
اطالعات روز: مقاهم های امنیتی از والیت زابل می گویند که روز گذشته از 
نفر زخمی  زابل 70  نزدیکی ساختمان شورای والیتی  در  انتحاری  اثر حمله ی 
شده اند. غالم جیالنی فراهی، یکی از مقام های ارشد پولیس والیت زابل با تأیید 
باربری که در آن حدود هزار  موتر  بمب گذار  فرد  است که  این رویداد گفته 
کیلوگرام مواد انفجاری جاسازی شده بود را در مقابل دروازه ی ورودی شورای 
والیتی زابل انفجار داد. هم چنان عطا جان حق بیان، رییس شورای والیتی زابل 

گفته که شمار زخمیان حمله در مقر این شورا به بیش از 70 نفر رسیده...

استخباراتی  تفاهم نامه ی  امضای  برابر  در  واکنش ها  دنبال  به  روز:  اطالعات 
میان اداره ی امنیت ملی افغانستان و اداره ی استخبارات پاکستان، اعضای مجلس 
مشاور  اتمر،  حنیف  که  گرفتند  تصمیم  مجلس  دیروزی  نشست  در  نمایندگان 
الدین  حسام  و  ملی  امنیت  رییس  نبیل،  اهلل  رحمت  رییس جمهور،  ملی  امنیت 

حسام، معاون اول ریاست عمومی امنیت ملی به مجلس فراخوانده شود.
داخلی،  امنیت  از سوی کمیسیون های  ارائه گزارش  از  پس  نمایندگان  مجلس 

امور دفاعی و امور بین المللی مجلس در مورد تفاهم نامه ای...

اوباما در پیامش که کشته شدن بن الدن را اعالم کرد، »تیم کوچکی از امریکایی ها« 

را به خاطر احتیاط شان در پرهیز از تلفات غیرنظامی نیز ستود و گفت:»پس از یک 

تبادله ی آتش، آنان اسامه بن الدن را کشتند و جسد او را در اختیار گرفتند.« پس از 

این پیام باید جزئیات دو مورد دیگر باید ساخته می شد. توضیح جریان تبادل آتش 

که هرگز اتفاق نیفتاده بود و داستان دیگری که توضیح می داد...                 صفحه5

این هفته، گزارش های سفر مخفیانه ی نمایندگان رسمی طالبان به تهران موجب شد 

ایران که محور  باید  این که چرا  باز ماند.  از تعجب  تهران، دهان عده ای  در کابل و 

با چندین کشور سنی مذهب و چندین  نیابتی  قدرت شیعیان است و در جنگ های 

گروه فرقه گرای سنی به سر می برد، در خاک خود از یک گروه ستیزه جوی سنی مذهب 

میزبانی کند؟ این دو دشمن قدیمی، در گذشته باری تا...                             صفحه4

جمهور  رییس  رهبری  به  افغانستان  در  جدید  ملی  وحدت  حکومت 

در  را  جدید  کامال  رویکرد  العاده،  فوق  امتیازات  دادن  با  غنی،  اشرف 

قبال پاکستان برگزیده است؛ هرچند این رویکرد جدید تاکنون نتیجه ی 

مشخصی نداشته است.

این رویکرد، امضای تاریخی یک موافقت نامه میان نهادهای استخباراتی 

علیه  مشترک  عملیات  و  استخباراتی  همکاری های  برای  کشور  دو  هر 

از  گروه های تروریستی در مناطق مرزی هردو کشور را شامل است. 

آنجایی که هیچ موافقت نامه رسمی در گذشته وجود نداشته...
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حمله ی انتحاری در َمقر شورای والیتی زابل 
70 زخمی برجا گذاشت

مجلس نمایندگان
 حنیف اتمر، رییس و معاون امنیت ملی را 

به مجلس فرا می خواند
داستان ناگفته ی

 قتل اسامه بن الدن
طالبان 

چرا به تهران رفتند؟

توهم یک پاکستان جدید 
در افغانستان
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بانک مرکزی:
 کاهش نرخ افغانی در برابر دالر موقتی است



برابر  در  افغانی  پول  نرخ  کاهش  به  دنبال  روز:  اطالعات 
مرکزی  بانک  مسئوالن  اخیر،  هفته های  در  امریکایی  دالر 
امریکایی  دالر  برابر  در  افغانی  نرخ  کاهش  که  می گویند 

موقتی است و این تغییر بر قمیت ها تأثیر ندارد.
گذشته  روز  مرکزی  بانک  رسپرست  هده وال،  افضل  خان 
کابل گفت که در حال حارض  در یک نشست خربی در 
بازارهای کشور کاهش  در  افغانی  پول  ارزش ظاهری  تنها 

یافته است.
این در حالیست که سه هفته پیش یک دالر به 57 افغانی 
تبادله می شد؛ اما در هفته ی اخیر یک دالر در بدل بیش از 

60 افغانی در بازار مبادله می شود.
با افزایش نرخ دالر، قیمت کاالها در بازار افزایش می یابد؛ 
اما مسئوالن بانک مرکزی می گویند که افزایش دالر در برابر 
پول افغانی در بلند رفنت قیمت کاالها تاثیر ندارد. ولی مردم 

عام و تاجران می گویند که نرخ کاالها در بازار افزایش یافته 
و مردم توان خرید ندارند.

می کنند  استدالل  مورد  این  در  مرکز  بانک  مقام های 
خریداری  دالر  با  را  وارداتی  کاالهای  افغان  تاجران  که 
منی کنند؛ بلکه بیشرتین تبادله ی پولی در تجارت افغانستان 
سایر  و  ایرانی  ریال  پاکستانی،  کلدار  هندی،  کلدار  با 
نرخ  افزایش  دلیل  به همین  بانک نوت ها صورت می گیرد، 

دالر سبب قیمتی در بازارهای افغانستان نشده است.
آقای هده وال در نشست دیروز گفت: »اوضاع فعلی خارج 
هستیم،  اوضاع  مراقب  ما  نیست.  مرکزی  بانک  کنرتل  از 
حاالت زیر کنرتل ما است، نرخ حقیقی افغانی پایین نیامده 
برابر  در  قیم  ثبات  مرکزی  بانک  اساسی  وظیفه ی  است. 

کاالها و در برابر خدمات می باشد«.
از  دالر  برابر  در  را  ارزشش  افغانی  پول  تنها  هده وال گفت 

دست نداده، بلکه نرخ دالر در برابر متام اسعار خارجی بلند 
رفته است و به همین دلیل نرخ کاالها در بازارها بلند رفته 

است.
افغانستان،  در  پولی  سیاست  براساس  که  حالیست  در  این 
بازار  به  را  دالر  میلیون   30 از  بیش  هفته  هر  مرکزی  بانک 
از  تا  می شود  سبب  بازار  در  دالر  افزایش  می کند.  عرضه 

کاهش نرخ افغانی جلوگیری شود.
مقام های بانک مرکزی می گویند این بانک براساس تغییر 
اصلی اش  وظیفه  بلکه  منی کند؛  عمل  اسعار  تبادله  نرخ 
حفظ ثبات پولی است تا نرخ اجناس در برابر پول افغانی 
بلند نرود. آقای هده وال گفت: »بانک مرکزی به اندازه ی 
کافی منابع در دسرتس خود دارد. هر وقتی قیمت جنس یا 
تاثیرگزار  افغانستان  مردم  بر  که  می کند  تغییر  کاالها  قیمت 

باشد، آن وقت است که ما در بازار مداخله می کنیم«.

از  امنیتی  مقاهم های  روز:  اطالعات 
از  روز گذشته  که  می گویند  زابل  والیت 
نزدیکی ساختمان  انتحاری در  اثر حمله ی 
شورای والیتی زابل 70 نفر زخمی شده اند.

مقام های  از  یکی  فراهی،  جیالنی  غالم 
این  تأیید  با  زابل  والیت  پولیس  ارشد 
رویداد گفته است که فرد بمب گذار موتر 
کیلوگرام  هزار  حدود  آن  در  که  باربری 
در  را  بود  شده  جاسازی  انفجاری  مواد 
والیتی  شورای  ورودی  دروازه ی  مقابل 

زابل انفجار داد.
هم چنان عطا جان حق بیان، رییس شورای 
والیتی زابل گفته که شمار زخمیان حمله 
در مقر این شورا به بیش از 70 نفر رسیده 

که هفده نفر آن ها زن هستند.
از  تن  چهار  حق بیان  آقای  گفته ی  به 
این  در  نیز  زابل  والیتی  شورای  اعضای 

رویداد زخمی شده اند.
نیز شورای  این  از  پیش  افزود که  حق بیان 
والیتی هدف حمله ی انتحاری قرار گرفته 

گزارش  مورد  این  در  هم  اخیراً  بود. 
امنیت شورای والیتی توجه  به  اما  داشتیم؛ 

نمی شود. 
در  رسمی  مکتوب  چندین  »ما  گفت:  او 
فرماندهی  به  هم  مکتوب  نه  داریم،  دست 
که  بودیم  داده  خبر  و  فرستاده  پولیس 
قرار  انتحاری  حمله  هدف  والیتی  شورای 

می گیرد«.
زابل  والیتی  شورای  دبیر  کاکر،  اسداهلل 
گفته که آشپز و دو محافظ شورای والیتی 

نیز در این رویداد زخمی شده اند.
شاهدان عینی می گویند که انفجار به حدی 
نیرومند بود که به شماری از ساختمان های 
نزدیک به شورای والیتی نیز آسیب رسیده 

است.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده 

گرفته است.
در  ناامن  از والیت های  یکی  زابل  والیت 
جنوب افغانستان است که شورشیان طالب 

در بخش های آن نفوذ دارند.

اطالعات روز: به دنبال واکنش ها در برابر 
امضای تفاهم نامه ی استخباراتی میان اداره ی 
استخبارات  اداره ی  و  افغانستان  ملی  امنیت 
در  نمایندگان  مجلس  اعضای  پاکستان، 
گرفتند  تصمیم  مجلس  دیروزی  نشست 
رییس  ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  که 
جمهور، رحمت اهلل نبیل، رییس امنیت ملی 
ریاست  اول  معاون  حسام،  الدین  حسام  و 
فراخوانده  مجلس  به  ملی  امنیت  عمومی 

شود.
از  گزارش  ارائه  از  پس  نمایندگان  مجلس 
امور  داخلی،  امنیت  کمیسیون های  سوی 
مورد  در  مجلس  بین المللی  امور  و  دفاعی 
این  پاکستان،  با  استخباراتی  تفاهم نامه ای 
تصمیم را گرفت. این سه کمیسیون به روز 
یک شنبه حنیف اتمر و رحمت اهلل نبیل را 

بود  کرده  دعوت  شان  مشترک  نشست  در 
که آقای اتمر در این نشست حضور نیافت و 

نشست پشت درهای بسته برگزار شد.
امنیت  هرچند روز یکشنبه ریاست عمومی 
این  که  کرد  اعالم  خبرنامه ای  نشر  با  ملی 
تفاهم نامه »نهایی و اجرای« نیست؛ اما برخی 
که  می گویند  سه کمیسیون  این  اعضای  از 
کار این تفاهم نامه تمام است و تغییراتی در 

آن وارد نخواهد شد.
کمیسیون  عضو  آخندزاده،  عبدالحی 
امنیت داخلی مجلس گفت: » تفاهم نامه ای 
استخباراتی با پاکستان نهایی شده و آوردن 

تغییرات در این تفاهمنامه ناممکن است«.
امور  کمیسیون  عضو  سجادی،  عبدالقیوم 
روز  نشست  درمورد  مجلس  المللی  بین 
یک شنبه گفت:» در نشست روز یک شنبه، 

همه اعضا از موضع امنیت ملی در ارتباط به 
بحث تفاهم نامه حمایت کردند؛ اما تفاوت 
نظرهای جدی میان شورای امنیت و ریاست 

امنیت ملی وجود داشته است«.
بوده  این  نشست  این  در  ملی  امنیت  موضع 
ناباوری ها در  به دلیل  که امضای تفاهم نامه 

سیاست پاکستان، به ضرر افغانستان است.
هم چنان آقای سجادی گفت که پیشنهاد این 
این  که  است  این  مجلس  به  کمیسیون  سه 
تفاهم نامه با اکثریت آرا از سوی مجلس لغو 
امضا  را  تفاهم نامه  این  از کسانی که  و  شود 

کرده اند بازخواست صورت گیرد.
سجادی گفت: »اقدامی که صورت گرفت، 
تبعات منفی برای منافع افغانستان ایجاد کرد؛ 
کسانی  چه  عجوالنه  اقدام  این  سر  پشت 
بودند که قبل از توافق نظر رهبری حکومت 

نشینی  عقب  اول  روزهای  در  ملی  وحدت 
پارلمان  صالحیت  ارتباط  این  در  کردند. 
مورد  را  مسئول  فرد  تا  می کند  ایجاب 
بازخواست قرار دهد و روشن شود که این 
گرفته  مصاف چه چیزی صورت  در  اقدام 

است«.
گفته اند  نمایندگان  این  هم،  سویی  از 
تفاهم نامه ای  متن  ملی  امنیت  ریاست  که 
استخباراتی با پاکستان را در اختیار آنان قرار 

نداده است.
در اخیر نشست دیروزی مجلس نمایندگان، 
حنیف  که  گرفت  تصمیم  مجلس  رییس 
نبیل،  اهلل  رحمت  ملی،  امنیت  مشاور  اتمر، 
حسام،  الدین  حسام  و  ملی  امنیت  رییس 
مجلس  به  ملی  امنیت  ریاست  اول  معاون 

فراخوانده شود.

اطالعات روز: احمد ضیا مسعود، نماینده ی فوق العاده رییس 
می گوید  و حکومتداری خوب  اصالحات  امورد  در  جمهور 
که تقسیم قدرت در افغانستان باعث بوجود آمدن بی ثباتی  در 

کشور شده است.
کابل  در  خبری  نشست  در  گذشته  روز  مسعود  ضیا  احمد 
و  قدرت  تقسیم  که  گفت  موضوع  این  از  شدید  انتقاد  با 
اختالف های درونی میان رهبران حکومت وحدت ملی، باعث 
شده تا حکومت نتواند پالن های اقتصادی خود را تطبیق کند.

