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والیت  سرپرست  دانشی،  حمداهلل  قندوز:  روز،  اطالعات 
قندوز می گوید که که نیروهای امنیتی کشور افراد وابسته 

به طالبان را از مرکز قندوز بیرون رانده اند.
آقای دانشی می گوید که جنگ در داخل شهر قندوز دیروز 
دولتی  نهاد های  و  است  یافته  پایان  میزان،   19 شنبه،  یک 
بعد از 13 روز خود را برای ارائه خدمات به شهروندان و 

کمک رسانی به نیازمندان آماده می کنند.
اختر سهیل،  به  تلفونی  تماس  در  قندوز  والیت  سرپرست 

صفحه 2خبرنگار اطالعات روز گفت...

حمداهلل دانشی: 
شهر قندوز از وجود طالبان تصفیه شد



والیت  رسپرست  دانشی،  حمدالله  قندوز:  روز،  اطالعات 
قندوز می گوید که که نیروهای امنیتی کشور افراد وابسته به 

طالبان را از مرکز قندوز بیرون رانده اند.
آقای دانشی می گوید که جنگ در داخل شهر قندوز دیروز 
دولتی  نهاد های  و  است  یافته  پایان  میزان،   19 شنبه،  یک 
به شهروندان و  ارائه خدمات  برای  را  از 13 روز خود  بعد 

کمک رسانی به نیازمندان آماده می کنند.
سهیل،  اخرت  به  تلفونی  متاس  در  قندوز  والیت  رسپرست 
از  قندوز  والیت  »مرکز  که:  گفت  روز  اطالعات  خربنگار 
وجود افراد مسلح وابسته به شورشیان طالب به گونه ی کامل 

پاک سازی شده است.«
اولویت  حارض  حال  در  که  افزود  قندوز  والیت  رسپرست 

اداره والیت قندوز رساندن برق و آب به مردم و فعال کردن 
تا  برق  تأکید کرد که آب و  او  قندوز است.  شفاخانه شهر 

ساعات دیگر به خانه های مردم خواهد رسید.
شهر  به  که  می خواهد  قندوز  باشندگان  از  دانشی  آقای 
بازگردند و زندگی عادی را از رس بگیرند. او افزود: »کسانی 
که در خانه های خود بوده اند، حاال دارند بیرون می آیند و به 
این همه، رسپرست  با  ادامه می دهند.«  زندگی روزمره شان 
گروه  علیه  نظامی  »عملیات  که:  می افزاید  قندوز  والیت 
طالبان با بیرون راندن افراد وابسته به این گروه به پایان نرسیده 

است، حتا در بیرون از شهر هم نابود خواهند شد.«
برای سازماندهی عملیات  توانایی طالبان  افزود که حاال  او 
این  رفته و ممکن است که  بین  از  قندوز  به شهر  تهاجمی 

شهر  داخل  در  خراب کاری  و  مبب گذاری  به  اقدام  گروه 
کنند.

رسپرست قندوز می گوید: »طالبان در جنگ قندوز در برابر 
نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی را متحمل شدند.«

حمدالله دانشی گفت کمیسیونی برای بررسی آسیب های 14 
روز جنگ در قندوز تعیین شده و پس از دریافت گزارش 
دیده اند،  آسیب  جنگ  در  که  کسانی  به  کمیسیون،  این 

کمک خواهند شد.
طرف  سه  از  گسرتده  تهاجمی  با  میزان   6 تاریخ  به  طالبان 
درآوردند  خود  ترصف  به  را  شهر  این  قندوز،  شهر  باالی 
و بزرگ ترین پیروزی خود در چهارده سال گذشته را رقم 

زدند. 

والیت  معاون  احمدی،  علی  محمد  غزنی:  روز،  اطالعات 
به  »نظر  که  است  نوشته  خودش  فسبوک  صفحه  در  غزنی 
هدایت جناب والی جدید التقرر این والیت، از متاس و گپ 

و گفت مطبوعاتی« ممنوع شده است. 
موازین مصالح سیاسی«  مراعات  را »عدم  امر  این  دلیل  وی 
نوشته است. هم چنان نوشته است که قبل از این نیز به خاطر 
گفته  جواب  رسانه ها  به  والی،  سخن گوی  بودن  دایم السفر 

است. 
احمدی در یک متاس تلفنی به اطالعات روز گفت که والی 
غزنی  فکر می کنند که پُست سخن گویی یک امتیاز است که 
باشد و گپ هایی  از نزدیکانش  یا یکی  باید در اختیار خود 

گفته شود که مطابق میل اش باشد. 
با  که در جنگ  به من می گوید  والی   « هم چنان وی گفت: 

طالبان، مسئله طبق لزوم دید باید گفته شود.«

 23 تاریخ  به  است.  کشور  ناامن  والیت  های  از  یکی  غزنی 
سنبله در یک حمله گروهی طالبان بر زندان این والیت، بیش 

از 355 زندانی توسط طالبان فراری داده شد.
 از سویی هم، گزارش ها از غزنی می رسانند که حضور گروه 
تهدید  آن،  ولسوالی های  و  غزنی  شهر  اطراف  در  طالبان 
جدی امنیتی در این والیت می باشد. چندی قبل محمد علی 
به خربنگار اطالعات روز  تلفونی  احمدی، طی یک متاس 
گفته بود که طالبان با ایجاد گروه های هشتاد و صد نفری در 
پی سقوط مرکز این شهر و برخی از ولسوالی های آن می باشد.

این درحالی ست که طی چند سال اخیر، معاون والی غزنی، 
یکی از منبع های دولتی است که با رسانه ها در راستای ارائه 

اطالعات از والیت غزنی متاس داشته و صحبت می کند. 
خواستیم نظر والی غزنی را داشته باشیم اما با متاس های مکرر 

موفق نشدیم.

امر  این  حالی  در  غزنی،  جدید  والی  حمیمی،  امان  محمد 
اساسی  قانون  پنجاهم  ماده  سوم  فقره  که  می کند  صادر  را 
اطالعات  به  کشور  شهروندان  دست رسی  حق  افغانستان 
قانون  ششم  ماده  دوم  فقره  هم چنان  است.  کرده  تضمین  را 
اند،  ملکف  »ادارات  که  می گوید  اطالعات  به  دست رسی 
به رسانه ها حداکرث در خالل مدت  را  تقاضا شده  اطالعات 
ارائه  از تاریخ رسید فورم تقاضای اطالعات،  سه روز کاری 

منایند.«
هم چنان این قانون می گوید که »ارائه اطالعات می تواند نقل 
از اصل سند طور  از اصل سند، کاپی  یادداشت کتبی  سند، 
کتبی، صوتی یا تصویری یا هم ارائه اطالعات به شکل صوتی 

یا تصویری باشد.«
با در نظر داشت قانون، این اقدام والی غزنی غیرقانونی و در 

راستای منع دست رستی به اطالعات است.

کنندگان  عودت  و  مهاجرین  وزارت  روز:  اطالعات   
بی جاشدگان  شامر  قندوز،  روزه   13 جنگ  که  می گوید 
این  و  است  رسانده  خانواده  هزار   2۰ به  را  والیت  این 
مشکالت  به  رسیدگی  برای  بودجه ای  هیچ گونه  وزارت 

آنان ندارد.
بلخی،  عاملی  سیدحسین  میزان،   19 شنبه،  یک  دیروز 
نشست  یک  در  کنندگان  وعودت  مهاجرین  امور  وزیر 
از  بی جاشده  خانواده  هزار   2۰« گفت:  کابل  در  خربی 
و  ثبت  وزارت  این  در  تاکنون  قندوز  والیت  در  جنگ 

راجسرت شده  است.«
افزود: »وزارت مهاجرین هیچ گونه بودجه ای  بلخی  آقای 
بخش  در  فقط  وزارت  این  و  ندارد  بی جاشدگان  برای 

هامهنگی و ثبت بی جاشدگان کار می کند.
به گفته ی بلخی، بی جاشدگان والیت قندوز به والیت های 
پناهنده  کابل  و  بغالن  پنجشیر،  تخار،  بدخشان،  بلخ، 
شده اند که نزدیک به یک صدهزار نفر از خانه های شان 

بی جا شده اند.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا، مربوط سازمان 
این  است:  نوشته  خود  بیانیه ای  تازه ترین  در  متحد،  ملل 
نهاد برای بی جاشدگان قندوز کمک های غذایی را فراهم 

خواهند کرد.
که  گرفته اند  تصمیم  سنا  مجلس  اعضای  حال،  همین  در 
هزار  یک  سناتور  هر  قندوز،  جنگ  بی جاشدگان  برای 
افغانی پرداخت کند. قرار شده که این مقدار پول را هیئت 

اعزامی مجلس سنا به قندور به بی جاشدگان برساند.
ابراز  با  سنا  مجلس  از منایندگان  این، شامری  پهلوی  در 
به  را  حکومت  قندوز  بی جاشدگان  وضعیت  از  نگرانی 

کم کاری در برابر آنان متهم منودند.
به  از سویی هم، ریاست اجراییه اعالم کرده که رسیدگی 

بی جاشدگان قندوز در شهر کابل عمالً آغاز شده است.
تیم،  چهارده  که  آمده  اجرایی  ریاست  اعالمیه ای  در 
متشکل از نهاد های حکومتی، مؤسسات ملی و بین املللی 
مجلس  در  قندوز  مردم  منایندگان  با  هامهنگی  در 
تعیین  قندوز  بی جاشدگان  از  منایندگانی  و  منایندگان 
شده تا شامر دقیق، محل بود و باش و نیازمندی های آنان 

را مشخص منایند.

اطالعات روز: وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( اعالم کرده 
افرادی که در حمله هوایی  و  قربانیان  به خانواده های  که 
در  مرز  بدون  داکرتان  شفاخانه ی  به  کشور  این  نیروهای 

شهر قندوز کشته شدند، غرامت می پردازد.
با  پنتاگون  سخن گوی  کوک،  پیرت  سی،  بی  بی  از  نقل  به 
آسیب  به  غرامت  پرداخت  که  کرده  اعالم  بیانیه ای  نرش 
برای وزارت  بازسازی شفاخانه  این حادثه تلخ و  دیدگان 

دفاع آمریکا مهم است.

هوایی  حمله ی  اثر  از  قبل،  هفته ی  که  است  گفتنی 
در  مرز  بدون  داکرتان  شفاخانه  بر  آمریکایی  نیروهای 
این  داکرتان  آن ها  از  نفر   12 که  شدند  کشته   22 قندوز 

بودند. شفاخانه 
بین املللی  تحقیقات  خواستار  مرز  بدون  داکرتان  سازمان 
جمعه،  روز  به  و   شده  هوایی  حمله  این  درباره  مستقل 
شده  ناپدید  فرد   33 وضعیت  از  که  بود  گفته  میزان،   17

هم چنان اطالعی در دست نیست.

پیش از این باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا با پذیرش 
بدون  داکرتان  از سازمان  این شفاخانه  به  اشتباه در حمله 

مرز عذرخواهی کرده بود.
شفاخانه  بر  آمریکا  هوایی  حمله  که  شد  یادآور  باید 
گرفت  صورت  آن  از  پس  قندوز  در  مرز  بدون  داکرتان 
که گروه طالبان این شهر را برای چند روز ترصف کرد و 
مجروحان طالبان در این درگیری ها به این شفاخانه منتقل 

شده بودند.

