سازی  کارخانه های  از  گفت،  سخن  تروریسم  از 

در  پاکستان  دوگانه ی  نقش  از  و  کرد  یادآوری  پاکستان  در  تروریستان 

گفت وگوهای صلح نیز صحبت منود. او با انتقاد از عمل کرد پاکستان در 

قبال گفت وگوهای صلح، تأکید کرد که پس از این، روند صلح با مدیریت 

افغان ها و با یک اجامع ملی پیگیری خواهد شد و نقش کشور خارجی در 

این گفت وگوها را نخواهد پذیرفت.

از  ماه  ده  که  می شود  گفته  زمانی  بی سابقه  و  رصیح  حرف های  این 

عمر حکومت وحدت ملی می گذرد. آن چه در کنفرانس دیروز بیان شد، 

حرف هایی بود که باید ده ماه قبل گفته می شد. حکومت در ده ماه گذشته 

در این زمینه هیچ دست آوردی نداشت و هیچ تغییری در عمل کرد پاکستان 

به وجود نیامد. حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، در روزهای 

برای  چندساله اش  تالش های  که  کرد  اعرتاف  حکومت اش،  پایانی 

وادارکردن پاکستان به هم کاری مثبت در افغانستان، بی نتیجه بوده است 

و از مسئوالن حکومت وحدت ملی خواست تا فریب حرف های پاکستان 

را نخورده و در روابط امنیتی و سیاسی با پاکستان، محتاطانه رفتار کنند.

واکنش کرزی و پیشنهادات او، هرگز از جانب ارشف غنی جدی گرفته 

از  گذشته  در 13 سال  کرزی  که  تجربه هایی  به  غنی  بی توجهی  نشد. 

و  غنی  روابط  که  شد  باعث  بود،  آورده  دست  به  پاکستان  با  روابط اش 

کرزی بر رس امضای تفاهم نامه ی استخباراتی با پاکستان، متشنج شود 

و غنی با اعتامد بیشرت به پاکستان، تالش کرد تا این کشور را وادار به 

هم کاری های صادقانه در گفت وگوهای صلح و متقاعدکردن طالبان برای 

دست کشیدن از جنگ کند.

اینک اما، ده ماه از آغاز حکومت گذشت. پاکستان، هنوز حامی تروریسم 

درگفت وگوهای  است.  افغانستان  در  مبب  و  انتحاری  صادرکننده ی  و 

صلح هیچ پیرشفتی حاصل نشده است و پس از ده ماه، اختالفات دو 

کشور یک بار دیگر وارد مرحله ای تازه شده است. پاکستانی ها هم چنان 

دیگر،  از طرف  و  می کنند  افغانستان حامیت  در  تروریسم  و  طالبان  از 

ادعاهای غنی مبنی بر دست داشنت آن ها در ناامن سازی افغانستان را رد 

کرده و دوباره اعالم خواهند کرد که صادقانه، برای نابودی تروریسم، با 

افغانستان هم کاری خواهند کرد.

اما حقیقت این است که نه نرمش غنی توانست تغییری در رفتار پاکستان 

ایجاد کند و نه اکنون موضع رصیح و عریان او می تواند جلوی حامیت 

پاکستان از تروریسم را بگیرد. هم کاری پاکستان با تروریسم و حامیت از 

شبکه های تروریستی فعال در افغانستان، از جانب پاکستان، سال هاست 

که بدون درنگ عملی شده است و پس از این نیز، چه ما از خود نرمش 

و دوستی نشان بدهیم، و چه قهر و دشمنی، این حامیت ادامه خواهد 

یافت.

بنابراین، خوشبینی، ایثارگری و امتیازدهی غنی به پاکستان، در ده ماه 

گذشته، باعث قدرت مندتر تروریستان و بی باک تر شدن پاکستان برای 

است.  شده  افغانستان  در  ترور  و  خشونت  زمینه سازی  و  وحشت  ایجاد 

با ناامن سازی افغانستان، در پی صید  پاکستان هنوز هم چون گذشته، 

منافع خود در منطقه است. تاوان خوشبینی بیش ازحد ما به پاکستان و 

اعتامد ناسنجیده و غیرعقالنی ارگ ریاست جمهوری به این کشور در ده 

ماه گذشته را، تنها ملت افغانستان با جان و مال خود پرداخت کردند و 

بهای این اعتامد چیزی جز تحمیل شدن خسارات مالی و جانی گسرتده 

نبود.

روابط  در  که  شد  باعث  پاکستان،  با  ما  صادقانه ی  هم کاری  و  اعتامد 

از  را  تعادل قبلی  از کشورهای منطقه و جهان،  با شامری  خارجی خود 

دست بدهیم. حتا در برخی موارد، حامیت های مالی و سیاسی متحدان 

افغانستان نیز، به دلیل اعتامد بیش از حد به پاکستان، کاهش یافت.

بهای سنگینی که  با  و  ماه  از ده  این حرف ها و حقیقت ها، پس  گفنت 

آغاز  از  نتیجه اش  که  است  اشتباهی  به  اعرتاف  است،  شده  پرداخت 

به  خوشبینی  و  اعتامد  که  می دانستند  ابتدا  از  مردم  بود؛  مشخص 

پاکستان، سودی برای افغانستان نخواهد داشت. این اشتباه، خطرناک 

و غیرقابل جربان بود. طالبان اکنون مبب را با الری وارد پایتخت می کنند 

و توانایی اجرای روزانه ی حمالت انتحاری و سازمان یافته را در مهم ترین 

نقاط افغانستان دارند. 

بنابراین، هزینه ای که در ده ماه گذشته، به دلیل اعتامد ناسنجیده به 

در  غنی  رییس جمهور  بزرگ  اشتباه  نتیجه ی  تنها  پرداختیم،  پاکستان 

و  رصیح  حرف هایی  گفنت  با  هزینه،  این  و  بود  پاکستان  با  روابطش 

صادقانه درمورد این رابطه، قابل جربان نیست.

سهشنبه
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در  هماهنگ  ظاهرا  و  مرگ بار  حمالت  سری  یک 
کابل نشان می دهد که وضع افغانستان پس از خروج 
نیروهای ناتو در کم تر از یک سال قبل بهتر نیست؛ یا 
به عبارت ساده تر، وضع این کشور در مقایسه با یک 
در  گسترده  صورت  به  غربی  نظامیان  که  گذشته  دهه 
این کشور حضور داشتند، بهتر نیست. بیش از شصت 
تن در کم تر از 24 ساعت کشته شدند، و ]این روز[ 

بدترین روز 2015 برای افغان ها بود.
که  می دهد  نشان  را  تهدیدی  تداوم  تلفات،  این گونه 
طالبان برای حکومت رییس جمهور اشرف غنی خلق 
می کنند؛ رییس جمهوری که از زمان انتخاب شدنش 
صلح  گفت وگوهای  گذشته،  سال  سپتامبر  ماه  در 
قرار  اولویت هایش  از  یکی  را  شورشی  گروه  این  با 
داده است. این که آیا تالش ها در راستای دست یابی 
محکوم  کامال  گفت وگوها  طریق  از  توافق  یک  به 
دست  موقتی  صورت  به  صرف  یا  است  ناکامی[  ]به 

نیافتنی است، با گذر زمان مشخص خواهد شد.
دیرهنگام  پذیرفتن  از  پس  طالبان  که  می رسد  نظر  به 
قبل  سال  دو  گروه،  این  بنیان گذار  عمر،  مال  که  این 
تعیین جانشینی  برای  مرده است؛ در دل کشمکش ها 
است  زنده  هنوز  او  که  افسانه  این  اند.  رفته  فرو  او 
اختالفات جدی در درون این جنبش را پوشانده بود 
جدید،  رهبر  عنوان  به  منصور،  اختر  مال  انتخاب  و 
می تواند  کابل  در  خشونت ها  است.  نبوده  بی چالش 
پیامد رقابت جناج های مختلف برای کسب نفوذ بیشتر 
به تشدید  از آن ها تمایل  باشد؛ جناح هایی که برخی 
جنگ دارند، در حالی که احتماال برخی دیگر بیشتر 
خواهان رسیدن به یک توافق باشند. اما این امر نشان 
می دهد که افغانستان هنوز صحنه جنگ قدرت است؛ 
جایی که میزان دهشتی را که یک گروه می تواند القا 
کند معیار نهایی است، نه دستورالعملی برای نوعی از 

ثبات سیاسی یا امنیت مردم.
ضعف دولت افغانستان امر تازه ای نیست. اما حمالت 
یک  که  می کند  آزمایش  را  قضیه ای  مسلما  اخیر 
پولیس  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  آرایه ی یک پارچه 
نیروهای  از خروج  تا پس  بود  قادر خواهد  ارتش،  و 
عقب  از  انعکاس هایی  کنند.  مهار  را  طالبان  غربی 
امروز  افغانستان  در  عراق  از  متحده  ایاالت  نشینی 
که  پیچیده ای  درگیری  عراق،  همانند  دارد.  وجود 
را  آن  اساسی  حل  عجله  با  بود  آماده  کامال  امریکا 
تا واشنگتن و متحدانش  برخواهد گشت  اعالن کند، 

را به شیوه های جدید شبح زده سازد.  
ملی  نیروهای  که  بگوییم  است  ناعادالنه  احتماال 
انجام  در  انگیزی  ماللت  طور  به  افغانستان  امنیتی 
امنیت  رکن  سه  هر  اما  اند.  بوده  ناکام  وظایف شان 
ملی، پولیس افغانستان، ارتش افغانستان و یک پایگاه 
امریکایی  ویژه  نیروهای  توسط  که  ناتو  اداره  تحت 
به شدت هدف  استفاده می شد، در یک زمان کوتاه 
قرار گرفتند. تاکتیک های انتحاری استفاده شدند و در 
نیروهای  تا  یافتند  ادامه  موارد جنگ ساعت ها  برخی 
بیاورند.  بدست  دوباره  را  کنترول  توانستند  حکومتی 
یک سرباز امریکایی، برای اولین بار پس از کم رنگ 

شدن حضور ایاالت متحده در افغانستان، کشته شد.
که  رسید  اوج اش  به  زمانی  غیرنظامیان،  تلفات  تعداد 
روز جمعه یک موتر بمب گذاری شده در یک منطقه 
مسئولیت  طالبان  داده شد.  انفجار  کابل  در  مسکونی 
با این حال حمالت  این حمله را برعهده نگرفت. اما 

است؛  ملکی ها  تلفات  از  بزرگ  بخش  عامل  طالبان 
نیروهای  جریان  در  که  ملکی هایی  از  بیشتر  بسیار 
گذشته  هفته  ادعا  این  می شوند.  کشته  غربی  و  افغان 
آمار  که  کابل،  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  گزارش  با 
سال 2015 تاکنون را نشر کرد، تایید شد. جنبه نگران 
و  زنان  فزاینده ای  طور  به  که  است  این  آن  کننده ی 

