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رییس جمهور غنی در هند:

تروریسم بینالمللی افغانستان را
هدف گرفته است

اطالعات روز :رییس جمهور غنی در دیداری با دانشجویان و مهاجران
افغانستان در هند گفت ،افغانستان امسال سال سختی در پیشرو دارد و
تروریسم بینالمللی این کشور را هدف گرفته است .اشرف غنی شام دیروز در
رأس یک هیأت بلندپایهی  83نفری وارد دهلی نو شد...
صفحه 2

امنیت ملی از چندین حملهی تروریستی
در ننگرهار جلوگیر کرد

صفحه 2

آیا هند افغانستان را به پاکستان
باخته است؟

فروتنی هند با کابل

اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،روز دوشنبه نخستین سفر رسمیاش به دهلی
جدید را آغاز کرد .دیدار سه روزهی اشرف غن ی پس از گذشت نزدیک به هفت ماه
از رییس جمهور شدنش ،فرصتی است برای غنی تا دل و فکر مردم هند را به دست
بیاورد .در چندماه گذشته ،کابل با تغییر قابل توجهی در سیاست خارجی و تالشها
به منظور آرامکردن اسالمآباد با یک روش بیپیشینه...

حضور رییس جمهور افغانستان ،اشرف غنی ،در دهلی جدید در این هفته،
فرصتیست برای نخستوزیر نارندرا مودی تا سیاستگذاری هند در قبال
افغانستان را به سوی اهداف معتدل و واقعبینانهتر جهت دهد .ضرورت تجدید نظر
در این باره ،از سال  2009که رییس جمهور اوباما بیرونشدن ایاالت متحده از
این کشور را در زودترین فرصت ممکن اعالن کرد ،آشکار بود...

اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ملی دیروز (سهشنبه) با نشر خبرنامهای
اعالم کرد که از یک سلسله حملههای تروریستی در والیت ننگرهار جلوگیری
کرده است .در این خبرنامه آمده است که منسوبان ریاست عمومی امنیت ملی
در یک عملیات خاص ،دو تروریست را از از منطقهی پل ثمرخیل...
صفحه 2

رانش زمین در بدخشان،
جان بیش از  50تن را گرفت

صفحه 3

Flying 2 times
weekly to

صفحه 4

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت بدخشان خبر دادهاند که رانش زمین در
قریهی جیروی باال در ولسوالی خواهان این والیت بیش از  50تن را به کام
مرگ فرستاده است.
گلمحمد بیدار ،معاون والی بدخشان میگوید ،این رویداد شب سهشنبه
زمانی رخ داد که همهی مردم در خواب بودند .به گفتهی آقای بیدار 25 ،زن،
 22کودک و  5مرد در میان کشتهشدههای این رویداد هستند .همچنان او
گفت ،چهار روز قبل ،بخشی از تپه در نزدیکی این منطقه ریزش کرده بود...
صفحه 2

چهار شنبه
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نخستوزیر هند:



افغانستان و هند؛
ِ
راه ناتمام
هادی صادقی

رییس جمهور غنی در ادامهی سفرهای خارجیاش برای بازتعریف
معادلهی منطقهای سیاست خارجی افغانستان ،به دهلی نو رفت.
آقای غنی با رییس جمهور و نخستوزیر این کشور دیدار کر د و
روی موضوعات مختلف صحبت کردند .نارندرا مودی ،نخستوزیر
هند در نشست خبری مشترکی با رییس جمهور غنی گفت که
روابط نزدیک و دوستی دو کشور به چند سال یا یک دوره خالصه
نمیشود و نیز تأکید کرد که کشورش از روند صلح به رهبری
حکومت افغانستان حمایت میکند .رییس جمهور غنی نیز بر
تحکیم دوستی و گسترش مناسبات و همکاریها میان دو کشور
تأکید کر د و خواستار نقش بیشتر چین در عرصههای اقتصادی و
سیاسی افغانستان شد.
رییس جمهور غنی در روزهای نخست حکومتش ،با سفر به چین،
اسالمآباد و عربستان سعودی که هر سه از متحدان اصلی پاکستان
و رقبای منطقهای هند میباشند ،به نحوی معادلهی منطقهای
سیاست خارجی افغانستان را به نفع پاکستان برهم زد .این امر،
هند ،متحد بزرگ منطقهای افغانستان را نگران ساخت و در داخل
کشور نیز انتقادهایی را برانگیخت .فهم همه در آن زمان این
بود که رییس جمهور غنی با سفر به عربستان ،چین و پاکستان،
در معادله منطقهای سیاست خارجیاش کام ً
ال به پاکستان ،رقیب
جدی هند در افغانستان تکیه کرده است.
اکنون با سفر آقای غنی به هند ،کم کم این توازن دوباره باز
میگردد .هرچند که هنوز از تعهدات جدی و نتایج گفتوگوهای
رهبران افغانستان و هند چیزی منتشر نشده؛ اما با توجه به
عالقهمندی هندیها به سرمایهگذاری در افغانستان و نیز نیاز
افغانستان به کمکهای هند ،این سفر بار دیگر حضور پررنگ و
مؤثر هند در افغانستان را تسهیل میبخشد.
رییس جمهور کرزی در ماههای اخیر حکومتش توجه ویژهای به
هند داشت .او فهرستی از نیازمندیهای نظامی افغانستان را به
هند داد و نیز طرح پیمان استراتژیک میان افغانستان و هند را
پیشنهاد کرد .آقای کرزی به خاطر خستگی از نقش دوگانهی
پاکستان در معادلهی جنگ و صلح افغانستان و نیز نیاز جدی
افغانستان به کمکهای هند در بخشهای اقتصادی و فرهنگی،
گسترش روابط دو کشور را جدیتر دنبال کرد .کرزی میخواست
پس از رفتن ناتو از افغانستان ،نقش هند در افغانستان قویتر شود؛
اما با پایان دورهی او ،این طرح عملی نگردید .اکنون با سفر رییس
جمهور غنی به دهلی جدید ،امکان تعقیب و به نتیجه رساندن این
طرح فراهم گردیده است.
هند در طول سیزده سال گذشت ه با بیش از دو میلیارد کمک مالی،
پنجمین کشور بزرگ کمککننده به افغانستان است .این کشور
صدها پروژهی خرد و بزرگ را در بخشهای مختلف افغانستان
عملی کرد و با وجود تهدیدهای پیهم و چالشهای امنیتی،
کمکهایش را به دورترین و محرومترین نقاط افغانستان نیز
رساند.
هند از جملهی کشورهایی است که هیچگاه نامش در مداخلهی
منفی در افغانستان گرفته نشده و سیاستهایش مورد انتقاد مردم
نبودهاند .اهداف و سیاستهای این کشور برخالف پاکستان ،همسو
با خواست مردم افغانستان بودهاند .این کشور در ائتالف نظامی
جنگ با طالبان شامل نبود؛ اما مانند دولت افغانستان و متحدان
نظامیاش ،همیشه هدف حملههای تروریستی بوده است و قاطعانه
علیه افراطگرایی و تروریسم ایستاد شده است .این کشور برخالف
رقیبش پاکستان ،هیچگاه متهم به بازیهای دوگانه و مداخلهی
منفی در امور افغانستان نشده و همواره از مبارزه با تروریسم،
بازسازی و دولتسازی و روند صلح تحت رهبری دولت افغانستان
قاطعانه حمایت کرده است.
رییس جمهور غنی باید طرح رییس جمهور کرزی در رابطه با
هند را تعقیب کند .هند میتواند بزرگترین متحد استراتژیک
افغانستان در منطقه باشد ،بدون مداخلهی منفی و بازیهای
دوگانه .منافع ملی و اهداف استراتژیک این کشور در افغانستان
با ثبات و قویبودن افغانستان رقم خورده ،برخالف پاکستان که
منافع ملی و اهداف استراتژیکش را در بیثباتی افغانستان میبیند.
افزون بر آن ،این کشور توان و عالقهمندی سرمایهگذاری روی
منابع طبیعی و زمینههای اقتصادی افغانستان دارد و میتواند یکی
از بزرگترین شریکان اقتصادی افغانستان در جهان باشد.

هند از روند صلح به رهبری حکومت افغانستان حمایت میکند
اطاالعات روز :نارندرا مودی ،نخستوزیر هند در نشست خبری
مشترک با اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان گفت که هند از
روند صلح افغانستان که از سوی حکومت رهبری شود و در آن به
قانون اساسی و دستآوردهای چهارده سال گذشته احترام شود،
حمایت میکند.
رییس جمهور غنی برای گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و
هند ،دیروز به هند سفر کرد .او در این سفر با نخستوزیر هند دیدار
کرد و پس از آن در یک نشست خبری مشترک با نخستوزیر هند
حاضر شد .در این نشست هر دو رهبر بر مشترکات دو کشور ،از
جمله منافع مشترک در زمینهی مبارزه با تروریسم تأکید کردند.
ی هستند که با هزاران
آقای غنی گفت« :هند و افغانستان دو کشور 
رابطه و میلیونها خاطره پیوند خوردهاند .دیگران باید از اختالفات
گذشتهی خود بگذرند تا بنای آینده را بگذارند ،ما آینده را بر بنیاد

گذشتهی خود میسازیم» .نخستوزیر هند نیز در مقاب ل از تالش
افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات قدردانی کرد و گفت ،روابط
دو کشور بر مبنای احترام و محبت استوار است .آقای مودی اتحاد
عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی را مهم خواند و تشکیل وحدت ملی
را نیز تبریک گفت.
نخستین سفر اشرف غنی به عنوان رییس جمهوری افغانستان ،با
گذشت نزدیک به هفت ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی و بعد
از دیدار با چین و پاکستان ،دو رقیب دهلی نو صورت میگیرد .در
همینحال ،برخی از رسانههای هندی این پرسش را مطرح کردهاند
که چه باعث شده که اشرف غنی ،چین و پاکستان را در اولویت
سفرهای خارجیاش قرار داده است.
ش از این ،در ماه اکتبر سال  ،2011افغانستان و هند پیمان
پی 
همکاریهای استراتژیک امضا کردند که بر مبنای آن ،هند متعهد

شده بود که در زمینهی ساختن زیربناها ،از جمل ه جاده ،صنعت
و کشاورزی ،تجارت ،آموزش نیروی بشری و باالبردن ظرفیت
نیروهای امنیتی ،به افغانستان کمک میکند.
آقای مودی در نشست دیروز تأکید کرد که هند به تعهدات خود
پابند است و تا کنون سه چرخبال جنگی به افغانستان کمک
کرد ه است .رییس جمهور غنی که با مشاور امنیت ملی ،رییس
ستاد ارتش و  6وزیر کابینه به هند رفته است ،گفت« :تروریس م ِ
خوب و بد وجود ندارد .ما افغانستان را به گورستان تروریسم مبدل
میکنیم».
به گفتهی آگاهان ،روابط نزدیک افغانستان با هند و جلب
کمکهای این کشور برای رشد زیربناهای صنعتی و اقتصادی
در افغانستان ،بسیار مهم است و این سفر رییس جمهور غنی جان
تازهای به روابط این دو کشور میبخشد.

رییس جمهور غنی در هند:

تروریسم بینالمللی افغانستان را هدف گرفته است

اطالعات روز :رییس جمهور غنی در
دیداری با دانشجویان و مهاجران افغانستان
در هند گفت ،افغانستان امسال سال سختی
در پیشرو دارد و تروریسم بیناملللی این
کشور را هدف گرفته است.
ارشف غنی شام دیروز در رأس یک
هیأت بلندپایهی  83نفری وارد دهلی نو
شد .آقای غنی دقایقی پس از ورودش
به هند ،سنگ تهداب بخش توسعهای
سفارت افغانستان در دهلی را گذاشت و
ساختامن بازسازیشدهی سفارت افغانستان
را افتتاح کرد .ارشف غنی در این سفر با
شامری از مهاجران مقیم هند و منایندگان
دانشجویان افغانستان دیدار و گفتوگو
کرد .رییس جمهور غنی گفت« :تروریسم
بیناملللی افغانستان را هدف گرفته است»؛
اما توضیح نداد که منظورش از تروریسم

بیناملللی چیست.
رییس جمهور غنی گفت ،افغانستان با فساد
گسرتدهی اداری و مالی روبهرو است و
اصالحات به زمان نیاز دارد .او برای منونه
گفت 34 ،رییس دادگاههای والیتهای
افغانستان را دیده و از دست آنها به ستوه
آمده است.
همچنان در این دیدارها مهاجران هندو
مذهب افغانستان در هند به رییس جمهور
گفتند ،زمینها و عبادتگاههای آنها در
والیتهای غزنی ،خوست و کابل غضب
شدهاند .رییس جمهور غنی به آنها اطمینان
داد که شخصاً غصب عبادتگاههای آنها
را پیگیری میکند ،ولی بازگرداندن این
مکانها حدودا ً یک سال طول میکشد.
آقای غنی به کسانیکه خواهان ترک
افغانستان برای گرفنت تابعیت کشور

هند هستند ،وعده داد که در این زمینه
برای آنان سهولت ایجاد خواهد کرد.
رییس جمهور غنی در این نشست از
سفارتخانههای افغانستان انتقاد کرد و
گفت« :واسطهگرایی و خویشخوری باعث
شده که افراد بیکاره به سفارتخانهها راه
پیدا کنند» .او سفارتخانهی افغانستان
در بریتانیا را مثال داد و گفت« :تنها در
این سفارت دستکم ده نفر را میشناسد
که حارضی امضا میکنند ،اما وظیفه اجرا
منیکنند».
آقای غنی در پاسخ به این نگرانی
دانشجویان که پس از فراغت از دانشگاهها،
زمینهی کاری کمی دارند ،اطمینان داد که
در ادارههای دولتی به جوانان و کسانی که
تحصیالت عالی و تخصصی داشته باشند،
شانس بیشتر میدهد و به روند استخدام

افراد بازنشسته و فاقد دانش و تخصص
خامته میدهد .رییس جمهور غنی در
بخش دیگر سخنانش به دالیل تشکیل
حکومت وحدت ملی اشاره کرد و گفت،
افغانستان برای اینکه  200سال به عقب
برنگردد ،اجامع ملی تشکیل داد .او گفت،
قرش سیاسی افغانستان مانند زهر برای
مردم عمل کرده و سبب بحران در کشور
شده است؛ اما اینبار ،نخبههای سیاسی
افغانستان اجازه ندادند که تاریخ تکرار شود.
قرار است رییس جمهور غنی با پراناب
موکرجی رییس جهور ،سونیا گاندی رییس
کانگرس و وزیران خارجه ،دفاع ،تجارت و
صحت هند دیدار کند .همچنان قرار است
به خاطر جلب رسمایهگذاری تاجران هندی
در افغانستان ،با رسمایهگذاران و تاجران
هندی نیز دیدار داشته باشد.