در  وردک  میدان  والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
بار در  برای نخستین  از برگزاری منایشگاه سیب  مرکز کشور 

این والیت خرب داده اند.
سخن گوی  خوگیانی،  عطاالله  بخدی،  خربگزاری  از  نقل  به 
روز  از  منایشگاه  این  که  است  گفته  وردک  میدان  والی 
چهارشنبه، 22 میزان، برای سه روز در میدان شهر، مرکز این 

والیت برگزار می شود.
آقای خوگیانی افزوده که منایشگاه در تاالر کریم خان برگزار 
تولید  وردک  میدان  در  که  سیب  انواع  است  قرار  و  می شود 

می شود در آن به منایش گذاشته شود.
به گفته او، تدابیر الزم برای برگزاری بهرت این منایشگاه روی 

دست گرفته شده است.
زراعتی  والیت های  از  یکی  کشور  مرکز  در  وردک  میدان 
کشور است و سیب از محصوالت متنوع و عمده این والیت 
چالش های  از  امنتیی  مشکالت  و  رسدخانه  نبود  اما  است، 

عمده در این والیت خوانده شده است.
این منایشگاه  در  می شود  که تالش  است  گفته  آقای حیات 
توجه بازرگان و نهادهادی رسمایه گذار را به محصوالت تولید 

شده والیت میدان وردک جلب کند.
هم چنان  و  بازار  کردن  پیدا  منایشگاه  برگزاری  از  هدف 
قرار  است.  شده  خوانده  وردک  میدان  سیب  برای  بازاریابی 
است در کنار منایشگاه سیب میدان وردک، دیگر محصوالت 

کشاورزی این والیت نیز به منایش گذاشته شود.
بیشرت  درآمد  منبع  که  است  زراعتی  کشور  یک  افغانستان 
مردم را محصوالت زراعتی می دهد اما نبود بازار برای عرضه 
زراعتی  توسعه  راه  رس  بر  موانع  از  کشاورزی  محصوالت 

افغانستان خوانده شده است.

حمداهلل دانشی:2
 شهر قندوز از وجود طالبان تصفیه شد

معاون والی غزنی از تماس با رسانه ها منع شد

وزیر مهاجرین: 
برای 20 هزار خانواده  بی جا شده ی قندوز بودجه نداریم

پنتاگون:
 به قربانیان قندوز غرامت می پردازیم

برای نخستین بار نمایشگاه سیب در میدان وردک 
برگزار می شود

دخالت ممنوع!

با  میزان(   19( دیروز  ویدیویی که  کنفرانس  در  اشرف غنی 
فرمانده قول اردوی 203 تندر  و والیان والیات پکتیا، پکتیکا، 
خوست، لوگر، میدان وردک و بامیان داشته، گفته است »هیچ 
فردی اجازه مداخله در امور و مقرری های سکتور امنیتی را 

ندارد.«
پرسش مطرح این است که چرا رییس حکومت وحدت ملی 
داده  امنیتی  مسایل  و  مقرری ها  در  مداخله  عدم  به  هشدار 

است؟
سخن اشرف غنی را در چند نکته می توان پی گرفت:

به دست طالبان و  قندوز  با سقوط  و  اخیر  اول، در روزهای 
نهادهای  به خاطر ضعف  انتقادها  در شمال،  ناامنی  گسترش 
قرار  انتقادها  این  صدر  در  دفاع  وزارت  گرفت.  باال  امنیتی 
شکننده  وضعیت  در  که  بود  این  اعتراض ها  مبنای  داشت. 
امنیتی، چرا مهم ترین نهاد امنیتی با سرپرست اداره می شود؟ 
منتقدین باور داشتند/دارند که سرپرست وزارت دفاع نه تنها 
نگرفت  دفاع  وزارت  مدیریت  برای  را  پارلمان  اعتماد  رأی 
بلکه بیشتر از موعد دوران سرپرستی، در این مقام باقی مانده 
معصوم  از  غنی  اشرف  هرچند  قندوز،  سقوط  از  پس  است. 
امنیتی  نهادهای  مسئولین  که  گفت  و  کرد  دفاع  استانکزی 
استثنای بر قانون سرپرستی است و به صراحت از استانکزی 
تشکری کرد. از این نظر، اشرف غنی خواسته است بار دیگر 
امنیتی  حوزه  در  که  کند  منتقل  را  پیام  این  منتقدان اش  به 

دخالت نکنید.
دوم، این که غنی می گوید هیچ فردی اجازه دخالت در امور 
امنیتی را ندارد، گنگ و مبهم است. منظور از »هیچ فرد« چه 
کسی است؟ ریاست اجراییه، اعضای پارلمان یا افراد ذی نفوذ 

و رهبران احزاب سیاسی؟ 
سوم، مخاطب اشرف غنی هر کسی که باشد، واضع این است 
که نشت های منظم مجاهدین و دیدار آن ها در ارگ ریاست 
با اشرف غنی، قابل تأمل است. در روزهای اخیر  جمهوری 
را  آمادگی شان  و  نگرانی  اوضاع  وخامت  دلیل  به  مجاهدین 
برای حمایت از ارتش و پولیس برای دفاع از افغانستان اعالم 
طرح  داشته  ارگ  در  که  دیداری  در  مجاهدین  است.  کرده 
خود را رسمًا به رییس حکومت وحدت ملی سپرده است. تا 
هنوز جزئیات نشست مجاهدین با اشرف غنی از چهار دیوار 
ارگ به بیرون درز نکرده است اما گفته های وجود دارد که 
اشرف غنی به مجاهدین گفته »جدای از امور امنیتی، من با 

مجاهدین هستم.«
چهارم، حکومت وحدت ملی یک دولت ائتالفی است. سخن 
اشرف غنی مبنی بر عدم دخالت در امور و مقرری های امنیتی 
و  مبنای رأی مردم  بر  بود که رییس جمهور  معنادار  زمانی 
این  اما  اکنون  می رسید.  قدرت  به  اساسی  قانون  دستور  به 
وحدت  حکومت  سران  به  که  است  سیاسی«  »توافق نامه 
به  و  نظر  وحدت  با  قدرت  شرکای  که  می دهد  دستور  ملی 
بنابراین،  بگیرند.  تصمیم  مملکت  امور  در  مشترک  صورت 
عدم دخالت در چهارچوب حکومت وحدت ملی و توافق نامه 
اوایل  از  امنیتی و مقرری ها  امور  اساسًا  سیاسی بی معناست. 
شکل گیری حکومت وحدت ملی با دخالت آغاز شد. به همین 
خاطر، وزیر داخله را ریاست اجراییه معرفی کرد و وزارت دفاع 

به اشرف غنی تعلق گرفت. 
به رغم نکات فوق، بهتر است اشرف غنی به جای حرف های 
گنگ و مبهم، امنیت را تأمین کند. یا برای مصئون نگهداشتن 
نهادهای امنیتی از شر دخالت ها، خوب است رییس حکومت 
وحدت ملی نام آن هایی را که قصد دخالت دارند افشا کند. در 
صورتی که حکومت وحدت ملی بتواند امنیت را تأمین کند و از 
جان و مال مردم مواظبت کند به صورت طبیعی جلو دخالت ها 
گرفته خواهد شد و هیچ فرد یا گروهی مجال نفوذ در امور 
امنیتی را پیدا نخواهد کرد. واقعیت تلخ است که نا امنی به 
شکل وصف ناپذیری زیاد شده است و اگر این روند ادامه پیدا 
کند و حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت هم چنان ناکام 

باشد، معلوم نیست چه آینده ی در انتظار مردم نشسته است.
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یادداشت روز

جواد ناجی



و  شکست  از  پس  ارتش ها  قدیمی،  مثلی  یک  براساس 
قدرت  قبلی،  جنگ  در  پیروزی  برای  آمادگی گرفتن  با 

می گیرند. 
بر  واشنگتن،  و  لندن  در  رهبران  گذشته،  دهه ی   دو  در 
عملیات در کشورهایی مانند بوسنی، عراق، افغانستان و در 
حال حاضر سوریه، متمرکز شده اند؛ مناطقی که در آن ها، 
نگرانی اصلی، دولت های ضعیف و شکننده بوده و هنوز 

هست. 
اما بازی بزرگ تری در سطح جهانی در حال انجام است. ما 
شاهد بازگشت سیاست های قدرت های بزرگ هستیم و این 
همراه با خطر آغاز جنگ میان کشورهای قدرت مند است. 
منازعات کشورهایی مانند روسیه و چین، به نظر می آمد با 
این  حال، تنش های  با  پایان جنگ سرد، دفن شده است. 
در حال غلیان امروز، به این معناست که خطر جنگ بسیار 

نزدیک به واقعیت است.
با  تنها  سوم  جهانی  جنگ  گذشته،  مانند  است  ممکن 
رویدادی کوچک یا حتا به طور تصادفی آغاز شود. شاید 
با  ناتو  مرزهای  در  بمب افکن روسیه  هواپیماهای  از  یکی 
هواپیماهای تیفون RAF برخورد کرده و باعث برانگیختن 
درگیری های هوایی شود که جهان دهه هاست شبیه به آن 
را به خود ندیده است. در واقع، در حال حاضر نیز آسمان 
جنگنده های  است:  شده  شلوغ  خطرناکی  طرز  به   سوریه 
روسیه، در  بمباران های هوایی یا دفاع هوایی ناتو در کشور 
همسایه، ترکیه، نزدیک به هواپیماهای ایاالت متحده پرواز 
می کنند. شاید این اتفاق در میان دریا بیفتد: زمانی که یک 
اقیانوس  صخره های  میان  در  آمریکایی،  یا  جاپنی  کشتی 

آرام، بر بدنه ی یک کشتی چینی خراشی بیندازد.
از  بخشی  به  عنوان  می تواند  درگیری  این  هم چنین، 
شکل  تغییر  در  تالشی  برای  بزرگ تر  تصمیم گیری های 
جهان رخ بدهد. روند کنونی قدرت در آسیا، در حال آغاز 
از جهان،  منطقه  این  اقتصاد  و  ارتش  تغییری است:  چنین 
است.  کرده  غرب  اقتصاد  و  ارتش  با  هم آوردی  به  آغاز 
رییس جمهور شی جین پینگ، در سخنرانی خود »رویای 
چینی«، با برقراری ارتباط میان قدرت نظامی و برتری ملی 
این کشور، مفهوم » GuAnjun GuojiA Genti« را 
ایاالت  معنای جایگزین شدن  به  که  بود  به تصویر کشیده 

متحده به عنوان قدرت پیشرو در جهان است. 
در  دیگری  زمان  هر  از  بیش  چین،  اقتصاد  که  حالی  در 
تاریخ بشریت، در تالش برای عملی کردن وعده اش برای 
نجات مردم بیشتری از فقر است، هم زمان، امکان برخاستن 
متناسب  نیز  را  ملتی که تالش می کند نظم سیستم جهانی 
تاریخ،  طول  در  دارد.  وجود  بدهد،  تغییر  روند  این  با 
دولت هایی که در حال قدرت مندشدن بودند، بارها و بارها 
وضعیت موجود را با استفاده از قدرت خود مورد آزمایش 
قرار داده اند: گراهام الیسون استاد دانشگاه هاروارد، دریافته 
است که از سال 15۰۰ تاکنون، 11 نمونه از 15 مورد، منجر 

به جنگ شده است. 
قدرت،  دلیل  به  نه  است تصمیم گیری ها  از طرفی، ممکن 
قدرتی  زمانی  که  روسیه  باشند.  ضعف  از  برخاسته  بلکه 
اقتصادی و سیاسی قرار دارد.  بزرگ بود، اکنون در رکود 
کودکی متولد روسیه، تقریبا به اندازه ی کودکی متولدهایتی 
ضعیف ترین  با  پوتین  این  حال،  با  دارد.  زندگی  به  امید 
کارت هایش وارد این بازی شده است و فشارهای سختی را 

در مرزهایش اعمال می کند.
آغاز جنگ جهانی سوم چه گونه خواهد بود؟ بدون شک، 

این آغاز، از »جنگ های کوچک« امروزی متفاوت هستند. 
این  جنگ ها اگرچه کوچک هستند اما ثابت کردند توقف 
آن ها دشوار است.  این مسئله باعث شده است تا پکن و 
ضعف  بر  اثباتی  جنگ ها  این  که  بیندیشند  چنین  مسکو 
واقعی آن ها است. زمانی که ما آغاز به بررسی چه گونگی 
 21 قرن  بزرگ  قدرت های  میان  امروزی  مدرن  جنگ 
این سیستم بسیار فراتر و سریع تر  نمودیم، آشکار بود که 
زمین  کره ی  روی  در  که  دیگری  آشنای  جنگ های  از 
اتفاق افتاده اند و ما از کودکی تابه حال از آن ها شنیده ایم 
خواهند بود. برعکس طالبان یا داعش یا ارتش هایی مانند 
ارتش صدام حسین در عراق، دولت های قدرت مند امروز 

