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اطالعات روز: اظهارات اخیر نواز شریف، نخست وزیر پاکستان 
سناتوران  و  شده  روبه رو  سنا  مجلس  اعضای  تند  واکنش  با 
سیاست پاکستان در برابر افغانستان را فریب کارانه خوانده و 

گفتند که حکومت وحدت ملی نباید فریب پاکستان را بخورد.
در نشست روز یک شنبه مجلس سنا، بیشتر روی سخنان اخیر 
نواز شریف که گفته بود پاکستان هم زمان نمی تواند هم طالبان 
را بکشد و هم آن ها را به پای میز مذاکره بیاورد، بحث شد و 

شماری از سناتوران انتقادهای تند نسبت به پاکستان...
صفحه 2

سناتوران:
 حکومت نباید فریب پاکستان را بخورد



وزیر  نخست  رشیف،  نواز  اخیر  اظهارات  روز:  اطالعات 
و  روبه رو شده  سنا  اعضای مجلس  تند  واکنش  با  پاکستان 
سناتوران سیاست پاکستان در برابر افغانستان را فریب کارانه 
فریب  نباید  ملی  وحدت  حکومت  که  گفتند  و  خوانده 

پاکستان را بخورد.
بیشرت روی سخنان  نشست روز یک شنبه مجلس سنا،  در 
اخیر نواز رشیف که گفته بود پاکستان هم زمان منی تواند هم 
طالبان را بکشد و هم آن ها را به پای میز مذاکره بیاورد، بحث 
شد و شامری از سناتوران انتقادهای تند نسبت به پاکستان 

وارد کردند.
به باور سناتوران، سخنان نخست وزیر پاکستان پاسخ واضح 
و آشکار برای حکومت افغانستان است و حکومت نباید این 

بار فریب بخورد. 
بهانه گفت وگوهای  به  پاکستان  امسال  بهار  در  گفتند  آن ها 
صلح، زمینه را برای آمادگی های طالبان فراهم کرد و برای این 
گروه وقت خرید تا بیشرت تجهیز شوند و برای کشنت مردم 

افغانستان آمادگی های بیشرتی بگیرند.
پاکستان  که  گفت  سنا  مجلس  عضو  یک  سمیع،  فیصل 
افغانستان کاری  بار دیگر نشان داد که برای صلح در  یک 
انجام منی دهد و خوشبینی های حکومت برای میانجی گری 

پاکستان نیز نادرست است.
آقای سمیع گفت: »اظهارات نوازرشیف در امریکا را یک 
ملی  وحدت  حکومت  سیاست  روی  بر  محکمی  سیلی 
می دانم. ما بارها به حکومت گفته ایم راهی که شام می روید 

به ترکستان است.«
هم چنان فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا گفت که 
پاکستان تاهنوز هیچ طالبی را نکشته و هم چنان این گروه را 

وادار به گفت وگوهای صلح نکرده است.
به  را  پاکستان »کِی را کشته است و کِی  افزود که  مسلم یار 
پروسه صلح آورده است؟ دو نفر را پاکستان معرفی کند ما 
دروغ  این  اما  می دهیم.  قرار  بررسی  مورد  را  آن ها  سخنان 
مطلق است و به معنای خاک زدن به چشم افغانستان و دنیا 

است.«
هم چنان شامری از سناتوران بار دیگر پاکستان را حامی و 

متویل کننده گروه طالبان خواندند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که در ماه های اخیر 
روابط اسالم آباد و کابل به شدت تیره شده است. هرچند در 
آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی با سفرهای متعدد رییس 
جمهور غنی به پاکستان و سفر مقام های پاکستانی به کابل 
روابط دو جانب گرم بود، اما پس از حمله انتحاری در شاه 
شهید کابل، رییس جمهور و رییس اجرایی پاکستان را متهم 
کردند که این کشور تاکنون مکان امن برای تروریستان است.
پاکستان  نقش  این که  کارشناسان، ضمن  برخی  این حال  با 
را در جنگ و صلح  افغانستان مؤثر می دانند اما باور دارند 
که پاکستان تاهنوز در راستای صلح افغانستان کار صادقانه و 

عملی انجام نداده است.
این کارشناسان از جامعه جهانی انتظار دارند که بر پاکستان 

فشار وارد کنند تا دست از حامیت طالبان بردارد.

است  داده  گزارش  آملانی  روزنامه  یک  روز:  اطالعات 
زیاد  شامر  آینده  در  تا  است  مصمم  آملان  دولت  که 
پناه جویان افغان را که تقاضای پناهندگی شان رد شده، از 

این کشور اخراج و به افغانستان بازگرداند.
حکومت  که  نوشته  روزنامه  این  ویله،  دویچه  از  نقل  به 
آملان ارصار می ورزد تا رؤسای دولت ها و حکومت های 
در  شان  دیروزی  نشست  در  بالکان«،  »مسیر  کشور های 

بروکسل، حرکت قابل توجهی در این زمینه نشان بدهند.
این خربگزاری گفته است، روزنامه »فرانکفورتر آلگامینه« 
چاپ روز یک شنبه 3 عقرب در گزارشی نوشته که دولت 
که  را  افغانی  پناهجویان  پیش  از  بیش  دارد  قصد  آملان 

تقاضای پناهندگی شان رد شده، به کشورشان بازگرداند.
در همین حال دفرت صدراعظم آملان در یک بیانیه ای از 
کمیسیون اروپا خواسته تا برای رسیدن به یک توافق بر رس 
بازگرداندن پناه جویان افغان که تقاضای پناهندگی شان رد 

شده، با دولت افغانستان وارد مذاکره شود.
این  به  بایرن  ایالت  داخله  وزیر  هرمن،  یوآخیم  هم چنان 
از  یک مشی سخت گیرانه سخن گفته است که:  روزنامه 
شده ی  رد  پناه جویان  اخراج  که  دارد  وجود  فوری  »نیاز 
افغان به گونه ی گسرتده عملی گردد. ما باید در این زمینه 

یک عالمت واضح از خود نشان بدهیم.«
از سویی هم، آملان نگران است که پناه جویان افغانستان 
بعد از سوریه بیشرتین تعداد پناه جو را در این کشور دارد 

و این تعداد هم چنان رو به افزایش است.
امور  وزیر  بلخی،  عاملی  حسین  سید  ارتباط  این  در 
از  تاکنون  که  است  گفته  کنندگان  عودت  و  مهاجرین 
سوی حکومت آملان در زمینه اخراج پناه جویان افغان از 

این کشور، هیچ موضعی مطرح نشده است.
آقای عاملی افزوده که افغانستان با آملان یک تفاهم نامه 
دارد که اگر این کشور طبق این تفاهم نامه عمل کند باید 

پیش از پیش نام و مشخصات افراد که اخراج می شود را 
برای ما بفرستد ولی تاهنوز هیچ چیزی از سوی حکومت 

آملان دریافت نکرده ایم.
مقام های  با  که  مختلف  نشست های  در  گفت،  عاملی 
پناه جویان  مورد  در  اروپا  اتحادیه  مقام های  و  آملانی 
صورت گرفته ما همواره پیشنهاد کردیم که وضعیت امنیتی 
افغانستان خوب نیست و این کشورها نباید مهاجران افغان 

را از کشورهای شان اخراج کنند.
وزیر امور مهاجرین این سخنان را در مصاحبه اختصاصی 
با دویچه وله بیان کرده و هم چنان گفته است، در صورتی 
دوجانبه  تفاهم نامه  خالف  را  افغان  مهاجران  آملان  که 
افغانستان  وضع  افزود  او  منی پذیرد.  را  آنان  کند،  اخراج 
خواست  اروپایی  کشورهای  از  و  ندارد  فرقی  سوریه  با 
پناه جویان افغان را بپذیرند و با آنان تبعیض آمیز برخورد 

نکنند.

امریکا  متحده  ایاالت  روز:  اطالعات 
فرهنگی  میراث  از  حفاظت  پروژه ی 

افغانستان را حامیت مالی می کند.
سفارت امریکا در کابل در یک اعالمیه ی 
که  است  نوشته  فرستاده،  رسانه ها  به  که 
فرهنگی  میراث های  حفظ  در  کشور  این 
و در همکاری  را کمک می کند  افغانستان 
افغانستان سعی  شناسی  باستان  انستیتوت  با 
را  فرهنگی  میراث های  تاراج  تا  می کند 

مستند سازد. 
مرکز  نقشه ی  یک  جدید  پروژه ی  این 
معلوماتی بر اساس ستالیت را ایجاد خواهد 
در  فرهنگی  میراث  ساحات  متام  که  کرد 
جوان  افغانان  به  و  باشد  شده  مشخص  آن 
سیستم های  و  شناسی  باستان  زمینه ی  در 

معلومات جغرافیایی آموزش خواهد داد.
مرکز  این  است:»  آمده  اعالمیه  این  در 
در  میانه  و رشق  میانه  آسیای  در  معلوماتی 
نوع خود اولین مرکز خواهد بود و حکومت 

افغانستان را قادر خواهد ساخت تا نقشه ی 
رستارس  در  فرهنگی  میراث  ساحات  متام 
فعلی  وضعیت  مناید،  ترسیم  را  کشور 
سازی  مستند  را  فرهنگی  میراث  ساحات 
نظارت  تحت  را  ساحات  این  غارت  کند، 

به حیث وسیله ی پالن گذاری  و  قرار دهد، 
برای گنجانیدن میراث فرهنگی در استخراج 
و  انکشافی  پروژه های  سایر  و  معادن 

اقتصادی از آن استفاده بعمل آورد.«
رییس  استین،  گیل  داکرت  حال،  همین  در 

که  است  گفته  شناسی  رشق  انستیتوت 
مهم حفظ  وسیله  عنوان یک  به  پروژه  این 
میراث باستانی »مشخصاً روی ارتقاء ظرفیت 
انستیتوت باستان شناسی افغانستان و مستند 
سازی دامنه تاراج ساحات باستانی در سطح 

کشور مترکز دارد«. 
امریکا متویل  از جانب سفارت  پروژه  این 
و از طرف انستیتوت رشق شناسی دانشگاه 
شناسی  باستانی  انستیتوت  و  شیکاگو 
در  برنامه  این  می گردد.  حامیت  افغانستان 
اطالعات  وزیر  توسط  رسمی  محفل  یک 
افغانستان، عبدالباری جهاری، و  و فرهنگ 
افغانستان،  شناسی  باستان  انستیتوت  رییس 

عبدالقادر تیموری، افتتاح شد. 
متحده  ایاالت  سفارت  حارض  حال  در 
امریکا پروژه های به ارزش مجموعی بیش از 
6.5 میلیون دالر امریکایی را متویل می کند 
میراث  امر حفظ  در  افغانستان  از موقف  تا 

فرهنگی مهم جهانی حامیت کرده باشد.

اطالعات روز، جوزجان: مقام های محلی والیت جوزجان 
از پاک سازی کامل ولسوالی خم آب این والیت خرب داده 
و می گویند که در جریان پاک سازی این ولسوالی بیش از 

50 طالب کشته، زخمی و یا اسیر گردیده اند.
هم چنان آنان می گویند که بیش از 100 عراده موتورسایکل 

و 13 عراده موتر به غنیمت نیروهای امنیتی درآمده است.
لطف الله عزیزی، والی جوزجان در صحبت با رسانه ها بیان 
برای  افغان  امنیتی  نیروهای  عملیات  جریان  در  که  داشت 
پاک سازی ولسوالی خم آب حدود 30 تن از جنگ جویان 
طالب کشته، 8 تن زخمی و 12 نفر دیگر شان اسیر گردیده 

فرار  دست  دور  مناطق  به  گروه  این  جنگ جویان  بقیه  و 
کردند.

عراده  صد  یک  عملیات  این  در  عزیزی  آقای  گفته  به 
موتورسایکل و 13 عراده موتر نیز به غنیمت نیروهای امنیتی 

در آمده است.
جرنال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری که 
برای رهربی جنگ های اخیر شامل به والیت جوزجان رفته 
است، می گوید که طالبان پس از فرار از ولسوالی خم آب به 

یک جزیره در مرز افغانستان و ترکمنستان رفته اند.
دوستم افزوده که در آن جا نیز با هم آهنگی نیروهای مرزی 

ترکمنستان مانع فرار آنان به داخل خاک این کشور گردیده 
تاریکی شب   از  استفاده  با  که  مجبور شدند  تروریستان  و 

به سوی نقاط دور دست ولسوالی آقچه فرار کنند.
نیروهای  تلفات  تعداد  جوزجان  محلی  مقام های  هرچند 
اما گروه طالبان  و 6 زخمی ذکر کردند،  را 8 کشته  امنیتی 
ادعا دارند که در این درگیری ها نزدیک به 30 رسباز امنیتی 

کشته و تعدادی نیز زخمی شده اند.
قول  مردم والیت های شامل  به  رییس جمهور  اول  معاون 
امنیت  و  ساخته  کن  ریشه  را  طالبان  این بار  که  است  داده 

رسارسی را در این مناطق بر قرار خواهد ساخت.

