
جدال بر سر کمک 200 هزار دالری
 شورای امنیت ملی به خانواده های داعش

دیروز  ملی  وحدت  حکومت  کابینه ی  جدید  وزیر  شانزده  روز:  اطالعت 

)سه شنبه( در کاخ ریاست جمهوری در حضور رییس جمهور غنی و عبدالله 

نفر روز شنبه  این شانزده  یاد کردند.  وفاداری  اجرایی سوگند  رییس  عبدالله، 

موفق شدند که رای اعتماد مجلس نمایندگان را کسب کنند...

از  با جمعی  ایران،  به  اطالعات روز: رییس جمهور غنی در سفر رسمی اش 

برای رهایی 31  آن ها گفت که دولت  به  و  دیدار کرد  افغانستانی  دانشجویان 

مسافر ربوده شده   تالش های جدی کرده و تا هنوز نزدیک به 6 میلیون دالر در 

پیوند به رهایی این مسافران مصرف کرده است...

اطالعات روز: احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در 

نشست خبری ای در کابل گفت، اکنون دولت افغانستان منتظر گام های عملی 

و صادقانه ی پاکستان در راستای مذاکرات صلح با طالبان است.

مذاکرات  در  که  کرده  تعهد  به تازگی  پاکستان  دولت  که  گفت  مستغنی  آقای 

صلح با طالبان به صورت جدی و صادقانه همکاری می کند. سخنگوی وزارت 

خارجه گفت، با این تعهداِت پاکستان، خوش بینی ها برای...

یافته های یک گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهند که سنت های اجتماعی ، 
ادعاهای فساد و حرفه ای نبودن، زنان قربانی خشونت را از دست یابی به عدالت 
چون  بردارم؛  دست  شکایت  از  گرفتم  تصمیم  خودم  رضایت  »به  بازداشته اند. 
پیوستن به خانواده ام بهتر است. کودکانم در حال حاضر در مکتب درس می خوانند. 
اگر شوهرم تحت تعقیب قرار بگیرد و زندانی شود، چه کسی من و کودکانم را 

حمایت خواهد کرد؟...

دولت اسالمی مسئولیت حمله  بر شهر جالل آباد را که 33 کشته و بیش  از 100 
زخمی برجا گذاشت،  به دوش گرفت. طالبان داشتن هرگونه نقش در این حمله را 
انکار کرده اند. در شرایط دشوار کنونی، داوری کار سختی ست. بدون شک،  افراد 
طالبان هر زمانی می توانند جامه ی داعش را بر تن کنند و این کار از سوی آنان به 

شکل قوی آغاز شده است. گروه های انشعابی طالبان...
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مهلت سه هفته ای رییس جمهور
 برای تعیین برنامه های سه ماهه

رییس جمهور: تا کنون شش میلیون دالر 
برای رهایی مسافران مصرف کرده ایم

وزارت خارجه: 
ما منتظر گام های عملی پاکستان 

در مذکرات صلح هستیم

زنان افغانستان چگونه از احقاق 
حقوق شان منصرف ساخته شده اند؟
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اطالعات روز: اعضای مجلس سنا فیصله کردند که حنیف اتمر، 
مشاور امنیت ملی رییس جمهور و عبدالکریم متین، والی پکتیکا 
این مجلس حاضر شوند و در مورد کمک 200 هزار  در  بایستی 

دالری به خانواده های داعش توضیح بدهند.
باره ی  در  سناتوران  سنا،  مجلس  دیروزی  نشست  در  که  هرچند 
شایعه ی کمک 200 هزار دالری شورای امنیت به داعش در والیت 
پکتیکا دیدگاه های متفاوتی داشتند؛ اما اعضای این مجلس تأکید 
رییس  ملی  امنیت  مشاور  شایعه،  این  روشن شدن  برای  کردند، 
این مجلس فراخوانده  جمهور و والی پکتیکا  برای پاسخ گویی به 

شوند.
در نشست دیروز مجلس سنا جمعه گیانوال، سناتور پکتیکا گفت 

که اظهارات والی پکتیکا غیرمسؤالنه و بی مورد است. این سناتور 
اما سال  است.  مقرر شده  ماه می شود  پکتیکا سه  والی  افزود که 
گذشته، 200 صد هزار دالر به مهاجران پاکستانی تقسیم شده که 
به هر نفر 5 هزار کلدار رسیده و در توزیع آن افرادی از اداره ی امور، 
برخی  و  اقوام  نمایندگان  محلی،  ارگان های  ملی،  امنیت  شورای 

نهادهای دیگر حضور داشته اند.
اما در عین حال تعدادی از سناتوران گفتند، اگر والی پکتیکا شواهد 
ابراز  را  اظهاراتی  چنین  نمی داشت،  دست  در  معتبری  اسناد  و 
اگر  دیگر مجلس سنا گفت،  عبدالرحیم حسن یار، عضو  نمی کرد. 
اظهارات اخیر والی پکتیکا در مورد کمک 200 هزار دالری از سوی 
شورای  باید  باشد،  درست  داعش  خانواده های  به  امنیت  شورای 

امنیت ملی پاسخ بگوید که پالیسی کمک به داعش چیست و اگر 
والی پکتیکا غیرمسؤالنه اظهارنظر کرده باشد، باید از وظیفه برکنار 
شده و محاکمه شود. آقای حسن یار افزود که چنین اظهار نظرهایی 

در شرایط فعلی ذهن شهروندان را منحرف می سازند.
در همین حال، جاوید رئوف، عضو دیگر سنا گفت، ما نباید چنین 
صداها را خفه کنیم. مطمئنم که والی پکتیکا اگر اسناد و مدارک 

معتبر نداشته باشد، شرایط و موقعیت خود را به خطر نمی اندازد.
می شوند  اظهار  حالی  در  سنا  مجلس  اعضای  دیدگاه های  این 
که  بود  گفته  پکتیکا  والی  متین،  عبدالکریم  پیش  چندی  که 
شورای امنیت  200 هزار دالر را در ولسوالی برمل این والیت به 

خانواده های داعش کمک کرده است.

کابینه ی  جدید  وزیر  شانزده  روز:  اطالعت 
کاخ  در  )سه شنبه(  دیروز  ملی  وحدت  حکومت 
جمهور  رییس  حضور  در  جمهوری  ریاست 
سوگند  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی 
شنبه  روز  نفر  شانزده  این  کردند.  یاد  وفاداری 
نمایندگان  اعتماد مجلس  موفق شدند که رای 

را کسب کنند. 
وزیران،  این  وفاداری  سوگند  مراسم  از  بعد 
رییس جمهور از آنان خواست که در سه هفته ی 

آینده، برنامه ی صد روز نخست کاری شان را به 
ریاست جمهوری بفرستند.

مراد  عبدالستار  عامه،  فواید  وزیر  بلیغ   محمود 
ترانسپورت،  وزیر  بتاش  اقتصاد، محمد اهلل  وزیر 
وزیر  رسا  همایون  معارف،  وزیر  حنیف  اسداهلل 
وزیر  جهانی  عبدالباری  صنایع،  و  تجارت 
وزیر  ضمیر  اسداهلل  فرهنگ،  و  اطاالعات 
وزیر  منگل  محمد گالب  مالداری،  و  زراعت 
نادری  منصور  سعادت  سید  قبایل،  و  سرحدات 

عدلیه،  وزیر  انور  عبدالبصیر  شهرسازی،  وزیر 
وزیر  مومند  فریده  زنان،  امور  وزیر  نظری  دلبر 
کار  وزیر  اوریاخیل  نسرین  عالی،  تحصیالت 
سالمت  معلولین،  و  شهدا  اجتماعی،  امور  و 
عبدالرزاق  مخدر،  مواد  با  مبارزه  وزیر  عظیمی 
معلوماتی  فن آوری  و  مخابرات  وزیر  وحیدی  
شانزده  آب  و  انرژی  وزیر  عثمانی  علی احمد  و 

وزیری بودند که دیروز سوگند خوردند.
پیش از این در دور اول معرفی نامزدوزیران به 

مجلس نمایندگان، هشت وزیر و رییس عمومی 
گرفته  تأیید  رای  مجلس  سوی  از  ملی  امنیت 

بودند.
این شانزده  اجرای مراسم تحلیف  از  حاال پس 
و  است  وزیر  بدون  دفاع  وزارت  فقط  وزیر،  
قرار  شده اند.  تکمیل  کابینه  کرسی های  باقی 
مسئوالن  سوی  از  خان  عبداهلل  به زودی  است 
وزارت  نامزد  عنوان  به  ملی  وحدت  حکومت 

دفاع به مجلس معرفی گردد.

اطالعات روز: رییس جمهور غنی در سفر رسمی اش به ایران، 
با جمعی از دانشجویان افغانستانی دیدار کرد و به آن ها گفت که 
دولت برای رهایی 31 مسافر ربوده شده   تالش های جدی کرده و 
تا هنوز نزدیک به 6 میلیون دالر در پیوند به رهایی این مسافران 

مصرف کرده است.
مسافر   31 رهایی  برای  عملیات  جریان  در  گفت ،  اغنی  آقای 
ربوده شده، 69 تن از تروریستان کشته شده اند. به گفته ی آقای غنی، 
این عملیات نجات برای جان ربوده شده ها در طول 14 سال گذشته 

بی سابقه بوده است.

او هم چنان تأکید کرد  که حکومت برای نجات و رهایی ربوده شده ها 
بی تفاوت نبوده است.

از مسیر  پیش، 31 مسافر  دوماه  به  نزدیک  که  در حالی ست  این 
شاهراه- کابل قندهار در والیت زابل از سوی تروریستان ربوده  شدند 

و تا هنوز از سرنوشت آن ها خبری نیست.
در همان روزهای اول این رویداد، حکومت برای نجات ربوده شده ها 
عملیات نجاتی را به راه انداخت. دولت ادعا دارد، در این عملیات 69 

تن از تروریستان کشته  شده اند.
رییس جمهور غنی در دیدار با این دانشجویان گفت ، ادعایی که گفته 

شده حکومت در برابر سرنوشت این 31 تن سکوت کرده و بی تفاوت 
بوده است، »یک افترای محض است«.

رییس جمهور غنی چندی پیش در بیانیه ی ویدیویی اش گفته بود 
که حکومت برای حفظ جان ربوده شده ها سکوت استراتژیک کرده 
است. سکوت حکومت در برابر سرنوشت ربوده شده ها اعتراض های 
گسترده ی شهروندان و نهادهای مدنی را در داخل و خارج از کشور 
به همراه داشت. هم چنان خانواده های مسافران و اعضای نهادهای 
مدنی دو خیمه ی تحصن را در شهر کابل برپا کرده و از حکومت 

می خواهند تا برای رهایی 31 مسافر ربوده شده اقدام جدی کند.

مستغنی،  احمد شکیب  روز:  اطالعات 
سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در نشست 
خبری ای در کابل گفت، اکنون دولت افغانستان 
منتظر گام های عملی و صادقانه ی پاکستان در 

راستای مذاکرات صلح با طالبان است.
آقای مستغنی گفت که دولت پاکستان به تازگی 
به  با طالبان  تعهد کرده که در مذاکرات صلح 
می کند.  همکاری  صادقانه  و  جدی  صورت 
سخنگوی وزارت خارجه گفت، با این تعهداِت 
گفت وگوهای  برای  خوش بینی ها  پاکستان، 

یافته اند.  افزایش  طالبان  با  افغانستان  صلح 
گفت وگوهای  گفت،  مستغنی  آقای  هم چنان 
راستای  در  پاکستان  و  افغانستان  مقام های 
همکاری صادقانه ی اسالم آباد با روند مذاکرات 

صلح با طالبان، مفید و سازنده خواهند بود.
کارشناسان  از  تعدادی  که  حالی ست  در  این 
حکومت  که  باورند  این  به  سیاسی  مسایل 
فریب  قبلی  حکومت  مانند  ملی  وحدت 
پاکستان را می خور و پاکستان هیچ گاه در روند 
گفت وگوهای صلح با طالبان در برابر افغانستان 

این گونه  نیز  آینده  در  و  است  نداشته  صداقت 
خواهند  ادامه  پاکستان  سوی  از  برخوردها 

داشت.
تأکید  خارجه  وزارت  سخنگوی  همین حال،  در 
گذشته  به  نسبت  پاکستان  تعهدات  می کند، 
که  گفت وگوهایی  و  بوده  متفاوت  و  جدی 
گرفته،  صورت  کشور  دو  این  مقام های  میان 
افزایش  باالیی  سطح  در  را  خوش بینی ها 

داده اند.
در گذشته روابط حکومت افغانستان با پاکستان 

بر سر موضوع مذاکره با طالبان تنش آلود بوده 
متهم  را  پاکستان  افغانستان  حکومت  است. 
گفت وگوهای  روند  با  همکاری  در  که  می کرد 
با روی  اما  نبوده است.  با طالبان صادق  صلح 
کار آمدن حکومت وحدت ملی، رییس جمهور 
آن ها  کشاندن  و  طالبان  با  مذاکره  برای  غنی 
روی میز مذاکره، دست به دامن پاکستان برد .