امنیت ملی از چندین حملهی تروریستی در ننگرهار جلوگیر کرد
اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ملی دیروز (سهشنبه)
با نشر خبرنامهای اعالم کرد که از یک سلسله حملههای
تروریستی در والیت ننگرهار جلوگیری کرده است .در این
خبرنامه آمده است که منسوبان ریاست عمومی امنیت ملی در
یک عملیات خاص ،دو تروریست را از از منطقهی پل ثمرخیل
شاهراه تورخم-جاللآباد در مربوطات ولسوالی بهسود این
والیت بازداشت کردهاند.
به گفتهی امنیت ملی ،در این عملیات  700کیلوگرام مواد

انفجاری 31 ،کپسول انفجاری 50 ،جلد کتاب راهنمایی
اعمال تروریستی و مقداری مهمات دیگر نیز به دست آمده
است .قرار بود تروریستان از این مقدار مواد انفجاری برای
ساخت پنج موتر بمب برای حمالت تروریستی استفاده کنند.
مسئوالن امنیت ملی میگویند ،تروریستان میخواستند با این
مقدار مواد انفجاری ،یک رشته حمالت تروریستی را در شهر
جاللآباد راهاندازی کنند .به نقل از خبرنامه ،مأموران امنیت
ملی در یک اقدام دیگر ،یک سازماندهندهی حملههای

انتحاری را از مربوطات پل بهسود شهر جاللآباد نیز بازداشت
کردند.
در هفتههای اخیر گروه طالبان حملههایشان را بر تعدادی
از والیتهای کشور افزایش دادهاند .چندی پیش (شنبه29 ،
حمل) سال روان تروریستان یک حملهی انتحاری را در شهر
جاللآباد انجام دادند که در اثر آن بیش از  33تن کشته
شدند .اکثر کشتهشدههای این رویداد مردم ملکی و کودکان
بودند.

رانش زمین در بدخشان ،جان بیش از  50تن را گرفت
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت
بدخشان خبر دادهاند که رانش زمین در
قریهی جیروی باال در ولسوالی خواهان
این والیت بیش از  50تن را به کام مرگ
فرستاده است.
گلمحمد بیدار ،معاون والی بدخشان
میگوید ،این رویداد شب سهشنبه زمانی
رخ داد که همهی مردم در خواب بودند.
به گفتهی آقای بیدار 25 ،زن 22 ،کودک
و  5مرد در میان کشتهشدههای این

رویداد هستند .همچنان او گفت ،چهار روز
قبل ،بخشی از تپه در نزدیکی این منطقه
ریزش کرده بود؛ اما این رویداد تلفاتی در
پی نداشت.
ولسوالی خواهان یکی از ولسوالیهای
کوهستانی بدخشان است که در چند
کیلومتری آن شهر بدخشان موقعیت دارد.
رفتن به این ولسوالی با پای پیاده دو شبانهروز
را در بر میگیرد .به گفتهی باشندگان محل،
آنها با مقامهای محلی در تماس شده و از

رانش تپه خبر داده بودند که شب سهشنبه
بخش دیگری از این تپه نیز لغزش کرد .گفته
میشود ،در این رویداد تمام  100خانهای که
در روستای جیروی باالی ولسوالی خواهان
بودند ،زیر خاک شدهاند .مقامهای بدخشان
عمق فرورفتگی را از  40تا  50متر گفتهاند.
معاون والی بدخشان میگوید که با ریاست
اجرایی حکومت تماس گرفتهاند؛ اما تا کنون
هیچ کمکی به آسیبدیدگان نشده است.
این در حالیست که رییس اجرایی حکومت

وحدت ملی ،ریاست کمیتهی حالت اضطرار
را نیز به عهده دارد .آقای بیدار گفت ،باید
هرچه زودتر کمکها از طریق هوا به این
ولسوالی برسد تا آن تعداد از مردم که زیر
خاک گیر ماندهاند ،نجات یابند.
این نخستین رویداد رانش زمین در بدخشان
نیست ،سال گذشته نیز بر اثر رانش زمین
در ولسوالی ارگوی این والیت ،نزدیک به
چهارصد تن کشته و صدها خانه زیر خاک
شدند.

نگرانی از وخیمشدن وضعیت امنیتی هرات
اطالعات روز :با افزایش ناامنیها در
والیتهای شمالی افغانستان ،خصوص ًا قندوز،
فاریاب و سرپل ،اسماعیل خان ،یکی از رهبران
جهادی و والی سابق هرات از خرابشدن وضعیت
امنیتی در این والیت ابراز نگرانی کرده است.
اسماعیل خان میگوید ،طالبان میخواهند در 25
روز آینده هرات را نیز مانند قندوز ناامن سازد .او
از مجاهدین هرات خواست که میانشان منسجم
شوند.
او در همایشی به مناسبت تجلیل از  8ثور
(بیستوسومین سالگرد پیروزی مجاهدین

در افغانستان) گفت ،طالبان در  20تا  25روز
آینده حمالتشان را بر هرات آغاز خواهند
کرد .اسماعیل خان گفت« :معلوماتى که دارم،
طالبان آمادگی دارند تا حرکاتی چون مسدود
ساختن راههای مواصالتی تورغندی-شهر هرات
و در عین حال حمله بر ولسوالیهای شیندند،
چشت شریف و گلران را سازماندهی کنند».
او از مسئوالن امنیتی هرات خواست که برای
برهمزدن برنامههای طالبان ،اقدامات الزم را
روی دست گیرند.
همچنان عبدالمجید روزی ،سرپرست فرماندهی

پولیس هرات نیز از وخیمشدن اوضاع امنیتی
هرات ابراز نگرانی میکند و میگوید که طالبان
عملیاتی را زیر نام «عزم» آغاز کردهاند؛ اما
نیروهای امنیتی آمادهاند تا حمالت آنان را دفع
کنند.
آقای روزی میگوید ،شورشیان مسلح چند روز
پیش به ولسوالی شیندند هرات حمله کردند؛ اما
بعد از چند ساعت درگیری ،مجبور به فرار شدند.
او به شهروندان هرات وعده داد« :به هیچ عنوان
طالبان نمیتوانند هرات یا کدام ولسوالی این
والیت را سقوط بدهند».

این در حالیست که نمایندگان مجلس از
وخیمشدن اوضاع امنیتی در برخی از والیتهای
کشور ابراز نگرانی میکنند .نمایندگان قندوز در
مجلس نمایندگان گفتهاند که قندوز در خطر
سقوط به دست شورشیان طالب قرار دارد .اما
مسئوالن امنیتی میگویند که نیروهای امنیتی
توان مقابله با طالبان را دارند و هیچ والیتی به
دست طالبان سقوط نخواهد کرد .رییس جمهور
غنی در تازهترین اظهاراتش در هند ،گفت که
«ما افغانستان را به گورستان تروریسم مبدل
میکنیم».

چهار شنبه
 9ثور
1394
سال چهارم
شماره 826

آیا هند افغانستان را به پاکستان
باخته است؟

خبرنگار ناراضی

نخستین دیدار رسمی غنی از دهلی جدید باید روی واضحسازی سیگنالهای آمیختهای متمرکز باشد که کابل
فرستاده است

هادی دریابی

منبع :الجزیره

نویسند :ایمل فیضی
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برگردان :حمید مهدوی

ای وطن،
تا که من هستم وزیر مملکت
جنگ بر ضد کتاب انعام تو

اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،روز دوشنبه
نخستین سفر رسمیاش به دهلی جدید را آغاز کرد.
دیدار سه روزهی اشرف غنی پس از گذشت نزدیک به
هفت ماه از رییس جمهور شدنش ،فرصتی است برای
غنی تا دل و فکر مردم هند را به دست بیاورد.
در چندماه گذشته ،کابل با تغییر قابل توجهی در
سیاست خارجی و تالشها به منظور آرامکردن
اسالمآباد با یک روش بیپیشینه ،سیگنالهای
گیجکنندهای به دهلی جدید فرستاده است .الزامی
است که غنی در جریان این دیدار مهم ،رهبری
هند را متقاعد سازد که بهبود روابط با پاکستان هرگز
نقش بینظیر و تاریخی دهلی جدید در افغانستان را
تضعیف نخواهد کرد .پیام او باید واضح باشد :هند
شریک تاریخی و استراتژیک افغانستان باقی خواهد
ماند.
روابط مستحکم
غنی از زمان رسیدن به ریاست جمهوری ،تالش
کرده تماسها و روابط نزدیکش با تأسیسات نظامی
پاکستان را حفظ کند .فرستادن افسران افغانستان
برای فراگیری آموزشهای نظامی به پاکستان،
اجازهدادن به افسران استخبارات پاکستان برای
بازرسی از زندانیان در زندانهای افغانستان و انجام
عملیاتهای نظامی به درخواست ارتش پاکستان،
نمونههای اندک این تماسها و روابط نزدیک هستند.
نظر به گفتههای وزیر داخلهی پاکستان و منابع
محلی در افغانستان ،کابل همچنان به نیروهای
امنیتی پاکستان اجازه داده تا «عملیاتهای مشترک
نظامی» را در مناطق شرقی افغانستان ،در والیتهای
ننگرهار و کنر ،انجام دهند که بعدا کابل و اسالمآباد
هر دو این ادعا را رد کردند.
غنی در هجدهمین نشست سارک در کتماندو ،حتا
به ناامنی جاری در کشورش برچسب «جنگ نیابتی»
میان هند و پاکستان زد و به چندین دهه مداخلهی
ارتش پاکستان در افغانستان ،مشروعیت داد.
برچسب «جنگ نیابتی»زدن به جنگ در افغانستان،
به این ذهنیت و نگرانی پاکستان اعتبار میدهد که
نقش فزایندهی هند در افغانستان ،امنیت و منافع
پاکستان را تهدید میکند.
نزدیکی روابط با اسالمآباد احتماالً آرزوی رییس
جمهوری برای تأمین امنیت و ثبات در کشورش
دانسته میشود؛ رییس جمهوری که امیدوار است
گفتوگوها با طالبان واقعا آغاز شوند .اما آغاز
گفتوگوها به چه قیمتی؟
سیاست دلجویی
کابل تا کنون در برابر همکاری صاقانهاش چه به