کودکان فشار این خشونت ها را تحمل می کنند.
افغانستان  ]از  خارج  در  کابل  در  حمالت  تازه ترین 
تغییر  را  حقیقت  این  اما  شد.  خواهند  محکوم  نیز[ 
داده نمی تواند که جایگاه افغانستان در دستور کار بین 
خطرناکی  اتفاق  این  است.  آمده  پایین  بسیار  المللی 
کشور،  این  افغان ها.  برای  صرف  نه  است،  همه  برای 
در سال 1979  اتحاد جماهیر شوری  تهاجم  زمان  از 
چیز  هیچ  تقریبا  جنگ  جز  کشور  این  افغانستان،  بر 
نیروهای  که  آن  از  پس  است.  نشناخته  را  دیگری 
]به  غرب  عالقه مندی  شدند،  داده  شکست  مسکو 
و  داد  اتفاق  داخلی  جنگ  شد،  کم رنگ  افغانستان[ 
سرانجام طالبان به قدرت رسیدند و به زودی با القاعده 
هم پیمان شد. اکنون نشانه هایی وجود دارند که دولت 
در  احتماال  و  می شود  عالقه مند  افغانستان  به  اسالمی 
این کشور برایش جای پایی باز می کند؛ کشوری که 
به نوعی از جنگ داخلی ای بر می گردد که در اوایل 

دهه 1990 این کشور را عذاب داد.
نقطه  آن  به  افغانستان  که  بگوییم  اگر  حال  این  با 
گفت وگوها  راه  کرده ایم.  اغراق  می شود،  نزدیک 
گام  در آن  احتیاط  با  باید  که  است  راه هایی  از  یکی 
را  ارزشش  هنوز  راه  این  در  اما کاوش  برداشته شود؛ 
دارد. مخالفان مسلح در افغانستان یک پارچه نیستند و 
احتماال عناصر زیادی در درون آن ها وجود دارند که 
می فهمند با حکومت منافع مشترک دارند،  و این که 
بیشتر از گروه هایی چون داعش، با حکومت افغانستان 

منافع مشترک دارد.
و  حمایت  به  افغانستان  حکومت  زمان،  عین  در 
کمک های مالی بیشتر نیاز دارد، نه کم تر. در غیر این 
تفاوتی  بی  و  افغانستان  در  شکست  هزینه  صورت، 
غرب درد و رنج بیشتری را برای غیرنظامیان افغانستان 
به ارمغان خواهد آورد. غیرنظامیان در اروپا و امریکا 
در  داعش  اگر جلو رشد  و  بود  در خطر خواهند  نیز 
تهدید  با  دیگر  بار  جهان  نشود،  گرفته  هندوکش 
افغانستان مواجه خواهد  تروریستی جهانی مستقر در 

شد.
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عادالنه  صندوق  این  دارم.  شکایت  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق  از  من 
خصوص  در  صندوق  این  مثاًل  می کند.  جانب داری  نمی دهد،  هشدار 
افغانستان هشدار داده که به جوانان افغانستان باید توجه شود، ورنه بی ثباتی 
و مشکالت اجتماعی کشور افزایش خواهد یافت. این هشدار اصاًل عادالنه 
کمک های  اگر  است.  مملکت  پیران  دست  از  می کشیم  هرچه  ما  نیست. 
افراد تقسیم می شود، همین پیران مملکت است که هر کدام  جهانی میان 
ایران  و  ساخته شود  آبی  بند  است  قرار  اگر  می برد.  قابل مالحظه ی  سهم 
مداخله می کند، باز همین پیران مملکت است مانع ساخت بند می شود. اگر 
سرک بی کیفیت ساخته می شود، پشتش حتمًا چند تا ریش سفید وجود دارد 
اگر زمین ها غصب شده و  که کیفیت سرک را خورده و شکم گنده کرده. 
مملکت  پیران  از  یکی  حتمًا  مالکش  شده،  ساخته  غیراستندرد  شهرک های 
پیره مردان  آن  شما  حتمًا  می شد،  امضا  استخباراتی  توافق نامه ی  اگر  است. 
دالر دوست را می شناسید. اگر در محفل عروسی به خاطر بچه بازی جنگ 
شده  قوماندان  قباًل  ریش سفیدان  از  تا  دو  حتمًا  می شود،  کشته  نفر   21 و 
به طالبان داده  اجازه ی شلیک چند فروند راکت  اگر در غزنی  اند.  عاملش 
تلخ  سبز  چای  و  داده  لم  پیر  موسی خان  یک  آن  کنار  اتومات  می شود، 
باز  می شود،  ترسیم  مفید  غیر  و  بی جا  برق  انتقال  خط  اگر  می نوشد.  هم 
همین پیران واجب االحترام اند که نتوانسته اند از بند قبیله فراتر فکر کنند. 
اگر کانکور به گند کشیده می شود، اگر در دانشگاه های دولتی برخوردهای 
بند  از  تروریستان گرفتار شده دوباره  اگر  طبقه بندی شده صورت می گیرد، 
زندان های  در  آی  اس  آی  ماموران  به  حضور  اجازه ی  اگر  می شوند،  آزاد 
افغانستان داده می شوند، اگر معادن چپاول می شوند، اگر کارخانه ها متوقف 
و  عمرانی  پروژه های  اگر  می شود،  همکاری  انتحاری ها  با  اگر  می شوند، 
اساس  بر  حق  اگر  حتی  می شوند،  سهمیه بندی  و  تقسیم  دولتی  خدماتی 
منافع قبیله تعریف شده و تخصیص می یابند، اگر تیل و آرد و شراب قاچاق 
پیر  سر  زیر  می شود،  کنده  وطن  این  در  قبری  هر  خالصه  اگر  می شوند، 
جماعت است. نه این که خدای نخواسته هرچه پیر و بزرگ سال است، چنین 

باشد؛ نه! ولی قدرت به صورت کلی در اختیار پیران مملکت است. 
بناًء صندوق جمعیت سازمان ملل باید قبل از این که در صدد پیش گیری از 
بدبختی  و  عامل مشکالت  که  است  بهتر  باشد،  افغانستان  آینده  مشکالت 
افغانستان را نشانه بروند. مثاًل من اگر جای آنت ساکس رابرتسون بودم، به 
افغانستان  مغرض  پیران  زودی،  به  اگر  که  می دادم  افغانستان هشدار  ملت 
افغانستان نه  شناسایی و به کارخانه ی صابون سوق داده نشوند، مشکالت 
تنها چند برابر می شود که عده ی از جوانان هم به زودی پیر شده و خرفت 
به درد  حتی  بوده،  مضر  زندگی  در  بس  از  تعداد  یک  ممکن  شد.  خواهند 
ساخت.  تشناب  کاغذ  می توان  راحت  خیلی  را  آن ها  نخورند،  هم  صابون 
برائت  معنای  به  این  نرنجد.  این سخنان  از  بزرگ سالی  آدم  هیچ  امیدوارم 
دادن به جوانان نیست، خیلی از جوانان امروزی، عماًل قدرت تصمیم گیری 
در سطوح باالی دولتی دارند، اما چنان عمل کرد زشتی دارند که روی پیران 

تمام مضر تمام تاریخ را می شویند. 
حاال از صندوق جمعیت سازمان ملل خواهش می کنم که تنها به دهن جوال 
جوال  دهن  قسمت  از  گندیده تر  جوال  زیر  نکنند.  فکر  افغانستان  جمعیت 
البته ممکن است که صندوق جمعیت سازمان ملل ماه ها فکر کرده  است. 
را  قدرت  که حاال  بزرگ ساالنی  و  پیران  که  باشند  رسیده  نتیجه  این  به  و 
به دست دارند، خیلی دوام نخواهند آورد. چون از یک طرف پاکستان هر روز 
در صدد شکار اند و از طرف دیگر، خود همین محترم ها و معتبر ها در صدد 
بر  در  سال ها  بازهم  باشند،  کرده  فکر  چنین  اگر  حتی  اند.  هم دیگر  حذف 
خواهد گرفت که نسل قدرت مندان بزرگ سال به این زودی منقرض شوند. 
رهایی از شر پیر های که هم قدرت دارند و هم در صدد تمرکز قدرت اند، به 
اگر در هر کوچه یک کارخانه ی صابون  بود. حتی  این ساده گی ها نخواهد 
و  کرده  فلج  را  کارخانه  آن  چطوری  که  بلدند  این ها  باز  کنیم،  آباد  سازی 
درش را مهر و موم کنند. البته که این کار بعید نیست، ممکن است. راهش 
هم این است که همه جوانان امروزی، به این باور برسند که افغانستان هم 
یکی از کشورهای دنیاست و می تواند به جای جنگ، جدل، کش وگیر بر سر 
چپاول منابع و امتیازات، کنارهم بایستند. باهم بر سر کار سالم و بازار مثبت 
رقابت کنند و قول بدهند که راه پدران خویش را نخواهند رفت. منظور از 
اجتماعی  و  اقتصادی-سیاسی  راه  بل  نیست،  دینی-مذهبی  راه  پدران،  راه 
مرحوم  قباًل  پدرهای  نسل  و  افغانستان  امروز  پدر  نسل  که  یقین  به  است. 

شده، راه غلط را رفته و عمل کرد نادرستی داشته اند. 
و  است  جماعت  این  شر  از  خالصی  راه های  از  یکی  صابون سازی  البته 
راه حل های  به  اما شما می توانید  راه حل خیلی وحشیانه و زشتی هم است. 
نمی دهند،  که  ترشی  بسازیم!  کارتن  مثاًل  نه،  کنید. صابون  فکر  هم  دیگر 
صحی  لحاظ  از  شوند،  مصرف  نباید  باب  خوراکی  فاز  در  اصاًل  مطمئنم. 

توصیه نمی شوند. غیر از آن، هر راهی دیگر... بسم اهلل! 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

پشت هر گدودی 
یک پیر، دراز خوابیده!

روند صلح؛ 
دورنمایی که راه رسیدن به آن طوالنی ست

ضعف دولت افغانستان امر 
تازه ای نیست. اما حمالت 

اخیر مسلما قضیه ای را 
آزمایش می کند که یک آرایه ی 

یک پارچه نیروهای امنیتی 
افغانستان، پولیس و ارتش، 

قادر خواهد بود تا پس از 
خروج نیروهای غربی طالبان 
را مهار کنند. انعکاس هایی از 
عقب نشینی ایاالت متحده از 

عراق در افغانستان امروز وجود 
دارد. همانند عراق، درگیری 

پیچیده ای که امریکا کامال آماده 
بود با عجله حل اساسی آن 

را اعالن کند، برخواهد گشت 
تا واشنگتن و متحدانش را 

به شیوه های جدید شبح زده 
سازد.  

منبع: گاردین، رسمقاله روز یکشنبه

برگردان: حمید مهدوی



1. مقدمه

بر  اغلب  ارتباطی،  جدید  تکنولوژی های 

تغییر در نظم اجتماعی  برای  آرزوهای کاربران 

تلفن،  )رادیو،  شده اند  سرمایه گذاری 

از این رو، گفته می شود  تلویزیون های کابلی(. 