میان  گفت وگوها  از  خارجه  وزارت  این حال،  با 
مورد  در  افغانستان  و  پاکستان  مقام های 

مذاکرات صلح با طالبان خوش بین هستند.

خبرنامه ی  در  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
ارسالی اش به دفتر روزنامه ی اطالعات روز نوشته که مأموران 
حمالت  سازمان دهنده ی  نفری  شش  گروه  یک  ملی  امنیت 

انتحاری را بازداشت کرده اند. 
به  مشهور  رحمت اهلل  قاری  بازداشت شده،  افراد  این  جمع  در 
ننگرهار  انتحاری والیت  قاری عثمان مسؤل طراحی حمالت 
نیز می باشد. دو نفر از اعضای این گروه به نام های عبدالباری 
و  میدان وردک  والیت  باشنده ی  دالور  احمد شاه  به  مشهور 
به  ننگرهار موظف  باشنده ی والیت  امر  فرزند سید  شیر افضل 

حمله ی انتحاری بوده اند.
هم چنان شخص دیگری به نام شمشاد فرزند جان گل باشنده ی 

معرفی  انتحاری  افراد  انتقال دهنده ی  پاکستان  ایجنسی  خیبر 
برادر  میرویس  و  ننگرهار  باشنده ی والیت  ثمرگل  شده است. 

قاری رحمت اهلل نیز در این اقدام امنیت ملی بازداشت شده اند.
گروه  این  نزد  از  که  است  آمده  خبرنامه  ادامه ی  در  هم چنان 
مقداری مواد انفجاری، وسایل ساخت واسکت های انتحاری و 

پنج یونیفورم اردوی ملی نیز به دست آمده است.
این در حالی است که روز شنبه هفته ی روان یک فرد انتحاری 
همراهش  چرخه ی  سه  یک  در  شده  جاسازی  منفجره ی  مواد 
را در نزدیکی یک بانک در شهر جاالل آباد منفجر کرد که در 
این حادثه به گفته ی مسؤالن امنیتی، 33 تن کشته و بیش از 
صد تن دیگر زخمی شدند. افراد وابسته به داعش مسؤلیت این 

حمالت را به عهده گرفته اند.
از نخستین و مرگ بارترین حمله های  این حمله  گفته می شود 
داعش در افغانستان است. پیش از آن شورشیان مسلح بر یک 
پاسگاه اردوی ملی در بدخشان حمله کردند که تلفات سنگینی 

به نیروها اردوی ملی وارد شد. 
و  تند شهروندان کشور  واکنش های  انتحاری  افزایش حمالت 
نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. نمایندگان مجلس 
مسؤالن دولتی را به کم توجهی در مسایل امنیتی متهم کرده اند. 
بعضی از این نمایندگان مجلس روز دوشنبه در نشست عمومی 
مجلس، امریکا را متهم کردند که به اساس توافق نامه ی امنیتی 

میان دو کشور عمل نمی کند.
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مجلس سنا: مشاور امنیت ملی و والی پکتیکا باید در این مورد توضیح بدهند

رییس جمهور:
 تا کنون شش میلیون دالر برای رهایی مسافران مصرف کرده ایم

وزارت خارجه:
 ما منتظر گام های عملی پاکستان در مذکرات صلح هستیم

بازداشت یک گروه شش  نفری انتحاری در والیت ننگرهار

چین و پاکستان
 و معادله ی امنیتی منطقه

شهریار فرهمند
با  افغانستان  صلح  روند  از  که  کرده  توافق  پاکستان  و  چین 
رهبری دولت افغانستان حمایت کنند. رهبران چین و پاکستان 
در دیدار شی جین پینگ، رییس جمهور چین از اسالم آباد، در 
بخش امنیت بر مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تأکید کرده و 
هر دو کشور از روند صلح دولت افغانستان با مخالفان مسلح، 

با مدیریت افغان ها حمایت کرده اند. 
این توافق برای افغانستان مهم است. جنگ و صلح افغانستان 
به خصوص  منطقه،  کشورهای  و  است  منطقه ای  معامله  یک 

چین و پاکستان، از اعضای کلیدی و تأثیرگذار آن می باشند.
و  افراط گرایی  تجربه ی  و  موجود  واقعیت های  به  توجه  با 
پاکستان  با  تروریسم  و  افراط گرایی  نام  منطقه،  در  تروریسم 
گره خورده است. آغاز اکثر گروه های افراط گرا و تروریست در 
افغانستان از خاک پاکستان بوده و تمام رهبران و شبکه های 
میانه،  آسیای  چین،  افغانستان،  در  افراط گرا  و  تروریستی 
تروریسم  از  بخشی  دارند.  پاکستان  در  ریشه  کشمیر  و  هند 
دولتی و افراط گرایی کنترول شده از سوی دولت پاکستان که 
عمل  کشور  این  خارجی  سیاست  استراتژیک  ابزار  عنوان  به 
و سازمان  و حمایت سیاست مداران  با طرح  می کند، مستقیما 
گروه ها  این  می کند.  فعالیت  پاکستان  نظامی  استخبارات 
مدیریت  با  در هر شرایط  و  اند  پاکستان  پرداخته ی  و  ساخته 
از  دیگر  بخشی  دارند.  منطقه حضور  در  کشور  این  هدایت  و 
کنترول  از  خارج  که  منطقه  در  تروریسم  و  افراط گرا  جریان 
پاکستان در منطقه فعالیت می کند نیز در خاک پاکستان و در 
بخش های قبایلی این کشور پایگاه داشته و با دیگر جریان ها 

در ارتباط می باشند. 
نخست  نوع  دارد.  مستقیم  تأثیر  جریان  دو  هر  بر  پاکستان 
این  مدیریت  مدیریت می شود.  پاکستان  اراده ی  و  با خواست   
و  سیاست مداران  این  و  است  پاکستان  دست  به  جریان ها 
نظامیان این کشورند که جهت این جریان ها را مشخص ساخته 
می کنند. هسته های  تعریف  را  آن ها  فعالیت  و  میدان عمل  و 
طالبان  گروه  دسته اند.  همین  جزو  افغانی  طالبان  اصلی 
همان طور که با طرح نظامیان و سیاست مداران پاکستان ایجاد 
شد و به امارت اسالمی رسید ، هنوز هم در معادالت جنگ و 
می کند.  بازی  پاکستان  مدیریت  و  هدایت  با  افغانستان  صلح 
نوع دوم جریان افراط و ترور در منطقه، هرچند که در کنترول 
پاکستان نیست، ولی این کشور ابزارها و امکانات زیادی برای 
و  هسته ها  پاکستان  دارد.  گروه ها  این  بر  تأثیرگذرای  و  مهار 
ریشه های اصلی آن ها را از خاکش برچیند و در مبارزه با آن 

کشورهای منطقه را همکاری جدی نماید.
چین هرچند که تأثیرگذاری اندکی بر جریان های افراط گرای 
افراط گراهای  نفوذ  از آن هراس دارد.  اما شدیدا  دارد؛  منطقه 
و  سینکیانگ  ایالت  در  پاکستان  و  افغانستان  از  تروریست 
امنیت  می تواند  پاکستان  و  افغانستان  در  ناامنی  گسترش 
ایالت  در  افراطی  جریان های  بیش تر  کند.  تهدید  نیز  را  چین 
پاکستان  در  تروریستی  شبکه های  و  هسته ها  با  سینکیانگ 
ارتباط دارند و از این رو، پاکستان بر امنیت چین نیز تأثیرگذار 

است. 
کشور  این  افراط گرایی،  و  تروریسم  ناحیه ی  از  چین  نگرانی 
و  اقتصادی  عظیم  سرمایه گذاری های  بدل  در  تا  واداشته  را 
به  وادار  را  این کشور  با اسالم آباد،  روابط سیاسی اش  تحکیم 
کند.  تروریسم  و  افراط گرایی  با  مبارزه  در  صادقانه  همکاری 
در  افراط گرا  جریان های  تمامی  و  داعش  القاعده،  طالبان، 
می روند  به شمار  تهدید  نیز  چین  برای  پاکستان  و  افغانستان 
نحوی  هر  به  تا  کرد  خواهد  تالش  چین  دولت  این رو،  از  و 
که شده همکاری صادقانه ی پاکستان را در راستای مبارزه با 

تروریسم جلب کند. 
افغانستان  صلح  روند  در  خودش  مستقیما  نمی تواند  چین 
پاکستان  استراتژیک  شریک  عنوان  به  اما  باشد؛  تأثیرگذار 
روند  با  جدی  و  صادقانه  همکاری  به  را  اسالم آباد  می تواند 

صلح  دولت افغانستان با مخالفان مسلحش ترغیب کند.
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 33 که  را  جالل آباد  شهر  بر  حمله   مسئولیت  اسالمی  دولت 
از 100 زخمی برجا گذاشت،  به دوش گرفت.  کشته و بیش  

طالبان داشتن هرگونه نقش در این حمله را انکار کرده اند.
در شرایط دشوار کنونی، داوری کار سختی ست. بدون شک،  
افراد طالبان هر زمانی می توانند جامه ی داعش را بر تن کنند و 
این کار از سوی آنان به شکل قوی آغاز شده است. گروه های 

انشعابی طالبان، با دولت اسالمی اعالم بیعت می  کنند.
چه این گروه ها برای مرکزیت دولت اسالمی در عراق اهمیت 
داشته باشند یا نه، دستور از موصل برای آنان فرستاده شود 
عناصر  بی خودانه ی  بدسرشتی  که  است  این  مسئله  نه،  یا 

تروریستی امروز به یک بحث جدی تبدیل شده است.
نکته ی قابل توجه این جاست که دولت اسالمی یک دیدگاه 
در  را  پیکارجو  گروه  چند  توجه  فقط  دیدگاه  این  اگر  و  است 
افغانستان )یا پاکستان( به خود جلب کند، چشم انداز ترس ناکی 
آیا  این که  بر سر  موشکافی  و  بحث  اکنون  را خلق می کنند. 
خاک افغانستان برای رشد درخت دولت اسالمی مناسب است 

یا نه، گذشته است.
اجتناب ناپذیر  به میان آمدن چنین تحوالت در درون طالبان 

است و تاریخ شورش ها پر از این گونه موارد است. 
و  کابل  حکومت  صریح  ارزیابی های  برخالف  این حال،  با 
بسیاری از کشورهای منطقه )به ویژه ایران و روسیه( که شبح 
دولت اسالمی بر افغانستان سایه افگنده است، ایاالت متحده 

و متحدان آن تا هنوز موضع نامطمئن دارند.
از آن جایی که اداره ی رییس جمهور اوباما با چندین وضعیت 
اضطرار درگیر است و باید با تردستی و چاالکی راهی برای 
او  اداره ی  از  این  از  بیش تر  انتظاری  کند،  پیدا  بیرون رفت 
نظر  در  باید  صورت  هر  در  که  عمده ی  نکات  اما  نمی رود. 

گرفته شوند، این هایند:
• از نگاه سیاسی، کاخ سفید در رابطه به این که ظهور و صعود 
و  منتقدان  آسیاب  به  آب  مبادا  افغانستان  در  اسالمی  دولت 
ظهور  است.  محتاط  خیلی  بیندازد،  امریکا  در  اوباما  مخالفان 
به  جنگ  برای  بزرگ  بسیار  ناکامی  می تواند  اسالمی  دولت 
رهبری ایاالت متحده تعبیر شود. این در حالی ست که اوباما 
را  آن  و  کند  ارائه  جنگ  این  از  متفاوتی  تصویر  دارد  تالش 

موفقیت اداره  و میراث دوره ی ریاست جمهوری اش بخواند. 
• از سوی دیگر، دولت اسالمی بهانه ی خوبی برای تأسیس 
برای  ناتو(  آوردن  نیز  )و  متحده  ایاالت  نظامی  پایگاه های 
دوام دار  تهدید  که  می کند  فراهم  افغانستان  در  باقی ماندن 
القاعده/دولت اسالمی در افغانستان را تبدیل به یک ضرورت 

سیاسی واقعی می سازد. 
ایاالت متحده درباره ی هر گونه نسبت  اما در عین زمان،   •
از  افغانستان  مردم  نارضایتی  به  اسالمی  دولت  ظهور  دادن 
حضور سربازان خارجی در کشور شان با احتیاط برخورد خواهد 

کرد. 
پرسش بزرگ و وسوسه انگیز دیگر این است که موضع ایاالت 
ایاالت  موضع  چیست.  دقیقا  اسالمی  دولت  برابر  در  متحده 
به  فقط  و  است  پنهان  رازآلودی  در هاله ای  کنون  تا  متحده 
یک اصطالح صریح و کوتاه جنگ علیه تروریزم که توصیف 
سیاه و سفید از وضعیت است، خالصه نمی شود. در این رابطه، 
به  اند.  رسمی   و  روایت های کالن  از  مهم تر  خیلی  حاشیه ها 

