
اطالت روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرای حکومت وحدت ملی روز گذشته 

در محفل روز جهانی مخابرات گفت، توزیع شناسنامه های برقی یک ضرورت 

است و هرچه زودتر کار عملی در این زمینه آغاز شود.

توزیع  بر  آینده  انتخابات  در  مشکالت  از  جلوگیری  به  اشاره  با  عبدالله  آقای 

بهداشت،  بخش های  در  افغانستان  گفت  و  کرد  تأکید  برقی  شناسنامه های 

تلفن  و  اطالعاتی  فناوری  از  باید  اداری  فساد  با  مبارزه  در کار  تجارت و حتا 

استفاده کند. آقای عبدالله افزود، افغانستان در یک دهه ی...

والی های  غنی  جمهور  رییس  که  است  آن  از  حاکی  خبرها  روز:  اطالعات 

هشت والیت را تعیین کرده است. یک منبع حکومتی به خبرگزاری پژواک گفته 

والیت  والی  ارسال  نصرت  ننگرهار،  والیت  والی  قندوزی  خان  سلیم  است؛ 

پکتیکا، وحید الله کلیم زی والی والیت کنر، محمد حلیم فدایی والی والیت 

بامیان،  والیت  والی  زهیر  طاهر  خوست،  والیت  والی  کتوازی  شمیم  لوگر، 

از  دایکندی  والیت  والی  مرادی  خانم  و  زابل  والیت  والی  اسحاق زی  انور 

سوی رییس جمهور تعیین شده اند. این در حالی است که از تشکیل حکومت 

وحدت ملی بیش از هفت ماه می گذرد؛ اما اکثر والیت ها توسط...

شرکت مخابراتی افغان بیسیم به عنوان اولین شرکت مخابراتی در 

افغانستان همواره به پیشتاز بودن خود در زمینه ی خدمات موبایل و 

تکنالوژی باند پهن )وسیع( ادامه می دهد و حاال در فراهم نمودن 

پیشتاز گردیده  در سراسر کشور  "تلفن هوشمند" هم  خدمات 

است. شرکت مخابراتی افغان بیسیم به سلسله ی تالش های پایان 

ناپذیر خود جهت ارائه خدمات و تکنالوژی های نوین به مشتریان 

خویش، این بار با معرفی نمودن جدیدترین تکنالوژی خدمات 

ارتباطات صوتی با کیفیت باال )HD Voice(  که در نوع خود 

در سراسر کشور برای بار نخست می باشند، اقدام ورزیده است. 

در این رابطه جهت معلومات بیشتر، گفتگویی با رئیس شرکت 

مخابراتی افغان بیسیم انجام داده ایم...

مجتمعی که بن الدن در آن زندگی می کرد، از اکادمی نظامی پاکستان 

و  داشت  فاصله  مایل  دو  از  کمتر   )Pakistan Military Academy(

مرکز فرماندهی یک کندک رزمی ارتش پاکستان از آن در حدود یک مایل 

فاصله داشت. ایبت آباد با هلیکوپتر از تربله غازی، یکی از پایگاه های 

نگهبانان  آنجا  در  که  مکانی  از  و  آی اس آی،  مخفی  عملیات های  مهم 

دقیقه   15 از  کمتر  می بینند،  آموزش  پاکستان  هسته ای  زرادخانه ی 

که  بود  غازی  خاطر  »به  که  گفت  سیا  بازنشسته ی  مقام  دارد.  فاصله 

آی اس آی اسامه بن الدن را در ایبت آباد جا داده بود تا او را زیر نظارت 

مداوم نگهدارد...
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روزهای انتحار "کابل"
حمله ی انتحاری در کابل 4 کشته و بیش از 24 زخمی بر جا گذاشت

افغان بیستم پیشگام عرضه خدمات 
ارتباطات صوتی باکیفیت باال 

)HD Voice(



ساعت  حوالی  انتحاری  حمله ی  یک  اثر  از  روز:  اطالعات 
چهار بعد از ظهر دیروز در پارکینگ وزارت عدلیه، در نزدیکی 
ارگ ریاست جمهوری 4 تن کشته و بیش 24 تن دیگر زخمی 

شده اند.
که  داد  رخ  زمانی  حمله  این  که  می گویند  امنیتی  مقام های 
کارمندان وزارت عدلیه در توقف گاه موترهای این وزارت تصمیم 

داشتند که به خانه های خود برگردند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفته است که نظر به 
معلومات ابتدایی، در این رویداد 4 تن کشته و بیش از 24 تن 

دیگر زخمی شده اند. اما یک منبع از وزارت عدلیه به رسانه ها 
گفته است که در این رویداد دست کم 40 تن زخمی شده که 

زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده اند.
شاهدان عینی از محل گفته اند که حمله کننده ی انتحاری سوار 
بر یک موتر تویوتا و با سرعت زیاد به طرف پارکینگ وزارت 
عدلیه حرکت کرده و موترش را منفجر کرده است. این شاهدان 
می گویند که در این رویداد بیش از چهار تن کشته و ده ها تن 

دیگر زخمی شده اند.
به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 

عهده گرفته و در صفحه  تویتر اش نوشته است: »در این حمله 
عدلیه  وزارت  رتبه ی  پایین  و  بلندرتبه  کارمندان  زیادی  تعداد 

اداره کابل کشته و زخمی شده اند«.
در یک هفته  اخیر شاهد چندین  کابل  است که  در حالی  این 
حمله ی  دو  پیش،  هفته ی  در  است.  بوده  انتحاری  حمله ی 
جداگانه بر کارمندان دادستانی کل چندین کشته و زخمی برجا 
یک  روز  به  خارجی  نیروهای  موتر  بر  دیگر  حمله ی  گذاشت. 
شنبه )27 ثور( در جاده ی هواشناسی کابل 3 کشته و بیش از 

20 زخمی برجا گذاشت.

اجرای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالت 
حکومت وحدت ملی روز گذشته در محفل روز 
شناسنامه های  توزیع  گفت،  مخابرات  جهانی 
کار  زودتر  هرچه  و  است  ضرورت  یک  برقی 

عملی در این زمینه آغاز شود.
از مشکالت  با اشاره به جلوگیری  آقای عبداهلل 
در انتخابات آینده بر توزیع شناسنامه های برقی 
بخش های  در  افغانستان  گفت  و  کرد  تأکید 
فساد  با  مبارزه  کار  در  حتا  و  تجارت  بهداشت، 
اداری باید از فناوری اطالعاتی و تلفن استفاده 

کند.
یک  در  افغانستان  افزود،  عبداهلل  آقای 
اطالعاتی  فناوری  راستای  در  گذشته  دهه ی 
دست آوردهای داشته و باید از این فناوری ها در 

عرصه های مختلف استفاده شود.
بسیار  برقی  »تذکره ی  گفت:  هم چنان  عبداهلل 

هستیم  امیدوار  است،  اساسی  و  مهم  مسئله ی 
این  در  عملی  و  اساسی  قدم های  زودی  به  که 
را  آن  ضرورت  ما  همه ی  شود.  برداشته  راستا 
دیگری  عرصه های  در  حتی  می کنیم.  درک 
چون پروسه ی سیاسی که فکر می کنید پروسه ی 
نیازی دارد؟ می توان  این مسئله چه  به  سیاسی 
با استفاده از تکنالوژی معلوماتی از مشکالتی که 
در انتخابات به وجود می آید، جلوگیری کرد و از 

انتخابات آینده مطمئین بود«.
او از پیشرفت فناوری اطالعاتی و عواید به دست 
یادآوری کرد و گفت که 7  این عرصه  از  آمده 
وزارت  مربوط  کشور،  عواید  مجموع  از  درصد 

مخابرات است.
آقای عبداهلل در این نشست گفت که سیم کارت ها 
باید ثبت و راجستر شود. عدم ثبت سیم کارت ها 
در  کسانی که  دارد.  نقش  ناامنی ها  افزایش  در 

ناامن سازی کشور دست دارند از سیم کارت های 
ثبت و راجستر ناشده استفاده می کنند و در این 

مورد باید گام های الزم برداشته شود.
شناسنامه ی  توزیع  بر  درحالی  اجرایی  رییس 
برقی تأکید می کند که نزدیک به چهار سال از 
امضای پروژه ی شناسنامه ی برقی می گذرد ولی 
آغاز  شناسنامه ها  نوع  این  عملی  توزیع  تاهنوز 

نشده است.
ریاست  دوم  معاون  محقق،  محمد  هم چنان 
مسئله ی  که  گفت؛  محفل  این  در  اجرایی 
در  مشکل  اساسی ترین  برقی،  شناسنامه ی 
این  به  مخابرات،  وزارت  باید  و  است  انتخابات 
مشکل نقطه ی پایان بگذارد تا هیچ کس نتواند 

بجای کسی دیگر رای بدهد.
تکنالوژی  و  وزیرمخابرات  وحیدی،  عبدالرزاق 
برقی  ثبت  گفت؛  نشست  این  در  معلوماتی 

اسناد  جوازسیر،  لیسانس،  پاسپورت،  شناسنامه، 
مدنی و دیپلوم ها از برنامه ی اساسی این وزارت 

است که به زودی عملی خواهد شد.
ساحه ی  در  که  »چالش های  گفت:  وحیدی 
فساد،  با  مبارزه  جرایم،  با  مبارزه  حکومت داری، 
بهترین  هستیم،  مواجه  عامه  رفاه  فراهم آوری 
جواب ما در رابطه با لزوم توسعه ی مخابرات و 

تکنالوژی معلوماتی در افغانستان است«.
از روز جهانی مخابرات در حالی در کشور تجلیل 
وزیر  و  حکومت  مسئوالن  باور  به  که  می شود 
با  افغانستان  معلوماتی؛  فناوری  و  مخابرات 
و  ثابت  همراه  تلفن  کاربر  میلیون   23 داشتن 
اینترنتی  خدمات  کننده گان  استفاده  زیاد  شمار 
زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در این بخش 
دارد و همه ساله پول هنگفتی از رهگذر مالیات 

از این بخش به خزانه ی دولت سرازیر می شود.

اطالعات روز: خبرها حاکی از آن است که رییس جمهور غنی 
والی های هشت والیت را تعیین کرده است.

یک منبع حکومتی به خبرگزاری پژواک گفته است؛ سلیم خان 
قندوزی والی والیت ننگرهار، نصرت ارسال والی والیت پکتیکا، 
والی  فدایی  حلیم  محمد  کنر،  والیت  والی  کلیم زی  اهلل  وحید 
والیت لوگر، شمیم کتوازی والی والیت خوست، طاهر زهیر والی 
والیت بامیان، انور اسحاق زی والی والیت زابل و خانم مرادی 

والی والیت دایکندی از سوی رییس جمهور تعیین شده اند.
این در حالی است که از تشکیل حکومت وحدت ملی بیش از 
اداره  سرپرست ها  توسط  والیت ها  اکثر  اما  می گذرد؛  ماه  هفت 

می شوند.
آمده  تعیین شده  والی های  در مورد سوابق کاری و مشخصات 

ننگرهار  والیت  شده  تعیین  والی  قندوزی  خان  سلیم  است؛ 
باشنده ی قندوز می باشد و قباًل در پست معینت وزارت زارعت 

کار کرده است.
پکتیکا،  والیت  برای  شده  تعیین  والی  ارسالی  اهلل  نصرت 
باشنده ی والیت ننگرهار می باشد. او عضو شوارای والیتی این 
والیت بوده و یک دور به عنوان رییس شورای والیتی این والیت 
کار کرده است. وحیداهلل کلیم زی والی تعیین شده برای والیت 
کنر باشنده ی والیت میدان وردک می باشد، یک برادرش عبیداهلل 
کلیم  عضو مجلس نمایندگان و برادر دیگرش حسیب اهلل کلیم زی 

عضو مجلس سنا هستند. 
محمد حلیم فدای والی تعیین شده برای والیت لوگر باشنده ی 

والیت پکتیکا بوده او پیش از این والی میدان وردک بوده است.

شمیم کتوازی والی تعیین شده برای والیت خوست، باشنده ی 
والیت پکتیکا و برادر نادر خان کتوازی عضو مجلس نمایندگان 

است.
طاهر زهیر والی تعیین شده برای والیت بامیان، باشنده ی والیت 
سمنگان می باشد او پیش از این عضو مجلس نمایندگان بود؛ 
اما بعد از مدتی از این مجلس سلب عضویت شد و در انتخابات 
ریاست جمهور سال گذشته عضو ستاد انتخاباتی رییس جمهور 

محمد اشرف غنی بود.
باشنده ی  زابل،  برای والیت  تعیین شده  والی  اسحاق زی  انور   
از این عضو مجلس نمایندگان  او پیش  والیت هلمند می باشد 
بوده است. اما در مورد خانم مرادی والی تعیین شده برای والیت 

دایکندی معلومات در دست رس نیست.

برنامه ی  ساحوی  مسئول  روز:  اطالعات 
انکشاف دهات  احیا و  همبستگی ملی وزارت 
 11 ساخت  کار  اتمام  از  بادغیس  والیت  در 
و  داده  خبر  والیت  این  در  انکشافی  پروژه ی 
می گوید که تمام این پروژه ها به بهره برداری 

سپرده شده است.
پروژه ها  این  ساخت  کار  در  منبع  گفته ی  به 
به  افغانی  هزار   700 و  میلیون   13 از  بیش 

مصرف رسیده است.
ملی  همبستگی  برنامه ی  رسانه های  ریاست 
وزارت احیا وانکشاف دهات، با نشر خبرنامه ای 
ثور(، 11   28( روز دو شنبه  به  است: »  گفته 
احیا  برنامه ی هم بستگی ملی وزارت  پروژه ی 
و انکشاف دهات در ولسوالی های قادس، آب 
کمری و نواحی شهر قلعه ی نو، مرکز والیت 
قرار  مردم  استفاده  مورد  و  تکمیل  بادغیس 

گرفته است«. در خبرنامه ای این ریاست آمده 
که پروژه های یاد شده شامل اعمار ذخیره های 
آب آشامیدنی، دیوارهای محافظوی، کانال آب 
زراعتی، پلچک ها، مرکزهای اجتماعی، احداث 
آب  چاه های  حفر  و  سرک ها  اندازی  جغل  و 
آشامیدنی صحی با نصب بمبه های دستی در 
آن چاه ها می باشند که از مزایای این پروژه ها 

حدود 2565 خانواده استفاده خواهند کرد.