سناتوران: 2
حکومت نباید فریب پاکستان را بخورد

حکومت آلمان تصمیم دارد 
شمار زیادی از پناه جویان افغان را اخراج کند

امریکا پروژه ی حفظ  میراث های فرهنگی افغانستان را 
حمایت مالی می کند

ولسوالی خم آب والیت جوزجان به طور کامل پاک سازی شد

صد سال پس از روابط دوستانه؛ 
آلمان مهاجرین افغان را 

اخراج می کند؟ 

آلمان قصد دارد در آینده شمار زیادی از پناه جویان افغان را اخراج 
کند. دولت افغانستان هرچند می گوید که تا هنوز آلمان رسمًا این 
مهاجرین  امور  وزیر  اما  است  نرسانده  آن ها  اطالع  به  را  موضوع 
گفته است که قبال از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته تا با توجه 
به وضعیت امنیتی افغانستان، مهاجرین افغان را اخراج نکنند. وزیر 
مهاجرین گفته است که در صورتی که آلمان افغان ها را بر خالف 
تفاهم نامه ی دو جنانبه اخراج کند، دولت افغانستان آن را نخواهد 
پذیرفت. وزیر مهاجرین افغانستان در واکنش به اخراج افغان ها از 
آلمان گفته است، کشورهای اروپایی نباید میان مهاجرین تبعیض 

قایل شوند.
در  بزرگ ترین جمعیت مهاجر  و  از سوری ها دومین  افغان ها پس 
سطح جهان را تشکیل می دهد. کشورهای اروپایی اکنون با بحران 
آلمان در صدر کشورهای  و  نرم می کنند  پنجه  مهاجرت دست و 
و کشور  نهایی  مقصد  مهاجرین  برای  که  دارد  قرار  اروپا  اتحادیه 

مناسبی به شمار می رود.
افغان گرفته است که  اخراج مهاجرین  به  آلمان در حالی تصمیم 
سال  جاری صدومین  سال  در  آلمان(  )افغانستان-  کشور  دو  این 
روابط دوستانه شان را در کابل جشن گرفتند. این دو کشور در یک 
کشور  دو  مقامات  داشته اند.  باهم  تنش  بدون  روابط  گذشته  قرن 
در مراسم تجلیل از صدسالگی روابط دوستانه افغانستان و آلمان، 

ستایش کردند و از مناسبات گذشته شان به نیکی یاد کردند.
حاال  اما  کرد  خواهد  تعریف  زمان  را  کشور  دو  روابط  آینده ای 
افغانستان و آلمان با مسئله مهاجرت روبه رو است. مهاجرت یکی 
از عوامل تأثیر بر روابط این دو کشور است. هر چند که چه گونگی 
روابط  بر  تأثیر چشم گیری  افغانستان  مهاجران  با  آلمان  رویارویی 
دو کشور نخواهد داشت. اما، اخراج پناه جویان افغان از آلمان تأثیر 
این کشور دارد.  به  افغانستان نسبت  نگاه دوستانه مردم  بر  منفی 
همیشه  کشورهای  از  یکی  عنوان  به  آلمان  از  افغانستان  مردم 
دوست قدردانی می کند و اخراج پناه جویان افغان در اوج استقبال 
از پناه جویان سایر کشورها، برای افغان ها ناامید کننده خواهد بود. 
بر  امان اهلل  شاه  دوران  به  آلمان  و  افغانستان  روابط  پیشینه ی 
در  آلمان  و  افغانستان  روابط  نقطه عطف  بن  جلسه  اما  می گردد. 
روزهای  نخستین  در  آلمان  می رود.  شمار  به  گذشته  سال  صد 
روابط با افغانستان در تهیه و ساخت قصر داراالمان به افغانستان 
کمک  سومین  آلمان  گذشته  سال  چهارده  در  است.  کرده  کمک 
فیصد  هفت  کشور  این  بود.  افغانستان  برای  جهان  بزرگ  کننده 
مجموع  و  می داد  تشکیل  را  افغانستان  در  ناتو  رزمی  نیروهای  از 
این  از  که  بود  هزار   13 حدود  در  افغانستان  در  آلمانی  سربازان 
میان 58 سرباز آن کشته شد. در چهارده سال گذشته بیش از صد 
هزار آلمانی به شمول سربازان یا شهروندان ملکی این کشور برای 

تامین امنیت یا بازسازی به افغانستان آمده است. 
در سال جاری آلمان در بخش آموزش نیروهای امنیتی افغانستان 
میلیون   350 ساالنه  و  کرده  هزینه  یورو  میلیون   190 حدود  در 
یورو  برای بازسازی افغانستان در نظر گرفته است. حجم زیادی 
بند  سازی،  است. سرک  مستقر  در شمال کشور  آلمانی  نیروهای 
آلمان در مناطق شمال  از پروژه های  برق و تأمین آب آشامیدنی 

کشور است.
 5500 گرفت  تصمیم  اوباما  آن که  از  پس  گذشته  هفته های  در 
آلمان  بماند،  باقی  افغانستان  در   2016 از  بعد  امریکای  سرباز 
افغانستان  در  کشور  این  نیروهای  از  بخشی  که  کرد  اعالم  نیز 
در  آلمانی  در حدود 860 سرباز  در حال حاضر  ماند.  باقی خواهد 

افغانستان حضور دارد. 
قرن طراحی  این  اوایل  در  آلمان  که  را  امان  اهلل  قصر مجلل شاه 
دیگری  هر کشور  از  بیش  آلمان  است.  متروکه  اکنون یک  کرد، 
می داند که افغانستان از نظر امنیتی یک منطقه سرخ است و آلمان 
به  تبدیل  را  افغانستان  نتوانست  سربازش  هزار  سیزده  حضور  با 
مکان امن برای افغان ها بسازد. بعد از چهارده سال، قندوز به دست 
آن جا  در  آلمانی  نیروهای  که  کشور  شمال  و  کرد  سقوط  طالبان 

مستقر است، ناامن شده است. 
افغانستان  در  سربازانش  ماندن  مورد  در  که  آن طوری  آلمان 
پناه جویان  و  مهاجرین  مورد  در  است  امید  کرد،  رفتار  مسئوالنه 
افغان نیز تصمیم عاقالنه بگیرد. افغانستان برای پذیرش شهروندان 
آلمان  از  افغان  مهاجرین  کردن  اخراج  و  ندارد  آمادگی  مهاجرش 
هیچ گره از مشکل دو کشور را حل نخواهد کرد. بهتر است آلمان 
و همکاران بین المللی آن از زمینه های رشد مهاجرت در افغانستان 
جلوگیری کند. یکی از راه حل های اساسی برای جلوگیری از پدیده 
مهاجریت این است که کشورهای هم چون آلمان فراتر از مرزهای 

خود، به تأمین امنیت دیگران توجه کنند تا خود در امان باشند.
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پناهنده  هزاران  افغانستان،  در  جنگ  گرفتن  شدت  با 
افغان از کشور شان فرار می کنند. اما ایران و پاکستان، که 
بیشترین پناهنده افغان از دوره های قبلی خشونت را در 
خود جای داده اند، به طور فزاینده ای با مهاجران افغان 
خصمانه برخورد می کنند. بنابراین، جریان خروج دسته 
جمعی جدید به سوی اروپا است؛ اروپایی که هم اکنون 

با پناهندگان سوریه اشباع شده است.
سیاست گذاران  توجه  کم تر  افغان ها  این  وجود،  این  با 
غربی را به خود جلب کرده اند و ظاهرا آن ها بیچارگی 
افغانستان،  در  آن ها  فرار  که  را  چالش هایی  و  افغان ها 
ایجاد می کند، تشیخص  اروپا  و  کشورهای همسایه اش 
نمی دهند. برای افغان ها، این تکرار یک کابوس است. 
مانند دوره های قبلی خروج دسته جمعی در دهه 1970، 
برای  که  حرفه ای  افراد  از  را  کشور  این  نیز  دوره  این 
است،  حیاتی  مدرن  دولت  یک  عنوان  به  آن  آینده ی 

تخلیه می کند.
در  طالبان  تهاجم  با  پناهندگان  تعداد  در  تازه  افزایش 
مناطق  به  آن که جنگ  از  و پس  آغاز شد  سال جاری 
پرجمعیتی چون قندوز رسید، تشدید یافت. ماه گذشته، 
طور  به  آن ها  که  گفتند  پاسپورت  ریاست  کارمندان 
میانگین روزانه 2000 پاسپورت – سه برابر تعداد سه ماه 

قبل – صادر می کنند.
افغانستان  پناهندگان  از  بسیاری  اخیر،  دهه های  در 
سه  به  نزدیک  که  پاکستانی  رسیده اند،  پاکستان  به 
میلیون ]پناهنده افغان[ را در خود جای داده است. اما 
جاری  سال  در  که  دارند  شکایت  آن جا  در  پناهندگان 
مقامات پاکستانی آن ها را مجبور کرده اند به کشور شان 
 90 که  می گوید  مهاجرت  بین المللی  سازمان  بازگردند. 
تاکنون  جنوری  ماه  از  پاکستان  در  مستقر  افغان  هزار 
کارت های  حکومت  اکنون  بازگشته اند.  کشورشان  به 
سال  پایان  در  زمانی که  را؛  پناهنده  میلیون   1.5 هویت 
که  پناهندگانی  نمی کند؛  تمدید  می شود،  منقضی 
بسیاری از آن ها برای چندین دهه در پاکستان زیسته اند.

ایران نیز پناهندگان را اخراج کرده است. یکی از دالیل 
مخدر  مواد  تجارت  با  که  افغان هایی  که  است  این  آن 
پیوند دارند مشکالت استفاده مواد مخدر در این کشور 

را بیشتر خواهد کرد. 
برخی  باشد.  سنگین  مجازات  یک  می تواند  اخراج 
ملل  سازمان  اردوگاه های  از  سر  کنندگان  عودت  از 
مستحکم  سنگرهای  از  یکی  آباد،  جالل  نزدیکی  در 
در  پیوستند،  داعش  به  که  طالبان  پیشین  ملیشه های 
هزاره ها  متوجه  خطر  بدترین  است  ممکن  می آورند. 
فراری  آن ها  از  بسیاری  و  شیعه  مسلمانان  آن ها  باشد. 

کشتار توسط طالبان هستند. 
زیادی  انتظار  از حکومت خودشان  نمی توانند  افغان ها 
آمده  امریکایی  رسمی  گزارش  یک  در  باشند.  داشته 
به  امریکا کمک  وزارت خارجه  گذشته  سال  که  است 
یک برنامه آموزشی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 
را  وزارت  این  که  کرد  متوقف  آن  از  پس  را  افغانستان 
فاسد و ناکارا یافت. کمک به پناهندگان افغانستان برای 
مقام های پاکستانی که هم اکنون با میلیون ها بی جاشده 

مرزی  مناطق  در  جنگ  از  فراری  پاکستانی ای  داخلی 
نیست.  آسان  می کند،  نرم  پنجه  و  دست  شان  خود 
دسته  طور  به  که  افغانستان  پناهندگان  مقصد  بنابراین، 
از یک سفر  - پس  را ترک می کنند  این کشور  جمعی 
پرمخاطره از طریق ایران، ترکیه و مدیترانه - اروپا است. 