موارد زیر توجه کنید.
یک، دولت اسالمی در عراق در نتیجه ی سیاست گذاری های 
اشتباه ایاالت متحده و متحدان منطقه ای آن به وجود آمد. به 

عبارت ساده تر، در تالش برای سرنگونی رژیم حاکم بر سوریه 
و  متحده  ایاالت  غرب،  طرفدار  رژیم  یک  کردن  جاگزین  و 
متحدان آن از گروه های تندرو و افراطی پشتیبانی کردند که 

بعدها به دولت اسالمی تغییر شکل دادند. 
استخباراتی  ادارات  عرض  و  طول  تمام  با  متحده  ایاالت  آیا 
اش، نمی دانست/ نمی داند که متحدان منطقه ای عرب و غیر 
عربش در تجارت خطرناک حمایت پنهانی از گروه های تندرو 
واقعیت  این  از  متحده  ایاالت  که  است  معلوم  دارند؟  دست 
نادیده گرفت و صبورانه  را  این کشور آن  بود. پس چرا  آگاه 
منتظر ماند تا هیوالی دولت اسالمی با تصرف موصل سر خط 

خبرهای جهان را به خود اختصاص داد؟
بار دیگر، چرا موصل؟ همه می  دانند که موصل در همسایگی 
کرکوک واقع شده و سرشار از میدان های بزرگ ذخایر نفت 
است. این شهر مرکز اعصاب یا خط مقدم جبهه ی »مسئله ی 
عراق« است، جایی که حیات عراق به مثابه یک دولت متحد با 
اکثریت شیعه به آن وابسته است. کشور عراق یک سده پیش 
بر اساس سیاست های استعماری بریتانیا به خاطر ضرورت های 
جغرافیایی-سیاسی آن زمان، بر آوار به جامانده از امپراتوری 
آیا این کشور  عثمانی ایجاد شد. اکنون مسئله این است که 

متحد بماند یا مانند یوگوسالویای سابق تجزیه گردد. 
این تناقض ها وقتی بیش تر واضح می گردد که به کازارهای 
نظامی ایاالت متحده در جریان یک سال گذشته علیه دولت 
اسالمی در عراق، از نزدیک نگاه کنیم. معلوم است که ایاالت 
متحده علیه دولت اسالمی حمله های هوایی انجام داده؛ اما از 

برخورد زمینی با دولت اسالمی پرهیز کرده است.
عراقی ها  اکثر  نظر  برخالف  امریکایی  نیروهای  که  یقینًا 
کشور  این  هستند،  به  امریکایی  سربازان  حضور  مخالف  که 
متحده  ایاالت  نظامی  مشاوران  هم،   باز  اما  بازگشته اند. 
وقت شان را به آماده سازی نیروهای مسلح عراقی برای بردن 

جنگ در اردوگاه دولت اسالمی مصرف می کنند. 
دولت  سر  نه  اژدهای  که  می گویند  مردم  که  شک  بدون 

نابود  به زودی  پنهان درآمد  منابع  و  دالر  بلیون ها  با  اسالمی 
نمی شوند. اما باز هم می بینیم که ملیشه های متزلزل عراقی 
این  که  دادند  نشان  تکریت  در  ایران  رهنمایی  و  حمایت  با 
را  آسانی می توان آن  به  اغراق است و  نه سر فقط یک  مار 

در هم کوبید. 
یقینا که تدارکات دولت اسالمی از بیرون فراهم می شود. اما 
ایاالت متحده را منبع اصلی تهیه ی سالح  ایرانی ها  باز هم، 

برای دولت اسالمی می دانند. 
یقینا که ایاالت متحده به طور اشتباهی پشت خطوط دشمن 
از هوا اسلحه پرتاب کرده است. اما باز هم ایران شواهد محکم 
دارد که هواپیماهای ایاالت متحده رسما به میدان هوایی زیر 

کنترل دولت اسالمی اسلحه پایین کرده اند. 
پس اگر اتهام های ایران که اکنون به دهان رسانه های روسیه 
بازی  این  از  متحده  ایاالت  هدف  باشند،  درست  اند،  افتاده 

دوگانه چیست؟ 
هدف ایاالت متحده می تواند سه وجه داشته باشد:

• ایجاد بهانه برای حضور نظامی در منطقه ای که قدرت های 
رقیب- روسیه، چین و ایران به آن برگشته اند و احتمال دارد 

حضور آنان از حضور غرب پررنگ تر شود؛ 
• انداختن استخوان در گلوی ایران شیعه و ایجاد مانع در برابر 

نفوذ در حال گسترش ایران در منطقه؛ 
• کار روی دولت اسالمی از طریق متحدان منطقه ای اش و 
زیر نظر داشتن آن به مثابه یک وسیله ی جیوپولتیکی برای 

تقویت استراتژی های ایاالت متحده در کشورهای اسالمی. 
حضور  شد،  ذکر  باال  در  که  پیچیده ای  سناریوی  به  توجه  با 

دولت اسالمی در افغانستان لحظه ها را تلخ می سازد. 
دلیلی وجود ندارد که اشرف غنی در یک سخنرانی تلویزیونی 
به مردمش دروغ بگوید. یقینا او این حرف را بر اساس شواهد 
ارتش  ستاد  رییس  زمان،  عین  در  گفته.  دولتش  استخبارات 
او، شیر محمد کریمی، گفت که تروریست ها دشمن مشترک 

افغانستان و پاکستان اند. 
با  افغانستان  در  اسالمی  دولت  حضور  که  این جاست  جالب 
است  شده  هم زمان  منطقه  سیاست  در  چشم گیری  تغییرات 
و نیز شواهدی وجود دارند که دولت وحدت ملی در کابل، در 

تالش تجدید روابط با روسیه و ایران است. 
دارند.  وجود  متحده  ایاالت  عصبانیت  برای  زیادی  دالیل 
سرانجام  احتمال دارد که یک ابتکار منطقه ای شکل بگیرد که 
انحصار واشنگتن بر هر گونه سازش در افغانستان را به چالش 
بکشد، به ویژه با توجه به گرم شدن روابط روسیه و پاکستان و 
نشست سازمان همکاری های شانگهای در آینده ی نزدیک در 
شهر یوفای روسیه که قرار است در آن پاکستان عضو رسمی 

این سازمان منطقه ای گردد.
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فرض کنید معین اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی، اول صبح وقتی از 
خواب می خیزد، دلش می خواهد حمام کند. به سر و وضعش برسد، خودش را 
عطر بزند، موهایش را چپ و راست شانه کند. لباس مناسب و مأمورین پسند 
بپوشد. آماده شود که سر کار، یعنی برای معین  معین شدن در معینیت اداری 
و مالی وزارت کار و امور اجتماعی برود. موتر قشنگ و مدل باالیش روشن 
است، راننده و محافظانش آماده اند. موترش را سوار می شود. راننده اش عادت 
کرده که مدام هارن بزند و با سرعت از این چهار راه به آن  چهار راه برود. نه 
باکی از چراغ ترافیک و حجم ترافیک دارد و نه خیال عابران پیاده ی کابل را. 
موتر را به سبک ستاره های هالیوود و بالیوود می دواند. تا به وزارت برسد، کلی 
خاک کابل را بر سر کابلیان باد کرده و در تردد بقیه ی وسایط که در مسیرش 

قرار دارند، تأخیر انداخته است.
حاال دیگر به وزارت رسیده، دفترش را تمیز و براق کرده اند. چای یا قهوه اش 
امر  زیردستانش،  به  بلوف  چندی  تقدیم  از  بعد  جانش!  نوش  است.  آماده 
اگر  کند.  مزاحمت  برایم  نگذارید کسی  یعنی  نشوید.  مزاحمم  که  می فرماید 
کسی پرسید، بگویید فعاًل جلسه دارد، برو دو ساعت بعد یا بعد از ظهر تشریف 
دفتر  در  که  معینی  آخر  می کند.  آماده  سونا  به  رفتن  برای  را  خودش  بیاور . 
کارش سونا یا حوض آب بازی نداشته باشد، معین است؟ وارد سونا می شود، 
آن جا در خلوت خودش، به مشکالت وزارت کار و امور اجتماعی می اندیشد، 
به مسایلی که به او مربوط می شوند. دلش آرام ندارد. ممکن است گاهی به 
را سونا بسازیم. تمام  این فکر کند که چه خوب می شود تمام دفاتر وزارت 
کارمندان هم هر روز، کارهای روزمره ی شان را داخل سونا پیش ببرند. بعد با 
خودش می گوید، نمی شود . این کار بسیار هزینه  الزم دارد. همین یکی را با 
صد رقم مشکل آماده کرده ام. بی خیال دیگران می شود. دلش مثل کوه است، 
استوار و پا برجا! حتا در ذهنش نمی گذرد که ممکن است به خاطر همین یک 
سونا، روزی از کار برکنار شود. حامیان زیادی دارد، باید هم دلش استوار و 

خاطرش جمع باشد.
با  از همکارانش که ممکن است  از روزنامه در می آورد. یکی  او سر  سونای 
او روی مسئله یا مسایلی اختالف نظر داشته باشد، این همه خوش بختی او را 
لیالم می کند. مردم سوناندیده ی افغانستان این کار او را تبهکاری می خوانند 
و مالمتش می کنند. خبر به گوش رییس جمهور می رسد. رییس جمهور که 
نمی تواند از کنار این مسئله عبور کند، مداخله می کند. معین کار را به خاطر 
افشاکردن خوش بختی همکار و هم قطارش، می فشارد. وظیفه اش را به حالت 
عنوان  و  وظیفه  چرا  ٌخب  که  می شود  خلق  سوال  این جا  می آورد.  در  تعلیق 
معین کار به حالت تعلیق درآورده شود؟ سونا را که معین مالی و اداری ساخته؟

کسی نیست که پاسخ درستی به سوال های موجود در افغانستان بدهد. یکی 
از راه می رسد و این گونه پاسخ می دهد: معین کار این وزارت می تواند برای 
خودش سونا بسازد. اگر معین مالی و اداری مداخله کرد، شما بیایید ریش مرا 
کل کنید! آخر برای یک معین شرم نیست که تن به چنین رذالتی بدهد؟ معین 
مالی اموتو کاکه است که برای خودش سونا ساخته، وزیر صاحب خودش خبر 
دارد. اگر سونا بد است، چرا وزیر یخن معین مالی و اداری را نمی گیرد که معین 
کار آمده این مسئله را اختراع و نشر می کند؟ خودتان خبر ندارم می فهمید یا 
نه؟ در امریکا، شما بروید اکثریت مردمش سونا دارند؛ هم در خانه و هم در 
دفتر خود دارند. نه کسی با سونا مشکل دارد و نه سونا واقعًا چیز بدی است. 
حاال که معین اداری و مالی سونا دارد و این سونا را که از پول بابه ی خود 
نساخته که معین صاحب دیگر آمده مشکل تراشی می کند. حاال بحث فساد در 
معینیت اداری و مالی این وزارت بماند سر جایش. سونا را هم از پول وزارت، 
برای وزارت ساخته! خدای نخواسته این طور نیست که شب سونا را پشت کرده 
خانه ببرد، فردا پس در دفترش بیاورد. چه فرقی می کند اگر روز یک یا دو 
ساعت وقت معین صاحب در سونا بگذرد؟ فقط که معین صاحبان دیگر این 

وزارت و وزارت های دیگر خیلی منضبط و پابند وقت و قانون اند. 
گوش  است،  مالی  و  اداری  معین  با  که حق  می بیند  وقتی  هم  غنی  اشرف 
معین کار را گرفته و میان انگشتان چارچوب شده اش می پیچاند. حتا اگر نابغه 
نباشیم، می فهمیم که کار معین کار این وزارت درست نبوده. او باید از کنار 
اگر  ایجاد می شود، خاموش و ساکت عبور کند.  هر مسئله  ای که در وزارت 
زورش رسید، مثل بقیه از مال و دارایی وزارت بزند. اگر نرسید، خدا یار جانش. 
این طور نمی شود.  باشد. حکومت داری که  به کار دیگران کاری داشته  نباید 
باید پروای یک دیگر را داشت. حاال شما از سونای معین اداری و مالی وزارت 
کار و امور اجتماعی خبر شده اید، این قدر جوش می زنید. اگر مثاًل فردا از زنجیر 
فعالیت های فراقانونی او خبر شوید، خدای نخواسته ممکن است سکته کنید. 

امیدوارم خبر نشویم.
برو در دفترت  به معین کار گفته که تو هم  اول  نفر  گفته می شود که خود 
سونا بساز، قلیون خانه افتتاح کن، پارک درست کن! وقتی معین کار گفته از 
با تعلیق وظیفه مواجه شده. خوب شده. معینی که  عهده اش نمی برآید، فوراً 
نتواند دفتر کارش را ملکیت شخصی اش فکر کند، باید هم همین طور شود. 

آفرین اشرف غنی!