هم بستگی  برنامه ی  خبرنامه  این  از  نقل  به 
شروع  دهات  از  انکشاف  و  احیا  وزارت  ملی 
فعالیت هایش تاکنون 1597 پروژه ی انکشافی 
و  میلیار   1 از  بیش  مجموعی  هزینه ی  با  را 
و  حمل  بخش های  در  افغانی  میلیون   400
آبیاری،  کانال  برق،  انرژی  آب رسانی،  نقل، 
به  بادغیس  والیت  در  معیشت  و  آموزش 

مصرف رسانده است. 

اطالعات روز: دادگاه رسیدگی به پرونده ی قتل فرخنده دیروز 
)سه شنبه( در کابل، 11 افسر و مأمور پولیس را به جرم غفلت 
وظیفوی و عدم استفاده از صالحیت شان برای نجات فرخنده، 

هرکدام را به یک سال زندان محکوم کرد.
صفی اهلل مجددی، قاضی دادگاه بررسی این پرونده، اعالم کرد که 
حسیب اهلل آمر حوزه ی دوم پولیس کابل، صالح محمد، فرمانده 
اوپراسیون حوزه، شاه  و  آمر پالن  تیمور،  تولی دوم حوزه، سید 
محمد مدیر جنایی حوزه، غالم نبی عضو کنترول منطقوی حوزه، 
نازمحمد، فرمانده پاسگاه جوی شیر مربوط این حوزه ، عبدالصبور، 

فرمانده بالک دوم حوزه، محمدنعیم، عضو کنترول ساحوی حوزه، 
جواد، فرمانده پاسگاه 020، ذبیح اهلل، فرمانده پاسگاه مکتب افغان 
زندان  به یک سال  را  بلوک حوزه  فرمانده  ترک و عبدالسمیع، 

محکوم کردند.
هم چنان آقای مجددی گفت که هشت تن دیگر از متهمان به 

دلیل نبود مدارک کافی علیه آن ها، بی گناه شناخته شده اند.
او افزود که احکام صادر شده در مورد این 19 نفر نهایی نیست؛ 
هم افراد محکوم شده و هم دادستانی می توانند درخواست تجدید 
نظر کنند. پیش از این در 16 ثور امسال، این دادگاه چهار تن را 

به جرم مشارکت در قتل فرخنده به اعدام و هشت تن دیگر را 
به 16 سال زندان و 18 تن از متهمان را بی گناه اعالم کرده بود.

فرخنده دختر 27 ساله در )28 حوت( سال گذشته به جرم سوزاندن 
قرآن کریم از سوی افراد خشم گین جوار مسجد شاه دو شمشیره و 
در نزدیکی مقر فرماندهی حوزه ی دوم پولیس کابل به قتل رسید 

و جسدش به آتش کشیده شد. 
را در سراسر جهان و در  قتل فرخنده واکنش های شدید مردم 
شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. شهروندان کشور در واکنش 

به این موضوع دست به اعتراض های گسترده زدند.

2
روزهای انتحار "کابل"

حمله ی انتحاری در کابل 4 کشته و بیش از 24 زخمی بر جا گذاشت

عبداهلل:
 هرچه زودتر شناسنامه های برقی توزیع شود 

تعیین والی هشت والیت از سوی رییس جمهور

11 پروژه انکشافی در بادغیس به بهره  برداری سپرده شد

یازده افسر پولیس به جرم غفلت وظیفوی در قتل فرخنده،
 هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند

امضای تفاهم نامه  با آی اس آی

معمای بزرگ 
با زاویه های پنهان

شهریار فرهمند

امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان استخبارات نظامی 
داخل  در  گسترده  واکنش های  با  ملی  امنیت  و  پاکستان 
این  امضای  بود.  خواهد  همراه  پس لرزه هایی  احتماال  و 
افغانستان  مردم  برابر  در  را  بزرگی  پیچیده  تفاهم نامه سوال 
قرار داد. این که چه طور شد ریاست امنیت ملی افغانستان با 
بازی گر اصلی ماجراهای خونین و خطرناک سیاسی و امنیتی 
این  پاکستان  نظامی  استخبارات  مخرب  سازمان  کشور،  در 
تفاهم نامه همکاری را امضا کرده است. مگر رییس جمهور 
و  را در معادالت جنگ  اجرایی نقش آی اس آی  و رییس 
صلح افغانستان پی نبرده است؟ مگر رییس جمهور و رییس 
اجرایی و دیگر مقام های امنیتی همه روزه پاکستان و سازمان 
استخبارات نظامی پاکستان را متهم به مداخله های منفی و 
حمایت از دهشت افگنی نمی کند؟ مگر امنیت ملی همه روزه 
نوار ها و مستندات دست داشتن آی اس آی را در رویداد های 
خشونت بار انتحاری و یورش های مسلحانه در افغانستان را 
منتشر نمی کند؟ آن ها واقعا نمی داند که شبکه حقانی با آی 
اس آی چه نسبتی دارد؟ شبکه ای که بزرگ ترین رویدادهای 
تا  داده و دست شان  انجام  در کشور  را  تروریستی مرگ بار 
شانه ها به خون مردم افغانستان آغشته اند. از این رو، امضای 
این تفاهم نامه بسان یک معمای بزرگ با زاویه های پنهان و 
چشم انداز تیره و نگران کننده در برابر مردم افغانستان عرض 

اندام کرده و همه را به حیرت فروبرده است. 
گفته می شود در درون ارگ و حکومت وحدت ملی نیز تصمیم 
ندارد. گفته  تفاهم نامه وجود  این  مورد  در  واحدی  دیدگاه  و 
شدیدا  ملی  امنیت  عمومی  رییس  نبیل  اهلل  رحمت  می شود 
ورزیده  امتناع  آن  امضای  از  و  بوده  تفاهم نامه  این  مخالف 
است. افزون برآن، گفته می شود روز گذشته در جلسه کابینه 
نیز حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور و رحمت اهلل 
نبیل رییس عمومی امنیت ملی برسر اختالف در مورد این 
تفاهم نامه باهم مشاجره لفظی کرده است. آگاهان نظامی و 
سیاسی، اعضای مجلس نمایندگان، رسانه ها و افکار عمومی 
همه به صورت گسترده و یک دست با این تفاهم نامه مخالفت 
کرده ونگرانی شان را اعالم کرده اند. امراهلل صالح، اسداهلل 
آگاهان  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  پیشین  روسای  خالد 
نظامی و سیاسی همه با شدیدترین الفاظ انتقاد شان نسبت 

به این تفاهم نامه را ایراد کرده اند. 
به نظر می رسد در امضای این تفاهم نامه، دیدگاه ها و تصامیم 
یک یا دو تن در درون ارگ بر تصمیم و نظر دیگران تحمیل 
شده است. حکومت افغانستان به این توجیه این تفاهم نامه 
تروریسم  و  مشترک  دشمن  با  کشور  دو  همکاری  برای  را 
امضا کرده است که براساس آن هردو سازمان استخباراتی در 
یک مسیر و با دشمن و چالش مشترک مقابله خواهد کرد. 
اما، از نظر عملی و با توجه به گذشته سیاست های حکومت 
پاکستان و ماهیت آی اس آی هیچ چشم انداز روشن برای 
که  مصداقی  هیچ  عملی  نظر  از  و  نمی شود  دیده  کشور  دو 
همکاری مشترک دو سازمان را در یک موضوع و با هدف 

واحد عملی کند، تصور نمی شود. 
با  امضای تفاهم نامه همکاری های دوجانبه میان امنیت ملی 
افغانستان و آی اس آی، حقیقتا نگرانی و تشویش جدی در 
میان مردم و قشر سیاسی کشور خلق شده است. حکومت 
وحدت ملی باید این نگرانی و تشویش را جدی گرفته و در 
ارتباط با این تفاهم نامه وضاحت بدهد. باید منطق روشن و 
مردم  به  دارد  این تصمیم وجود  در عقب  دلیل عقالنی که 
مردم  درک  حاضر  حال  در  شود.  داده  توضیح  افغانستان 
افغانستان از مواد و رژیم این تفاهم نامه، تسهیل و گسترش 
افروزی  ما و خشونت  در کشور  پاکستان  منفی  مداخله های 
آی اس آی در افغانستان می باشد و جز آن هیچ انتظار مثبت 

از آن نمی رود. 
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می کرد،  زندگی  آن  در  الدن  بن  که  مجتمعی 

 Pakistan( پاکستان  نظامی  اکادمی  از 

مایل  دو  از  کمتر   )Military acadeMy

فاصله داشت و مرکز فرماندهی یک کندک رزمی 

فاصله  مایل  یک  حدود  در  آن  از  پاکستان  ارتش 

داشت. ایبت آباد با هلیکوپتر از تربله غازی، یکی 

از پایگاه های مهم عملیات های مخفی آی اس آی، 

زرادخانه ی  نگهبانان  آنجا  در  که  مکانی  از  و 

 15 از  کمتر  می بینند،  آموزش  پاکستان  هسته ای 

بازنشسته ی سیا گفت که  دقیقه فاصله دارد. مقام 

»به خاطر غازی بود که آی اس آی اسامه بن الدن را 

در ایبت آباد جا داده بود تا او را زیر نظارت مداوم 

نگهدارد.« 

در این مرحله ی نخستین، خطرها برای اوباما فراوان 

بود، به ویژه، به این خاطر که این نوع عملیات ها 

ناکام  تالش  آن  و  داشت  پردردسر  پیشینه ی  یک 

برای نجات گروگان های امریکایی در سال 1980 

در تهران بود. این ناکامی یکی از دالیل شکست 

جیمی کارتر در برابر رونالد ریگان بود. این مقام 

بود.  واقع بینانه  اوباما،  نگرانی  که  بازنشسته گفت 

داستان  تمام  آیا  بوده؟  آنجا  گاهی  الدن  بن  »آیا 

نبود؟  پاکستان  نیرنگ بازی های  ساخته ی  فقط 

آن  منفی  سیاسی  عواقب  با  شکست،   صورت  در 

از همه، چنانکه  چگونه می شد کنار آمد؟ گذشته 

ناکام  مأموریت  این  بازنشسته گفت:»اگر  مقام  آن 

می شد، اوباما یک جیمی کارتر سیاه بود و داستان 

او برای دوباره انتخاب شدن، تمام شده بود.« 

پس از این که ثابت شد که ایاالت متحده فرد مورد 

هدف را یافته است، اوباما مضطرب و بیم ناک بود. 

بود.  بن الدن   )dna( ان.اِ  ادعا، دی.  این  ثبوت 

کمک  پاشا  و  کیانی  از  مأموریت  این  برنامه ریزان 

نمونه [ی  که  خواستند  عزیز  از  آنها  و  خواستند 

دی.ان اِ بن الدن] را به دست آورد. خیلی زود پس 

از حمله، رسانه ها دریافتند که عزیز در یک خانه 

در نزدیکی مجتمع بن الدن زندگی می کرده است. 

گزارش گران محلی نام او را بر یک لوحه ی دروازه 

گونه  هر  پاکستانی  مقام های  یافتند.  اردو  زبان  به 

اما، مقام  انکار کردند،  را  با بن الدن  ارتباط عزیز 

ملیون   25 جایزه ی  از  که  گفت  سیا  بازنشسته ی 

به  بن الدن، سهمی  کردن  گرفتار  به خاطر  دالری 

دی.ان. نمونه ی  این  چون،  شد،  داده  نیز  عزیز 

الدن  بن  می داد  نشان  کامال  که  بود   )dna( اِ 

به  اعترافاتش  در  عزیز  بعدا   ( است.  ایبت آباد  در 

کمیسیون پاکستانی تحقیق درباره ی قتل بن الدن، 

اما  بود  ایبت آباد  بر  او شاهد حمله  بود که  گفته 

زندگی  مجتمع  آن  در  الدن  بن  که  نمی دانست 

می کند و افسر مافوق او به او دستور داده بود که 

از صحنه خود را دور نگهدارد.( 

مأموریت  این  اجرای  بر سر چگونگی  چانه زنی 

بازنشسته ی سیا گفت:»کیانی  مقام  یافت.  ادامه 

شما  که  گفت  اما  گفت،  بلی  ما  به  انجام  سر 

حمله  برای  بزرگ  نیروی  یک  از  نمی توانید 

استفاده کنید. شما باید با خاموشی بیایید. و شما 

باید او را بکشید، در غیر آن هیچ معامله ای در کار 

نخواهد بود.« تا آخر ماه جنوری 2011 توافق ها 

عملیات های  مشترک  فرماندهی  و  شد  نهایی 

 Joint sPecial oPerations( خاص 

coMMand( فهرستی از سوال ها را تهیه کرد 

تا پاکستانی ها به آن پاسخ  گویند:»چطور مطمئن 

نمی گیرد؟  صورت  دخالتی  بیرون  از  که  باشیم 

وجود  ساختمان  داخل  در  دفاعی  [سدهای]  چه 

الدن  بن  اتاق های  است؟  چند  آن ها  ابعاد  و  دارد 

هر  است؟  چند  آنها  دقیق  اندازه ی  و  کجایند 

الدن  بن  اتاق  دروازه های  دارد؟  پله  چند  راه پله 

کدام هایند؟ آیا دروازه ها استحکام نکلی هم دارد؟ 

پاکستانی ها  است؟«  چقدر  دروازه ها  ضخامت 

امریکایی  موافقت کردند که یک گروه چهارنفری 

این حمله  برای  ارتباط و هماهنگی  برقراری  برای 

نفر  چهار  این  کنند.  باز  دفتر  یک  غازی  تربله  در 

نیروی  تیم عملیات خاص  از  فرد  یک  از  متشکل 

ارتباطات  دو متخصص  و  افسر سیا  دریایی، یک 

بودند. در آن زمان، نظامیان امریکایی یک مجتمع 

مصنوعی شبیه مجتمع بن الدن را ساخته بودند و 

نیروهای ویژه در آن حمله را تمرین می کردند. 

متحده  ایاالت  سیا،  بازنشسته ی  مقام  قول  به 

را  آب  »شیر  تا  کرد  قطع  را  پاکستان  به  کمک ها 

هواپیمای   18 دادن  تحویل  باشد.«  کرده  بسته 

پول های  پرداخت  و  افتاد  تاخیر  به   16-F جنگی 

زیرمیزی به رهبران ارشد آی اس آی متوقف گردید. 

در ماه اپریل 2011 پاشا با رییس سیا، لیون پانتا، 

بازنشسته گفت  این مقام  در مرکز سیا دیدار کرد. 