از  بیش  اروپایی ها،  و  ملل  سازمان  برآوردهای  براساس 
20 درصِد حدود 500 هزار نفری که در سال جاری از 
این  هستند.  افغان  رسیده اند،  اروپا[  ]به  مدیترانه  طریق 
می کند؛  خلق  اروپا  برای  جدی ای  چالش  یک  جریان 
از  پناهندگی  بحران  بزرگ ترین  اکنون  هم  که  اروپایی 

زمان جنگ جهانی دوم را تجربه می کند. 
این  ببندد،  آن ها  روی  به  را  دروازه هایش  اروپا  اگر  اما 
کار صرف چالش را به پاکستان خواهند کشاند؛ جایی 
که انتظار می رود بازهم تعداد زیادی از افغان ها سرازیر 
افغان ها  از  تن  هزار  ده ها  عادی،  اوقات  در  حتا  شوند. 
که اکثریت آن ها به عنوان دیدارکنندگان قانونی موقتی، 
ماهانه از طریق دو پاسگاه مرزی عبور و مرور می کنند. 
خواهد  افزایش  عبور  نقاط  آن  در  تقلب  به  وسوسه 
یافت باوجودی که جریان ورود دیگر افغان های بیچاره 
شده  تشدید  مرز  نشده تر  کنترل  بخش های  طریق  از 
است. این امر قطعا خشم رو به رشد عمومی پناهندگان 
افغانستان را تشدید خواهد کرد؛ آن هایی که هم اکنون 
بسیاری از پاکستانی ها آن ها را به تروریسم، مواد مخدر 

و کاهش رشد اقتصاد شان نسبت می دهند. 
کند  اذعان  آشکار  حقیقت  این  به  باید  جهان  بنابراین 
دارند. حکومت  نیاز  به کمک  افغانستان  پناهندگان  که 
آن ها که در محاصره جنگ و ناکارایی است، از عهده 
به طور  آن  بزرگ  همسایه  دو  و  نمی آید  بر  کار  این 
این  هستند.  بی تفاوت  شان  تعهد  به  نسبت  فزاینده ای 
به صورت  که  است  بینانه  واقع  غیر  پاکستان  از  انتظار 
این  با  بپذیرد.  را  بیشتری  افغانستان  پناهندگان  داوطلبانه 
اکنون  هم  که  کند  کمک  آن هایی  به  است  بهتر  حال، 
آقای  بر  باید  اوباما  آقای  هستند.  پاکستان[  ]در  آن جا 
به  که  را  هویتی  کارت های  تا  کند  فشار  اعمال  شریف 
بر یک روند  باید  او  کند.  تمدید  است،  نزدیک  انقضا 
به  باید  او  کند.  اصرار  انسانی تر  و  تدریجی تر  بازگشت 
هم چنان  امریکایی ها  که  بدهد  اطمینان  شریف  آقای 
نسبت به کمک مالی برای برنامه های کمکی بین المللی 
که به پناهندگان افغان در پاکستان و ایران کمک می کند 
- برنامه هایی که اکنون تحت فشار بودجه ای قرار دارند- 

متعهد است.
پناهندگان  بزرگ  جمعیت  دومین  خانه ی  که  ایران 
افغان را تمدید کرده  افغانستان است، ویزای 450 هزار 
اخراج  از  نیز  آن جا  در  افغان ها  حال،  این  با  است. 
به  نظر  داده اند.  گزارش  بد  رفتارهای  دیگر  و  اجباری 
را  افغانی  ایران هفت  مرزی  پولیس  اخیر،  یک گزارش 
که می خواستند به این کشور وارد شوند، به ضرب گلوله 

کشتند. این سیاست ها باید پایان داده شوند.
اروپایی  کشورهای  غربی،  کشورهای  برای  همان طور 
سهم  افغانستان  در  ناتو  ماموریت  در  شان  نیروهای  که 
سهمیه  هر  در  افغان ها  که  بدهند  اطمینان  باید  گرفتند، 

کشورهای  میان  را  پناهندگان  که  اروپا  اتحادیه  بندی 
عضو توزیع می کند، شامل اند. و واشنگتن باید ]صدور[ 
که  افغان هایی  از  آن عده  برای  مهاجرت  ویژه  ویزای 
و  کرده اند  کار  متحده  ایاالت  ارتش  یا  حکومت  با 
تسریع  را  است،  خطر  در  آن ها  زندگی  که  می گویند 
کند. در ماه سپتامبر، حد اقل 13 هزار تن از افغان ها و 
عراقی هایی که این وضعیت را دارند، هنوز منتظر بودند. 
اگر امنیت تامین شده بتواند، گروه های کمکی بین المللی 
باید ایجاد مناطق امن در داخل مناطق آرام در کشور، 
بی جاشدگان  تعداد  مجموع  ملل  سازمان  جایی که 
داخلی را نزدیک به یک میلیون تن می گوید، را سرعت 
ببخشند. این افراد برای ماندن در افغانستان به مشوق نیاز 

دارند.
افغانستان  دیگر  همسایه های  از  برخی  حال،  عین  در 
همسایه  کشورهای  شوند.  پیمان  هم  کمک  برای  باید 
ایران، همه  و  با روسیه، چین  مرکزی، همراه  در آسیای 
به ثبات بیشتر در افغانستان نیاز دارند و از شبح جریان 
سنگین پناهندگان به کشورهای شان هراس دارند؛ آن ها 
باید کمک های شان را برای حمایت از تشکیل مناطق 
امن دایمی در داخل افغانستان، در جاهایی مثل بامیان 
با  کنند.  شریک  برخوردارند،  نسبی  ثبات  از  هنوز  که 
توجه به نبود راه حل های آسان و موقتی برای خشونت، 
امن  مناطق  افغانستان؛  در  اقتصادی  تنگ دستی  و  فساد 
در  تا  بود  خواهد  افغان ها  برای  ممکن  مشوق  بهترین 
کشورشان بمانند. این صرف یک چاره ی موقت است؛ 
اما می تواند در کنترل یک بحران خطرناک کمک کند.
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به  است  حاضر  که  گفت  شریف  نواز  آقای  پاکستان  وزیر  نخست 
صلح  مذاکرات  تا  کند  کمک  غنی  اشرف  جمهور  رییس  و  افغانستان 
با طالبان را از سر بگیرد. او این سخنانش را در امریکا گفته که جای 
بحث خودش را دارد. مذاکرات صلح با طالبان که دور اول آن 0-0 به 
نفع هر دو طرف تمام شد چندی قبل و پس از انتشار خبر مرگ مال 
ترور  و  وحشت  نابغه ی  این  مرگ  در  پنهان کاری ای که  و  عمر  محمد 
حاضر  حاال  شریف  نواز  و  درآمد  تعلیق  حالت  به  بود،  گرفته  صورت 
قرار  و گروه طالبان  افغانستان  اختیار دولت  در  را  مذاکره  میدان  است 
دهد. نواز شریف یک شرط را پیش چپلک رییس جمهور اشرف غنی 
گذاشته و آن این است که »پاکستان نمی تواند هم طالبان را بکشد هم 
آن ها را پای میز مذاکره بکشاند«. منظور نوازشریف حتمًا این بوده که 
افغانستان از پاکستان نباید توقع داشته باشد که پاکستان طالبان را به 
عنوان دشمن بکشد. یعنی پاکستان سال ها خون دل خورده تا سرطانی 
این  تمام  در  و  دهد  رشد  و  کرده  احیا  افغانستان  در  را  طالب  نام  به 
آورده،  بدست  منفعت  این گروه، کلی  به  پناه دادن  و  تقویت  تا  سال ها 

پس کشتن طالبان، برای پاکستان عملی نیست.
معاون  و  کرد  خراب  را  ملی  وحدت  حکومت  اعصاب  سخن  این 
گفت  شریف  آقای  سخنان  به  واکنش  در  جمهور  رییس  سخن گوی 
نمی کند.  بکشد، صلح  را  افغانستان  مردم  که  گروهی  با  افغانستان  که 
حاال ملت گرفتار این سوال شده که خیلی ُخب! این خوب است که با 
دشمن مردم افغانستان صلح نمی کنید! خدا شما را توفیق دهد. ولی با 

چه گروهی صلح می کنید؟
جواب این سوال ساده است. قرار است با این گروه ها صلح شود:

مردم،  دشمن  با  صلح  که  رسیده  نتیجه  این  به  ملی  وحدت  حکومت 
پاگذاشتن روی خون شهدای اردوی ملی، پولیس و امنیت ملی و نیز 
از  می باشد.  شده اند،  تروریسم  قربانی  که  مردمی  خون  به  بی احترامی 
طرف دیگر، صلح در افغانستان یک ضرورت است که بدون آن ممکن 
مرمی  شبیه  لوبیا  و  برود  باال  تیل  مصرف  شود،  قطع  انترنت  خدمات 
یک  صلح  عالی  شورای  نباشید!  نگران  اما  شود.  معلوم  کالشینکوف 

تقسیم اوقات دارد که مطابق آن ما به صلح خواهیم رسید.
صلح با نانوایان: این گروه حیثیت راه ابریشم زندگی را برای افغانستان 
دارند. هر روز برای مردم نان می پزند، خون هم که نریخته، پس مانعی 

نیست، صلح می شود.
صلح با راننده گان: گرچه اعصاب این طایفه بیشتر از هر قشری دیگر 
را  مردم  خون  نیز  گروه  این  اما  است  خراب  دولتی  مقامات  دست  از 
نمی ریزند. با این ها صلح شود حتا اگر درد سر تردد مقامات برای این 

گروه بیشتر از پیش شود.
از  را  کار  و  زندگی  سررشته ی  آن که  با  گروه  این  معتادین:  با  صلح 
دست داده، اما هنوز نیاز به صلح دارد. دولت اعتیاد این گروه را نادیده 
می گیرد و این گروه باید کوتاهی وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه با 

مواد مخدر را نادیده بگیرد. صلح شود و هرکس را راهش!
داعش  ملی،  وحدت  حکومت  برای  فیس بوکیان  فیس بوکیان:  با  صلح 
بر جوانش! خدا  نه  این حکومت رحم می کنند و  پیر  بر  نه  مجازی اند. 
چوکی های  در  خانواد گی  کوچ کشی  چپاول،  فساد،  لفظی،  اشتباه  نکند 
اما  پدر  نام  به  خارجی  سفرهای  بودن،  وکیل  خاطر  به  قتل  دولتی، 
انتخابات،  هنگام  در  نکردن  همکاری  خاطر  به  عزل  مردم،  کیسه  از 
فروختن دندغوری و دهنه غوری، کوتاهی در جلوگیری از سقوط قندوز 
و غورماچ و غزنی، خالصه هر کاری که ضرر جمعی و منافع گروهی 
یا خانواد گی را در پی داشته باشد یا خالف قانون باشد، صورت گیرد. 
آن وقت این فیس بوکیان بر ارگ و ریاست اجرائیه و زاخیلوال و وزیر و 
وکیل، هجوم می برند. نه سهم مقامات در سرمایه های موجود بانک ها 

برای شان مطرح است و نه عنوان لعاب دار شان. 
اکید است که  تاکید و تاکیداً  صلح با رسانه ها: عاجل صلح شود! اکیداً 

صلح صلح صلح! از برای خدا صلح!
صلح با گروهی که وعده ی چوکی دریافت کرده بودند اما خود چوکی 
را نیافتند: تعداد زیادی از هم وطنان عزیز ما که تحصیالت کافی هم 
تحول  مثاًل  که  کردند  شبانه روزی  انتخابات، تالش های  ایام  در  دارند 
و تداوم به پیروزی برسند. تحول و تداوم هم وعده داده بودند که در 
صورت پیروزی، فالنی وزارت، معینیت، ریاست و مدیریت را دو دسته 
تقدیم کند. اما از بخت بد، میسر نشد و تا آخر هم میسر نخواهد شد. 

با این گروه صلح شود که از چیز شان چندک گرفته، سکته نکنند. 
صلح  عالی  شورای  نخندید!  صلح:  عالی  شورای  با  صلح  باآلخره  و 
همیشه تالش کرد که با طالبان مصالحه کند، اما هیچ معلوم نبود که 

طالب کیست؟ این گناه شورا نیست.  

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

صلحبااینگروهها

افغانستان؛ 
بحران پناهندگی بعدی

نیویارک تایمز | مایکل کوگلمن

ترجمه: حمید مهدوی

افغان ها نمی توانند از حکومت 
خودشان انتظار زیادی داشته باشند. 

در یک گزارش رسمی امریکایی 
آمده است که سال گذشته وزارت 
خارجه امریکا کمک به یک برنامه 

آموزشی وزارت مهاجرین و عودت 
کنندگان افغانستان را پس از آن 

متوقف کرد که این وزارت را فاسد 
و ناکارا یافت. کمک به پناهندگان 

افغانستان برای مقام های پاکستانی 
که هم اکنون با میلیون ها بی جاشده 

داخلی پاکستانی ای فراری از جنگ در 
مناطق مرزی خود شان دست و پنجه 

نرم می کند، آسان نیست. بنابراین، 
مقصد پناهندگان افغانستان که به 

طور دسته جمعی این کشور را ترک 
می کنند - پس از یک سفر پرمخاطره 

از طریق ایران، ترکیه و مدیترانه - 
اروپا است. 
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زمان  آن  تا  او  محبوبیت  میزان  کم ترین  که  بود  صد  در   60

به حساب می آمد. درنهایت، تنها تهاجم او به اوکراین بود که 

این میزان را باال برد. هرچند، سرکوب معترضان در اوکراین 

که  روشی  به  می کرد  تالش  یانوکویچ  آقای  خورد.  شکست 

کرملین از آن حمایت می کرد، با استفاده از زور خیابان ها را 

نیمه صادقانه ی  تالش های  اما  کند.  پاک سازی  معترضین  از 

او درنهایت نتیجه ای معکوس داده و او را وادار به فرار کرد. 