سیاست رییس جمهور افغانستان مبنی بر دلجویی از اسالمآباد ،نه تنها
مانع بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان میشود ،بلکه به نظر میرسد
باعث تغییر  180درجهای در روابط کابل با دهلی جدید شده است .دیدار
غنی از هند نشان میدهد که دهلی جدید افغانستان را به پاکستان
باخته است.
با نگاه به نقش هند در یک دههی گذشته در افغانستان ،میتوان به
صورت واضح دید که کمک دهلی جدید به افغانستان عمدت ًا روی آموزش
و پرورش ،زراعت ،نهادسازی و دیگر زمینههایی متمرکز بوده که به مردم
جنگزدهی کشور ما منفعت میرساند.
دست آورده است؟ باورها بر این اند که پاکستان روی
رهبری طالبان افغانستان در خاکش کنترول دارد؛
اما اسالمآباد در زمینهی تسهیل گفتوگوهای واقعی
صلح با طالبان ،چهقدر با افغانستان همکاری کرده
است؟ پاسخ ،مانند همیشه ،وعدههای پوچ اند.
امروزه ،وضع امنیتی در افغانستان بهشدت رو به
خرابی است و بر حملههای تروریستی در نقاط
مختلف کشور هر روز افزوده میشود .در یک حملهی
تروریستی اخیر در شهر شرقی جاللآباد ،حداقل 35
غیرنظامی کشته شدند و بیش از  100تن دیگر زخم
برداشتند .دو تن از قربانیان برادران جوانی بودند که
بهتازگی عروسی کرده بودند.
سیاست رییس جمهور افغانستان مبنی بر دلجویی
از اسالمآباد ،نه تنها مانع بهبود اوضاع امنیتی در
افغانستان میشود ،بلکه به نظر میرسد باعث تغییر
 180درجهای در روابط کابل با دهلی جدید شده
است .دیدار غنی از هند نشان میدهد که دهلی
جدید افغانستان را به پاکستان باخته است.
با نگاه به نقش هند در یک دههی گذشته در
افغانستان ،میتوان به صورت واضح دید که کمک
دهلی جدید به افغانستان عمدتاً روی آموزش و
پرورش ،زراعت ،نهادسازی و دیگر زمینههایی
متمرکز بوده که به مردم جنگزدهی کشور ما منفعت
میرساند.
هند با افغانستان نزدیکی تاریخی و فرهنگی دارد.
این کشور در یک دههی گذشته در افغانستان نقش
کالنی در توسعه و بازسازی بازی کرده است .هند،
پس از ایاالت متحده ،بریتانیا ،جاپان و آلمان،
پنجمین کمککنندهی ِ
بزرگ افغانستان است .این
کشور یک کمککنندهی سنتی نیست ،بلکه بیش
از دو میلیارد دالر را کمک کرده است که عمدتاً در
پروژههای برق ،سرکسازی ،زراعت و آموزش و

پرورش به مصرف رسیده است.
در چند سال گذشته ،دهلی جدید به دانشجویان
افغانستان هزاران بورس تحصیلی داده و هزینههای
آموزش کارمندان دولتی افغانستان را تأمین کرده
است -کسانی که بسیاری از آنها به افغانستان
بازگشتهاند و بخش مهمی از جریان تغییر کنونی را
تشکیل میدهند.
مجموعهای از شرکتهای دولتی و خصوصی هند
روی استخراج معدن سنگ آهن حاجیگگ در
افغانستان سرمایهگذاری کردهاند .هند برای تسهیل
روابط تجاری افغانستان ،برای ترانزیت به ایران ،با
افغانستان کار کرده است .عالوه بر آن ،هند یک بند
کالن برق آبی را به هزینهی نزدیک به  200میلیون
دالر در شرق افغانستان اعمار میکند.
دوستان تاریخی
با توجه به مثالهای باال ،واضح است که چنین
پروژهها برای توسعهی اجتماعی و اقتصادی در
افغانستان حیاتی اند و همچنان ،مسلماً پاکستان نیز
در درازمدت از آنها نفع خواهد برد.
غنی در نخستین سفر رسمیاش به هند ،باید اعتماد
را در روابط دوجانبهی این دو کشور آسیای جنوبی
دوباره تزریق کند و به دهلی جدید اطمینان بدهد که
افغانستان به حفظ روابط نزدیک و دوستانه با هند ،به
عنوان یک دوست و شریک تاریخی ،متعهد است.
غنی همچنان باید تأکید کند که افغانستان هرگز
به آرزوی پاکستان برای کنترول سیاست خارجی
افغانستان ،بهویژه در ارتباط با هند ،تن نخواهد
داد .هند ،به نوبت خودش ،باید افغانستان را به
عنوان یک اولویت استراتژیک در نظر بگیرد و بنیاد
مستحکم روابط دوجانبه با افغانستان را اساس آن
قرار دهد؛ روابطی که در زمان ریاست جمهوری حامد
کرزی بنیانگذاری شده و تقویت شد.

وزارت محترم ،نه محترم واژهی سبکی است برای این وزارت ،وزارت
خیلی خیلی خیلی محترم اطالعات و فرهنگ را که خبر دارید دست چه
آدمی یا آدمکهایی افتاده است .خبر ندارید؟ این وزارت ،سالها قبل در
مقابل کتاب جهاد اعالم کرد و از تمامی مردم فرهنگدوست افغانستان
خواست که فالنه فالنه کتابها را هرجا دیدید ،یا خودتان به دریای هلمند
برسانید یا بیاورید به وزارت اطالعات و فرهنگ تحویل داده ،کرایهی
تاکسی خویش را گرفته پس به خانه بروید و مأموران این وزارت طبق
حکم واالجالل وزیر صاحب محترم فرهنگ او کلتور افغانستان ،مکلف
است آن را یا به دریای هلمند برده یا نگهدارند تا زمستان برسد ،سپس آنها
در بخاریهای دفترشان بسوزانند .آن وزیر تاریخ مصرفش تیر شد ،اما تاریخ
فکر و اندیشهاش هنوز تیر نشده .وزیر جدید به محض ورود به وزارت،
متوجه شده که هیچ یکی از کارمندانش میل جهاد علیه کتاب را ندارد .از
این وضعیت تعجب میکند و میگوید که انواع صدا از او صادر میشد.
درست مثل معدهای که همیشه نان جو خورده و یک دفعه با کلوچهی آلوده
به لعاب شفتالو مواجه میشود ،تعجب میکند .چندین ساعت سروصدا راه
میاندازد .سروصدا به حدی که آدم فکر میکند درون شکم آدم تظاهراتی
در جریان افتاده است.
حاال ما به صداهای صادرشده یا صادرنشدهی وزیر فرهنگ و اطالعات
کاری نداریم .حق طبیعیاش است .از سابق مثل مانده که هر وزیری
حق دارد صدا داشته باشد؛ انواع صدا ،مخصوص ًا صداهایی که نشان از
خارجشدن انرژی منفی از بدن اند .فایدهی این حق را به سالمتی عقل و
وجود وزیر ربط میداد و میگفت به خیر مملکت و مردم است .آقای وزیر
بهراستی وقتی میبیند که کارمندان انگیزهی جهاد را ندارند ،تعجب میکند.
یکراست میرود سراغ رییس نشرات این وزارت .با صدای بلند به صورت
و سیرت رییس نشرات خویش نگاه کرده ،مثل اجی دیوگن هفت مرتبه
دورش میچرخد و با عصبانیت میپرسد که چرا دشمنی با کتاب را متوقف
کردهاید؟ رییس نشرات هم وقتی میبیند ببر خشم وزیر در حال خارجشدن
از النهی مرطوب چتلش هست ،فورا ً بانک امیدواری خویش را به روی
وزیر گشود و فرمود :صایب ،صایب ،به قرآن نکدیم ...اگه کده باشیم خدا
ده کمر ما بزنه ...صایب حجازه بدین که کمی توضی بتم ...صایب یک چند
روز باد ده تهران نمایشگاه بینالمللی کتاب اس ،مملکت مام شریک اس،
اونجه باید کتابایی که توسط اوغانای خود ما نوشته شده را رایی کنیم .مه
لیسته ترتیب دادیم ،بیارم پیشت؟...
وزیر که اندکی خشمش فروکش کرده ،لیست را با خود میبرد .فردایش
حکمی از طرف این وزارت واقع ًا محترم و جلیلالقدر صادر میشود که بر
س آن ،چندین عنوان کتاب از نویسندگان افغانی ،ممنوعالخروج اعالم
اسا 
میشود .حاال وزیر امیدوار شده که فرهنگ غنی افغانستان را با اعالم جهاد
علیه کتاب و خرد ،حفظ خواهد کرد و مردم نباید نگران فرهنگشان باشند.
حتا گفته میشود ایشان در صفحهی فیسبوک خود نوشته است:
ای وطن جانم فدای نام تو
میزنم شمشیر به روی بام تو
گر کتاب خواهد تو را روشن کند
میکشم این غده را از کام تو
ای وطن،
تا که من هستم وزیر مملکت
جنگ بر ضد کتاب انعام تو
گذشته از این ،وقتی از مرکز نمایشگاه برای این وزیر الیق زنگ میزنند
و میپرسند که حیف است به خدا ،ما اینجا کلی مشتری برای خرد آواره
داریم ،اینها واقع ًا مشتاقند بدانند که چرا خرد آواره شده؟ آوارگی خرد از
کجا شروع شده ،شدت و حدت این آوارهگی چهقدره؟ چرا اجازه نمیدهید
مث ً
ال خرد آواره به نمایشگاه ما راه پیدا کند؟ وزیر در جواب این آقای احمق
و نادان فرموده که ببخشید محترم! شما چند سال ه هستید؟ وقتی او گفته 35
ساله است و بیشتر از  15سال است که مصروف کتابداری است ،وزیر
بالغ و فرهنگدوست ما گفته که در افغانستان ما یک رواج داریم ،ما هر سال
یک نمایشگاه در دریای هیرمند برگزار میکنیم و چندین تریلی کتاب را
باید در این دریا بیندازیم .ما به قید قرعه چند عنوان کتاب را انتخاب کردیم.
از خاطری قرعهکشی کردیم که اینجا نه کسی حوصله دارد کتاب بخوان د و
نه هم اگر حوصلهی خواندن داشته باشد ،آن را میفهمد .شما که میفهمید
کسانی که کتاب مینویسند ،خیلی چیزهای سخت را نوشته میکنند .ما از
کجا میفهمیدیم که این کتابها مهم اند .چرا وقت زنگ نزدی؟ حاال دیر
شده ،ما باید رواج خود را بهجا کنیم .اگر خیلی عالقهمند خرد هستید ،بیایید
که شما را با همان کتاب یکجا در دریا بیندازیم ،باز هر قدر که خوشتان
میایه ،از کتاب بهره ببرید.
جزئیات بیشتر بعدا ً به دست شما خواهد رسید!
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم

فروتنی هند با کابل

(FEMINISM: A VERY
)SHORT INTRODUCTION
نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی

نویسنده :سی راجا موهان

منبعTHE INDIAN EXPRESS :

برگردان:جواد زاولستانی

بخش سوم

ریشههای مذهبی فمینیسم2 -
راهبه هیلگارد ،در اواخر قرن یازدهم به دنیا آمده
و بعد از سالها زندگی به عنوان یک راهبه،
در نهایت رییس صومعهای کوچک شد .او
که سالهای زیادی به عنوان یک نویسندهی
برجسته و تأثیرگذار شناخته میشد ،اخیرا
استعداد موسیقیایی فوقالعادهاش نیز کشف و
تجلیل شد .اما او گاهی با تردید آزاردهندهای در
مورد فعالیتهای «غیرزنانه»اش درگیر میشد
و در نهایت نامهای به یکی از کشیشان معتبر
آن زمان نوشت و از او پرسید ،آیا زنی مثل ا و و
بدون تحصیالت و آموزش ،میتواند به کارش در
زمینهی نویسندگی و نوشتن موسیقی ادامه دهد.
کشیش برنارد او را به ادامهی این مسیر تشویق
کرد و در طول چند سال راهبه هیلگار د در سراسر
اروپا مشهور شد و مورد احترام قرار گرفت .او در
 60سالگی ،سفری مذهبی با هدف موعظه را به
سراسر امپراتوری آلمان آغاز کرد .پیش از آن،
تنها کشیشان (مردان) اجازهی تبلیغ و موعظه
داشتند.
هیلگارد نیز مانند سایر زنان قرون وسطا ،برای
انتقال درک خود از عشق به خداوند ،که حتا
داشتن تصوری از آن غیرممکن است ،از
بیان تجربهی زنان ه و به طور خاص مادرانه،
استفاده کرد .او عشق خداوند به بندگانش را به
«احساسی مادرانه» تشبیه کرد و در جایی چنین
نوشت« :خداوند لطفش را شامل حال من کرد.
مانند زمانی که مادری به کودک گریانش شیر
میدهد».
از دیگر زنان مذهبی میتوان از جولیان نورویچ
در قرن  15میالدی نام برد .جولیان با لحنی
اعتراضآمیز نوشت« :تنها به دلیل اینکه من
یک زن هستم ،نمیتوانم از مهربانی خداوند
صحبت کنم؟»
مارجری کمپ نیز یکی از زنان معاصر جولیان
بود .او شرحی از زندگی خود– که احتماالً توسط
خود او نوشته نشده و به یک کاتب دیکته شده
است -را به نشر رساند که گفته میشود اولین
«خودزندگینامه/آتوبیوگرافی» در انگلستان
است .داستان زندگی او با جزئیات بیش از
حد ،نشان میدهد که چرا این «خودمشغولی»
( )self-preoccupationو رفتارهای نمایشی
او تعداد زیادی از کسانی که با او در ارتباط
بودند ،خشمگین کرده بود .اما در عین حال،
زندگینامهی او به شکل غیرمنتظرهای احساسی
و تأثیرگذار بود .تنها به این دلیل ساد ه که او
بر اهمیت خود و تجربیاتش تأکید میکرد .او
جنبههایی از مادری را به تصویر کشید که رنجآور
و وحشتناک بودند .مارجری در تمام دورهی
اولین بارداریاش بهسختی بیمار بود و بعد از
یک زایمان طوالنی و دردناک ،دچار افسردگی
و ضعف جسمانی شدید شد .آنچه او در دوران
بارداری و زایمان و بیماریهایی که در طول آن
مدت و پس از آن تحمل کرد ،او را نسبت به
زندگیاش ناامید و سرخورده کرده بود ،به حدی