پرداخت  متحده  ایاالت  که  گرفت  تعهد  »پاشا  که 

گرفتیم  تضمین  ما  و  بگیرد  سر  از  را  کمک هایش 

که در جریان این مأموریت هیچ مخالفتی از سوی 

که  کرد  اصرار  نیز،  پاشا  نگیرد.  صورت  پاکستان 

عدم  درباره ی  را  پاکستان  از  شکایت  واشنگتن 

همکاری در جنگ علیه تروریزم پایان بخشد.« در 

با صراحت  پاشا  بهار سال 2011،  در  مورد  یک 

دلیل مخفی نگهداشتن دست گیری بن الدن را و 

این  در  آی اس آی  نقش  ماندن  مخفی  چرا  این که 

ماجرا حتمی ست به امریکایی ها توضیح داده بود. 

بر اساس گفته های این مقام بازنشسته، پاشا گفته 

القاعده  کنترل  کلید  داشتن  دست  در  بود:»برای 

مقام  داشتیم.«  گروگان  یک  به  نیاز  ما  طالبان،  و 

بازنشسته ی سیا گفت: » آی اس آی بن الدن را مانند 

القاعده و طالبان  برابر فعالیت های  اهرم فشار در 

می کرد.  استفاده  پاکستان  و  افغانستان  داخل  در 

آنان به رهبری طالبان و القاعده فهمانده بودند که 

آی اس آی  منافع  برابر  در  شان  عملیات های  اگر 

قرار بگیرند، آنان بن الدن را به ما [ایاالت متحده] 

که  آشکار می شد  اگر  دلیل  این  به  خواهند سپرد. 

پاکستانی ها در به دام انداختن بن الدن در ایبت آباد 

با ما همکاری کرده اند، پاکستان باید قیمت گزافی 

می پرداخت.« 
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منی دانم اول از نبیل شکایت کنم یا از ارگ؟ برو توکل به خدا اول از آقای نبیل، 

امنیت  رییس  نبیل  الله  افغانستان شکایت می کنم. رحمت  ملی  امنیت  رییس 

ملی افغانستان، آدم خنگی است. هرچه مقامات ارگ رس این آدم فشار آورده 

که بیا تفاهم نامه ای همکاری با آی اس آی را امضاء کن، ایشان زیر بار نرفته. 

آخر یک امضاء چه قدر وقت و انرژی کار دارد که رییس امنیت ملی ما از آن 

خودداری می کند. بیایید پیش من که در یک روز برای تان هزار امضاء بکنم. 

ما که حارضیم برای هم دیگر جان بدهیم و جان بستانیم، یک امضاء چیست 

امنیت  رییس  به خدا. من جای  است  کنیم؟ رشم  دریغ  از هم دیگر  را  آن  که 

ملی بودم، همین امروز یک تفاهم نامه با آی اس آی، یکی دیگر با اطالعات 

استخبارات هند و همین طور هر کشوری که دوست  با  ایران، یکی دیگر هم 

دارد تا معده ی دولت ما نفوذ کند، با آن تفاهم نامه ی همکاری امضاء می کردم. 

تنبل دیده بودم، اما نه به اندازه ی نبیل. نبیل باید از معاون اول خود یاد بگیرد، 

ایشان مثل شیر غران و برب فیل آسا این تفاهم نامه را امضاء کرد و حاال هم دل 

صاحبان ارگ ما خوش است و هم دل برادران مستقر در پاکستان ما. 

بعد دیگر  بعد قضیه است که بوی دال پشاوری می دهد.  آن چه را گفتم یک 

قضیه، بر می گردد به دالیلی که ممکن است نزد آقای نبیل برای امضاء نکردن 

این تفاهم نامه ی لعنتی وجود داشته باشد. حاال هر دلیلی که وجود دارد، به نظر 

من که موجه است. یعنی بی خیال نبیل، او کاری کرده که باید می کرد. حاال 

برویم رساغ کسی که این تفاهم نامه را به منایندگی از امنیت ملی امضاء کرده. 

او هرقدر بی اطالع و بی دانش  تفاهم نامه چیست؟  این  برای امضای  او  دلیل 

باشد، بازهم می فهمد که آی اس آی کنرتول طالبان را از دست داده و پاکستان 

خود یکی از قربانیان گروه تروریستی طالبان است. فقط منی دانم همین آدم 

چیزی به نام مغز، تحلیل، سود و زیان هم در رسش دارد یا نه؟ نکند ترس از 

دست دادن عنوان و مقام او را مجبور کرده تن به این خواست ناشیانه ی ارگ 

بدهد؟ مخصوصاً که نفر اصلی حاال در میان ما نیست تا از او در برابر فشارهای 

که از سوی ارگ وارد می شود محافظت و حامیت کند. حاال شام یخن این مرد 

را محکم نگیرید، او مقرص اصلی و طراح این مسئله نیست. 

پاکستان در صدد چیدن گلیم  تفاهم نامه چه خواهد شد؟ گیریم که  این  آخر 

نابود شد؟ البته زیاد دل تان خوش نباشد،  طالبان برآمده باشد و طالبان واقعاً 

طالبان همین دیروز وارد تهران شده. فرض بر این می گیریم که افغانستان و 

پاکستان واقعاً با طالبان وارد جنگ شدند و طالبان هم نابود شدند. چیزی که بعد 

از نابودی طالبان برای افغانستان خواهد ماند قرار ذیل است:

یک جوره ساختامن درون ارگ که هر کدام یک سونا بخار بیست نفره داشته 

باشد، ملکیت شخصی آی اس آی است و کسی حق استفاده از آن را ندارد. 

هرکسی طرف آن چپ سیل کند، خداوند مهربان او را کور کند. اگر احیاناً کسی 

طرف آن چپ نگاه کرد، انتحاری های عزیز بازهم آماده است.

شکل  آی  اس  آی  مامورین  را  افغانستان  ملی  اردوی  تشکیالت  سوم  یک 

می دهد. معاش شان حواله، موترهای شان پر تیل، لباس های شان نو و اتو 

کرده، اتاق های شان گرم و غذای شان هم چرب. ممکن است مجبور شویم 

هرشب بساط چرس را نیز برای شان فراهم کنیم. آن ها مردمان کنجکاو اند، 

زود یاد می گیرند. 

منی خواهند.  آن ها  چون  کند.  بدل  وزیر  شود  مجبور  ماه  هر  داخله،  وزارت 

معین های وزارت داخله را به نسبت عدم اعتامد، باید هر روز تالشی کرده به 

داخل وزارت راه بدهند. دفاتر شان را هم با کمره های امنیتی کنرتول کنند. 

والیات، والی ها مکلف اند خود غدای آن ها را رسو کنند. وای به حال والی ایکه 

در حال نوشیدن پیپسی دیده شود، باید ماونتین دیو بنوشند و قیمت آن، فی 

قطی 200 کلدار. 

بیست  باید  یا  زمان  آن  دارند،  مشاور  چهل  کدام  هر  حاال  گرچند  وزیران، 

باشند و  باید هر وزیر شصت مشاور داشته  یا  باشد  مشاورش آی اس آی واال 

بیست تای آن ها هم از آن ها. در هر صورت، مشاوران قبل از دادن هر مشوره ی 

تایید  صورت  در  داده،  نشان  آن ها  به  اول  را  خویش  نظر  مورد  مشوره ی  باید 

آن ها، آن را بربد و در مغز وزیر فرو کند، در غیر آن باید مراسم تعدیل به پیشنهاد 

آن ها صورت بگیرد. 

این  در  ما  سهم  هم  روز  هر  است.  مشرتک  که  شد  عرض  قبالً  ملی،  امنیت 

رشاکت، کم و کم تر خواهد شد. 

رهربان ارگ، متاسف و پشیامن خواهند بود اما فایده ی ندارد. 

ناسپاسی  و  بدهد  شکست  افغانستان  در  را  هند  توانسته  این که  از  پاکستان، 

شادیانه  روز  هر  کند،  جربان  افغانستان  دولت  سپاس گزاری  با  را  طالبان 

که  می کند  برگزار  پاکستان  و  افغانستان  میان  کریکت  دوستانه ی  مسابقه ی 

متام این مسابقات را پاکستان می برد. داوران هم همه فارغ التحصیالن مکاتب 

پشاور و دره ی سوات خواهند بود.

این ها را به این دلیل نگفتم که ما از آی اس آی برتسیم. وقتی رییس امنیت 

ملی این تفاهم نامه را امضاء نکرده، به این معناست که همه در فکر بدبختی 

این ممکلت نیست، هستند کسانی که در حد ممکن دنبال خوشبختی افغانستان 

بگردند. نباید بگذاریم مریضان ارگ خودکشی کنند، بیایید به آن ها راه تداوی 

پیش نهاد کنیم. 

خبرنگار ناراضی

تداوی
 بهتر از خودکشی!

هادی دریابی

با  پاشا   ،2011 سال  بهار  در 
صراحت دلیل مخفی نگهداشتن 
این که  دست گیری بن الدن را و 
چرا مخفی ماندن نقش آی اس آی 
به  حتمی ست  ماجرا  این  در 
داده  توضیح  امریکایی ها 
این  گفته های  اساس  بر  بود. 
گفته  پاشا  بازنشسته،  مقام 
داشتن  دست  در  بود:»برای 
طالبان،  و  القاعده  کنترل  کلید 
ما نیاز به یک گروگان داشتیم.« 
گفت:  سیا  بازنشسته ی  مقام 
مانند  را  الدن  بن  آی اس آی   «
اهرم فشار در برابر فعالیت های 
داخل  در  طالبان  و  القاعده 
استفاده  پاکستان  و  افغانستان 
می کرد. آنان به رهبری طالبان 
و القاعده فهمانده بودند که اگر 
عملیات های شان در برابر منافع 
آنان بن  بگیرند،  قرار  آی اس آی 
متحده]  [ایاالت  ما  به  را  الدن 
اگر  این دلیل  خواهند سپرد. به 
پاکستانی ها  که  می شد  آشکار 
در  الدن  بن  انداختن  دام  به  در 
کرده  همکاری  ما  با  ایبت آباد 
گزافی  قیمت  باید  پاکستان  اند، 

می پرداخت.« 

داستان ناگفته ی
 قتل اسامه بن الدن

سیمور هرش 

بخش چهارم
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گفتند  قوانین  تنفیذ  مقام های محلی  و  والیتی  مقام های 

که جنگ جویان طالبان جنگ شان را در مناطق جدید در 

افغانستان گسترش می دهند و نیروهای امنیتی افغانستان 

را که در خونین های نبردهای جنگ سیزده ساله گیر مانده 

اند، تحت فشار قرار می دهند. در نخستین فصل بهاری 

جنگ، پس از ختم عملیات های جنگی ائتالف به رهبری 

امریکا در افغانستان، درگیری های شدید در حد اقل 10 

در  والیت ها  این  است.  شده  گزارش  افغانستان  والیت 

هرگوشه ی افغانستان قرار دارند و نگرانی های گسترده ای 

افغانستان  ارتش  و  حکومت  آیا  که  است  کرده  ایجاد 

می تواند این تهدید را دفع کند یا خیر؟

عتیق الله امرخیل، سیاست مدار و تحلیل گر نظامی مستقر 

دهه ی  یک  جنگ  فصل  بدترین  »این  گفت:  کابل  در 

جنگ  کشور  از  هرگوشه ای  در  »حاال  است«.  گذشته 

جریان دارد«.

چنین ارزیابی های ترس ناک به چیزی شبیه روایت ساالنه 

در این جا تبدیل شده است؛ جایی که برای تحلیل گران و 

خبرنگاران دشوار است تا به طور ایمین از مناطق روستایی 

کشور اطالعات به دست بیاروند. اما آمار کلی و مصاحبه ها 

با نزدیک به بیست و چهار مقام والیتی نشان می دهند که 

حقیقا در امنیت در بسیاری از مناطق کشور در سال جاری 

در حال بدتر شدن است. 

نظر به گفته ی بریان تریبوس، مدیر امور همگانی ائتالف 

به رهبری امریکا در افغانستان، در مقایسه با دوره مشابه در 

سال گذشته، از ماه جنوری بدین سو، سربازان افغان هفتاد 

درصد افزایش در تلفات را تجربه کرده اند. در همین دوره، 

تلفات ملکی 10 درصد افزایش یافته است.

میدان جنگ  توسعه ی  به  می توان  را  از خشونت  بخشی 

می کند،  آزمایش  را  نفری   174000 ارتش  توانایی  که 

از  بسیاری  پاکستان  ارتش  جاری  عملیات  داد.  نسبت 

در  تا  است  کشانده  مرز  سوی  این  به  را  ستیزه جویان 

جستجوی پناهگاه های امن جدید باشند. این امر حلقه ی 

جغرافیایی هرج و مرج در اطراف پایتخت را تنگ تر کرده 

است و چالش کالنی برایی رییس جمهور اشرف غنی و 

عبدالله عبدالله رییس اجرایی، محسوب می شود.

محمد اصف افغان، یک فرمانده محلی پولیس در والیت 

هلمند در جنوب شرق افغانستان گفت: »طالبان از ضعف 

امنیتی  نیروهای  بین  و  می کند  بهره برداری  حکومت 

افغانستان هم آهنگی وجود ندارد. پس آن ها به حمله ی 

شان بر ولسوالی های بیشتر ادامه می دهند«.

نظر به گفته ی رقیبه نایل، نماینده ی والیت بادغیس در 

پارلمان، اکثریت باشنده های دو ولسوالی کالن این والیت 

در مرکز افغانستان در هفته ی جاری از خانه های شان به 

دلیل جنگ فراری شده اند. در عین حال، نظر به گفته ی 

پولیس طالبان روز شنبه 30 موتور سوار، به شمول زنان و 

کودکان را از شاهراه ها در والیت پکتیکا در نزدیکی مرز 

شرقی با پاکستان ربودند. طالبان در بیانیه این آدم ربایی ها 

را پذیرفتند و گفتند که آن ها به دنبال مقام های حکومتی 

بودند.

بدترین نوع خشونت در والیت قندوز در شمال افغانستان 

جریان دارد؛ جایی که ارتش نیروهای تازه نفس را برای 

حفظ کنترول مرکز این والیت فرستاد. اما مقام های محلی 

می گویند که پرتنش باقی مانده است. محمد یوسف ایوبی، 

»باشنده های  گفت:  والیت  این  والیتی  شورای  رییس 

طالبان  که  نگرانند  همه  و  اند  شده  زده  وحشت  قندوز 

کرد  اضافه  کرد«. وی  خواهند  این شهر حمله  بر  دوباره 

از ولسوالی های اطراف را  که ستیزه جویان هنوز بسیاری 

کنترول می کنند.