خبرنگار ناراضی

در وزارت کار 
چه را می گذرانند؟

هادی دریابی

دولت اسالمی
 در افغانستان حساب باز می کند

M.K. BhadraKuMar :منبع: آسیا تایمز نویسنده برگردان: جواد زاولستانی 

جالب این جاست که حضور دولت 
اسالمی در افغانستان با تغییرات 
منطقه  سیاست  در  چشم گیری 
هم زمان شده است و نیز شواهدی 
وجود دارند که دولت وحدت ملی 
در کابل، در تالش تجدید روابط با 

روسیه و ایران است. 
عصبانیت  برای  زیادی  دالیل 
دارند.  وجود  متحده  ایاالت 
سرانجام  احتمال دارد که یک ابتکار 
انحصار  که  بگیرد  منطقه ای شکل 
در  سازش  گونه  هر  بر  واشنگتن 
بکشد،  چالش  به  را  افغانستان 
گرم شدن  به  توجه  با  به ویژه 
و  پاکستان  و  روسیه  روابط 
همکاری های  سازمان  نشست 
در  نزدیک  آینده ی  در  شانگهای 
شهر یوفای روسیه که قرار است 
این  پاکستان عضو رسمی  آن  در 

سازمان منطقه ای گردد.

که  این جاست  توجه  قابل  نکته ی 
است  دیدگاه  یک  اسالمی  دولت 
چند  توجه  فقط  دیدگاه  این  اگر  و 
افغانستان  در  را  پیکارجو  گروه 
کند،  جلب  خود  به  پاکستان(  )یا 
خلق  را  ترس ناکی  چشم انداز 
موشکافی  و  بحث  اکنون  می کنند. 
افغانستان  آیا خاک  این که  بر سر 
اسالمی  دولت  درخت  رشد  برای 

مناسب است یا نه، گذشته است.



نشان  متحد  ملل  سازمان  گزارش  یک  یافته های 
و  فساد  ادعاهای  اجتماعی ،  سنت های  که  می دهند 
حرفه ای نبودن، زنان قربانی خشونت را از دست یابی 
تصمیم  خودم  رضایت  »به  بازداشته اند.  عدالت  به 
به  پیوستن  چون  بردارم؛  دست  شکایت  از  گرفتم 
در  حاضر  حال  در  کودکانم  است.  بهتر  خانواده ام 
تعقیب  تحت  شوهرم  اگر  می خوانند.  درس  مکتب 
قرار بگیرد و زندانی شود، چه کسی من و کودکانم 
زنی  »ب«،  سخنان  این  کرد؟«  خواهد  حمایت  را 
در  که  است  تخار  شمال شرقی  والیت  از  ساله   25
چگونگی  مورد  در  متحد  ملل  سازمان  با  گفت وگو 
و  حمله  دلیل  به  شوهرش  علیه  شکایت  با  برخورد 

زخمی کردنش گفت.
یک گزارش تازه ی سازمان ملل متحد دریافته است، 
روند  و  فعلی  قانونی  چارچوب  که  آن جایی  از 
آسیایی  جنوب  کشور  این  در  دادگاه ها  قضاوت 
اندکی  تعداد  می گذارد،  باقی  محدودی«  »گزینه های 
به  مانند ب،  افغانستان،  در  قربانی خشونت  زنان  از 

میکانیزم های دولتی متوسل می شوند. 
میانجی گری در برابر پی گرد قانونی

دفتر  توسط  آپریل  ماه   19 در  که  گزارش   این  در 
یوناما در افغانستان و دفتر کمیساریای عالی سازمان 
که  است  آمده  شد،  منتشر  بشر  حقوق  برای  ملل 
صرف پنج درصد از 110 مورد مرتبط با خشونتی که 
از طریق سیستم قضایی حل و فصل  بررسی شده اند، 
مجازات  و  مجرمان  قانونی  تعقیب  به  و  شده اند 
اکثریت  است.  شده  منجر  خشونت ها  این  عامالن 
و  شده  اشاره  آن ها  به  گزارش  این  در  که  موار دی 
عمدتا موارد حمله، زخمی کردن ، سوء استفاده، تحقیر 
و ارعاب هستند، توسط میانجی گری  که روندی برای 
و  دوجانبه  توافق  طریق  از  منازعه  یک  حل و فصل 
میان طرف ها ست، حل شده اند. کارشناسان  مصالحه 
در  دست آوردها  که  حالی  در  می کنند،  استدالل 
سقوط  زمان  از  افغانستان  در  زنان  حقوق  زمینه ی 
طالبان در سال 2002 قابل توجه بوده اند، این حقوق 
توسط یک سلسله عناصری که نه تنها مانع دسترسی 
جبران  برای  فرصت  مانع  بلکه  می شوند،  سیستم  به 

خساره نیز می شوند، محدود شده است.
سوء استفاده از قدرت

بر  متعددی  عوامل  یوناما،  گزارش  بنیاد  بر 
از  دارند؛  تأثیر  میانجی گری  به  زنان  ارجحیت دادن 
عدلی  در سیستم  می شود  گفته  که  کاستی هایی  قبیل 
سوء استفاده  فساد،  به شمول  دارند،  وجود  کیفری 
فشارهای  هم چنان  و  حرفه ای نبودن  و  قدرت  از 
در  مصاحبه شونده  زنان  خانوادگی.  و  فرهنگی 
عنوان  به  میانجی گری  ارزش  بر  نیز  گزارش  این 
تأکید  پرونده ی شان  به  پردازش  برای  سریع  روشی 
که  اند  متعددی  الزامات  عمدتًا  آن  دلیل  و  کرده اند 
تعیین شده ی جنسیتی و محدودیت های  از نقش های 

مالی سرچشمه می گیرند.
نقل  جوزجان  شمالی  والیت  از  ساله ای   35 زن  از 
او بر می گردم؛ چون  قول شده که »دوباره به سوی 
چاره ی دیگری ندارم. اگر پول می داشتم و کسی در 
از شکایت  از کودکانم مواظبت می کرد، هرگز  خانه 
منصرف نمی شدم. می خواستم شاهد مجازات شدنش 

باشم«.
وابستگی  که  نظرند  این  به  کارشناسان  چرا؟  اما 
در  قانون  ضعف  و  افغانستان  زنان  اقتصادی 
آن ها،  حقوق  دیگر  و  اموال  از  محافظت  راستای 

افغانستان  از حکومت  چنین  هم  متحد  ملل  سازمان 
خواسته است تا اصالحات قانونی، نهادی و سیاسی 
با خشونت  که  زنانی  از  بهتر  محافظت  منظور  به  را 
مواجه اند، روی دست بگیرد. این اصالحات عبارتند 
باالبردن  موجود،  مدنی  حل های  راه  گسترش  از 
محافظت  منظور  به  قضایی  و  عدلی  سیستم  ظرفیت 
توسط  میانجی گری  تنظیم  خشونت،  بازماندگان  از 
محو  قانون  کردن  عملی  و  معمول  استندردهای 
دفتر  رییس  هیسم،  نیکالس  زنان.  علیه  خشونت 
یوناما، گفت: »از آنجایی که تقاضا به عدالت از طریق 
است،  افزایش  حال  در  افغانستان  در  میانجی گری 
کامال  میانجی گران  که  شود  مطمئین  باید  حکومت 
از حقوق قربانیان محافظت می کنند«. با این حال، او 
خشونت  کالن  جرم های  که  کرد  تصریح  هم چنان 
علیه زنان باید از طریق سیستم عدلی و قضایی نه از 
افغانستان  قوانین  با  مطابقت  در  میانجی گری،  طریق 
المللی این کشور در زمینه ی حقوق  و تعهدات بین 
رییس  سمر،  سیما  بگیرند.  قرار  پی گرد  تحت  بشر، 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، که در مورد 
وضع حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق زنان، 
پیشرفت های سال های  به شکنندگی  صحبت می کرد 
گذشته اشاره کرد. وی گفت: »بهترین مثال برای این 
ربودن  و  اباد  جالل  در  حمله  فرخنده،  قتل  مورد، 
می کنند  ثابت  اینها  همه ی  است.  افغان  یک  و  سی 
که حاکمیت قانون هنوز در افغانستان بسیار ضعیف 

است. مردم افغانستان هنوز بسیار آسیب پذیرند«.

علیه  خشونت  بازماندگان  اقدام  مانع  کلیدی  عوامل 
متجاوزان می باشند. به عنوان مثال، زنی که در مورد 
خشونت به مقام ها شکایت می کند و مجبور می شود 
به شوهرش است، ترک کند،  را که مربوط  خانه ای 

جایی برای رفتن ندارد. 
دریافت  متحد  ملل  سازمان  که  است  دلیل  این  به 
گرفته اند،  قرار  بررسی  مورد  که  زنانی  اکثریت  که 
یا  امن  خانه ها ی  در  زندگی  طالق،  خواهان  بیش تر 
در یک محیط امن بودند تا این که به دنبال مجازات 
پیامدهای  از  و  باشند   خشونت[  ]عوامل  جنایی 
و  خود  برای  که  اجتماعی ای  و  اقتصادی  منفی 

خانواده های شان خلق خواهند شد، هراس داشتند. 
ننگ اجتماعی، فرصت های محدود

مؤسسه ی  توسط   2014 سال  در  که  گزارشی  در 
صلح ایاالت متحده نشر شد، اشاره شده که گزارش 
دادن سوء استفاده ها باعث ننگ و بدنامی در اجتماع 
این  نویسندگان  از  یکی  گاستون،  ایریک  می شود. 
»در  گفت:  متحده  ایاالت  صلح  مؤسسه ی  گزارش 
اجتماعی  تابوهای  افغانستان،  اجتماع های  از  برخی 
را  زن  هم  و  مرد  هم  خارجی،  مداخله ی  برابر  در 
سازمان های  یا  دولت  از  کمک خواستن  زمینه ی  در 
»زنان  گفت:  گاستون  می سازد«.  محدود  غیردولتی 
یا  خانواده ها  درون  در  را  عدالت  به  نیاز  عمدتا 
اجتماع های خودشان رفع می کنند؛ اما حتا در آنجا، 
یک تعداد موانع هنجاری، پیامدگرا و عملی زنان را 
از عدالت خواستن باز می دارند«. درک این که چگونه 

می گذارند،  تأثیر  زنان  تصمیم گیری  بر  موانع  این 
برای گسترش دسترسی به عدالت حیاتی است. 

اما آیا میانجی گری ها مؤثر بوده اند؟ شورای میانجی 
اغلب از بزرگان و اعضای خانواده های متأثرشدگان 
اساس  بر  راه حلی  یافتن  برای  که  می شو د  تشکیل 
قوانین سنتی گردهم می آیند. اما گزارش سازمان ملل 
رویکرد  یک  نداشتن  دلیل  به  را  میانجی گری  متحد 
استندرد و میکانیزم های نظارتی مورد انتقاد قرار داد 
که میانجی گری ها »توسط عوامل مختلف« با استفاده 
می شوند.  انجام  خودسرانه«  و  متنوع  »روش های  از 
در حد اقل شش موردی که توسط سازمان ملل متحد 
بررسی شده ، زنان در نشست های میانجی گران شامل 
نبودند و در حداقل 11 مورد، تصمیم به میانجی گری 
تحمیل  زنان  بر  کیفری  روند  دنبال کردن  جای  به 
مورد  سیزده  حداقل  در  آن،  بر  عالوه  است.  شده 
در  که  توافقی  به  ]خشونت[  عامالن  تصمیم گیری، 
جریان میانجی گری به دست آمده ، احترام نکرده اند. 
به  گرفتند  تصمیم  زنان  دوباره ی خشونت،  وقوع  با 
قضایی  و  عدلی  سیستم  در  برگردند،  امن  خانه های 

شکایت ثبت کنند یا درخواست طالق بدهند.
ضرورت نظارت

با این وضع، ایوان سیمونویچ، معاون دبیرکل سازمان 
ملل در امور حقوق بشر، تأکید کرد که میانجی گری 
استندرد  با  و  شده  سازگارتر  تا  شود  تقویت  »باید 
عملی شدن  از  همه،  از  مهم تر  و  شود  عملی  باالتر 

]فیصله های[ آن باید از نزدیک نظارت شود«. 
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زنان افغانستان 
چگونه از احقاق حقوق شان منصرف ساخته شده اند؟

برگردان: حمید مهدویمنبع: دویچه وله

از زن 35 ساله ای از والیت شمالی جوزجان نقل قول شده که »دوباره به سوی او بر می گردم؛ چون چاره ی 
دیگری ندارم. اگر پول می داشتم و کسی در خانه از کودکانم مواظبت می کرد، هرگز از شکایت منصرف نمی شدم. 