که چندبار قصد خودکشی کرد .مارجری پس
از  14بار بارداری و بازیافتن نیروی جسمانی و
روحی کافی ،در نهایت با همسرش به توافقی
رسید که در پی آن به تنهایی سفری را به
مکانهای مذهبی در سراسر اروپا آغاز کرد.
در اواخر قرن  16میالدی ،تعداد روزافزونی از
زنان با شدت و اشتیاق و وضوح بیشتری اما
همچنان در چارچوب مذهبی ،آغاز به صحبت
در مورد وضعیت خود کردند .اصالحات مذهبی
در کلیسای کاتولیک نیز برای تعداد بیشتری
از زنان فرصت تحصیل و سوادآموزی فراهم
آورد .در سال  ،1589در آنچه یک تاریخنویس
«نسخهی ابتدایی از یک بحث قدرتمند
فمینیستی در انگلستان» مینامد ،جین انگر،
بحث جنجالبرانگیزی را در مورد حضرت آدم
و حوا آغاز کرد که تأکید میکرد ،حضرت حوا
مقامی پایینتر از حضرت آدم ندارد.
به هر صورت ،در آن دوران ،هر زنی که برای
دفاع از جنس خود به پا میخواست ،ناچار بود
با تصویر تحریفشدهای که بر اساس کتاب
مقدس مسیحیان از زنان ارائه شده بود ،مقابله
کند .دلیله ،زنی خیانتکار ،ایزابل قاتل و حوا هم
که مستقیما مسئول هبوط بشر به زمین بود .سنت
پاول هر زنی را که بیپرده و بهروشنی از مسایل
زنان صحبت میکرد ،یا کلیسا را با پرسشهایی
در مورد رویکردی که در قبال زنان داشتند
به چالش میکشید ،مورد حمله قرار میداد:
«زنانتان را در کلیسا خاموش نگاه دارید؛ چرا
که به آنها اجازهی صحبتکردن داده نشده
است»« .اگر آنها (زنان) میخواهند چیزی یاد
بگیرند ،برایشان بگویید که از همسران خود در
خانه بپرسند؛ چرا که برای زنان شرم است که
در کلیسا سخن بگویند» .اما بهتدریج ،تعدادی
از زنان اعتمادبهنفس کافی به دست آوردند تا
مرزهایی که بر اساس کتاب مقدس مانع راه
آنها بودند را به چالش بکشند .از جملهی این
زنان میتوان از امیلیا لنیر و ریچل سپت نام برد.
در طول قرن پرآشوب  17میالدی ،بهخصوص
میان فرقههای مذهبی مسیحیت ،گروههای
کوچک و متعددی که با طردکردن کلیسای رسمی
در آن زمان ،به دنبال صورتهای خالصانهتری از
عبادت بودند ،زنان آزادی بیشتری یافتند .و این
حداقل برای تعدادی از زنان انگیزهای بود تا به
موعظه و تبلیغ و برگزاری جلسات مذهبی روی
بیاورند .تاریخنگاران مدرن ،بر نقش مهمی که
زنان در میان گروههای جداییطلب مذهبی که
در اواخر دوران سلطنت ملکه الیزابت برای فرار از
محاکمه از انگلستان به آمریکا یا هالند مهاجرت
کردن د و همچنان تأثیر فعالیتهای آنها به
عنوان واعظ ،تأکید میکنند .زنان ،همچنان
در میان گروهکهای مخالفان که تا دوران
جنگهای داخلی و زمانی که هنوز دولتی تشکیل
نشده بود ،به صورت زیرزمینی و مخفیانه و پس
از آن علنا در اجتماع حضور داشتند ،مهرههای
فعالی بودند.

حضور رییس جمهور افغانستان ،اشرف غنی ،در دهلی
جدید در این هفته ،فرصتیست برای نخستوزیر نارندرا
مودی تا سیاستگذاری هند در قبال افغانستان را به سوی
اهداف معتدل و واقعبینانهتر جهت دهد .ضرورت تجدید
نظر در این باره ،از سال  2009که رییس جمهور اوباما
بیرونشدن ایاالت متحده از این کشور را در زودترین
فرصت ممکن اعالن کرد ،آشکار بود.
اگر هند به دلیل نداشتن عزم و اراده برای مدت زیادی
نتوانسته به رویکرد خود در قبال افغانستان تغییر آورد،
رییس جمهو ر شدن اشرف غنی در سال گذشته و
سیاستهای جدید او ،بهویژه نزدیکی با پاکستان و چین،
هند را مجبور به تغییر سیاست و سازگاری با الزامات شرایط
جدید کرده است.
واردشدن اتفاقی هند در افغانستان پس از سرنگونی
طالبان  ،محدودیتهای سیاسی و جغرافیایی نقش هند در
افغانستان را پنهان نگهداشت .اکنون هند باید یاد بگیرد
که اهدافش در افغانستان را با در نظرداشت محدودیتها
عیار سازد.
عواملی که سبب گستردگی نقش هند در افغانستان
شدند ،دیگر وجود ندارند؛ برای نمونه ،حضور ایاالت
متحده در افغانستان .با آنکه در هند تمایلی وجود داشت
که میتواند در افغانستان نقش مستقلی بازی کند ،اما
دستآوردهای هند در جریان یک دههی گذشته ،عمیقا
وابسته به ثبات نسبیای بود که در سایهی حضور نیروهای
ایاالت متحده به وجود آمده بود.
پس از خروج سریع نظامیان امریکایی ،احتمال بیثباتی
سیاسی و اقتصادی در افغانستان به طور چشمگیری
افزایش یافته است .این به نوبهی خودش ،این پرسش
را پیش میکشد که آیا هند میتواند نقش اقتصادی را در
یک دههی گذشته بازی میکرد ،حفظ کند یا نه .در عین
زمان ،با افزایش نگرانی امنیتی افغانستان ،واضح است
که هند شریک برتر برای حکومت غنی در کابل نیست.
هند خطرگریزتر از آن بود که به درخواستهای مصرانهی
حامد کرزی در اوایل این دهه برای همکاریهای
گستردهی نظامی پاسخ مثبت دهد .با مخالفت شدید
ارتش پاکستان ،در هر صورت ،هیچراهی برای اینکه
هند بتواند در آنسوی خط دیورند نقش نظامی قوی حفظ
کند وجود ندارد.
در سال  ،2009اوباما امیدوار بود که پیش از خروج
سربازان ایاالت متحده به سه هدف در افغانستان دست
یابد :ساختن یک نیروی مسلح قوی برای افغانستان؛
تضمین حمایت اقتصادی و نظامی بینالمللی برای
افغانستان؛ و تقویهی مصالحهی سیاسی با طالبان .هیچ
یک از این اهداف به دست نیامده است .اما با وجود از
دست دادن بهترین فرصتها ،اکنون اوباما مصمم به

کاهش حضور ایاالت متحده در افغانستان است.
با وجود تعهد و شجاعت ،نیروهای مسلح افغانستان
شکست دادن طالبان را دشوار خواهند یافت  ،چون آنان
هنوز هم از پناهگاهها و پشتیبانی قوی پاکستان برخوردار
اند .به هیچوجه تا کنون روشن نیست که آیا جامعهی
بینالمللی به تعهداتش برای حمایت از افغانستان پابند
میمانند یا نه .همزمان با خروج روزافزون امریکاییها،
کمکهای مالی به افغانستان به سرعت کاهش یافته
است .بدون در نظرداشت واقعیتهای منطقه ،حال و
هوای غالب در واشنگتن و پایتختهای غربی این است
که حضور و دخالت شان را در افغانستان کاهش دهند.
تالشهای متعدد توسط ایاالت متحده و متحدان آن
برای تقویهی گفتوگو میان حکومت افغانستان و طالبان
ناکام شده اند .دلیل عمدهی ناکامی این تالشها بیمیلی
پاکستان برای پشتیبانی از این روند بوده است.
با توجه به شرایط دشوار ،غنی برای بازی گزینههای کمی
داشت .وقتی حمایت بینالمللی رو به کاهش و ظرفیت
برای پیشبرد جنگ علیه طالبان به تنهایی محدود است،
ش
ظاهرا غنی راه منطقی را در پیش گرفته است :تال 
برای ایجاد مناسبات حسنه با پاکستان .غنی منطق خشن
جغرافیایی-سیاسی منطقه را درک کرده است و آن این
است که صلح پایدار در افغانستان بدون حمایت واقعی
ارتش پاکستان امکان ندارد.
مرز  2500کیلومتری باز بین دو کشور ،گستردهبودن
جمعیت پشتون در دوسوی خط دیورند ،نامتوازنبودن
ظرفیتها و تواناییهای قدرت در دو کشور و پشتیبانی
راولپندی از طالبان ،پاکستان را مهمترین بازیگر خارجی
در افغانستان میسازد .پس هیچ شگفتیای ندارد که
غنی ،رییس جمهور یک حکومت ضعیف در کابل ،در
صدد معامله با پاکستان است .او در تالش جلب حمایت
چین نیز برآمده است که تا حدودی بر پاکستان نفوذ دارد
با استفاده از این نفوذ ،راولپندی را به یک سازش و توافق
منطقی تشویق کند.
اگر غنی گزینهای جز تمرکز بر استراتژی «نخست
پاکستان» نداشته باشد  ،هند نیز گزینهای جز انتظار
کشیدن صبورانه برای دیدن نتیجهی تعامل کابل با
راولپندی ندارد .سرانجام اینک ه کرزی نیز در تالش ایجاد
روابط خوب با پاکستان بود .مشکل این نبود که کابل
عالقهای به مصالحه با طالبان و حامی اصلی آن ،ارتش
پاکستان ،نداشت .مسئله همواره نوعیت شرایطی بوده که
راولپندی مطرح کرده است .نظامیان پاکستان از کابل
میخواهند که منافع و خواستهای پاکستان در بیرون از
قلمرو داخلیاش ،در آنسوی خط دیورند ،را بپذیرد و برای
دوستانش (مانند طالبان) نقش برجستهای در نظم سیاسی
تجدیدنظرشده بدهد تا افغانستان به ثبات برسد.

اگر غنی عمال در تالش مصالحه و سازش با راولپندیست
و در آن آیندهای میبیند ،یقینا میداند که قمار کابل با
پاکستان خیلی خطرناک است .با وجود پیامهای ظاهرا
مثبت از سوی پاکستان برای مصالحه ،دستکم ،تا کنون
راولپندی کاری برای کابل انجام نداده است .با توجه به
اهرمهای که در دست دارد ،راولپندی احتماال برای به
ت آوردن حد اکثر امتیازات سیاسی غنی را تکان خواهد
دس 
داد .مشکل غنی در این است که او در موقعیتی قرار ندارد
که صلح را به هر قیمتی از پاکستان بخرد .پذیرفتن شرایط
پاکستان توازن شکنندهی داخلی در افغانستان را خیلی
ضعیف خواهد کرد و زمین ه را برای یک دور جدید خونریزی
مساعد خواهد ساخت.
اما این وظیفهی دهلی نیست که به غنی بگوید با پاکستان
چگونه رفتار کند .آنچه دهلی باید انجام دهد این است که
واقعا نشان دهد که معماهای استراتژیک کنونی کابل را
درک میکند .هند باید از دخالت در تالشهای صلح بین
افغانستان و پاکستان بپرهیزد .مودی باید به غنی اطمینان
دهد که دهلی در حالت کشیک ( )standbyمیماند و در
چوکات محدودیتها ،برای گسترش روابط و هر گونه
حمایتی که کابل میخواهد و با آن راحت است ،آماده
خواهد بود.