می توانند نیروهای شان را در هر حوزه ای مستقر کنند.
ما شاهد نوعی از جنگ ها برای کنترل هوا و زمین هستیم 
متاسفانه  بودیم.  نکرده  تجربه  سال،   7۰ از  بیشتر  برای  که 
این جنگ ها دست آوردهای عمده ی ما را در میانه ی راه با 
مشکل مواجه می کنند. بریتانیا، در حال خرید هواپیماهای 
اما  است  یورو  میلیون   12 ارزش  به  جدیدی  جنگنده ی 
میلیارد  این کشور 6  بارها هک شده است.  برنامه ی آن ها 
نقلی هزینه می کند  نظامی حمل و  امکانات  برای  یورو را 
که فاقد برخی از نیازهای دفاعی کلیدی برای یک جنگ 

مدرن است. 
اما هم چنان که هک شدن سیستم های بریتانیا نشان می دهد، 
و  فضا  هستیم:  جدید  حوزه ی  دو  در  جنگ  شاهد  ما 
نظامی  سیستم های  از  بخشی  اکنون  فضا،  مجازی.  فضای 
صحبت  جاسوسی  نظامی  ماهواره های  از  تنها  ما  است. 
از  ناتو  نظامی  ارتباطات  درصد   8۰ از  بیش  نمی کنیم: 
ماهواره های تجاری عبور می کنند که باعث می شود  مناطق 
استراتژیک مهمی مانند فرودگاه مورد هدف قرار بگیرند. 
 ،2۰۰7 سال  از  را  خود  ضدماهواره ای  قابلیت های  چین، 
سالح هایی  بر  روسیه  هم چنین،  است.  داده  نشان  بارها 
کار می کند که سیستم های فضایی را به منظور در تاریکی 

قراردادن ناتو، هدف می گیرند. در عین  حال، ارتش ایاالت 
برنامه های  برای  دالر  میلیارد   5 بودجه ای  به تازگی  متحده 

جنگ فضایی اش درنظر گرفته است. 
علمی- تخیلی  داستان های  قلمرو  از  نیز  مجازی  فضای 
است.  شده  تبدیل  نظامی  امور  در  جدایی ناپذیر  جزء  به 
برنامه ی جنگنده ی  از   با چینی ها،  مرتبط  گروه های هک 
F-35 )قرار بود این هواپیما در میدان های جنگ، مزیتی به 
نیروهای متحد غربی بدهد، اما چین درحال  حاضر، آماده 
به نسخه ی دوقلوی  j-31 خود است که شبیه  به صادرات 
گمرک های  کارمندان  فایل های  تا  هستند(  هواپیما  این 
امنیتی در ایاالت متحده، وارد شده اند. آن ها 1.1 میلیون اثر 

انگشت را به سرقت برده اند. 
اطالعات  این  واقعی،  دنیای  در  تمام عیار  جنگ  در 
مجازی  فضای  در  بزرگ تر  چیزی  به  تبدیل  سرقت شده، 
می شوند. استفاده ی روسیه از حمالت سایبری برای حمله 
به ارتباطات و تجارت در اوکراین و استفاده ی آمریکا از 
آسیب  واردکردن  برای  استاکسنت  دیجیتال  سالح های 
فیزیکی به امکانات تحقیقات هسته ای ایران، نشان می دهد 
هزینه های  می توانند  سایبری  جنگ های  چه گونه  که 
فیزیکی در بر داشته باشند. همان نرم افزار کنترل سیستمی 
از چراغ های ترافیک  بود،  که استاکسنت هدف قرار داده 
استفاده  مورد  موتور کشتی های جنگی،  اتاق های  تا  لندن 

قرار می گیرند. 
وجود  جغرافیایی  مرز  هیچ  مجازی،  فضای  و  فضا  در 
چه  غیرنظامی،  و  نظامی  شبکه های  براین،  عالوه   ندارد. 
کابل های فیبر نوری باشند یا شبکه های مخابراتی داخلی، 
باند  پهنای  نظامی،  ارتباطات و اطالعات  تنیده اند.  در هم 
 ،GPS می کنند.  شریک  ایمیل  فرستادن  طریق  از  را  خود 
  RAF بدون سرنشین  نسل هواپیماهای  هم در جدیدترین 
استفاده می شود و هم توسط خانواده هایی که از تعطیالت 
به خانه باز می گردند و برای یافتن مسیر خود از آن استفاده 

می نمایند.
اجتناب ناپذیر.  نه  است  خواستنی  نه  درگیری  این  مسلما، 
و  دیپلماسی  برای  بزرگ  شکست  سوم،  جهانی  جنگ 
به منظور  اتمی  سالح های  انباشت  با  مرتبط  سیاست های 
این  به  احتماال  اما  بود.  خواهد  جنگ  از  جلوگیری 
کنار  دهه ها  که  شیوه ای  به  و  دقت  با  باید  ما  که  معناست 
و  رهبران  کنیم.  بررسی  را  محاسبات خود  بودیم،  گذاشته 
اندیشمندان زیادی، با تقلید از هم تایان خود در یک قرن 
به  صنعتی،  پیشرفت های  و  تجارت  که  دارند  باور  پیش، 
نحوی خطر جنگ میان دولت ها را از بین برده است. در 
عوض، بسیاری از افسران نظامی به شکلی افراطی خوشبین 
هستند که چنین جنگی، اگر قرار باشد اتفاق بیفتد، »کوتاه 

و ضربتی« خواهد بود.
این  مورد  در  صحبت کردن  از  نمی تواند  دیگر  سیاست، 
ترسی  مانند  مسئله  این  است  ممکن  کند.  جلوگیری  روند 
بیاید،  به نظر  تخیلی  داستان های  یا  دور  گذشته های  از 
جنگ  چنین  رخ دادن  از  جلوگیری  برای  امیدی  اگر  اما 
صریح  گفت وگوی  یک  به  نیاز  ما  باشد،  بزرگی  قدرت 
هنوز  اگر  داریم.  آن  واقعی  خطرات  با  رابطه  در  فراگیر  و 
متقاعد نشده اید، حداقل بیانیه ی افسر نظامی چین را که در 
منتشر شد،  این رژیم در سال گذشته  از   نشریه ای رسمی 
بررسی کنید: »جنگ جهانی، نوعی از جنگ است که تمام 
جهان باید منتظرش باشد«. این بیانیه باید جدی گرفته شده 

و باعث شود ما تکانی به خود بدهیم.
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چیزی در مورد ذهن معطل شنیده اید؟ احتامل این که شنیده باشید، 

خیلی باالست. اگر هم نشنیده اید، اشکالی ندارد. من بعضی چیزها را 

شنیده ام، با شام رشیک می کنم، اگر حوصله داشتید آن را بخوانید.

ذهن معطل تا هنوز تعریف نشده، توضیحی درستی هم در موردش 

ارایه نشده، فقط داستانی در مورد آن رساییده شده  از سوی کسی 

که قرار ذیل است.

قندوز  بگیریم.  نظر  در  خویش  نزدیکی  در  را  قندوز  همین  نه،  دور 

با آن که زیر مدیریت حرضت رییس جمهور قرار داشت، طی کم تر 

از دو هفته، حدود 12000 خانواده بی جا شده روی دست حکومت 

اقوام  از  آن  در  که  ملی  وحدت  حکومت  اما  گذاشت.  ملی  وحدت 

باهم برادر افغانستان حضور دارد، این رشم عظیم را به وجه احسن 

حاال  خاطر  همین  به  کردند.  تقسیم  هم  میان  کریم،  اخالق  با  و 

از بزرگان وطن، قندوز و بی جا شده گانش، نه تنها  برای هیچ یکی 

مسئله نیست که حربه ای شده برای تطبیق بعضی از اوامر معطوف 

به اهداف و منافع مشخص گروهی.

طبق گزارش های ملموس اما نوشته ناشده، واکنش ها در مورد قندوز 

چون  است؟  متفاوت  قندوز  مورد  در  واکنش ها  چرا  است.  متفاوت 

امنیتی  نیروهای  روایت می شود.  متفاوت  قندوز،  در مورد  واقعیت ها 

یک  می شود  گفته  حتا  می دهند.  خرب  قندوز  شهر  گیری  بازپس  از 

را  زمین  ده ها جریب  بود  توانسته  قندوز  از سقوط  قبل  که  بنده خدا 

از حساب دولت فارغ کرده و به حساب خود و ارجمندانش ثبت کند، 

فرانخوانده،  کابل  به  را  امنیتی  نیروهای  تا  بیایید  که  داده  فراخوان 

ارواح شیطانی  تا شاید  برگزار کنیم  یک ختم قرآن عمومی در شهر 

با شکوه ختم قرآن متواری  به عظمت محافل  این شهر  از  و خبیثه 

شود.

ریاست جمهوری این بار حارض شد بپذیرد که در قندوز جنایت صورت 

گرفته، بر زنان تجاوز شده و خانه های مردم غارت شده اند. کاری به 

خصوصی از سوی ریاست جمهوری برای قندوز، روی دست گرفته 

از  هم  بار  این  می داده،  بحران  بوی  که  مواردی  متام  مثل  نشده. 

سوی ارگ، فقط در حد فریب و رسمه به لب مردم زدن تالش صورت 

گرفته است.

به  نه  دارد،  طالب  به  کاری  نه  مرز  بدون  داکرتان  سازمان 

این  به  مربوط  اعضای  کسی  چه  که  است  این  مهم  قربانیان اش! 

سازمان را می کشد؟ هر گروه یا آدرسی که بر شفاخانه های شان مبب 

جنایت  مرتکب  که  کسی است  هامن  کشت،  را  داکرتانش  و  افگند 

شده. فعالً که نیروهای امریکایی این لطف را در حق این سازمان 

معذرت خواسته، حارض  این سازمان  از  این که  اوباما ضمن  و  کرده 

است غرامت بپردازد.

طالبان اما این پیروزی خویش را جشن گرفتند. خود طالبان که به 

جشن و پای کوبی منی فهمند، اما ستون پنجمی ها به مناینده گی از 

هامن  )از  آب میوه  و  موسیقی  با  را  جشن  این  کرام  طالبان  همه ی 

آب ها( جشن می گیرند.

نباید این قدر  به هر صورت، مسئله ی قندوز طوالنی شد. ببخشید! 

باالی قندوز جغول می شد، اما شد. هر وقتی که اوالدهای بنی آدم 

از روی کفایت باالی بی تفاوتی، موفق  یا  علیه السالم، طبق نقشه 

شدند باالی والیتی مثل قندوز یا هر والیت دیگری این قدر جغول 

ذهن  به  می کند  پیدا  ربط  خودکار  و  فوری  صورت  به  مسئله  کند، 

شام  مثالً  دارد.  وجود  هم  دیگر  کوچک  روایت  یک  البته  معطل! 

طالبان  آمدن  با  آن هایی که  چه  قندوز،  شهروندان  که  کنید  فکر 

اند؛  شده  بی جا  آن هایی که  چه  انداخته اند،  راه  پای کوبی  و  جشن 

طبق قانون ده درصد مالیه مخابراتی، برای دولت بپردازد. اما لطفی 

که دولت، مخصوصاً در این روزهای سگی برای قندوز می کنند، آیا 

واقعاً متناسب با توان و امکاناتی است که حکومت در اختیار دارد؟ 

پیدا  ملی  به وحدت  ربطی  این سوال، سخت است. حتامً  به  پاسخ 

بر حق کسانی شده که آسیب دیده.  آره، جفا  بگوییم  اگر  می کنند. 

از پی تفرقه اندازی  بلوا خواهند کرد که شام  اگر بگوییم نه، جمعی 

در جامعه هستید. اما حقیقت این است که بی پروایی متولیان امور 

همه  این  دلیل  جبهه،  مقدم  خط  در  حارض  امنیتی  نیروهای  نه  و 

روایت های متفاوت و حقایق چند پهلو در مورد قندوز است.

ذهن معطل حکومت را با چه حربه  ای می توانیم به حرکت درآوریم؟ 

راه  از  دیگری  ادیسون  که  کنیم  صرب  بیایید  نشده.  کشف  هنوز 

برسد....