تمایز  است،  دموکراتیک  ذاتا  اینترنت،  که 

سنتی در جایگاه های اجتماعی را تراز می کند، 

و فرصت هایی برای افراد و گروه های اجتماعی 

برای شرکت هم سان  دارند،  کم تری  قدرت  که 

خلق  قدرت مندتر،  گروه های  اعضای  با  برابر  و 

می کند. اینترنت، به ویژه ادعا شده است که ما 

را به سوی برابری جنسیتی گسترده تر راهنمایی 

می کند. و از آن جا که زنان، از لحاظ اجتماعی، 

کم تری  قدرت  دارای  اقتصادی،  و  سیاسی 

نسبت به مردان هستند، احتمال می رود به طور 

خاص از منافع اینترنت برخوردار شوند. این ادعا 

شامل موارد زیر است:

شکل  کامپیوتر  واسطه ی  به  که  ارتباطاتی   .1

نشانه های  بدون  متن  بر  مبتنی  و  می گیرند 

جنسیت  هستند،  شنیداری  و  فیزیکی 

یا  تشخیص ناپذیر  را  آنالین  مکاتبه کنندگان 

بی اهمیت کرده و به زنان و مردان برای شرکت 

با  تقابل  در  که  می کند  فراهم  فرصتی  برابر، 

زمینه های سنتی است که در مکالمه های رودررو 

با سلطه ی مردان مشاهده می شود.

کاربرانی  که  شبکه ای  به عنوان  اینترنت،   .2

وصل  هم  به  را  پراکنده  جغرافیایی  لحاظ  از 

می کند، باعث توان مندی زنان و اعضای دیگر 

گروه هایی می شود که از لحاظ سنتی زیردست و 

کم قدرت هستند. و به آن ها برای یافتن اجتماع 

با ویژگی های مشترک و سازماندهی  و گروهی 

خودشان  عالقه مندی های  پیگیری  در  سیاسی 

یاری می کند.

زنان  به   ،)www( وب   جهانی  شبکه ی   .3

اجازه می دهد تا اندیشه های خود را در اینترنت 

منتشر کرده و در فعالیت های کارآفرینی سودآور، 

به گونه ای برابر با مردان، شرکت کنند.

برقراری  از  استفاده  امکان  نیز  مردان  البته، 

شکل دادن  ناشناس،  و  بی نام  ارتباط های 

گروه هایی با عالیق مشترک و امکانات بالقوه ی 

تجاری در اینترنت هستند. تفاوت اما این جاست 

برای  را  مرزها  اینترنت  ظاهرا  زنان،  برای  که 

مردان  برای  آن  در  که  حوزه هایی  در  شرکت 

این  حداقل  یا  می شکند،  ندارد،  وجود  مرزی 

مرزها به وسعت جهان حقیقی وجود ندارند.

معرفی  از  پس  سال  بیست  از  بیش  اندکی 

این  آیا  که  بپرسیم  می توانیم  ما  اینترنت، 

قدرت های بالقوه واقعا درک شده اند یا در حال 

خصوصیات  از  استننتاج  هستند.  درک شدن 

–پارادایمی  آن   اجتماعی  اثرات  بر  آوری  فن 

شناخته  تکنولوژیک«  »جبرگرایی  عنوان  به  که 

این حقیقت  از  به چشم پوشی  تمایل  می شود-، 

دارد که خوِد توسعه و استفاده از نوع تکنولوژی، 

با همان  در زمینه ای اجتماعی جاسازی شده و 

زمینه به آن شکل داده شده است. آیا اینترنت، 

عمیقا  فرهنگی  الگوهای  جایگزین  می تواند 

آن  این که  یا  شود؟  جنسیتی  نابرابری  ریشه دار 

الگوها به روابط آنالین نیز منتقل می شوند؟ آیا 

خنثا  لحاظ جنسیتی  از  ذاتا  اینترنت،  تکنولوژی 

است یا این حقیقت که توسط یک مرد اختراع 

شده است، منتج به تبعیض و تعصب ساختاری 

مردان  برتری  جاودانی کردن  برای  درونی  و 

می گردد؟ 

هم چنان که تعداد بیش تر و بیش تری به دنیای 

اینترنت،  هم زمان،  شکل  به  می پیوند،  آنالین 

غیرقابل  شکلی  به  را  اجتماعی  کنش های 

دهه ی  اوایل  در  می سازد.  دگرگون  انکاری 

زن  کاربران  انجام شده،  ارزیابی های   ،1990

در اینترنت را حدود 5% تخمین زدند اما اکنون، 

از کاربران وب  نیمی  از  بیش  زنان حدود کمی 

میلیون ها  ورود  تأثیرات  می دهند.  تشکیل  را 

دختر و زنی که به قلم رویی که تا همین اواخر 

به شکلی برجسته، مردانه بوده است، چیست؟

تحقیقاتی  بررسی  و  بازنگری  پی  در  متن،  این 

بین  در  اینترنت  و  جنسیت  درمورد  که  است 

به  مربوط  مسایل  که  زمانی   ،1989 سال هایی 

جنسیت به میزان باالیی در نشریات و کتاب ها 

ارائه می شد، تا حال حاضر )زمان نشر مقاله در 

2000( است. این متن، یافته های پژوهشی و 

گمانه زنی هایی را که بر ادعاهای باال تأثیرگذار 

این  با  رابطه  در  موجود  مدارک  و  هستند 

است  این طور  اگر  –و  آیا  که  بزرگ تر  مسئله ی 

و  اینترنت  در  قدرت  روابط  و  جنسیت  چه گونه- 

تفسیر  را  هستند،  تأثیر  تحت  اینترنتی  روابط 

عنوان  به  شواهد  این  دسته بندی های  می کند. 

در  جنسیت  که  ادعا  این  خالف  در  کل  یک 

این که  یا  است  بی اهمیت  یا  نامرئی  اینترنت، 

جنسیت  براساس  قدرت  نابرابری های  اینترنت 

برابر  را  جنس  دو  میان  جایگاه  تفاوت های  و 

می کند، قرار مدارد. هم چنین، گرایش محدودی 

به سمت زمینه های توان مندسازی زنان، درکنار 

هم  و  زنان  بر  هم  که  اینترنتی  روابط  مضرات 

مردان تأثیرگذار هستند، بررسی شده اند.

با  ارتباط  در  را  جنسیت  مقاله،  بعدی  بخش 

هم  اینترنت،  به  دست رسی  به  مربوط  مسایل 

اینترنتی،  منابع  خالقان  هم  و  کاربران  برای 

ابتدایی،  دست رسی  می دهد.  قرار  بررسی  مورد 

که  کسانی  و  است  فعال  مشارکت  پیش نیاز 

و  عظیم تر  قدرت  از  می کنند،  خلق  را  منابع 

خود  برنامه های  ترویج  برای  گسترده تری 

ادعاهای  تأثیر  برای  بهره مند هستند. شواهدی 

تعاملی  ارتباطات  در  جنسیتی  ناشناخته بودن 

اینترنت،  در   ،)CMC( کامپیوتر  واسطه ی  به 

قسمت  دو  خود  بخش،  این  شده اند.  سنجیده 

ارتباطات  بر  متمرکز  نخست  بخش  دارد. 

غیرهم زمان و دومی بر ارتباطات هم زمان است. 

جهانی  شبکه ی  در  را  جنسیت  دیگر،  بخش 

اینترنت، از پدیده ی ایجاد صفحه های شخصی 

استفاده های  تا  و  کارآفرینی  استفاده های  تا 

قرار  مالحظه  مورد  رسانه،  شکل  به  عمومی 

پایان سناریوهای محتمل در  در  و  داده است. 

حال  در  و  فعلی  گرایش های  براساس  آینده، 

شکل گیری، در تالش برای پاسخ دادن به این 

هنوز  اینترنت،  اگر  می شود:  شناسایی  سوال، 

زمینه ای برای بازی برابر زنان و مردان نیست، 

یا  شد  خواهد  بیشتر  آینده  در  احتمال  این  آیا 

کم تر؟
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جنسیت و قدرت 
در گفت وگوهای آنالین

سوزان سی.هرینگ
مترجم: معصومه عرفانی

هوتک گفت:»من نمی توانم بگویم که او یک رهبر یا یک مسلمان خوب 
بود یا بد. اما او مثل من یک پشتون بود و }به این دلیل{ ما باید مرگ 
و زندگی او را گرامی بداریم.«

دست کم، یک مقام پیشین حکومت افغانستان، عمر زاخیلوال که قبال 
وزیر مالیه بود، با هوتک نظر مشابه دارد.

بخش نخست

تعدادی برای مال عمر ماتم 
گرفته اند، اما انکار می کنند 

 سه شنبه20 اسد، 1394سال چهارم شماره 892

نویسنده: پامیال کنستبل 

برگردان: جواد زاولستانی 

منبع: واشنگنت پست 

شخصیت خوب داشت و به اسالم خدمت کرد. او مانند 
خارج  در  بانکی  حساب  امروزی،  رهبران  از  بسیاری 

نداشت.« 
وقتی  موتر،  ترمیم  کارگاه  یک  در  منطقه  همان  در 
پرسیدیم که درباره ی مرگ مال عمر چه فکر می کنند، 
یک  اما  بستند.  لب  و  کردند  ِمن  ِمن  مردان  از  گروهی 
کارمند دولت که خود را فقط هوتک معرفی کرد، گفت 
برای مال عمر  مراسم عزاداری  ندارد  که حکومت حق 

را ممنوع کند. 
هوتک گفت:»من نمی توانم بگویم که او یک رهبر یا 
یک مسلمان خوب بود یا بد. اما او مثل من یک پشتون 
بود و }به این دلیل{ ما باید مرگ و زندگی او را گرامی 
فقید  نظامی  فرماندهان  که  کرد  یادآوری  او  بداریم.« 
اقوام دیگر که در جریان جنگ های داخلی به قساوت 
مشهور اند، رسما به عنوان شهید گرامی داشته می شوند و 

برای آنان بنای یادبود ساخته می شود. 
عمر  افغانستان،  حکومت  پیشین  مقام  یک  دست کم، 
مشابه  نظر  هوتک  با  بود،  مالیه  وزیر  قبال  که  زاخیلوال 
دارد. زاخیلوال که اکنون مشاور اقتصادی رییس جمهور 
است، در صفحه ی فسبوک خود نوشت که او از مرگ 
مال عمر »خوشحال یا غمگین« نشده است. اما »کامال 
مراسم های  در  اشتراک  از  مردم  جلوگیری  مخالف« 
عزاداری برای مال عمر است. او نوشته بود:»این کار بر 

خالف رواج افغان ها و مذهب ماست.« 
مسئول  افراد  از  یکی  تنها  عمر  که  بود  گفته  زاخیلوال 
در  را  افغانستان  که  بود  مذهبی  و  داخلی  جنگ های 
از  بردن  نام  بدون  کرده است.  ویران  اخیر  سال های 
چهره های  از  »بسیاری  که  بود  کرده  یادآوری  او  کسی 
بدبختی  اصلی  دلیل  بعضی های شان  که  جنجالی، 
افغانستان دانسته می شوند و متهم به جنایت جنگی اند، 

روزهای مرگ شان رسما تجلیل می گردد.« 
در همسایگی افغانستان، گروه های مذهبی آشکارا برای 
آن  از  بعضی  در  و  کردند  برگزار  یادبود  نماز  عمر  مال 
ابتدا  از  پاکستان  کردند.  شرکت  تن  صدها  مراسم ها، 
طالبان را پشتیبانی می کرد و بعد از سرنگونی رژیم شان 
در افغانستان پس از حمله های ایاالت متحده، به رهبران 

این گروه به شمول مال عمر، پناه داد. 
و  مرگش  از  بعد  سال  دو  حتا  کنونی،  افغانستان  در  اما 
در میان آتش و خوِن کارزار تروریستی گروهی که او 
مذهبی  وفاداری  مخفی  جریان های  بود،  بنیان گذارش 
الهام  دهاتی-  پنهان  مالی  عمر-این  مال  از  که  قومی  و 
گرفتند، ظاهرا آن قدر خطرناک و تهدیدکننده است که 

دولت نمی تواند در برابر آن بی تفاوت بنشیند. 