داکتران بدون مرز، روز جمعه گزارش دادند که از اواسط 

ماه اپریل تا کنون، 204 »زخمی جنگ« را در مرکز درمانی 

اش در والیت قندوز دریافت کرده است. این رقم بیشتر 

مرز  بدون  داکتران  که  است  جنگ  زخمیان  برابر  دو  از 

سال گذشته درمان کرده است. لوران گابریل، هم آهنگ 

این مرکز درمانی، گفت:  در  بدون مرز  داکتران  کننده ی 

»جراحان با زخم های شدید شکم و سینه مجروحین سروکار 

جراحی های  سلسله  یک  به  مریضان  از  بسیاری  و  دارند 

یک  که  کرد  اظهار  چنین  هم  وی  دارند«.  نیاز  پیچیده 

چهارم »زخمی های جنگ« زنان و کودکان بوده اند.

حکمت الله عظامی، محقق در مرکز مطالعات جنگ و صلح 

در کابل، نیز حکومت غنی را بخاطر بدترشدن خشونت ها 

مقصر دانست. عظامی گفت که غنی بجای آماده کردن 

حکومت و ارتش برای فصل سخت بهار، در بهار امسال 

بیش از حد روی تالش ها به منظور راه اندازی گفتگوهای 

صلح با طالبان تمرکز کرد. عظامی گفت: »طالبان حمالت 

شان را تشدید می کنند و این بزرگترین تهدیدی است که 

افغانستان با آن مواجه است. و دلیل آن بیشتر این است 

که حکومت افغانستان برای این وضع آماده نبود«. 

عظامی گفت که غنی و عبدالله هنوز وزیر دفاع و دادستان 

کل را معرفی نکرده است. از جمله 34 والیت افغانستان، 

30 والیت هنوز ولسوال یا قوماندان امنیه دایمی ندارند. 

چند  استثنای  به  والیات،  این  تمام  »در  گفت:  عظامی 

والیت محدود، سرپرست وجود دارند که به صورت جدی 

به وظیفه ی شان متعهد نیستند«. 

غنی، یک هفته قبل در جریان دیدار با خبرنگاران غربی 

گفت که افغانستان »با سال دشواری روبرو خواهد بود«. 

غنی گفت: »اما در نهایت آن، فکر می کنم که بسیار قوی 

تر خواهیم بود«.

ظاهرا غنی در واداشتن رهبران پاکستان برای ایفای نقش 

فعال تر در تالش ها به منظور کنترول جریان جنگ جویان 

و مهمات از طریق مرز موفق بوده است.

نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، پس از سفر روز سه 

»دشمن«  را  افغانستان  طالبان  اکنون  کابل،  به  شنبه 

می داند؛ بیانیه ای که با توجه به اتحاد تاریخی پاکستان با 

این گروه، به طور حیرت آوری قوی است.

روز  متحده  ایاالت  و  پاکستان  افغانستان،  جنرال های 

چهار شنبه در کابل دیدار کردند تا در مورد چه گونگی بهتر 

ساختن هم آهنگی عملیات ها بحث کنند. مقام های ایاالت 

متحده گفتند که قابلیت های ارتش افغانستان هم چنان در 

حال توسعه است. 

یک  چوکات  در  اپریل،  ماه  اواخر  در  افغانستان،  ارتش 

تالش وسیع تر برای حمله بر پایگاه های طالبان در جنوب 

کوه های  طریق  از  را  روزه   22 حمله ی  یک  افغانستان، 

ولسوالی ناوه والیت غزنی راه اندازی کرد. نیروهای افغان 

250 تن از جنگ جویان طالبان را کشته یا زخمی کردند، 

700 بمب را خثنا کرده و 35 هزار تن مواد منفجره را ضبط 

عملیات  این  بر  که  یفتلی  شریف  محمد  جنرال  کردند. 

نظارت می کرد، پس از ختم عملیات در اوایل ماه جاری 

گفت که نیروهای افغانستان برای اولین بار پس از یک 

دهه کنترول این ولسوالی را به دست گرفتند. اما محمد 

علی احمدی، معاون والی غزنی گفت که ارتش افغان باید 

1000 سرباز را به صورت دایمی در ناوه مستقر کند تا مانع 

تردید  والیتی  مقام های  از  برخی  شود.  طالبان  بازگشت 

برابر طالبان  بتواند در  نیروی پولیس  دارند که 148 هزار 

ایستادگی بتوانند.

از  زیادی  تعداد  نیست  مطمئین  یفتلی  حال،  این  با 

نیروهایش در اینجا خواهند ماند. وقتی از یفتلی در مورد 

درخواست مقام های غزنی پرسیده شد، گفت: »در حالت 

ایده آل، وقتی مسئله ی امنیت این ولسوالی پیش می آید، 

نظری  »پس،  کند«.  مداخله  باید  افغانستان  حکومت 

ندارم«.
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او با کینه جویی کارولین را )احتماال با بی انصافی 

رابطه ی  داشتن  به  کردن  متهم  با  دروغ(  به  و 

بعدها نخست  لرد ملبورن که  با  ازدواج  از  خارج 

حمله های  »نورافکن«های  برابر  در  شد،  وزیر 

قرار  بدنامی ها  و  شایعات  از  شدیدی  عمومی 

داد. اگرچه این اتهام برطرف شد اما قابل درک 

که  می کرد  احساس  نورتون  کارولین  که  است 

و  شده  خیانت  او  به  گرفته،  قرار  تحقیر  مورد 

شهرت او برای همیشه لکه دار شده است. 

یا  خود  از  دفاع  برای  قانونی  راه  هیچ  کارولین 

برای  دادخواهی  یا  وضعیت،  این  به  اعتراض 

او دریافته  حق دسترسی به کودکانش نداشت. 

و  قانونی  وجود  هیچ  متاهل  زن  یک  که  بود 

رسمی ندارد. او شکایت می کند که »درک این 

مساله که هیچ حمایت قانونی نداری و همیشه 

باید وابسته به یک مرد باشی دشوار است. من 

درآمد  با  شغلی  که  مردانی  تمام  اندازۀ  به  هم 

و  هوش  با  دارند،  مناسب  موقعیت  و  متوسط 

توانایی ام، می توانم از خود حمایت کنم«. 

بر  اصالحی  الیحه ی  تایید  از  او   ،1838 در 

قانون حضانت اطفال، حمایت کرد. اگرچه این 

هفت  سن  تا  محدودی  حقوق  تنها  اصالحات 

و   1854 در  می داد.  مادرش  به  کودک  سالگی 

خودش  وضعیت  پایه ی  بر  رساله  دو  او   1855

منتشر کرد که هر دو خوانندگان زیادی داشت: 

»نگرانی ها از جدایی مادر و فرزند توسط قانون 

بر  انگلستان  قوانین  »تاثیر  و  کودک«  حضانت 

می کند:  بیان  او  میالدی«.   19 قرن  در  زنان 

»می پذیرم که می توان گفت قانون گاهی برای 

زنان متاهل احترام قایل است اما آن ها از تمام 

نقایصی که در شیوۀ حمایتی آن وجود دارد رنج 

می برند«. او در »نامه  ای به ملکه« که در 1855 

منتشر شد، از الیحه ی پیشنهادی اصالحات در 

نوشت  او  کرد.  حمایت  طالق  و  ازدواج  قوانین 

و  مبهم  وضعیت  به  توجه  با  دارم  باور  »من  که 

که  کنم  ادعا  دارم  اجازه  زندگی ام،  ناخوشایند 

قانون  یک  اصالح  ضرورت  برای  روشنی  مثال 

در  طالق  اصالحات  قانون  هستم«.  خاص 

که  موقعیت های  حال  این  با  شد،  تایید   1857

درخواست طالق  داشت  امکان  آن یک زن  در 

بدهد، بسیار محدود باقی ماندند. 

با وجود این که زندگی دراماتیک نورتون تا حدی 

موقعیت دشوار و ظالمانه ای که در زندگی زنان 

می کشید،  تصویر  به  را  داشت  وجود  متاهل 

معمول  غیر  حتی  یا  استثنایی  مورد  مسلما  اما 

مدتی  که  برونته،  شارلوت  مثال،  برای  نبود. 

متوجه  بود،  کرده  ازدواج  مرگش  از  پیش  کوتاه 

همه ی  رمان ها،  تمام  انتشار  حق  شد شوهرش 

اما  است.  کرده  تصاحب  را  درآمدش  و  سرمایه 

در  که  دیگری  زنان  از  را  خود  نورتون  کارولین 

برای  منظم  جلسات   1850 دهه ی  میانه ی 

برگزار  زنان  مسایل  بررسی  و  بحث  مالقات، 

او  تا  شدند  انگیزه ای  زود  خیلی  و  می کردند 

آن  در  بود.  کرده  کند، جدا  منتشر  را  قضیه اش 

توسط  متاهل«  زنان  دارایی  »کمیته ی  زمان 

لنگهام«  میدان  »بانوان  نام  به  که  گروهی 

شناخته می شدند تاسیس شده بود. اما نورتون، 

این دلیل که احساس می کرد بیش  به  احتماال 

از اندازه در انظار عمومی بوده است، در تالش 

اعتبارش،  از  باقی مانده  ذره هایی  حفظ  برای 

فاصله اش را با آن ها حفظ می کرد. 

زنان  از  دیگر  یکی  نایتینگل  فلورانس 

پیوند  هر  بی توجهی،  با  که  بود  تاثیرگذاری 

رد  را  ظهور  حال  در  جنبش های  با  رابطه ای  و 

نمونه ای  عنوان  به  او  نهایت  در  گرچه  کرد. 

حرف های  از  تاثیرگذارتر  بسیار  و  الهام بخش 

گفته ی  او  شد.  شناخته  می گفت،  ظاهرا  که 

مشهوری دارد: »من شاید به طرزی بی رحمانه 

به اشتباهات و درستی های جنس خود بی تفاوت 

هستم«. او تاکید کرده بود که اگر زنان شغلی 

خودشان  که  است  دلیل  این  به  تنها  ندارند 

حاضر  که  بود  کرده  اشاره  او  نمی کنند.  تالش 

عنوان  به  تا  بدهد  زن حقوق خوبی  به یک  بود 

را  کسی  هیچ  نتوانسته  اما،  کند  کار  او  منشی 

پیدا کند که بتواند یا بخواهد این کار را بپذیرد. 

مقابل  در  با سرسختی  او خودش  این وجود،  با 

جدا  هم  از  را  جنس  دو  جامعه،  که  شیوه ای 

زندگی  در  محدودیت  ایجاد  باعث  و  می کرد 

خانواده ای  دختر  او  بود.  ایستاده  می شد،  زنان 

و  بود  قوی  اجتماعی  ارتباطات  با  سرمایه دار 

شده  باعث  وضعیت  این  که  می کرد  شکایت 

و  نجیبانه  زنانگی  و  تن آسایی  قربانی  او  تا  بود 

می پرسد  طعنه آمیز  بیانی  با  او  شود.  اشرافی 

»چرا استفاده از ابریشم و بیرون رفتن با درشکه 

به  طبیعی  زنان،  برای  و  احمقانه  مردان  توسط 

به گروهی مردان که  باید  ما  آید؟«؛ »چرا  نظر 

اند  نشسته  نقاشی  اتاق  در  یا  صبحانه  میز  دور 

اگر آن ها زن می بودند  بخندیم و فکر کنیم که 

همه چیز خوب بود؟«. 

عهده  به  از  بعد  نایتینگل  می آید  نظر  به 

زنان  برای  طبیعتا  که  وظایفی  بعضی  گرفتن 

و  مادربزرگ  از  شده–مراقبت  گرفته  نظر  در 

پرستاری  به  را  عالقه اش  پیرش-،  پرستار 

با  کار  این  به  روزافزونش  اماعالقه ی  دریافت. 

مخالفت های کالمی مادر و خواهرش و پارتنوپ 

زمان  این که  برای  درخواست های شان  و 

بیشتری با آن ها بگذرانند روبرو شد. در 1844، 

در  را  زمانش  او  این که  با  خشونت  و  سردی  با 

کردند.  مخالفت  بگذراند  سالیسبوری  درمانگاه 

»هیچ  داشت  اظهار  تندی  با  یک بار  نایتینگل 

خانوادۀ  یک  ستم گرانه ی  حکومت  مانند  چیز 

انگلیسی خوب نیست«. و ادعا کرد بیشتر زنان 

وظیفه ای  هیچ  کشوری،  هیچ  خدایی،  »هیچ 

در  او  ندارند«.  خوب  خانوادۀ  این  برابر  در  جز 

و  یتیم خانه  از  آلمان،  به  سفری  در  او   ،1849

لوتر  کلیسای  خادمان  توسط  که  بیمارستانی 

منتقد  او  گرچه  کرد.  مالقات  می شد  اداره 

پرستاری  استانداردهای  و  بهداشتی  وضعیت 

آن ها بود اما، می پذیرد که »من عالقه ی شدید 

و  روانی  لحاظ  از  و  یافتم  آن فضا  به  و عمیقی 

جسمانی در وضعیت خیلی خوبی هستم«. 
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش هجدهم

نویسنده: تیم کریگ برگردان: حمید مهدویمنبع: واشنگتن پست

جنگ های خونین با طالبان 
در غیاب ایاالت متحده

نظر به گفته ی بریان تریبوس، 
به  ائتالف  همگانی  امور  مدیر 
رهبری امریکا در افغانستان، در 
مقایسه با دوره مشابه در سال 
گذشته، از ماه جنوری بدین سو، 
درصد  هفتاد  افغان  سربازان 
افزایش در تلفات را تجربه کرده 
اند. در همین دوره، تلفات ملکی 

10 درصد افزایش یافته است.
می توان  را  خشونت  از  بخشی 
که  جنگ  میدان  توسعه ی  به 
نفری   174000 ارتش  توانایی 
داد.  نسبت  می کند،  آزمایش  را 
پاکستان  ارتش  جاری  عملیات 
بسیاری از ستیزه جویان را به 
این سوی مرز کشانده است تا 
امن  پناهگاه های  جستجوی  در 
حلقه ی  امر  این  باشند.  جدید 
در  مرج  و  هرج  جغرافیایی 
اطراف پایتخت را تنگ تر کرده 
برایی  کالنی  چالش  و  است 
و  غنی  اشرف  جمهور  رییس 
اجرایی،  رییس  عبداهلل  عبداهلل 

محسوب می شود.
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یادداشت های سخیداد هاتف