از  دیگر  یکی  به عنوان  آن چه  از  خشمگین  پوتین،  آقای 

روسیه  متحد  سرنگونی  برای  سیا  سازمان  عملیات های 

می دید، چنین واکنش نشان داد: او کریمه را ضمیمه کرد و 

تالش کرد تا سرزمین های بزرگ تری در شرق اوکراین را نیز 

غصب کند: نوروسیا.

بسیار  اندک،  دست آوردهای  چنین  هزینه های  دیگر،  بار 

انرژی،  قیمت  کاهش  و  تحریم ها  درنتیجه ی  بودند.  سنگین 

اقتصاد روسیه، 1.2تریلیون دالر از 2 تریلیون دالر به در سال 

بر روسیه متمرکز شده  بار دیگر  نیز  ناتو  2014 رکود داشت. 

بود.

هم چنین، پوتین مجبور شد تا پروژه ی نوروسیا را نیز رها کند: 

و  داشتند  مردمی  نه حمایت  اوکراین،  در شرق  او  نمایندگان 

نه دولتی تاثیرگذار را اداره می کردند. اقدامات او نیز تضمین 

کرده بود که اوکراین هرگز به اتحادیه ی اوراسیا ملحق نشده 

و بار دیگر با روسیه همگام نخواهد شد. 

شکست  نیز  اسد  بشار  دیگرش  متحد  به  نسبت  او  سیاست 

دمشق  به  سالح  فرستادن  در  پوتین  تالش های  بود.  خورده 

دولت  علیه  امنیت  شورای  قطع نامه های  ممانعت  علی رغم 

دفاع  به  این که  برای  سوریه  متحدان  تشویق  و  اسد،  آقای 

از رژیم اسد بپیوندند، نفع چندانی برای تقویت حکومت اسد 

بر  اسد  بشار  داخلی،  جنگ  سال  چهار  از  پس  نداد.  انجام 

قلمروی کم تری حکومت دارد و با دشمنانی نیرومندتر مقابل 

– شد  مداخله  به  مجبور  پوتین  آقای  دلیل،  به همین  است. 

برای نجات متحد خودکامه اش از شکست. 

شگفتی  هم چنان  پوتین،  والدیمیر  روسیه،  رییس جمهور 

برمی انگیزد. مداخله ی نظامی روسیه در سوریه، و در پی آن 

این  رییس جمهور  با  مسکو،   در  هفته  این  رودرروی  جلسه ی 

کشور بشار اسد، جهان را مبهوت کرده است.

سال  در  اوکراین  در  پوتین  آقای  اقدام  مانند  نیز،  این بار 

فرضی  استراتژیک  نبوغ  با  رابطه  در  تفسیرهایی  گذشته، 

پی  در  و  می کند  اقدام  قاطعانه  او  است.  آمده  به وجود  او 

به دست گرفتن ابتکار و خلق حقایقی است که بنابر روایت های 

موجود، در تضاد و تقابل با فعالیت های بی اثر و بی دقت غرب 

در سوریه قرار دارد. 

اما، عکس این فرضیه صادق است. 

قبل، روسیه هم در خانه و هم در جهان، در یک  پنج سال 

در  پوتین  آقای  امروز،  داشت.  قرار  قوی تر  بسیار  موضع 

او  نادرست  تصمیم گیری های  و  می کند  عمل  دفاعی  حالت 

هدایت  بین الملل  سیاست  از  قدیمی  نظریه ای  براساس  که 

می شود، چند برابر شده است. 

را  آینده  شکست  روسیه،  اشتباهات  شناسایی  بااین حال، 

نمی توانند  آن،  متحدان  و  متحده  ایاالت  نمی کند.  تضمین 

بخورد.  شکست  روسیه  که  باشند  منتظر  و  بوده  بی تفاوت 

که  کند  اتخاذ  جامع  استراتژی  یک  باید  آمریکا  درعوض، 

و  آورده  پایین  حداقل  به  را  روسیه  اقدامات  منفی  عواقب 

پیامدهای مثبت اقدامات خود را به حداکثر برساند. 

پنج سال قبل، روسیه در حال گسترش در جهان بود. در سال 

2010 در اوکراین، کرملین به انتصاب متحد خودش، ویکتور 

اتحاد  جزو  که  دیگری  مناطق  در  کرد.  کمک  یانوکویچ، 

جماهیر شوروی سابق بودند، رهبران روسیه درحال توسعه ی 

آن چه قرار بود در آینده تبدیل به اتحادیه ی اقتصادی اوراسیا 

بشود، بودند. این اتحادیه، پاسخی به اتحادیه ی اروپا بود. 

هم چنین، مسکو روابط خود را با اروپا و ایاالت متحده بهبود 

نشست  در  مدودوف  دیمیتری  رییس جمهور  حتا  بود.  داده 

توسعه ی  از  او  داشت.  حضور   2010 سال  در  ناتو  لیسبون 

روابط  در  استراتژیک« که »دوران دشواری  »یک همکاری 

را پشت سر قرار می داد« صحبت کرده بود. موضوع اصلی، 

همکاری در زمینه ی دفاع موشکی بود و نه گسترش ناتو. 

هم مردم آمریکا و هم روسیه، متوجه این پیشرفت شده بودند. 

راجع  مثبتی  نظر  روس ها  سوم  دو  درحدود   ،2010 سال  در 

آمریکایی ها،  از  مشابهی  تعداد  و  داشتند،  متحده  ایاالت  به 

روسیه را به عنوان یک متحد یا شریک می دیدند. 

صعود  به   ،2008 سال  مالی  بحران  از  پس  روسیه  اقتصاد 

بود،  گسترش  درحال  متحده  ایاالت  با  تجارت  بود.  بازگشته 

وجود  اروپایی  اقتصادی  کشورهای  با  نزدیک تری  روابط 

داشت، و روسیه در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

بود.

تضمین  در  اساسی  نقشی  روسیه   ،2010 سال  در  هم چنین، 

کار،  این  انجام  در  کرد.  ایفا  ایران  علیه  جدید  تحریم های 

این کشور رهبری جسورانه ی بین المللی از خود نشان داد که 

مهم  هم پیمان  یک  با  روابط  به  آسیب رساندن  به قیمت  حتا 

راه پیشرفت  از آن در سال 2011، مردم در سر  بود. و پس 

قرار گرفتند.

دالیلی  به  روسیه،  و  اوکراین  عرب،  جهان  کشورهای  مردم 

در  کردند.  رهبرانشان  علیه  بسیج شدن  به  شروع  مختلف، 

طرفداری  میانه  شرق  مردم  از  مدودوف  رییس جمهور  ابتدا، 

شورای  قطع نامه ی  به  وتو،   به جای  خاص،  به طور  و  کرد 

امنیت که استفاده از زور در لیبی را اجازه می داد، رای ممتنع 

داد. آقای مدودوف با رهبران مختلف در روسیه نیز درگیر بود 

و پیش از خروج از کاخ کرملین در 2012، اصالحات سیاسی 

معتدلی را معرفی کرد.

که  بود  معتقد  او  داشت.  معکوس  رویکردی  پوتین  آقای  اما 

دست ایاالت متحده پشت پرده است و این کشور از معترضان 

به معترضان –چه  باور داشت که واکنش  او  حمایت می کند. 

فشار، سرکوب  با  باید  اوکراین-،  یا  روسیه  در سوریه، مصر، 

و زور همراه باشد. 

به عنوان  خود  تحلیف  مراسم  از  پس  پوتین،  آقای 

روسیه  تظاهرکنندگان  علیه  سختی  به  رییس جمهور، 

برخاست و آن ها را خیانت کار خواند. تاکتیک های او حرکت 

تظاهرکنندگان را از خط خارج کرد. 

طوالنی مدتی  هزینه های  او،  کوتاه مدت  موفقیت های  اما 

بازیگران  درمورد  پوتین  آقای  پارانویای  آوردند.  به وجود  را 

تجاری  منافع  به  نسبت  روبه رشد  ترسی  مستقل،  سیاسی 

خارج از دسته ی حکومت اولیگارشی به وجود آورد. اصالحات 

اقتصادی متوقف شد، سرمایه گذاری کاهش یافت و مالیات 

دولتی باال رفت. 

اول  سال  دو  در  داشت.  وجود  نیز  سیاسی  رکود  هم چنین، 

درحدود  او  محبوبیت  پوتین،  ریاست جمهوری  دور  سومین 

سوریه  ارتش  روسیه،  توسط  سوریه  بمباران  کوتاه مدت،  در 

شورشیان  علیه  ضدحمله ای  راه اندازی  برای  را  متحدانش  و 

–هرکسی غیر از دولت اسالمی )داعش(- تشجیع کرد. اما در 

اقتدار  نمی تواند  تنهایی  به  روسیه  هوایی  حمالت  درازمدت، 

اسد بر تمام کشور را بازگرداند. 

آقای پوتین در پاسخ های تاکتیکی برای عقب نشاندن مهارت 

بلندمدت  استراتژی های  برای  کم تری  توانایی  اما  دارد، 

غرب،  سوی  از  واکنشی  هیچ  بدون  حتا  است.  داده  نشان 

ماجراجویی های خارجی آقای پوتین درنهایت شکست خواهد 

اقتصادی  مشکالت  این که  به  باتوجه  به خصوص  خورد؛ 

داخلی این کشور هم چنان درحال وخیم تر شدن است.

روسیه  عقب راندن  با  باید  آن  متحدان  و  متحده  ایاالت  اما 

در جبهه های مختلف، این زمان را کوتاه کنند. هم چنان که 

در  خود  متحد  نگه داشتن  سرپا  برای  تالش  به  پوتین  آقای 

را  کار  همین  باید  نیز  متحده  ایاالت  می دهد،  ادامه  سوریه 

برای متحدان و دوست خود انجام بدهد –نه تنها در سوریه، 

بلکه در اروپا و سراسر جهان.

تا  بدهد  اجازه  روسیه  به  نمی تواند  متحده  ایاالت  در سوریه، 

تمام بازیگران به جز بشار اسد و دولت اسالمی )داعش( را 

از بین ببرد. آمریکا باید پشتیبانی و کمک های بیشتری برای 

آقای  به  باید  دیگر گروه های شورشی فراهم کند. این کشور 

از  پوتین اخطار بدهد که حمالت بیشتر علیه شورشیانی غیر 

دولت اسالمی، آمریکا را وادار می کند تا هم از طریق ایجاد 

سالح های  به  مسلح کردن  با  هم  و  ممنوع  پرواز  منطقه ی 

ضدهوایی، از آن ها حمایت کند. 

توجه  تغییر  بر  باید  غربی اش،  متحدان  و  متحده  ایاالت 

کنند.  سرمایه گذاری  اوکراین  از  بیشتر  حمایت  برای  اسد 

درعوض، ایاالت متحده می تواند برای پیشرفت در اصالحات 

بیشتری  کمک های  ضدفساد،  اقدامات  به ویژه  اقتصادی، 

کند.  ارایه  اجتماعی  خدمات  و  زیربنایی  برنامه های  برای 

ازطریق  اوکراین  ارتش  بیشتر  تقویت  زمان  اکنون  هم چنین، 

ارایه ی آموزش های نظامی بیشتر و سالح های دفاعی است. 

نیروهای زمینی اش در خاک  باید  ناتو  اروپا،  در سایر مناطق 

متحدانی که بیش از همه تحت تهدید روسیه هستند، مستقر 

اوکراین،  شرق  در  مداخله  و  روسیه  به  کریمه  الحاق  کند. 

ایاالت  ناتو-روسیه را نقض کرده است. در پاسخ،  معاهده ی 

متحده باید تعهدات جدید و معتبری را به ناتو ارایه کند. 

در  بلندمدت  اهداف  درپی  باید  متحده  ایاالت  درنهایت، 

بر  و  داده  نشان  را  آمریکا  رهبری  که  باشد  خارجی  سیاست 

موافقت نامه ی  تصویب  کند.  تاکید  روسیه  انزوای  ادامه ی 

چندجانبه  ی  معاهده ی  بستن  ترانس-پاسیفیک،  مشارکت 

اقلیمی تا پایان سال، گسترش روابط با هند و مدیریت روابط 

با چین، همه اجزای استراتژی بزرگ تر آمریکا هستند.