مرز  2500کیلومتری باز
بین دو کشور ،گستردهبودن
جمعیت پشتون در دوسوی
خط دیورند ،نامتوازنبودن
ظرفیتها و تواناییهای
قدرت در دو کشور و
پشتیبانی راولپندی از طالبان،
پاکستان را مهمترین بازیگر
خارجی در افغانستان
میسازد .پس هیچ شگفتیای
ندارد که غنی ،رییس جمهور
یک حکومت ضعیف در
کابل ،در صدد معامله با
پاکستان است .او در تالش
جلب حمایت چین نیز
برآمده است که تا حدودی بر
پاکستان نفوذ دارد با استفاده
از این نفوذ ،راولپندی را به
یک سازش و توافق منطقی
تشویق کند.
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مزایای ارتباط دوستانه باهند
بشیر یاوری

رییس جمهور به روز سه شنبه به
دعوت نخست وزیر هند در راس
هیئتی به هند سفر کرد ،این سفر رییس
جمهور در حالی به هند انجام شده
است که او ،تامین صلح در کشور را از
رهگذر جلب همکاری های منطقه ای
از مهمترین برنامههای سیاسی خویش
خوانده است .به همین منظور در اولین
روزهای پس از مراسم تحلیفش ،به
پاکستان سفر کرد و خواست که در
گام نخست به دولت پاکستان بفماند
که دولت تحت رهبری او خواهان
ارتباط دوستانه و توام با همکاری با
آن کشور است و باید اختالفها از
راه های دیپلماتیک حل شود .مهم
ترین نکتهی که رییس جمهور در نظر
دارد این است ،پاکستان به خاطری که
میتواند در زمینهی آوردن صلح در
افغانستان نقش بهتری ایفا کند تا حد
امکان میکوشد که روابط با آن کشور
را بهتر سازد .به همین خاطر تاکنون
در مورد چگونگی روابط با پاکستان با
احتیاط عمل میکند.
سیاستهای مداخلهگرایانه پاکستان



در امور افغانستان نشان میدهد
که دولت پاکستان تنها بر رویکرد
تضعیف افغانستان از طریق ایجاد
ناامنی و حمایت از طالبان و گروههای
تروریستی تمرکز دارد و تاکنون به آن
متعهد است و هیج تغییری در این
منش و سیاست دولت پاکستان به جود
نیامده است.
دولت پاکستان آگاهانه بر سیاست
مداخلهگرایانهی خویش در افغانستان
تمرکز دارد .این رویکرد سیاست
پاکستان بر این استوار است که
افغانستان دارای دولت قوی نشود و
زمینههای نفوذی که در اختیاردارد
از آن برای این هدف بهره برد که
افغانستان را بخشی از قلمرو غیر
مستقیم خویش بسازد .به همین خاطر
پاکستان نمیخواهد از مداخله در
افغانستان دست بکشد .بحث صلح در
افغانستان برای پاکستان یک بهانهی
خوبی است که توسط آن بازیهای
دوگانهی خویش را در قبال افغانستان
انجام میدهد .تازمانیکه افغانستان
دارای دولت قوی نشود ،پاکستان

حاضر نخواهد شد که در زمینهی تامین
صلح در افغانستان همکاری صادقانه را
از خود نشان دهد .تنها راه پایان مداخله
مغرضانه پاکستان در افغانستان ،این
است که باید دولت افغانستان مبارزه
قاطع را در برابر طالبان و سایرگروههای
که به عنوان وسیله در اختیار پاکستان
قرار دارد بنماید و تا زمانیکه رویکرد
دولت در مبارزه با طالبان محافظه
کارانه باشد دست مداخله پاکستان در
افغانستان دراز میباشد.
اما ،هند که با پاکستان برسر اختالف
مرزی با کشمیر ،اختالف دارد ،روابط
سیاسی این کشور با افغانستان مبتی
برهمکاری میباشد و این کشور به
این نکته ای مهم توجه دارد که تنها
از طریق داشتن روابط خوب و توام
با همکاری با مردم و دولت افغانستان
میتواند معادله رقابتهای سیاسی
خویش با پاکستان را در افغانستان به
سودش رقم زند.
این رویکرد بخاطری برای هندیها
مهم است که اگر افغانستان دارای
حاکمیت قوی باشد هرگز تحت

تاثیر سیاستها و نفوذ پاکستان قرار
نمیگیرد به همین خاطر ،هند دقیق
و آگاهانه همکاری هایش را بر
تجهیز نیروهای انسانی ،برنامههای
توسعهی و تقویت حکومتداری در
افغانستان متمرکز کرده است .هند با
آنکه میتواند همانند پاکستان سرمایه
گذاریهایش را برای نفوذ در افغانستان
از طریق حمایتهای سیاسی از کدام
جریان نفوذی و گروههای سیاسی
تمرکز دهد ،این رویکرد به این دلیل از
طرف هندی ها نادیده گرفته میشودکه
برای این کشور مفید نیست و نمیتواند
ثمر بخش باشد .به همین خاطر نخست
وزیر هند بدون دلیل نمیگوید که از
روند صلح در افغانستان حمایت میکند
و دست آوردهای چهارده سال گذشته
افغانستان برایش مهم است.
هند تنها کشوری در منطقه است که
منافع و سیاست هایش خالف منافع
ملی و سیاسی افغانستان نیست ،از این
رو حفظ روابط حسنه با هند باید از
اولویتهای سیاست خارجی افغانستان
در منطقه باشد.

هند دقیق و آگاهانه همکاری هایش را بر تجهیز نیروهای انسانی ،برنامههای توسعهی و تقویت حکومتداری در
افغانستان متمرکز کرده است .هند با آنکه میتواند همانند پاکستان سرمایه گذاریهایش را برای نفوذ در افغانستان
از طریق حمایتهای سیاسی از کدام جریان نفوذی و گروههای سیاسی تمرکز دهد ،این رویکرد به این دلیل از طرف
هندی ها نادیده گرفته میشودکه برای این کشور مفید نیست و نمیتواند ثمر بخش باشد .به همین خاطر نخست وزیر
هند بدون دلیل نمیگوید که از روند صلح در افغانستان حمایت میکند و دست آوردهای چهارده سال گذشته افغانستان
برایش مهم است.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :ناصری
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

یادداشتهایسخیدادهاتف

قیمت اکسیجن
باال رفت
از خواندن عنوان این نوشته تعجب کردید؟
راستش ،من به عنوان یک نویسنده نیاز دارم که
دایم ًا فکرهای نامتعارف بکنم .میدانید که مرگ
یک نویسنده زمانی فرا میرسد که نتواند خارج
از چارچوبهای متعارف و معمول اندیشه در
جامعه فکر کند .اصال خالقیت یعنی درخت در
هوا کاشتن ،اکسیجن فروختن و ،...ببخشید هر
چه فکر کردم ،مثال دیگری یادم نیامد .همین که
در چنین موردی مثال به یادتان نمیآید ،نشان
میدهد که چشمهی خالقیتتان خشکیده .این
است که تخیل قوی و تفکر نامتعارف برای یک
نویسنده یا شاعر همانقدر حیاتی است که اره
و رنده و تیشه برای یک نجار .البته شنیدهاید
که میگویند کار بوزینه نیست نجاری ،اما این
سخن خالقانهی پوچی است .آخر که گفته که
نجاری کار بوزینه است که شما بخواهید ردش
کنید؟
با همهی اینها ،هرچند نویسندگان و شاعران
به تخیل قوی سخت نیازمندند ،واقعیت این
است که این تخیل قوی در همان عالم شعر و
هنر خوب است .مشکل زمانی رخ مینماید که
شما بخواهید با تخیل شاعرانه به سراغ بعضی
مسایل غیرشاعرانه بروید .مثال خوب است شما
در شعر کوهی را بردارید و به جایش دریایی
از شیر و شکر جاری کنید .اما اگر ،در مثل،
بخواهید با تمام نیرو از حملهی یک کشور
بر یک کشور دیگر دفاع کنید و آمادگی نشان
بدهید که چیز کنید ،خودتان را به جنجال
میاندازید .یا مثال میتوانید در شعرتان تا دلتان
میخواهد در وصف انگور و باده و صراحی
سخن برانید .ولی سعی نکنید به کشورهای
اروپایی کشمش صادر کنید .به همین خاطر،
علمای عنعنهشناس بر این باورند که حاکم و
وزیرشدن شعرا به مصلحت ملک نیست .چرا
که تخیل این طایفه یک رقم دیگر کار میکند
و ممکن است نتایج تخیالتشان پوغ کافهی
ملت را بکشد .شنیده میشود که یکی از وزرا
بعضی کتابها را ممنوعالخروج کرده .کتاب؟
ممنوعالخروج؟ اصال به فکر پدرتان میرسید
که روزی ممنوعالخروج صفت کتاب شود؟
شنیدهاید که اکسیجن در بازار سیاه فروخته
شود؟ شنیدهاید که گاو جوراب ببافد یا بلبل
مدیر جمنازیوم شود؟ خوب ،تخیل شاعر که به
کار افتاد ،همهی این چیزها وارد دایرهی امکان
میشوند .شعر ممکن است با نژادپرستی جور
بیاید .با وزارت نمیآید.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Hamza Vaezi
تاریخهایی که باید درست خوانده شوند
 7و  8ثور دو مبدای تاریخی در تحوالت سیاسی-اجتامعی
معارص افغانستان به شامر میروند که تأثیرات شگرفی در
مناسبات اجتامعی ،دگرگونی سیاسی و دگردیسیهای
ذهنی در جامعهی افغانستان ایجاد کرده است .شباهتها و تفاوتهای این دو حادثه
گاه چنان نزدیک و گاه چنان دورند که قرنها زمان طی میکند.
هر دو حادثه با آرمانخواهیهای بزرگ خوشبختی آغاز شد؛ اما با رجعتهای حقیر
بدبختی پایان یافت .هر دو حادثه با شعارهای مقدس ِبهسازی آغاز شد؛ اما با شعورهای
نامقدس آتشسوزی ،خاکسرت شد .هر دو حادثه با امیدهای بلند آزادی آغاز شدند ،اما
با دیوارهای کوتاه ایدیولوژی فروریختند.
حال نیاز است بازسنجی جوانمردانهای از این دو حادثهی بزرگ داشته باشیم.
ارزشداوریهای جانبدارانه و قضاوتهای یکجانبه ،ظلمی بر تاریخ و حقایق
گمشده در غبار جبههبندیهای سیاه و سفید است .ما نیازمند درک درست ،سنجش
سلیم و بازگویی بلیغ از این روایتهای هزارتو هستیم تا جادهی پرخوف فردا و مسیر
پرخار امروز را روشنتر پیدا کنیم.
هرگونه شعارهای جانبدارانه ،روایتهای وارونه ،رجزخوانیهای فاتحانه و داوریهای
فرافگنانه جز گمراهی ،حقیقتپوشانی و عصبیت تاریخی ،راهی به سمت روشنایی،
درسآموزی و همسازگری عقالنی نخواهد گشود؛ چرا که مر ِز «حق» و «باطل»های
اخالق معیوب این جدالِ موهو م بپوشاند.
ِ
ساختهی ذهن ما منیتواند پرده بر
تاریخ معلم است .ما باید از کتاب  7و  8ثور ،درس عربت و عبور ،مشق تجربه و
سبق نوشدگی و نجابت و شهامت خویشنتداری و خویشنتشناسی بیاموزیم و
تحولِ ،
سخت
ِ
به نسلهایمان بیاموزانیم .این تاریخها باید درست خوانده شوند تا در امتحان
بحران روزگارمان کامیاب شویم!
ِ


Spiritgod Qoqnous
ترس از خرد
«ممنوعشدن خرد و مدنیشدن توحش/انتحار»
یگانه قاعدهی شهر ماست« .خرد آواره»ی امیری و
«تذکراالنقالب» فیض محمد کاتب هزاره از سوی وزارت
اطالعات و فرهنگ افغانستان ،برای آوردن به منایشگاه
بیناملللی کتاب تهران ممنوع شد .علت روشن است« :خرد آواره» از حیث فلسفی از
ی خرد سخن میگوی د و از روند تلخ و رو به تاریکی عقل سخن میگوی د
هبوط و تباه 
و کاتب از حیث تاریخی فضاحت ،قساوت و کثافت حاکامن را افشا میکند .هر دو
پردههای کاذب و نقابهای سیاه زمان را کنار زده ،تا ما را با رسشت دردناک فرآیند تاریخ
رویاروی منایند .هر دو از غیاب عقل و مدنیت مینالند و هر دو با آوای رسخ و سوزناک
قلم و با ضجههای بیامان عقل ،دردمندانه در جستوجوی حقیقت و افشای برهنهی
چهرهی تاریخ اند .ممنوعشدن این دو اثر دلیلی ندارد جز «ترس از خرد» .افغانستان
همواره جغرافیای ترس از خرد بوده و اکنون با قاعدهی ممنوعیت بر خود میبالد .ترس
از خرد ،ترس از انسانیت و عدالت است .سهمیهبندی کانکور هم چیزی نبود جز ترس
از خرد و آگاهی .دولت در این جغرافیای انتحار و توحش ،ظاهر دموکراتیک و ماهیت
ی شبان و رمه ،کوچیگری و بیزاری
سلطنتی و پادشاهی دارد و شالودهی آن را پیکربند 
از خرد تشکیل میدهد .دولت به یک معنا ،مناد «خردستیزی» است .و البته در این
ی این تباهی
خردستیزی قسمت اعظمی از مردم همزبانی دارند و اغلب پناهگاه اجتامع 
را تأمین میکنند .در روزگاری که ممنوعیت از خرد و منطق  ،یگانه شاهرگ حیاتی شهر
محسوب میشود،چه میتوان کرد؟ باید به خودمان تسلیت بگوییم!!
خرد و منطق تنها رفیق راه نربد با دولت و حاکمیت و پایگاههای اجتامعی آن است.
بیشک قدم در راه پاسداری از خرد بیمحنت و رنج ممکن نیست؛ اما در عین
ناممکنبودن باید این ناممکنی را بدل به امکان و یأس را به امید و رخوت را به تصمیم
و اراده بدل کرد .قوت قلب حاکامن و حامیان اجتامعیشان  ،توحش و انتحار است؛
اما قوت قلب ما چیزی جز خرد و نربد در راه عدالت نیست .استوار باشیم!