کسانی که ما خواستیم که نظر شان را درباره ی مرگ مال 
عمر ابراز کنند، با عصانیت رد کردند. 

محافظه کار  مدرسه ی  و  مسجد  چندین  مولوی های 
سنی به شمول مسجد و مدرسه ای که توسط یک مقام 
و  مرگ  درباره ی  صحبت  می شود،  اداره  طالبان  پیشین 
می خواهد  که  گفتند  آنها  کرد.  رد  را  عمر  مال  میراث 
از »سیاست« خود را دور نگهدارند و فقط برای اسالم 
در  مذهبی   امور  وزیر  الدین،  قلم  مولوی  کنند.  تبلیغ 
زمان طالبان که در کابل زندگی می کند، مال عمر را »مرد 
برای  آرزویی  »هیچ  که  کرد  توصیف  متقی«  و  فروتن 
قدرت و به دست آوردن پول نداشت و آرزویش دیدن 

یک کشور آرام با حکومت اسالمی قوی بود.« 
او در آن  با اصرار گفت که مراسمی که  الدین  قلم  اما 
نبود.  عمر  مال  برای  عزاداری  مراسم  بود،  کرده  شرکت 
او گفت این مراسم یک نشست حزب مذهبی  حرکت 
انقالب اسالمی بود که مال عمر زمانی عضو آن بود. این 
آوردن  و  صلح  گفت وگوهای  تالش  در  اکنون  حزب 
شورشیان طالبان برای مصالحه است. اما رییس حزب، 

درخواست ما برای مصاحبه را رد کرد. 
مسئوالن یک مسجد بزرگ و مجلل در حاشیه های شهر 
کابل که توسط دپلومات پیشین طالبان، مال عبدالسالم 
ضعیف ساخته شده است،  گفتند که آنان از هیچ مراسمی 
خبر ندارند و نمی توانند درباره ی او اظهار نظر کنند. مال 
ضعیف این مسجد بزرگ را پس از آزادی اش از زندان 
مجموعه ی  و  مسجد  این  مدیر  ساخته است.  گوانتانامو 
مدرسه که خودش را نورالله معرفی کرد،  گفت:»ما فقط 

برای خدمت به مردم و تدریس مذهب اینجاییم.« 
زندگی  منطقه ای  در  که  دیگر  پشتون  یک  همین طور، 
می کند که زمانی حمایت کننده ی قوی طالبان بودند و 
منطقه است، گفت که درباره ی  این  ارشد مسجد  مالی 
سیاسی  جنجال های  از  و  می داند  کم  خیلی  عمر  مال 
کوتاه  خیلی  مصاحبه ی  یک  در  او  می کند.  پرهیز 
اسالم  اخالقی  ارزش های  که  می کنم  تالش  گفت:»من 
را تدریس کنم که مردم مهربان و شفیق باشند. ما کاری 

به سیاست نداریم.« 
اما در کوچه ای در همان نزدیکی که دیوارهایش گِلی 
با  بود،  کرده  شرکت  مسجد  در  که  جوانی  مرد  بود، 
تندی و عصبانیت صحبت کرد و گفت که او مال عمر 
را ستایش می کند و باید مردم اجازه داشته باشند که به 

طور مناسب برای او عزاداری کنند. 
این مرد جوان گفت:»او برای من شاه بود. من از مرگ 
که حکومت  نیست  مهم  من  برای  و  او خیلی غمگینم 
او  چون  کنیم،  عزاداری  او  برای  باید  ما  می گوید.  چه 

برای اکثر مردم افغانستان محمد عمر دشمن دولت شان 
حکومت  یک  رهبر  که  متعصب  مذهبی  یک  بود، 
پنج ساله ی ظالمانه بود و پس از آن، رهبر یک شورش 
مسلمانان  و  از هموطنان  تن  هزارها  که جان  بی رحمانه 

هم باورش را گرفت. 
اما در در میان برخی فرهنگیان قوم پشتون، در مساجد 
احزاب  بعضی  میان  در  سنی،  پراگنده ی  و  دورافتاده 
ادارات  دهلیزهای  بعضی  در  حتا  و  سیاسی-مذهبی 
نرم  جایی  طالبان  بنیان گذار  برای  افغانستان،  حکومت 
هم وجود دارد. او که مرگش از مدت ها بدین سو شایعه 
بود، در آخر ماه گذشته ی میالدی برای همه آشکار شد. 
محاصره ی  در  که  غنی  اشرف  حکومت  نتیجه ،  در 
تهاجم  دنباله دار طالبان قرار دارد و از آغاز سال میالدی 
را  غیرنظامی  شهروند   3300 زندگی  کنون  تا  جاری 
یا  عزاداری  مراسم  گزارش های  شنیدن  از  است،  گرفته 
گردهمایی های که به یادبود از مال عمر برگزار می گردد، 

شرمنده  شده است. 
شده  سازمان دهی  طالبان  توسط  که  گردهمایی  چندین 
قرار  افغانستان  امنیتی  نیروهای  یورش  مورد  بودند، 
جنگجویان  که  گفتند  غزنی  والیت  در  مقام ها  گرفتند. 
را  مناطق  باشندگان  و  کردند  مسدود  را  جاده ها  طالبان 
و  گاو  عمر  مال  فاتحه ی  مراسم  برای  که  دادند  دستور 
این  بر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  کنند.  ذبح  گوسفند 
محل حمله کردند و چندین شورشی را به قتل رساندند. 
اساس  بر  عمر،  مال  یادبود  مراسم های  دیگر  اما 
بذر  که  را  پشتون  قوم  برجسته ی  چهره های  گزارش ها، 
مراسم ها  این  به  داده،  حاصل  جامعه ی شان  در  طالبان 
کنونی  حکومت  مشاوران  بعضی  شمول  به  کشاند، 
در  مذهبی  عمده ی  رسم  یک  یادبود  نماز  افغانستان. 
جنگ  قهرمانان  یا  قربانیان  و  است  افغانستان  جامعه ی 

»شهید« خوانده می شوند. 
حکومت  گذشته  هفته ی  مراسم ها،  این  به  واکنش  در 
برای  مراسم  نوع  هر  برگزاری  که  داد  دستور  افغانستان 
مال عمر ممنوع است و تهدید کرد که هر کس در این 
مراسم ها اشتراک کند، بازداشت خواهد شد. استخبارات 
این کشور اعالم کرد که هر گونه مراسم برای مال عمر 
سخن گوی  بود.  خواهد  حمله  برای  مشروع«  »هدف 
کشتن  مسئول  عمر  مال  که  گفت  افغانستان  ملی  امنیت 
هزارها شهروند این کشور است و یادبود از او »توهین و 

دشنام به هزارها شهید این ملت« خواهد بود. 
عبدالله  ملی،  وحدت  حکومت  اجرائیه ی  رییس 
نهاد و در یک نشست کابینه گفت  پا را فراتر  عبدالله، 
که هر مقام حکومتی که در این مراسم ها شرکت کرده، 
باید مورد پیگرد قرار گیرد. او گفت که چنین مراسم ها 
کرد...بخش عمده ی  قوی خواهد  را  »روحیه ی دشمن 

مشکل خود ما هستیم.« 
به نظر می رسد که تهدیدهای رسمی این گونه مراسم ها 
و احساسات طرفدار مال عمر را زیرزمینی ساخته است. 
با آنکه معمول است که بعضی شهروندان می گویند که 
امنیت در حکومت طالبان خوب بود و فساد کنترل شده 
بود، حتا مقام های پیشین حکومت طالبان اشتراک شان 
اکثر  می کنند.  انکار  را  عمر  مال  یادبود  مراسم های  به 
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بزرگ ترین ترس موجود این بود که 
جنگ جویان داعش، که با فاصله ی 
چند ساعت رانندگی، در تکریت و 
فلوجه قرار داشتند، زمان حمله ی 

خود را با یک شورش ُسنی در 
پایتخت هماهنگ کند. سنی های 

بغداد، هرچند از خبر سقوط 
ایالت های سنی نشین به دست 

شورش گران، خشنود بودند، اما از 
این می ترسیدند که شیعه ها، سنی ها 

را ستون پنجم دشمن دانسته و 
دست به قتل عام پیش گیرانه بزنند. 

ترجمه ی حکمت ماناپاتریک کاکبرن                                                                               

یادداشت های سخیداد هاتف

دموکرات  اما  دارد.  نیاز  دموکرات  آدم های  به  دموکراسی 

نامتوازن می کند  آنانی  نفع  به  را  بقا  تنازع  در جنگل  شدن 

که دریدن را کارآمدترین روش سلطه بر دیگران می دانند. 

برای  از روش های خشونت آلود  قاعدتا  دموکرات  آدم  یک 

رسیدن به مقاصد سیاسی یا کسب قدرت حمایت نمی کند. 

به نظر او، منطق پذیرش دموکراسی در حقیقت همان طرد 

که  وقتی  خاطر،  همین  به  است.  خشونت آلود  شیوه های 

مطمئن می شویم که کسی یک آدم دموکرات است، از این 

کردن  بیرون  برای  او  که  می کنیم  پیدا  اطمینان  هم  جهت 

رقیبان از میدان به شیوه های خشونت آلود رو نخواهد آورد.

کسی  اگر  است.  اطمینان  همین  سر  بر  حرف  کل  حال، 

عرصه ی  از  او  حذف  برای  هرگز  من   که  باشد  مطمئن 

سیاست و رقابت دست به خشونت نخواهم زد و اگر همین 

باشد،  خشونت  مدِد  به  رقیبان  حذف  به  معتقد  خود  فرد 

مدنی  و روش های  دموکراتیک  اصول  به  من  اعتقاد  آن گاه 

پیام روشنی برای او دارد و آن این است:

»از من مهراس. من برای شکست دادن تو در میدان رقابت 

غیر  حذف  به  و  شد  نخواهم  متوسل  خشونت  به  سیاسی 

دموکراتیک ات نخواهم اندیشید.«

در  را  مهمی  موازنه ی  )در یک جامعه ی جنگلی(  پیام  این 

میان ساکنان جنگل به هم می ریزد.  در جنگل، موازنه یی از 

ترس و مالحظه برقرار است. عریان ترین اش در هیئت این 

از  تا  نگیر  دندان  پایم  از  که  بازتاب می یابد  فهم و هشدار 

پایت دندان نگیرم. این موازنه ممکن است در نهایت عامل 

بقا روش  برای  اما  باشد.  اصلی جنگل نگه داشتن جنگل 

کارآمدی است.

اکنون، وضعیتی را تصور کنید که در آن عده یی به عده یی 

دیگر اطمینان بدهند که موازنه به هم خورده. یعنی به طرف 

هم  دندان  ما  پای  از  شما  اگر  حتا  که  بدهند  نشانه  دیگر 

بگیرید، ما اهل این کار نیستیم.