او افزود که بیش از هشت ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی 
بیشترین تمرکز رهبران حکومت  این مدت  اما در  می گذرد؛ 
و  بدهند  تغییر  را  ساختارها  تمام  چهگونه  که  بوده  این  روی 

قدرت را در تمام سطح ها تقسیم کنند.
او این کار را نادرست خوانده و گفت: »در هیچ کشور چنین 
با تشکیل حکوت  یا فرهنگ اداری وجود ندارد که  عنعنه و 
قاعده  تغییر کند؛  اداره  به جز کابینه دیگر بخش های  جدید، 

این است که اداره به جای خود باقی بماند«.

هم چنان آقای مسعود از تبدیلی مأموران خدمات ملکی انتقاد 
کرد و از رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت خواست تا 
او گفت: »چیزی که یک  نسازند.  را سیاسی  اداره های کشور 
هر  و  است  اداره  ساختن  سیاسی  می سازد،  خراب  را  اداره 
اداره که سیاسی شود و از چارچوکات مسایل اداری که ارائه 
خدمات به مردم است، بیرون گردد، آن اداره کفایت خود را 

ازدست می دهد«.
خدمات  ارائه  نحوه ی  به  را  حکومت ها  مشروعیت  مسعود 
اداره ها ربط داد و گفت اگر سطح ارائه خدامات پایین باشد 

معموالً حکومت ها مشروعیت خود را از دست می دهند.
کسانی  و  افراد  نیازمند  سالم  اداره ی  که  گفت  مسعود  آقای 
است که ظرفیت این را داشته باشند که بتوانند خدمات ارایه 
به  ببرند؛  به پیش  به شکل درست  اداره را  نمایند و کار یک 
انسانی، یکی  منابع  است که سرمایه گذاری روی  دلیل  همین 
تا زمانی که  اداره ی سالم بوده و  ایجاد یک  ازمسایل مهم در 
انکشاف ذهنیت ها در عرصه های مختلف صورت نگیرد، بسیار 

دشوار است که اداره ی سالم به وجود آید.
اصالحات  کمیسیون  سرپرست  مشاهد،  احمد  هم  سوی  از 
اداری در این نشست گفت: چالشی که هنوز هم اداره ی ملکی 
با آن مواجه است، دیدگاه محافظه کارانه ی بعضی ها است که 
می خواهند به نحوی در اداره ملکی مداخله کرده و روش های 

که در ذهن خود شان معقول است بر دیگران تحمیل کنند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که حکومت در آغاز 
کارش تعهدات کالن در زمینه های بهبود وضعیت اقتصادی، 
سیاست و حکومت داری خوب و سروسامان دادن به اجتماع و 

فرهنگ با مردم کرد بود.
ارشد حکومت در حالی بی پرده در مورد چالش ها  مقام های 
و ضعف های حکومت حرف می زنند که عامل این نابسامانی 
عبداهلل  این  از  پیش  اند.  حکومتی   رهبران  و  حکومت  خود 
برای  ملی  وحدت  حکومت  ناکامی های  مورد  در  نیز  عبداهلل 
عملی سازی بسیاری از برنامه های وعده داده شده سخن گفته 

بود.

2
بانک مرکزی: 

کاهش نرخ افغانی در برابر دالر موقتی است

حمله ی انتحاری
 در َمقر شورای والیتی زابل 70 زخمی برجا گذاشت

مجلس نمایندگان 
حنیف اتمر، رییس و معاون امنیت ملی را به مجلس فرا می خواند

احمد ضیا مسعود: 
تقسیم قدرت باعث بی ثباتی  در کشور شده است

پاکستان در پروسه مصالحه
 از وعده تا عمل

شهریار فرهمند

از  پاکستان  دولت  گویا  که  اند  داده  گزارش  پاکستانی  رسانه های 

داده  هشدار  افغانستانی  طالبان  رهربی  به  واسطه هایی،  طریق  

عواقب  نکند،  متوقف  را  افغانستان  در  خود  بهاری  عملیات  اگر  که 

پیام،  این  در  ناگوار  از عواقب  آنها است. منظور  انتظار  در  ناگواری 

این است که اگر طالبان عملیات بهاری خود در افغانستان را متوقف 

نسازد، با ایستادگی و پاسخ محکم مشرتک دولت های افغانستان و 

پاکستان مواجه خواهند شد. اگر این خرب درست باشد، این نخستین 

طالبان  از  جدی  و  رسمی  گونه  به  پاکستان  دولت  که  است  بار 

می خواهد جنگ را در افغانستان متوقف کند. 

هنوز درستی و نادرستی این خرب روشن نیست؛ اما باتوجه به تحوالت 

کابل  به  نوازرشیف  اخیر  سفر  خصوصا  کشور  دو  مناسبات  در  اخیر 

ملی  امنیت   میان  استخباراتی  اطالعات  تبادل  تفاهم نامه  طرح  و 

قابل  خرب  این  پاکستان،  نظامی  استخبارات  سازمان  و  افغانستان 

تامل است. 

در حال حارض با توجه به نزدیکی روابط افغانستان و پاکستان و نیز 

رفت  و  آمد های پی هم میان کابل - اسالم  آباد و اظهارات همکاری  

جویانه ی مقام های پاکستانی، امید به پیرشفت روند صلح را بیش  تر 

آمادگی  از  مرتب  اخیر  ماه  چند  در  پاکستانی  مقام های  است.  کرده 

دولت  می گویند.  سخن  صلح  مذاکرات  پیش  برد  برای  کشور  این 

افغانستان نیز به وعده های مقام های پاکستان با خوش  بینی برخورد 

می کند؛ اما عمال در روند مصالحه هیچ تغییر مثبتی به میان نیامده 

به  نسبت  افغانستان  در  طالبان  مسلحانه ی  حمالت  و  جنگ  است. 

نظر  اظهار  هیچ  طالبان  رهربان  و  یافته  افزایش  برابر  چند  گذشته 

روند  به  پیوسنت  برای  آن ها  آمادگی  دهنده ی  نشان   که  رسمی ای 

در  پاکستان  صداقت  به  تردید ها  امر،  این  نکرده  اند.  باشد،  صلح 

روند مصالحه و انجام بازی دوگانه را بیش  تر می  کند. به نظر می رسد 

می کند؛  بازی  نقش  دوگانه  کردار  و  رفتار  با  پاکستان  هم  هنوز  که 

تا  کرد،  خوش  دل  پاکستان  مقام های  های  وعده   به  منی توان 

زمانی که اقدام های عینی آن ها را شاهد نباشیم. پاکستان سال ها ست 

که متهم به بازی دوگانه در روند مبارزه با تروریسم است. این کشور 

با  مبارزه  در  افغانستان  و  ناتو  آمریکا،  از متحدان اصلی  از یک   سو 

تروریسم به شامر می رود و ساالنه ایاالت متحده   ی آمریکا و دیگر 

متحدان غربی  اش میلیاردها دالر کمک های نقدی و تسلیحاتی را به 

پاکستان می کنند تا با تروریسم و افراط گرایی مبارزه کند؛ اما از سوی 

منطقه  کشورهای  دیگر  و  هند  افغانستان،  سوی  از  همواره  دیگر، 

اکرث  می شود.  تروریسم  از  حامیت  و  گرایی  افراط   صدور  به  متهم 

عوامل انتحاری و شبکه های تروریستی در افغانستان، در پاکستان 

اعزام  افغانستان  به  آن   جا  از  و  می شوند  تجهیز  و  می  بینند  آموزش 

می شوند. بیش  تر یورش  های مسلحانه بر تأسیسات دولتی افغانستان 

و خارجی ها در افغانستان، از سوی حلقه  های تروریستی در پاکستان 

کویته  در  افغانی  طالبان  رهربی  هسته ی  می شوند.  اجرا  و  طراحی 

پاکستان است و رهربان و فرماندهان اصلی طالبان، شبکه ی حقانی 

و  امن  خانه های  در  افغانستان،  در  تروریستی  گروه های  دیگر  و 

رهرب  الدن،  بن  اسامه  می کنند.  زندگی  پاکستان  خاک  در  مخفی 

القاعده در اسالم   آباد در قلب تأسیسات نظامی پاکستان یافت شد و 

دیگر فرماندهان و رهربان ارشد القاعده و طالبان همه در پاکستان 

زندگی و فعالیت می  کنند.  این تنها افغانستان نیست که از تروریسم 

کشورهای  هندوستان،  بلکه  می بیند،  زجر  پاکستان  شده  ی  کنرتول  

افراط گرایی«  »صدور  سیاسی  راهربد  از  نیز  چین  و  میانه  آسیای 

دهشت   و  تروریستی  گروه  های  اکرث  می بینند.  آسیب  پاکستان 

 افگن در کشورهای آسیای میانه و چین در کمپ های افراط گرایان 

حلقه های  شده   اند.  تجهیز  و  دیده  آموزش  پاکستان  در  مسلامن 

و  دارند  موقعیت  پاکستان  در  گروه ها  این  اکرث  فرماندهی  و  رهربی 

پیوند  پاکستان  نظامیان  و  آی   اس   آی  با  پیچیده  ای،  رابطه ی  در 

می خورند. پاکستان در دو دهه ی اخیر سیاست صدور افراط   گرایی 

را به عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی  اش  انتخاب کرده است. این 

کشور از این ابزار در برابر کشورهای منطقه و همسایه و در معادالت 

منطقه کار می  گیرد و هنوز هم نظامیان و سیاست   مداران پاکستان 

این ابزار را کنار نگذاشته   اند. این راهربد برای این کشور خسارات 

سنگینی نیز در پی داشته است. پاکستان امروز خود یکی از قربانیان 

نظامیان  و  شهروندان  روزه  همه   و  است  افراط گرایی  و  تروریسم 

این کشور از سوی گروه های تروریستی کشته می  شوند. گروه   های 

پاکستانی  سیاست   مداران  و  نظامیان  که  را  افراط  گرا  و  تروریستی 

بودند،  کرده  ایجاد  شان  خارجی    سیاست  اهداف  پیش   برد  برای 

برای  جدی  امنیتی  مشکل  به  و  شده  خارج  شان  کنرتول      از  اکنون 

این کشور تبدیل شده   اند. انتقاد های کشورهای منطقه و فشار های 

داخلی و خارجی تاکنون سیاست   مداران این کشور را وادار به دست 

کشیدن از بازی دوگانه در مبارزه با تروریسم نکرده است. هنوز هم 

این کشور به شکل صادقانه در مبارزه با تروریسم  متحدان منطقه  ای 

و فرامنطقه ای  اش را همکاری نکرده است.
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رهبری  به  افغانستان  در  جدید  ملی  وحدت  حکومت 
رییس جمهور اشرف غنی، با دادن امتیازات فوق العاده، 
رویکرد کامال جدید را در قبال پاکستان برگزیده است؛ 
مشخصی  نتیجه ی  تاکنون  جدید  رویکرد  این  هرچند 

نداشته است.
میان  نامه  موافقت  یک  تاریخی  امضای  رویکرد،  این 
نهادهای استخباراتی هر دو کشور برای همکاری های 
گروه های  علیه  مشترک  عملیات  و  استخباراتی 
تروریستی در مناطق مرزی هردو کشور را شامل است. 
از آنجایی که هیچ موافقت نامه رسمی در گذشته وجود 
نداشته، امضای این موافقت نامه تقریبا یک امر تاریخی 
تلقی شده است. این یک جاده ی دو طرفه است که در 
قرار  یک  تحت  کشور  هردو  استخباراتی  نهادهای  آن 
و هم ضعف های یک  توانایی ها  رسمی می توانند هم 
دیگر را بکاوند و از آن بهره برداری کنند و در مقایسه 
با ریاست امنیت ملی تازه تاسیس و نسبتا کم تجربه، به 
آی.اس.آی به عنوان یک سازمان استخباراتی با تجربه 

مزیت می دهد.
از زمان احراز قدرت، حکومت کابل در قبال پاکستان 
تالش های  و  است  داشته  بینانه  خوش  رویکرد  یک 
متحدان  با  و  است  داده  گسترش  پاکستان  به  را  صلح 
ایاالت  و  از جمله چین، عربستان سعودی  این کشور، 
متحده به شکل بی پیشینه ای نزدیک شده است تا برای 
تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان، به این کشور 
اطمینان امنیتی و اقتصادی الزم را بدهد.  در ماه اخیر، 
رییس جمهور غنی به طور گسترده ای به پایتخت های 
متحدان پاکستان سفر کرده است تا برای کشاندن طالبان 
به میز گفتگوها و سرانجام رسیدن به یک توافق سیاسی 

مسالمت آمیز، بر پاکستان اعمال فشار کند.
در  در سیاست اش  تغییر  این  بخاطر  کابل  باید  هرچند 
قبال پاکستان امتیاز داده شود؛ اما باتوجه به جریان های 
پاکستان  تاسیس  زمان  از  اساسی  مسایل  در  سیاسی 
توصیف  راه  بهترین  مستقل،  کشور  یک  عنوان  به 
که  است  لوحانه  ساده  جدید  دیپلماتیک  حالت  این 
اساسی  مسایل  و  پرسش ها  به  پاکستان  و  افغانستان 
از طریق گفتگوهای راهبردی رسیدگی کنند.  تاریخی 
بسیاری از حرکات اخیر میان رهبران سیاسی و نظامی دو 
کشور صرف ماهیت تاکتیکی دارد و عمق استراتیژیک 
پانگ   پینگ  مسابقه  یک  شبیه  بیشتر  امر  این  ندارد. 
است که هردو طرف نمره کسب می کند و در درازمدت 

پاکستان به صورت واضح پاکستان برنده است. 