Abdullah Watandar
حاکمیت تروریستان خارجی
در گزارش جدیدی در وبسایت الجزیره میخوانیم
که طالبان و جنگجویان خارجی در چندین ولسوالی
قندوز حضور سنگین دارند و عمال بر مردم فرمان
میرانند .آنها از هر خانواده  5هزار تا  300هزار افغانی
میگیرند .از رفنت دخرتان بزرگسالتر به مکتب جلوگیری میکنند ،میزان مرصف
در عروسیها و لباسپوشیدن دخرتان کوچکتر (شاگردان) را قانونمند میکنند،
رفتوآمد و عبادت مردم را زیر نظر دارند ،به مردم ملکی اجازهی دید و بازدید با
مقامهای دولتی را منیدهند و...
جنگجویان خارجی که با خانوادههایشان به رس میبرند و زنانشان فعالتر از زنان
محلی هستند ،حتا به کسانی که نگران توقف کار بازسازی هستند ،میگویند که
«دولت جدیدی میآید و این دولت جدید بازسازی را رشوع خواهد کرد».
حملهی گروهی اخیر طالبان در بدخشان و حملهی سنگین دیروز در قندوز بیانگر
چیست؟ به نظر میرسد که طالبان پس از سالها فعالیت تخریبی ،جنگ و گریز
فرسایشی و سوهانکردن پیوستهی توان نیروهای امنیتی ،کم کم میخواهند جنگ
را به مرحلهی دیگری بکشانند .تسخیر و کنرتول رسمی قلمرو .در کنار رسدرگمی
کابل ،حضور جنگجویان آواره ،با تجربه و تندرو خارجی که به بهانهی عملیات
نظامی ضدترور ،از خاک پاکستان به افغانستان رانده شدند ،کمک بزرگی برای
طالبان است .آیا زنگ خطر برچیدهشدن آرام حاکمیت دولت در مناطق مهمی از
کشور ،کابل را از خواب خوشبینی بیدار خواهد کرد؟
سخنان اسد درانی را به یاد دارید؟ پشت رس حضور سنگین نیروهای خارجی در
افغانستان ،چنان نگاه و دیدی وجود دارد .خوشبینی دولتمردان افغانی رس
جایش ،بازی پاکستان اما هنوز پایان نیافته است .بد نیست پاسخ فریبنده و کوتاه
ارگ را به حمالت طالبان در شامل بخوانید:
«تروریستان بزدل در صدد این اند تا با توسل به وحشت و خشونت در دل مردم ما
ترس ایجاد کنند؛ اما فراموش کردهاند که افغانان هیچگاهی در مقابل خشونت و زور
رس تعظیم فرود نیاوردهاند».

تالش برای جاگزینی آب
به جای تیل
ب یشک با گذشت زمان و پیرشفت ف نآوری،
موتورهای درونسوز ب هتدریج بازنشسته م یشوند و
موتورهای الکرتیکی و هیربیدی به عنوان گزین های
مناسب مورد توجه رشک تهای بزرگ موترسازی در
رسارس دنیا قرار م یگیرند.
البته رسیدن به چنین هدفی مستلزم عبور از
مسیری پرفراز و نشیب است .هزین هی انرژی در دنیا
روزب هروز در حال افزایش است و از ای نرو استفاده
از سوخ تهای جاگزین بیش از پیش مورد توجه
قرار گرفته است .در بسیاری از کشورها ،از جمله
ایاالت متحدهی آمریکا ،استفاده از منابع سوختی
جاگزین مورد توجه قرار گرفته است .هدف از این
تصمیم این است که دیگر برای تأمین انرژی در
بخش حم لونقل به سوخت تیل وابسته نباشند.
از ای نرو ،در کشورهایی مانند آمریکا برنام ههایی
برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شدهاند.
بر اساس این برنام هها ،قرار است تا سال 2025
میالدی ،یعنی تا کمرت از ده سال دیگر 75 ،درصد
از تیل مرصفی در حوزهی حم لونقل از منابع
سوختی جاگزین تأمین شود.
سوخت جاگزین
سوالی که مطرح م یشود این است که کدام
سوخت جاگزین از استانداردهای یک سوخت
مناسب برخوردار است؟ در میان سوخ تهایی
که به عنوان جاگزین سوخ تهای فسیلی مطرح
شدهاند ،منابع متعددی وجود دارند که م یتوانند
به عنوان یک منبع سوخت استاندارد مورد توجه
قرار گیرند .محققان با جدیت در تالش هستند
چال شهای پی شروی هریک از منابع سوختی را که
از توانای یهای بالقوه به عنوان یک منبع جاگزین
برای سوخ تهای فسیلی برخوردار است ،از میان
بردارند .برای مثال ،اتانول سلولزی به عنوان یک
منبع مناسب معرفی شده است؛ اما فرآیند تخمیر آن
از گیاهانی مانند گیاهان علفی بسیار گرانقیمت
و پرهزینه است .الکرتیسیته م یتواند منبعی برای
تأمین نیروی مورد نیاز موترها باشد؛ اما موترهای
هیربیدی ه مچنان عالوه بر نیروی الکرتیکی،
به گاز هم به عنوان یک منبع مکمل نیاز دارند.
یکی از محدودی تهای موترهای الکرتیکی این
است که پس از طی مسافتی چند صد کیلومرتی،
برای چارج مجدد باتری ،باید موتر را به منبع تأمین
چارج الکرتیکی متصل کرد .این در حال یست که
بخش قابل توجهی از انرژی الکرتیکی مرصفی در
موترهای الکرتیکی در نیروگاههایی تولید م یشود
که عملکرد آنها بر مرصف زغال سنگ یا گاز
طبیعی مبتنی است که به نوب هی خود م یتواند در
افزایش میزان انتشار آالیندههای زیس تمحیطی
نقش بسیار مهمی داشته باشد .بنابراین ،به نظر
م یرسد بهرتین راهکار برای کاهش وابستگی به
مرصف تیل به عنوان سوخت مرصفی در اغلب
موترها ،استفاده از ترکیبی از سوخ تهای جاگزین
باشد .هایدروجن م یتواند در کاهش وابستگی
حوزهی حم لونقل به مرصف تیل نقش اصلی
را بر عهده داشته باشد .هایدروجن سادهترین و
سب کترین عنرصی است که برش تاکنون شناخته
و یکی از ویژگ یهای منح رصب هفرد این عنرص،
برخورداری از بازده انرژی باالست .اکنون محققان
توانست هاند به ف نآوریای دست یابند که با استفاده
از آن م یتوان در موت رها به جای تیل از هایدروجن
استفاده کرد .بنابراین ،شاید دور از انتظار نباشد که
بتوان در موت رها به جای تیل از آب به عنوان منبع
انرژی استفاده کرد.
آب به جای سوخت موتر
شاید باور نکنید ،اما م یتوان در موترها به جای
سوخت از آب استفاده کرد! حتا برای تبدیل
موترهای تی لسوز به موترهای آبسوز کی تهایی
نیز طراحی و ساخته شدهاند .در بسیاری از
پایگاههای انرتنتی دستورالعم لهایی برای تبدیل
یک موتر تی لسوز به موتر مجهز به پیل سوختی
هایدروجنی پی شنهاد شده است که بر اساس آن
م یتوانید با استفاده از ابزارهایی که ب هراحتی از هر
ابزارفروشی قابل تهیه است ،یک موتر معمولی را
به یک موتر هایدروجنی تبدیل کنید .فرآیند تبدیل
آب به سوخت مبنای علمی دارد و به عبارتی از نظر
علمی تأیید شده است؛ اما ای نکه استفاده از آب به
جای تیل تا چه اندازه م یتواند در بهبود عملکرد
موتر تأثیرگذار باشد ،موضوع یست که محققان

در بارهی آن تردید دارند .کی تهایی که از آنها
برای تبدیل موترهای تی لسوز به موترهای آبسوز
م یتوان استفاده کرد ،بر مبنای مفهوم مطرح
شده از سوی دکرت یول برون ( )Yul Brownطراح ی
شدهاند .این محقق عملکرد این کی تها را براساس
فرآیند الکرتولیز آب و به عبارتی جداسازی اجزای
تشکی لدهنده مالیکولهای آب طراحی کرده
است .یک مالیکول آب از دو مالیکول هایدروجن
و یک مالیکول اکسیجن تشکیل شده است .این
ترکیب که به نام گاز «برون» یاد م یشود ،م یسوزد
و انرژی حاصل از آن را م یتوان برای تأمین انرژی
مورد نیاز برای به حرکت درآوردن موتر مورد استفاده
قرار داد .این سوخت به مقدار آب کمی نیاز دارد و
م یتواند مکمل سوخت مرصفی در موتر باشد.
محدودی تها و موانع
بنابراین ،از نظر علمی ،استفاده از آب به عنوان
منبع انرژی امکانپذیر است؛ اما ممکن است
از نظر بازده انرژی به رصفه نباشد .استفاده از
کی تهای تبدیل آب به انرژی در موتر با مشکل
نسبت انرژی خالص منفی همراه است و این
ویژگی موجب م یشود استفاده از این منبع جاگزین
مانند بسیاری از دیگر منابعی که به عنوان جاگزین
سوخ تهای فسیلی مطرح شدهاند ،از نظر بازده
انرژی مورد توجه نباشد .به عبارت دیگر ،مقدار
انرژی حاصل از الکرتولیز آب ،کمرت از مقدار
انرژیایست که در این فرآیند مورد استفاده
قرار م یگیرد .برای مثال ،اگر برای الکرتولیز
آب و تجزی هی یک مالیکول آب به اکسیجن و
هایدروجن به یک گیلن گازوییل نیاز داشته باشید،
بازده انرژی حاصل از آن معادل انرژی نصف گیلن
گازوییل خواهد بود .اگر بخواهیم در بارهی انرژی
صحبت کنیم و این موضوع را از دیدگاه بازده انرژی
بررسی کنیم ،به این نتیجه م یرسیم که بهرت است
به جای استفاده از انرژی حاصل از تجزی هی آب،
از انرژی هامن یک گیلن گازوییلی استفاده کنیم
که باید در فرآیند الکرتولیز آب از آن استفاده شود.
استفاده از هایدروجن به عنوان منبع سوخت عالوه
بر این ،پیامدهای جانبی دیگری نیز به همراه دارد
که محققان صنعت موترسازی هنوز برای حل آن
به راهکار قطعی نرسیدهاند .بررسی و مطالعات
انجامشده روی هایدروجن به عنوان یک منبع
سوخت حیاتی نشان م یدهد ،استفاده از آن به
عنوان سوخت مرصفی در موت رها م یتواند به
شکنندگی و شکستگی قطعات فلزی موتور موتر
منجر شود.
اما با وجود این ،حتا با در نظرگرفنت این پیامدها
و تردی دهایی که نسبت به عملکرد کی تهای
الکرتولیز آب مرصفی در موترها به عنوان سوخت
مطرح شده است ،محققان ه مچنان به دنبال
راههایی برای حل محدودیت ناشی از نسبت منفی
انرژی خالص بهرهبرداری هایدروجن در وسایل
نقلیه هستند .بعضی از رشک تهای موترسازی
نوعی موترهای برقی تولید کردهاند که عملکرد
آنها بر هایدروجن ورودی به داخل یک مخزن
گاز مبتنی است .اگر بتوان بدون نیاز به انرژی،
هایدروجن را از آب جدا کرد ،در این صورت ،شاید
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طراحی و ساخت موترهایی که در آنها به جای
تیل از آب استفاده شود ،از نظر اقتصادی به رصفه
باشد .گروهی از محققان امکانپذیربودن این
طرح را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها بر اساس
مطالعات و تحقیقات انجامشده ،فرآیندی را
شناسایی کردهاند که بر اساس آن م یتوان بدون
مرصف انرژی یا با مرصف ک مترین میزان انرژی،
هایدروجن را از آب جدا کرد .با افزودن آب به
نوعی فلز کامپوزیت یا به عبارتی الیاژی که از
املونیم و گالیم ساخته شده است ،مالیکول آب
به مالیکولهای عنارصی که در ساختار آن به کار
رفته است ،تجزیه خواهد شد .این الیاژ اکسیجن
را به خود جذب م یکند و به این ترتیب هایدروجن
باقی م یماند .البته توسع هی این ف نآوری به زمان
نیاز دارد و مدت زمانی به طول م یانجامد تا بتوانید
از این ف نآوری در موترهای آینده استفاده کنید.
اکنون تنها راهکاری که برای استفاده از آب به جای
سوخت در موت رها وجود دارد ،کی تهایی اند که آب
را الکرتولیز کرده و اجزای سازندهی مالیکولهای
آب را از هم جدا م یکنند که استفاده از این کی تها
نیز از نظر مرصف انرژی به رصفه نخواهد بود.
از علم تا عمل
اگرچه عمل یشدن ایدهی موترهایی که با آب
کار م یکنند ،از نظر علمی امکانپذیر است ،اما
تبدی لشدن این ایده به واقعیت ،مستلزم عبور از
موانع و محدودی تهای متعددی است .موترهایی
که در آنها به جای تیل از آب به عنوان سوخت
استفاده م یشود ،موترهایی هستند که به نظر
م یرسد انرژی آنها به طور مستقیم از آب تأمین
م یشود .تا کنون اخرتاعات بی ناملللی متعددی با
عنوان موترهای آبسوخت ثبت شده و در بسیاری
از روزنام هها ،مجالت علمی معروف و پرمخاطب
و ه مچنان شبک ههای تلویزیونی خربهایی در
بارهی جاگزینی سوخت موترها با آب پوشش داده
شدهاند .البته برخی محققان مطرحشدن این
موضوع را به شب هعلم نسبت دادهاند و برخی دیگر
نیز بر این باورند که چنین ایدههایی رصف اً با هدف
رسمای هگذاری مطرح م یشوند.
سازندگان این موترها ادعا م یکنند ،سوخت مرصفی
این موتر از آب تأمین م یشود و به هیچ منبع انرژی
دیگری نیاز نیست .گاهی نیز ادعا م یشود در این
موترها بخشی از انرژی مورد نیاز برای به حرکت
درآوردن موتر ،از آب تأمین م یشود و بخش دیگر از
هامن منابع سوخت متداول ،مانند تیل و گازوییل
تأمین خواهد شد .در حقیقت آب هایدروجنی است
که به طور کامل اکساید شده است .هایدروجن
عنرصی با انرژی باال و قابل اشتعال است .اما با
تشکیل آب ،بخش قابل توجهی از انرژی مفید آن
آزاد خواهد شد .فرآیند الکرتولیز آب و تجزی هی آب
به اکسیجن و هایدروجن به انرژی زیادی نیاز دارد.
در حقیقت بخشی از فرآیند تبدیل آب به هایدروجن
و سوزاندن هایدروجن از بین م یرود .این بخش از
انرژی به شکل انرژی گرمایی آزاد م یشود .بر این
اساس ،شاید استفاده از آب به عنوان منبع انرژی
در موت رها چندان منطقی به نظر نرسد( .برتری نها)
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زابالتا :باید به پیگرینی احترام
بیشتری گذاشته شود
پابلو زابالتا ،مدافع منچسرتسیتی ،معتقد
است مسئولیت بخشی از نتایج ضعیف این
تیم برعهده بازیکناناست.
سیتی که تا دو ماه قبل جدیترین رقیب
چلسی برای کسب عنوان قهرمانی لیگ
برتر بود ،اکنون با  10امتیاز اختالف ،تنها
برای کسب رتبه دوم تالش م یکند.
این نتایج فشارها روی مانوئل پیگرینی را
افزایش داد اما زابالتا تاکید کرد منای شهای
نه چندان خوب بازیکنان ،نباید باعث
اخراج رسمربی تیم شود.
او به خربنگاران گفت :رسمربی شایسته