همه ی خبرها مهم نیستند و فهمیدن این نکته مهم 
است. الزم است که بدانیم توجه مان را بر کدام خبر 
متمرکز کنیم و از کدام خبر دوری بجویانیم. حتما 
مهم  چه  بدانیم  کجا  از  و  چیست  معیار  می پرسید 
بر  کامال  )که  نظر من  به  نیست؟  مهم  است و چه 
تشخیص  باید  ما  است(،  استوار  علمی  یافته های 
بدهیم که خبر به کجای ما می خورد. بعضی خبرها 
به قلب آدم می خورند، بعضی به مغز آدم و بعضی 
بر پشت گردن آدم. بعضی اخبار هستند که به زانوی 
آدم می خورند. بعضی دیگر به بعضی جاهای دیگر 

هستِی انسان می خورند. قاعده این است:
اگر خبری هست که به قلب تان خورده، همان خبر 
را جدی بگیرید. مثال این خبر که یک نفر هزاره، 
یک نفر تاجیک، یک نفر پشتون و یک نفر ازبک با 
هم دعوا کرده اند و هیچ معلوم نیست که نتیجه ی 
تو  و  من  قلب  به  مستقیما  شده،  چه  شان  دعوای 
می خورد ای برادر هم وطن. از خواب  گران خواب  
گران خواب گران خیز وگرنه به جان شما چه به درد 
می خورد پاره ی لعلی که دارم در بدخشان شما؟ اگر 
غیرت دارید، اگر توهین را از هیچ کسی نمی پذیرید، 
اگر در برج عاج روشنفکری زنده گی نمی کنید، اگر 
نزد  در  نمی خواهید  اگر  اید،  بازی خسته  مدنی  از 
همسایه ها بینی تان بریده شود، اگر واقعا باور دارید 
که آدم با مردن نمی میرد و حیات جاوید دارد و اگر 
هویت برای تان مقدس است، خاموش ننشینید. مهم 
نیست چرا دعوا شده. به میدان که درآمدید و چند 
نفر از اقوام دیگر را زخمی کردید، آن وقت معلوم 
می شود که علت دعوا چیست. اصال در پراتیک، آدم 
بهتر می فهمد که تئوری چیست. شما بزنید، خون 
بریزید، فحش بدهید، فریاد بزنید و حمله بیاورید 
و حمله ببرید، آن وقت خودتان می فهمید که چرا 
به  که  خبرهایی  که  بگویم  می خواستم  می جنگید. 
قلب آدم می خورند، شایسته ی توجه عملی هستند. 
اما خبرهایی هستند که به مغز آدم می خورند. مثال 
اگر بشنوید که تا پانزده سال دیگر میزان مرگ و میر 
مادرها در هنگام زایمان از 30 درصد به 69درصد 
به  روند  این  برگرداندن  برای  و  رفت  خواهد  باال 
مرحله ی قبلی 987 میلیارد دالر الزم است، این خبر 
خوب،  می فهمید؟  طور  چه  می خورد.  آدم  مغز  به 
آسان است. قلب تان تپید؟ کف دست تان عرق کرد؟ 
نفس تان کوتاهی کرد؟ موی تان ایستاد؟ دندان تان 
تان خورده  مغز  به  خبر  نکرد،  اگر  کرد؟  غریچس 
به  خبرهای  خبرها،  گونه  این  تان.  قلب  به  نه  و 
مغزخور، اهمیتی ندارند. حیف جوانی تان نکرده که 

وقت تان را صرف این چیزها کنید؟ 
به صورت کلی تمام خبرهای بدی که با ما دو سال 
تا ده سال و بیشتر از آن فاصله دارند، خبرهای مغزی 
اند،  بوک  فیس  در  لحظه  همین  که  خبرهایی  اند. 
نشده  متوجه  هم  هنوز  اند.  قلبی  خبرهای  احتماال 

اید؟

خبر آورده اند...

مصاحبه ی اختصاصی با محرتم امین رامین رئیس رشکت مخابراتی افغان بیسیم در رابطه به راه اندازی مدرن ترین 

)HD Voice( تکنالوژی خدمات ارتباطات صوتی با کیفیت باال

عنوان  به  بیسیم  افغان  مخابراتی  شرکت 
افغانستان  در  مخابراتی  شرکت  اولین 
زمینه ی  در  خود  بودن  پیشتاز  به  همواره 
پهن  باند  تکنالوژی  و  موبایل  خدمات 
فراهم  در  حاال  و  می دهد  ادامه  )وسیع( 
هم  هوشمند"  "تلفن  خدمات  نمودن 
است.  گردیده  پیشتاز  کشور  سراسر  در 
شرکت مخابراتی افغان بیسیم به سلسله ی 
جهت  خود  ناپذیر  پایان  تالش های 
به  نوین  تکنالوژی های  و  خدمات  ارائه 
مشتریان خویش، این بار با معرفی نمودن 
جدیدترین تکنالوژی خدمات ارتباطات 
صوتی با کیفیت باال )HD Voice(  که 
بار  برای  کشور  سراسر  در  خود  نوع  در 
است.  ورزیده  اقدام  می باشند،  نخست 
بیشتر،  معلومات  جهت  رابطه  این  در 
مخابراتی  شرکت  رئیس  با  گفتگویی 

افغان بیسیم انجام داده ایم.
دیده  قسمی که  رامین،  آقای  سوال: 

افغان  مخابراتی  شرکت  می شود 

نمودن  وارد  سلسله ی  به  بیسیم 

به  دست  نوین؛  تکنالوژی های 

عبارت  که  است  زده  تازه  ای  ابتکار 

از عرضه ی خدمات ارتباطات صوتی 

است.   )HD Voice( باال  کیفیت  با 

ما  برای  مورد  دراین  نموده  لطف 

معلومات بیشتر دهید؟

با  صوتی  ارتباطات  خدمات  پاسخ: 
از  عبارت   )HD Voice( باال  کیفیت 
یا  همراه  تلفون   در  که  خدماتی است 
صدا،  شفافیت  باال،  کیفیت  با  موبایل 
صوتی  تماس های  و  آواز  تُن  وضاحت 
فراهم  مشتریان  برای  را  طبیعی  کامالً 
تکنالوژی  این  از  استفاده  با  می سازند. 

باند پهن مشتریان می توانند در تلفن های 
اضافی  سروصداهای  خویش  هوشمند 
تجربه  را  صدا  شفافیت  برده،  بین  از  را 
کاهش  را  منظر  پس  های  سروصدا  و 

بدهند.
تکنالوژی  میان  تفاوت  سوال: 

 HD( ارتباطات صوتی با کیفیت باال

آن  از  قبال  که  تکنالوژی  و   )Voice

استفاده می شد در چیست؟

که  گفت،  می توان  سادگی  به  پاسخ:  
و  نوین  تکنالوژی  این  میان  تفاوت 
تکنالوژی سابقه برابر است با تفاوت میان 
تلویزیون های  و  وسفید  سیاه  تلویزیون 
به  سریع،  خیلی  تکنالوژی  این  رنگه. 
شکل واقعی، صاف و کامالً طبیعی صدا 

را انتقال می دهد.
تکنالوژی  این  از  استفاده  سوال: 

کیفیت  با  صوتی  ارتباطات  خدمات 

مبتکر  شما  که   )HD Voice( باال 

نوید  را  سهولت های  چه  هستید،  آن 

می دهد؟

با  صوتی  ارتباطات  خدمات  پاسخ: 
کیفیت باال )HD Voice( سهولت های 

فراوان دارد، مثالً:
کیفیت  با  صوتی  ارتباطات  خدمات   •
باال )HD Voice( برای تماس گیرنده و 
صحبت  امکان  تماس،  کننده ی  دریافت 
تنها  نه  را  طبیعی  و  آرام  شکل  به  کردن 
صدای  تُن  فهمیدن  در  بلکه  شنیدن  در 
میان می آورد و در جریان  به  نیز  مکالمه 
تماس، یک ارتباط پر از هیجان را  ایجاد 

می نماید.
فوری  معنی شناخت  به  • صدای طبیعی 

جانب مقابل تماس گیرنده است.

صداهای  تکنالوژی  این  از  استفاده  با   •
متعدد دیگر در پس منظر و سروصداهای 
تان  تماس های  در  تداخل  یا  و  اضافی 

نخواهید داشت.
• با کار برد این خدمات، شما شاهد قطع 
مکالمه و صدا در تماس های )HD( تان 

نخواهید بود.
کیفیت  با  صوتی  ارتباطات  خدمات   •
باال )HD Voice( واقعاً با ارزش است، 
تماس های  تکنالوژی در  این  هنگامی که 
را  افراد  صدای  گردد؛  استفاده  کنفرانسی 
برجسته تر  فوق العاده  گروه کاری  برای 
که  شود  فهمیده  تا  می سازد  آسان تر  و 
در  این  و  می کند  صحبت  کسی  چه 
یک  در  نفر  چندین  که  صورتی است 
اشتراک  جلسه ای  یا  و  کنفرانسی  تماس 

کرده می تواند.
سوال: چطور یک شخص می تواند از 

کیفیت  با  صوتی  ارتباطات  خدمات 

باال )HD Voice( استفاده نماید؟

تماس گیرنده  یعنی  طرف  دو  هر  پاسخ: 
مشتریان  باید  تماس،  کنندهء  دریافت  و 
هیچ  اکنون  تا  زیرا  باشند  بیسیم  افغان 
مخابراتی  شرکت های  از  دیگر  یکی 
فراهم  را  خدمات  این  افغانستان  در 
خدمات  این  از  استفاده  جهت  نکرده. 
تماس گیرنده  یعنی  تماس،  طرف  دو  هر 
قابل  سیت های  باید  کننده  دریافت  و 
با  صوتی  ارتباطات  خدمات  استفاده 
داشته  را   )HD Voice( باال  کیفیت 
این  موبایل های شان  در  یعنی  باشند. 

خدمات قابل استفاده باشد.
تلیفون های  نوع   370 از  بیشتر  امروز 
می توان  آن  در  که  دارد  وجود  هوشمند 

باال  کیفیت  با  صوتی  ارتباطات  خدمات 
)HD Voice( را استفاده کرد. اساساً اگر 
سال اخیر   2 در  تان  هوشمند  تلفن  سیت 
از این  قابلیت استفاده  ساخته شده باشد، 

خدمات در آن وجود دارد.
بدانیم  چه طور  رامین،  آقای  سوال: 

که ما در خدمات ارتباطات صوتی با 

کیفیت باال )HD Voice( هستیم؟

 HD( تماس  تشخیص  در  پاسخ: 
نیست.  اشتباه  برای  مجالی   )Voice
کیفیت  با  صوتی  ارتباطات  خدمات 
که  است  خدماتی   )HD Voice( باال 
کامالً با صدای شفاف و بدون صداهای 
شما  هنگامی که  می باشند.  پس منظر 
می کنید،  برقرار   )HD Voice(تماس
چیزی  می دهید.  تشخیص  آ ن را  فوراً 
شبیه تفاوت میان صدای رادیوی سابقه و 

صدای )سی دی( جدید است.
ویژگی های  نظرداشت  در  با  سوال: 

وجه  کدام  دارد  تکنالوژی  این  که 

امتیازی را به شرکت مخابراتی افغان 

بیسیم بخشیده است؟ 

جی   2 انترنت  خدمات  پوشش  پاسخ: 
از  }طوری که  بیسیم  افغان  جی   3 و 
Open Signal" )www." طرف 

شرکت   )openSignal.com
تایید  نرخ ها  کننده  تعیین  بین المللی 
گردیده{ و فعالً از طریق استفاده خدمات 
صدای  عالی  کیفیت  با   )HD Voice(
یک جا شده، افغان بیسیم را یک شرکت 
پیش تاز و واالتر در عرصه ارائه خدمات 
تا  که  خدماتی  است.  ساخته  مخابراتی 
مخابراتی  شرکت های  از  یک  هیچ  حال 

افغانی دست نیافته است.

افغان بیستم پیشگام عرضه خدمات ارتباطات صوتی 
)HD VOICE( باکیفیت باال



 )Global WarminG( این روزها پدیده گرمایش جهانی

یا به راه انداخته است. در  رس و صدای زیادی در دن

افزایش  از  است  عبارت  جهانی  گرمایش  حقیقت 

میانگین درجه حرارت زمین در نزدیکی سطح آن.

در  شده  انجام  بررسی های  و  تحقیقات  اساس  بر 

نزدیکی  در  هوا  دمای  میانگین  گذشته  سال  صد 

سطح زمین در حدود 0.18 تا 0.74 درجه سانتی گراد 

سوی  از  شده  منترش  گزارش  است.  یافته  افزایش 

مراجع  از  که   )iPCC( اقلیم  تغییر  جهانی  هیات 

بررسی  و  هوایی  و  آب  تغییرات  زمینه  در  معترب 

تاثیرات گرمایش جهانی است، گازهای گلخانه ای 

پدیده گرمایش  بروز  در  تاثیرگذارترین عوامل  از  را 

جهانی در سطح دنیا شناخته است.

مهم  معضالت  از  اقلیم  تغییر  و  جهانی  گرمایش 

از  اخیر  دهه   2 در  بویژه  که  است  محیطی  زیست 

از محافل علمی در دنیا مورد توجه  سوی بسیاری 

قرار گرفته است. به نظر می رسد گرمایش جهانی 

اثرات  که  باشد  همراه  مهمی  بسیار  پیامدهای  ا  ب

که  پیامدهایی  ماند.  خواهد  باقی  ها  سال  تا  آن 

کره  سطح  در  جوی،  تغییرات  بر  عالوه  می تواند 

گذارد.  جا  بر  خود  از  ردپایی  اقیانوس ها  و  زمین 

پژوهشگران در سال های اخیر به این نتیجه رسیده 

مرصف  بخصوص  و  انسانی  فعالیت های  که  اند 

اکسید  دی  انتشار  موجب  که  فسیلی  سوخت های 

ای می شود،  گلخانه  گازهای  دیگر  و  متان  کربن، 

ا این پدیده بیشرتین و مهم ترین  در مواجه شدن ب

این  بیان گر  موضوع  این  است.  داشته  را  نقش 

بین  ارتباط  به  ازپیش  بیش  دانشمندان  که  است 

فعالیت های انسان ها و گرمایش جهانی یقین پیدا 

کرده اند. در ادامه به مهم ترین پیامدهای گرمایش 

جهانی اشاره می شود:

1ـ افزایش میانگین دمای هوا

از  یا  دن رسارس  در  هوا  دمای  افزایش  تردید  بدون 

جهانی  گرمایش  پیامدهای  آشکارترین  و  بارزترین 

اداره  سوی  از  شده  اعالم  گزارش  اساس  بر  است. 