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

در انتظار ادیسون دیگر

جنگ جهانی سوم 
چه گونه آغاز می شود؟

سیاست، دیگر نمی تواند از 
صحبت کردن در مورد این روند 
جلوگیری کند. ممکن است این 

مسئله مانند ترسی از گذشته های 
دور یا داستان های تخیلی 

به نظر بیاید، اما اگر امیدی برای 
جلوگیری از رخ دادن چنین جنگ 

قدرت بزرگی باشد، ما نیاز به یک 
گفت وگوی صریح و فراگیر در 

رابطه با خطرات واقعی آن داریم. 
اگر هنوز متقاعد نشده اید، حداقل 

بیانیه ی افسر نظامی چین را که در 
نشریه ای رسمی از  این رژیم در 
سال گذشته منتشر شد، بررسی 

کنید: »جنگ جهانی، نوعی از جنگ 
است که تمام جهان باید منتظرش 
باشد«. این بیانیه باید جدی گرفته 

شده و باعث شود ما تکانی به 
خود بدهیم.

تلگراف/ پی.دبلیو سینگر و آگست کول
ترجمه: معصومه عرفانی
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کابل  در  پُست،  جهانی  روز  اکتبر،  نُهم  از 

پُست  اتحادیه  آمد.  عمل  به  بزرگذاشت 

جهانی در نهم اکتبر 1874 میالدی با هدف 

توسعه پُست در سطح جهان در سویس ایجاد 

گردید که افغانستان در سال 1928 میالدی 

آن  عضویت  به  نادرشاه  پادشاهی  زمان  در 

اعضای  میالدی،   1969 سال  در  آمد.  در 

نام  به  را  اکتبر  نهم  پُست،  جهانی  اتحادیه 

از  بعد  که  کرد  نام گذاری  پُست  جهانی  روز 

آن همه سال از این روز بزرگذاشت می شود.

به همین منظور وزارت مخابرات و تکنالوژی 

معلوماتی، یک شنبه )19 میزان( برابر با روز 

جهانی پُست از این روز در کابل بزرگداشت 

به عمل آورد. در این نشست مقامات وزارت 

وضعیت  از  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 

رو به رشد خدمات پُستی یاده کرده و گفتند 

و  ورودی  پُستی  اقالم  ترافیک  مجموع  که 

صدوری در داخل و خارج از کشور طی سال 

روان بالغ بر 3.5 میلیون قلم بوده و مجموع 

افغانی  میلیون   227 بر  بالغ  ناخالص  عواید 

می گردد. 

مخابرات  وزارت  سخن گوی  صمیم؛  یاسین 

نُه  در  که  می گوید  معلوماتی  تکنالوژی  و 

نُه صد  ماه سال جاری مالی، صد میلیون و 

هزار افغانی از عاید خدمات پُستی به حساب 

دولت واریز شده است. 

نیز   )1393( گذشته  سال  در  می گوید  وی 

خدمات  عواید  از  افغانی  میلیون   153 مبلغ 

پُستی به خزانه دولت افزوده شده است.

بریالی حسام، معین تخنیکنی وزارت  انجنیر 

برنامه  این  در  که  تکنالوژی  و  مخابرات 

در  پُستی  »شبکه  گفت:  می کرد،  صحبت 

جهانی  مارکیت  از  بخشی  نیز  افغانستان 

از ریاست  پُست را تشکیل داده که متشکل 

پُست؛ که دارای شبکه وسیع پُستی در کشور 

بین الملی  و  ملی  داخلی  شرکت  پنج  و  بوده 

می نمایند.  خدمات  عرضه  همکار،  حیث  به 

در  صدوری  و  ورودی  پُستی  اقالم  ترافیک 

 3.5 روان  سال  طی  کشور  خارج  و  داخل 

میلیون قلم بوده که مجموع عواید آن 227 

میلیون افغانی را تشکیل می دهد.« 

وی هم چنان یادآور  شد که هم اکنون حدود 

سرمایه گذاری  بخش  این  در  دالر  میلیون   5

مستقیم  غیر  و  مستقیم  به صورت  که  شده 

زمینه کار و اشتغال را برای مردم افغانستان 

فراهم ساخته است.

و  دولتی  پُسته خانه   463 دارای  افغانستان 

35000 پُست بکس می باشد که از این جمله 

25 پُسته خانه آن در شهر کابل فعالیت دارد. 

پُسته خانه های  بخش  کارمندان  مجموع 

دولتی به 1489 نفر می رسد که از این میان 

در  آن  نفر   315 و  والیات  در  آن  نفر   1174

شهر کابل مصروف کار می باشند. 

چالش ها

عزیزالله، آمر انکشاف و توسعه پُست وزارت 

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید نبود 

ولسوالی های  مسیر  و  شاهراه ها  در  امنیت 

کرده  مواجه  مشکل  با  را  پُست  اداره  کشور 

است. 

از  بعضی  همکاری  عدم  که  می گوید  وی 

سرویس  انتقاالت  برای  هوایی  شرکت های 

فراروی  چالش های  از  یکی  نیز  داخلی 

خدمات پُستی در سطح بین المللی است.

همکاری  عدم  به  رابطه  در  صمیم  یاسین 

بعضی از شرکت های هوایی گفت که وزارت 

شرکت های  با  می کند  تالش  مخابرات 

این  تا  کند  برگزار  متعدد  جلسات  هوایی 

وی  شود.  حل  فرصت  زودترین  به  مشکل 

وزن  که  پُستی  محموله های  که  می گوید 

بیشتر دارند، معموالً نیازمند توجه و همکاری 

حل  برای  و  است  هوایی  شرکت های  بیشتر 

و  قوی  رابطه  یک  تا  است  نیاز  مشکل  این 

دوامدار با این شرکت ها بوجود بیاید.

بین المللی  مشخص  پروازهای  نبودن  فراهم 

پُسته های  انتقاالت  در  تأخیر  باعث  که 

مسیر  موجودیت  عدم  می گردد،  بین المللی 

کمبود  بین المللی،  زمینی  پوسته های  برای 

بودجه برای خرید وسایل و تجهیزات مدرن 

پُستی، رشد سریع در ارتباطات زنده از طریق 

از  مبایل،  تلفون  جهانی  ارتباطات  و  انترنت 

پُستی  خدمات  فراروی  چالش های  دیگر 

می باشد.

اولویت ها 

وزارت  که  می گوید  حسام  بریالی  انجنیر 

رشد  و  توسعه  زمینه  تا  می کوشد  مخابرات 

خدمات پُستی را فراهم نماید. وی می گوید 

با  همکاری  در  وزارت  این  حاضر  حال  در 

شهرداری کابل طرح آدرس سازی شهر کابل 

را ترتیب و آماده کرده است. در ضمن، ایجاد 

معبرهای پُستی، مرکز تبادله پُستی و تجهیز 

پُسته خانه ها از اولویت های کاری این وزارت 

می باشد. 

افغانستان  در  پُستی  نوین  ارتباطات 

در  میالدی   1860 دهه  در  اول  بار  برای 

یک  تأسیس  با  خان  امیرشیرعلی  زمان 

»چاپارخانه« در باالحصار کابل، بوجود آمد. 

زمان  تا  افغانستان  در  پُستی  فعالیت های 

حاکمیت داوود خان رو به گسترش بود که با 

کودتای هفت ثور 1357، این خدمات رو به 

مجاهدین  حکومت  زمان  در  گذاشت.  زوال 

در  پُستی  فعالیت  داخلی،  جنگ های  آغاز  و 

طالبان،  سقوط  با  و  شد  متوقف  افغانستان 

فعالیت پُستی در افغانستان دوباره به فعالیت 

آغاز کرد. 

نُه ماه پُسته رسانی؛ 
صد میلیون و نُه صد هزار 
افغانی عاید برای دولت
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حمله ی مرگ بار اخیر به یک بیمارستان بین المللی در 

غیرنظامیان  که  درحالی  را  بیمارستان  که  افغانستان، 

افغان در میان تیراندازی ها در آن گرفتار شده بودند با 

خاک یکسان کرد؛ یادآوری از جنگ وحشتناکی است 

که جریان دارد.

سازمان پزشکان بدون مرز، گروهی با اعتبار جهانی، 

گفته اند که مرگ 22 بیمار و کارمند در این بیمارستان 

در قندوز، یک »جنایت جنگی« است. ایاالت متحده 

جنرال  آن چه  درزمینه ی  تحقیقاتی  است  داده  وعده 

اشتباه  یک  افغانستان،  در  ناتو  فرمانده ی  کمپ بیل 

می خواند، انجام بدهد. 

که  می افتد  اتفاق  زمانی  در  بیمارستان  این  بمباران 

گزینه های  برخی  بررسی  مشغول  متحده،  ایاالت 

افغانستان  در  خشونت  کاهش  برای  دیپلماتیک 

همسایه ی  خطرات  از  جلوگیری  حتا  احتماال  –و 

هسته ای اش پاکستان- است. این چشم اندازها، مانند 

جنبه های  و  احتماالت  آسیا،  در  دیپلماسی ها  بیشتر 

که  می کنند  باز  پنجره ای  بااین حال،  دارند.  بسیاری 

این  بود که در  از آن طریق می توان شاهد جریاناتی 

از  به غیر  که  جایی  می افتند؛  اتفاق  جهان  از  بخش 

زمانی که فجایعی مثل حادثه ی قندوز اتفاق می افتند، 

این روزها دیگر توجه زیادی را به خود جلب نمی کند.

باور  این  به  پیش،  سال  چهار  از  متحده،  ایاالت 

افغانستان،  جنگ  از  برون رفت  راه  بهترین  که  رسید 

و  طالبان  که  توافقی  است.  دیپلماتیک  حل وفصل 

حامیان مالی آن در پاکستان نیز در آن دخیل باشند. 

مقامات وزارت خارجه ی این کشور، از سال 2011 و 

به شکل پراکنده، مذاکرات صلح محرمانه ای را ترتیب 

داده اند. بااین حال، هم چنان که حمالت اخیر طالبان 

در قندوز نشان می دهند، این تالش ها هنوز نتیجه ای 

در پی نداشتند.

اثر  در  جاری،  سال  در  صلح  مذاکرات  روند  اما 

چین،  و  متحده  ایاالت  دیلپماتیک  همکاری های 

با  که  گفت  دولت  ارشد  مقام  یک  گرفته اند.  سرعت 

مناطق  و  قندوز  والیت  در  شدید  درگیری های  وجود 

از گروه طالبان،  در بخشی  امیدواریم که  دیگر، »ما 

داشته  وجود  مذاکرات  این  ازسرگیری  برای  تمایلی 

محرک  یک  گفت وگوها  در  پکن  شامل بودن  باشد«. 

که  مواردی  از  نمونه ایست  نشان دهنده ی  و  جدید 

یکسان  چین،  منافع  با  متحده،  ایاالت  »منافع 

هستند«. 

اولین دور مذاکرات، در اواخر ماه می در ارومچی مرکز 

والیت سین کیانگگ در غرب چین صورت گرفت. در 

این گفت وگوها میان افغانستان و نمایندگان طالبان، 

دور  بودند.  بحث  ناظران  پاکستان،  و  متحده  ایاالت 

در موری  و  ماه جوالی  اوایل  در  مذاکرات،  این  دوم 

شد.  برگزار  پاکستان  اسالم آباد  نزدیکی  در  شهری 

برای  »دوطرف  تایمز،  نیویورک  از  گزارشی  برطبق 

مناقشه ها،  این  برای  مسالمت آمیز  پایان  دنبال کردن 

ازطریق شرکت کردن در جلساتی به طور منظم، توافق 

کردند«.

برنامه ریزی  موری  در  اگست  اوایل  برای  سوم،  دور 

به دلیل درز خبر مرگ رهبر طالبان مال  اما  بود.  شده 

عمر که در واقع دو سال از آن می گذشت، برگزار نشد. 

پس از مدتی کوتاه، اخترمحمد منصور به عنوان رهبر 

معتقدند  متحده  ایاالت  مقامات  شد.  انتخاب  طالبان 

تحکیم  برای  را  افغانستان  در  اخیر  حمله ی  او  که 

قدرت و کنترل خود بر گروه انجام داد. بنابراین، آن ها 

تازمانی که خشونت ها فروکش کنند، برای ازسرگیری 

مذاکرات، احتیاط به خرج می دهند.