می خواستم شاهد مجازات شدنش باشم«.
اما چرا؟ کارشناسان به این نظرند که وابستگی اقتصادی زنان افغانستان و ضعف قانون در راستای محافظت 
از اموال و دیگر حقوق آن ها، عوامل کلیدی مانع اقدام بازماندگان خشونت علیه متجاوزان می باشند. به عنوان 
مثال، زنی که در مورد خشونت به مقام ها شکایت می کند و مجبور می شود خانه ای را که مربوط به شوهرش 

است، ترک کند، جایی برای رفتن ندارد. 
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: ناصری
صفحه آرا:  هادی دریابی
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یادداشت های سخیداد هاتف

»جامعه ی  روزنامه ی  پیش،  روز  دو-سه 
آزاد شدن  باره ی  در  کرد  منتشر  خبری  باز« 
می شد  خبر  آن  روی  از  ربوده شده.  نفر   31
دیگر  ساعت  چند  تا  ربوده شد گان  که  گفت 
بر  خود  خانواده های  پیش  و  می شوند  آزاد 
داشته  حقیقت  بود  ممکن  این  می گردند. 
رها  ربوده شد گان  بود  ممکن  یعنی  باشد. 
کرده  منتشر  روزنامه  آن  که  خبری  و  شوند 
بود، گزارش دقیقی از آنچه رخ می داد، باشد. 
نرسیده.  به آخر  دنیا  نیز  نشده  حاال که چنان 
خود  اشتباه  بعد  و  می کنند  اشتباه  روزنامه ها 
البته  می یابد.  ادامه  زند گی  و  می پذیرند  را 
این گونه خطاها را تکرار کند،  روزنامه ای که 
طبعًا رفته رفته در نزد مردم اعتبار خود را از 

دست خواهد داد.
روزنامه ی  در  اطالع   - پاره   آن  آنچه  اما 
»جامعه ی باز« را در عالم روزنامه نگاری مهم 
حرفه ای  برخورد  از  دیگری  وجه  می سازد، 
می خواست  باز  جامعه ی  است:  اطالعات  با 
خبر  این  و  باشد  خوش«  »خبر  یک  قاصد 
خوش را هر چه سریع تر به خواهند گان چنین 

خبری برساند.
نه  است،  اطالع رسانی  روزنامه،  یک  کار 
آن.  مشتاقان  به  »خوش«  خبرهای  رساندن 
اولی  است.  بزرگی  تفاوت  دو  این  میان 
مستلزم داشتن یک نگاه سرد و دقیق به کالف 
کالن خبری  و  داده ی خرد  هزاران  پیچیده ی 
است. دومی به چیزی بیش از یک دل مهربان 

و نگاهی شفقت آلود نیاز ندارد.
اهمیت  خود  کار  اعتبار  به  که  روزنامه ای 
مردم  شاد کردن  خیر  از  می تواند  می دهد، 
بر ضرورت  بیش تر  را  تمرکز خود  و  بگذرد 
ضربه ای  بدترین  بگذارد.  دقیق  اطالع رسانی 
وارد  روزنامه  یک  اعتبار  بر  است  ممکن  که 
خبرهای  کنند  فکر  مردم  که  است  این  شود، 
منتشرشده در آن روزنامه به اندازه ی شایعات 
یک  اند.  لرزان  و  سست  کوچه  در  جاری 
نیست،  روزنامه  یک  کار  پایان  خطا  دو  یا 
بی اعتباری  مسیر  به  را  روزنامه  می تواند  اما 
می توان  را  این خطاها  که  است  این  بیندازد. 
ایستگاهی برای تأمل ساخت و از فرولغزیدن 
جلوگیری  بی اعتباری،  سراشیبی  به  روزنامه 

کرد.

ایستگاهی برای تأمل

بشیر یاوری

6 ملیون دالر برای 31 گروگان درکجا مصرف شد؟ 

ایران  رییس جمهور محمد اشرف غنی در سفرش به 
گفته  کشور  آن  در  افغانستانی  دانشجویان  جمع  در 
است. دولت برای رهایی 31 مسافر سکوت نکرده و 
تاکنون 6 ملیون دالر را برای رهای مسافران ربوده شده 
مصرف نموده است و یک حمله نظامی بزرگ را برای 
این حمله در نوع خود در  انجام شده و  نجات آن ها 
چهارده سال گذشته بی مانند بوده است و از اثر حمله 
یادشده 69 تروریست از پا درآمده است. اشرف غنی 
ادعا کرده است رهایی مسافران ربوده شده از اولویت 
کاری دولت می باشد و خودش اقدامات دولت را برای 
رهایی مسافران ربوده شده رهبری می کند. می گوید؛ 
ربوده  مسافران  آزادی  برای  دولت  گویا  که  ادعا  این 

شده توجه ندارد یک »افترای محض« است.
این اظهارات رییس جمهور درحالی مطرح شده است 
که او پیش از این گفته بود در مورد واقعه ی گروگان 

گیری 31 مسافر، سکوت استراتژیک کرده است. 
از ربوده شدن مسافران در زابل دوماه می گذرد تا کنون 
با وجود ادعای رییس جمهور که می گوید دولت برای 
است  کرده  هزینه  را  دالر  ملیون   6 گروگان ها  رهایی 
و رهایی آن ها در دستور کار نخست دولت می باشد. 
کدام نتیجه ی روشن  از اقدام های دولت  برای رهای 
مسافران ربوده وجود ندارد. سه روز پیش یک خبر غیر 
رسمی پخش شد که امنیت ملی، اعضای خانواده های 
گروگان گیران را گرفته اند و آن ها را با مسافران ربوده 
آزاد  را  شده  ربوده  مسافران   و  می کنند  تبادله  شد 

می سازند. اما از آزادی مسافران خبری نشد. 
به جز از حمله ی نظامی که در روزهای نخستین این 
حادثه، برای رهایی مسافران در زابل انجام شد و این 
خبر غیر رسمی،  که سه روز پیش از مراجع غیر رسمی 
پخش شد، کدام  اقدام دیگری که حکایت از عملکرد 

دولت برای رهایی مسافران شده باشد، وجود ندارد.
رهایی  برای  دولت  جمهور؛  رییس  ادعای  به  گیریم 
مسافران ربوده شده بی توجهی نکرده باشد؛ مصارف 
هزینه  شده  ربوده  مسافران  رهایی  برای  را  هنگفت 
نموده باشد. چرا با گذشت شصت روز از این حادثه، 
ندارد؟  وجود  مورد،  این  در  دست آوردی  گونه  هیچ 

رییس جمهور خود در نشست شورای امنیت ملی که 
اعضای  و  بود  شده  برگزار  ایران  به  سفرش  از  پیش 
اشتراک  آن  در  هم  شده  ربوده  مسافران  خانوادهای 
مسافران  که  نمی داند  بود،  گفته  آن ها  به  بودند،  کرده 
دعا  آنها  آزادی  برای  باید  کجاهستند،  در  شده  ربوده 

کنید. 
نظامی  عملیات  داده  انجام  دولت  که  اقدامی  تنها 
دالیلی  به  هم  عملیات  این  و  بود  زابل  در  روزه  دو 
نه انجامید.  مسافران  رهایی  به  و  شد  متوقف  ناموجه 
اگر این عملیات را آن گونه   که اشرف غنی ادعا دارد 
که از نوع خود درچهارده سال گذشته بی مانند بوده 
بود،هزینه ی  ساده  عملیات  یک  نماییم.  بررسی  است، 
آن قربانی شدن چند سرباز ارتش بود که در عملیات 

مذکور جان های شیرین شان را از دست دادند. ادعای 
دیگری که گویا درعملیات زابل 69 تروریست کشته 
شده است، ادعای ثابت نشده ای است که  به خورد 
مکان  از  که  می گوید  دولت  وقتی  می شود.  داده  مردم 
چگونه  ندارد،  اطالع  شده  ربوده  مسافران  نگهداری 
 69 شدن  کشته  بر  مبنی  ادعای  که  باورکرد  می توان 
بر  مبنی  ادعای  اگر  باشد؟  راست  زابل  در  تروریست 
کشته شدن این تعداد از تروریستان درست است، این 
مسافران  رهایی  برای  دولت  توانمندی  از  نشانی  ادعا 
عاجزانه   جمهور  رییس  چرا  می نماید.  شده،هم  ربوده 
به اعضای خانوادهای مسافران می گوید، برای رهایی 
در  آن  برخالف  اما  نمایند؟  دعا  شده  ربوده  مسافران 
ادعا  و  می کند  پاره  گلو  ایران  در  دانشجویان  جمع 
تاکنون برای مسافران  در می آورد که 6 ملیون دالر را 
ربوده شده مصرف کرده است. اعتراض مردم را مبنی 
براین که دولت نسبت به رهایی گروگان ها جدی عمل 

نکرده "افترای محض " می داند. 
باید رییس جمهور پاسخ دهد این 6 شش ملیون دالر 
را چگونه و در چه موارد برای رهایی مسافران ربوده 
شده هزینه کرده است؟ اگر ادعای رییس جمهور این 
نظامی  درعملیات  گزاف  هزینه ی  مقدار  این  که  باشد 
در زابل به مصرف رسیده، این به تعبیر خودش دروغ 
هزینه ی  وجه،این  هیچ  به  عملیات  این  است.  محض 
به  اگر در جای دیگر  گزاف را ظرفیت نداشته است. 
که  گونه ای  آن  شود.  روشن  باید  نیز  رسیده  مصرف 
رییس جمهور به خورد مردم می دهد که 6 ملیون دالر 
را برای مسافران ربوده شده به مصرف رسانده است، 
از این مقدار پول چرا برای خانوادهای گروگان ها که 
برای دادخواهی و آزادی عزیزان شان خیمه ی تحصن 
جمهوری  رییس  آیا  است؟  نشده  داده  اند  کرده  برپا 
مسافران  مورد  در  دولت  توجهی  بی  می کند  ادعا  که 
ربوده شده »افترای محض«است، نادیده انگاری و عدم 
اعضای  روزانه ی  رنج و مصارف سنگین  به  رسیدگی 
خانوادهای گروگان ها  که درخیمه ی داد خواهی مقبل 
می شوند قابل کتمان است، و نمی تواند اثباتی باشد بر 

دروغ محض رییس جمهور ؟!       

 6 این  دهد  پاسخ  جمهور  رییس  باید 
چه  در  و  چگونه  را  دالر  ملیون  شش 
موارد برای رهایی مسافران ربوده شده 
رییس  ادعای  اگر  است؟  کرده  هزینه 
جمهور این باشد که این مقدار هزینه ی 
به  زابل  در  نظامی  درعملیات  گزاف 
خودش  تعبیر  به  این  رسیده،  مصرف 
عملیات  این  است.  محض  دروغ 
را  گزاف  هزینه ی  وجه،این  هیچ  به 
جای  در  اگر  است.  نداشته  ظرفیت 
دیگر به مصرف رسیده نیز باید روشن 
جمهور  رییس  که  گونه ای  آن  شود. 
ملیون   6 که  دهد  می  مردم  خورد  به 
به  شده  ربوده  مسافران  برای  را  دالر 
مقدار  این  از  است،  رسانده  مصرف 
گروگان ها  خانوادهای  برای  چرا  پول 
عزیزان  آزادی  و  دادخواهی  برای  که 
شان خیمه ی تحصن برپا کرده اند داده 

نشده است؟ 

رییس جمهور پاسخ دهد؛



چشم مجهز به »وای فای« ساخته شد

رمزگشایی از مغز با کاوشگرهای عصبی
تحولی بی سابقه در پزشکی:
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بگو مگو از

این روز ها نام داعش بیش تر از طالبان مطرح است. طالِب 
پاالن سیاه خالی می کند.  به داعش  را  پاالن سفید جایش 
این پروژه خیلی منافقانه عملی می شود. ولی دولت مردان 
ما مثل همیشه کوتاه فکر، بی معلومات و خوشبین تشریف 
دارند. )در خوش بینانه ترین تحلیل، دولت مردان ما غافل هستند و در این پروژه شریک 

نیستند(.
با  قطر  در  طالبان  رهبران  نام  به  گماشته شده  چند  که  حالی  در  است.  ساده  مسئله  
حکومت افغانستان در حال مذاکره هستند، در پشت صحنه تمام نیروی طالب تحت 

نام داعش دوباره تجدید می شو د. پاکستانی ها این جا خیلی هوشیار عمل می کنند.
حکومت های  شامل  طالب   )۱ است:  این  نتیجه اش  شوند،   کامیاب  مذاکرات  گیرم 
مذاکره  میز  به  آوردن طالب  از  را  امتیاز خود  پاکستان   )۲ و محلی می شود؛  مرکزی 
می گیرد و عمق استراتژیک خود را در افغانستان به دست می آورد؛ ۳( جنگ کماکان 
ادامه پیدا می کند؛ چون گروه داعش جای طالب را می گیرد؛ ۴( ما به خاطر وحشت 
داعشی دیگر نمی توانیم پاکستان را مالمت کنیم؛ چون طالب پروژه ی پاکستانی بود 
پروژه ی پاکستان نیست. کوتاه،  خر همان خر می ماند، فقط پاالنش  و داعش ظاهراً 

عوض می شود.
رهبری حکومت فعلی با سیاه نمایی داعش و سفید نمایی طالب اشتباه استراتژیکی را 

مرتکب می شود. در افغانستان داعشی وجود ندارد،  داعش نام نو طالب است!
به هر رنگی که خواهی جامه می پوش

من از طرز خرامت می شناسم

نقش اجتماعی زبان در نظام رفتاری
به  زبان  نقش  بر  عمدتًا  زبان شناختی  جدید  نطریه های 
بر  تأکید می کند.  اجتماعی  رفتار  عنوان هماهنگ کننده ی 
درونی کردن  راه  از  انسان  شخصیت  دیدگاه،  این  اساس 
نقش های اجتماعی سازمان یافته تکوین می یابد و زبان مکانیسمی ست که توسط آن، 
می شود  موجب  مشترک  زبان  بدین سان  می پذیرد.  نقش ها صورت  درونی کردن  عمل 
که فرد انتظاراتی را که دیگران از نقش های محول به او دارند، به خوبی درک کند و 
رفتار خود را حتااالمکان متناسب با هنجارهای جامعه تعدیل کند؛ یعنی زبان مشترک 
به نهادی شدن ارزش ها و هنجار ها به جامعه و در نتیجه تثبیت هویت فردی و گروهی 

قویًا کمک می کند.
حال، جای بسی خرسندی است که که یک شاعر »جهانی« و زبان شناس ثانی )پس از 
چامسکی( به وزارت فرهنگ رسیده است تا ما را از شر زباِن هیچ کس نفهم »فارسی«، 
که بالی جان وحدت ملی ما گردیده و توسط مزدوران امپریالیسم ایران بر کلتور اصیل 
و زبان فخیم افغانی ما رخنه کرده است، نجات دهد و هویت و غرور به تاراج رفته ی ما 

را بازگرداند!