اخیرا  افغانستان  در  جدید  وحدت ملی  حکومت 
دنبال  پاکستان  قبال  در  را  پهلو  سه  رویکرد  یک 
با ارتش و سازمان استخبارات  کرده است: 1. تعامل 
نگهداشتن  کمزور   .2 سطح؛  باالترین  در  پاکستان 
سیاسی  احزاب  به شمول  نظامی  غیر  سیاسی  رهبران 
متحدان  با  تعامل   .3 سرانجام  و  پاکستان؛  در  اصلی 
پاکستان برای اعمال فشار یا متقاعد کردن پاکستان که 
سیاست کنونی عمق استراتیژیک و منتظر خروج ناتو 
ماندن، بازی زمان نتیجه معکوس خواهد داد و این بار 

هزینه ی آن  برای پاکستان بیشتر خواهد بود. 
ناپذیر  جدایی  بخش  یک  پاکستان  که  حالی  در 
باقی  افغانستان  در  آینده  در  سیاسی  توافق  هرگونه 
به  طالبان  آوردن  در  پاکستان  نقش  اما  است؛  مانده 
دستیابی  به  کمک  سرانجام  و  صلح  گفتگوهای  میز 

است.  شده  مبالغه  شدت  به  نهایی،  سیاسی  توافق  به 
پاکستان بر طالبان و متحدان آن ها کنترول کامل ندارد 
گسترده  استخباراتی  تماس های  طالبان  با  کشور  این   –

دارد؛ اما بر آن ها کنترول کامل ندارد.
یک  عنوان  به  عمدتا  افغانستان  صلح  علت  از  امروزه، 
مشروعیت  و  قلمرو  آوردن  بدست  برای  سیاسی  ابزار 
تالفی جویانه  استخباراتی  بازی  یک  عنوان  به  و  بیشتر 
استفاده می شود. به نظر نمی رسد که روند واقعی صلح 
و نقشه راهی وجود داشته باشد و از این روند به طور 
استفاده  سیاسی-نظامی  بازی  یک  عنوان  به  فزاینده ای 
در  است.  کرده  کسب  نمره  طرف  هردو  و  است  شده 
بجای  ما  آباد،   اسالم  و  کابل  اخیر  تاکتیکی  حرکات 
با  صلح،  به  دستیابی  برای  صلح  واقعی  روند  یک 
در  جامعه  الیه های  و  گوشه ها  تمام  سیاسی  مشارکت 
نظامی- بازی های  شاهد  بیشتر  پاکستان،  و  افغانستان 
استخباراتی هستیم. به طور فزاینده ای به نظر می رسد که 
این گونه نام گذاری کردن این بازی و ایجاد یک دشمن 
افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای   برای  خیالی  متعصب تر 
مشروعیت  دادن  معنای  به  داعش،  قالب  در  طالبان  و 
ارضی به طالبان و گروه های تروریستی متحد آن ها در 
داخل افغانستان است. این امر روند مصالحه را تسریع 
را  مصالحه  روند  که  می رود  انتظار  اقل  حد  یا  می کند 
تسریع کند و سپس، از طریق پیشنهاد پست های دولتی، 
بخشی از جنبش طالبان در روند سیاسی در افغانستان 

شامل ساخته شوند.
در حال حاضر، باید به حکومت افغانستان اعتبار تعامل 
با پاکستان داده شود؛ اما با توجه به امتیازات اخیر آن ها، 
به چه قیمت و بازدهی؟ صلح با کار نظامی – استخباراتی 
به دست نمی آید. تامین آن مستلزم اراده سیاسی واقعی، 
تعهد هردو طرف و توازن قدرت است که در آن هردو 
صلح  یک  به  رسیدن  راه  تنها  که  کنند  درک  طرف 

شرافتمندانه از طریق گفتگوهای سیاسی است.
همیشه  برای  نمی توانند  پاکستان  حکومت های 
به  و  بگیرند  نادیده  را  تاریخی  و  اساسی  پرسش های 
مسایل تاکتیکی و سیاست های روزمره مصروف شوند. 
هردو کشور باید دیر یا زود گفتگوهای استراتیژیک را 
آغاز کنند و تمام مسایل تاریخی و اساسی را به روی 
میز گفتگوها بیاورند و از طریق گفتگوهای دوجانبه ی 
توافق  به  دهنده  آزار  اوقات  گاهی  و  سخت  طوالنی، 
دست یابند. در غیر این صورت، همین مسایل موضوع 

بحث سال های آینده نیز خواهد بود. 
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تا  گرفته  ارگ  از  می گذرد.  ملی  وحدت  حکومت  رشوع  از  ماه  چند 

وزارت خانه ها و ریاست ها پر از مشاور اند. مشاورانی که از علم مملو اند 

از این مشاورین که مراجعه کنی و در  و از راه کار رسشار! به هر کدام 

مشوره های  اتفاقاً  و  دارد  باب هر مسئله ای که مشوره بخواهی، مشوره 

خوبی هم دارند که از این بابت دست شان درد نکند. مثالً یکی از اقوام 

بسیار دور ما که از قدیم تا قدیم به تسبیح کردن عادت داشت و با هر 

دانه ی تسبیح را که می گرداند، درود یا ذکری از خود صادر می کرد. اما 

طرفی  از  و  منی نشیند  ذوقش  به  فرستادن  درود  که  است  مدعی  حاال 

دیگر، بدون تسبیح ساعتش تیر منی شود. او خدمت یکی از مشاوران 

مشوره خواهی،  از  قبل  خواسته.  مشوره  کرده،  مراجعه  حکومت  همین 

گفته که از وقتی این دو بزرگوار به حکومت رسیده، مدام حال و روز او 

و همسایگانش بد و بدتر می شود. پس شام چیزی به من یاد بدهید که 

به جای ذکر و درود با گرداندن هر دانه تسبیح بگویم و این چیز شام بر 

روح و روان این دو بزرگوار تاثیر کند، بلکم دست از آزار خلق افغانستان 

شده  مطمنئ  که  خوب  کرده،  مکث  کمی  اول  محرتم  مشاور  بردارند. 

حرفش را غیر از این پیره مرد مشوره خواه کسی دیگری منی شنود، گفته 

که هر دانه ای را که گرداندی، بگو لعنت به هردویش! 

حاال در طول این چند ماه، چه اتفاق های افتاده که نشانی از تحول باشد 

و ما منتظر تداومش هم باشیم. هرچند همه حرف ها و کارها به گوش 

و آگاهی مردم داده منی شود اما بازهم می توان چیزهای را لیست کرد. 

مثالً شامل ناامن شد. این یک تحول است، نیست؟! تداوم این تحول 

را هم باید منتظر باشیم؟ این که چه دست های در ناامن کردن شامل کار 

کرده و می کند، شاید حتی خیلی از مقامات لوکس پوکس حکومتی هم 

نداند، چه برسد به ما که آب مان هر روز گرم تر می شود. چه کسی باید 

این دست ها را به مردم معرفی کند؟ معلوم است که ارشف غنی و رییس 

اجرائیه و مقامات امنیتی این حکومت. چه کسی باید از زیر زبان  این 

عزیزان دل انگیز حرف بکشد؟ پارملان به منایندگی از مردم. اما پارملان 

خیال این کارها را ندارد، چه کار کنیم؟ هیچ چه دیگه! بگذاریم همین 

بگذرد،  هم  باقی مانده  شان  قانونی  عمر  از  که  دیگری  ماه  دو  یا  یک 

دفعه ی بعد به یکایک شان بگوییم که تو در متام دوران وکالت ات، هیچ 

نگرانی ای از موکلین ات را نداشتی. هیچ وقت یقه ی حکومت را جدی 

نگرفتی. پس شایسته نیست که بار دیگر بر سکوی وکالت از مردم تکیه 

برسی. برو به تجارتی که از آدرس مردم راه انداختی، برس! خدا در کارت 

برکتت بدهد. اما این کار از ما بعید است. چرا؟ چون ما زندگی خویش را 

جدی منی گیریم. متام قصور و کوتاهی در همین جمله خالصه می شود. 

ما به راستی که زندگی خویش را جدی منی گیریم. 

منونه ی دیگری از تحول، همین که میزان عالقه و عشق ما به صداقت 

به حدی رسیده که حارضیم یکی یکی کشورهای مثل هند،  پاکستان 

تحول  خود  بدهیم،  دست  از  را  و...  قزاقستان  ازبکستان،  ایران، 

بزرگیست. اگر امروز تنها هدف پاکستان، جلوگیری از قوی شدن روابط 

اقتصادی-سیاسی-منطقوی هند با افغانستان است، یا شکست دادن این 

پاکستان  این  فردا دشمنی  افغانستان،  از  کوتاه کردن دستش  و  کشور 

را که ما می شناسیم، با قزاقستان و دیگر کشورهای یاد شده هم رشوع 

به  می دانید  که  هم  را  تداومش  است،  تحول  این خودش  خواهد شد. 

کجا می رسد. 

وضع داخلی مملکت که تعریف خاص خودش را دارد، در هر بخش از 

زندگی که دقت کنی، نشانی از تحول می یابی. از کار در بازار گرفته تا فرار 

و قرار رسمایه. از امنیت گرفته تا سطح خدمت. از شایسته ساالری گرفته 

تا دیوان ساالری و فرمایش کراسی. از عزل و نصب گرفته تا ایجاد پست 

و بند های بی مورد. همه نشانی از تحول است که تداومش را یارب باالی 

دم صاحبش بچرخان! مثالً همین مسئله ی تفاهم نامه میان امنیت ملی 

افغانستان و استخبارات پاکستان، وقتی به بازار رسید، سخن گوی رییس 

جمهور، رییس اجرائیه و امنیت ملی آن را تایید کرد، اما به یک باره گی از 

سوی شورای امنیت ملی رد شد. چه مثالی بهرتی از این برای تحول؟ در 

چنین یک وضعیت ملت حیران می ماند که سخن سه سخن گوی را قبول 

کند یا از یک سخن گوی را؟ مگر این سخن گویان چیزی به نام شعور با 

خود ندارند که از آن در هم چو مواقع استفاده کنند؟ اگر استفاده می کنند، 

چرا علیه هم دیگر به استدالل و سند روکردن منی خیزند؟ تا که سیه روی 

شود، هر که در او غش باشد! مگر این که ثابت باشد که همه سیه رو اند 

و در همه هم غش وجود دارد.  

خبرنگار ناراضی

خیر تحولش که تباه کرد،
 خدا شر تداومش را کوتاه کند

هادی دریابی

افغانستان  صلح  علت  از  امروزه، 
سیاسی  ابزار  یک  عنوان  به  عمدتا 
و  قلمرو  آوردن  بدست  برای 
یک  عنوان  به  و  بیشتر  مشروعیت 
تالفی جویانه  استخباراتی  بازی 
نمی رسد  نظر  به  می شود.  استفاده 
که روند واقعی صلح و نقشه راهی 
وجود داشته باشد و از این روند به 
طور فزاینده ای به عنوان یک بازی 
سیاسی-نظامی استفاده شده است و 
هردو طرف نمره کسب کرده است. 
کابل  اخیر  تاکتیکی  حرکات  در 
روند  یک  بجای  ما  آباد،   اسالم  و 
واقعی صلح برای دستیابی به صلح، 
گوشه ها  تمام  سیاسی  مشارکت  با 
و  افغانستان  در  جامعه  الیه های  و 
بازی های  شاهد  بیشتر  پاکستان، 
نظامی-استخباراتی هستیم. به طور 
که  می رسد  نظر  به  فزاینده ای 
این  کردن  نام گذاری  این گونه 
بازی و ایجاد یک دشمن متعصب تر 
امنیتی  ملی  نیروهای   برای  خیالی 
افغانستان و طالبان در قالب داعش، 
به معنای دادن مشروعیت ارضی به 
طالبان و گروه های تروریستی متحد 

آن ها در داخل افغانستان است.

توهم یک پاکستان جدید 
در افغانستان
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رسمی  نمایندگان  مخفیانه ی  سفر  گزارش های  هفته،  این 
طالبان به تهران موجب شد در کابل و تهران، دهان عده ای از 
تعجب باز ماند. این که چرا باید ایران که محور قدرت شیعیان 
است و در جنگ های نیابتی با چندین کشور سنی مذهب و 
چندین گروه فرقه گرای سنی به سر می برد، در خاک خود از 

یک گروه ستیزه جوی سنی مذهب میزبانی کند؟
این دو دشمن قدیمی، در گذشته باری تا مرز جنگ با هم 
پیش رفتند. با این همه، اکنون که پای سیاست منطقه ای در 
میان است، این دو مشترکات زیادی در یک دیگر می بینند؛ 
ترس از گسترش نفوذ دولت اسالمی یکی از همین مشترکات 

است.
در سال 1998، تهران با گسیل داشتن بیشتر از 70 هزار نیروی 
خود در امتداد مرز افغانستان به وضوح دست به قدرت نمایی 
انتقام  افغانستان حمله خواهد کرد و  به  زد و تهدید کرد که 
هشت دیپلمات ایرانی را که در همان سال در شهر شمالی 
خواهد  را  بودند  شده  کشته  طالبان  دست  به  شریف  مزار 
گرفت. در آن هنگام، جنرال های ایرانی پیش بینی می کردند 
که بتوانند طالبان را طی 24 ساعت سرنگون کنند. اما، در این 
انفجار آن  پا پیش نهاد و اوضاعِ در حال  میان سازمان ملل 

روزها را آرام کرد.
بعدها، در سال 2001، وقتی نیروهای ائتالف به رهبری امریکا 
بن الدن، طراح  اسامه  به  پناه دادن  به خاطر  را  رژیم طالبان 
حمالت یازدهم سپتامبر، از قدرت به زیر انداختند، ایران با 

سکوت از عملیات نیروهای ائتالف حمایت کرد.
اکنون  که از آن ایام بیشتر از یک دهه گذشته است و تهدید 
می رسد  نظر  به  است،  آمده  پیش  اسالمی  دولت  روزافزون 
ایران و طالبان، این دو دشمن دیرین، به هم زیستی در کنار 
هم دیگر تن داده اند. در کنار این، هدف مشترک دیگری نیز 
هست که ایران و طالبان را به هم پیوند دهد: راندن ایاالت 

متحده و متحدان غربی اش از افغانستان.
مرزهای  به  طالبان  برگشت  آرزوی  ایران  است  ممکن 
شرقی اش را نداشته باشد، اما، از تالش هایی در راستای آشتی 
دادن گروه طالبان با دولت افغانستا که غرب از آن حمایت 
می کند، و این گروه به این دولت بپیوندد نیز مشکلی ندارند. 

آن چه موجب شد نمایندگان طالبان، به رهبری محمد طیب 
آقا، به تهران بروند و با رهبران ایران گفتگو کنند همین است. 