ایاالت متحده، به وضوح عالقه مند ظهور یک روسیه ی قوی، 

غنی و دموکراتیک است که کامال با دیگر کشورهای جامعه ی 

بین المللی یک پارچه شده باشد. ممکن است درنهایت رهبران 

جدید روسیه نیز متوجه شوند که مسیر روسیه به عظمت، نیاز 

از  در خارج  رهبری مسئوالنه  و  خانه  در  انجام اصالحاتی  به 

کشور دارد. حمایت از دیکتاتورهای شکست خورده با استفاده 

از زور، استراتژی تاثیرگذاری نیست. 

اتخاذ  برای  روسیه  ترغیب  راه  تنها  حاضر  درحال  هرچند، 

مسیر  در  پوتین  آقای  ممانعت  و  فشار  متفاوت،  مسیری 

فعلی اش، با یک پاسخ فوری در سوریه و هم چنین به کارگیری 

شیوه ی استراتژیک پایداری در جهان می باشد. 

درنهایت، ایاالت متحده باید 
درپی اهداف بلندمدت در سیاست 

خارجی باشد که رهبری آمریکا 
را نشان داده و بر ادامه ی انزوای 

روسیه تاکید کند. تصویب 
موافقت نامه ی مشارکت ترانس-

پاسیفیک، بستن معاهده ی 
چندجانبه  ی اقلیمی تا پایان 

سال، گسترش روابط با هند و 
مدیریت روابط با چین، همه اجزای 

استراتژی بزرگ تر آمریکا هستند.
ایاالت متحده، به وضوح عالقه مند 
ظهور یک روسیه ی قوی، غنی و 

دموکراتیک است که کامال با دیگر 
کشورهای جامعه ی بین المللی 

یک پارچه شده باشد. ممکن است 
درنهایت رهبران جدید روسیه نیز 

متوجه شوند که مسیر روسیه به 
عظمت، نیاز به انجام اصالحاتی در 
خانه و رهبری مسئوالنه در خارج از 
کشور دارد. حمایت از دیکتاتورهای 

شکست خورده با استفاده از زور، 
استراتژی تاثیرگذاری نیست. 
هرچند، درحال حاضر تنها راه 

ترغیب روسیه برای اتخاذ مسیری 
متفاوت، فشار و ممانعت آقای 

پوتین در مسیر فعلی اش، با یک 
پاسخ فوری در سوریه و هم چنین 

به کارگیری شیوه ی استراتژیک 
پایداری در جهان می باشد. 

افسانه ی پوتین، نابغه ی استراتژیک
نیویورک تایمز/ مایکل اِی.مک فالوکت

مرتجم: معصومه عرفانی



محمد  به  او  که  است  گفته  پاکستان  وزیر  نخست 

که  گفته  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف 

گفت وگوهای  دوباره  آغاز  به  است  حاضر  کشورش 

هم زمان  »نمی تواند  اما  کند  کمک  افغانستان  در  صلح 

مذاکره  میز  پای  به  را  آن ها  هم  و  بکشد  را  طالبان  هم 

جمعه،  روز  را  اظهارات  این  شریف  آقای  بیاورد.« 

صلح  موسسه  در  سخنرانی  یک  جریان  در  اکتبر،   ۲۳

آمریکا در واشنگتن ابراز کرده است.

شریف،  نواز  و  آمریکا  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک 

در  مشترک  بیانیه ی  یک  در  پاکستان  وزیر  نخست 

ادامه  بر  تاکید کردند که دو کشور هم چنان  واشنگتن، 

رهبران  از  و  هستند  متعهد  افغانستان  در  صلح  روند 

به  پایدار،  صلحی  به  رسیدن  برای  تا  خواستند  طالبان 

افغانستان رو آورد. با حکومت  گفت وگوی مستقیم 

نواز شریف در حالی از ادامه همکاری های این کشور 

تأمین  به  کشور  این  کمک  و  صلح  گفت وگوهای  در 

مقامات  که  می زند  حرف  افغانستان  در  امنیت  و  ثبات 

حمایت  به  متهم  را  پاکستان  بارها  افغانستان  حکومت 

از گروه تروریستی طالبان و شبکه حقانی کرده است. 

بارها تالش کرده است که  تاکنون  افغانستان  حکومت 

و  جنگ  ختم  در  همکاری  به  وادار  را  پاکستان  دولت 

شورش گری در این کشور نماید.

تأمین  راستای  در  تالشی  هیچ  تنها  نه  اما،  پاکستانی ها 

کشور  این  بلکه  است  نداده  انجام  افغانستان  در  ثبات 

حمایت از شبکه های تروریستی را تکذیب کرده است 

و ادعاهای حکومت افغانستان مبنی بر تقویت، تمویل 

اتهامی بیش ندانسته است. و تجهیز تروریستان را 

حقیقت این است که پاکستان با حمایت از شبکه های 

تروریستی یک دهه است که آتش جنگ را در افغانستان 

قدرتمندترین  عنوان  به  طالبان  از  و  افروخته  بر 

حمایت های  افغانستان  در  فعال  تروریستی  گروه 

و  مالی  حمایت  با  طالبان  است.  داده  انجام  گسترده 

می کند  جنگ  افغانستان  در  آی  اس  آی   – استخباراتی 

برنامه های جنگی و تروریستی  با آن ها  و در هم آهنگی 

خود را عملی می کند.

حمالت  بسیاری  در  که  حقانی  تروریستی  شبکه 

دست  دولتی  نهادهای  بر  یافته  سازمان  و  انتحاری 

گرفته،  را  افغانستان  شهروند  هزاران  جان  و  داشته 

آزادانه در این کشور فعالیت می کند. 

با این وجود، این کشور ساالنه کمک های قابل توجهی 

از آمریکا به خاطر مبارزه با تروریزم دریافت می کند. 

به  شریف  نواز  سفر  با  می رفت  انتظار  رو  این  از 

بخواهد  پاکستان  وزیر  نخست  از  اوباما  بارک  آمریکا، 

در  و  کند  قطع  را  تروریسم  از  پنهانی  حمایت های  که 

موثر  منطقوی تالش های  ثبات  و  امنیت  تأمین  راستای 

مقامات  می رفت  انتظار  گیرد.  دست  روی  را  عملی  و 

و  منطقه  در  تروریسم  از  حمایت  دلیل  به  آباد  اسالم 

جنگ  در  حقانی  شبکه  و  طالبان  از  حمایت  ویژه  به 

بیشتری  انتقادات  و  فشارها  با  افغانستان،  دولت  علیه 

روبه رو شود. اما اوباما بار دیگر از نقش مهم پاکستان 

در تحوالت منطقه یاد کرد و همکاری این کشور برای 

تأمین صلح در افغانستان را مهم خواند. 

سال هاست  پاکستان  مقامات  که  است  حالی  در  این 

تروریسم را به عنوان بازی دوگانه حمایت کرده است. 

برای  را  مالی  هنگفت  مبالغ  ساالنه  پاکستان  دولت 

با  مبارزه  راستای  در  امنیتی اش  نیروهای  از  حمایت 

سازمان  دیگر  جانب  از  و  می کند  دریافت  تروریسم 

اطالعات این کشور )آی اس آی( ساالنه مبالغ هنگفت 

برای تقویت شبکه های تروریستی دلخواه و  دیگری را 

تحت فرمان پاکستان به مصرف می رساند. 

پاکستان  دولت  از  آمریکا  نظارت  و  بی شبهه  حمایت 

به  منجر  این که  از  بیش  کشور،  این  ارتش  ویژه  به  و 

نابودی تروریسم در منطقه شود، عمالً به تروریسم  و 

افراطی گری در منطقه کمک می کند. 

راستای  در  پاکستان  حکومت  که  زمانی  تا  رو  این  از 

دریافت  را  مالی  هنگفت  مبالغ  تروریسم  با  مبارزه 

بر  برای  را  هنگفت  مبالغ  دیگر  جانب  از  و  می کند 

می رساند،  مصرف  به  افغانستان  در  جنگ  افروختن 

ایاالت  برای  افغانستان  در  پیروزی  به  امیدواری 

جنگ  است.  نیافتنی  دست  آرزوی  یک  آمریکا  متحده 

این  نیست.  دولت  و  طالب  میان  جنگ  افغانستان، 

افغانستان  امنیتی  نیروهای  مستقیم  رویارویی  جنگ 

پاکستان  استخباراتی  سازمان  و  پاکستانی  عوامل  با 

است. 

با  صلح  گفت وگوهای  پی گیری  برای  آمریکا  تالش 

مهلت  تروریستان  به  که  است  بزرگی  اشتباه  طالبان، 

اگر  می دهد.  جنگیدن  برای  بیشتر  انگیزه  و  بیشتر 

آباد  اسالم  که:  دارند  این  بر  اطمینان  کابل  و  واشنگتن 

این  باید  آن گاه  بیاورد،  میز صلح  با  را  طالبان  می تواند 

می تواند  کشور  این  که  باشند  داشته  نیز  را  اطمینان 

کمکی به ختم جنگ در افغانستان نیز بکند.

را  صلح  گفت وگوهای  در  پاکستان  نقش  آمریکایی ها 

در  کشور  این  موثر  نقش  از  همواره  و  می کنند  تأیید 

کشور  این  اما  است،  کرده  یاد  صلح  گفت وگوهای 

هیچ گاه از نقش پاکستان در حمایت از طالبان سخن 

است.  نگفته 

برای  واشنگتن  و  آباد  اسالم  گفت وگوهای  بنابراین 

هیچ  افغانستان  در  صلح  گفت وگوهای  از  حمایت 

تأثیری بر ختم جنگ و روند جاری نخواهد گذاشت. 

استخباراتی  سازمان  قاطع  حمایت  با  هم چنان  طالبان 

آباد  اسالم  و  کرد  خواهد  جنگ  افغانستان  در  پاکستان 

سیاسی  و  مالی  بیشتر  سود  دوگانه  بازی  با  دیگر  بار 

از پروژه حمایت از تروریسم اش انباشت خواهد کرد.  
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از  یکی  است.  آموختن  هم  حریف  از  آموختن 
همان  جاها  اکثر  در  طالبان  کامیابی  علت های 
با  مقایسه  در  آنان  است.  شان  شدید  انضباط 
می کنند.  عمل  منضبط تر  بسیار  خود  مخالفان 
در جبهه ی مخالف طالبان، بسیاری از اطالعات 
این  هستند.  بازاری  و  کوی  هر  سر  در  مهم 
که  می دهند  واسعی  مجال  طالبان  به  اطالعات 
با دقت و کفایت بیشتر وارد  هم در جنگ گرم 
درست تر  تبلیغاتی  نبرد  در  هم  و  شوند  عمل 

کنند. هدف گیری 
وارد  طالبان  که  باری  آخرین  در  پیش،  سال ها 
اوضاع  بودم.  بامیان  در  من  شدند،  مزارشریف 
از  نفر  دو  یکی  و  من  شامگاه،  بود.  متشنج 
دوستان به مرکز مخابرات حزب وحدت رفتیم. 
مخابره  در  طالب  افراد  از  یکی  با  مخابره چی 
مادر  و  خواهر  فحش  طالب  به  می زد.  گپ 
و  می خواند  پاکستان  مزدور  را  طالبان  می داد، 
در  نیستند.  مسلمان  اصال  طالبان  که  می گفت 
می گفت  آرام  صدای  با  طالب  خط،  سوی  آن 
دیگر  مسلمان  یک  به  نباید  مسلمان  یک  که 
نفر  یک  ببینید،  و  بیایید  می گفت  بدهد؛  فحش 
می گفت  نمی بینید.  طالبان  میان  در  را  پاکستانی 
ما با شما هیچ کاری نداریم، فقط اسلحه ی خود 

را بر زمین بگذارید... 
آن شامگاه، من متوجه شدم که دست پرورده گان 
بسیار  را  خود  عسکری  درس های  آی  اس  آی 
خوب تر از افراد جبهه ی مقاومت به یاد دارند و 

می کنند. عمل  باکفایت تر  بسی 
این روزها، مثال نماینده ی پارلمان یا افسر اردو 
که  تماسی  در  که  می نویسد  خود  فیس بوک  در 
آن  داشته،  ولسوالی  فالن  در  فرمانده  فالن  با 
فالن  و  او  که  گفته  زاری  و  گریه  با  فرمانده 
و  کرده اند  تمام  مهمات  سربازان اش  از  تعداد 
کنند.  مقاومت  طالبان  برابر  در  نمی توانند  دیگر 
یا عکس یک فرد مهم از اعضای نیروی مقاومت 
مردمی را پخش می کنند و حتا می گویند که آن 
جهنم  به  را  طالب  نفر   ۴۵ کنون  تا  دالور  مرد 

است. فرستاده 
طالبان  جانب  در  را  بی انضباطی ها  گونه  این 
نمی بینیم. آنان به مراتب حرفه یی تر کار می کنند 
دارند.  باالتری  دست  اطالعات  مدیریت  در  و 
که  دارند  نیاز  به ِجد  طالب  اعضای جبهه ی ضد 
نه  بیاموزند.  خود  وحشی  و  بی رحم  حریف  از 

بی رحمی و وحشت 

آموختن از حریف














بازی دوگانه پاکستان با تروریسم
   د وشنبه 4 عقرب، 1394سال چهارم شماره 937

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا 
و نواز شریف، نخست وزیر پاکستان 

در یک بیانیه ی مشترک در واشنگتن، 
تاکید کردند که دو کشور هم چنان بر 
ادامه روند صلح در افغانستان متعهد 
هستند و از رهبران طالبان خواستند 

تا برای رسیدن به صلحی پایدار، 
به گفت وگوی مستقیم با حکومت 

افغانستان رو آورد.
نواز شریف در حالی از ادامه 
همکاری های این کشور در 

گفت وگوهای صلح و کمک این کشور 
به تأمین ثبات و امنیت در افغانستان 

حرف می زند که مقامات حکومت 
افغانستان بارها پاکستان را متهم به 

حمایت از گروه تروریستی طالبان 
و شبکه حقانی کرده است. حکومت 
افغانستان تاکنون بارها تالش کرده 
است که دولت پاکستان را وادار به 

همکاری در ختم جنگ و شورش گری 
در این کشور نماید.