زخميان  از  عيادت  بعد  و  خون  اهداي  امروز 
حادثه ی انفجار ننگرهار

که  تماشاي چهره ی سوخته ی عسکري  بود.  روز سختي 
جسارت  بود،  رفته  بانک  کابل  به  معاشش  گرفتن  براي 
مي خواست. تماشاي چهره ی جواني ۲٧ ساله ی ننگرهاري در حالت کوما، با ٩٥ درصد 
سوختگي که نمي دانست در اطرافش چه مي گذرد، شجاعت مي خواست. شنیدن صداي 
نفس هاي گرفته ی پسربچه ی سیزده ساله که بدون دستگاه قادر به نفس کشیدن نبود، 
هیچ  این که  با  نداشتم.  گفتن  براي  حرفي  اشک آلود،  چشم هاي  جز  من  بود.  زجرآور 
مسئولیتي براي تأمین امنیت شهروندان کشورم ندارم، ولي مي شرمیدم به سربازي نگاه 
کنم که براي تأمین آسایش من با معاش بخور و نمیری سختي ها را تحمل مي کرد، اما 

حاال در درد مي سوزد.
کار  اشک  پنهان کردن  انگار  ولي  مي دادیم،  قورت  را  بغض هاي مان  همراهانم  و  من 
سختي بود. این درد در قالب قطراتي سرازیر مي شد. ما مي شرمیدیم که کاري جز اظهار 
تأسف براي انجام دادن  نداشتیم، ولي آیا مسئوالن تأمین امنیت کشورمان نیز با شرم 

به دیدن زخمیان این حادثه آمدند یا با غرور کاذب همراه با منت گذاري بر زخمیان؟

روز گذشته، فساد گسترده  ی مالی و اداری در وزارت کار از 
طریق 8صبح افشا شد.

فساد  در  مالی   معین  سلطانی،  صمیم اهلل  گزارش  این  در 
گسترده  ی اداری و مالی بیش تر دخیل بود و در حیف ومیل 
ده ها میلیون افغانی دست داشت. اما امروز، شورای امنیت وظیفه ی حسام الدین همراه، 
معین کار وزارت کار را به دلیل جدال میان او و معین مالی و اداری و ظاهراً مصاحبه ای 

که با 8صبح انجام داده، تعلیق کرده است.
اگر رییس جمهور غنی از فساد پیشگان حمایت نمی کند و با فساد مالی و اداری مبارزه 
می کند، بهتر بود که وظیفه ی معین مالی و اداری را نیز تعلیق می کرد؛ اما به دلیلی که 
آقای سلطانی از سوی برخی از مقام های ارگ حمایت می شود، عماًل برائت گرفته است.

چند  اسارت  در  دو  این  دهید.  نجات  را  قدرت  و  سیاست 
فامیل، در اسارت مال و آیت الهر، در اسارت پیر و حضرت، 
در اسارت جنگ ساالر و قوماندان، در اسارت میر و امیر... 
می باشند و »رهبران جهاد« هم سیاست و هم قدرت را به 

مالکیت خود تبدیل کرده اند. سیاست کار هر فرد و قدرت مالکیت جامعه است.

Waheed Omer

hamzeh Vaezi

Munera Yousufzada

akbar rostami

دستگير روشنيالی









چشم  مدل  سه  ایتالیا  در  رشکتی  محققان 

مصنوعی زیستی ساخته اند که یک منونه ی از آن 

به دستگاه های  انتقال مشاهدات روزمره  قابلیت 

مخصوص  »وای فای«  طریق  از  همراه  تیلفون 

چشم مصنوعی را دارد.

اندامی  عنوان  به  چشم  به  پزشکی  علم  در 

نگاه  حیرت انگیز  ساختاری  با  و حساس  پیچیده 

از  چشم  که  نیست  ا  معن بدان  این  اما  می شود؛ 

به  می کند،  عمل  نقص  بدون  و  کامل  نظر  هر 

روی  بر  درستی  موارد مترکز  برخی  در  که  طوری 

اطراف نداشته و از آن مهمرت این که در گذر زمان 

به تدریج کیفیت عملکرد خود را از دست می دهد.

رسایت  با  یا  شدید  نورهای  معرض  در  هم چنین 

عفونت، دردآور می شود. این موارد موجب شده تا 

محققان رشکتی دانش بنیان در ایتالیا موسوم به 

اندازند  راه  به  را  بی سابقه ای  پروژه ی   »MHOX«

که در آن تالش می شود با هدف ارتقای عملکرد 

چشم انسان، بتوان آن را با منونه های سنتزی با 

قابلیت های ویژه جاگزین کرد.

این  در  محققان  هدایت  که  ناستی«  »فیلیپ 

تازه ترین  که  می گوید  دارد،  عهده  بر  را  پروژه 

هک کردن  و  زیستی  چاپ  دانش  دست آوردهای 

در  تا  می دهد  ما  به  را  امکان  این  زیستی 

اندام های  از  بخش هایی  بتوانیم  نزدیک  آینده ی 

عملکردی بدن انسان را به راحتی چاپ کنیم. از 

این طریق خواهیم توانست بخش هایی را که به 

خود  عملکردی  کیفیت  و  دیده  آسیب  دلیلی  هر 

جدید  سنتزی  منونه های  با  داده اند،  دست  از  را 

به  را  آن ها  عملکرد  سطح  حتا  یا  کنیم  جاگزین 

میزان بیش تری ارتقا دهیم.

 »EYE« فن آوری جدید این محققان تحت عنوان

زیستی  چاپگر  یک  از  آن  در  که  شده  ارائه 

دستگاه  این  می شود.  استفاده  سه بعدی ساز 

می تواند  مخصوص  سوزن  یک  از  استفاده  ا  ب

سلول های مختلفی را به شکل ساختار مورد نظر 

در کنار هم قرار داده و اندام ارگانیک مورد هدف 

را تولید کند.

تا پیش از این تولید اندام هایی نظیر گوش به این 

روش صورت گرفته، اما به جهت پیچیدگی های 

به  نزدیک شدن  جرأت  محققان  ساختاری چشم، 

این اندام خاص را نداشتند.

ایتالیایی  محققان  ترسیم شده ی  چشم انداز 

چشم  نوع  سه  بتوانند  افراد  که  است  این گونه 

کنند:  انتخاب  را   »EYE« پروژه ی  از  مختلف 

»HEal«  که با هدف التیام چشم های آسیب دیده 

بهبود  هدف  با  که   »EnHancE« است،  شده  ارائه 

عملکرد چشم سامل ارائه شده و فرد استفاده کننده 

می تواند از مزایای فیلرت ویژه ی آن استفاده کرده 

فرد  البته  )که  بیند  ب سیاه  و  سفید  را  تصاویر  و 

این  می تواند  مخصوص  تابلیت  یک  مرصف  با 

حالت را از بین بربد( و نهایتا »advancE« که برای 

ارتقای عملکرد چشم به سطحی ویژه مطرح شده 

است.

نسخه ی سوم قابلیت های خاصی دارد، به طوری 

و  ثبت  می بیند،  که  را  آنچه  می تواند  فرد  که 

»وای فای«  فن آوری  از  استفاده  ا  ب و  کرده  ضبط 

به  دیگران  ا  ب را  آن ها  چشم،  در  تعبیه شده 

استفاده  ا  ب اشرتاک گذاری  این  بگذارد.  اشرتاک 

از دستگاه های مختلف، از جمله تیلفون همراه، 

صورت می گیرد.

از اوایل سال  تا  طراحان این پروژه در نظر دارند 

کنند.  بازار  روانه ی  را  خود  جدید  فن آوری   ۲۰۲۷

)جام جم آنالین(

محققان  پزشکی،  علم  در  بی سابقه  تحولی  در 

عصبی ای  کاوشگرهای   »MIT« دانشگاه 

ا نفوذ به مغز، پرده از رازهای مرکز  ساخته اند که ب

جدید  فن آوری  این  می دارند.  بر  بدن  فرماندهی 

ترکیبی از سه فاکتور نور، الکرتونیک و دارو را در 

بتوانند  از آن  ا استفاده  ب تا دانشمندان  خود دارد 

را  انسان  مغز  ابعاد مختلف  بی سابقه ای  به طرز 

درک کنند.

کشف  برای  نوینی  ابزارهای  اخیر  سال های  در 

شده  ارائه  انسان  مغز  دستکاری  و  ناشناخته ها 

تجهیزات  بر  متکی  آن ها  از  برخی  است. 

استفاده  نور  از  برخی  هستند،  الکرتونیکی 

مواد  از  بهره گیری  بر  نیز  برخی  و  می کنند 

کیمیایی یا هامن داروها متکی هستند؛ اما آنچه 

کرده اند،  ابداع   »MIT« دانشگاه  محققان  که 

تلفیقی از این سه نگرش است.

علم  برجسته ی  دانشمندان  از  آنیکوا«،  ا  ین »پال

مواد در دانشگاه »MIT« فن آوری جدیدی را ابداع 

است.  نگرش  سه  این  دربرگیرنده ی  که  کرده 

است  حد  آن  تا  جدید  ایده ی  این  کاربردی بودن 

که از آن به چاقوی معروف سویسی یاد می کنند، 

را یک جا  ابزارآالت  از  انبوهی  ابزاری کوچک که 

موارد  یا  سفر  در  استفاده  برای  و  دارد  خود  در 

اضطراری کاربرد زیادی دارد.

کاوشگرهای  کرده،  ارائه  محقق  این  که  آنچه 

عصبی ای هستند که در حالی که پرتوهای نوری 

را با خود حمل می کنند، از تجهیزات الکرتونیکی 

لطف  به  حال،  عین  در  و  کرده  استفاده  نیز 

برخورداری از ریزکانال های مخصوص، می توانند 

مورد  بخش های  درون  به  را  شیمیایی  داروهای 

نظر مغز پمپاژ کنند.

این فن آوری در حالی ابداع می شود که هم اکنون 

سیلیکانی  الکرتودهای  یا  فلزی  سیم های  از 

اما  می شود؛  استفاده  نیورون ها  مطالعه ی  برای 

فن آوری های  بر  جهت  هر  از  جدید  ایده ی  این 

فعلی برتری دارد. )جام جم آنالین(
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بکن بائر: گواردیوال در بایرن 
ناکام نبوده است

گریزمان: دیدار با ریال
مثل یک فینال است

تورس: بازی در برنابئو کامال 
متفاوت خواهد بود

که  کرد  عنوان  مادريد  اتلتيکو  مهاجم  گريزمان،  آنتوان 

ا ریال در چمپيونزليگ براي آن ها مثل يک فينال  ب تقابل 

است.

ابئو به مصاف یک دیگر می روند  دو تیم امشب در حالی در برن

که در دیدار رفت، نتوانستند قفل دروازه یک دیگر را بشکنند 

پایان رسید. حال گریزمان عنوان  به  نتیجه ۰-۰  ا  ب بازی  و 

کرد که تیمش این دیدار را یک فینال به حساب می آورد.

او گفت: این دیدار برای ما یک فینال است. می دانیم که 

آن ها در خانه بازی می کنند ولی هر لحظه می توانیم به گل 

برسیم و این به ما اعتامد به نفس می دهد. می خواهیم متام 

برای  برسیم.  نهایی  نیمه  به  تا  دهیم  انجام  را  تالش مان 

من، این اولین حضور در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

است و از آن لذت می برم.