احرتام بی شتری از سوی بقیه است .او
فصل پیش به ای نجا آمد و قهرمان لیگ
برتر و جام اتحادیه شد .من یتوان به خاطر
نتایج اخیر تنها او را رسزنش کرد .بازیکنان
هم در همه فصل فوقالعاده نبودند .همه
مسئول هستند .وقتی جامی من یبرید،
همه کمی ناراحت م یشوند اماباید تا پایان
فصل صرب کرد. اکنون زمان فکر کردن به
ای نکه چه چیزی باعث شد نتیجه نگیریم
نیست .اکنون باید تالش کنیم تا فصل
را به بهرتین شکل به پایان برسانیم .باید
ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.



وراتی:
مقایسه شدن با پیرلو افتخار است

مارکو وراتی ،هافبک پاری سن ژرمن،
اعالم کرد از ای نکه با آندره آ پیرلو م یشود،
احساس غرور م یکند و امیدوار است بتواند
جانشین این هافبک باتجربه در تیم ملی
ایتالیا شود.
بسیاری این هافبک جوان را ستاره یووه
م یدانند و او هم تایید کرد که احرتامزیادی
برای پیرلو و آندرس اینیستا قائل است.
او به سایت یوفا گفت :جانشین پیرلو بودن
افتخار بزرگی است .آندره آ دوران حرف های
فوقالعادهای داشت و هنوز هم بازیکن
فوقالعادهای است که م یتواند در هر دیدار
رسنوشت ساز شود.
مقایسه شدن با چنین ستارهای یک افتخار
بزرگی است .من بازیکنانی مانند اینیستا و
پیرلو را ستایش م یکنم .آنها بازیکنانی
هستند که من همیشه از آنها یاد م یگیرم.
من طوری بازی م یکنم که دوست دارم.

بازی در خط میانی را دوست دارم .وقتی
با پیروزی از زمین خارج م یشویم ،خیلی
لذتبخش است.
وراتی معتقد است پاری سن ژرمن در
سالهای اخیر خود را به عنوان یکی از
قدرتهای فوتبال اروپا معرفی کرده و
شکست در دیدارهای بزرگ ،آنها را به تیم
بهرتی تبدیل کرده است.
تیم ما ،تیمی است که بازیکنانش مدت
کمی است در کنار هم بازی م یکنند؛
بنابراین رسیدن به نتایجی که در  3سال
اخیر به دست آوردیم ،نشان م یدهد که ما
خیلی خوب کار کردیم.
حتی حذف شدن ما به خاطر شکست نبود،
به خاطر گول زده ک متر در خانه حریف
بود .اما حتی با شکس تها هم به خاطر
کسب تجربه ،بهرت شدیم .ما اکنون برای
دیدارهای بزرگ آماده هستیم.



آلگری:
فعال به ریال مادرید فکر نمیکنیم

مکس آلگری ،رسمربی یوونتوس ،تاکید
کرد که تیمش در حال حارض به دیدار نیمه
نهایی چمپیونزلیگ مقابل ریال مادرید
فکر من یکند و تنها م یخواهند هرچه زودتر
قهرمانی شان در رقاب تهای این فصل
رسی  Aرا قطعی کنند.
یووه در فاصله  6هفته تا پایان رقاب تهای
این فصل رسی ،Aبا  14امتیازبرتری نسبت
به التزیو ،در صدر قرار دارد و احتامال برای
چهارمین فصل پیاپی عنوان قهرمانی را از
آنخود خواهد کرد.
آنها این هفته  1-2مغلوب تورینو شدند اما
آلگری از منایش تیمش در این دیدار راضی
بود .او امیدواراست تا پیش از دیدار مقابل
ریال ،رسنوشت قهرمانی شان در رسی  A
مشخص شود.
او به خربنگاران گفت :ما فعال به ریال فکر

من یکنیم .ما باید به بهرتین شکل برای
دیدار مقابل فیورنتینا آماده شویم .دیدار
دشواری خواهد بود اما م یخواهیم هر سه
امتیاز را به دست بیاوریم .در این صورت
تنها یک امتیاز دیگر تا قهرمانی فاصله
خواهیم داشت.
فیورنتینا م یخواهد بعد از سه شکست
پیاپی ،به مسیر پیروزی برگردد .آنها
فصل خوبی را در رسیA ولیگ اروپا پشت
رس گذاشتند اما ما تنها باید به خودمان
فکر کنیم و هرچه زودتر به این چهار امتیاز
برسیم.
دیدار مقابل تورینو ،یکی از بهرتین
بازیهای ما در چند فصل اخیر بود .هرچند
نتیجه این را نشان من یداد .انتظار دارم که
تیم امشب یک منایش خوب دیگر را ارایه
بدهد.



دانته:
گواردیوال هنوز به من اطمینان دارد
دانته ،مدافع بایرن مونیخ ،معتقد است
عل یرغم منای شهای ضعیف اخیرش،
ه مچنان پپ گواردیوال به اواطمینان دارد.
این مدافع برزیلی در دیدار رفت مرحله
یک چهارم نهایی چمپیونزلیگ مقابل
پورتو ،با منایش ضعیفی که ارایه داد،
یکی از عوامل شکست  1-3تیمش بود.
هرچند بایرن در دیدار برگشت  1-6به
پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی
صعود کرد ،اما دانته با انتقادهای زیادی
روبرو شد؛ با این وجود ،او معتقد است که
گواردیوال به توانای یهایش اطمینان دارد.
او به خربنگاران گفت :بعد از اشتباهی که
مقابل پورتو داشتم ،رشایط برایم آسان
نبود .واضح است کهمسئول دریافت یکی

از گولها من بودم و از نظر ذهنی ،تحمل
آن رشایط راحت نبود.
اما حامیت گواردیوال از من ،روحیه ام را
افزایش داد .او متوجه شد که رشایط
دشواری دارم .من سه بازی خوب انجام
داده بودم و سپس آن اتفاق مقابل پورتو
رخ داد .بعد از آن اتفاق خیلی ناراحت بودم
اما با رسمربی صحبت کردم و او واقعا به
من کمک کرد .پپ م یداند که م یتواند به
من اطمینان کند.
اشتباه بخشی از فوتبال است .باید به
جنگیدن ادامه داد و هر کاری که م یتوان،
باید برای تیم انجام داد.
دانته در این فصل ،در همه رقاب تها 36
بازی برای بایرن انجام داد.

آنچلوتی:آینده چیچاریتو پایان فصل
مشخص میشود

کارلو آنچلوتی ،رسمربی ریال مادرید ،اعالم
کرد که این باشگاه در مورد آینده خاویر
هرناندز ،در پایان فصل تصمی مگیری
خواهد کرد.
این مهاجم مکزیکی که در تابستان
گذشته از منچسرتیونایتد به ریال
پیوست ،در دیدارهای اخیر منای شهای
خیره کنندهای داشته و عالوه بر به مثر
رساندن گول صعود ریال به نیمه نهایی
چمپیونزلیگ ،در پیروزی  2-4این هفته
ریال مقابل سلتاویگو هم دو بار دروازه
حریف را باز کرد.
آنچلوتی به خربنگاران گفت :آینده
چیچاریتو در پایان فصل ارزیابی م یشود.
من حرف هایگری او رادوست دارم .او وقتی
فرصت بازی پیدا کرد ،از آن بهره برد .برای
یک مربی ،داشنت بازیکنانی که همیشه
آماده هستند ،اتفاق مثبتی است .
همه از چیچاریتو راضی هستند .امیدوارم
به همین شکل ادامه بدهد.
ریال امشب میزبان آملریاست و آنچلوتی
معتقد است برای ای نکه بتوانند در
رقاب تهای این فصل به قهرمانی برسند،
باید در همه دیدارهای باقی مانده به
پیروزی برسند :در مقطعی از فصل هستیم
که هر دیدار حکم مرگ و زندگی را دارد.

ما با این فکر برای دیدارهایمان آماده
م یشویم .به همین دلیل ،دوره بسیار
پرهیجانی است.
یک تساوی مقابل آملریا به معنی
خداحافظی با قهرمانی نیست اما رشایط را
دشوار م یکند .ما باید در همه دیدارهای
باقی مانده به پیروزی برسیم .ما به ای نکه
بارسا چه نتایجی م یگیرد ،فکر من یکنیم.
آملریا کمی سبک بازی اش را تغییر داده.
آنها با مالکیت بی شتر و رسی عتر بازی
م یکنند .همه تی مهایی که به دنبال فرار
از سقوط هستند ،با اشتیاق ویژهای بازی
م یکنند و ما باید این مسئله را در نظر
بگیریم.
کارلتو ه مچنین خامس رودریگز ،ستاره
کلمبیایی تیمش را مورد ستایش قرار داد و
گفت :خامس م یتواند حریف را غاف لگیر
کند .او فصل خیلی خوبی داشت .من از
او راضی هستم زیرا او با تواضع بسیار ،به
تیم خیلی کم کرد .این بستگی زیادی به
شخصیت فرد دارد .بعضی بازیکنان خیلی
رسیع با رشایط سازگار م یشوند اما بعضی
ها به زمان نیاز دارند؛ به ویژه بازیکنان
جوان .آنها باید با فشار بازی کردن برای
تیمی مثل ریال کنار بیایند.
آنچلوتی تایید کرد که برای دیدار مقابل

آملریا ،کیلور ناواس در ترکیب اصلی قرار م یگیرد اما گرت
بیل و کریم بنزما هنوز رشایط بازی کردن را پیدا نکرده اند :ما
معتقدیم که بیل م یتوان در دیدار روز شنبه مقابل سویا بازی
کند .او دیروز(س هشنبه) و امروز(چهار شنبه) به تنهایی مترین
خواهد کرد .اگر همه چیز خوب پیش برود ،او برابر سویا بازی
م یکند .کریم روز ی کشنبه متریناتش را با تیم آغاز م یکند.


بارسلونا،
همچنان سلطان پاس اروپا
براساس رنکینگ  ،Huaweiتی مهای بارسلونا ،پاری سن
ژرمن و بایرن مونیخ ،در صدر جدول میانگین بیشرتین
پاسها در فوتبال اروپا قرار دارند.
براساس این رنکینگ ،بارسا در فصل  2014-15در هر دیدار،
 87.93درصدپاس صحیح داشته است .آنها در  33دیداری
که این فصل در اللیگا انجام دادند ،به طور میانگین در هر
دیدار  670.12پاس داشتند.
پاریس یها هم در  20523پاسی که در  33دیدارشان ارسال
کرده اند ،آمار  87.78درصد پاس صحیح را به جا گذاشتند
که اختالف کمی با آمار بارسا دارد.
بایرن یها هم آمار  87.49درصد پاس صحیح را را در  30بازی
به جا گذاشتند .آنها در این دیدار سی دیدار 22301 ،پاس
ارسال کرده اند.
ریال مادرید با  86.46درصد پاس صحیح و رم با 85.49
درصد پاس صحیح ،در رتب ههای چهارم وپنجم قرار دارند.
منچسرتیونایتد ( 85.21درصد) ،منچسرتسیتی (84.94
درصد) ،یوونتوس ( 84.78درصد) ،اینرت ( 84.24درصد)) و
فیورنتینا ( 84.01درصد) نیز در رتب ههای ششم تا دهم این
رنکینگ قرار دارند.
اما در انتهای این جدول ،تیم اسپانیایی ایبار قرار دارد که
تنها  67.47درصد پاس صحیح در این فصلداشت.
وردربرمن ( 67.65درصد) ،متز ( 68.46درصد) ،کریستال
پاالس ( 69.17درصد) و کیه وو ( 71.59درصد) ،هم
تی مهایی هستند که کمرت آمار پاس صحیح را در بوندس
لیگا ،لو شامپیونه ،لیگ برتر و رسیA داشت هاند.