موثر  گزینه ی  بررسی  درحال  سفید  کاخ  هم چنین، 

موفقیت هایی  می تواند  که  است  دیگری  دیپلماتیک 

جدید  احتمالی  محدودیت های  باشد:  داشته  درپی 

ممکن  پاکستان.  هسته ای  سالح های  بر  کنترل  و 

است چنین توافقی، درنهایت مسیری را بگشاید برای 

هسته ای  توافقات  از  پاکستانی  نسخه ای  به  رسیدن 

غیرنظامی که در سال 2005 با هند صورت گرفت. 

مهم  آن جا  از  به ویژه  هسته ای،  گفت وگوهای  این 

هستند که می توانند آغازی باشند برای برطرف ساختن 

آن چه مقامات ایاالت متحده برای دو دهه، به عنوان 

جهان  امنیتی  مشکالت  خطرناک ترین  از  یکی 

از این مذاکرات گفت که از  می بینند. یک منبع آگاه 

پاکستان درخواست شده است تا آن چه به عنوان یک 

»بَست« توصیف می شود را درنظر بگیرد. احتمال دارد 

تا  هسته ای اش  برنامه های  محدودکردن  به  پاکستان 

جایی که این سالح ها برای نیازهای واقعی دفاعی اش 

باشند،  مناسب  پاکستان  هسته ای  تهدید  مقابل  در 

برای  است  ممکن  مثال،  برای  اما  بدهد.  رضایت 

استقرار موشک هایی با بُرد محدود موافقت نکند.

این منبع گفت که درازای چنین توافق نامه ای، ممکن 

معاف شدن  برای  متحده  ایاالت  درنهایت،  است 

تامین کنندگان  گروه  عضو  کشور   48 توسط  پاکستان 

از  است،  آن  عضو  نیز  متحده  ایاالت  که  هسته ای 

تا  شد  باعث  آمریکا  اصرار  کند.  حمایت  کشور  این 

با  هسته ای  تجارت  منع  قوانین  از  را  هند  گروه،  این 

سالح  گسترش  منع  پیمان  رعایت  از  که  کشورهایی 

به  اصطالح  این  کند.  معاف  رفته اند،  طفره  اتمی 

ورود  اجازه ی  هند  به  غیرنظامی«،  هسته ای  »توافق 

داد.  را  جهان  هسته ای  قدرت های  باشگاه  به  ناقص 

درعوض، قرار شد هند قوانین ایمنی آژانس بین المللی 

هسته ای را در برنامه های غیرنظامی اش اعمال کند.

آهستگی  و  دشواری  به  مذاکرات  این  که  هم چنان 

را  هسته ای اش  برنامه ی  پاکستان  می روند،  پیش 

نیست  مشخص  اصال  درواقع  درمی آورد.  به اجرا 

محدودیت های  پذیرش  برای  تمایلی  اسالم آباد  که 

موردنیاز برای شکل گرفتن این توافق داشته باشد. اما 

این مسئله تا سفر نخست وزیر نواز شریف به واشنگتن 

در 22 اکتبر، به سرعت مورد بررسی قرار می گیرد. هر 

که  شود  بن بستی  شکستن  باعث  می تواند  پیشرفتی 

از زمان کشف برنامه ی هسته ای پاکستان در اواسط 

دهه ی 1980 توسط ایاالت متحده، و به خصوص پس 

وجود   ،1998 سال  در  سالحش  اولین  به کارگیری  از 

داشته است.

پاکستان  و  افغانستان  متحده،  ایاالت  است  ممکن 

بی ثبات  کشورهای  این  اما  باشد؛  کرده  فراموش  را 

خطرات،  نبرده اند.  یاد  از  را  متحده  ایاالت  ناآرام،  و 

همان قدر واقعی هستند که در گذشته بودند و بنابراین 

به یک دیپلماسی قدرت مند برای کاهش این تهدیدات 

نیاز است. 

ایاالت متحده منی تواند

 افغانستان و پاکستان را 

فراموش کند
ترجمه: معصومه عرفانی

واشنگنت پست/ دیوید ایگناتوس

این گفت وگوهای هسته ای، 
به ویژه از آن جا مهم هستند که 

می توانند آغازی باشند برای 
برطرف ساختن آن چه مقامات 

ایاالت متحده برای دو دهه، 
به عنوان یکی از خطرناک ترین 

مشکالت امنیتی جهان می بینند. 
یک منبع آگاه از این مذاکرات 

گفت که از پاکستان درخواست 
شده است تا آن چه به عنوان 

یک »َبست« توصیف می شود 
را درنظر بگیرد. احتمال دارد 

پاکستان به محدودکردن 
برنامه های هسته ای اش تا جایی 

که این سالح ها برای نیازهای 
واقعی دفاعی اش در مقابل 

تهدید هسته ای پاکستان مناسب 
باشند، رضایت بدهد. اما برای 
مثال، ممکن است برای استقرار 

موشک هایی با ُبرد محدود 
موافقت نکند.

گزارش از: الیاس نواندیش



سومین جشنواره بین المللی فیلم زنان-هرات، در قلعه اختیارالدین 

هرات با حضور جمع کثیری از فرهنگیان و مقام های عالی رتبه 

روز یکشنبه،  داخلی  و  با حضور مهمانان خارجی  و  این والیت 

در  افتتاح شد.  دختران«   »روز جهانی  با  میزان، همزمان   19

این برنامه  بزرگان هنر و ادبیات و  هم چنان بزرگان در عرصه 

سینما حضور داشتند. 

در این جشنواره استاد رهنورد زریاب، جوان شیر حیدری و خانم 

لینا اعلم، محمد آصف رحیمی، والی والیت هرات، ماریا بشیر، 

اولین دادستان زن در افغانستان، رعوفیان، رییس اطالعات و 

فرهنگ هرات، نمایندگان از نهادهای خارجی و سفارت خانه ها، 

دانشگاه،  اساتید  زن،  حقوق  فعاالن  بشر،  حقوق  فعاالن 

دانش جویان و جمع کثیری از زنان اشتراک داشتند. 

قرار است این جشنواره که از 11 اکتبر تا 1۳ اکتبر ادامه دارد؛ 

ازمیان ۳00 فیلمی که از سراسر جهان به این جشنواره ارسال 

شده است،  4۶ فیلم منتخب به نمایش گذاشته شود.

آقای  افتتاح شد.  والی والیت هرات  با سخنرانی  این جشنواره 

رحیمی ضمن سپاس گزاری از برگزار کنندگان این برنامه افزود 

در شرایط بحرانی و ناامن افغانستان دایر کردن این برنامه نشان 

دهنده ی این است که ما خواهان جایگزین کردن هنر و صلح به 

جای جنگ و خونریزی هستیم.

نیروهای  از  آدرس  از همین  افزود که: »ما می خواهیم  رحیمی 

برنامه های  چنین  برگزاری  در  ما  با  که  کنیم  تشکری  مسلح 

همکاری می کنند. برگزاری چنین برنامه هایی می تواند بر فرهنگ 

تأثیر مستقیم بر  تأثیر بسزایی داشته باشد. هنر  و زندگی مردم 

رفتار و زندگی اجتماعی مردم داشته و دارد و این جشنواره می 

تواند پیام آور صلح باشد.«

دلبر  پیام  هرات،  والیت  زنان  امور  رییس  جمشیدی،  محبوبه 

این  در  به خوانش گرفت.  را  افغاستان  زنان  امور  وزیر  نظری، 

را  زنان  فیلم مخصوص  فیستوال  برگزاری  زنان  امور  وزیر  پیام 

کاری ارزنده و در خور ستایش دانست و از برگزار کنندگان تشکر 

کرد.

در ادامه پیام ایشان آمده است: »فیلم و سینمای افغانستان با 

قامتی زخمی و تیر خورده هنوز هویت مردانه دارد و گاهگاهی 

تمثیل  را  زنان  تیاتری  و  سینمایی  سیمای  مردان  هم  هنوز 

مسجل  زنان  برای  را  مناسبی  موقعیت  جشنواره  این  می کنند. 

تغییر، تحول و تجدد فکری است و  نیازمند   می کند. جامعه ما 

ما به ترویج  رابطه های سازنده ضرورت داریم و خشونت در تمام 

اشکال آن مردود و مطرود است.«

آقای امینی، معاون آرمان شهر و از بنیان گذاران این جشنواره،  با 

خوش آمدید به اشتراک کننده ها و سپاس گذاری از همه نهادها 

و ارگان هایی که این برنامه را حمایت کرده اند، خاطر نشان کرد 

که در چنین شرایط امنیتی نامساعد، بدون حمایت های صورت 

گرفته امکان برگزاری چنین جشنواره ای برای ما فراهم نبود.

این  بنیان گذاران  از  و  رویا  فیلم  خانه  رییس  سادات،  رویا 

جشنواره نیز در مراسم افتتاحیه گفت: »ما در شرایط بد امنیتی 

اندازی  راه  را  جشنواره  این  فراوان  مشکالت  و  سختی ها  با  و 

وجود  امنیتی  جدی  تهدیدات  می دانیم  که  وجودی  با  کردیم. 

دارد؛ اما با حمایت والی هرات و همراهی فعاالن برجسته حقوق 

زن در هرات ما این برنامه را راه اندازی کردیم.  با وجودی که در 

اکثر والیت های افغانستان عمالً جنگ وجود دارد و نمونه ی آن 

والیت قندوز است. می خواهم بگویم هیچ کسی نمی تواند این 

کشور را بسازد به غیر از این که خودمان بخواهیم. فقط خود ما 

هستیم که می توانیم این کشور را بسازیم.«

عنوان   به  دریا  فرهاد  از  هرات  فعال  زنان  از  شماری  ادامه  در 

او قدردانی کردند  از  زنان سروده و خوانده،  برای  هنرمندی که 

بعد  دریا  فرهاد  کردند.  اهدا  ایشان  به  را  جشنواره  تندیس  و 

مرد  یک  که  می کنم  افتخار  »من  گفت:  تندیس  دریافت  از 

من  همسر  و  مادر  من  اصلی  حامیان  تنها  و  هستم  فمنییست 

بودند که من را حمایت کردند تا من به موفقیت های بزرگی دست 

یابم.«

فرهاد دریا آهنگ مادرم را تقدیم به زنان افغانستان کرد و بعد از 

آن ترانه ی »این غم بی حیا مرا رها نمی کند« را اجرا کرد.

غنی،  روال  خانم  پیام  خوانش  با  و  دریا،  فرهاد  اجرای  از  بعد   

خانم  پیام  در  افتتاح شد.  رسما  این جشنواره  اول کشور  بانوی 

غنی آمده است که مطمیناً پیام این جشنواره نه گفتن به جنگ و 

خشونت و پیام صلح و همدلی است.

نام  به  دقیقه ای   1۷ فلیم  دو  این جشنواره،  افتتاحیه  بخش  در 

لینا علم به نمایش  با بازی  »قمر« به کارگردانی نیما لطیفی و 

اجباری و زیر سن در بدل پول موضوع برجسته  ازدواج  درآمد. 

این فیلم کوتاه بود و بعد از آن انیمیشن »ماهی سرخ شده« به 

کارگردانی لیال خلیل زاده از ایران به نمایش در آمد. 

)آرمان شهر(
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که  وضعی  با  و  نیافته  کاملی  روایت  هنوز  قندوز  تجربه ی 

چنان  منتظر  هم  نباید  دارد،  ما  کشور  در  تحقیقی  ژورنالیسم 

روایتی ماند. فعال آن چه چشم ها را خیره کرده جنایات هولناک 

دردناک  واقعیت  ما  ملک  در  اما  است.  قندوز  شهر  در  طالبان 

دیگری هم جاری است که تجربه ی قندوز تنها پاره ی کوچکی 

آن  دید همه گان گذاشت.  در محضر  و  آورد  آفتاب  به  را  آن  از 

واقعیت این است:

اند، فکر می کنند که  اقتدار  به نحوی صاحب  اکثر کسانی که 

ِگرد  برای  موقت«  »فرصِت  یک  فقط  کنونی  دولت  حاکمیت 

در  شدن  غرق  و  حریفان  و  رقیبان  از  گرفتن  انتقام  مال،  آوردن 

عیش و عشرت است. کم تر کسی از صاحبان اقتدار باور دارد 

که افغانستان از این پس باید وارد مرحله ی ثبات دایمی شود و به 

صلح و توسعه ی پایدار برسد. فکر اصلی در میان این جماعت 

این است: »تا تنور گرم است، نانی برای خود بپز«. و برای شان 

شد.  خواهد  سرد  زودی ها  همین  به  تنور  این  که  است  مسلم 

منظر  از  را  مملکت  آن چه وضعیت سرتاسری  همین خاطر،  به 

و  انتقام  دزدی،  است:  تعریف می کند سه چیز  اقتدار  صاحبان 

عشرت طلبی.