ملی جوی و اقیانوس شناسی ایاالت متحده آمریکا 

دنیا  در سطح  هوا  حرارت  درجه  اخیر  سال  در صد 

حدود 0.8 درجه سانتی گراد افزایش یافته است. از 

سال 1895 یعنی از 120 سال پیش هر سال میانگین 

دمای هوا در سطح زمین ثبت شده است و براساس 

دمای  بیشرتین  تاکنون   2000 سال  از  گزارش  این 

هوا را در سطح زمین شاهد بوده ایم و این در حالی 

است که هرسال رکورد جدیدی از نظر دمای هوا در 

سطح زمین ثبت می شود. این روند نشان دهنده این 

است که پیامدهای گرمایش جهانی که مهم ترین 

افزایش دمای هواست، همچنان درحال  آن هامن 

افزایش است.

2ـ تشدید رویدادهای آب و هوایی

یکی از معیارهایی که به عنوان یک معیار کارآمد در 

بررسی تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی به عنوان 

می شود،  مطرح  محیطی  زیست  مهم  معضل  یک 

تشدید رویدادهای آب و هوایی در نقاط مختلف در 

سطح دنیاست که می توان پیامدهای آن را به شکل 

ثبت دماهای بسیار باال یا بسیار پایین و همچنین 

مشاهده  مهیب  های  توفان  و  شدید  های  باران 

کرد. براساس گزارش اعالم شده از سوی اداره ملی 

آمریکا در 4 دهه ی اخیر  اقیانوس شناسی  و  جوی 

سابقه  بی  و  هوایی  و  آب  شدید  رویدادهای  شامر 

در سطح زمین در حال افزایش بوده است. به این 

ا ادامه پیدا کردن روند  ترتیب پیش بینی می شود ب

گرمایش جهانی در سال های آینده رویدادهای غیر 

معمول آب و هوایی مانند خشکسالی، وقوع توفان 

های شدید یا کوالک در سطح زمین شدت بیشرتی 

پیدا کند.

3ـ تغییر الگوهای آب و هوایی

گرمایش  شده  انجام  بینی های  پیش  براساس 

اقلیمی  و  هوایی  و  آب  الگوهای  تغییر  ا  ب جهانی 

در سطح دنیا همراه خواهد بود که می تواند طیف 

تا  باد  وزش  الگوی  از  اقلیمی  تغییرات  گسرتده ی 

را  نوسانات فصلی دمای هوا  و  بارش های ساالنه 

سوی  از  شده  اعالم  گزارش  براساس  شود.  شامل 

توجه  ا  ب آمریکا  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 

مشکل  با  همچنان  آینده  سال های  در  که  این  به 

مواجه  گلخانه ای  گازهای  انتشار  میزان  افزایش 

آب  الگوهای  تغییرات  انتظار می رود  بود،  خواهیم 

داشته  ادامه  هم چنان  آینده  دهه  چند  در  هوایی  و 

افزایش  ا  ب مناطق  بعضی  در  تغییرات  این  باشد. 

بارش های ساالنه همراه خواهد بود و این در حالی 

است که در بعضی مناطق دیگر می تواند به کاهش 

باران در طول سال منجر شود.

4ـ ذوب شدن پوشش های یخی

در  یخی  و  برفی  پوشش های  اخیر  سال   45 در 

سطح کره زمین روند کاهشی در پیش گرفته است 

و بر این اساس می توان کاهش یخ های اقیانوسی 

ناشی  پیامدهای  بارزترین  از  یکی  را  شامل  قطب 

کمرتین   2012 سال  دانست.  جهانی  گرمایش  از 

ثبت رسیده است  به  میزان پوشش یخ های قطبی 

شده  ثبت  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  براساس  و 

فصول  در  آینده  سال های  در  می شود  بینی  پیش 

گرم سال در اقیانوس های قطبی ردپایی از یخ دیده 

نشود. پس ذوب شدن یخچال ها را می توان از آثار و 

پیامدهای آشکار گرمایش جهانی دانست. براساس 

گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا در گذشته در 

تانا حدود 150 یخچال وجود  پارک ملی یخچال مون

پارک  این  در  یخچال   25 فقط  اکنون  اما  داشت، 

نیز  یا  دن یخچالی  مناطق  دیگر  در  می شود.  یافت 

روند مشابهی دیده می شود.

5 ـ باال آمدن سطح آب دریاها

اثر ذوب شدن پوشش های یخی  بر  انتظار می رود 

در قطب های شامل و جنوب و همچنین ذوب شدن 

لند  یخچال ها در آمریکای شاملی، اروپا، آسیا و گرین

افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  دریاها  آب  سطح 

پیدا کند. دانشمندان بر این باورند در این تغییرات 

انسان ها بیشرتین اثرگذاری را دارند. آن ها می گویند 

افزایش  اقیانوس ها،  شدن  گرم  در  ها  انسان  ما 

آب  سطح  افزایش  نهایت  در  و  یخ ها  ذوب  رسعت 

دریاها و اقیانوس ها بیش از هر عامل دیگری نقش 

داشته ایم. این تغییرات از 65 سال پیش آغاز شده 

ادامه دارد. به گزارش سازمان حفاظت  و همچنان 

سطح  تاکنون   1870 سال  از  آمریکا  زیست  محیط 

است.  آمده  باال  مرت  سانتی  از 20  بیش  دریاها  آب 

سطح  آمدن  باال  رسعت  می شود  بینی  پیش  البته 

آب دریاها در سال های آینده بیش از پیش افزایش 

ساحلی  مناطق  از  بسیاری  است  ممکن  کند.  پیدا 

که اکنون سکونت گاه حدود نیمی از جمعیت ساکن 

پیدا کردن چنین  ادامه  ا  ب این کره خاکی است  در 

روندی به زیر آب رود.

6 ـ اسیدی شدن اقیانوس ها

دهه 1700  ابتدای  از  یعنی  انقالب صنعتی  آغاز  از 

تاکنون میزان اسیدیته اقیانوس ها حدود 25 درصد 

ا افزایش میزان انتشار دی  افزایش پیدا کرده است. ب

اکسید کربن در جو، جذب این گاز در اقیانوس ها به 

مراتب بیشرت خواهد شد.

اسیدی شدن آب دریاها زمینه ی مناسبی برای حل 

شدن کربنات کلسیم در آب دریاها ایجاد می کند که 

این رشایط می تواند زندگی موجودات دریایی مانند 

صدف ها، مرجان ها، پالنکتون ها و نرم تنانی را که 

پوشش بدن آنها از جنس کربنات کلسیم است به 

روند جمعیت  این  پیدا کردن  ادامه  ا  ب اندازد.  خطر 

این گروه از موجودات دریایی به میزان قابل توجهی 

کاهش پیدا خواهد کرد.

7ـ اثر بر زندگی گونه های گیاهی و جانوری

پیامدهای  ا  ب جهانی  گرمایش  می رسد  نظر  به 

گسرتده ای در اکوسیستم های زمینی همراه باشد. 

با  که  است  این  از  حاکی  شده  انجام  بررسی های 

زندگی  محیط  گسرته  در  حرارت  درجه  افزایش 

گونه های گیاهی و جانوری بسیاری از این موجودات 

به ارتفاعات باالتر مهاجرت کنند. پرندگان و حرشات 

چند  جهانی  گرمایش  پدیده  تاثیر  تحت  مهاجر 

هفته یا چند روز زودتر از زمان همیشگی به مناطقی 

که برای تغذیه و زندگی انتخاب کرده اند نقل مکان 

می کنند. براثر پیامدهای ناشی از گرمایش جهانی 

شیوع بسیاری از عوامل بیامری زا که زمانی فقط به 

بود،  محدود  گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری  مناطق 

گونه های  از  بسیاری  زندگی  و  کرده  پیدا  افزایش 

گیاهی و جانوری را در معرض خطر قرار داده است. 

بر این اساس پیش بینی می شود اگر این پیامدها 

بر اساس روند کنونی ادامه داشته باشد تا سال 2080 

از  بیش  و  گیاهی  گونه های  از  نیمی  است  ممکن 

یک سوم گونه های جانوری ساکن در سطح زمین 

ناپدید شده و ردپایی از آن ها بر جای مناند.

8 ـ زندگی انسان ها در سایه گرمایش جهانی

و  آب  تغییرات  پیامدهای  که  باشید  داشته  یاد  به 

جامعه  و  منی شود  محدود  طبیعت  به  فقط  هوایی 

انسانی از عوارض جانبی این تغییرات و پیامدهای 

ناشی از آن در امان منی ماند. خشکسالی، تشدید 

پوشش های  شدن  ذوب  هوایی،  و  آب  بحران های 

آفات  تنوع  و  تعداد  افزایش  زمین،  سطح  در  یخی 

کشاورزی، کاهش سطح آب در سفره های زیرزمینی 

کشت،  قابل  زمین های  سطح  کاهش  همچنین  و 

)حیوانی(  دامی  و  کشاورزی  محصوالت  عملکرد 

ابراین؛ از دست رفنت  ن را در دنیا کاهش می دهد. ب

اآرامی های  ا بروز قحطی و ن امنیت غذایی می تواند ب

اجتامعی در کشورهای مختلف همراه باشد.

عالوه بر این پیش بینی می شود گرمایش جهانی 

داشته  جدی  اثرات  نیز  انسان ها  سالمت  بر 

افزایش  دانشمندان  و  محققان  گفته  به  باشد. 

که  تب دنگی  و  ماالریا  مانند  بیامری هایی  شیوع 

پشه ها ناقل آن هستند و همچنین افزایش شیوع 

بیامری های مزمن مانند آسم از پیامدهای گرمایش 

جهانی است.

پژوهش های گسرتده علمی که در این زمینه انجام 

پیش  هوایی  و  آب  مدل های  کنار  در  است  شده 

بینی شده به پیش بینی اثرات و پیامدهای ناشی 

از گرمایش جهانی منجر شده است. گرچه بسیاری 

از این پیامدها اکنون قابل مشاهده است و بر این 

انتظار داشت که دیگر پیامدهایی  اساس می توان 

در  هم  است  نشده  دیده  آن  از  ردپایی  هنوز  که  را 

آینده ای نه چندان دور شاهد باشیم.

منبع: جام جم آنالین 
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بگو مگو از

ندارد.  وجود  مجلس  انتخابات  برگزاری  برای  پولی 
زمانی که مطابق قانون اساسی برای برگزاری انتخابات 

در نظر گرفته شده بود، تقریبا از دست رفته است. 
نمایندگان  مجلس  اساسی،  قانون    83 ماده  براساس 
اگر  آن  از  دارد. پس  قانونی  دیگر، وجهه  یکماه  حدود 
سیاسی  توجیهی  یافتن  نیازمند  دهد،  ادامه  به کارش 
سوال  بزرگترین  نظام،  کل  مشروعیت  عدم  بحث  بیافتد،  اتفاقی  چنین  اگر  است.  
افغانستان خواهد شد سوالی که همین اکنون در رسانه های این کشور کلید خورده است. 

آیا حکومت وحدت ملی، جواب مناسب و قانع کننده  ای برای سوال خواهد یافت؟
یادم رفت بگویم، دامنه جنگ در این کشور گسترده تر از هر زمان دیگری در 14 سال 

گذشته است.

پیامد مقابله با بافت اجتامعی سوریه ؟

جالب  دستور  این  ایرانی،  رسانه های  از  تعدادی 

آیت الله خامنه ای را نرش کرده اند:

به  که  مهاجرینی  افغانستانی، حتی  "هیچ کودک 

حضور  ایران  در  بی مدرک  و  قانونی  غیر  صورت 

دارند نباید از تحصیل باز مبانند و همه ی آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام 

شوند. "

این دستور اگر اجرا شود، مهم و رسنوشت ساز است، گرچند محدودیت های 

چرا  اما  نیست.  آموزش  بخش  مربوط  تنها  ایران  در  افغانی  مهاجرین  جدی 

آیت الله خامنه ای بعد از ده ها سال، اینک متوجه این محرومیت شده است و 

دستور داده است تا به آن پایان بدهند؟

شاید دالیل انسانی در کار باشد. شاید دالیل اعتقادی در کار باشد. شاید بعد 

از تباه شدن اکرثیت سه نسل در قملرو والیت ولی امر مسلمین، اینک متوجه 

شده اند که کار درستی انجام نداده اند. اما به باور من، فشار کمبود نیرو بر 

واقعیت  دارد.  تبلیغات  این  در  مهمی  نقش  سوریه،  در  ایران  پروژه ای  و  اسد 

بافت اجتامعی سوریه)اکرثیت مطلق سنی مذهب مخالف اسد( ، مهم ترین 

تهدید برای دیکتاتوری اسد و پروژه ای ایران در این کشور است.

استفاده از مهاجرین افغانی در پیشربد اهدافش در سوریه، بهرتین گزینه برای 

اجتامعی  بافت  واقعیت  با  هزینه تر  کم  و  دردرستر  بی  مقابله ای  جهت  ایران 

سوریه است. نه کسی برای مرگ گروهی و بی حساب مهاجرین افغانی دلگیر 

می شود، نه اعرتاض سیاسی دامن ایران را می گیرد، نه شورش عمومی، نظام 

را تهدید می کند، و نه واکنش جدی کشور اصلی )افغانستان( را بر می انگیزد.

در این اواخر حتی فارس نیوز در مورد شجاعت جنگجویان افغانی در سوریه، 

گزارش هایی پر آب و تابی نرش می کند، مدتی قبل اما همین خربگزاری، خرب 

و  بود،  کرده  نرش  را  افغانی  به  ایرانی  فرد  یک  عضو  پیوند  قانونی  ممنوعیت 

نوشته بود که برای انجام چنین پیوندی، عضو مورد نیاز برای فرد افغانی باید از 

همنوع افغانی اش باشد )معنای همنوع در این گزارش را متوجه می شوید؟ خدا 

بیامرزد آپارتاید را! (. قبل از آن هم، همین خربگزاری، خرب ممنوعیت رانندگی 

مهاجرین افغانی را نرش کرده بود و ...

بی بی سی فارسی عکس های از مکاتب رسباز در 

والیت دایکندی را به نرش رسانده است که در آن 

دانش آموزان در کنار دیوارها، زیر سایه درختان، 

در ویرانه ها و در فضای کامال باز درس می خوانند. 

از میان 376 مکتب، 200  از بی بی سی  نقل  به 

مکتب اصال ساختامن ندارد. 

روز  هر  که  انداخت  وردک  فاروق  کردن  باد  دهن  کف  یاد  به  مرا  گزارش  این 

مکتب  در  دالر  میلیون ها  مرصف  و  کشور  مکاتب  در  شاگرد  میلیون ها  ورود  از 

سازی ها یاد می کردد. میلیون ها شاگرد اما بدون مکتب، در مرکز و شامل کشور، 

آمار خوبی بودند بدست کرزی و وردک تا میلیون ها دالر را در جنوب به مرصف 

برسانند و بسوزانند و باز به مرصف برسانند و باز بسوزانند. 