آن چه امروز در افغانستان می بینیم مصداقی از همین مورد 

یا  زاخیلوال  عمر  چون  کسانی  مثال  که  وقتی  است.  آخر 

شکریه بارکزی به صورتی علنی از گروه تروریستی طالبان 

حمایت می کنند، می دانند که از طرف مقابل شان خطری 

به  باورمندان  از  کس  هیچ  که  معنا  این  به  نیست.  متصور 

دموکراسی و جامعه ی مدنی حاضر نیست این افراد را مثال 

این است  بترساند.  به روش های خشونت آلود  یا  ترور کند 

این  از  و  می کنند  دفاع  تروریزم  از  راحتی  به  افراد  این  که 

کار خجل هم نیستند. اما اگر دموکرات ها مواضع سیاسی 

ضد تروریزم خود را با صراحت بیان کنند، هرگز نمی توانند 

مطمئن باشند که طرف مقابل برای حذف آنان به خشونت 

دموکرات  یک  باورهای  دیگر،  بیانی  به  نشود.  متوسل 

پناهی برای نادموکراتان هم هست. اما باورهای یک حامی 

تروریزم فقط برای خودش امنیت می آورد و دیگران را از هر 

اطمینانی محروم می کند.

دموکرات شدن 
در جنگل
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بخش هشتم

که  بگیرم  راننده ای  داشتم  قصد  من  که  زمانی  مثال،  برای 
دوستم او را به من پیشنهاد کرده بود، آن شخص به من گفت 
که به این پول نیاز دارد اما یک سنی است و خطر این که در 
یک پست بازرسی متوقف شود بسیار زیاد است. گفت »من 
خیلی می ترسم. به حدی که همیشه بعد از شش عصر در خانه 
می مانم«. فهمیدن منظور او آسان بود. افراد مشکوک با لباس 
غیرنظامی، که امکان داشت از استخبارات دولت یا شبه نظامیان 
ارتش  و  پولیس  بازرسی  پست های  در  یک باره  باشند،  شیعه 
ظاهر شده و افراد مظنون را با خود می بردند. این افسراِن جدید 
قرار  موقعیتی  در  آشکارا  داشتند،  یک دستی  لباس های  که 

داشتند که به پولیس و سربازها فرمان می دادند.
کاستن  به منظور  ُسنی،  دفتری(  )کارمندان  یقه سفید  کارمندان 
از خطِر دستگیر شدن، خواستار زودتررفتن به خانه های خود 
شدند، و بسیاری از کارمندان، حتا دیگر به سر کار نرفتند. در 
بغداد، توقیف شدن در ایست های بازرسی هراس آور است. زیرا 
همه، به خصوص سنی ها، آن چه را که در جنگ داخلی فرقه ای 
در 2006 و 2007 رخ داده بود، به یاد دارند: در زمان آن جنگ ، 
می شدند  اداره  مرگ  جوخه های  توسط  بازرسی،  ایست های 
بود.  قطعی  مرگ  معنای  به  نادرست،  هویِت  کارت  داشتن  و 
رسانه ها می گفتند قاتلین، »مردانی با یونیفورم پولیس« بودند اما 
در بغداد همه می دانند که پولیس و شبه نظامی، اغلب به سادگی 

با هم قابل تعویض هستند.
درمورد  بی جایی  دشمن انگاری  و  غیرمعقول  مسئله ی  هیچ 
حسین،  صفا  ندارد.  وجود  همیشه حاضر،  خطِر  حِس  این 
مشاور امنیت ملی دولت کنونی عراق، به من گفت: »خیلی ها 
فکر می کنند شاید داعش حمالتی را از داخل و خارج شهر 
هماهنگ کند«. او فکر می کرد که چنین حمله ای احتمال دارد، 
اگرچه معتقد بود این کار منجر به شکست داعش و شبه نظامیان 
سنی که به آن ها پیوسته اند خواهد شد. سنی ها در اقلیت قرار 
دارند اما برای حمله ای که از مناطق مرکز سنی نشین در والیت 
انبار بیاید، دشوار نخواهد بود که مناطق مختلف در شهرهایی 
تصرف  حتا  داعش،  برای  کنند.  هم راه  خود  با  را  امریه  مثل 
بخشی از بغداد، یکی از پایتخت های بزرگ عرب و مقّر پیشین 
خالفت اسالم، می تواند برای ادعای تأسیس یک دولت جدید 

از سوی آن ها، اعتبار خلق کند.

نیمه سرکوب شده از تشنج و هیجان در خیابان های خالی شهر 
با هراس،  و  مردم در خانه های خود می ماندند  وجود داشت: 
اخبار را در تیلویزیون دنبال می کردند. بسیاری از مردم، ساعاتی 
پس از این که از شکست ارتش آگاه شدند، برای خرید غذا 
و سوخت از خانه های خود خارج شدند. شیرینی فروشی ها و 
نانوایی ها، کلوچه های ویژه ای برای افطار تهیه می کردند اما در 
آن زمان، عده ی کمی آن را می خریدند. مراسم های عروسی 
لغو شدند و شایعه ای در شهر به راه افتاد که داعش قصد انجام 
حمله ای غافل گیرانه به مرکز بغداد –منطقه ی سبز-، دارد، اگرچه 
این منطقه به شدت محافظت شده است. یکی از روزنامه های 
چاپ بغداد گزارش داد که حدود هفت وزیر و چهل و دو عضو 

پارلمان، هم راه با خانواده های خود، به اردون پناه برده اند.
بزرگ ترین ترس موجود این بود که جنگ جویان داعش، که با 
فاصله ی چند ساعت رانندگی، در تکریت و فلوجه قرار داشتند، 
زمان حمله ی خود را با یک شورش ُسنی در پایتخت هماهنگ 
کند. سنی های بغداد، هرچند از خبر سقوط ایالت های سنی نشین 
به دست شورش گران، خشنود بودند، اما از این می ترسیدند که 
شیعه ها، سنی ها را ستون پنجم دشمن دانسته و دست به قتل عام 
در  عظیمیه  مانند  سنی ها،  مقاومت  خطوط  بزنند.  پیش گیرانه 

کرانه ی شرقی دجله، ظاهرا خالی از سکنه شده بود. 

تنها در موصل نبود که نیروهای امنیتی از هم پاشیده و فرار کرده 
بودند. شهر بایجی که محل بزرگ ترین پاالیشگاه نفتی عراق 
است، بدون هیچ درگیری تسلیم شد، مانند تکریت. در این جا 
بلندپایه را  هم هلیکوپتری آمد و فرماندهان ارتش و مقامات 
برداشت و رفت. در تکریت، سربازانی که تسلیم شده بودند به 
دو دسته -ُسنی و شیعه- تقسیم شده و تعداد زیادی از گروه دوم 
را در حالی که جلوی خندقی ایستاده بودند گلوله باران کردند. 
از قتل آن ها ویدیو گرفته شد تا روحیه ی نیروهای باقی مانده ی 
عراقی را تضعیف کنند. آمریکایی ها گفتند که از هجده قطعه ی 
ارتش و پولیس فدرال، پنج قطعه ی آن در زمان سقوط موصل 
از هم پاشیده است. در همین حال به نظر می رسید که حتا خود 
ابومحمد  است.  شده  بهت زده  خود  موفقیت های  از  داعش 
اعالم کرد که »دوست و دشمن  االدنانی، سخن گوی داعش، 
الف  این وجود،  با  شده اند«.  مبهوت  و  مات  میزان  یک  به 
واقعی زمانی بود که گفته شد جنگ جویان داعش نباید تحت 
تأثیر تجهیزات آمریکایی که تصرف کرده بودند، قرار بگیرند. 
االدنانی به آن ها گفت »گول غرور خود را نخورید و پیش از 

این که شیعه ها نیرو بگیرند به سوی بغداد حرکت کنید«. 
از  هنوز  مردم،  که  زمانی  رسیدم؛  بغداد  به  جون   16 در  من 
کنند  باور  نمی توانستند  مردم  بودند.  حیرت  در  ارتش  سقوط 
که زمان تسلط شیعه ها بر عراق -مانند دوران ُسنی ها در زمان 
صدام حسین- که از 2005 آغاز شده بود، به یک باره به پایان 
رسیده است. فاجعه، به نظر آن ها چنان شدید و غیرمترقبه بود 
که تصور هر مصیبت دیگری را ممکن می نمود. پایتخت، باید 
امن می بود: این شهر از اکثریت شیعه تشکیلی شده بود و توسط 
اما  می شد.  حفاظت  شیعه  شبه نظامی  هزاران  و  ارتش  بقایای 
زمانی دقیقا همین حرف ها را می شد درمورد موصل و تکریت 

گفت.
این شکست، بی باوری و سراسیمگی  به  اولین واکنش دولت 
توطئه ی گسترده  نتیجه ی یک  را  مالکی، سقوط موصل  بود. 
دانست اما با این حال، هرگز این توطئه چینان را شناسایی نکرد. 
او گیج و درعین حال بی اعتنا به نظر می رسید و ظاهرا هیچ گونه 
مسئولیت شخصی در قبال این شکست احساس نکرد –با وجود 

این که تمامی فرماندهان پانزده قطعه را خودش گماشته بود.
حسی  موصل،  سقوط  از  پس  نخست  روزهای  در 



 2010 سال های  فاصله  در  می دهد  نشان  آمار 
شبکه های  اعضای  تعداد  میالدی   2014 تا 
در  و  شد  برابر  دو  تقریبا  جهان  در  اجتامعی 
حالی که در ابتدای دهه جاری 970 میلیون نفر 
قبیل فضاها حضور داشتند، جمعیت  این  در 
آن ها در پایان سال گذشته از 1.8 میلیارد نفر 

هم فراتر رفت.
 2016 سال  می کنند  بینی  پیش  کارشناسان 
میالدی 2.13 میلیارد نفر از مردم جهان عضو 
در  آن ها  تعداد  و  باشند  اجتامعی  شبکه های 

سال 2018 به 2.5 میلیارد نفر برسد.
این افراد که بخش اعظم آن ها را مردم عادی 
تشکیل می دهند، هر روز حجم گسرتده ای از 
اطالعات را با یکدیگر به اشرتاک می گذارند 
و در جریان آخرین اخبار و اطالعات دیگران 

هم قرار می گیرند.
حضور گسرتده مردم در شبکه های اجتامعی 
موجب شده مراکز بازاریابی این فضا را بهرتین 
درآمدهای  افزایش  و  کاال  تبلیغ  برای  عرصه 
خود بدانند اما برخی کاربران عادی با استفاده 
به  توانستند  اجتامعی  پلتفرم های  این  از 
از  هم  دیگر  برخی  و  برسند  جهانی  شهرت 
این فرصت استفاده کردند تا درآمدهای خود 
را بیشرت کنند. در این میان افراد خوش اقبالی 
به صورت هم زمان هر دو مورد  بودند که  هم 

مذکور را به دست آوردند.
بدیهی است تصور کنیم زمانی که یک فرد به 
شهرت می رسد، فرصت های مالی فراوانی در 
مقابل او قرار می گیرد اما این که پول و شهرت 
اجتامعی  شبکه های  در  حضور  واسطه  به 