نعمت موسوی



سوریه  جمهور  رییس  اسد،  بشار  روز:  اطالعات 
در  تروریستی  گروه های  نابودی  که  است  گفته 

این کشور منجر به راه حل سیاسی خواهد شد. 
العهد  خبری  پایگاه  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری 
لبنان نوشته است که بشار اسد در دیدار با هیئت 
در  مسکو  مواضع  از  دمشق  در  روسیه  پارلمانی 

قبال سوریه قدردانی نمود. 
بشار اسد گفته است است: »موضع روسیه در قبال 
سوریه صفحه ای جدید در تاریخ است زیرا جنگ 
با تروریسم، آینده منطقه و جهان را تعیین خواهد 
کرد و پیروزی علیه تروریسم نه تنها سوریه بلکه 

تمامی کشورهای دنیا را حفظ خواهد کرد.«
»نابودی  گفته:  ادامه  در  سوریه  جمهور  رییس 
گروه های تروریستی به راه حل سیاسی در سوریه 
منجر خواهد شد، راه حلی که سعی می کنیم در 
سوریه و روسیه به آن دست یابیم و ملت سوریه از 
آن رضایت داشته باشد و این راه حل، حاکمیت 
و استقالل و وحدت اراضی سوریه را حفظ کند.«
در همین حال رادیو زمانه نوشته است که بشار 
انتخابات  در  برای شرکت  را  خود  موافقت  اسد 
خواست  صورت  در  جمهوری  ریاست  دوباره 

مردم، اعالم کرد.
نوشته  فرانسه  خبرگزاری  از  نقل  به  زمانه  دیو  را 

حزب  نماینده  یوشچنکو،  الکساندر  که  است 
با  دیدار  از  پس  روسیه،  پارلمان  در  کمونیست 
این  پایتخت  دمشق،  در  رییس جمهوری سوریه 
کشور، در گفت وگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه 
دوباره  انتخابات  برگزاری  برای  اسد  آمادگی  از 

ریاست جمهوری خبر داد. 
بشار اسد گفته است که حضور »تمام نیروهای 
سیاسی سوریه« در این انتخابات الزامی است. وی 
هم چنان »آزاد شدن سوریه از گروه های اسالم گرا« 

برگزاری  و  اساسی  قانون  در  اصالحات  شرط  را 
دوباره انتخابات خواند. 

جنگ در سوریه از ماه مارچ 2011 آغاز شد که 
تاکنون ادامه یافته است. سازمان ملل متحد گفته 
جنگ  این  در  نفر  هزار   200 از  بیش  که  است 
کشته شده و میلیون ها سوری نیز آواره شده اند. 
هم اکنون دولت بشار اسد هم با گروه تروریستی 
داعش و مخالفان رژیم این کشور در حال نبرد 

است.

سفر  از  پس  روز:  اطالعات 
متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
ملک  با  دیدار  و  عربستان  به 
پادشاه عربستان سعودی،  سلامن، 
وزارت خارجه امریکا اعالم کرده 
سعودی  عربستان  و  امریکا  که 
برای  تالش ها  ادامه  با  هم زمان 
برای  سیاسی  حلی  راه  یافنت 

از  سوریه،  جنگ  به  دادن  پایان 
نیز  اسد  دولت  میانه رو  مخالفان 
حامیت شان را افزایش می دهند. 
عقرب(   2( شنبه  روز  کری  جان 
در  عربستان  ولیعهد  و  پادشاه  با 

ریاض دیدار کرد. 
منترش  حالی  در  بیانیه  این 
امریکا  پیش  چندی  که  می شود 

ادعا کرده بود که بنابه درخواست 
هوا  طریق  از  اسد،  بشار  مخالفان 
کرده  پرتاب  مهامت   50 آنان  به 

است. 
به نقل از بی بی سی، وزیر خارجه 
به  شنبه  روز  به  هم چنین  امریکا 
با  و  رفته  اردن  پایتخت  عامن، 
تشکیالت  رییس  عباس  محمود 

ملک  و  فلسطینی  گردان  خود 
عبدالله، شاه اردن دیدار کرد.

در  کری  جان  نیز  این  از  قبل 
اتریش  پایتخت  دیدارها در وین، 
ترکیه  عربستان،  خارجه  وزرای  با 
خامته  راه های  مورد  در  روسیه  و 
به جنگ داخلی در سوریه  دادن 

مذاکره کرد.

پیشین  وزیر  نخست  بلر،  تونی  روز:  اطالعات 
به  عراق  جنگ  اشتباهاتی  دلیل  به  بریتانیا 

رهربی امریکا عذرخواهی کرد.
گفت وگو  در  بلر  تونی  بی بی سی،  از  نقل  به 
در  که  است  گفته  سی.ان.ان  خربی  شبکه  با 
باعث قدرت گرفنت  این ادعا که جنگ عراق 
گروه موسوم به داعش شده است، رگه هایی از 

حقیقت وجود دارد.
کردیم  برکنار  را  صدام  که  گفت:»ما  بلر  تونی 
حدودی  تا  عراق  امروز  وضعیت  قبال  در 

مسئولیم.«
وی گفته است از برکنار کردن صدام از قدرت 
پوزش منی خواهد چون با بودن صدام ممکن 

عراق امروز به رسنوشت سوریه دچار می شد. 
بلر گفته است که حتا اگر سیاست های  آقای 
بعدی  سیاست های  نبوده،  موفق  عراق  در  او 

مقایسه  در  نیز  کشور  این  درباره  شده  اتخاذ 
بهرت نبوده است.

نخست وزیر سابق بریتانیا عراق را بدون صدام 
اگر  که  گفت  تلویحاً  و  خواند  بهرت  حسین 
وجود  خطر  این  منی گرفت،  صورت  حمله 
جنگ  وارد  سوریه  مانند  هم  عراق  که  داشت 

داخلی شود.
آن  از  پیش  بلر  آقای  دویچه وله،  گزارش  به 
بود  گفته  کشورش  پارملان  کمیته  یک  به 
امریکا  رهربی  به  عراق  نظامی  اشغال  از  که 
سیاسی  حامیت  آن  از  بریتانیا  حکومت  که 
او  منی خواهد.  پوزش  بود،  کرده  نظامی  و 
انکارش را از معذرت خواهی در مصاحبه های 

متعدد ابراز کرده بود. 
به نقل از بی بی سی، نخست وزیر سابق بریتانیا 
و رهرب سابق حزب کارگر این کشور در پاسخ 

به عراق »دلیل  به پرسشی درباره این که حمله 
دولت  به  موسوم  گروه  آمدن  کار  روی  اصلی« 
می کنم  »فکر  گفت:  است،  )داعش(  اسالمی 
که رگه هایی از حقیقت را بتوان در این دیدگاه 

مشاهده کرد.«
اما رسانه های بریتانیایی ادعا کرده اند که تونی 
انتقاد  برابر  در  این مصاحبه  با  بلر سعی کرده 
هیئت  گزارش  در  که  کند  پیش دستی  قوی 
در  او  برخورد  شیوه  از  چیلکوت  تحقیقاتی 

جنگ عراق صورت می گیرد. 
این گزارش قرار است در سال آینده نرش شود. 
پیشین  دیگر سیاستمداران  و  بلی  تونی  ظاهراً 
در  آن ها  داوری  در  بزرگ  اشتباهات  برای  را 

جنگ عراق متهم کند.
وزیر  نخست   2007 تا   1997 سال  از  بلر  تونی 

بود.  بریتانیا 

عربستان  خارجه  امور  وزیر  روز:  اطالعات 
امور  وزیر  کری،  جان  با  دیدار  از  پس  سعودی 
عربستان،  پایتخت  ریاض  در  امریکا  خارجه 
خوانده  عربی  رسزمین های  اشغال گر  را  ایران 

است.
با  هم چنان  الجبیر  عادل  نیوز،  یورو  از  نقل  به 
به  را  تهران  ایران،  منطقه یی  مواضع  از  انتقاد 

حامیت از تروریسم متهم کرده است.
وزیر امور خارجه عربستان خطاب به ایران گفته 
که امیدوارم ایران به جای رش، نقش ثبات آور را 

ایفا کند. منطقه  در 
هم چنان او در مورد محتوای مذاکراتش با جان 
شکل گیری  روی  »مذاکرات مان  که:  گفته  کری 
کردن  پیاده  و  سوریه  در  انتقالی  دولت  یک 

بود.« بیانیه ژنو »یک«  مبانی 
مؤسسات  و  نهادها  »می خواهیم  افزوده:  جبیر 
اسد  بشار  برای  نقشی  اما  کنیم،   را حفظ  سوریه 

نیستیم.« قایل  آینده سوریه  در 
او ادامه داد: »با کری در مورد نحوه حل بحران 
این  قانونی  نهادهای  حفظ  عین  در  سوریه 

کردیم.« صحبت  کشور 
از  سعودی  عربستان  و  امریکا  متحده  ایاالت 
هستند.  در سوریه  اسد  بشار  مخالفان حکومت 
در مقابل اما روسیه و ایران متحدان اصلی بشار 

اسد و حکومت او به شامر می روند.
که  این  بر  مبنی  گزارش های  بارها  هم چنان 
سوریه  جنگ  در  ایران  پاسداران  سپاه  نیروهای 
اواخر  این  در  می شوند.  پخش  دارند  رشکت 
سپاه  ارشد  فرماندهان  از  یکی  همدانی،  حسین 

پاسداران ایران در سوریه کشته شد.
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بگو مگو از

لحظه های دشوار

بوش، رییس جمهور آمریکا در یکم ماه می سال 2003 قرار بود که 

یکی از هیجانی ترین سخرنانی اش را ایراد کند. عنوان سخرنانی 

را ساده و با محتوا انتخاب کرده بود. »ماموریت انجام شد«. در 

این سخرنانی قرار بود که پایان بخش عملیات نظامی آمریکا در عراق را اعالم کند. آمادگی 

گرفت و در جلسه حضور یافت. در جریانی که می خواست روی سکو برود، متوجه شد که 

عنوان سخرنانی او در »برن« پشت استیژ نوشته شده است. در واقع متام هیجان سخرنانی او 

را از قبل برای رسانه ها و حضار گفته بودند. دیگر خیلی اهمیت نداشت که رییس جمهور قرار 

است چه چیزی را بگوید. همه از عنوان برن فهمیده بودند. بعدها بوش آن را یکی از اشتباهات 

بزرگش خواند. این لحظه را لحظه ی دشوار خوانده بود. و گفته است که منی توانسته تصمیم 

به تغییر سخرنانی اش بگیرد.

حاال با این مقدمه غرا که بسیار رسگردانم کرد، عرض کنم که دیروز رییس جمهور غنی نیز 

آن لحظه دشوار را تجربه کرد. او اشتباهی را مرتکب شد که خودش در آن لحظه شاید هرگز 

متوجه نشد که اشتباه کرده است. بعدها حتام از متام سخرنانی اش پشیامن شده است. سوژه 

به دست مردم دادن کار بسیار ساده است و پاک کردنش اما دشوار است. شاید سال ها بعد 

رییس جمهور در خاطراتش بگوید که آن لحظه و لحظات بعد برایش دشوار بوده است. شاید 

بگوید که یکی از بزرگ ترین اشتباهات فاحش او در سخرنانی هایش بوده است. بگذریم.