مقامات تهران خبر این دیدار را تکذیب کردند، ولی طالبان 
و روزنامه های تهران تأیید کردند که نمایندگانی متشکل از 
اعضای دفتر نمایندگی طالبان در قطر به تهران رفته اند. طالبان 
طی اعالمیه ای اعالن کردند که این نمایندگان بر سر مسائلی، 
از جمله اوضاع کنونی افغانستان و شرایط مهاجران افغانستانی 

در ایران با مقامات تهران گفتگو کرده اند. 
دیدار روز دوشنبه اولین دیداری نیست که نمایندگان طالبان 
از تهران داشته اند. این دومین بار است که این نمایندگان به 
قبل،  سال  دو  دولتی،  رسانه های  گزارش  به  می روند.  تهران 
تهران  در  که  اسالمی،  "بیداری"  کنفرانس  در  حتی  طالبان 

برگزار شده بود، نیز شرکت کرده بودند. 
با توجه به تفاوت های ایدیولوژیکی که بین تهران و طالبان 
وجود دارد، آن چه می تواند دوستی نیمه گرم تهران و طالبان 
را توجیه کند رقابت های منطقه ای و ظهور دولت اسالمی در 

مناطق مرزی افغانستان- پاکستان است.
ابوبکر البغدادی، رهبر دولت اسالمی، به خود عنوان خلیفه ی 
که  است  عنوانی  همان  این  است؛  داده  را  مسلمانان  همه ی 
نزدیک به دو دهه پیش رهبر تک چشم طالبان، مال عمر، نیز 

مدعی آن شد.
اعضای  و  طالبان  از  شماری  کنون،  تا  گذشته  خزان  از 
اعالم  بغدادی  به  افغانستان  در  ستیزه جو  گروه هک های 
بیعت کرده اند و پس از چندین زد و خورد مسلحانه، پرچم 
سیاه دولت اسالمی را بر افراشته اند. طالبان در گذشته بارها 
ماه  اما،  حال،  همین  در  داده اند.  قرار  هدف  را  غیرنظامیان 
گذشته سخن گوی طالبان دولت اسالمی را به خاطر حمالت 
مرگبارش بر غیرنظامیان در شرق افغانستان، که در آن سی وپنج 

تن کشته شد، محکوم کرد.
بی رحمانه  حمالت  در  دو،  هر  اسالمی،  دولت  و  طالبان 
گوی سبقت از هم دیگر را می ربایند. ولی طالبان از دولت 
از  میانه  تا در جنگ هایش در خاور  اسالمی خواسته است 
"افراط" خودداری کند. بغدادی، این خواسته ی طالبان را به 
ریش خندی گرفت. بر اساس گزارش ها، او مال عمر را "احمق 
شایستگی  که  است  خوانده  بی سواد"ی  جنگ ساالری  و 

عناوین مذهبی را ندارد. 
و  عراق  در  سو  این  به  مدتی  از  طالبان،  همانند  نیز،  ایران 
دولت  با  خویش  جنگ جویان  از  استفاده  با  یمن  و  سوریه 
یک  ایران  گزارش ها،  طبق  است.  بوده  ستیزه  در  اسالمی 
هزار مشاور جنگی به عراق فرستاده، دولت اسالمی را هدف 
حمالت هوایی قرار داده، و بیش از یک میلیارد دالر صرف 
کمک های نظامی به عراق کرده است. تسلط دولت اسالمی 
بر افغانستان آخرین چیزی است که ممکن است ایران به آن 
تن بدهد؛ چون اگر دولت اسالمی بر افغانستان مسلط شود، 
نیز  را  ایران  افغانستان،  قلم رو  از  می توانند  جنگ جویانش 

هدف حمالت خویش قرار دهند.
ائتالف ایران-طالبان نه تنها می تواند به مانعی در برابر دولت 
اسالمی تبدیل شود، بلکه می تواند ابزاری برای چانه زنی در 
نو  باشد. حکومت  نیز  کابل  در  نو  با حکومت  ایران  روابط 
از حمالت هوایی عربستان سعودی بر فرقه های  کابل اخیراً 
شیعی یمن اعالم پشتی بانی کرد. ایران نسبت به این موضوع 
بی توجه نیست. از طرف دیگر، تهران می تواند با حمایت از 
با همه ی  بنیادگرای سنی نشان دهد که  به این گروه  طالبان، 

مسلمان سنی در جنگ نیست. 
خشونت های فرقه ای

رژیم طالبان در هنگام اقتدار خویش در اواخر دهه ی 1990، 
متهم به پاک سازی قومی و قتل عام هزاره ها بود. هزاره های 
به سوی شمال  طالبان  وقتی  اقلیت شیعی هستند.  افغانستان 
افغانستان پیش روی می کرد، متهم شد که روستاهای هزاره ها 
سرنگونی  هنگام  از  طالبان،  همه،  این  با  است.  سوزانده  را 
ته مایه های  کردن  برمال  از  خویش  گفتار  در  خویش، 

فرقه گرایانه و قوم گرایانه سخت پرهیز کرده اند. 
بر  فرقه ای  خشونت های  اخیراً  طالبان  که  است  این  واقعیت 
علیه شیعیان را علناً محکوم کرده اند. در هفدهم اپریل، وقتی 
اعالم شد که پنج غیرنظامی در مناطق مرکزی کشور ربوده و 
کشته شده اند، مقامات محلی طالبان را متهم به این کشتارها 
اعالمیه ای  طی  بعد  روز  یک  طالبان  ولی،  کردند.  آن ها 
این ادعا را رد کردند و گفتند که اداره ی کابل و رسانه های 
"معلوم الحال" می خواهند به خشونت های فرقه ای دامن بزنند. 
این اعالمیه می گفت که جنگ جویان طالب آن منطقه، سعی 
کرده بودند که "هم وطنان هزاره را پیدا کرده و نجات دهند"، 
ولی آن ها پیش از آن که این جنگ جویان موفق به یافتن شان 

شوند کشته شده بودند.
به عالوه، چندی پیش، وقتی سی ویک مسافر هزاره در مسیر 
شاه راه کابل-قندهار به گروگان برده شدند )بعدها، نوزده تن 
از این گروگانان به طرزی که آشکارا با زندانیان تبادله شده و 
آزاد شدند(، طالبان دست داشتن در این گروگان گیری را به 
شدت رد کردند. در یکی از اعالمیه های طالبان در ماه گذشته 
افغانستان  جنوب  در  آنان  جنگ جویان  که  بود  آمده  حتی 
کاروانی از هزاره ها را از مسیر خارج کرده بوده اند تا از گزند 
تیراندازی میان جنگ جویان آن ها و نیروهای دولتی در امان 

بمانند.
و  هزاره ها  بر  اخیراً  که  حمالتی  آیا  که  کرد  ثابت  نمی توان 
یا  است  بوده  اسالمی  دولت  پیروان  کار  است  شده  شیعه ها 
گروه های کوچکی از طالبان که بدون پیروی از دستور رهبران 
خویش عملیات می کنند. با این حال، مواضع علنی طالبان در 

مورد این حوادث قابل توجه است.
به نظر می رسد که از چند ماه اخیر به این سو طالبان موضع 
خصومت آمیز گذشته ی خویش نسبت به ایران و اقلیت های 

شیعی را مالیم کرده است. 
به رهبری عربستان سعودی  ائتالفی  مارچ گذشته، وقتی  در 
آغاز  را  یمنی،  شیعی  گروهی  حوثی ها،  بر  هوایی  حمله ی 
جمله  از  سنی مذهب،  اسالمی  دولت های  اغلب  کرد، 
کردند.  حمایت  اعالم  حمالت  این  از  افغانستان،  دولت 
حزب اسالمی، گروه شورشی دیگری که به توسط گلبدین 
حکمت یار رهبری می شود و جدا از طالبان بر علیه حکومت 
بلکه  کرد،  عملیات حمایت  این  از  تنها  نه  می جنگد،  کابل 
هم چنان اعالم کرد که حاضر است به پشتی بانی از عربستان 
سعودی نیرو بفرستد. اما، گروه طالبان که دولت سعودی یکی 
از تنها سه دولتی بود که این گروه را را به رسمیت شناخته بود، 

هنوز در باره ی جنگ یمن موضع گیری علنی نکرده است. 
اما  است،  جدیدی  چیز  طالبان  و  ایران  بین  علنی  همکاری 
در  داشته اند.  پنهانی  همکاری های  نیز  گذشته  در  دو  این 
والیت  در  افغانستان  مرزی  پولیس  مقامات   ،2007 سال 
غربی هرات ماین های زمینی ای را به نگارنده نشان دادند که 
آرم های تجاری آن به صراحت نشان می دهند که به دست 
ایران و برای طالبان افغانستان ساخته شده اند. مقامات پولیس 
مرزی هرات ایران را متهم می کردند که در نزدیکی های شهر 

مشهد به طالبان آموزش جنگی می دهند.
در همان سال، مقامات ناتو ایران را متهم به فرستادن بمب های 
این  کردند.  انفجاری  مواد  حامل  موشک های  یا  زره،  ضد 
همان موادی است که ایران متهم به تهیه ی آن برای شورشیان 
شیعی متخاصم با نیروهای امریکایی نیز بود. این اتهام را هم 

طالبان رد کرد و هم ایران.
هم دیگر  با  دوستی  به  طالبان  و  ایران  علنی  تمایل  ابراز 
با دشمنی  ثابت کننده یک چیز است: در هنگام رویارویی 
مشترک - که آن دشمن مشترک دولت اسالمی است - حتی 
دشمنان دیرینی مثل ایران و طالبان هم می توانند تفاوت های 
فرقه ای خویش را یک سو نهند و به فکر منافع ملی و گروهی 

خویش باشند. 

اواخر قرن نوزدهم: زنان مبارز-3
تعداد  است  ممکن  که  می کند  یادآوری  او 
به  مجبور  و  نکنند  ازدواج  دختران  از  زیادی 
هم چنان  او  باشند.  خودشان  از  مالی  حمایت 
کنند  ازدواج  آن ها  اگر  حتی  که  می کند  بحث 
باید بتوانند فرزندان شان را آموزش دهند یا در 
به  خانه  از  خارج  در  شغلی  ضرورت،  صورت 
کار،  ارزش  بر  او  این،  بر  عالوه  بگیرند.  عهده 

به خاطر خود کار، تاکید می کند. 
»خانواده ای با 12 فرزند را اداره کردن با وجود 
زن  یک  نیست...  خاصی  کار  بودنش،  دشوار 
تاثیرگذار بودن به مراتب ارزش مندتر از مادری 

کردن برای یک مرد تاثیرگذار است«.
لی اسمیت از ملکه ویکتوریا به عنوان نمونه ای 
هم  بود  مادر  یک  هم  که  می برد  نام  ایده آل 
به  بر  او  حال،  عین  در  موفق.  فرمان روایی 
کارهایی  واقعی  ارزش  شدن  شناخته  رسمیت 
مراقبت  می کرد:  تاکید  می دهند  انجام  زنان  که 
او  فرزندان شان.  پرورش  و  خانواده  و  خانه  از 
ده  تقریبا  که  کرد  تاسیس  لندن  در  مدرسه ای 
سال فعال بود. در آن مدرسه دختران و پسران 
در کنار هم آموزش می دیدند و خواهرزاده ها، 
کنار  در  او  دوستان  کودکان  و  برادرزاده ها 
زندگی  حوالی  آن  در  که  کارگرانی  کودکان 

می کردند، درس می خواندند. 
»نشریۀ زنان انگلیسی« که بخشی اصلی بودجۀ 
می شد،  تامین  اسمیت  لی  توسط  ابتدا  در  آن 
مخاطبان زیادی جلب کرده بود و این استقبال 
حتی  بود.  بیشتر  کار  برای  انگیزه ای  گسترده، 
آن ها  کار  مورد  در  ابتدا  در  که  الیوت  جورج 
دوستانش  به   1859 اواخر  در  داشت،  تردید 
توجهی  قابل  اهمیت  آن ها  »کار  که  نوشت 
دارد: تشویق و انگیزه دادن به زنان برای انجام 
نظر  در  برای  را  افکار عمومی  و  مفید  کارهای 

گرفتن نیازهای زنان آگاه کردن«.
با  زود  خیلی  پارکز  بسی  و  اسمیت  لی  اما 
اول،  درجۀ  در  و  شدند  مواجه  مشکالتی 
از  زیادی  تعداد  زنان.  اشتغال  دشواری های 
جستجو  از  درمانده  آن ها،  نشریۀ  خوانندگان 
از  که  آن ها  مرکزی  دفتر  به  کار،  یافتن  برای 
منتقل شده  میدان کاوندیش  به  میدان النگهام 
تا  گرفتند  تصمیم  آن ها  می کردند.  مراجعه  بود 
متقاضیان کار را ثبت نام کنند و هم زمان بررسی 
در  شغلی  فرصت  تعداد  چه  واقع  در  که  کنند 
ادارۀ آن ها برای زنان وجود دارد. واکنش مردان 
به  و  تجارت  عرصۀ  در  زنان  حضور  به  نسبت 
آغاز  خودشان  اساسا  که  کارهایی  خصوص 
کرده بودند، با خشم همراه بود. آن ها استدالل 
کاهش  باعث  زنان  اشتغال  که  می کردند 
دست مزد میشود و در نهایت بسیاری از مردان 

را به بی کاری سوق می دهد. 
به  را  زیادی  زنان  ذهن  کاریابی  فرصت های 
اوایل آن سال، هریت  بود.  کرده  مشغول  خود 
آشنا  النگهام  میدان  گروه  کار  با  -که  مارتینو، 
بود و احتماال تحت تاثیر آن قرار داشت، گرچه 
هرگز رسماً عضویت آن ها را نگرفت- مقاله ای 

با عنوان »پیشه های زنان« را در »مجلۀ ادینبرگ« 
به  سخت گیرانه  و  سرد  نگاهی  که  کرد  منتشر 
موجود  شغلی  فرصت های  اندک  بسیار  تعداد 
برای زنان داشت. او بحث می کند که موقعیت 
روز  هر  است.  تغییر  حال  در  روشنی  به  زنان 
شرایطی  در  را  خود  زنان  از  بیشتری  تعداد 
می دیدند که انتخاب غیر از کار خارج از خانه 
و کسب درآمد ندارند. او تاکید می کند مفهوم 
هم  و  مردان  برای  هم  درآوردن«  را  خود  »نان 