برای افراد ایجاد شود، اتفاق جدیدی است.
دیگری  گونه  به  باید  روزها  این  هرحال  به 
مانند  ابزارهایی  و  اجتامعی  شبکه های  به 
و    Tumblr، Vine اینستاگرام،  یوتیوب، 
در  اگرچه  کرد.  نگاه  مشابه  فضاهای  دیگر 
زیادی  شباهت  ابزارها  این  عادی  حالت 
را  مشابه  قابلیت های  و  دارند  یکدیگر  به 
اما  می دهند  قرار  خود  مشرتکان  اختیار  در 
را  تحوالتی  می تواند  آن ها  از  درست  استفاده 
به هم راه داشته باشد. در این جا زندگی هفت 
در  حضور  واسطه  به  که  می شود  بازگو  نفری 
و  شهرت  به  توانستند  اجتامعی  شبکه های 

ثروت زیادی دست پیدا کنند.
سوزان بویل

سایت  در  بویل  سوزان  ویدیوی  که  وقتی  از 
یوتیوب شهرت یافت به یک خواننده جهانی 
عنوان  با  کلیپی  بار  نخستین  او  شد.  تبدیل 
را  یوتیوب گذاشت: »یک خواب  را روی  زیر 

خواب دیدم.«
 les گروه  وسیله  به  پیش تر  موسیقی  این 
 GoT استعدادیابی  مسابقه  در   miserables

TalenT بریتانیا برگزار شده بود اما این زن 47 

دیگر  بار  دارد،  اسکاتلندی  اصلیت  که  ساله 
این موسیقی را به صورت ساده و بدون ضبط 
یوتیوب  روی  را  آن  و  کرد  اجرا  استودیویی 
اتفاق  همین  که  نکشید  طولی  اما  گذاشت 
جهانیان  گوش  به  بویل  صدای  شد  موجب 

برسد و با استقبال گسرتده مردم مواجه شود.
می کرد  ضبط  را  ویدویو  این  بویل  که  زمانی 
انتشار  از  پس  هفته  چند  اما  بود  شده  بیکار 
این کلیپ اینرتنتی با خیل گسرتده متاس های 
کوتاهی  مدت  ظرف  او  شد.  مواجه  تلفنی 
و  تبلیغاتی  آگهی های  واسطه  به  توانست 
موسیقی، هشت  برای ضبط  تازه خود  قرارداد 

میلیون دالر درآمد کسب کند.
او هم اکنون به عنوان یکی از خوش اقبال ترین 
است.  شده  معرفی  هم  جهان  در  خواننده ها 
هر بار که بویل کنرستی را برگزار می کند، در 
که  توضیح می دهد  برای مخاطبان خود  ابتدا 
چه گونه شبکه های اجتامعی توانستند او را به 
چنین موفقیتی برسانند و صدای او را کشف 

کنند.
بریتنی فورالن

دنبال  میلیون   9 از  بیش  با  را  فوالن  این روزها 
اجتامعی  شبکه  در  ستاره  بزرگ ترین  کننده، 
به  که  شخصیت  این  می شناسند.   Vine

جهان  در  کمدین ها  رسشناس ترین  از  یکی 
را  خود  گام های  نخستین  است،  شده  تبدیل 
شبکه  برداشت.  اجتامعی  شبکه  همین  در 
به گونه ای ساخته شده است   Vine اجتامعی 
تصاویر  می دهد  امکان  خود  مشرتکان  به  که 
ویدیویی شش ثانیه ای را به اشرتاک بگذارند.

فورالن از همین فرصت استفاده کرد و تصاویر 
کمدی و خنده دار خود را که هر کدام در شش 

ثانیه تنظیم شده بود با دیگر اعضای Vine به 
شد  موجب  فرآیند  همین  گذاشت.  اشرتاک 
با  دالری  میلیون   10 قراردادی  گذشته  سال  او 
منعقد  آمریکا  تلویزیونی  شبکه های  از  یکی 
کمدی  موقعیت های  در  آن ها  برای  و  کرده 

نقش آفرینی کند.
مردم  ندارد  اهمیتی  هیچ  است  معتقد  او 
است  این  مهم  دارند.  استعدادی  چه  جهان 
اختیار  در  که  ابزارهایی  طریق  از  بتوانند  که 
دارند، استعداد خود را به دیگران معرفی کنند. 
به  هیچ کس  برای  تالش  بدون  هرگز  فرصت 
وجود منی آید و هر فرد بايد ایده ها و نظرات 
ارایه  به جهانیان  قبول  قابل  فرمت  در  را  خود 
بدون  و  تفکر  همین  با  می گوید  او  دهد. 
ثانیه ای  تصاویر شش  مالی  پشتوانه  هیچ گونه 
اندازه شهرت  این  تا  تهیه کرده و هم اکنون  را 

یافته است.
ِکیت آپتون

اینرتنت  در  آپتونرا  کِیت  نام  اگر  روزها  این 
اطالعات  سایت،  هزاران  کنید،  جست وجو 
اما  می دهند.  منایش  را  او  مشخصات  و 
را  او  هیچ کس  قبل  مدتی  تا  گفت  باید 
بود و متام  بیکار  ماه ها  برای  او  منی شناخت. 
این  در  می گشت.  کار  دنبال  به  را  خود  روز 
میان چند تصویر ویدیویی روی یوتیوب قرار 
داده بود و هرگز تصور منی کرد همین تصاویر 

بتوانند مسیر زندگی اش را تغییر دهند.
زمانی می شد  به  مربوط  این ویدیوها  از  یکی 
که آپتون در مسابقه ورزشی Clippers حضور 
رشکت  دیگر  از  بهرت  بود  توانسته  و  بود  یافته 
کنندگان ظاهر شود. این ویدیو مدت کوتاهی 
پس از انتشار از سوي میلیون ها نفر در رسارس 
جهان مشاهده شد و طولی نکشید که آپتون 
از  بیش  تويیرت  در صفحه شخصی خود روی 
170 هزار دنبال کننده را پوشش داد. این روزها 
ده ها  عوض  در  و  نیست  بیکار  دیگر  آپتون 
واسطه  به  آپتون  می کنند.  کار  او  برای  نفر 
چند  ورزش،  زمینه  در  خود  استعداد  منایش 
هم اکنون  و  کرد  امضا  بزرگ  هم کاری  قرارداد 
در شهر لس آنجلس مربی یک گروه ورزشی 

شده است.
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بگو مگو از

روز های  در  نظامی  اهداف  بر  شورشیان  حمله  سه 
داشته  هم راه  به  را  جدید  تحول  یک  احتامل  اخیر 
می تواند  سناریو  سه  این  از  یکی  من  نظر  به  است. 

عقبه سیاسی این حمالت باشد:
به  زنی  چانه  پروسه  در  افغانستان  دولت  این که   .1
در  است  کرده  هم کوشش  یا  و  است  گرفتار شده  مشکل  به  پاکستان  هم رای 

کدام نقظه از آن ها سبقت گیری مناید.
2. این که دولت پاکستان با روبه رو شدن به کدام فرصت جدید در حال روی 

دست گرفنت یک اسرتاتیژی جدید برای افغانستان است.
انتظار هر دو  یا هم امکان دارد که کدام گروه جدید شورشی بر خالف  3. و 

دولت افغانستان و پاکستان روی کار آمده است.
نرش  را  حمالت  این  تخنیکی  جزییات  داخله  وزارت  یا  و  امنیت  ریاست  اگر 
ننامید )کدام نوع مواد انفجاری استفاده شده بود، موتر از کجا و به کمک کی 
داخل کابل شده بود، وغیره و غیره( به مشکل می توان فهمید که پیام سیاسی 

این حمالت چه بوده است.
بهرت است مردم به عوض کوبیدن به رس این و آن از روی قصاوت های سیاسی، 
با فاکت ها برای شان ترشیح  از دولت بخواهند که جزییات تخنییکی را هم را 

منایند.

افغانستان وقتی می تواند آزاد و آباد باشد که هم وطنان 

که  را  کاری  کنند  فکر  نتیجه«   « به  این که  بدون  ما 

منانند  منتظر  و  دهند   » انجام   « می کنند  فکر  درست 

که اول صد در صد دل شان » جمع« شود که مبارزهء 

خود  عمر  طول  در  )آن هم  می دهد   » نتیجه   « شان 

که  هم  کمی  و  دهیم  انجام  را  خود  کار«   « باید  ما  کنند.  مبارزه  بعد  و  شان( 

ببینند.  ما  بعدی  نسل های  را  نتیجه«اش   « شاید  دهیم.  تغییر  را  وضعیت  شده 

باشیم  نداشته  انقالبی«  دانش جوی   « اگر  دارد  انتحاری  طالب  که  کشوری  در 

خارجی  معاملهء  اثر  در  اگر  حتا  شود.  دگرگون  وضعیت  که  ندارد  امکان  هرگر 

ماند.  طالبانیزم« خواهد  بدون شک »  نباشد  دیگر » طالب«  و  کند  تغییر  وضع 

شکلی  به  باید  بگیرد.  تفنگ  حتام  که  نیست  معنا  این  به  انقالبی  دانش جوی 

بگیرد  را  مبب«   « جلو  منی تواند  اگر  باشد.  فعال  مدنی  جامعهء  در  اشکال  از 

بکوشد جلو » وحشت« را بگیرد. هدف پاکستان و بادارانش این است که ما » 

برتسیم«. ما » وحشت« کنیم. ما » فرار« کنیم. اگر ما جلو این » وحشت« را 

او  فزیکی  طالب جنگ جوی  بیگانه هستیم.  در خدمت  نخواهی  خواهی  نگیریم 

است و ما که » می ترسیم« چریک ِجنگ روانی او. ما باید در هر جای دنیا که 

هستیم به جای » نق نق « و » هق هق« در کنار مردم خود بایستیم و خود را به 

این فریب ندهیم که » دولت « نا کاره است. دولت اگر ناکاره و نا بکار هم است 

از ماست. باید با حرکت های مدنی خود از هرجای دنیا خواب را بر رهربان فاسد 

خودخواه دولتی حرام کنیم. مردم خود را تنها نگذاریم. امروز هرکس که فقط در 

بیداری و هشیاری مردمی منی کند »  انتقاد« می کند و کاری برای  جمع رفقا » 

طالب« است. برای من فرقی بین طالب قاتل و هم وطن غافل نیست؛ هردو در 

بد کردن وضعیت نقش دارند.

ارگ باید گلوی افغانستان باشد :

ملت  با  غنی  ارشف  محمد  جمهور  رییس  امروز 

پاکستان  به  واضح  پیام  و  شد  هم صدا  افغانستان 

ما  ملی  به قوت  دولت  و  ملت  این هم صدایی  فرستاد. 

می افزاید. رییس جمهور با درک این مسئله که با ادامه 

پرسش  با یک  را  پاکستان  ریخت  فرو خواهد  اعتبارات سیاسی اش  سکوت همه 

قتل  عاملین  اگر  گفت  او  داد.  قرار  اخالقی  و  سیاسی  بیشرت  فشار  زیر  عاطفی 

باشند  ما  شهرهای  در  جلسه  و  سازی  شورا  مرصوف  پاکستان  شهر های  در  عام 

پاکستانی ها چه احساسی خواهند داشت. دشمنی یا دوستی ؟

من و همه دوستانم در روند سبز افغانستان )رسا( ازین موقف واضح ارگ استقبال 

هویت  و  ترضع  راه  از  صلح  ولی  ماست  همه ی  و  ملی  نیاز  صلح  می مناییم. 