شامل را قربانی کردند تا جنوب اصالح و آباد گردد، اما جنوب عزم اصالح شدن 

و آباد شدن ندارد. اگر اراده ای می بود، امروز، میلیون ها شاگرد در جنوب وجود 

داشت و صدها مکتب در شامل، می بینیم که هردو نیستند. 

رسزمین درد!

با  این کشور  مردمان  است.  درد  افغانستان رسزمین 

متام مشکالت اجتامعی، سیاسی و اقتصادی دست 

بهبود  و  مشکالت  رفع  برای  و  می کنند  نرم  پنجه  و 

برخالف  اما  می کنند؛  مبارزه  زندگی شان  وضعیت 

اجتامعی-سیاسی  برنامه ریزی های  و  ورزی ها  سیاست  دیار،  این  مردم  تالش های 

نادرست رهربان و برنامه ریزان سیاسی و حکومتی این کشور فاجعه می آفریند. 

مشکالت عمده ی اجتامعی - سیاسی کشور مان بیشرت از آن که ناشی از بی سوادی، 

و  سیاست ورزان  بی برنامه گی  و  خودکامگی  نادانی،  از  ناشی  باشد؛  بیکاری  و  فقر 

برنامه ریزان حکومتی و سیاسی ماست. درد این رسزمین زاده ی فقر سیاسی است تا 

فقر اجتامعی-اقتصادی.

Daoud Naji

Abdullah Watandar 

Mohammad Ali Hemmat

Khadim Fayez
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شنبه؛ خداحافظی ایکر کاسیاس 
با هواداران ریال

گابی: نیمار ژست های 
تحقیر آمیز می گیرد

یوفا: قانون فیرپلی مالی 
تعدیل خواهد شد

ابئو  برن در  را  بازی فصل خود  آخرین  روز شنبه،  مادرید  ریال 

مقابل ختافه برگزار خواهد کرد.

اسپانیول  ا  ب بازی  از  پیش  نشست خربی  در  آنچلوتی  کارلو 

ار کاسیاس و یک  گفته بود که در دو بازی بعدی ریال، یک ب

به  توجه  ا  ب گرفت.  خواهند  قرار  دروازه  درون  ناواس  هم  بار 

اینکه ناواس در زمین اسپانیول در ترکیب ریال قرار گرفت، 

پیش بینی می شود که کاسیاس روز شنبه مقابل ختافه، دروازه 

بان اصلی ریال مادرید باشد. 

ریال  هواداران  دار  دامنه  اعرتاضات  و  انتفادات  به  توجه  ا  ب

مقابل  کاسیاس  که  می شد  تصور  این گونه  کاسیاس،  به 

ابئو، دروازه بان ثابت  اسپانیول به میدان برود و ناواس در برن

باشد ولی اینگونه نشد. طبق گزارش منترش شده در مارکا و 

ا آنچلوتی، از او خواسته تا مقابل  AS، کاسیاس در گفتگو ب

ابئو به میدان برود.  ختافه در برن

و  مادرید  ریال  ا  ب او  خداحافظی  تصمیم،  این  از  گویا هدف 

ا داوید دخیا دروازه بان اسپانیایی  هواداران است. ریال مادرید ب

ایتد به توافق رسیده و بی مهری هواداران ریال به  منچسرتیون

کاسیاس در این فصل، تصمیم او بر جدایی از ریال را قطعی 

کرده است.

اید از  گابی، هافبک اتلتیکومادرید عنوان کرد که نیامر ب

بازی کنان باتجربه تیمش نظیر ژاوی و اینیستا یاد بگیرد 

و ژست های تحقیر آمیز در درون زمین نگیرد.

انتقاد از نیامر به  در تقابل دو تیم در زمستان، گابی به 

خاطر رفتار تحقیرآمیزش نسبت به حریف پرداخته بود و 

حاال، پس از شکست 1-0 مقابل بارسا در کالدرون نیز بار 

دیگر گابی از نیامر انتقاد کرد.

او  بگیرد.  یاد  اینیستا  یا  ژاوی  از  اید  ب نیامر  گفت:  او 

زمین می گیرد،  در  برای حریفش  آمیز  تحقیر  ژست های 

بارسلونا  به  می توانیم  تنها  دهد.  انجام  اید  ب ن که  کاری 

که  کاری  مثل  بگوییم،  تربیک  لیگ  در  قهرمانی  برای 

آن ها سال گذشته انجام دادند. 

قصد  آن ها  که  کرد  اعالم  یوفا  رئیس  پالتینی،  میشل 

دارند قوانین فیرپلی مالی را برای باشگاه ها تعدیل کنند.

و  منچسرتسیتی  نظیر  باشگاه هایی  برای  قانون  این 

پاری سن ژرمن وضع شد که با حضور مالکینی ثرومتند، 

در  قانون  این  طبق  می دادند.  انجام  نجومی  خرید های 

داشته  هم خوانی  یک دیگر  با  اید  ب باشگاه ها  خرج  و  آمد 

فروش  بدون  منی توانند  ثرومتند  باشگاه های  و  باشد 

بازی کنانشان و کسب در آمد از فروش آن ها، خرید های 

جی  اس  پی  و  سیتی  همچنین  دهند.  انجام  نجومی 

ا  ب قانون  این  از  تخلف  خاطر  به  اخیر،  ماه   12 طول  در 

بودند ولی پالتینی اعالم کرد که  روبرو  محرومیت هایی 

یوفا قصد دارد این قانون را برای باشگاه ها کمی سهولت 

ببخشد.

او گفت: تصمیم ما این است که قوانین قانون فیرپلی 

اختصاصی  کمیته  یک  ولی  کنیم  آسانرت  کمی  را  مالی 

درباره این موضوع تشکیل خواهد شد و نتجیه ی جلسات 

آن تا پایان ماه جون اعالم خواهد شد. فکر می کنم این 

به  که  بودند  باشگاه ها  این  و  بودند  خوب  بسیار  قوانین 

معتقدند  فرانسوی  رسانه های  ولی  دادند  رای  آن  وضع 

ولی  بخرد  زیادی  بازی کن های  می تواند  آبراموویچ  که 

قطری  اگر یک  ولی  ندارد.  وجود  امکان  این  فرانسه  در 

می گفتند  فرانسوی  رسانه های  بود،  خریده  را  میالن 

موقع،  آن  در  و  کرد  و سخت تر  را سفت  قوانین  باید  که 

ایتالیایی ها خواهان آسان تر شدن قانون بودند. 

متیو: 
ریال از لحاظ روحی روانی دچار مشکل شد

مورینیو: 
فابرگاس نباید اخراج می شد

استرلینگ خطاب به لیورپول: 
می خواهم بروم

لیپی: بارسلونا مقابل تیمی
 مثل یووه بازی نکرده

استویچکف: 
یوونتوس حریف این بارسا نمی شود

حضور ریال مادرید
 در تورنمنت آئودی کاپ مونیخ

مورینیو: 
مسی دلیل قهرمانی های بارسلوناست

رقم درخواستی منچستریونایتد
 از ریال برای دخیا

ونگر:
 پیشنهادی برای استرلینگ ارائه نداده ایم

است  معتقد  ا  بارسلون مدافع  متیو،  جرمی 

ریال  تا  شد  باعث  روانی  روحی  مشکل  که 

اللیگا را از دست بدهد.

سپیدپوشان در حالی که 4 امتیاز باالتر از 

فاصله  در  بودند،  جدول  صدر  در  ا  بارسلون

قهرمانی  اللیگا،  پایان  به  هفته  یک 

و  بیست  به  ا  بارسلون و  دادند  دست  از  را 

از  امتیاز  رسید.  اش  قهرمانی  سومین 

ویاریال،  مقابل  ریال  دادن های  دست 

باعث  نیم فصل دوم،  در  والنسیا  و  ائو  ب یل ب

ا بارسا شد و  عقب افتادن آن ها در رقابت ب

 0-1 پیروزی  ا  ب نهایت  در  انریکه  شاگردان 

مسجل  را  خود  قهرمانی  اتلتیکو،  مقابل 

کردند.

به  مادرید  گفت:   AS ا  ب مصاحبه  در  متیو 

ما خیلی  برای  را  کار  و  کرد  سختی تالش 

در  روانی  روحی  لحاظ  از  ولی  کرد  سخت 

ما  بودند.  شده  مشکل  دچار  فصل  اواخر 

پایان بهرت کار  رفته رفته بهرت شدیم و در 

ا آمدم  کردیم. من برای قهرمانی به بارسلون

و خوشحامل که اللیگا را به دست آوردم. 

اید  ب ن گفت:  مسی  به  راجع  سپس  متیو 

همیشگی  فرم  به  مسی  که  کرد  فراموش 

که  است  بازی کنی  او  بود.  بازگشته  اش 

بهرتین  به  اینکه  می زند.  رقم  را  تفاوت ها 

فرمش بازگشته خرب بسیار خوبی است. 

شکست  از  پس  چلسی  سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
که  کرد  عنوان  بروم  وست  مقابل  تیمش   0-3

سسک فابرگاس نباید اخراج می شد.
هافبک اسپانیایی پس از این که در درگیری بین 
دیگو کاستا و گرث مک اولی حضور پیدا کرد، با 
کارت سرخ مستقیم داور روبرو شد. او توپ را به 
سمت گروهی از بازی کنان وست بروم به نشانه 
اعتراض به داور شوت کرد و سپس با فلچر درگیر 

شد که داور نیز با کارت سرخ او را جریمه کرد.
مورینیو پس از بازی گفت: فکر می کنم داوران با 
تجربه و با شخصیت، که روی بازی کنترل خوبی 
دارند، آن صحنه را اتفاق خاصی تلقی نمی کردند. 
فکر نمی کنم نتیجه 3-0 نشانگر نحوه ی بازی 
شد.  تبدیل  گول  با  آن ها  توپ های  تمام  بود. 
در  و  شود  بازی  حساسیت  اوج  در  باید  فوتبال 

شرایط ما، نمی توان این طور بازی کرد. 

رحیم استرلینگ، ستاره لیورپول به باشگاه اعالم 
کرده که قصد دارد از تیم جدا شود.

لیورپول  با   2017 سال  تا  که  ساله   20 ستاره 
تیم  این  با  قراردادش  تمدید  از  دارد،  قرارداد 
امتناع کرده و پیشنهاد آخر لیورپول که حقوقی 
معادل 130 هزار یورو در هفته بوده را رد کرده 
هزار   45 هفته ای  حاضر  حال  در  که  او  است. 
یورو حقوق می گیرد، روز جمعه مالقات دیگری 

با سران باشگاه و راجرز خواهد داشت.
پا  و  پر  مشتریان  از  منچسترسیتی  و  آرسنال 
الدین  زین  هم چنین  هستند.  استرلینگ  قرص 
ریال  که  کرد  عنوان  اپریل  ماه  در  نیز  زیدان 

تحت  را  جهان  جوان  بازی کن  بهترین  شرایط 
از سوی  زیادی  انتقادات  حال،  این  با  دارد.  نظر 
این  به  جرارد  جمله  از  لیورپول  اسطوره های 

تصمیم استرلینگ وارد شده است.
به  من  توصیه  بود:  گفته  پیش تر  جرارد 
حاضر  حال  در  تو  که  است  این  استرلینگ 
می توانی  و  دارد  ایمان  تو  به  که  داری  مربی 
به  کس  هیچ  و  یادبگیری  چیزها  خیلی  او  از 
تو  پیشرفت  باعث  نمی تواند  راجرز  برندن  اندازه 
شود. او باید قراردادش را تمدید کند. راجرز مربی 
فوق العاده ای است و زمان زیادی برای پیشرفت 

بازی کنانش می گذارد. 

یوونتوس  سابق  رسمربی  لیپی،  مارچلو 

ا تا به حال هیچ گاه  عنوان کرد که بارسلون

نکرده  بازی  یوونتوس  مثل  تیمی  مقابل 

است.

برلین  در  چمپیونزلیگ  فینال  در  تیم  دو 

لیپی  رفت.  خواهند  یک دیگر  مصاف  به 

شانس  اسپانیا،  قهرمان  که  کرد  عنوان 

هم چنین  ولی  دارد  پیروزی  برای  بیشرتی 

قهرمان  دادن  شکست  که  است  معتقد 

ایتالیا کار بسیار سختی است.

دارد  بیشرتی  شانس  بارسلونا  گفت:  او 

ولی مثل قدم زدن در پارک نیست. وقتی 

شخصیتش  می رسد،  فینال  به  تیمی 

تیمی  ا  ب هیچ گاه  آن ها  منی شود.  عوض 

در خط  استحکام  و  تدافعی  قدرت  این  ا  ب

دفاع روبرو نشده اند که در خط حمله نیز 

داد:  ادامه  لیپی  دارد.   خوبی  مهاجامن 

بارسلونا هم چنان شانس بیشرتی دارد زیرا 

ولی  است  قدرت مند  بسیار  حمله  خط  در 

مقابل یوونتوس، آن ها منی توانند درخشش 

بهرتین  ا  ب زیرا  باشند  داشته  را  همیشگی 

دروازه بان جهان روبرو خواهند شد. 

سابق  بلغاری  ستاره  استویچکف،  هریستو 

شکست  با  بارسا  که  است  معتقد  ا  بارسلون

ار قهرمان اروپا خواهد  یووه، برای پنجمین ب

شد.

بایرن و ریال،  برتری مقابل  ا  ب بارسا و یووه 

به فینال لیگ قهرمانان رسیده اند و روز 16 

قرار  یکدیگر  رودرروی  اید  ب برلین  در  جوزا 

بگیرند. 

یک  فوتبالش،  دوران  در  که  استویچکف 

در  بود،  جنجالی  بته  ال و  شاخص  گول زن 

 ،"EL PRIMER TOQUE"  ا برنامه مصاحبه ب

را  یوونتوس  بارسا  گفت:  رابطه  همین  در 

شکست خواهد داد، چون بازی کنان مستعد 

و ستارگان بیشرتی در اختیار دارد.خیلی ها 

می گویند که نقش مسی، نیامر و سوارز در 

است  همه  از  بیش  ا  بارسلون موفیقیت های 

این  رس  پشت  که  کنید  فراموش  اید  ب ن اما 

و  دارند  قرار  بازی کن دیگر   8 بازی کن،  سه 

درستی  به  را  وظایفشان  نتوانند  اینها  اگر 

نیز  مهاجامن  درخشش  حتی  دهند،  انجام 

بی فایده خواهد بود. 