آن عده از  »فرصت یافته گان« که مجال را تنگ می بینند و گمان 

می کنند دیگر هرگز بخت با آنان چنان یار نخواهد شد که اکنون 

شده، شتاب حیرت انگیزی برای دزدی دارند. از سر صبح تا دل 

و  بین المللی  که چه گونه کمک های  می ریزند  برنامه  فقط  شب 

برای خود سهم  از هر تخصیصی  بتراشند و  بودجه ی دولتی را 

بزرگی بردارند. یا چه کار کنند که از کار قاچاق و هم دستی با 

مافیا حساب های بانکی خود را چاق تر کنند. این افراد هرگز به 

این نمی اندیشند که چه گونه راه برگشت طالبان را ببندند.

آن که  از  بیش  و  می شمرند  غنیمت  را  فرصت  نیز  جویان  انتقام 

اند  فکر  این  در  بیندیشند،  داعش  و  برابر طالب  در  مقاومت  به 

که کی و در کجا و از چه طریقی و به یاری چه کسی حریفان 

و رقیبان خود را به خاک مذلت بنشانند. برای این افراد طالبان 

قدر  چه  که  می شوند  سنگین  و  سبک  جهت  این  از  داعش  و 

می توانند برای از میان برداشتن فالن رقیب و حریف نقش بازی 

کنند، و نه از این جهت که این گروه های تروریستی برای امروز 

و فردای کشور چهق در خطرناک اند.

عشرت طلبان )که البته می توانند همان دو گروه اول هم باشند(، 

چندان که به عیش و طرب و مستی اکنون خود می اندیشند، به 

در  هم  اقتدار  صاحبان  از  گروه  این  نمی اندیشند.  ملک  فردای 

اگر  هم،  و  اند  پستی  و  مستی  غرق  روز  و  شب  کشور  داخل 

از  خود  داِد  کشور  از  خارج  در  نکرد،  کفایت  وطن  در  مستی 

به  افراد  این  اکثر  طوالنی  سفرهای  می ستانند.   غدار  روزگار 

داستان های  از  است  پر  ُدبی(  مشخصا  )و  دیگر  کشورهای 

و  کار  تمام  اینان  برای  بی مهار.   هوس رانی های  از  دراماتیک 

بار مملکت به لحظه یی عشرت در هوس خانه های خاورمیانه یا 

جاهای دیگر نمی ارزد.

اکنون، تصور کنید که چه کسی باید در برابر مجموعه ی فداکار 

از  حاضرند  که  بایستد  طالبان  چون  هدف مندی  و  باانضباط  و 

ایدیولوژی  زیر حاکمیت  را  مملکت  تا  بگذرند  چیز خود  همه 

ترور و وحشت خود بیاورند.

نباید فقط حامیان ارگ نشیِن طالبان را مالمت کرد. در جبهه ی 

مخالف طالبان نیز برنامه ی مقاومتی نیست. آن چه هست همان 

است که گفتم: برنامه ی دزدی، انتقام و عشرت.

اژدها در پس،
 پرتگاه در پیش
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بیانیه ای  صدور  با  عراق  ارتش  روز:  اطالعات 
گروه  فرماندهان  از  تعدادی  که  کرده  اعالم 
نظامی  هواپیامهای  هوایی  حمله  در  داعش 
انبار  والیت  در  موترها،  از  کاروانی  بر  عراق 

کشته شده اند. 
در بیانیه ارتش آمده است که هدف این حمله 

ابوبکر بغدادی، رهرب داعش بوده است.
به نقل از بی بی سی، یکی از مقامات نیروی  
نظامی  منبع  یک  هم چنین  و  عراق  هوایی 
تازه  آمریکایی در عراق گفته اند که اطالعات 
که  موترهایی  در  داعش  رهرب  می دهد  نشان 

امروز مبباران شدند، حضور نداشته است.
در بیانیه ارتش عراق آمده است: »نیروی هوایی 
بغدادی را در  ابوبکر  عراق کاروان شامل موتر 
حالی که برای رشکت در نشستی با فرماندهان 
بود،  حرکت  در  کرابله  شهر  سوی  به  داعش 

مبباران کرده است.«
عراق  هوایی  نیروی  ارتش،  بیانیه ی  براساس 
هم چنین مکانی را که قرار بود نشست مذکور 

در آن برگزار شود، مبباران کرده است.
رهربان  از  بسیاری  است  گفته  عراق  ارتش 

داعش در جریان این مبباران کشته و مجروح 
تا  رویداد  این  تلفات  دقیق  شامر  اما  شدند. 

هنوز معلوم نیست.
منابع محلی گفته اند، هواپیامهایی که کاروان 
از  دادند،  قرار  هدف  را  داعش  اعضای  حامل 

نوع »سوخو روسی« بوده اند.
کنرتل  در  را  عراق  و  از سوریه  مناطقی  داعش 

دارد.
این گروه از سال گذشته در مناطق تحت کنرتل 

خود »خالفت اسالمی« اعالم کرده است.

اطالعات روز: پس از یک روز از دو انفجار 
خونین در شهر آنکارا، پایتخت ترکیه، احمد 
گروه  کشور  این  صدراعظم  اوغلو،  داوود 
کارگران  حزب  شبه نظامی  نیروهای  و  داعش 
که  کرده  متهم  را  ک«  ک  »پ  یا  کردستان 

ممکن در این حمله دست داشته  باشند.
گفته  اوغلو  آقای  آمریکا،  صدای  از  نقل  به 
دو  که  دارد  وجود  قوی  »نشانه های  که:  است 
راه  قطار  عمده ی  ایستگاه  در  پیهم  انفجار 
ممکن  و  است  بوده  انتحاری  آنکارا  آهن 
شورشیان کردی، افراطی های چپ گرا و یا هم 
این  عامل  اسالمی  دولت  گروه  جنگ جویان 

رویداد باشند.«
شاهد  آنکارا  شهر  میزان،   18 شنبه،  روز  به 
یک  جریان  در  انتحاری  خونین  حمله ی  دو 
بود،  دموکراسی«  و  »صلح  نام  زیر  راه پیامیی 
آن  ترکیه  دولت  که  تازه  گزارش های  براساس 
را تایید کرده، 95 نفر در این حمله ها کشته و 

بیش از دو صد نفر زخمی شده اند.
حامیت  از  که  خلق ها  دموکراتیک  حزب  اما 
در  که  است  گفته  است،  برخوردار  کردها 
نفر   1۲8 شنبه  روز  مبب گذاری های  جریان 

کشته شده اند.
این حمالت مرگ بارترین رویداد در چند سال 

اخیر در ترکیه می باشد.
رسمی  گونه ی  به  گروهی  یا  کسی  تاکنون 
مسئولیت حمله را به عهده نگرفته و نوعیت 
انفجار نیز تاهنوز به درستی روشن نیست که 
آیا بم کارگذاری شده بوده و یا انتحارکنندگان 

خود را منفجر ساخته اند.
کنفرانس خربی، عزای  در  ترکیه  اعظم  صدر 
سه روزه اعالم کرده و گفته است که ترکیه در 
بود  داده  باره  گروه های هشدار  در  نیز  گذشته 

که در پی بی ثباتی این کشور اند.
یک  حمله  »این  است:  گفته  اغولو  آقای 
به  داشتند  قصد  که  را  ما  مردم  یا  واحد  گروه 
سیاسی  حزب  کدام  یا  و  بپردازند  پیامیی  راه 
واحدی را هدف قرار نداده است. بگذارید به 
وضاحت بگویم. این حمله از خارج ترکیه و 

علیه متام مردم ما انجام شده است.«
این  در  داشنت  دست  هرگونه  ترکیه  حکومت 
عمل  یک  را  آن  و  کرده  رد  شدیداً  را  حمله 
صدراعظم  است.  خوانده  »دهشت افگنانه« 

»دموکراسی  علیه  حمله  این  که  گفت  ترکیه 
ترکیه« انجام شده است.

نیز  رجب طیب اردغان، رییس جمهور ترکیه 
»حمله ی  را  آن  کرده  محکوم  را  انفجارات 
خواهنده  ترکیه«  صلح  و  اتحاد  علیه  فجیع 
روز  سه  مالقات  هم چنان  اردغان  آقای  است. 
مشکالت  بر  مترکز  به خاطر  را  خود  آینده ی 

امنیتی کشورش لغو کرده است.
کشورهای  رسان  از  شامری  حمله  این  پی  در 
جمهور  رییس  اوباما،  بارک  جمله  از  دیگر 
آمریکا و انگال میرکل، صدراعظم آملان این 
با  را  خود  تسلیت  پیام  و  محکوم  را  حمالت 

شهروندان ترکیه رشیک کرده است.

اطالعات روز: منایندگان مجلس ایران روز گذشته 
در یک جلسه جنجالی کلیات یک فوریتی »اقدام 
)برنامه  برجام  اجرای  در  دولت  متقابل  و  متناسب 

جامع اقدام مشرتک(« را تصویب کردند.
کلیات این طرح در جلسه علنی دو شنبه، 19 میزان، 
رسید  تصویب  به  موافق  رای   1۳9 با  ایران  مجلس 
و جزئیات آن قرار است در جلسه علنی روز  سه 

شنبه بررسی شود.
به نقل از بی بی سی، محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه و عباس عراق چی و مجید تخت روان چی 

رییس  صالحی،  اکرب  علی  همراه  به  او  معاونان 
سازمان انرژی امتی ایران در جلسه حارض بودند.

ایران گفته که منت  علی الریجانی، رییس مجلس 
شورای  دبیر  شمخانی،  علی  با  شب  شنبه  را  طرح 
عالی امنیت ملی بررسی کرده است. پیش از جلسه 
فراکسیون  مرکزی  شورای  هم  دیروز  صبح  علنی 
جلسه  تشکیل  الریجانی  آقای  ریاست  به  اکرثیت 
کرده  گفت وگو  و  بحث  طرح  این  مورد  در  و  داد 

است.
آقای الریجانی در جلسه علنی گفت که منت طرح 

به اطالع آیت الله علی خامنه ای، رهرب ایران، رسیده 
اما او در مورد آن نظری نداده است.

برجام  کمیسیون  نهایی  گزارش  گذشته  هفته 
قدرت های  و  ایران  توافق  مورد  در  ایران  مجلس 

جهانی، در صحن علنی مجلس قرائت شد.
منایندگان مجلس در هامن جلسه به یک فوریت 

طرح اجرای توافق جامع امتی رای دادند.
اقدام متناسب و متقابل دولت  این طرح که »طرح 
در اجرای برجام« نام دارد، ابتدا با دو فوریت پیشنهاد 

شده است.
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بگو مگو از

در  دو  نمبر  آن هم  غنی،  بودن  متفکر  مورد  در  بحال  تا 
اما وقتی وکال و سایر مردم  داشتم،  تردید  سطح جهان، 
جناب  با  قندوز  سقوط  مسایل  روی  و  رفتند  غنی  نزد 
جمهور  رییس  جناب  نمودند،  صحبت  جمهور  رییس 
 ، وکال  انتقادات  و  نظریات  و  صحبت ها  شنیدن  از  بعد 

خون سردانه جواب داد: در قندوز  مترو  می سازم .
بعد از این به متفکر بودن نمبر دوم جناب رییس جمهور شک نه، بلکه یقین دارم. زیرا 
در حساس ترین شرایطی که والیت قندوز سقوط نموده و جنگ هم چنان ادامه دارد، 
مردم نه امنیت دارند و نه نان و آب، جناب رییس جمهور در چنین یک شرایطی ) مترو  
بسازد، این آدم باید متفکر دوم نه بلکه متفکر اول باشد. با این طرح و مفکوره شان.