تراشی به دشمن بدست منی آید. وضاحت در دشمن شناسی گام مهمی در ایجاد 

رهربی  علنی  حضور  است.  کشور  مسلح  قوای  صفوف  در  ملی  و  رزمی  روحیه ی 

که  است  مسئله یی  پاکستان  شهر های  در  افغان ها  عام  قتل  طراحان  و  طالبان 

خطوط و مرز های سیاسی بین افغان ها را از هم می پاشاند و همه را در محور یک 

هدف یعنی شکست دشمن بسیج می سازد. در این رشایط و لحظات حساس که 

ترور و طالب از همه ی ملت ما قربانی می گیرد نیاز است که از نیرو های دفاعی و 

امنیتی ما حامیت همه جانبه مناییم.

منافع ملی مردم افغانستان حکم می کند که دولت افغانستان لقب امیراملومنین را 

بر یک قاتل، مزدور و خون آشام تحت هیچ فشار و رشایطی به رسمیت نشناخته 

لقب  ورزد.  ابا  او  با  مذاکره  از  دارد  را  لقب  این  منصور"  "دامال  زمانی که  تا  و 

امیراملومنین تراوش ذهن افرسان استخباراتی پاکستان و مردم افغانستان حارض 

اند بخاطر زدودن این بدعت از موقف دولت خویش حامیت منایند.

Ahmad Idrees Rahmani II

Samay Hamed

Amrullah Saleh
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نیمار؛ عامل به تاخیرافتادن 
انتقال پدرو به یونایتد

بنیتس: غیبت رونالدو را 
احساس می کنیم

فرناندینیو: فحاشی روی 
استرلینگ تاثیر ندارد

منچسرتیونایتد بسیار عالقه داشت تا دیروز، کار انتقال پدرو 

غیرممکن  آینده  هفته  تا  حداقل  امر  این  اما  کند  نهایی  را 

خواهد بود.

دلیل  به  بارسلونا،  با  قرارداد  متدید  باوجود  رودریگز  پدرو 

احتامل اندک حضورش در ترکیب ثابت این تیم، قصد جدایی 

از بارسا و پیوسنت به منچسرتیونایتد را دارد و یونایتدها نیز 

با پرداخت 32 میلیون یورو برای به خدمت گرفنت این مهاجم 

ناخواسته  بیامری  اما  بودند  ارزش مند 27 ساله مواقت کرده 

نیامر که او را به مدت 15 روز به دور از میادین نگاه خواهد 

داشت، سبب شده تا مسئوالن بارسلونا موقتا از فروش پدرو 

جلوگیری کنند. 

بارسا امشب در سوپرجام اروپا به مصاف سویا خواهد رفت و 

روزهای شنبه و سه شنبه هفته بعد نیز دو بازی حساس برابر 

بیلبائو، در سوپرجام اسپانیا پیش رو خواهد داشت. در نبود 

نیامر، پدرو شانس اول قرار گرفنت در کنار مسی و سوارز است 

و به همین دلیل منچسرتیونایتد باید حداقل قید خرید این 

بازی کن تا هفته بعد را بزند. 

اسامی  یوفا  به  داشتند  فرصت  امشب  تا  رسخ  شیاطین 

بازی کنان خود برای دو بازی مقابل بروژ در مرحله مقدماتی 

لیگ قهرمانان را ارسال کنند و بدین ترتیب نام پدرو در این 

لیست گنجانده نخواهد شد.

بدون گول  تساوی  از  مادرید، پس  رئال  بنیتس، رسمربی  رافا 

را  کریس  رونالدو  غیبت  تیمش  کرد  تایید  والرنگا،  مقابل 

احساس می کند. 

رونالدو به دلیل مصدومیت در چند دیدار اخیر رئال حضور 

نداشت؛ در حالی  که کریم بنزما هم به دلیل آسیب دیدگی، 

در این دیدارها غایب بود.  

در غیاب این دو، بنیتس از خسه، گرت بیل و خامس رودریگز 

دروازه  اما  نتوانستند  کرد  استفاده  والرنگا  مقابل  دیدار  در 

حریف نارویی را باز کنند. 

بنیتس به خربنگاران گفت: تیم متام تالشش را برای گول زنی 

انجام داد اما فاقد دقت کافی بودیم. باید به فکر  بازی کنانی 

باشیم که غیبت شان را احساس می کنیم.    

مهم ترین بازی کن و بازی کنی که بیشرتین گول را برای ما به 

مثر رسانده، در این جا حضور نداشت اما تیم  منایش هجومی 

ایجاد  موقعیت   20 تیمی  وقتی  بود.  مثبت  این  و  داد  ارائه 

می کند، دوست دارم فکر کنم که  می توانستم گول بزنیم. 

من 100 درصد راضی نیستم. ما جا برای پیرشفت داریم. بازار 

همیشه باز است.  

مارتین اودگارد در این دیدار در ترکیب اصلی رئال قرار گرفت 

و بنیتس از عمل کرد این ستاره 16 ساله  اظهار رضایت کرد. 

مارتین استعداد فوق العاده ای دارد و ما از او حامیت می کنیم. 

باید  و  داد  را  نشان  کیفیتش  او  اما  بود  دوستانه  دیدار  این 

ببینیم که در این تابستان به باشگاه دیگری قرض خواهیم 

داد یا نه.  

اگر من جای او بودیم، از بودن در رئال بسیار راضی بودم و 

هر روز برای پیرشفت سخت تالش می  کردم.  

اسرتلینگ  از  حامیت  به  منچسرتسیتی  هافبک  فرناندینیو، 

پرداخت و گفت که مطمنئ است ستاره انگلیسی می تواند در 

هنگام هو شدن توسط هواداران حریف، رشایط را کنرتل کند.

سیتی  به  لیورپول  از  پوند  میلیون   44 با  ساله   20 هافبک 

پیوست ولی در دیدار مقابل رئال و رم در پیش فصل، توسط 

هواداران هو شد. فرناندینیو عنوان کرد که اسرتلینگ به حدی 

بتواند چنین رشایطی را کنرتل  شخصیتی مستحکم دارد که 

کند.

دارد.  محکم  اسرتلینگ شخصیتی  که  می کنم  فکر  گفت:  او 

یادم می آید که یک مصاحبه از او درباره مترکز برای پیروزی 

و کسب جام دیدم و مطمئنم که او به خوبی چنین رشایطی 

را کنرتل می کند. 

دیگر  تیم های  از  بیش  این که  وجود  با  گذشته  فصل  سیتی 

گول زنی کرد، نایب قهرمان شد. فرنانیدینو معتقد است که 

تقویت خط دفاعی، کلید موفقیت در فصل جاری است. او 

گفت: شخصا، به نظرم تیم ما در گول زنی خیلی موفق است. 

مهم ترین چیز برای تقویت، خط دفاعی است. خط حمله تیم 

خیلی قوی است و تنها باید ثبات را به خط دفاع برگرداند. 

بارسلونا یک قدم تا رسیدن 
به رکورد تاریخی میالن

راجرز: 
شانس آوردم کوتینیو را تعویض نکردم

کاتاالن ها و تمسخر تساوی 
رئال برابر والرنگا

دالیل آلوس 
برای انتحاب پیراهن شماره 6 ژاوی

ساباتینی: 
رم خریدی بزرگ تر از ژکو خواهد داشت

پیشنهاد نهایی چلسی 
برای جذب مدافع اورتون

بنیتس و برابری با رکورد منفی 
مورینیو در رئال

الم: بایرن باید عمل کرد بهتری داشته باشد

دیپای: 
پوشیدن شماره 7 یونایتد افتخار بزرگی است

اگر بارسلونا امشب در تفلیس بتواند از سد 

در  میالن  تاریخی  رکورد  با  کند،  عبور  سویا 

سوپرجام اروپا برابری خواهد کرد.

چمپیونزلیگ،  قهرمان  عنوان  به  بارسلونا 

یعنی  اروپا  لیگ  قهرمان  مقابل  در  امشب 

این  از  پیش  گرفت.  خواهد  قرار  سویا 

شده  اروپا  سوپرجام  فاتح  بار   4 کاتاالن ها 

رکورد  با  سویا،  سد  از  گذر  در صورت  و  اند 

تاریخی میالنی ها برابری خواهند کرد. میالن 

در سال های 1989، 1990، 1994، 2003 و 2007، 

فاتح این جام شده است. 

بارسا اولین بار سال 1992 به عنوان قهرمان 

فاتح  وردربرمن)2-3(،  سد  از  گذر  با  و  اروپا 

سوپرجام شد. 5 سال بعد این تیم با هدایت 

جام  قهرمان  عنوان  به  و  خال  فن  لوئیس 

سال  آن  اروپای  قهرمان  مقابل  اروپا،  درجام 

دو  در  و  قرار گرفت  بروسیا دورمتوند  یعنی 

بازی رفت و برگشت موفق شد 3-1 حریف 

آملانی را شکست دهد. 

این تیم سال 2006 نتوانست از سد سویا عبور 

کند و تیم فرانک رایکارد در کسب سوپرجام 

ناکام ماند اما در سال های 2009 و 2011، بارسا 

از  گذر  با  و  گواردیوال  هدایت  با  شد  موفق 

به  را  سوپرجام   ،)0-2( پورتو  و  شاختار)0-1( 

امشب  آیا  کند.  اضافه  افتخاراتش  ویرتین 

کسب  از  را  بارسا   ،2006 سال  هم چون  سویا 

این افتخار محروم خواهد کرد؟

از  پس  لیورپول،  رسمربی  راجرز،  برندان 

پیروزی 1-0 تیمش مقابل استوک، از اینکه 

فیلیپ کوتینیو را  پیش از زدن گول زیبایش، 

تعویض نکرد، ابراز خشنودی کرد. 

فصل  در  دیدارشان  اولین  در  رسخ پوشان 

تک  به  استوک  خانه  در  برتر،  لیگ  جدید 

پیروزی  به   86 دقیقه  در  کوتینیو  گول 

رسیدند. راجرز در گفتگو با خربنگاران فاش 

را  برزیلی  این  ستاره  داشت  قصد  که  کرد 

می توانست  که  تصمیمی  کند؛  تعویض 

رسنوشت بازی را تغییر بدهد. 

کوتینیو  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 

می تواند ستاره لیورپول در این فصل باشد، 

هم  حاال  او  همین  می کنم  فکر  گفت: 

هست. او کیفیتش را نشان داد. او تازه سه 

هفته است که به مترینات برگشته و هنوز 

از نظر  فیزیکی در بهرتین رشایط نیست.  

او با یک چرخش عالی و رضبه فوق العاده، 

پیروزی ما را رقم زد. ما احساس می کردیم 

نفوذ گلن  جانسن، در آن سمت کمی  که 

فضا ایجاد می کند و کوتینیو را از مرکز به 

سمت چپ فرستادیم اما در عین حال  می 

خواستیم به پیروزی برسیم.  

ما به دنبال ایجاد یک تغییر مثبت بودیم 

به  را  اینگس  دنی  می خواستیم  بنابراین 

جای او به زمین بفرستیم  اما وقتی او گول 

زد، همه چیز تغییر کرد. 

ما  نبود.  کار  در  نبوغ آمیزی  تصمیم  هیچ 

خوش شانس بودیم که او در زمین ماند و 

گول پیروزی را زد و ما  برنده شدیم. 