زنان، مفهومی تازه است. 
»ما در زمانۀ اقتصاد صنعتی و تجارتی جدیدی 
و  ما  زبان  ما،  دیدگاه های  اما  می کنیم،  زندگی 
با  متوازن  درجه ای  در  هنوز  ما  قراردادهای 
گونه ای  به  ما  اند.  نشده  جایگزین  زندگی  این 
این که  به  ما  اعتقاد  گویی  که  می کنیم  صحبت 
زنان توسط پدران، برادران و شوهرانشان تامین 

مالی می شوند یا باید بشوند، درست است«.
مزارع  یا  کارخانه ها  بتوانند در  بود  زنان ممکن 
مارتینو،  گفتۀ  به  آن،  از  غیر  کنند.  پیدا  کاری 
تنها دو فرصت شغلی دیگر با درآمدهای ناچیز 
کارهای  یا  تدریس  داشت:  وجود  زنان  برای 
باربارا  مانند  نیز  او  بافی.  قالب  مانند  سوزنی 
باید  زنان  تاکید می کند تحصیالت  اسمیت  لی 
مناسب  »زمینه های  و  کند  پیدا  توسعه  و  بهبود 
آن ها  درونی  انرژی  و  قدرت  برای  منصفانه  و 

گشوده شود«. 
او الیزابت بلک ویل را که در آمریکا به عنوان 
از  زمان  آن  در  و  بود  دیده  آموزش  پزشک 
)لی  می کرد.  ستایش  می کرد،  دیدن  انگلستان 
اسمیت و پارکز، نه تنها در لندن بلکه در مراکز 
برای  را  سخنرانی های  نیز  کوچک تر  شهرهای 
بلک ویل هماهنگ کرده بودند(. اما برعکس 
بسیاری از فمنیست های دوران پیشین، و بخاطر 
باید ادعاهای غیر  این که زنان  به  او  باور عمیق 
متواضعانه و غیر منطقی خود را کنار بگذارند، 
با درخواست های روزافزون  او هم دردی کمی 

زنان در مورد حق رای از خود نشان می داد. 
بخش  در  که  همان طور  کوب  پاور  فرانسس 
»قانون  برای  کمپاینی  از  شد،  اشاره  آن  به  قبل 
و  می کرد  نمایندگی  متاهل«  زنان  دارایی های 
حامی تحصیالت برای زنان بود؛ او هم چنان با 
حمایت  برای  نمی توانند  زنان  این که  به  اعتقاد 
از عالیق یا منافع شان، ضرورتا به مردان متکی 
باشند، به جنبش حق رای زنان پیوست. گاهی 
و  باورها  بر  حدی  تا  او  طبقاتی  خودستایی 
مباحث او تاثیرگذار بود. او با خشم بیان می کرد 
توانایی  و  لیاقت  قانوناً  برتر،  طبقۀ  زنان  »ما  که 
اما هنوز حق رای  اموال مان را داریم،  مالکیت 
ما انکار می شود )و من به خود حق می دهم که 
تحصیالت مان  و  هوش  به خاطر  ما  کنم  اضافه 
که حداقل از بخشی از رای دهندگان مرد باالتر 
است، طبیعتاً شرایط مورد نیاز را دارا هستیم(«. 
او شدیداً محافظه کار بود اگرچه اختالفات او 
در  تا  شد  باعث  نهایت  در  رادیکال  شاخۀ  با 
رای  طرفدار حق  به رشد  رو  از جنبش   ،1867

زنان نیز کناره گیری کند.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش بیست و دوم

برگردان: صادق فاضلی منبع: گادیننویسنده: فرهاد پیکار

طالبان چرا به تهران رفتند؟

این است که طالبان اخیراً  واقعیت 
علیه  بر  فرقه ای  خشونت های 
کرده اند.  محکوم  علناً  را  شیعیان 
در هفدهم اپریل، وقتی اعالم شد که 
مرکزی  مناطق  در  پنج غیرنظامی 
شده اند،  کشته  و  ربوده  کشور 
مقامات محلی طالبان را متهم به این 
کشتارها آن ها کردند. ولی، طالبان 
این  اعالمیه ای  طی  بعد  روز  یک 
ادعا را رد کردند و گفتند که اداره ی 
"معلوم الحال"  رسانه های  و  کابل 
می خواهند به خشونت های فرقه ای 
دامن بزنند. این اعالمیه می گفت که 
جنگ جویان طالب آن منطقه، سعی 
هزاره  "هم وطنان  که  بودند  کرده 
ولی  دهند"،  نجات  و  کرده  پیدا  را 
آن ها پیش از آن که این جنگ جویان 
کشته  شوند  یافتن شان  به  موفق 

شده بودند.
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اوباما در پیامش که کشته شدن بن الدن را 
اعالم کرد، »تیم کوچکی از امریکایی ها« 
را به خاطر احتیاط شان در پرهیز از تلفات 
غیرنظامی نیز ستود و گفت:»پس از یک 
را  الدن  بن  اسامه  آنان  آتش،  تبادله ی 
گرفتند.«  اختیار  در  را  او  جسد  و  کشتند 
مورد  دو  جزئیات  باید  پیام  این  از  پس 
باید ساخته می شد. توضیح جریان  دیگر 
و  بود  نیفتاده  اتفاق  که هرگز  تبادل آتش 
جسد  می داد  توضیح  که  دیگری  داستان 
باز هم پیشتر گام  اوباما  بن الدن چه شد. 
گذاشت و پاکستانی ها را ستود:»این نکته 
را به خاطر داشته باشیم که همکاری های 
منجر  تروریزم  با  مبارزه  در  پاکستان  با  ما 
او  که  خانه ای  و  الدن  بن  کردن  پیدا  به 
بیانیه  در آن زندگی می کرد،  گردید.« این 
با  را  پاشا  و  کیانی  کردن  آشکار  خطر 
از  پس  سفید  کاخ  اصرار  داشت.  خود 
بود،   گفته  اوباما  را  آنچه  که  بود  این  آن 
نادیده بگیرد و به هر کسی که با رسانه ها 
صحبت می کند تأکید کند که پاکستانی ها 
هیچ نقشی در کشتن اسامه بن الدن بازی 
تمام  وضاحت  با  اوباما  بیانیه ی  نکردند. 
یقینا  اوباما  که  کرد  خلق  را  برداشت  این 
نمی دانسته که بن الدن در ایبت آباد بوده 
است،  اما »درباره ی احتمال« آن معلومات 
این  نخست  که  شد  باعث  این  داشت. 
زمانی  عملیات  تیم  که  شود  خلق  داستان 
مشخص کردند که آنان اسامه بن الدن را 
کشته  اند که یک عضو تیم عملیات خاص 
او  جسد  کنار  بود،  فت  شش  قداش  که 
فت  شش  جسد  آیا  که  بفهمد  تا  خوابید 
طول دارد یا نه، چون معلوم بود که قد بن 
الدن شش فت است. سپس آزمایش دی . 
می شود  انجام  او  جسد  از   )DNA( اِ  ان. 

نیروهای  که  می دهد  نشان  اطمینان  با  و 
اما  اند.  کشته  را  الدن  بن  خاص  عملیات 
از  سیا،  بازنشسته ی  مقام  ادعای  براساس 
عملیات  نیروهای  نخستین  گزارش های 
ویژه،  روشن نبود که آیا جسد بن الدن به 
صورت کامل یا بخشی از آن به افغانستان 

انتقال داده شده بود؟ 
رابرت  سیا،  بازنشسته ی  مقام  گفته ی  به 
گیتس تنها کسی نبود که به خاطر تصمیم 
بن  قتل  درباره ی  صحبت  بر  مبنی  اوباما 
ادعاهایش  ساختن  واضح  بدون  الدن 
او  »اما  بود.  شده  ناراحت  پیش،   از  پیش 
نه  اوباما  کرد.  اعتراض  که  بود  کسی  تنها 
تنها به گیتس که به همه خیانت کرد. این 
غبار جنگ نبود. این واقعیت را که توافقی 
تحلیل  و  بود  گرفته  انجام  پاکستان  با 
احتمالی از آنچه می توانست بر اثر بعضی 
حتا  نداشت-  وجود  دهد،  رخ  اشتباهات 
اما  بود.  نشده  صحبت  مسایل  این  روی 
بودند  مجبور  آنان  شد،   اشتباه  که  زمانی 
و  نیرنگ  برای  بسازند.«  نوی  داستان  که 
آن  و  داشت  وجود  مشروع  دلیل  فریب، 
استخبارات  افسر  آن  نقش  که  بود  این 
پاکستانی باید محفوظ نگهداشته می شد. 

به زودی پس از اعالم این که قتل بن الدن 
به تیم مطبوعاتی کاخ سفید گفته شده بود 
که قتل بن الدن »اوج سال ها کار محتاطانه 
که  بود«  استخباراتی  پیشرفته ی  خیلی  و 
شمول  به  قاصدان  از  گروهی  تعقیب  بر 
تمرکز  بود،   الدن  بن  به  نزدیک  که  کسی 
بود که  به گزارش گران گفته شده  داشت. 
اداره ی  از تحلیل گران خاص سیا و  تیمی 
 NAtioNAl Security( امنیت ملی
به یک مجتمع  تا  را  قاصد   )ADviSor
در  محفاظت شده  شدیدا  دالری  ملیون 

اهل  نظارت،   ماه ها  از  بعد  بودند.  کرده  تعقیب  ایبت آباد 
یک  که  داشتند  باال«  »اطمینان  متحده  ایاالت  استخبارات 
هدف با ارزش باال در آن مجتمع زندگی می کند و »چنین 
فرد  آن  که  دارد  وجود  قوی  احتمال  که  بود  شده  ارزیابی 
متحده  ایاالت  خاص  عملیات  تیم  باشد.  الدن«  بن  اسامه 
در هنگام وارد شدن به مجتمع با سه مرد درگیر نبرد شدند 
دو  که آن  بود  این  بر  باور  آنان کشته شدند.  تن  هر سه   و 
تیم  اعضای  از  یکی  بودند.  الدن  بن  قاصدان  دیگر،  تن 
مطبوعاتی پرسیده بود، آیا بن الدن به دفاع از خود برخاسته 
بود؟ یکی از توضیح  دهندگان جواب داده بود: »بلی، او در 
برابر نیروی حمله ی ما مقاومت کرده بود و در جریان تبادل 

آتش کشته شد.« 

سونیتا علیزاده یکی از جدیدترین رپ خوان های کشور است. "منوببخشید که افغان هستم" 
یکی از معروف ترین خواندن های او می باشد. سونیتا در والیت هرات متولد شده، در دوران 
آن جا  را  سال   11 مدت  و  است  ایران شده  به کشور  مهاجرت  به  مجبور  طالبان  حکومت 
زندگی کرده است. سونیتا در این مدتی که در ایران زندگی کرده است، 3 سال را با خانواده 
اش یک جا بوده و هشت سال را به تنهایی و دور از خانواده زیسته است. سونیتا مانند دیگر 
مهاجران افغانی، به دلیل نداشتن مدرک اقامت در ایران از آموزش در مدارس ایرانی محروم 
بوده. او دوره های آموزش ابتدایی را در مسجدی فرا گرفته، بعد تا صنف دهم  در مدرسه 
به  ایرانی  خصوصی  مدرسه  این  در  سونیتا  گفته  به  است.  خوانده  درس  »مهر«  خصوصی 
افغان ها اجازه داده که درس بخوانند. سونیتا  در این مدرسه به هنر موسیقی و ورزش روی 

آورده است. 
سونیتا علیزاده از خاطرات تلخ و شیرین دوره مهاجرت اش در ایران چنین می گوید: »دور از 
وطن همه به مشکل بر می خورند. عده ی که مارا نمی پذیرفت و عده ی دیگری هم بودند که 
دوستان خوبی برای ما شدند. برای حل یک مشکل همه دست به دست هم می دادیم. بودند 
کسانی که زخم زبان های شدیدی نثار مان می کردند مانند این" نمیامدی، مگر دعوت نامه 
برایت فرستاده بودیم". ایران برای ما یک جای امن بود، اما، این امنیت رفته رفته جایش را 

به نا امنی و شکست غرور مان داد.
را  »رپ خوانی  می گوید:  چنین  کرده،  انتخاب  را  رپ خوانی  چرا  این که  مورد  در  سونیتا 
ناگفته ام را و آن درد هایم را که مرا از درون می خورد،  بتوانم حرف های  تا  انتخاب کردم 
به گوش دیگران برسانم. دردهایی که مرا 8 سال به تنهایی و انزوا کشاند. 8 سال تنهایی که 
بخاطر ازدواج اجباری کشیدم«. سونیتا از این که در جامعه ی بزرگ شده که به زن بودنش 
احترامی نشده، اهمیتی به خواسته هایش داده نشده و همیشه با چشم حقارت به طرفش نگاه 

شده، رنج می کشد. 
سونیتا هشت سال را به تنهایی زندگی کرده است. دلیلش این بوده که خانواده اش می  خواسته 
وی را مجبور به ازدواج کند. اما او به این تصمیم مخالفت کرده و راه مبارزه را پیش می گیرد. 

تن به خواسته ی خانواده و ازدواج اجباری نمی دهد.  
سونیتا با راضی کردن خانواده اش، در جامعه ی که آوازخوانی یک تابو به شمار می رود، به 
سختی توانست به موسیقی روی آورد. ابتدا کارهایش را بصورت زیر زمینی آغاز کرد و اولین 
آهنگش را تحت نام "منو ببخشید که افغان هستم" ثبت کرد. سونیتا درمورد این آهنگش 
می گوید: "این آهنگم گفتنی زیادی دارد؛ موضوع آن در مورد کسانی اند که بعضی وقت ها 
یادشان می رود که همه انسان های روی زمین، احساس وغرور دارند و نباید به هویت شان 

توهین شود".
برای شرکت  افغان ها  برای تشویق  باعث شهرت سونیتا گردید که سال گذشته  این آهنگ 
در انتخابات ریاست جمهوری ساخته بود. سونیتا بعد از نشر این آهنگ، از طرف نهادهای 

دولتی و بین المللی جایزه ی ویژه »بهترین آوازخوان زن افغان« را از آن خود نمود. 
سونیتا، در مجموع 7 آهنگ ثبت شده دارد که دو تای آن تبدیل به کلیپ تصویری گردیده و 
روی ثبت یک آهنگ دیگرش کار می کند. موضوعاتی  را که بانو علیزاده در آهنگ هایش 
گنجانیده، در باره مشکالت زنان؛ بخصوص زنان افغان، سیاست، اوضاع فرهنگی و وضعیت 

مهاجرین افغان در ایران می باشد.
آن  و  می کند  یاد  نیکویی  به  ایرانی  خواننده  مقامی  قایم  رخساره  با  آشنایی اش  از  سونیتا 
در  توانسته  او  کمک  به  سونیتا  می داند.  موسیقی  عرصه  در  پیشرفت هایش  سرچشمه ی  را 
کنار  در  می کند  زندگی  آمریکا  در  اکنون  سونیتا  بگیرد.  را  برتر  مقام  و  شرکت  مسابقات 

آوازخوانی، مصروف تحصیل است. 