بحث دیگر نوع برخورد ما و قضاوت ما نسبت به اشتباهات این چنینی است. ما یک رفیق 

داریم که در جایی نوشته بوده، »اشتباه درست«. رسدبیر هرچه دقت کرده است اما نفهمیده 

که اشتباه درست باالخره چه گونه اشتباهی است؟ حاال هر نوع تفسیری که از لحظات دشوار 

رییس جمهور می توانید داشته باشید، داشته باشید. اما اشتباه فقط اشتباه است.

کرزی عامل بدبختی افغانستان است 

ظاهرًا ارشف غنی دریافته که اگر با این شخص کنار نیاید حکومت 

امروز  جنگ های  متام  بانی  آگاهان  قول  به  منی تواند.  کرده 

افغانستان کرزی است.

شاید ارشف غنی بخواهد با ایجاد دفرت کرزی او را تحت مدیریت بیاورد و بر عملکردش به 

نحوی نظارت کند تا شاید از فساد کاری اش جلو گیری کرده باشد اما طوری که دیده می شود 

کرزی خطرناک تر از این حرف ها است که گول ارشف غنی را بخورد.

کرزی به خاطر دزدی های کالن خود و رشکایش اجازه منی دهد دولت مقتدری شکل بگیرد 

او می ترسد که اگر روزی دولتی قوی در کشور شکل بگیرد محاکمه خواهد شد. برای همین 

همیشه در پی ویران کردن و بدنام کردن حکومت بوده و است. 

دفرتی که برای کرزی در نظر گرفته شده به نحوی مصئونیتش را تامین می کند. ارشف غنی 

پنداشته که شاید با ایجاد این دفرت دیگر کرزی از بربادی پایه های حکومت دست بردارد.

با این کار  باور دیگر غنی این است که کرزی گویا تعدادی از مجاهدین را با خود دارد و 

می تواند آن مجاهدین را نیز تحت مدیریت در آورد که درست نیست.

به جای این کار باید کرزی محاکمه می شد تا درس عربتی شود به دیگران.

ارشف بازهم اشتباه می کند و او هیچ گاه نخواهد توانست این شخص را تحت مدیریت بیاورد.

رسانه ها باید منافع و امنیت ملی را رعایت کنند!

رسانه گرهای ما هنوز خام اند و جوان. بیشرت به هیجانات و نقاط 

منفی جامعه می پردازند تا جنبه های مثبت رویدادها و پیرشفت ها. 

به عنوان مثال در سقوط قندوز یکی از رسانه های مشهور تصویری 

خربنگارش را به شهر بغالن فرستاده بود تا او به صورت زنده از قندوز گزارش دهد. خربنگار 

محرتم آن رسانه به صورت ناشیانه و بدون در نظر گرفنت امنیت و منافع بیشرت از حمله 

امروز  اگر  بدانند که  باید  ما  را زخم زد. رسانه گرهای  طالبان و سقوط قندوز روان جامعه 

تریبون و آنتنی و بزنس و قیافه دارند از برکت همین نظام نیم بند است. اما اگر طالبان بیاید 

بنابراین خوب است که دوستان  بود.  این رسانه ها موجود نخواهند  و حاکمیت کند 10% 

رسانه گر و رسانه ای ما به این مسایل توجه کنند. بی شک یکی از برجسته ترین رویدادهای 

دیروز امن و آرام برگزار شدن عاشورا بود. وحدت و همدلی ملی بود که متاسفانه خیلی 

برجسته نشد.

دموکراسی در دو محور کار می کند: در محور عمودی یک نظام 

در  و  می شود  انتخاب  مردم  سوی  از  که  سیاسی  قدرت  است. 

محدوده ی زمانی مشخص کار می کند یعنی در هامن محدوده 

پیوند  مستقیم  صورت  به  دیگر  آن  کالن  سیاست های  با  مردم 

 ( محور  این  به  کالن«  دادخواهی های   « یا  پرسی«  همه   « صورت  در  فقط  و  ندارند 

عمودی( می پردازند. ) دموکراسی مسقیم مورد بحث ما نیست!(

دولت  و  شهروند  و  شهروند  و  شهروند  دموکراتیک  ارتباط  دموکراسی،  افقی  محور  در 

مطرح است. شهروند در این محور دولت را از طریق کنش / واکنش شخصی، نهادهای 

منتظر منی باشد  و  کارا می سازد  و  پاسخ گو  مدنی  و جامعه ی  و...  فرهنگی  و  اجتامعی 

با  محور  این  در  شهروند  برود.  رای  صندوق های  پای  دوباره  تا  بگذرد  سال  چهار  که 

و  می کند  برقرار  دموکراتیک  رابطه یی  جمعی  تصمیم های  زمینه ی  در  دیگر  شهروندان 

هم چنان شاخص های دموکراسی را پاس می دارد ) مثل آزادی بیان، پاسداشت مرزهای 

فردی و...(...محور افقی دموکراسی » پود« دموکراسی است و محور عمودی » تار« 

برخورد  در سطح ممکن دموکراتیک  روزمره  زندگی  در  دو شهروند  آن...در کشوری که 

نتوانند و شهروند در محور افقی دموکراسی فعال نباشد یعنی هر روز در جایی و به شکلی 

پاسخ گویی و کارآیی دولت را کلید نزند، دموکراسی فقط در محور عمودی شکل می گیرد 

یعنی » مردم « دولت را انتخاب می کنند تا بر آن ها » حکومت « کند نه برای آن ها!

خالق ابراهیمی
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این  محل  در  بارسلونا  باشگاه  اعضای  نشست  دیروز 
باشگاه برگزار شد و بارتومئو در سخرنانی خود، به تندی 
نسبت به رفتار یوفا در قبال باشگاه بارسلونا واکنش نشان 

داد.
یوفا  سوی  از  بار  دو  اخیر  ماه  چند  در  بارسلونا  باشگاه 
هزار   40 و   30 جرایم  است.  شده  روبرو  مالی  جرایم  با 
یورویی، به واسطه رفتار هواداران این تیم در فینال لیگ 
قهرمانان فصل گذشته و نیز بازی یک ماه پیش مقابل 

لورکوزن در نوکمپ. 
با  هواداران بارسا در این دو بازی، پرچم های کاتالونیا را 
خود به همراه داشتند که از سوی یوفا، اقدامی سیاسی و 

مخالف مقررات این ارگان عنوان شده است. 
دیروز  سخرنانی  در  بارسلونا،  باشگاه  رئیس  بارتومئو، 
خود گفت: در سه ماه اخیر و پس از انتخابات ریاست 
باشگاه، کارهایم را در رشایطی غیرمعمول آغاز کرده ام؛ 
چون اتفاقاتی غیرمعمول حول محور باشگاه در حال رخ 

دادن است که پیش از این شاهدشان نبودیم. 
جریمه  باید  کاتالونیا  پرچم های  بخاطر  چرا  منی دانم 
بیان ایستاده  با این اقدام خود، مقابل آزادی  شویم. یوفا 
است. در بارسلونا این یک مساله عادی است. به همراه 
داشنت این پرچم ها نه نشانه خشونت است و نه اقدامی 
باشگاه  قبال  در  یوفا  که  رویه ای  من،  اعتقاد  به  سیاسی. 
بارسلونا در پیش گرفته، کامال دیکتاتورمابانه است.حاال 
و  است  بس  دیگر  بگوییم،  یوفا  به  که  رسیده  آن  زمان 

بهرت است دست از این رفتار بردارد. 

کیلور ناواس، دروازه بان رئال مادرید عنوان کرد که خودباوری 
اعتامد به نفس، کلید موفقیت او در فصل جاری بوده است.

دروازه بان کاستاریکایی در 12 بازی تنها 3 گول دریافت کرده 
و عملکرد بسیار خوبی در دروازه رئال داشته است. او مقابل 
سلتاویگو نیز مثل دیگر بازی ها، بار دیگر ناجی رئال مادرید 
شد و حال عنوان کرد که کلید موفقیت او، اعتامد به نفس و 

خودباوری بوده است.
او گفت: در یک زمین سخت پیروز شدیم. چنین بازی هایی 
ولی  می کند  رسسخت تر  اهداف مان  به  رسیدن  برای  را  ما 
هنوز راهی طوالنی تا پایان پیش روی ماست. متامی توپ ها 
خاطر  این  به  را  خدا  و  کردم  دریافت  راحت  خیالی  با  را 
به  اوال  می کنم.  ترک  راضی  و  خوشحال  را  زمین  ممنونم. 
خطرناک  شوت های  توانستم  این که  دوما  و  پیروزی  خاطر 
مهارش  و  بود  عالی  هم  زدند  که  گولی  کنم.  مهار  را  سلتا 
خیلی سخت بود. اعتامد به نفس و خودباوری که در حال 
حارض دارم بسیار مهم است. دستاوردم با تالشی که هر هفته 

داشته ام به دست آمده است. 

تحسین  به  کلن  مقابل  پرگوول  برد  از  بعد  بایرن  رسمربی 
بازیکنانش پرداخت و از حضورش در بایرن هم ابراز رضایت 

کرد.
بعد از پایان این مسابقه پپ گواردیوال گفت: افتخار می کنم 
که در این لحظه تاریخی سکان هدایت بایرن در دست من 
بود و به همه تربیک می گویم. این باشگاه همواره بخشی از 
بود. مردم منی توانند تصورش را بکنند  زندگی من خواهد 
که ده برد پشت رس هم به دست آوردن چقدر دشوار است. 
امیدوارم این روند همین طور ادامه داشته باشد. حاال باید برای 
را  امشب  آماده شویم.  ولفسبورگ  مقابل  بازی جام حذفی 
بازی  برای  را می گذارم  فردا مترکزم  از  و  اسرتاحت می کنم 

بعدی. 
این مربی اسپانیایی در مورد آرین روبن نیز گفت: آرین این 
استعداد خارق العاده ای را دارد که دیدید، به آن روحیه خوب، 
کاریسام، حرفه ای گری و شم گول زنی اش را هم اضافه کنید. 
ما به این عوامل نیاز داریم، ما به آرین نیاز داریم؛ چقدر دمل 
او هنوز زمان الزم دارد،  البته  بود!  بازی اش تنگ شده  برای 
چرا که نشده یک فصل کامل را بدون آسیب دیدگی طی 
کند. امیدوارم فرانک ریربی هم هرچه زودتر برگردد. امشب 

کینگزلی کومان و داگالس کاستا هم خیلی خوب بودند. 
پرت اشتوگر، رسمربی کلن هم گفت: ما بک کارت تربیک 
امید  که  بودیم  کرده  حارض  بایرن  تاریخ  برد  هزارمین  برای 
بایرن  داشتیم آن را هفته آینده برای شان ارسال کنیم. واقعا 
مونیخ توانایی های فوق العاده ای دارد و دفاع کردن در مقابل 

این تیم بسیار سخت است. 