آن  در  که  ای  نتیجه  هر  گفت:  رفت  دیدار  درباره  گریزمان 

این که  از  ما  و  است  خوب  خیلی  باشید،  نخورده  شکست 

اید به این مسیر ادامه  ابراین ب ن گولی نخوردیم خوشحالیم. ب

دهیم ولی هم چنین آماده باشیم زیرا هر اتفاقی ممکن است 

بازی خواهد  با متام وجود مقابل هوادارانش  رخ دهد. ریال 

کرد.

بازی  که  کرد  عنوان  اتلتیکومادرید  مهاجم  تورس،  اندو  فرن

ا بازی هفته ی پیش در کالدرون کامال متفاوت  ابئو، ب در برن

خواهد بود.

ا نتیجه ۰-۰ در کالدرون به پایان رسید و حاال  دیدار رفت ب

همه چیز به دیدار برگشت کشیده شده، جایی که ریال سه 

ستاره ی خود یعنی بیل، بنزما و مودریچ را در اختیار نخواهد 

داشت.

متفاوت  رشایط  بازی  هر  گفت:  دیدار  این  اره  درب تورس 

به دلیل دیدار رفت، رشایط  بازی هم  این  و  دارد  را  خودش 

کامال متفاوتی دارد. عجیب است که در دیدار رفت، دو تیم 

نه خوب کار کردند نه بد. امیدوارم این بازی آن طور که ما 

هستیم،  هجومی  ریال  منتظر  ما  و  برود  پیش  می خواهیم 

زیرا  باشند  هجومی  حد  از  بیش  منی توانند  آن ها  که  بته  ال

این  ا  ب کنند.  دریافت  گولی  اید  ب ن که  می گوید   ۰-۰ نتیجه 

حال، فکر می کنم آن ها هجومی بازی کنند و ما منتظرش 

ا این کیفیت  هستیم. احساس خوبی دارم وقتی که دفاعی ب

باال داریم و فضای زیادی برای من و هم تیمی هایم در خط 

حمله وجود دارد.

معتقد  مونیخ،  بایرن  باشگاه  اسطوره  ائر،  ب بکن  فرانتس 

را  اصال  باشگاه  این  در  گواردیوال  پپ  دستاوردهای  است 

منی توان یک ناکامی توصیف کرد. 

بایرن  در  حضورش  فصل  اولین  در  قبل  فصل  گواردیوال 

در  اما  شد  حذفی  جام  و  لیگا  قهرمان  بوندس  تیم  این  ا  ب

مقابل  سنگین  شکست  با  چمپیونزلیگ،  نهایی  نیمه 

ریال، از رسیدن به  فینال بازماندند. آن ها این فصل هم در 

رقابت های داخلی شانس زیادی برای قهرمانی دارند اما در 

ا نتیجه  دیدار  رفت مرحله یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ، ب

3-1 مغلوب پورتو شدند و کار دشواری برای رسیدن  به دیدار 

نیمه نهایی دارند. 

هم چنان  گواردیوال  است  معتقد  ائر  ب بکن  وجود،  این  ا  ب

بهرتین گزینه برای هدایت بایرن است.  

او به بیلد گفت: آیا گواردیوال ناکام بوده؟ نه. فکر می کنم 

در  مراحل  بته  ال است.  سخت گیرانه  خیلی  ادعایی  چنین 

ارایه  را  تان  بازی های  بهرتین  اید  ب چمپیونزلیگ،  حذفی 

بدهید. ما تنها 3 بازی این رشایط را  نداشتیم. 

هنوز  ما  خوردیم.  شکست  ریال  از  ار  ب دو  گذشته  فصل 

هیچ  کدام  نکردیم.  فراموش  را  گذشته  فصل   ۰-4 شکست 

از بازی کنان بایرن هم مقابل پورتو در سطح خودش ظاهر 

به  گواردیوال  هنوز  من  که  بگویم  می خواهم  اما  نشد. 

شده  پیچیده  بسیار  رشایط  هرچند  دارم؛  کامل  اطمینان 

است. 

بالتر: روسیه بهترین جام جهانی
 تاریخ را برگزار می کند

بنزما دیدار مقابل اتلتیکو را از دست داد

اخراج مربیان
 در فوتبال انگلیس رکورد شکست

بارتومئو: قصد خرید پوگبا را نداریم

اوون: 
راجرز شایسته فرصت بیش تر است

هارت: 
سیتی در لحظات حساس دچار لغزش شد

آنچلوتی: شانس رسیدن به نیمه نهاییCL را 
داریم

است  معتقد  فیفا،  رئیس  بالتر،  سپ 

علی رغم مشکالت سیاسی در روسیه، این 

تاریخ  جام  جهانی  بهرتین  می تواند  کشور 

فوتبال را در سال ۲۰18 برگزار کند. 

رقابت های جام جهانی  میزبانی  روسیه که 

سال  اخیر  یک  در  دارد،  برعهده  را   ۲۰18

با  اوکراین،  اوضاع  در  دخالت  دلیل  به 

حتی  و  شده  روبرو  املللی  بین  تحریم های 

جام  میزبانی  خواستار  گرفنت  گروهی 

ا  جهانی از آن ها شدند. اما بالتر که دیروز ب

والدیمیر پوتین در مسکو دیدار کرد، اعالم 

مسایل  به  را  ورزشی  موضاعات  اید  ب ن  کرد 

سیاسی گره زد.  

خوش حال  من  گفت:  خربنگاران  به  او 

می کنم.  افتخار  فیفا  ریاست  به  و  هستم 

آماده  میزبانی  کامالً  فیفا  که  خوش حامل 

بخش  است.  جهانی  جام  رقابت های 

تالش های  دلیل  به  موضوع  این  از  زیادی 

طور  همین  و  پوتین  است  جمهور  رئیس 

الکسیس  و  موتکو  ویتالی  ورزش،  وزیر 

سازماندهی  کمیته  مسئول  سوروکین، 

و  هستند  واقعی  تیم  یک  رقابت ها.  آن ها 

رابطه کاری فوق العاده ای دارند.  

از روسیه  بعضی ها می خواهند جام جهانی 

گرفته شود اما ما یک پاسخ به این موضوع 

اجازه  و  فعال هستیم  در  فوتبال  ما  داریم؛ 

شود.  مسیر  این  وارد  سیاست  منی دهیم 

و  می رود  پیش  برنامه  طبق  چیز  همه 

 چیزی منی تواند مانع روسیه برای برگزاری 

اقتصاد  شود.  تاریخ  جهانی  جام  بهرتین 

روسیه در بهرتین  رشایط نیست اما می دانم 

که رشایط بهرت خواهد شد.

ریال مادرید،  بنزما، مهاجم فرانسوی  کریم 

مطمئنا منی تواند تیمش را در دیدار امشب 

قهرمانان  لیگ  در  مادرید  مقابل  اتلتیکو 

اروپا همراهی کند. 

او که از ناحیه زانو مصدوم است و در دیدار 

این هفته ریال مقابل ماالگا نیز  غایب بود، 

در مترینات دیروز ریال نتوانست آمادگی اش 

را نشان بدهد و کادر فنی ریال دیگر امیدی 

به  استفاده از او در دیدار امشب ندارند. 

اکنون  بیل،  گرت  مصدومیت  به  توجه  ا  ب

حمله  خط  مثلث  بین  از  آنچلوتی  کارلو 

را  در اختیار دارد.  الدو  تنها کریس رون اش، 

دقیقه   5 تنها  ماالگا  مقابل  دیدار  در  بیل 

در زمین حضور داشت و پس از آن به دلیل 

ا توجه به   مصدومیت، از بازی بیرون رفت. ب

غیبت بیل و بنزما، احتامال کارلتو از ایسکو 

استفاده  اصلی  ترکیب  اندز  در  هرن خاویر  و 

خواهد کرد. 

بازی کنان  دیگر  هم  مارسلو  و  مودریچ  لوکا 

ریال هستند که در دیدار امشب منی توانند 

تیم شان را  همراهی کنند. مودریچ در دیدار 

به  نیز  مارسلو  و  شد  مصدوم  ماالگا  مقابل 

دلیل محرومیت، دیدار برگشت  برابر رقیب 

هم شهری را از دست داد. 

پیش از این، بیش ترین آمار اخراج مربیان 

بود   ۲۰13  -۲۰1۲ رقابتهای  فصل  به  مربوط 

که طی آن 36 رسمربی برکنار شدند.

چمپیون  لیگ  در  مربی   16 مجموع  در 

اند که چهار مورد بیشرت  شیپ برکنار شده 

از فصل رقابت های ۲۰1۲- ۲۰13 است.

اگر این روند ادامه پیدا کند از رکورد قبلی 

46 اخراج در کل یک فصل مربوط به فصل 

۲۰۰6-۲۰۰۷ فراتر خواهد رفت.

فوتبال  در  مربی گری  مدت  میانگین 

انگلیس، در فصل جاری 1.۲4 سال است.

دسته  لیگ  در  مربی گری  مدت  میانگین 

دوم انگلیس ۰.۷4 سال است. آرسن ونگر 

طوالنی ترین دوران رسمربی گری را دارد. او 

مدت 18.51 سال است که هدایت آرسنال 

را به عهده دارد. پل تیسدیل از تیم اکسرت 

داشته  حضور  تیم  این  در  سال   8.۷۷ که 

است، در رده بعدی است.

ا  ارتومئو رئیس باشگاه بارسلون جوزپ ماریا ب

برنامه ای  ا هیچ  بارسلون باشگاه  اعالم کرد، 

یوونتوس  هافبک  ا  پوگب پل  جذب   برای 

ندارد.

ا یکی از بهرتین بازی کنان حال حارض  پوگب

ژرمن  سن  پاری  باشگاه های  و  است  اروپا 

ریال  چلسی،  سیتی،  ایتد،  منچسرتیون  ،

بازی کن  این  از مشرتیان  ا  بارسلون و  مادرید 

هستند.

مینو رایوال مدیر برنامه های این بازی کن ۲۲ 

ساله فرانسوی گفته است اگر پیشنهادهای 

خوبی به ما برسد وی می تواند یوونتوس را 

ترک کند.

ا در فصل نقل و انتقاالت  اما تحریم بارسلون

ا  پوگب جذب  برای  موانع  از  یکی  رو  پیش 

نقض  دلیل  به  ا  بارسلون باشگاه  است. 

ا  ب داد   قرار  امضای  بر  مبنی  فیفا  قوانین 

بازی کنان زیر 18 سال خارجی تا سال ۲۰16 

از خرید و فروش بازی کن محروم شده است.

مونت  رادیو  به  خصوص  این  در  ارتومئو  ب

بزرگی  بازی کن  ا  پوگب گفت:   )RMc( کارلو 

ما  لیست خرید  در  در حال حارض  اما  است 

نیست.

تحریم  فیفا  سوی  از  که  است  درست 

شده ایم، اما بررسی های در مورد جذب چند 

بازی کن انجام داده ایم و بازی کن های هم 

هستند  که می توانند ما را ترک کنند.

قصد  اما  می شویم  آماده  بعد  فصل  برای 

ا بازی کن  خرید بازی کن جدید نداریم. پوگب

ا باشگاه یووه قرارداد  خوب و بزرگی است و ب

دارد و من به این تیم ایتالیایی بسیار احرتام 

می گذارم.

را  بازی کنی  جذب  انتظار  حارض  حال  در 

خود  بزرگ  بازی کنان  همه  تیم ها  نداریم. 

به  را می خواهند و هم چنین تیم های دیگر 

دنبال بازی کنان ما هستند.

مایکل اوون، ستاره سابق لیورپول، معتقد 

که  کننده ای  اامید  ن فصل  علی رغم  است 

اید از این  ب برندان راجرز در آنفیلد  داشت، ن

باشگاه اخراج شود. 

جام  نهایی  نیمه  در  هفته  این  لیورپولی ها 

 1-۲ نتیجه  ا  ب ویال  استون  مقابل  حذفی 

فینال  به  رسیدن  از  و  خوردند   شکست 

بازماندند. آن ها در لیگ قهرمانان در مرحله 

اتحادیه هم  در  جام  و  گروهی حذف شدند 

در نیمه نهایی مغلوب چلسی شدند.  

ا  ب امتیاز   ۷ نیز  برتر  لیگ  در  رسخ ها 

فاصله  جدول  چهارم  تیم  منچسرتسیتی، 

کسب  سهمیه  برای  سختی  وکار  دارند 

اوون  وجود،  این  ا  ب دارند.  چمپیونزلیگ 

بعد هم روی  باید فصل  راجرز  است  معتقد 

نیمکت رسخ ها  بنشیند. 

تحت  او  این که  در  گفت:  خربنگاران  به  او 

می کنم  فکر  نیست.  بحثی  است،  فشار 

به  واقعا  بیش تری  داد.  فرصت  او  به  اید  ب

هر  اگر  که  بود  قبل  ماه   1۲ معتقدم.  این 

که  می دیدید  می رفتید،  آنفیلد  به  هفته 

هیجان  و  می دهند  را  ارایه  فوتبال  بهرتین 

لیورپول  هواداری  برای  زمان  انگیزترین 

بود.  