داستان ناگفته ی
منو ببخشید قتل اسامه بن الدن

 که افغان هستم...

بیانیه ی اوباما با وضاحت تمام این 
برداشت را خلق کرد که اوباما یقینا 
نمی دانسته که بن الدن در ایبت آباد 
بوده است،  اما »درباره ی احتمال« 
آن معلومات داشت. این باعث شد 
که نخست این داستان خلق شود که 
تیم عملیات زمانی مشخص کردند 
که آنان اسامه بن الدن را کشته  اند 
که یک عضو تیم عملیات خاص که 
قداش شش فت بود، کنار جسد او 
خوابید تا بفهمد که آیا جسد شش 
فت طول دارد یا نه، چون معلوم بود 
که قد بن الدن شش فت است. سپس 
آزمایش دی . ان. اِ )dna( از جسد او 
انجام می شود و با اطمینان نشان 
می دهد که نیروهای عملیات خاص 
بن الدن را کشته اند. اما براساس 
ادعای مقام بازنشسته ی سیا، از 
گزارش های نخستین نیروهای 
عملیات ویژه،  روشن نبود که آیا 
جسد بن الدن به صورت کامل یا 
بخشی از آن به افغانستان انتقال 
داده شده بود؟ 

بخش ششم



پرنس  که  سالی  بود؛  پرماجرایی  سال   1981 سال 
سفینه  کردند،  ازدواج  دایانا  پرنسس  و  چارلز 
انجام  را  فضایی  موفق  اولین سفر  کلمبیا  فضایی 
داد و جان لئون- خواننده معروف گروه بیتل ها- به 
دست یکی از هوادارانش کشته شد و مدتی بعد، 
جهان از بیامری جدیدی در میان مردان همجنس 
بقیه  اما  ایدز. و  بیامری  باخرب شد:  گرا در آمریکا 

ماجرا؟
فرد  ایمنی  سیستم  آن  در  که  جدید  بیامری  این 
به تدریج از بین می رفت، در ابتدا اسامی دیگری 
نقض  )نشانگان  ایدز  نام  نهایت  در  اما  داشت 
سیستم ایمنی اکتسابی( را به خود گرفت. به مرور 
مشخص شد که این بیامری فقط مختص مردان 
هم جنس گرا نیست و همه افراد با هر گروه سنی 
از  بعد  که  مبتال شوند، چنان  آن  به  است  ممکن 
مدت کوتاهی با شدت در رسارس جهان گسرتش 

یافت.
علت  تا  کشید  طول  سال  دو  حدود  زمان  آن  از 
 1983 سال  در  شود.  مشخص  بیامری  این  اصلی 
توانستند  پاریس  پاستور  انستیتو  دانشمندان 
ویروسی را که عامل این بیامری بود، پیدا کنند و 
این ها  با همه  نام گرفت.  این ویروس اچ آی وی 
مردم از این بیامری جدید اطالع چندانی نداشتند 
معروف  هرنپیشه  هادسن-  راک   ،1985 سال  در  تا 
آمریکایی- به علت این بیامری از دنیا رفت و بعد 

از آن، ایدز در جهان شناخته شد.
پنجره سالمت

از قدیم گفته شده که چشم، دریچه روح و دهان، 
که  است  ترتیب  همین  به  است.  سالمت  دریچه 
در بسیاری موارد اولین عالمت های یک بیامری 
باکرتی  در دهان دیده می شود. در رشایط عادی، 
فرد  اما  دارند  وجود  دهان  محیط  در  زیادی  های 
می تواند با بهداشت این باکرتی ها را تحت کنرتل 
فرد  دفاعی  سیستم  بیامری،  موارد  در  اما  آورد  در 
قارچ  ها،  ها، ویروس  باکرتی  انواع  و  ضعیف شده 
پیدا  ابراز وجود  فرصت  توانند  می  ها  انگل  و  ها 
کنند. در بیامری ایدز نیز همین رشایط ایجاد می 
شود. در این بیامری، ویروس اچ آی وی وارد بدن 
حمله  سفید  های  گلبول  به  ابتدا  در  و  شود  می 
می کند. این سلول ها سد اول مبارزه با بیامری ها 
بینند، فرد منی  هستند و هنگامی که آسیب می 
تواند در مقابل عفونت های مختلف از خود دفاع 

کند.
برخورد اول

آلوده شدن فرد به وسیله ویروس اچ آی وی اغلب 
آلوده،  خون  دریافت  آلوده،  های  سوزن  وسیله  به 
انتقال از طریق مادر به جنین، متاس های جنسی و 

متاس مستقیم با خون یا مخاط ایجاد می شود. در 
به ویروس آلوده شده است،  روزهای اولی که فرد 
اغلب عالمت مشخصی وجود ندارد اما در حدود 
سه تا شش هفته بعد در بعضی موارد عالمت های 
شبیه آنفلوآنزا به تدریج ظاهر می شوند مانند تب، 
رسدرد، خستگی، اسهال و رسفه های خشک. پس 
از آن، به تدریج سایر عالیم در بیامر منایان می 
شود هامنند عرق شبانه، کاهش حافظه، افرسدگی، 
دهان،  داخل  قرمز  های  لکه  وزن،  رسیع  کاهش 
غدد  تورم  دهانی،  برفک  چشم،  پلک  یا  بینی 

لنفاوی گردن و زیربغل.
از مدتی  نیستند و پس  این عالیم چندان واضح 
تا چند سال  است  فرد ممکن  و  روند  بین می  از 
هم  امر  همین  ندهد.  نشان  را  دیگری  عالمت 
خطرناک است چون فرد منی داند که مبتال شده 
کند.  بیامر  را  افراد  سایر  که  دارد  احتامل  و  است 
پس از طی این مدت، سیستم ایمنی فرد به تدریج 
طلب  فرصت  های  عفونت  انواع  و  شده  ضعیف 
می  بیامر  فرد  در  متعدد  مشکالت  بروز  موجب 

شوند.
عالیم دهانی

جزو  ایدزی  بیامران  در  دهانی  مشکالت  شاید 
مهم ترین مشکالت آن ها نباشد اما حقیقت این 
است که این مشکالت می توانند چنان آزادهنده 
شوند.  فرد  خوراک  و  خورد  مانع  حتی  که  باشند 
قابل درمان  این مشکالت  از  بسیاری  خوشبختانه 

هستند.
از طرفی می توان گفت که دهان اولین منطقه ای 
است که عالیم بیامری را نشان می دهد. به همین 

دلیل اطالع از این عالیم اهمیت زیادی دارد.
برفک

بد دهان  بیدار می شویم، طعم  که  ما صبح  همه 
و الیه سفیدرنگی را روی دندان هایامن می بینیم 
که ناخوشایند است، اما با مسواک زدن این عالیم 
برطرف می شوند. در بیامر اچ آی وی مثبت، این 
با مسواک زدن برطرف منی شوند. آن  مشکالت 
یعنی  طلب  فرصت  عفونت  ترین  شایع  دچار  ها 
قارچی است  بیامری،   این  اند. علت  برفک شده 
که به طور طبیعی در بدن ما وجود دارد اما سیستم 

ایمنی در حالت طبیعی مانع رشد آن می شود.
این  دارند،  ضعیفی  ایمنی  سیستم  که  افرادی  در 
قارچ رشد رسیعی یافته و لکه های سفیدرنگی را 
روی زبان، داخل گونه، ته گلو و زیر زبان به وجود 
خطرناکی  چندان  رشایط  دهان  برفک  آورند.  می 
می  وجود  به  گلو  در  که  هایی  برفک  اما  نیست 
اند و همچنین سبب درد شده و  آیند، خطرناک 
با  را  مشکل  این  کنند.  می  دشوار  را  غذاخوردن 

تا حد زیادی  مرصف داروهای ضدقارچ می توان 
با  همراه  دهان  خوب  بهداشت  کرد.  برطرف 
نکشیدن سیگار و ننوشیدن الکل هم می تواند تا 

حدی احتامل بروز آن را در بیامران کم کند.
زخم های دهانی

از این زخم ها، زخم های آفتی هستند که  یکی 
اشکال گرد یا بیضی داشته و به رنگ سفید یا زرد 
با هاله ای قرمزرنگ در اطراف آن دیده می شوند. 
طور  به  و  بوده  دردناک  بسیار  بزرگ  های  آفت 
داخل  خصوص  به  فرد،  دهان  در  ای  تکرارشونده 
گونه و روی زبان و لب بروز می کنند. زخم های 
های  زخم  شوند،  می  ایجاد  دهان  در  که  دیگری 
یک  فعالیت  اثر  بر  که  هستند  )هرپس(  تبخال 
نوع ویروس به وجود می آیند. تبخال ها اغلب در 
توانند دردناک  اطراف لب ظاهر می شوند و می 
را  مشکالتی  توانند  می  هم  ها  زخم  این  باشند. 

برای غذاخوردن فرد به وجود بیاورند.
لکوپالکیای مویی

لکه  سفیدرنگ  مناطق  صورت  به  حالت  این 
مانندی در سطح خارجی زبان، طرفین زبان، داخل 
گونه یا لب پایین بروز می کند و برخالف برفک 
قابل پاک شدن نیست. عامل به وجود آورنده آن 
ویروس است و با داروهای ضدویروس می توان آن 

را تا حدی درمان کرد.
دهان خشک

این رشایط اغلب بر اثر مرصف داروهای ضدایدز 
به وجود می آید و سبب افزایش پوسیدگی های 
دندانی شده و مشکالتی را برای جویدن، خوردن، 
قورت دادن و حتی صحبت کردن فرد به وجود می 

آورد.
بیامری های لثه

طبیعی است که هر رشایطی که دفاع و ایمنی بدن 
را پایین بیاورد، روی لثه هم اثر خواهدگذاشت. در 
بیامران اچ.آی.وی مثبت در اغلب مورد مشکالت 
به  گاهی  مشکالت  این  خورد.  می  چشم  به  لثه 
صورت  به  گاهی  و  لثه  خفیف  التهاب  شکل 
شدیدتر بروز می کند که سبب خون ریزی هایی 

از لثه می شود.
موجب  که  است  حدی  به  گاهی  لثه  بیامری 
تخریب استخوان اطراف دندان شده و به لق شدن 
باید بگوییم که  اما در کل  دندان منجر می شود 
و  نیستند  ایدز  بیامری  مختص  ها  عالمت  این 
فرد  که  نیست  این  دهنده  نشان  عالیم  این  دیدن 
مبتال به ایدز شده است! در بسیاری از بیامری ها 
نهایت،  در  شوند.  می  دیده  هایی  عالمت  چنین 
این  درباره  توان  می  خون  آزمایش  انجام  با  تنها 

بیامری اطمینان پیدا کرد. )برترین ها(
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بگو مگو از

فردا در امریکا "روز یادبود" است. روز یادبود به خاطر 

نیروهای  فشانی های  جان  از  ارج گذاری  و  یادآوری 

در  و  می گردد  بررگزار  ساله  همه  کشور  این  امنیتی 

از کشور  یاد و خاطرات عزیزانی که در راه دفاع  آن 

اند، یک  از بین رفته  از منافع کشور،  و در راه دفاع 

بار دیگر زنده می شود و بدین ترتیب به پدر و مادر، 

همرس و فرزند و برادر و خواهر این از دست رفته ها می گویند که فداکاری عزیزان 

شان هیچ وقتی در نزد مردم و دولت فراموش نخواهد شد. 

پدران و مادران، همرسان و فرزندان و خواهران و برادرانی که عزیزان شان را از 

افتخار  بلکه  نیستند،  گله مند  و  دل خور  دولت  و  مردم  از  تنها،  نه  اند،  داده  دست 

می کنند که عزیزانی را در راه مملکت از دست داده و عزم دارند که خود پا جای پای 

این عزیزان از دست رفته شان بگذارند و این طور است که حس وطن دوستی و دفاع 

از منافع کشور، در میان نسل های بعدی تداوم یافته و هر رسباز این وطن مطمین 

است که با فداکاری شان، خود و خانواده اش فراموش نشده، بلکه در قلب مردم 

هم چنان جا خواهد داشت. 

از  می توانند  حداقل  ندارند،  ابتکار  خود  اگر  اما،  افغانستان  در  ما  مردان  دولت 

از  کنند. کاش  الگو برداری  امنیتی کشور،  نیروهای  از  تقدیر  برای  دیگر  کشورهای 

تقدیر شود و  راه وطن هر روز شهید می شوند،  ما که در  جان فشانی های عزیزان 

خانواده های شان مورد حامیت قرار گیرند.

پروژه  اول  مرحله  موفقیت  از  بل  کمپ  جرنال 

داعش در افغانستان خرب داد

"ژنرال جان کمپ بل، فرمانده نیروهای بین املللی 

فعاالنه  داعش  گروه  که  گفته  افغانستان  در 

اماهنوز  است،  کشور  این  در  رسبازگیری  رسگرم 

عملیات خود را رشوع نکرده است." بی بی سی.

رسبازگیری(  )نه  رسبازدهی  و  تجهیز  که  باشد  این  شاید  جرنال  گپ  معنای 

شان  پیامنان  هم  و  ناتو  عضو  کشورهای  استخبارات  نظارت  تحت  داعش 

موفقیت  خرب  که  است  رسیده  اش  وقت  اکنون  و  رفته  پیش  "خوب"  تاکنون 

سازند.  رشیک  رسانه ها  با  ماموریت  این  تکمیل  در  را  بین املللی  همکاران 

آماده  داعش  پروژه  دوم  مرحله  آغاز  برای  را  اذهان  بل  واقع جرنال کمپ  در 

می سازد و می گوید منتظر خربهای "تاپ" باشید.