بازی در خانه استوک همیشه دشوار است. 

فوق العاده ای  تیمی  منایش  می کنم  فکر 

داشتیم. از لحاظ دفاعی  قوی عمل کردیم. 

و  کنیم  دفاع  خوب  باید  که  می دانستیم 

البته می دانستیم کیفیت الزم برای پیروزی 

را  داریم. 

در  مادرید  رئال  گذشت،  که  یک شنبه  روز 

ناروی  والرنگای  مقابل  دوستانه  بازی  یک 

به تساوی بدون گول رضایت داد.

و  بنزما  رونالدو،  بدون  که  مادرید  رئال 

راموس به ناروی سفر کرده بود، نتوانست 

با وجود موقعیت های بسیاری که نصیبش 

شد، دروازه والرنگا را باز کند و در نهایت 

این بازی بدون گول به امتام رسید. تساوی 

نیز  کاتالونیا  نرشیات  در  رئال  گول  بدون 

بازتاب داشت و موندو دپورتیوو با یاداوری 

برابر  بارسلونا  پیش  سال  دو   0-7 برتری 

در گول زنی مهاجامن  توفیق  والرنگا، عدم 

رئال را به متسخر گرفت. 

در گزارش موندودپورتیوو آمده است: رئال 

مادرید بنیتس یک بار دیگر نشان داد که 

دست یابی  در  اندازه  چه  تا  رونالدو  بدون 

بیل،  نه  است.  مواجه  دشواری  با  گول  به 

نه خسه و نه خامس، هیچ کدام نتوانستند 

برای رئال گول زنی کنند. بیل شاید بیش از 

همه بازی های پیش فصل به سمت دروازه 

اما  کرد  شوتزنی  به  اقدام  نارویی  حریف 

رضبات او دقیق نبودند. این در حالی است 

گول   7 با  را  والرنگا   ،2013 سال  بارسا  که 

شکست داده بود. 

و  بارسلونا  از  ژاوی  خداحافظی  از  پس 

اقدامی  در  آلوس  دنی  قطر،  به  او  رفنت 

برای  را  او   6 شامره  پیراهن  غیرمنتظره، 

فصل بعد انتخاب کرد.

اقدام  این  دالیل  توضیح  در  آلوس  دنی 

چند  به  گفت:  موندودپورتیوو  به  خود 

اول  کردم.  انتخاب  را  ژاوی   6 شامره  دلیل 

ام.  متولد شده  می 1983   6 روز  من  این که 

 6 شامره  پیراهن  هم  سویا  در  اینکه  دوم 

را می پوشیدم؛ در ضمن دوست ندارم برای 

مدت طوالنی با یک شامره خاص بازی کنم. 

در بارسلونا هم از دو شامره 2 و 22 پیش 

از این استفاده کرده ام و حال زمان تغییر 

اسطوره  یک  بدون شک  ژاوی  بود.  رسیده 

برای تیم و شهر بارسلونا محسوب می شود 

و به تن کردن پیراهن او یک افتخار و یک 

مسئولیت بزرگ است. من هرگز منی توانم 

مقایسه  منظری  هیچ  از  ژاوی  با  را  خودم 

کنم. من برعکس ژاوی، نه متولد بارسلونا 

هستم و نه در این شهر بزرگ شده ام. 

میان  بازی کرد و در  بارسا  برای  او سال ها 

همه، چهره ای محبوب و فراموش نشدنی 

است. من همیشه او را چه به عنوان یک 

انسان خوب  یک  عنوان  به  و چه  بازی کن 

همین  کرد.  خواهم  و  می کردم  تحسین 

ارزش و احرتامی که برای ژاوی قائل هستم، 

 6 شامره  برداشنت  دالیل  مهم ترین  از  یکی 

بود. 

مدیر ورزشی باشگاه AS رم معتقد است که 

کار این باشگاه هنوز در بازار نقل و انتقاالت 

به امتام نرسیده و خرید یا خریدهای دیگری 

در راه هستند.

رمی ها که در دو فصل اخیر، با نایب قهرمانی 

اند، در  پایان برده  به   A کار خود را در رسی

برای  جدی تری  رقیب  آتی،  فصل  تا  تالش اند 

باشند.  اسکودتو  کسب  راه  در  یوونتوس 

محمد  شزنی،  چون  بازی کنانی  تاکنون  آن ها 

صالح و ادین ژکو را به خدمت گرفته اند اما 

جالوروسی ها،  ورزشی  مدیر  ساباتینی،  والرت 

هم چنان به تالش برای قدرت مندتر کردن رم 

ادامه می دهد. 

او به کوریره دلو اسپورت گفت: ژکو بازی کن 

انتقال  این  از  من  و  است  باکیفیتی  و  بزرگ 

بزرگ  خرید  امیدوارم  اما  خوشحامل  بسیار 

بازار نقل و  رم هنوز در راه باشد. کار ما در 

انتقاالت متام نشده و همه به سختی در حال 

تالشیم تا تیمی برای فصل آینده مهیا کنیم 

که توان کسب عناوین قهرمانی را داشته باشد. 

برای  چلسی  قبلی  پیشنهاد  دو  رد  از  پس 

پیشنهاد  امروز  آن ها  استونز"،  "جان  جذب 

سوم و نهایی خود را برای به خدمت گرفنت 

این مدافع جوان ارائه خواهند داد.

جان استونز مدت هاست که به گزینه اصلی 

این  دفاعی  خط  تقویت  برای  چلسی  خرید 

تیم تبدیل شده است اما باشگاه اورتون پیش 

پوندی  میلیون  و 26  پیشنهاد 22  دو  این  از 

برای این بازی کن را رد کرده است. 

چلسی  باشگاه  گول،  وبسایت  ادعای  به 

امروز پیشنهاد 30 میلیون پوندی خود را به 

اورتونی ها ارائه خواهد داد و بسیار امیدوار 

است تا با موافقت آن ها، کار انتقال استونز 

به استمفورد بریج نهایی شود. چلسی هفته 

مصاف  به  اتحاد  ورزشگاه  در  باید  آینده 

عالقه مند  مورینیو  و  برود  منچسرتسیتی 

است تا این مدافع ملی پوش 21 ساله را برای 

عقیده  به  باشد.  داشته  اختیار  در  بازی  آن 

جان  برای  جانشین  بهرتین  استونز  مورینیو، 

تری 34 ساله خواهد بود.

خود بازی کن، متایلش برای پیوسنت به چلسی 

را علنی کرده و از مدیران اورتون درخواست 

مهیا  را  او  انتقال  برای  تا زمینه  کرده  است 

کنند.

رئال مادرید روز یک شنبه در ناروی نتوانست 

برابر  از تساوی بدون گول  نتیجه ای بهرت  به 

والرنگا دست یابد.

تنها یک بازی دیگر به پایان دیدارهای پیش 

 18 است.  مانده  باقی  مادرید  رئال  فصل 

آگست)27 اسد(، قرار است در جام سانتیاگو 

قرار  گاالتارسای  مقابل  مادرید  رئال  برنابئو، 

برای  را  خود  کهکشانی ها  سپس  و  بگیرد 

خیخون  اسپورتینگ  برابر  فصل  بازی  اولین 

تور  در  مادرید  رئال  کرد.  خواهند  آماده 

اسرتالیا و چین با گذر از سد حریفانی چون 

سیتی، میالن و اینرت موفق ظاهر شد اما در 

برتری  وجود  با  مونیخ  کاپ  آئودی  تورمننت 

بایرن 1-0 شکست خورد  مقابل  تاتنهام،  بر 

و تساوی روز یک شنبه این تیم برابر والرنگا، 

دومین ناکامی متوالی این تیم در رسیدن به 

پیروزی و هم چنین گول زنی بود. 

بازی  دو  در  مادرید  رئال  که  باری  آخرین 

به  بود،  مانده  ناکام  گول زنی  در  متوالی 

مورینیو  زمانی که  می گردد؛  بر   2011 سال 

در  و  داشت  عهده  بر  را  تیم  این  هدایت 

 )0-1 )شکست  لوانته  برابر  متوالی  بازی  دو 

در  توفیقی  گول(  بدون  )تساوی  سانتاندر  و 

گول زنی پیدا نکرد.

از  پس  مونیخ  بایرن  کاپیتان  الم،  فیلیپ 

پیروزی 3-1 تیمش در جام حذفی آملان عنوان 

کرد که تیمش باید پیرشفت کند.

یووه با گل های آرتورو ویدال، ماریو گوتزه و 

حریف   1-3 شد  موفق  لواندوفسکی  روبرت 

خود را شکست دهد ولی الم معتقد است که 

انتظار بازی بهرتی از تیمش را داشته است.

او گفت: مهم ترین چیز این است که ما بدون 

ولی  کردیم  صعود  بعد  دور  به  مصدومیت 

کار  بهرت  باید  بعد  بازی  که  است  مشخص 

کنیم. خدا را شکر توانستیم رسیعا گول دوم 

از دریافت گول تساوی بخش حریف  را پس 

به مثر برسانیم. در فوتبال هیچ گاه مشخص 

نیست چه اتفاقی رخ می دهد. 

شکست  از  پس  یک شنبه  روز  هامبورگ 

کنار  حذفی  جام  از  جنا،  زایس  کارل  مقابل 

خاطر،  این  به  که  کرد  عنوان  الم  ولی  رفت 

راحت  را  تیم  این  مقابل  جمعه  روز  بازی 

نخواهند گرفت. او گفت: حذف هامبورگ از 

جام حذفی تاثیری روی بازی جمعه نخواهد 

داشت. هامبورگ متام تالشش را خواهد کرد 

تا رشوع خوبی در بوندس لیگا داشته باشد. 

در  را  امتیاز  که سه  دارد  بستگی  ما  به  این 

مونیخ به دست آوریم. 

منچسرتیونایتد  مهاجم  دیپای،  ممفیس 

می تواند  است  مطمنئ  که  کرد  عنوان 

انتظارات از شامره 7 منچسرت را برآورده کند.

مقصد  به  دی ماریا  آنخل  جدایی  از  پس 

یونایتد   7 شامره  دیپای  ژرمن،  سن  پاری 

نظیر  بزرگانی  جای  پا  و  کرد  تن  به  را 

و  بکام  دیوید  کانتونا،  اریک  بست،  جورج 

کرد  عنوان  او  گذاشت.  رونالدو  کریستیانو 

که به پوشیدن این پیراهن افتخار می کند و 

می تواند انتظارات را برآورده کند.

او گفت: بله، البته که از فشار این پیراهن 

تاریخ  از  من  هستم.  مطلع  تاریخش  و 

خودم  می خواهم  ولی  می کنم  استقبال 

افتخار  منچسرت   7 شامره  پوشیدن  باشم. 

بزرگی است. سال گذشته هم در پی اس وی 

با شامره 7 بازی کردم و خیلی گول زدم و به 

این شامره اطمینان دارم. می خواهم خالقیت 

و گول زنی را به منچسرت بیاورم. باید با نظم 

خیلی  منی توانم  کنم.  بازی  میانی  خط  در 

از دست بدهم ولی وقتی وارد یک  را  توپ 

سوم حریف می شوم، اجازه ریسک کردن به 

من داده شده است. 
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