 :psgپيشنهاد يونايتدبراي
کاوانيرا بررسيهمنکرديم
نارص الخليفي ،مالک باشگاه پاري سن ژرمن عنوان کرد
که پيشنهادات  50ميليون يورويي براي ادينسون کاواين
را حتي برريس هم من يکنند.
مهاجم اروگوئ های به حضور در اولدترافورد نزدیک است،
و بارها از حضور در پاری سن ژرمن و پستی که لورن
بالن برایش در نظر گرفته ،ابراز نارضایتی کرده است.با
این حال ،ال خلیفی عنوان کرد که تیمش قصد فروش
کاوانی را ندارد
او گفت :با کاوانی درباره آینده اش صحبت نکردم .او
جوان است و آینده پاری سن ژرمن است .پیشنهاد 50
میلیون یورویی منچسرتیونایتد؟ به چنین ارقامی نگاه
هم من یکنم .ادینسون به کمی اعتامد به نفس نیاز دارد
و آخرین بازی اش مقابل لیل ،که دو گول در آن به مثر
رساند ،گواه استعداد باالی اوست.
الخلیفی درباره زالتان و احتامل جدایی اش گفت:
ابراهیموویچ فصل بعد قطعا در پاری سن ژرمن خواهد
بود و شکی در این نیست .من یدانم پس از سال 2016
دنبال چه خواهد بود ولی در آن موقع راجع به این موضوع
صحبت خواهیم کرد .دوست دارم که او در تیم مباند.

پاسخ تند مورینیو
به منتقدان سبک فوتبالش

ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی بار دیگر
پاسخ منتقدین که سبک فوتبال او را خسته
کننده م یخوانند را داد و گفت که آنها
دوست دارند روی کره ماه فوتبال بازی کنند.
آب یهای لندنی با  10امتیاز اختالف نسبت
به تیم دوم در صدر جدول قرار دارند و تقریب اً
قهرمان یشان قطعی شده است .با این
حال ،آنها بارها و بارها توسط منتقدین ،به
عنوان تیمی خست هکننده نام برده م یشوند.
رسمربی پرتگالی در جمع خربنگاران گفت:
مردم درباره سبک فوتبال صحبت م یکنند
ولی چه سبکی؟ گاهی درباره آینده فوتبال
فکر م یکنم و شاید آینده فوتبال زیبا
باشد ،یک زمین چمن کارپت ،بدون گول،
با تی مهایی که متام بازی مالکیت توپ
را در اختیار دارند .نحوهی آنالیز فوتبال
جدید طوری شده که گولزنی از آن خارج
شده است .این فوتبال را باید روی کره

ماه بازی کرد ،جایی که سطح زمین خوب
نیست ،چاله دارد و گولی در میان نیست.
همه م یگویند فالن تیم خوب بازی کرد
زیرا مالکیت توپ را در اختیار داشت ،انگار
که دیگر گولزنی مهم نیست .آنها تیمی
که به اندازهی ما گولزنی م یکند را خسته
کننده م یدانند ولی تیمی که  %70مالکیت
توپ را درا ختیار دارد و گول من یزند ،جذاب
است .شاید ،وقتی نوهی من فوتبال بازی
م یکند ،فوتبال طوری شده باشد که دیگر
گولی در میان نباشد و مردم از پاسکاری و
مالکیت توپ لذت بربند .ولی وقتی فوتبال
بدون گول بازی شود ،شام خواهید گفت
که خسته کننده است .گولزنی را دوباره
برگردانید .به نظر من ،فوتبال این است که
توپ را وارد دروازه حریف کنید و مانع ورود
آن به دروازه خودتان شوید.



رافینیا:
انریکه به من گفت باید بیشتر بدوم

رافینیا ،هافبک بارسلونا عنوان کرد که
لوئیس انریکه به او هشدار داده که باید
بی شتر در زمین بدود.
هافبک  22ساله که برادر تیاگو آلکانرتا،
هافبک سابق بارسا و فعلی بایرن مونیخ
است ،فصل گذشته به صورت قرضی در
سلتاویگو عم لکرد خوبی داشت و این
فصل به تیم اصلی بارسا منتقل شده است.
او تحت هدایت انریکه 33 ،بازی انجام داده
ولی معتقد است که در دوران حضورش در
تیم ب بارسلونا ،انریکه زیاد به او اعتقاد
نداشته است.
او گفت :با او من متوجه رشایط فیزیکی

یک بازیکن حرف های شدم .یک روز در
یک جلسه مترینی در بارسلونا ب او من را
کنار کشید و به من گفت حالت خوب است؟
اتفاقی افتاده؟ من گفتم نه و او گفت پس
رشوع به دویدن کن.
رافینیا درباره برادرش گفت :تیاگو بازیکن
متفاوتی است .من همیشه از کارهایی که
او با توپ م یکرد شگفت زده م یشدم .به
خاطر دارم که او هی چگاه معمولی نبود.
او یکی از بهرتی نهای جهان است .به
او افتخار م یکنم .الگویم پدر و برادرم
هستند .در کنار هم تجارب زیادی داشتیم
و کنار او خیلی چیزها یاد گرفته ام.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi
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آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
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عقبنشینی طالبان
از بخشهای مختلف قندوز
اطالعات روز :مقامهای محلی والیت قندوز
میگویند که گروه طالبان از بخشهای مختلف
این والیت مجبور به عقبنشینی شدهاند .به
گفتهی مقامهای این والیت ،نیروهای امنیتی
افغانستان جنگجویان طالب را از ولسوالی
امام صاحب این والیت عقب راندهاند.
این در حالیست که در روزهای اخیر شورشیان
مسلح حملههایی را بر مناطق مختلف قندوز
به راه انداختهاند .دو روز پیش اعالم شد که
شورشیان طالب توانستهاند بخشهایی از
ولسوالی امام صاحب این والیت را به ترصف
خود درآورند و تا نزدیکیهای مرکز این ولسوالی
پیشروی کنند.
با افزایش حملههای شورشیان طالب در این
والیت ،نیروهای امنیتی ضدحمالتی را علیه
طالبان به راه انداختند و جنگ از اوایل این
هفته در مناطق مختلف والیت قندوز ،از جمله
مرکز این والیت آغاز شد و در حال حارض
درگیریها در حومهی ولسوالی امام صاحب و
ولسوالیهای چهاردره و قلعهی زال این والیت
جریان دارند.
محمدعمر صافی ،والی قندوزو گفته که در
جریان عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در
نقاط مختلف این والیت ،شامری از طالبان و
جنگجویان خارجی کشته شدهاند .والی قندوز

میگوید که نیروهای کمکی ارتش و پولیس
افغانستان از مرکز به این والیت رسیدهاند و
عملیات این نیروها تا پاکسازی کامل این
والیت از وجود شورشیان طالب و همکاران
خارجیشان ادامه خواهد داشت.
پیشتر احمدضیا مسعود و برخی از مسئوالن
امنیتی برای بررسی و بهبود وضعیت امنیتی
قندوز ،به این والیت رفته بودند .در روزهای
اخیر از طالبان عملیات گسرتدهای را بر مناطق
مختلف قندوز راهاندازی کردند و منایندگان این
والیت در مجلس منایندگان ،هشدار دادند که
قندوز با خطر سقوط مواجه است.
والی قندوز میگوید ،طالبان به این دلیل توجه
خود را به قندوز متمرکز کردهاند که همزمان
دولت افغانستان در چندین والیت دیگر
شاملی ،از جمله بدخشان ،فاریاب و رسپل
مشغول عملیات هستند و طالبان در تالش اند
که توجه نیروهای امنیتی را از آن مناطق به این
والیت جلب کنند.
در همین حال ،گفته میشود که درگیریهای
اخیر در این والیت ،تأثیر بسیار جدی بر واردات
و صادرات افغانستان در بندر شیرخان واقع در
والیت قندوز داشته است .بر بنیاد گزارشها،
عبور و مرور موترهای تجاری در این بندر
کاهش یافته است.
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وزارت داخله:
یک فرمانده طالبان با  27همکارش در قندوز کشته شد

اطالعات روز :وزارت داخله با نشر
خبرنامهای میگوید که مال مصطفی ،یکی از
طراحان حمله بر والیت قندوز با  27همکارش
شب سهشنبه در ولسوالی امام صاحب این
والیت توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشته
شدند .به نوشتهی خبرنامه ،مال مصطفی یکی
از طراحان اصلی حملههای تروریستی و ایجاد
ناامنیهای اخیر در والیت قندوز میباشد که از
سوی نیرهای امنیتی تحت تعقیب بود.
همچنان سید سرور حسینی ،سخنگوی
فرماندهی پولیس قندوز کشتهشدن مال
مصطفی و همکارانش را تأیید کرد و گفت که

مال مصطفی یکی از فرماندهان اصلی طالبان
در منطقه بوده و شهروند خارجی میباشد .اما
شورشیان طالب تا هنوز این رویداد را تأیید
نکرده و در مورد آن چیزی نگفتهاند.
از چندی بدینسو ناامنیها در قندوز افزایش
یافتهاند .گفته میشود که شورشیان مسلح
چندین قریه را در منطقهی گلتپهی این
والیت تصرف کرده و بیش از  15پولیس
را نیز اسیر کردهاند .اما محمد عمر صافی،
والی قندوز میگوید ،شورشیان مسلح در
هفت کیلومتری این والیت به سر میبرند
و هیچ سرباز امنیتی را در منطقهی گلتپه

اسیر نکردهاند .او گفت ،نیروهای پولیس ،در
چهار کیلومتری این منطقه عقبنشینی کرده
و علت عقبنشینی هم جلوگیری از تلفات
پولیس میباشد.
برخی از مسئوالن امنیتی برای بررسی
ناامنیها و پیشبرد عملیات پاکسازی وارد
این والیت شدهاند .همچنان احمدضیا مسعود،
نمایندهی فوقالعادهی رییس جمهور در امور
حکومتداری خوب و جنرال مرادعلی مراد،
معاون ستاد ارتش روز دوشنبه برای بررسی
ناامنیهای اخیر قندوز ،با شماری از مقامهای
محلی این والیت گفتوگو کردند.

امام کعبه:
گروههای داعش و طالبان از دایرهی اسالم خارج اند
اطالعات روز :شیخ خالد الغامدی ،امام جماعت
کعبه و مسجدالحرام گروههای داعش و طالب
را خوارج خوانده و گفته است که این گروهها از
دایرهی اسالم خارج اند .او گفته است ،طالبان و
داعش از آیات قرآن کریم سوءاستفاده میکنند
و به عقیدهی او ،این گروهها همان خوارج در
زمان خلیفهی چهارم اسالم هستند که آیات قرآن
کریم را برای اهداف سیاسی خود اشتباه تفسیر
کرده و کارهای خود را به اساس این تفسیرات
نادرست ،توجیه میکنند.
او که از شیخهای برجستهی عربستان است ،در

یک سفر هفت روزه به پاکستان آمده است .او
هنگامی که در جمع هزاران نمازگزار در پاکستان
حرف میزد ،گروه داعش در شام و گروه طالبان
در افغانستان را مورد انتقادهای شدید قرار داد
و گفت ،این گروهها با استفادهی سوء از قرآن
کریم ،زنان ،کودکان و مردم بیگناه را میکشند.
آقای غامدی تأکید کرد ،آنهایی که از آیههای
قرآن کریم سوءاستفاده میکنند ،شبیه همان
خوارج هستند .به گفتهی او ،این گروهها همیشه
منبع شر و فساد در درون جوامع اسالمی بوده و
هرگز در دایرهی اسالم و مسلمانان نمیجنگند.

این اولین بار است که امام جماعت کعبه و
مسجدالحرام گروه داعش و طالبان را خارج از
دایرهی دین اسالم میخواند .پیشتر هم یک
مفتی عربستان سعودی عملیات انتحاری را ناروا
دانسته بود.
گروه داعش و طالبان باور دارند که کارهای
آنان مطابق به هدایتهای اسالم و قرآن است.
به گفتهی بعضی از آگاهان دین ،این گروهها
برداشت اشتباه از قرآن و گفتههای اسالم دارند
و کشتن مردم بیگناه را نمیشود توجیه اسالمی
کرد و این اشتباه محض است.