قومندان ما به اروپایی های بی غیرت خوب پاسخ 

داده!

مجاهدین  حامیت  به  کنفرانسی   1366 سال 

یکی  و  بوده  برگزار شده  پاریس  در شهر  افغانستان 

از  منایندگی  به  قندهار  والیت  مشهور  قومندان  از 

مجاهدین در این کنفرانس اشرتاک کرده تا به ژورنالیستان پاسخ بدهد و نیازمندی 

مجاهدین را بگوید.

از  اما  پارملان فرانسه می گوید که دلیری مجاهدین را می ستاییم  از اعضای  یکی 

جنگ گروه های جهادی بین شان می رشم ایم. 

عصبی  قومندان  می کند،  ترجمه  قومندان  به  را  فرانسه  پارملان  مناینده  سخن 

می شود و می گوید: "از این که ما بین خود جنگ می کنیم، شام خجالت می کشید 

یا دفاتر  بازارها  تنبان در  بدون  برهنه  پاهای  با  تان  زنان  و  چرا زمانی که دخرتان 

می روند، خجالت منی کشید؟"

از  نقل  به  علمی،  محمود  حامد  سید  از  خاطرات  غیرت"  بی  "اروپایی های  منبع: 

از حسن   "280 دری، ص  ادبیات  بر  اجتامعی  و  نظام های سیاسی  "تاثیر  کتاب 

فضایلی.

*این کتاب را می خوانم، این جا رسیدم و خوب خنده ام گرفت و نتوانستم غیرت مان 

را از دوستان دریغ بدارم!

راستی٬ امو فالبینک سیاسی کجایه ؟

و  می نالید  آی  اس  آی  مداخله  ی  از  همیشه  او 

شکایت داشت و بسیار تند به پاکستان می تاخت. 

درباره  بودکه  اشخاصی  رک ترین  از  یکی  او 

بی پرده  ما  رشقی  همسایه  این  شیطنت های 

می گفت.

او درانتخابات فال دید و گفت که من استخاره کردم و آقای ارشف غنی برای 

ریاست جمهوری افغانستان به خیر وصالح است. دراین روزها که جنجال های 

جایش  واقعن  باالگرفته٬  پاکستان  استخباراتی  سازمان  با  امنیتی  توافق نامه 

خالی است!

رسزمین  این  باغیرِت  مرِد  میلیون  پانزده  کم  چند 

و  بزنند  که  می رسد؛  زن شان  به  زورشان  -فقط- 

ـَـنند و بکشند! بکـ

همه  جنایتکار،  و  تفنگی  و  طالب  چند  برابر  در 

موِش مرده اند و تا بـیــــــــــــخ مطیع  ُو منقاد!

Mohammad Ali Hemmat 

Younus Negah

یعقوب یسنا

Salman Ali Oruzgani

Barry Salaam
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اتلتیکو مادرید بازگشت احتمالی 
فالکائو را رد کرد

پوگبا به تیمی می رود
 که بیشتر پول بدهد

ویدال؛ جانشین احتمالی آلوس 
در بارسلونا

ایتد رسام  همین یک شنبه ی که گذشت، باشگاه منچسرتیون

اعالم کرد که قرارداد قرضی رادامل فالکائو متدید نخواهد 

شد و او به موناکو باز می گردد.

فالکائو که در واپسین ساعات نقل و انتقاالت تابستانی سال 

از  پوندی  میلیون   6 قراردادی  ا  ب و  قرضی  بصورت  گذشته، 

این  پیراهن  ا  ب بازی خود  در 26  پیوست،  ایتد  یون به  موناکو 

تنها 4 گول به مثر رساند و  انگلیس،  برتر  باشگاه در لیگ 

ایتد تصمیم گرفتند تا قرارداد  بدین ترتیب مدیران منچسرتیون

اید به موناکو برگردد.  این بازی کن را متدید نکنند و فالکائو  ب

ا ماریو  بالفاصه خربی منترش شد مبنی بر معاوضه فالکائو ب

مانژوکیچ، مهاجم کروات اتلتیکو مادرید اما نرشیه AS به نقل 

ابع نزدیک به باشگاه اتلتیکو، در گزاشی ادعا کرد که  از من

پیش  کلمبیایی،  مهاجم  منی گردد.  باز  اتلتیکو  به  فالکائو 

از پیوسنت به موناکو، دو فصل عالی را در اتلتیکو پشت رس 

اره آن روزها را تکرار  گذاشته بود و بسیار عالقه مند است تا دوب

کند اما مدیران اتلتیکو این بازگشت را نه از لحاظ ورزشی و 

ینند و به همین دلیل  نه از لحاظ اقتصادی به سود خود منی ب

پیشنهاد موناکو را رد کرده اند.

فرانسوی  ستاره  پوگبا،  پل  برنامه های  مدیر  رایوال،  مینو 

مدیر  ندود،  پاول  ا  ب استادیوم  یوونتوس  در  شنبه  روز  یووه، 

ورزشی باشگاه یوونتوس دیدار کرد.

ازار نقل  ب ا به هدف اول تیم های بزرگ اروپایی در  پل پوگب

این ستاره 22 ساله،  بدل شده است.  تابستانی  انتقاالت  و 

با عمل کرد درخشان خود در ترکیب یوونتوس در سه سال 

اخیر، به بهرتین و گران ترین بازی کن جوان حال حارض اروپا 

ا، ریال مادرید، سیتی و  بارسلون بدل شده و تیم هایی چون 

پی اس جی، مشرتیان جدی او محسوب می شوند. 

یوونتوس  بازی  متاشای  برای  یک شنبه  روز  رایوال،  مینو 

در  و  بود  رفته  یوونتوس  اختصاصی  روزشگاه  به  اپولی  ن و 

طبق  نشست.  گفتگو  به  ندود  پاول  ا  ب بازی  این  حاشیه 

گزارش پخش شده در شبکه اختصاصی یوونتوس، ندود در 

ا را به کدام  جریان این مالقات از رایوال پرسیده است که پوگب

است:  گفته  در جواب  نیز  رایوال  و  کرد  منتقل خواهی  تیم 

هرجا که پول بیشرتی برای او بدهند.  

ا، مبلغ 100  الزم به ذکر است که یوونتوس برای فروش پوگب

میلیون یورو در نظر گرفته است.

توجه  مورد  سویا،  باشگاه  ساله   25 مدافع  ویدال،  الکس 

احتاملی  جدایی  صورت  در  و  گرفته  قرار  ا  بارسلون مسئوالن 

آلوس، او یکی از مهم ترین گزینه های جانشینی این مدافع 

برزیلی خواهد بود.

نشست خربی دنی آلوس که دیروز برگزار شد، حاوی خربهای 

ا نبود و احتامال شاهد جدایی این  خوبی برای مدیران بارسلون

قهرمانان  لیگ  فینال  بازی  از  پس  برزیلی  ارزش مند  مدافع 

ا 5 عنوان قهرمانی اللیگا و دو یا سه  ب خواهیم بود. آلوس 

قهرمانی چمپیونزلیگ، بارسا را ترک خواهد کرد. 

یا، از بازی کنانی نظیر متیو  ماه گذشته نرشیات چاپ کاتالون

برای  مانکیو  و  گاسپار  ینیو،  فاب پیژچک،  آئوریه،  دارمیان، 

دپورتیوو  موندو  امروز  اما  بودند  داده  خرب  آلوس  جانشینی 

ادعا کرد که الکس ویدال، مدافع ارزشمند سویا، از بیشرتین 

شانس برای جانشینی آلوس برخوردار است. 

بازی  بارسا  نوجوانان  دوم  تیم  برای  ویدال فصل 2002-2001 

اتینایکوس، مایورکا  می کرد. او سابقه بازی برای ناستیچ، پان

و آملریا را نیز در کارنامه دارد. ویدال در کارهای تهاجمی به 

نیز هم چون  او  دارد.  بیشرتی  تبحر  دفاعی،  کارهای  نسبت 

ا، زیر نظر اونای امه ری، به یک بازی کن شاخص  ب یوردی آل

والنسیا  امه ری در  به ذکر است که  تبدیل شده است. الزم 

ا بود. ب مربی یوردی آل

آلوس : 
بارسلونا برای من ارزش قائل نیست

آگوئرو در فهرست خریدهای تابستانی 
ریال مادرید

مسی، سوارز و نیمار
 در جمع برترین مهاجمان اروپا

اینتر به دنبال خرید مهاجم
 از ریال و بارسا

استراحت 39 روزه رونالدو 
و 7 ستاره دیگر ریال

مودریچ:
 آنچلوتی بهترین مربی برای ریال است

مرگ یک فوتبالیست آرژانتینی دیگر
 در زمین فوتبال

دنی آلوس طبق وعده، در نشستی خربی در 

محل باشگاه بارسلونا حارض شد تا در مورد 

وضعیت آینده خود در بارسا صحبت کند.

قرارداد  ا  بارسلون ا  ب  2015 جون   30 تا  آلوس 

دو  قراردادی  او  به  باشگاه  سوی  از  و  دارد 

ساله پیشنهاد شده است. مفاد این قرارداد 

قرار  برنامه هایش  مدیر  و  او  رضایت  مورد 

نگرفته و شایعات در مورد جدایی او روز به 

روز قوت می گیرند. 

آلوس در این کنفرانس خربی به خربنگاران 

مجهول  هنوز  ا  بارسلون در  من  آینده  گفت: 

بخاطر  دارم.  یاز  ن بیشرتی  تفکر  به  است. 

دوست  مرا  می دانم  که  هواداران  به  عالقه 

بارسلونا  پیراهن  برای  که  احرتامی  و  دارند 

قائل هستم، تنها به دو فینال پیش رو فکر 

می کنم. آن چه مسلم است تا 7 جون یعنی 

پس از بازی فینال لیگ قهرمانان بازی کن 

بینیم که  اید ب بارسلونا هستم و پس از آن ب

چه پیش می آید. 

شایعات  مقابل  در  تا  ام  شده  حارض  اینجا 

بخاطر  من  می گویند  کنم.  دفاع  خودم  از 

ا جدا شوم. پول  پول قصد دارم تا از بارسلون

برای حضور در  به آن  تنها چیزی است که 

که  مدت هاست  منی کنم.  فکر  ا  بارسلون

همیشه  و  می کنم  بازی  باشگاه  این  برای 

به آن افتخار کرده ام اما احساس می کنم، 

قراردادی که به من پیشنهاد شده، در شان 

ا انجام داده  من و خدماتی که برای بارسلون

ام نیست. 

قائل  ارزش  من  برای  باشگاه  می کنم  فکر 

روی  فشار  و  سازی  جو  قصد  است.  نشده 

فکر  بیشرت  اید  ب ندارم.  را  باشگاه  مدیران 

من حفظ  منزلت  و  شان  که  گفتم  اما  کنم 

درصد   200 من  حارض  حال  در  است.  نشده 

کادر  ا  ب درصد   10 تنها  و  هم تیمی  هایم  ا  ب

مدیریتی باشگاه هستم. 

فهرست  در  دیگر  ار  ب یک  آگوئرو  رسخیو 

ریال  باشگاه  رئیس  پرز،  فلورنتینو  خرید 

مادرید قرار گرفته است.

مهاجم  این  که  نیست  ار  ب اولین  این 

قرار  مادرید  ریال  موردتوجه  آرژانتینی 

حضور  اتلتیکو  در  زمانیکه  او  می گیرد. 

پوشیدن  آستانه  تا  ار  یک ب نیز  داشت 

اما  رفت  پیش  مادرید  ریال  پیراهن 

به  را  او  اتلتیکو  مدیران  نهایت  در 

کردند.  واگذار  منچسرتسیتی 

انگلیس،  برتر  لیگ  فصل  این  گول  آقای 

فهرست  در   ،TVSPORT ادعای  به 

قرار  مادرید  ریال  تابستانی  خریدهای 

گرفنت  خدمت  به  برای  ریالی ها  و  دارد 

به  نیز  یورو  میلیون   90 حارضند  او 

این  طبق  کنند.  پرداخت  منچسرتسیتی 

بنزما  آگوئرو،  انتقال  صورت  در  گزارش، 

مجبور به ترک ریال مادرید خواهد شد.

فوق ستارگان حارض در خط حمله این فصل 

ا، رکورد بیشرتین گول زده را در میان  بارسلون

سایر رقبای اروپایی از آن خود کردند.

ا 81 گول زده و  مسی، نیامر و سوارز مجموعاً ب

39 پاس گول، این فصل از رقابت های اللیگا 

را با کسب عنوان قهرمانی به پایان رساندند. 

لئو مسی به طور متوسط در هر بازی بیش 

از یک گول به مثر رسانده و نیامر نیز از روز 

تالش  متام  تاکنون  ا  بارسلون به  پیوستنش 

رکورد ها  بهرتین  ثبت  و  کسب  برای  را  خود 

در جمع آبی اناری پوشان کرده است. اگرچه 

لوئیز سوارز پس از پایان محرومیتی که در 

تا در  باعث شد  برایش رخ داد و  ابتدا فصل 

یابد،  ن حضور  فصل  بازی های  از  تعدادی 

توانست خود را در کنار مسی و نیامر به یکی 

از بهرتین مهاجامن این فصل جهان فوتبال 

تبدیل کند.

بهرتین ها در اروپا

در ادامه به رقیبان این مثلث آتشین در اروپا 

حمله  خط  اسپانیا  در  می اندازیم.  نگاهی 

کریستیانو  داشنت  اختیار  در  ا  ب مادرید  ریال 

و  گول  بیل 76  گرت  و  بنزما  کریم  الدو،  رون

یا  35 پاس گول به ثبت رسانده است. در ایتال

یورنته  و  توز، موراتا  ا داشنت  ب یوونتوس  نیز 

در خط حمله خود و به مثر رساندن 45 گول 

یکی  مادرید  ریال  از  پس  گول،  پاس   13 و 

امر محسوب  این  در  بارسا  از حریفان  دیگر 

می شود. در حالی که در لوشامپیونه فرانسه، 

و  کاوانی  ابراهیموویچ،  چون  مهاجامنی 

الوزی 45 گول و تنها 9 پاس گول در پاریس 

سنت ژرمن به ثبت رساندند. در آملان نیز خط 

حمله بایرن مونیخ متشکل از لواندوفسکی، 

آرین روبن و مولر 47 گول و 22 پاس گول را 

به نام خود به ثبت رسانده اند.