پیروزی تاریخی تیم ملی کریکت افغانستان
 در برابر زیمبابوه

ونگر:
 عاشق فوتبال باشید، عاشق اوزیل می شوید

بالن:
 زالتان باید بهرت بازی کند

سوارز: 
بهرتین لحظه فصل قبل؛ گومل به رئال بود

مربی سلتا: به کیلور ناواس باختیم

برتری فاحش رئال بنیتس
 نسبت به رئال آنچلوتی

تیم ملی کریکت افغانستان در پنجمین و 
کریکت  روزه  یک  مسابقات  بازی  آخرین 
در برابر زیمبابوه به پیروزی تاریخی دست 

یافته است.
در پنج بازی یک روزه که میان دو کشور در 
برگزار  زیمبابوه  بزرگ  شهر  دومین  بوالوایو 
شد، افغانستان در سه بازی رقیب قدرمتند 

خود را مغلوب ساخت.
ابتدا  قرعه،  اساس  بر  دیروز  بازی  در 

افغانستان پرتاب توپ را آغاز کرد.
از جانب افغانستان در بازی دیروز نور علی 
زدران 54 امتیاز، محمد نبی 53 امتیاز، اصغر 
 2۶ شهزاد  محمد  و  امتیاز   3۸ استانکزی 

امتیاز بدست آوردند.
دور   50 در  افغانستان  بازیکنان  مجموع  در 
دوش   235 بازیکن،   9 دادن  دست  از  با  و 

)امتیاز( بدست آوردند.
 235 شده  تعیین  هدف  نتوانست  زیمبابوه 
دادن  دست  از  با  و  بیاورد  بدست  را  امتیاز 

دوش   172 تنها  خود،  بازیکنان  متامی 
بدست آورد و مسابقه را به افغانستان واگذار 

کرد.
دو  زیمبابوه  و  افغانستان  میان  است  قرار 

مسابقه 20 دوره ای نیز برگزار شود.
اصغر استانکزی، کاپیتان تیم ملی کریکت 
برای  مهمی  گام  را  دیروز  مسابقه  کشور 
در  رشکت  جهت  افغانستان  شدن  آماده 
جام جهانی کریکت در سال آینده خوانده 

است.
یک  مسابقه  پنج  افغانستان  کریکت  تیم 
الحق،  انضامم  نظر  زیر  را  زیمبابوه  با  روزه 
آغاز  اکتوبر   1۶ در  تیم،  این  جدید  مربی 

کرد.
زیمبابوه یکی از تیم های قدرمتند کریکت 
به شامر می رود که عضو اصلی  در جهان 
و  است  کریکت  بین املللی  شورای 
افغانستان هنوز عضویت کامل این شورا را 

بدست نیاورده است. )بی بی سی(

از  پس  آرسنال،  رسمربی  ونگر،  آرسن 
مقابل  دیدار  در  اوزیل  مسوت  درخشش 
اورتون، اعالم کرد کسانی  که عاشق فوتبال 
ستاره  این  بازی  عاشق  مطمئنا  هستند، 

آملانی می شوند. 
دوم  گول  بایرن،  مقابل  دیدار  در  که  اوزیل 
در  دیدار  بود،  رسانده  مثر  به  را  توپچی ها 
روی  تا  داد  گول  پاس  یک  هم  شنبه شب 
5 گول از 7 گول اخیر تیمش نقش داشته 

باشد. 
ونگر به خربنگاران گفت: صادقانه بگویم، 
مسوت بازیکنی در کالس باالست. به جای 
ترجیح  کنم،  او  صحبت  مورد  در  این که 
اگر  کنم.  متاشا  دوباره  را  او  بازی  می دهم 
عاشق  باشید،  فوتبال  متاشای  عاشق 

متاشای  بازی اوزیل می شوید. 

بازی او ترکیبی از کیفیت حمل توپ، هوش 
و رشکت در بازی تیمی است. او بازیکنی 
است که واقعا برای  تیم بازی می کند. این را 
در کنفرانس مطبوعاتی دیروز هم گفتم. او 
استعدادش را در خدمت تیم قرار می  دهد 
تیم  به  ممکن،  شیوه  هر  به  می خواهد  و 
بازیکن  می شود  باعث  این  کند.  کمک 

موثری برای تیم باشد.     
پیروزی  سومین  اورتون،  مقابل  پیروزی 
برد  دو  از  بعد  اخیر،  هفته  آرسنال در یک 
ابراز  با  ونگر  بایرن  بود.  و  واتفورد  برابر 
واتفورد  ما  گفت:  اتفاق،  این  از  خشنودی 
برنده   0-2 بایرن  مقابل  و  بردیم   0-3 را 
اینها  همه  بردیم؛  را  اورتون  شدیم.  بعد 
اما  بود  فوق العاده ای  هفته  هفته.  یک  در 

پیروزی های آسانی نداشتیم.  

لورن بالن، رسمربی پاری سن ژرمن، معتقد 
تیمش،  ستاره  ابراهیموویچ،  زالتان  است 
را  بازی هایش  فصل  بهرتین  این  در  هنوز 

ارائه نداده است. 
گول   ۶ دیدار،   10 در  فصل  این  در  زالتان 
برای پی اس جی به مثر رساند اما در  دیدار 
چمپیونزلیگ،  در  رئال  مقابل  قبل  هفته 

منایش ناامیدکننده ای داشت.  
می تواند  زالتان  گفت:  خربنگاران  به  بالن 
البته  کند.  بازی  داد،  نشان  آن چه  از  بهرت 
مقابل  زالتان  نیست.  فقط  ما  حمله  خط 
حمله  خط  در  زیادی  اشتباهات  ما  رئال، 
داشتیم. به اندازه کافی خوب نبودیم. البته 
اما  دارد  خوبی  دفاعی  مادرید  خط  رئال 
خط حمله ما در فرم خوبی نبود؛ از جمله 

زالتان. 
من با دی ماریا هم صحبت کردم. او باید 

که  فشاری  از  کمی  و  کند  کمک  تیم  به 
روی تیم است را کاهش  بدهد. او باید در 
جزئی از تیم باشد. او نباید حرکت تیمی 
رئال  مقابل  که  کاری  کند؛  تضعیف  را 

کمی انجام  داد.
در  پاریسی ها  با  الوتزی  اسکیل  قرارداد 
پایان فصل جاری به امتام می رسد و گفته 
را  پرنس  دو  دارد  پارک  قصد  او  می شود 

ترک کند.  
چیز  هیچ  من  گفت:  مورد  این  در  بالن 
بدی منی توانم در مورد الوتزی بگویم. او 
مشکلی در تیم ایجاد  نکرده است. الوتزی 
بازیکن فوق العاده ای است. رشایط قرارداد 
اما  نیست  مطلوب  خیلی  باشگاه  برای  او 
می خواستیم  ما  ندارد.  وجود  هم   مشکلی 
او  اما  برود  تابستان  او در  بدهیم که  اجازه 

ترجیح داد مباند.  

بارسلونا  به  گذشته  تابستان  سوارز  لوئیس 
جانب  از  محرومیت  دلیل  به  اما  پیوست 
فیفا، تا 25 اکترب 2014 برای انجام اولین بازی 
خود برای بارسا صرب کرد و حاال حضور او 

در بارسا یک ساله شده است.
اولین بازی رسمی سوارز با پیراهن بارسلونا 
بود.  گذشته  سال  رفت  ال کالسیکوی  در 
سوارز در آن بازی یک پاس گول به نیامر 
داد اما در نهایت بارسا 3-1 از رئال شکست 
ستاره  بازی  اولین  از  بدی  خاطره  تا  خورد 
این  با  مباند؛  باقی  او  ذهن  در  اروگوئه ای 
جا  بارسا  ترکیب  در  رفته  رفته  سوارز  حال 
توانست  متوالی،  گول زنی های  با  و  افتاد 
مثلث  زهردارترین  مسی،  و  نیامر  کنار  در 

تهاجمی دنیا را تشکیل بدهد. 
او در ال کالسیکوی برگشت و در رشایطی 
زدن  به  موفق  می شد،  دنبال   1-1 بازی  که 
تا  شد  بارسلونا  بخش  پیروزی  و  دوم  گول 

قرار  اللیگا  فتح  آستانه  در  اناری ها  آبی 
بگیرند. 

اسپورت  نرشیه  با  مصاحبه  در  که  سوارز 
رشکت کرده بود، در مورد بهرتین لحظه ای 
گفت:  کرد  تجربه  را  آن  قبل  فصل  که 
کردیم،  فتح  را  سه گانه  ما  که  فصلی  در 
که  بود  گولی  من  برای  لحظه  شیرین ترین 
به رئال مادرید زدم. با هامن گول، شانس ما 

برای قهرمانی در اللیگا افزایش یافت. 
گفت:  نیز  سه گانه  فتح  مورد  در  سوارز 
فصل  اولین  در  که  منی کردم  تصور  هرگز 
فتح  را  سه گانه  بتوانم  بارسا  در  حضورم 
رو  پیش  فراوانی  موانع  کار  این  برای  کنم. 
بتوانیم  ما  این که  به  کسی  کم تر  داشتیم. 
فصلی  می کرد.  فکر  شویم  سه گانه  فاتح 
باورنکردنی بود. کار ما به هیچ عنوان ساده 
فصل،  یک  طول  در  جام  سه  بردن  نبود. 

بسیار بسیار دشوار است. 

مقابل  خود  زمین  در  شنبه شب  سلتاویگو 
سنگین  شکست  متحمل  مادرید  رئال 
متعدد  فرصت های  که  هرچند  شد؛   1-3
گول زنی را به واسطه درخشش کیلور ناواس 

از دست داد.
دوم  نیمه  در  و  بار   4 اول  نیمه  در  ناواس 
مانع  خود  سوپرواکنش های  با  بار  دو  نیز 
بازیکنان سلتا شد و تنها یک  از گول زنی 
بار روی شوت غیر قابل مهار نولیتو بود که 

مغلوب شد. 
ادواردو بریتزو، مربی آرژانتینی سلتا، در پایان 
بازی به خربنگاران گفت: ما به کیلور ناواس 
باختیم. او چهار یا 5 گول را از ما گرفت و 
شود.  پیروز  بازی  این  در  تیمش  داد  اجازه 

رئال با همه توانایی هایش، در مقابل ما باید 
از عملکرد دروازه بانش متشکر باشد. 

بازی  زمین  از  انتقاد  به  سپس  بریتزو 
بود؛  افتضاح  بازی  پرداخت و گفت: زمین 
هم برای ما و هم برای رئال مادرید. چنین 
زمین شایسته میزبانی از یک بازی اللیگا 
چنین  در  اما  ندارم  توجیه  قصد  نیست. 

زمینی نباید فوتبال بازی کرد. 
بریتزو در واکنش به اخراج بازیکن تیمش 
داوری  از  که  متنفرم  گفت:   5۸ دقیقه  در 
کاری  چنین  هیچ گاه  و  کنم  صحبت 
همه  بازی  از  پس  که  کسانی  از  نکرده ام. 
خوشم  می اندازند،  داوری  گردن  به  را  چیز 

منی آید. 

پس از گذشت 9 هفته از اللیگا و مشاهده 
رئال  بسیاری،  کهکشانی ها،  از  بازی   12
مادرید آنچلوتی را چشم نوازتر و هجومی تر 

از رئال مادرید بنیتس می دانند.
رئال  که  گول هایی  تعداد  آماری  مقایسه 
آنچلوتی به مثر رسانده بود با رئال بنیتس 
تا این مقطع، خود به خوبی نشان دهنده این 
است که رئال مادرید در دو فصل گذشته، 
فوتبالی هجومی تر را به منایش می گذاشت 
در  بیشرتی  توازن  جاری  فصل  در  اما 
بازی های این تیم مشاهده می شود. در واقع  
و  محتاطانه  فوتبال  مادرید  رئال  بنیتس،  با 

فکورانه تری در زمین به منایش می گذارد. 
فصل گذشته رئال مادرید در چنین مقطعی، 
بازی  دو  واسطه  بود)به  داده  انجام  بازی   14
در سوپرکاپ اسپانیا( و جالب این که در ۶ 
بازی، ابتدا از حریف خود عقب افتاد و در 
ادامه مجبور به جربان نتیجه شد؛ در حالیکه 
با بنیتس، هنوز رئال مادرید در هیچ یک از 
دوازده دیداری که انجام داده از حریف خود 
عقب نیفتاده و همیشه گول اول را زده است. 
باز کردن دروازه رئال  به  تنها سه تیم موفق 
در فصل جاری شده اند، اتلتیک بیلبائو که 
گول تساوی را به مثر رساند اما سپس رئال 

اتلتیکو  شد؛  خود  دوم  گول  زدن  به  موفق 
مادرید که در دقیقه ۸2 دربی مادرید موفق 
به زدن گول تساوی به رئال شد و شنبه شب 
گذشته که سلتا زمانی موفق به دروازه رئال 
شد که 2-0 از این تیم عقب بود و البته در 

ادامه، گول سوم را هم دریافت کرد. 
فصل گذشته رئال در سوپرکاپ اسپانیا در 
کالدرون، گول اول را از اتلتیکو دریافت کرد 
و بازی را به این تیم باخت. در اللیگا، مقابل 
سوسیداد گول اول را دریافت کرد و بازی را 
برنابئو گول  در  اتلتیکو  مقابل  باخت؛   2-4
اول را دریافت کرد و بازی را 2-1 واگذار کرد. 
مقابل لودوگورتس در لیگ قهرمانان گول 
اول را دریافت کرد اما بازی را 2-1 پیروز شد؛ 
دریافت  را  اول  گول  برنابئو  در  الچه  مقابل 
نیز  و  داد  را شکست  تیم  این  اما 1-5  کرد 
خورد  گول  بارسا  از  ابتدا  کالسیکو  ال  در 
ولی در ادامه سه گول به این تیم زد و پیروز 

بازی شد.
به  اعتامد  با  جاری  فصل  در  رئال  هواداران 
متاشا  را  تیم شان  بازی های  بیشرتی  نفس 
کرده اند، رئالی که به زحمت گول می خورد 
و هنوز مجبور به جربان نتیجه عقب افتاده 

نشده است.
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