قهرمان  قبل  سال  چند  لیورپول  دانم  می 

ما  هم  آن  از  پیش  و  شد  چمپیونزلیگ 

قبل  تیم  فصل  اما  بردیم  زیادی  جام های 

هواداری  برای  زمان  بهرتین  و  تیم  بهرتین 

آن ها  شد  باعث  لغرش  یک  بود.  لیورپول 

می کنم  فکر  نشوند.  لیگ  برتر  قهرمان 

برندان راجرز مربی بسیار خوبی است و فکر 

گذشته،  شایسته  فصل  خاطر  به  می کنم 

فرصت بیش تر است. 

فصل  فصل،  این  آن ها  بگویم  منی خواهم 

می کنم  فکر  اما  نداشتند  کننده ای  اامید  ن

فکر  هم  داشتند.  زیادی  مثبت  جنبه های 

راجرز  که  زمانی  به  نسبت  آن ها  منی کنم 

باشند؛  بدتری  رشایط  در  شد،  رسمربی 

اید  یک سال دیگر هم رسمربی  ابراین او ب ن ب

لیورپول باشد.  

جو هارت، دروازه بان منچسرتسیتی، معتقد 

رقابت های  در  قهرمانی  برای  تیمش  است 

منایش های  برتر،  باید  لیگ  فصل  این 

بهرتی ارایه بدهد. 

سیتی که فصل گذشته قهرمان لیگ برتر 

ابتدای ماه جنوری، در صدر  جدول  شد، در 

یک  با  اکنون  اما  بود  امتیاز  هم  چلسی  با 

شاگردان  از  کم تر  امتیاز   1۲ بیش تر،  بازی 

مورینیو دارند. 

ما در جایگاهی  به خربنگاران گفت:  هارت 

ما  باشیم.  می خواهیم  که  نیستیم 

بجنگیم؛  برای  قهرمانی  واقعا  می خواهیم 

اید  کاری که در سال های قبل انجام دادیم. ب

با خودمان صادق باشیم.    

بلغزیم.  ما در لحظات حساس اجازه دادیم 

ار  قهرمانی در این لیگ دشوار است. ما دو ب

قهرمان شدیم و  اکنون از آن فاصله گرفته 

ایم. 

ما در این فصل، در دیدارهای زیادی خوب 

بهرتین  ما  مقابل  تیم ها  اما  کردیم  بازی 

اوضاع  ارایه  می دهند.  را  شان  بازی های 

را  این  ما  بزنیم.  غر  اید  ب ن است؛  همین 

پذیرفته ایم که این لیگ دشوار است. باید 

خودمان  رشایط را درست کنیم. 

مادرید،  ریال  رسمربی  آنچلوتی،  کارلو 

الزم  کیفیت  از  تیمش  که  است  مطمنئ 

غیبت  ستاره های  ا  ب آمدن  ار  کن برای 

از  عبور  ا  ب ند  می توان و  دارد  را  مصدومش 

چمپیونزلیگ  نهایی  نیمه  به  اتلتیکو، 

برسند. 

ریال در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی 

چمپیونزلیگ مقابل اتلتیکو به  تساوی ۰-۰ 

تیم  این  میزبان  حالی  در  امشب  و  رسید 

و  مودریچ  لوکا  بیل،  گرت  که  بود  خواهد 

کریم بنزما  را به دلیل مصدومیت در اختیار 

معتقد است که  کارلتو  اما  نخواهد داشت؛ 

سایر بازی کنان تیمش می توانند  غیبت این 

ستاره های مصدوم را جربان کنند. 

بازی کن  چند  ما  گفت:  خربنگاران  به  او 

اصلی مان را در اختیار نداریم اما غیرممکن 

ا  ب اید  ب باشیم.  اانگیزه  این  ب از  بیش  است 

گذشته  در  یاییم.  ب ار  کن مصدومیت ها  این 

این کار را کردیم و این اصال به اعتامد به 

 نفس ما رضبه نزد.  

بازی  مودریچ  پست  در  هم  قبال  ایسکو 

کرد.  کار  خوب  خیلی  پست  این  در  و  کرد 

بنزما هم  گزینه های زیادی  و  بیل  ما بدون 

و  خسه  طور  همین  هست؛  خامس  داریم. 

کرده؛  کار  فوق العاده  خامس  چیچاریتو. 

زمین.  میانه  در  هم  و  راست  در  سمت  هم 

چیچاریتو در فرم فوق العاده ای است؛ هم از 

نظر فیزیکی و هم ذهنی. 

انتخاب  را  ممکن  ترکیب  بهرتین  من 

می کنم. من بازی کنانی را انتخاب می کنم 

نظرم،  به  بازی  کنند.  رفت  دیدار  مانند  که 

یا را در اختیار دارم.  بهرتین تیم دن

اتلتیکو خط دفاعی بسیار قدرت مندی دارد 

اما مطمئنم که می توانیم آن ها را شکست 

رفت  دیدار  مان  در  باید منایش  ما  بدهیم. 

را تکرار کنیم. ما برای هر نتیجه ای آماده 

التی کردن  ا این وجود، مترین پن هستیم. ب

بسیار  پیچیده خواهد بود. 

ما  بود.  خواهد  برابری  دیدار  می کنم  فکر 

اید در متام 9۰ دقیقه با مترکز کامل بازی  ب

وفادار  خودمان  به  اسرتاتژی  اید  ب کنیم. 

بگیریم.  کار  به  زمین  در  را  آن  و  مبانیم 

باشگاه،  است.  مهم  همه  برای  دیدار  این 

را  شانس  این  ما  هواداران.  و   بازی کنان 

داریم که به نیمه نهایی برسیم. 

گریزمان،  آنتونیو  از  ستایش  با  آنچلوتی 

گریزمان  گفت:  اتلتیکو،  فرانسوی  ستاره 

فرم  در  که  بسیار خطرناکی  است  بازی کن 

اید خیلی مراقب او باشیم  خوبی قرار دارد. ب

و مترکزمان را از دست ندهیم. 
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رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در مراسم 
کشور  صنایع  و  تجارت   جدید  وزیر   معرفی 
امور  برای  هنوز  تا  حکومت  گفت،  کابل  در 
بر  اساسی  و  جدی  گام های  کشور  صنعتی 

نداشته است.
ملی  وحدت  حکومت  افزود،  اجرایی  رییس 
مصمم است تا با حمایت از وزارت تجارت و 
صنایع، در این زمینه گام های جدی ای بردارد. 
»همکاری ای  گفت:  عبداهلل  آقای  هم چنان 
داخلی  صنایع  تشویق  بخش  در  باید  که 
و  نگرفته  صورت  متأسفانه  بگیرد،  صورت 
تقاضای بخش خصوصی در جای  هنوز هم 
سهولت هایی  زمینه ی  در  و  باقی ست  خود 
که صنعت کاران به آن ها نیاز دارند، تا هنوز 

قدم های اساسی برداشته نشده اند«.
هم چنان آقای عبداهلل افزود، هرچند حکومت 
قرار  بحث  مورد  را  مسایل  این  ملی  وحدت 
باید  اند که  اما کارهای زیادی پیش رو  داده؛ 

انجام شوند.
ناتوانی  اجرایی در مورد  این اظهارات رییس 
و عدم  زیربنایی  ارائه ی خدمات  در  حکومت 
توجه به صنعت کاران در حالی مطرح می شوند 
که روز دو شنبه   هفته ی جاری، صنعت کاران 

از  دولت  حمایت  عدم  به  نسبت  هرات  در 
صنعت کاران داخلی، دست به اعتراض زدند. 
اعتراضی،  تجمع  این  در  صعنت کاران هرات 
و  دانستند  مصرفی  کشور  یک  را  افغانستان 
گفتند که باید از تولیدات داخلی حمایت شود. 
در  زمین  قمیت  بلندبودن  از  آنان  هم چنان 

شهرک صنعتی هرات نیز شکایت داشتند.
هفته ی گذشته در اعتراض مشابهی در قندهار 
معترضان  سوی  از  خواست هایی  چنین  نیز 
بی توجهی  به  را  دولت  آن ها  شدند.  مطرح 
و  کرده  متهم  داخلی  به صنعت کاران  نسبت 

دروازه های کارخانه ها را بسته بودند.
اما آقای عبداهلل با اشاره به مشکالت فراروی 
صنعت کاران داخلی کشور و عدم توجه دولت 
به آن ها، خطاب به وزیر تجارت گفت: »مردم 
و حکومت در بدل اعتماد بزرگی که به شما 

کردند، توقع دارند تا به آنان خدمت کنید«.
صنایع  و  تجارت  جدید  وزیر  رسا،  همایون 
کشور در این مراسم گفت که برنامه های کارا 
و جدیدی را برای بهبود وضعیت صنعت کاران 
او  گرفت.  خواهد  دست  روی  کشور  در 
هم چنان گفت، با ایجاد یک تیم کارا در این 
حمایت  را  صنعت کاران  و  بازرگانان  وزارت، 

می کند تا نفع آن به تمام مردم برسد.

والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
گذشته  روز  کشور  جنوب شرق  در  پکتیا 
روز  که  ماین روب  رهایی 19  از  )سه شنبه( 
یک شنبه همین هفته از سوی افراد مسلح 
خبر  آدم ربایان  چنگ  از  بودند،  شده  ربوده  

دادند.
گفت  پکتیا  معاون والیت  عبدالولی سهی، 
و  ریش سفیدان  پادرمیانی  با  افراد  این  که 
آزاد  معامله ای  هیچ  بدون  قومی  بزرگان 

شده اند.
یا گروهی مسؤلیت  فرد  این هیچ  از  پیش 

نگرفته  عهده  به  را  کارمندان  این  ربودن 
که  گفت   پکتیا  والی  معاون  اما  بود؛ 
دولت  مسلح  مخالفان  رویداد  این  عامالن 
به  شرکتی  کارکنان  ماین روب ها  این  اند. 
پس  پیش  روز  سه  که  بوده  سترلینگ  نام 
به  ناشناس،  افراد  سوی  از  ربوده شدن  از 
انتقال  پکتیا  والیت  زرمت  ناامن  ولسوالی 

داده شده بودند.
شرکت های  کارمندان  نیز  این  از  پیش   
ماین روبی توسط افراد مسلح ربوده شده و 

پس از مدتی دوباره رها شده اند.

این رویداد در حالی اتفاق می افتد که اخیرا 
کشور شاهد چندین رویداد آدم ربایی توسط 
قبل  است. حدود یک ماه  بوده  افراد مسلح 
پنج کارمند مؤسسه ی حمایت از کودکان از 
سوی افراد مسلح ربوده شدند که بعد از دو 
هفته جسد های شان در شهر ترینکوت مرکز 
حدود  هم چنان  شدند.  پیدا  ارزگان  والیت 
دوماه پیش 31 تن مسافر  از مسیر شاهراه 
افراد  توسط  زابل  والیت  در  کابل-قندهار 
مسلح ربوده شدند که تا اکنون از سرنوشت 
و وضعیت آن ها معلوماتی در دست نیست.

هرات  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
باشنده ی  ساله،   19 جوان  یک  که  می گویند 
علت  به  والیت  این  انجیل  ولسوالی  سروستان 
شکست در مسایل عاطفی، قبل از ظهر دیروز  

خودش را حلق آویز کرده است.
هرات  پولیس  سخنگوی  احمدی،  عبدالرئوف 
به رسانه ها گفت  که این جوان پیش از چاشت 
دیروز خود را در منزلش به تناب آویخته است. به 
گفته ی مسؤالن شفاخانه ی هرات، آثار طناب بر 

روی گردن این جوان 19 ساله دیده می شود و 
طب عدلی نشان داده که مرگ این جوان به اثر 

خودکشی بوده است.
اصلی  علت  کنون  تا  که  افزود  احمدی  آقای 
اولیه  تحقیقات  اما  نیست؛  مشخص  خودکشی 
نشان می دهند که این جوان دختری را دوست 
داشته، ولی دختر با شخص دیگری ازدواج کرده 

است.
آقای احمدی گفت، تحقیقات بیش تر در این مورد 

آغاز شده و پولیس جنایی قرار است بازجویی های 
خویش را از مردم منطقه نیز شروع کند.

مشکالت نرسیدن جوانان به فرد دل خواه  شان در 
جامعه ی سنتی افغانستان، یکی از مشکالتی ست 
به  دست  جوانان  تا  شده  باعث  گاهی  که 
محمد رفیق  گفته ی  به  اما  بزنند.  خودکشی 
سال  در  هرات،  شفاخانه ی  سخنگوی  شیرزی، 
جاری این دومین مورد خودکشی در هرات است 

که به ثبت می رسد.

عبداهلل : حکومت در امور صنعتی کشور 
کاری نکرده است

19 ماین روب ربوده شده در پکتیا آزاد شدند

یک جوان 19 ساله در هرات خودکشی کرد
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