 آمار اختصاصی

برترین  از  یکی  همواره  که  مسی  لیونل 

گول زنان بارسلونا محسوب می شود، در این 

 43 تنهایی  به  اللیگا  رقابت های  از  فصل 

به  کرده؛  ا  بارسلون حریفان  دروازه  وارد  گول 

هر  در  زده  گول  اوسط 1.13  طور  به  عبارتی 

اللیگا  در  نیز  ا  بارسلون برزیلی  ستاره  بازی! 

15/2014، 22 گول )13 گول بیشرت از فصل 

پیش( و 7 پاس گول به ثبت رساند. اما لوئیز 

ابتدای  در  به محرومیتی که  توجه  ا  ب سوارز 

تعلیق  به  بازی  برای 8  را  او  و  داشت  فصل 

ا 27 بازی در اللیگا 16 گول  درآورد، اکنون ب

او هم چنین 14  می بیند.  درکارنامه خود  زده 

ا ارسال کرده است که  پاس گول در بارسلون

الدو رکوردی بهرتی  در اللیگا تنها مسی و رون

نسبت به وی دارند.

رسمربی  مانچینی،  روبرتو  خرید  لیست 

تابستانی  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  اینرت 

آماده شده و در این لیست، نام سه چهره 

شاخص اللیگایی مشاهده می شود.

ا ناکامی  اینرت فصل جاری رسی آ را نیز ب

به  هفته  یک  حالیکه  در  برد.  پایان  به 

ا  ب تیم  این  باقی مانده،  رقابت ها  پایان 

شانس  جنووا،  زمین  در    2-3 شکست 

کسب سهمیه لیگ اروپا را از دست داد و 

باید  میالن،  آث  هم چون هم شهری خود 

فصل بعد را به دور از رقابت های اروپایی 

آغاز کند. 

خربی  نشست های  در  مانچینی  روبرتو 

باشگاه  مدیران  جدی  تصمیم  از  خود، 

و  نقل  در  بزرگ  ستاره های  خرید  برای 

طبق  و  کرده  تابستانی صحبت  انتقاالت 

ادعای TuTTOmeRcATOweb.cOm، در لیست 

خرید اینرتی ها، نام بازی کنان رسشناسی 

ماریو  و  رودریگز  پدرو  چیچاریتو،  چون 

سوارز که هر سه در اللیگا بازی می کنند 

دیده می شود. 

کرده  توصیه  اینرت  مدیران  به  مانچینی 

از  قیمتی که شده  به هر  را  تا چیچاریتو 

ایتد خریداری کنند. چیچاریتو  منچسرتیون

هم اکنون بصورت قرضی برای ریال بازی 

می کند و مشخص نیست که قرارداد او با 

ریال متدید خواهد شد یا خیر. 

پدرو نیز فصل جاری، بیشرت یک بازی کن 

ا بود و وضعیت  نیمکت نشین در بارسلون

آینده او در این تیم مبهم به نظر می رسد. 

خوبی  فصل  اتلتیکو  در  نیز  سوارز  ماریو 

ابع  من ادعای  به  گذاشت.  رس  پشت  را 

نیز  اینرت  به  توره  یحیی  آمدن  ایتالیایی، 

تقریبا قطعی شده است.

روز  مادرید  ریال  برای   2015-2014 فصل 

شنبه و پس از بازی مقابل ختافه به امتام 

تعطیالت  به  تیم  این  ستارگان  و  رسید 

طوالنی مدت خود رفتند.

ریال مادرید در طول فصلی که گذشت، 59 

بازی رسمی و 5 بازی دوستانه انجام داد و 

قهرمانی سوپرجام  دو  تیم  این  کار  حاصل 

در  بود؛  باشگاه ها  جهانی  جام  و  اروپا 

لیگ  اللیگا،  قهرمانی  کسب  در  حالی که 

قهرمانان و کوپا دل ری ناکام ماند. 

رقابت های  امتام  ا  ب مادرید  ریال  بازی کنان 

طوالنی  تقریبا  تعطیالت  راهی  اللیگا، 

واران  بین،  این  در  شدند.  خود  مدت 

چون  ستارگانی  و  روزه   35 اسرتاحتی 

راموس،  کاسیاس،  کوئنرتائو،  الدو،  رون

ایسکو، کارواخال، کروس و بیل اسرتاحتی 

این  کرد.  خواهند  تجربه  را  روزه   39

بازی های  در  حضور  دلیل  به  بازی کنان 

ریال  بازی کنان  دیگر  از  کم تر  ملی، 

اسرتاحت خواهند کرد. 

دلیل  به  نیز  بنزما  و  په  په  مودریچ، 

خواهند  اسرتاحت  به  روز   49 مصدومیت، 

خود  مصدومیت  کامل  رفع  ا  ب تا  پرداخت 

آماده فصل جدید شوند.

در  بازی کنانی که  به جمع  مودریچ هم  لوکا 

آنچلوتی  کارلو  از  حامیت  به  روز  چند  این 

پرداخته اند اضافه شد.

مشخص  دی شب  بود  قرار  حالی که  در 

ادامه  برای  ریال  مدیران  تصمیم  که  شود 

لوکا  بود،  خواهد  چه  آنچلوتی  ا  ب همکاری 

مودریچ در مصاحبه با نرشیه معروف کروات 

"اسپورتسکه نووستی"، به حامیت از رسمربی 

خود پرداخت و گفت: منی دانم که آنچلوتی 

در ریال می ماند یا خیر. این تصمیمی است 

اید بگیرد اما چیزی که می دانم  که باشگاه ب

این است که آنچلوتی یک مربی فوق العاده، 

در  او  نتایج  است.  بی نظیر  شخصیتی  با 

نشان  خوبی  به  داشته  حضور  که  تیم های 

دهنده این مساله هستند. 

به  و  دنیاست  مربی های  بهرتین  از  یکی  او 

عقیده من، بهرتین و ایده آل ترین مربی برای 

از روز  آنچلوتی  آینده.  ریال مادرید در فصل 

اولی که به ریال آمد، به من روحیه و انگیزه 

باالتر رفت  بازی من  او سطح  نظر  زیر  داد. 

رس  پشت  را  ام  فوتبالی  روزهای  بهرتین  و 

گذاشتم. 

از دست  در شوک  دیگر  ار  ب آرژانتین  فوتبال 

الیست در زمین مسابقه فرو  دادن یک فوتب

رفت.

اورتگا،  امانوئل  مرگ  از  روز   10 حالی که  در 

بازی کن جوان باشگاه سن مارتین می گذرد، 

دیگر  بازی کن  یک  که  رسید  خرب  دیروز 

جریان  در  قلبی  حمله  دلیل  به  آرژانتینی، 

مسابقه، جان خود را از دست داده است. 

ا،  پاران اتلتیکو  بازی کن  گومز،  کریستین 

گذشته  یک شنبه  روز  دیدار  دوم  نیمه  در 

دوم  دسته  در  اونیدوس  بوکا  مقابل  تیمش 

قلبی شد  دچار حمله  آرژانتین،  باشگاه های 

اما  شد  منتقل  بیامرستان  به  بالفاصله  و 

تالش های تیم پزشکی موثر واقع نشد و این 

بازی کن جان خود را از دست داد. 

بخاطر مرگ اورتگا، متامی مسابقات فوتبال 

به  هفته  یک  آرژانتین  در  سطوح  همه  در 

افتادند و طبق اطالعیه فدراسیون  تعویض 

یادبودی  قرار است مراسم  آرژانتین،  فوتبال 

نیز برای گومز برگزار شود.
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اطالعات روز: وزیر معادن و پطرولیم گزارش های 

آهن  معدن  استخراج  قرارداد  فسخ  بر  مبنی 

حاجی گگ بامیان از سوی رشکت هندی را رد کرد 

و گفت تا کنون هیچ نوع قرارداد در این مورد به 

امضا نرسیده است.

داوود شاه صبا، وزیر معادن و پطرولیم افغانستان 

روز گذشته در نشست خربی گفت که تاکنون هیچ 

نشان  که  نگرفته  قرار  آنان  دست  به  سندی  نوع 

معدن  قرارداد  فسخ  مورد  در  گفت وگو  دهنده ی 

حاجی گگ میان افغانستان و هندوستان باشد.

در روزهای اخیر رسانه های داخلی به نقل از یک 

رزونامه ی هندی گزارش دادند که یک کنرسسیوم 

هندی بزرگ ترین رسمایه گذاری اش در افغانستان 

به ارزش 11 میلیار دالر را به دلیل افزایش ناامنی ها 

کرده  لغو  پاکستان  با  افغانستان  روابط  نزدیکی  و 

است.

آقای صبا در این مورد گفت: »تاکنون قراردادی به 

نام قرارداد حاجی گک وجود ندارد؛ از میان شش 

رشکت داوطلب ۲ رشکت هندی و کانادایی برنده 

شده است که روند گفتگو ها بر رس امضای قرارداد 

معدن آهن ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است«.

او افزود که که برای هر رشکت داوطلب سه بالک 

در نظر گرفته شده که اگر گفتگوها نهایی شود، 

حاجی گگ  معدن  آینده  سال  سه  تا  دارد  امکان 

برای استفاده، آمده شود.

و  کرد  تأکید  قراردادها  از  نظارت  به  معادن  وزیر 

گفت: » قراردادها از نظر مردم افغانستان پنهان 

با  وزارت  این  جانب  از  قرارداد  هر  و  منی مانند 

وضاحت و شفافیت کامل صورت می گیرد؛ زیرا این 

حق ملت افغانستان است که استخراج هر معدن 

داشته  کارایی  مردم  زندگی  روند  انکشاف  برای 

باشد«.

علت  به  را  قراردادها  از  بعضی  فسخ  معادن  وزیر 

بعضی مشکالت، روند طبیعی خواند.

در همین حال سفیر هند در کابل نیز توقف پروژه ی 

استخراج معدن آهن حاجی گگ را رد کرده است.

خبرنامه ای  نشر  با  داخله  وزارت  روز:  اطالعات 
اعالم كرده كه در جريان عمليات پاک سازی مشترک 
نيروهای امنيتی در دو روز گذشته، تلفات سنگين بر 

شورشيان طالب وارد شده است.
مربوطات  در  عمليات  اين  داخله  وزارت  گفته ی  به 
سرپل،  قندوز،  بغالن،  لغمان،  ننگرهار،  واليت های 
هلمند  و  نيمروز  فراه،  پکتيکا،  لوگر،  بدخشان، 
راه اندازی گرديده بود كه در آن 52 تن از شورشيان 
طالب كشته، 27 تن زخمی و يک تن ديگر از سوی 

نيروهای امنيتی بازداشت شده اند.
هم چنان در اين عمليات مقدار جنگ افزار نيز بدست 
نيروهای امنيتی افتاده و در حال حاضر در شماری 
از واليت های كشور عمليات پاک سازی جريان دارد.

را  عمليات  اين  اندازی  راه  هدف  داخله  وزارت 
پاک سازی و جلوگيری از بازگشت شورشيان طالب 

در اين مناطق گفته است.
در خبرنامه ای وزارت داخله آمده كه نيروهای پوليس 
انفجاری در  ملی در دو روز گذشته از شش رويداد 

جلوگير  فراه  و  لوگر  بلخ،  واليت های  مربوطات 
كرده اند.

گفته شده كه اين ماين ها به تازگی از سوی شورشيان 
و دشمان صلح و ثبات افغانستان برای انجام حمالت 

تخريبی و تروريستی جاسازی شده بودند.
امنيتی  نيروهای  و  طالبان  گروه  اخير  ماه  دو  در 
عمليات گسترده را عليه يک ديگر به راه انداخته اند 
طالب  شورشيان  بر  زيادی  تلفات  از  روزه  همه  كه 

گزارش می شوند.

امنيتی  مقام های  روز:  اطالعات 
افغانستان  غرب  در  فراه  واليت  از 
نتيجه ی  در  كه  می دهند  خبر 
درگيری ميان اعضای گروه داعش 
و طالب در مربوطات ولسوالی خاک 
سفيد اين واليت 27 تن از هر دو 

طرف كشته شده اند.
از  تن   12 طالبان  گروه  هم چنان 
شمول  به  داعش  گروه  اعضای 

چهار زن را بازداشته كرده  اند.
رسانه های  مسئول  رضايی،  حنيف 
ديروز  فراه  واليت  در  ملی  اردوی 
گفته كه درگيری ميان اين دو گروه 
از شب دوشنبه آغاز شده و تاكنون 

به صورت پراكنده جريان دارد.

اساس  بر  گفته،  رضايی  آقای 
رسيده  آن ها  بدست  كه  معلومات 
گروه  اعضای  از  تن   15 تاكنون 

جنگ جويان  از  تن   12 و  داعش 
كشته  درگيری  اين  در  طالب 

شده اند. 

او افزود كه در اين درگيری طالبان 
شمول  به  داعش  گروه  عضو   12

چهار زن را بازداشت كرده اند.
به گفته آقای رضايی، اين درگيری 
در حالی آغاز شده كه پيش از اين 
طالبان به گروه داعش اخطار داده 
بودند كه واليت فراه را ترک كنند. 
اين  در  تاكنون  طالبان  گروه  اما 

مورد چيزی نگفته است.
گروه  كه  نيست  بار  اولين  اين   
در  واليت  اين  در  داعش  و  طالب 
پيش  می گيرند،  قرار  هم  مقابل 
دو  اين  ميان  درگيری  نيز  اين  از 
گروه رخ داده بود كه تلفاتی در پی 

نداشت.

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

وزیر معادن:  تاکنون قراردادی به نام 
استخراج معدن حاجی گگ وجود ندارد

وزارت داخله: 
تلفات سنگین بر شورشیان طالب وارد شده است

جنگ طالب و داعش در والیت فراه، 27 کشته برجا گذاشت