اما این  مترو  چه است و در کجا ساخته می شود؟
در ارگ؟

پاکستان؟
ایران؟

یا کدام جای دیگر؟
باید چیزی خوبی باشد. شاید از طریق مترو می توان النه های مخفی دشمن را نابود و 

رد پای شان را مادام العمر از قندوز گم نمود.
و یا هم مترو کارهای مهم تر از آن را می کند که ما خبر نداریم.

امید که هرچه زودتر در والیت کندز مترو راه بیافتد و در صورت موثر بودن در سایر 
والیات هم خطوط مترو فعال گردد.

امروز صبح به دفرت می آمدم. دو موتر پشت رس ما فقط 

به خاطر این که از ما سبقت گرفته باشند تصمیم گرفتند 

سنگ  پیاده رو  از  و  شده  منحرف  بی محابا  رسک  از  که 

سنگین  بار  زیر  پیاده رو  زینتی  بگذرند. سنگ های  فرش 

این دو موتر توته توته شدند. یکی از موترها به پایه یک 

اشاره ترافیکی هم خورد و پایه کج شد و ملید. هر دو راننده  بی خیال رسعت گرفتند 

و از این که از من و یک راننده دیگر سبقت گرفته بودند، حتام مفتخر هم بودند.

ما  برای  خداوند  تاریخ،  طول  در  که  حاکمیت هایی  که  می کنم  فکر  وقت ها  گاهی 

شایسته دیده است٬ در بدل اخالقی است که ما در موتروانی از خود نشان داده ایم.

می شود؛  جنگی  جامعه،  در  وضعیت  که  هنگامی 

متدن  ماهیت  که  انسانی  زندگی  اساسی  ویژگی های 

و  می روند  حاشیه  به  می دهند،  را شکل  زندگی شهری  و 

آوارگی،  گرسنگی،  جنگ،  می شوند.  تلقی  بیهوده  حتا 

موقعی  بنابراین،  دارد؛  پی  در  را  و...  تعصب  خشونت، 

خواهد  معنایی  چه  فلسفه  و  اندیشه  ادبیات،  شعر،  از هرن،  باشی، سخن  گرسنه  که 

اساسی  ویژگی های  داریم؛ وضعیتی که  قرار  در چنین وضعیتی  ما  اکنون  داشت... 

زندگی را به حاشیه کشانده است. اگرچه در »این جا« ویژگی های اساسی زندگی و 

اما جالب این است، هرجا که جنگ و  مدنیت، همیشه در تعلیق قرار داشته است. 

خشونت است زاد و ولد نیز زیاد است؛ شاید برای این است که کودکان به دنیا بیایند و 

عصبیت، خشونت و عقده های گذشتگان خویش را تکرار کنند و رنج بکشند!

مبلغان طالب و داعش را بازداشت کنید!

جنگ روانی، از مهم ترین ابزارهای دهشت افگنان است 

و  مردم  روحیه ی  می کنند  تالش  آن  از  استفاده  با  که 

از هم پاشی  امنیتی را ضعیف ساخته و زمینه ی  نیروهای 

اجتامعی و بی باوری نسبت به نیروهای امنیتی را در جامعه 

فراهم کنند. پس از سقوط شهر کندز بدست طالبان، موجی از شایعات و نگرانی های 

بی بنیاد توسط افراد هم سو با طالبان در دانشگاه ها، مکاتب، لیلیه ها، مراکز اجتامعی 

و گوشه های شهر، مبنی بر حمالت تهاجمی طالبان باالی مزاررشیف پخش می شود 

که به شدت برای شهروندان نگران کننده و آزار دهنده است.

در وضعیتی که نیروهای شجاع امنیتی آمادگی هرگونه رسکوب و خنثاسازی برنامه های 

دهشت افگنی را در ساحات والیت بلخ دارند، این شایعات کمک می کنند تا طالباِن 

شکست خورده روحیه گرفته و مردم نا امیدتر گردند. به عنوان یک شهروند که حفظ 

و آرامش شهر و مردمم را مهم تر و برتر از هر چیزی می دانم، از مسئوالن کشفی و 

امنیتی والیت بلخ جدًا تقاضا مندم تا افرادی را که در هم سویی با دهشت افگنان با 

پخش شایعات در مراکز تعلیمی و اجتامعی می خواهند بلندگوی دهشت و ترور باشند 

را بازداشت منوده و به سزای اعامل شان برسانند.

من به توان مندی نیروهای امنیتی بلخ باور دارم و امیدوارم با متام توان و قوت علیه 

تروریست ها و مبلغان آنان وارد عمل شده و برای مردِم این شهر، آرامش و دلگرمی به 

زندگی را تامین کنند!

Samim Mehdi

Waheed Omer

یعقوب یسنا

Mukhtar Wafayee







در حمله ارتش عراق بر کاروان حامل فرماندهان داعش، 
شماری از فرماندهان این گروه کشته شدند

صدر اعظم ترکیه: احتمااًل نیروهای شبه نظامی
 »پ ک ک« و یا داعش عامل انفجارهای آنکارا اند

مجلس ایران کلیات طرح اجرای توافق جامع هسته ای را 
تصویب کرد

خبرهای خارجی   دوشنبه 20 میزان، 1394سال چهارم شماره 928
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فرگوسن و فاش کردن دلیل نخریدن

مردانی که لیورپول را ساختند داوید سیلوا

مسی: 
ماسکرانو بعضی روزها دیوانه می شود!

کلوپ:
 لواندوفسکی تحت هدایت من ستاره شد

سابق  رسمربی  فرگوسن،  رسالکس 
دلیل  به  کرد  اعالم  منچسرتیونایتد، 
داوید  رشکت  مورد  در  که  تردیدهایی 
 سیلوا در کارهای دفاعی وجود داشت، این 
باشگاه تصمیم گرفت این ستاره اسپانیایی 

را نخرد. 
والنسیا  در  زمان  آن  در  که  سیلوا  داوید 
باشگاه  چند  توجه  مورد  می کرد،  بازی 
سال  در  نهایت،  در  اما  بود  اروپایی   بزرگ 
راهی  پوندی،  میلیون   ۲4 انتقالی  با   ۲010

منچسرتسیتی شد. 
سیلوا تاکنون بیش از ۲00 بازی برای سیتی 
انجام داده و با این تیم دو قهرمانی در لیگ 
برتر و یک جام  حذفی را تجربه کرده است 
اما فرگوسن تایید کرد که مطمنئ نبود این 

بازیکن به درد تیم اش بخورد. 
در  سیلوا  »وقتی  گفت:  خربنگاران  به  او 

را  او  از  زیادی  بازی های  ما  بود،  والنسیا 
بود  این  متاشا کردیم. مشکل من  با سیلوا 
که فکر می کنم بازیکنی باید خیلی خیلی 
بازی   10 شامره  پست  در  که  باشد  خوب 
قرار  پست  این  در  که  زیرا  بازیکنی  کند 

می گیرد، وظایف دفاعی ندارد. 
باشید،  اگر می خواهید واقعا موفق  بنابراین 
همه باید وظایف شان را انجام بدهند و کار 

کنند؛ بنابراین با این  مسئله مشکل داشتم. 
می توانید ببینید که لیونل مسی در پست 
مارادونا  دیگو  یا  می کند  بازی   10 شامره 
بازی  در  فوق العاده  دیگر.  بازیکن  چند  و 
نیست؛  بحثی  پست  این  در  این ها  کردن 
مشکل  همیشه  ما  منچسرتیونایتد  در  اما 
استفاده  من  که  10 ای  نوع  شامره  داشتیم. 
بازیکن  عنوان  به  تجربه ام  از  می کردم، 

می آمد.« 

 7- ژرار هولیه )1998-2004( 
افتخارات:

»جام یوفا ۲001، سوپرکاپ اروپا ۲001، جام حذفی 
انگلیس ۲001، جام اتحادیه انگلیس ۲001  و ۲00۳، 

کامیونیتی شیلد ۲001 «
به  اونز،  روی  همراه  به   1998 سال  در  هولیه  ژرار 
عنوان رسمربیان لیورپول معرفی شدند؛ هرچند این 
 همکاری چندان طوالنی نبود و اونز چند ماه بعد 
استعفا دارد. هولیه با به خدمت گرفنت سامی هیپیا 
و امیل  هسکی و همین طور دادن مسئولیت بیشرت 
به ستاره های آکادمی باشگاه مانند استیون جرارد، 
بازسازی  به  رشوع  اوون،  و  مایکل  کرگر  جمی 

تیم اش کرد.  
بازسازی  در  مهمی  نقش  هم چنین  او 
ملوود  مترینی  کمپ  و  باشگاه  زیرساخت های 
و  داد  نتیجه  بعد  سه  سال  او  تالش های  داشت. 
و  یوفا، جام حذفی  او در سال ۲001، در جام  تیم 
جام اتحادیه به قهرمانی رسید. هولیه  در سال ۲001 
دچار مشکل قلبی شد و همین مسئله او را برای 
دور  نگه  لیورپول  نیم کت  روی  حضور  از  ماه   5
در  را  لیورپول  تامسون،  فیل  او،  غیاب  در  داشت؛ 

لیگ برتر به نایب قهرمانی رساند.  
هولیه که زمانی در کمیته توسعه فدراسیون فوتبال 
فرانسه بود، در دوران حضورش درلیورپول عالقه ی 
فرانسوی  بازیکنان  گرفنت  خدمت  به  برای   زیادی 
حضور  روزهای  آخرین  در  وجود،  این  با  داشت. 
خریدهای  و  دفاعی  تاکتیک های  در  لیورپول،  او 
نامناسب اش باعث شد تا در نهایت در سال ۲004 

با توافق دو  طرفه از این باشگاه جدا شود.  
 6- رافا بنیتس )2010- 2004( 

افتخارات:

»چمپیونزلیگ ۲005، جام حذفی ۲006، کامیونیتی 
شیلد ۲006، سوپرکاپ اروپا ۲005« 

بنیتس از  بعد از جدایی هولیه در سال ۲004، رافا 
برعهده  را  رسخ پوشان  هدایت  و  شد  جدا  والنسیا 
و   ۲00۲ سال های  در  بار  دو  والنسیا  او  در  گرفت. 
ماموریت  بود. مهم ترین  قهرمان اللیگا شده   ۲004
کردن  متقاعد  لیورپول،  به  زمان  پیوسنت اش  در  او 
ستاره هایش برای ماندن در آنفیلد بود. او توانست 
مایکل  اما  کند  ماندن  به  را  راضی  جرارد  استیون 

اوون راهی رئال مادرید شد.  
او بازیکنانی مانند لوئیز گارسیا، آلوارو آربلوا، ژابی 
اللیگا  از  را  تورس  فرناندو  و  رینا  په  په  آلونسو، 
تیم اش  فصل،  اولین  هامن  در  و  برد  به  لیورپول 
فینال  در  اول  تیم  کرد.  چمپیونزلیگ  قهرمان  را 
دراماتیک  استانبول ابتدا ۳-0 از میالن عقب افتاد 
اما در نیمه دوم کار را به تساوی کشید و در نهایت 

در رضبات  پنالتی پیروز شدند.  
یک سال بعد تیم او توانست قهرمان جام حذفی 
شود و در لیگ برتر هم تنها با یک امتیاز اختالف 

با تیم  دوم، به رتبه سوم رسیدند. 
تیم بنیتس در سال ۲009 فاصله چندانی با قهرمانی 
 86 فصل  آن  در  لیورپول  نداشت.  برتر  لیگ  در 
به  کافی  قهرمانی  برای  که  کردند  امتیاز  کسب 
نظر می رسید اما در نهایت منچسرتیونایتد جام را 
باالی رس برد.  در تابستان آن سال بازیکنانی مانند 
و  را ترک کردند  لیورپول  آلونسو  آربلوا، گارسیا و 
این باعث افت این  تیم در فصل بعد شد؛ به طوری 
که به رتبه هفتم سقوط کردند. این اتفاق به همراه 
باعث  گروهی  در  مرحله  چمپیونزلیگ  از  حذف 
از  با توافق دو طرفه  بنیتس  پایان فصل  تا در  شد 

لیورپول جدا شود.  
 5- جو فاگان )1985- 1983( 

افتخارات:
جام   ،1984 اتحادیه  جام   ،1984 قهرمانی  »لیگ 

باشگاه های اروپا 1984« 
او که یکی از نفرات اصلی کادر فنی لیورپولی ها 
موسوم به  Boot Roomf  بود، یک انتخاب منطقی 
باب  بازنشستگی  از  بعد  لیورپول  هدایت   برای 

پیسلی در سال 198۳ محسوب می شد.  