مبارزه  شخصیت  با  انریکه  من،  اعتقاد  به 

زمین  در  شکست  از  پس  توانست  جویش، 

و  کرده  جمع  را  تیم  خوبی  به  سوسیداد، 

خصوصیت  همین  با  او  کند.  سازماندهی 

بارزش در زمانی که فوتبال بازی می کرد نیز 

چهره شاخصی بود. 

و  می شناخت  را  بارسا  حاشیه های  انریکه 

ا  ب او  می کنم  فکر  بود.  موفق  مهارشان  در 

وجود شایعه های جدایئیش از بارسا در پایان 

فصل، همچنان به کارش ادامه داده و فصل 

ا خواهد بود.  بعد نیز رسمربی بارسلون

از  یکی  عنوان  به  دیروز  مادرید  ریال 

تیم هایی که در تورمننت 4 جانبه آئودی 

کاپ مونیخ حضور خواهد داشت، معرفی 

شد.

همت  به  ار  ب اولین  برای  تورمننت  این 

سال  از  مونیخ،  بایرن  باشگاه  اسپانرس 

دو سال یک  و هر  پایه گذاری شد   2009

ار نیز برگزار می شود. برای این دوره، از  ب

مادرید  ریال  مونیخ،  بایرن  باشگاه  سوی 

کننده  رشکت  تیم  سه  از  یکی  عنوان  به 

این  و  شد  برگزیده  تورمننت  این  در 

درخواست مورد موافقت ریالی ها نیز قرار 

گرفت.

 4 یا 5 آگوست، ریال مادرید اولین بازی 

خواهد  برگزار  را  تورمننت  این  در  را  خود 

کننده  رشکت  دیگر  تیم  دو  چهره  کرد. 

مشخص  جون  ماه  آغازین  روزهای  در 

برنده  ا  ب ریال  بازی  برنده  شد.  خواهند 

در  را  فینال  تورمننت،  این  بعدی  بازی 

ا برگزار خواهند کرد. آلیانس آرن

ار دیگر  ژوزه مورینیو در یک نشست خربی ب

او  نقش  و  پرداخت  مسی  لئو  از  متجید  به 

انکار  غیرقابل  را  ا  بارسلون موفقیت های  در 

دانست.

مورینیو که در نشست خربی پس از شکست 

کرده  رشکت  بروم  وست  مقابل  چلسی   0-3

بود، در بخشی از صحبت های خود به مسی 

مسی،  بدون  گفت:  و  کرد  اشاره  ا  بارسلون و 

تغییر  شک  بدون  اروپا  در  فوتبالی  تقویم 

یا و اروپا  می کرد و چهره قهرمان ها در اسپان

ا در  تغییر می یافت. به قهرمانی های بارسلون

ا رایکارد، گواردیوال و حاال  10 سال اخیر چه ب

انریکه نگاه کنید؛ در همه آن ها رد پای مسی 

را مشاهده خواهید کرد. مسی نقش اول متام 

موفقیت های بارسلوناست. 

مورینیو در مورد احتامل سلطه ریال و بارسا 

و  برتر  لیگ  بین  گفت:  نیز  برتر  لیگ  در 

اللیگا، تفاوت های عمده ای وجود دارد. شاید 

شوند  قهرمان  هم  انگلیس  در  تیم  دو  این 

شاید هم نه ولی از یک مساله اطمینان دارم 

و آن این است که ریال و بارسا منی توانند این 

یا دارند را در انگلیس هم  تسلطی که در اسپان

داشته باشند. 

در اللیگا و حتی رسی A، من در طول سال، 

حتی  و  داشتم  رو  پیش  دشوار  بازی   6 یا   5

تیم هایم  افت  دوران  در  مواقع،  بسیاری  در 

می رسیدم.  برتری  به  زیاد  گول های  ا  ب نیز 

به  بردفورد  مقابل  بازی  یک  انگلیس  در 

در  و  دادم  اسرتاحت  اصلیم  بازی کنان 

این جا  خورد.  گول   4 تیمم  بریج  استمفورد 

همه بازی ها دشوار است و کافی است نتیجه 

لحظه  هر  شود.  تبدیل   1-2 به  شام   0-2

روی  آوار  مثل  بعدی  گل های  است  ممکن 

رستان خراب شوند. 

ا ریال مادرید به توافقات کلی  داوید دخیا ب

ریال  ا  ب ایتد  یون مذاکرات  اما  یافته  دست 

مادرید هنوز در جریان است.

از  خرب  دیروز  سان  نرشیه  که  حالی  در 

به دخیا  ایتد  یون نجومی منچسرت  پیشنهاد 

برای متدید قرارداد داده است، نرشیه مارکا 

مادرید  ریال  مذاکرات  ادامه  از  یا  اسپان در 

ایتد برای به خدمت گرفنت دخیا خرب  و یون

داد. 

برای  منچسرتی ها  گزارش،  این  طبق 

کرده  تقاضا  یورو  میلیون   40 دخیا،  فروش 

اند. ریال مادرید قصد دارد فابیو کوئنرتائو 

ایتد  یون به  انتقال  این  تسهیل  برای  را 

به   2013 سال  کوئنرتائو  بدهد.  پیشنهاد 

قرار  ایتد  یون مدیران  عالقه  مورد  شدت 

ممکن  انتقال  این  نهایت  در  اما  داشت 

نشد. 

ا  ب  2019 جون  تا  پرتگالی  چپ  مدافع  این 

 30 رقم  ا  ب  2011 سال  و  دارد  قرارداد  ریال 

میلیون یورو از بنفیکا به جمع کهکشانی ها 

اضافه شد. قیمت این بازی کن در بهرتین 

واقع  نگاهی  ا  ب و  یورو  میلیون   20 حالت 

انه، 15 میلیون یورو عنوان شده است.  ین ب

این  ا  ب ایتد  یون تا  امیدوارند  ریالی ها 

ترتیب  بدین  و  کرده  موافقت  پیشنهاد 

بتوانند دخیا را جانشین کاسیاس کنند. ژرژ 

مدیر  که  پرتگالی  مشهور  ایجنت  مندس، 

هفته  دخیاست،  و  کوئنرتائو  برنامه های 

ایتد  یون مدیران  و  پرز  تنیو  فلورن ا  ب گذشته 

اید  ب و  داشت  دیدارهایی  زمینه  همین  در 

اتفاقاتی  چه  آینده  روزهای  طی  که  دید 

خواهد افتاد.

کرد  عنوان  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 

رحیم  برای  پیشنهادی  هنوز  تیمش  که 

نکرده  ارائه  لیورپول  هافبک  اسرتلینگ، 

است.

اسرتلینگ به باشگاه لیورپول اعالم کرده که 

قصد خروج از این تیم را دارد و در تابستان 

به تیم دیگری خواهد رفت. لیورپول، آرسنال، 

اسرتلینگ  جذب  خواهان  چلسی  و  سیتی 

تیمش  که  کرد  عنوان  ونگر  ولی  اند  بوده 

هنوز مذاکرات برای نقل و انتقاالت را رشوع 

نکرده است. او گفت: بله ما برای بازی کنان 

حال  در  ولی  داد  خواهیم  ارائه  پیشنهاداتی 

منی کنیم.  فکر  انتقاالت  و  نقل  به  حارض، 

منی خواهم دروغ بگویم. اگر بگویم که برای 

اقدامی  و  داد  خواهیم  پیشنهاد  اسرتلینگ 

نکنیم، این یک دروغ خواهد بود. 

احتاملی  جایگزین  عنوان  به  والکات  تئو  از 

اسرتلینگ نام برده می شود.



















    چهار شنبه30 ثور، 1394سال چهارم شماره 841



Wednesdayشماره 841سال چهارم30 ثور، 1394چهار شنبه web:  www.etilaatroz.com20 May 2015 Year 04 Vol 841   

اطالعاتروز: وزارت دفاع با نرش خربنامه ای 

 2 بشمول  دهشت افگن   56 شدن  کشته  از 

تن از فرماند هان آن ها و زخمی شدن 45 تن 

نتیجه ی عملیات  دیگر در دو روز گذشته در 

پاک سازی نیروهای اردوی ملی در والیت های 

مختلف خرب داده است.

این  در  که  است  آمده  خربنامه  در  هم چنان 

عملیات مقدار سالح و مهامت بدست آمده و 

27 حلقه ماین نیز کشف و خنثی شده است.

تلفات گفته  این  در مورد جزئیات  این وزارت 

که در نتیجه ی عملیات پاک سازی در ولسوالی 

خاص والیت ارزگان 21 شورشی طالب کشته 

و 10 تن دیگر زخمی شده اند.

در جریان عملیات در مربوطات والیت رسپل 

12 طالب کشته و 8 تن دیگر زخمی شده اند. 

مربوطات  در  شاهین  عملیات  نتیجه ی  در 

گورتپه ی والیت قندوز 7 طالب کشته و 7 تن 

دیگر زخمی شدند.

به نقل از این خربنامه در جریان عملیات برشنا 

در مربوطات والیت بغالن 10 شورشی کشته 

در  هم چنان  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   12 و 

عملیات پاک سازی دیگر در ولسوالی میانشین 

والیت قندهار و ولسوالی سیدآباد میدان وردک 

6 تن از شورشیان طالب کشته و 9 تن دیگر 

زخم برداشته اند.

این  جریان  در  دفاع  وزارت  گفته ی  به 

عملیات ها 7 تن از منسوبان اردوی ملی از اثر 

انداخت سالح سنگین از طرف دشمن در نقاط 

مختلف کشور کشته شده اند.

این در حالی است که در ماه های اخیر گروه 

طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان عملیات 

گسرتده را علیه یک دیگر به راه انداخته اند.

با  افغانستان  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
نشر خبرنامه ای از کشته شدن 60 شورشی مسلح 
خبر  مختلف  والیت های  در  گذشته  روز  دو  در 

می دهد.
در  که  است  آمده  وزارت  این  خبرنامه ای  در 
نیروهای  پاک سازی  مشترک  عملیات  نتیجه ی 
تخار،  لغمان،  والیت های  در  افغانستان  امنیتی 
فاریاب، بدخشان، جوزجان، فراه، هلمند و نیمروز 

60 تن از شورشیان مسلح کشته شده اند.
این  هدف  دفاع  وزارت  خبرنامه،  این  از  نقل  به 

مسلح  شورشیان  وجود  از  پاک سازی  را  عملیات 
این  در  آن ها  دوباره ای  بازگشت  از  جلوگیری  و 

مناطق گفته است.
عملیات  این  در  که  آمده  خبرنامه  در  هم چنان 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  جنگ افزار  مقداری 
افتاده و در حال حاضر در شماری از والیت های 

کشور عملیات پاکسازی جریان دارد.
از سویی هم نیروهای پولیس در دو روز گذشته از 
شش رویداد انفجار ماین در مربوطات والیت های 
دایکندی، قندهار، میدان وردک، غزنی، خوست 

این  که  گفته شده  کرده اند.  جلوگیری  پکتیکا  و 
هدف  به  شورشیان  سوی  از  تازگی  به   ماین ها 

اعمال تروریستی کارگذاری شده بود.
این در حالی است که در ماه های اخیر نیروهای 
امنیتی عملیات گسترده را در والیت های مختلف 
آغاز  با  نیز  طالبان  اندازی کرده اند. هم چنان  راه 
مختلف  نقاط  در  را  شان  حمالت  جدید،  سال 
دفاع  وزارت  گفته ی  به  داده اند.  افزایش  کشور 
طالبان از چهارماه بدین سو 1600 حمله را انجام 

داده اند.

اطالعات روز: خبرگزاری تسنیم نزدیگ به سپاه 
پاسداران ایران، از سفر هیأت گروه طالبان متشکل 
از اعضای دفتر سیاسی این گروه در قطر، به کشور 

ایران خبر داده است.
این خبرگزاری منتشر کرده که ریاست این هیأت 
را طیب آغا، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر 
وارد  ثور(  به روز دو شنبه )28  به عهده داشته و 

ایران شده اند.
گفته می شود که طیب آغا معاون رسانه ها و مترجم 
مالعمر، رهبر طالبان است. به باور آگاهان، طیب آغا 
در شمار معدود افرادی هست که با مالعمر ارتباط 
مستقیم دارد. هم چنان طیب آغا ریاست کمیته ی 
سیاسی طالبان را بر عهده دارد که وظیفه آن تعیین 
اهداف سیاسی طالبان و گسترش ارتباطات آن با 

دولت های خارجی خوانده شده است.
است:  گفته  خود  گزارش  در  تسنیم  خبرگزاری 
»هیأت سیاسی طالبان افغانستان در سفر به تهران 
با مقام های امنیتی جمهوری اسالمی ایران دیدار 
و پیرامون مسایل منطقه ای به ویژه مسائل جهان 
اسالم و هم چنین مسائل مربوط به مهاجرین به 

بحث و تبادل نظر پرداختند«.
ایران  دولت  سخن گوی  نوبخت،  باقر  محمد  اما 
دیروز سه شنبه در این مورد به خبرنگاران گفت: 
»از این موضوع بی خبرم، این موضوع با عقل جور 
تأیید  را  موضوع  این  ترتیب  هر  به  و  نمی آید  در 

نمی کنم«.
خود گروه طالبان و حکومت افغانستان در این مورد، 

تاکنون چیزی نگفته اند.

از  پیش  که  داده  گزارش  تسنیم  حال  همین  در 
این گروه طالبان دو بار دیگر نیز به منظور دیدار 
در  شرکت  هم چنان  و  ایران  امنیتی  مقام های  با 
نشست بین المللی بیداری اسالم به ایران سفر کرده 

بودند.
اعالم  طالبان  پیش  سال  دو  حدود  هم  سوی  از 
ایران سفر  به  از قطر  این گروه  کردند که هیأت 
کرده و در باره ی موضوعات مختلف با مقام های 
ایران در کابل  اما سفارت  ایرانی گفتگو کرده اند؛ 

دیدار گروه طالبان با مقام های ایرانی را رد کرد.
در سال های قبل روابط ایران با طالبان زمانی که 
این گروه در افغانستان بر سر قدرت بودند پرتنش 
بود که با کشته شدن دپلمات های ایرانی در شمال 

افغانستان در سال 1998 اوج گرفت.

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
تولید و عرضه کننده  انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی

0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس: کوته سنگی، سرک سه سیلو،

آدرس فابریکه: هرات، شهرک صنعتی، فاز سوم، سوسن2

وزارت دفاع:
104 تن از شورشان طالب

 کشته و زخمی شده اند

وزارت داخله:
 60 تن شورشی توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند

سفر هیئت گروه طالبان به ایران 