برعهده  را  تیمی  هدایت  فاگان  این که  به  توجه  با 
اروپا  و  انگلیس  فوتبال  بر  سال ها  که  بود  گرفته 
از  فوق العاده  نتایج  انتظار  بسیار  سلطه  داشت، 
تیم  کنار  در  سال ها  او  این که  ضمن  داشتند.  او 
لیورپول بود و این  امتیاز دیگری برای او محسوب 
می شد. او که در هامن اولین فصل، لیورپول را در 
باشگاه های  جام  و  جام  اتحادیه  انگلیس،  لیگ 
اروپا به قهرمانی رساند، تنها چند ساعت پیش از 
اعالم   1985 در  سال  اروپا  باشگاه های  جام  فینال 
خواهد  کناره گیری  تیم  این  مربی گری  از  که  کرد 

کرد. 
نیم کت  روی  حضور  فصل  دو  تنها  در  فاگان 
که  اندازه ای  به  گذاشت؛  زیادی  تاثیر  لیورپول، 
باشگاه  این  تاریخ  بهرتین های  در  بین  می تواند 

جای بگیرد. 
 4- تام واتسون )1915- 1896( 

افتخارات:
»قهرمانی در دسته اول 1901 و 1906، قهرمانی در 

دسته دوم 1905« 
در  آمیز  موفقیت  دوره  یک  از  بعد  واتسون  تام 
ساندرلند و سه قهرمانی لیگ با این باشگاه، راهی 
لیورپول  شد. او که در زمان برعهده گرفنت هدایت 
در  زیادی  نقش  داشت،  سال   ۳7 تنها  لیورپول 

پیرشفت لیورپول  ایفا کرد.  
امتیاز  با یک  تنها  لیورپول  در فصل 1898-1899، 
با استون ویال، قهرمانی لیگ را از دست  اختالف 
داد  اما دو فصل بعد توانستند این عنوان را به دست 
بیاورند. او بود که ستاره هایی مانند الیشا اسکات، 
سم  هاردی، جک پارکینسون و الکس رایزبک را 

به لیورپول برد. 
سال  قهرمانی  از  بعد  او  تیم  اوضاع  وجود،  این  با 
1901 بحرانی شد و در نهایت در سال 1904 به دسته 
 پایین تر سقوط کردند اما بالفاصله با قهرمانی در 
دسته دوم، به دسته اول برگشتند و در هامن سال بار 

 دیگر قهرمان شدند.  
واتسون در جام حذفی یک بدشانس محض بود؛ 
به طوری که تیم اش 6 بار در نیمه نهایی این جام 
شکست  خورد و یک بار هم در فینال ناکام شدند. 
روی  حضور  سال   19 از  بعد  و   1915 سال  در  او 
نیم کت  لیورپول، که هم چنان یک رکورد محسوب 
می شود، از هدایت لیورپول کنار رفت و چند ماه 

بعد درگذشت. 
3- کنی دالگلیش )1985-1991 / 2011-2012( 

افتخارات:

 ،1988  ،1986 سال های  در  اول  دسته  »قهرمانی 
چریتی  شیلد   ،1989  ،1986 حذفی  جام   ،1990

 »1990 ،1989 ،1988 ،1986
اگر قرار باشد فهرست کسانی که به عنوان بازیکن 
کرد،  تهیه  را  کردند  خدمت  لیورپول  به  مربی  و 
فهرست  این  صدر  در  دالگلیش  کنی  بی تردید 

قرار می گیرد. 

همراه  به  و  کرد  بازی  قرمزها  برای  سال   1۳ او 
حمله  خط  نوک  در  خطرناک  زوجی  یان راش، 
لیورپول  تشکیل داد. بعد از کناره گیری جو فاگان 
در سال 1985، مدیران لیورپول تصمیم گرفتند تا 
دالگلیش را به  عنوان رسمربی معرفی کنند؛ به این 
باشگاه  این  تاریخ  مربی  بازیکن-  اولین  او  ترتیب، 

شد. 
نیم کت  روی  دالگلیش  حضور  مقطع  اولین  در 
انگلیس  فوتبال  بالمنازع  قدرت  قرمزها  لیورپول، 
بودند؛ با  سه قهرمانی و دو نایب قهرمانی در لیگ. 
البته او بدشانس بود که به دلیل محرومیت 5 ساله 
تیم های  انگلیسی از حضور در رقابت های اروپایی 
هدایت  فرصت  هرگز  هیسل،  فاجعه  دلیل  به 

تیم اش در این رقابت ها را پیدا نکرد.  
او بعد از ۲0 سال، در سال ۲011 بار دیگر به آنفیلد 
اما  بار جانشین روی هاجسون شد.  این  و  برگشت 
با  نه  و  شد  طوالنی  نه  حضورش  دوران  این  بار 

افتخار قابل ذکری همراه بود.  
 2- باب پیسلی )1984-1983( 

افتخارات:

 ،1980  ،1979  ،1977  ،1976 اول  دسته  »قهرمانی 
 ،198۳  ،198۲   ،1981 اتحادیه  جام   ،198۳  ،198۲
جام باشگاه های اروپا 1977، 1978، 1981، جام یوفا 
1976، سوپرکاپ اروپا 1977،  چریتی شیلد 1974، 

 »198۲ ،1980 ،1979 ،1977 ،1976
زمان  از  پیوست،  لیورپول  به   1954 سال  در  که  او 
حضور بیل شنکلی در این باشگاه در سال 1959، 

یکی  از اعضای اصلی کادر فنی او بود. 
مدیران   ،1974 سال  در  شنکلی  استعفای  از  بعد 
لیورپول پیسلی را به عنوان رسمربی انتخاب کردند. 
مانند  اسطوره ای  مربی  جای  کردن  پر   هرچند 
کسب  با  پیسلی  اما  نبود  ساده ای  کار  شنکلی 
موفقیت های  بسیار توانست به خوبی از عهده این 

ماموریت بر بیاید. 
در  پیسلی  می شود  گفته  که  است  حالی  در  این 
ابتدا متایل چندانی برای هدایت لیورپول نداشت 
او را  اما مدیران  لیورپول و همین طور خانواده اش 
او  کردند.  متقاعد  پست  این  گرفنت  برعهده  برای 
در 9 فصل  حضور در لیورپول، ۲0 جام برد و تنها 
در یک فصل، هیچ جامی با لیورپول کسب نکرد.  
گرام  یان راش،  دالگلیش،  کنی  مانند  ستاره هایی 
دوره  در  ویالن  رونی  و  گرابالر  بروس  سونس، 
حضور او  به لیورپول پیوستند. پیسلی تا سال 199۲ 
بیامری آلزایمر دچار شد، در هیئت مدیره  به  که 

لیورپول فعالیت  کرد.
  1- بیل شنکلی )1959-1974( 

افتخارات:
قهرمانی   ،197۳  ،1966  ،1964 اول  دسته  »قهرمانی 
جام  و   1974،  حذفی 1965  جام   ،196۲ دوم  دسته 

یوفا 197۳، چریتی شیلد 1964، 1965 و 1966« 
جام  لیورپول  برای  پیسلی  باب  اندازه  به  او  شاید 
بزرگ ترین  شنکلی  بیل  بی تردید،  اما  باشد  نربده 
در  او  وقتی  است.  لیورپول  باشگاه  مربی  تاریخ 
گرفت،  برعهده  را  لیورپول  هدایت  او   1959 سال 
زیر  با  افول،  حال  در  باشگاه،  باشگاهی  این 
 ۲4 اقدام  اولین  در  او  بود.  نامناسب  ساخت هایی 
بازیکن لیورپول را کنار  گذاشت و به کمک کادر 
فنی اش که به  Boot Room  معروف شدند )شامل 
به  دست  روبن  بنت(  و  فاگان  جو  پیسلی،  باب 
بازسازی لیورپول زد. شاید اگر او رسمربی لیورپول 
که  اکنون  اندازه هایی  در  باشگاه  این  منی شد، 

هست، وجود منی داشت.   )ورزش سه(

که  کرد  تایید  بارسا،  ستاره  مسی،  لیونل 
بهرت است بعضی روزها کسی کاری به کار 

خاویر ماسکرانو  نداشته باشد! 
ماسکرانو به تازگی کتابی با عنوان 15 گام 
رهربی منترش کرده که در آن در  مورد دوران 

حرفه ای و انگیزه هایش صحبت می کند. 
مسی  لیونل  قلم  به  کتاب  این  از  بخشی 
هم بازی اش  ویژگی های  مورد  در  که  است 
در بارسا و تیم ملی  آرژانتین، صحبت کرده 

است. 
او نوشت: »او روزهای خودش را دارد. گاهی 
اوقات او دوست دارد صحبت کند و لطیفه 
دیوانه  که  هست  هم  اما  روزهایی  بگوید 

می دهد،  رخ  اتفاقی  چنین  وقتی  می شود. 
بهرت است با او صحبت نکنید. وقتی  او را 
جرات  کسی  می بینیم،  رشایطی  چنین  در 

حرف زدن با او را ندارد.« 
در غیاب مسی، ماسکرانو بازوبند کاپیتانی 
تایید کرد  او  و  بازو می بندد  به  را  آرژانتین 
باالیی  رهربی  از  قدرت  هم تیمی اش،  که 

برخوردار است. 
رشایط  هر  چنین  که  می داند   »ماسکرانو 
خوبی  بسیار  کاپیتان  او  کند.  مدیریت  را 
است. در جام جهانی  برزیل، من بازوبند را 
می بستم اما او در کنارم بود و هر اشتباهی 

را تصحیح می کرد.« 

کرد  عنوان  لیورپول  رسمربی  کلوپ،  یورگن 
که روبرت لواندوفسکی تحت هدایت او در 

دورمتوند به یک ستاره تبدیل شده است.
لواندوفسکی بین سال های ۲010 تا ۲014 در 
سیگنال آیدونا پارک توپ زد و عملکردی 
بسیار خوب در این تیم داشت. او در تابستان 
۲014 راهی بایرن مونیخ شد و حال در فصل 
دوم اش، عملکردی استثنایی داشته و آماری 
است.  گذاشته  جای  به  خود  از  فوق العاده 
لیورپول  رسمربی  عنوان  به  اخیرا  که  کلوپ 
رشوع به کار کرده، عنوان کرد که لوا تحت 

هدایت او به یک ستاره تبدیل شد.
او گفت: »بزرگ ترین لذتی که می توان برد 
از  را  )لواندوفسکی(  بازیکنی  این است که 
لهستان و از یک باشگاه کوچک به خدمت 

فاصله  ببینی.  امروزه  را  بازی اش  و  بگیری 
بین امروز و دیروز او باورنکردنی است. من 
به  ندارم که  نفس  به  اعتامد  اندازه کافی  به 
تنهایی باعث پیرشفت او بوده ام ولی مسلام 
ما  داشتم.  پیرشفت  این  در  بزرگی  نقش 
همگی بهرتین بازیکنان امروز را می شناسیم. 
می توانیم  بنابراین  منی دانیم  چیزی  فردا  از 
روی این موضوع کار کنیم. متایل به پیرشفت 
بازیکنان کلوپ است.  برای  مهم ترین چیز 
متامی  هستم،  باشگاهی  یک  مربی  وقتی 
بازیکنان جوان باید لبخند بزنند زیرا فرصتی 
همیشه  از  شده،  قرارداده  اختیارشان  در  که 
و  است  باز  برای شان  درها  است.  بزرگ تر 
برای من تجربه اهمیتی ندارد.  تجربه موضوع 

مهمی است ولی نه مهم ترین چیز.«
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