خطر مسلحسازی ملیشههای محلی
در قندوز
والیت قندوز هفتههاست که توسط طالبان محاصره شده است .نیروهای
امنیتی افغانستان صرف میتوانند به کمک ملیشههای محلی و کمک
خارجی جلو شورشیان را بگیرند .اما این کار هزینه دارد.
امیدواری کمی به نیروهای حکومتی در والیت قندوز وجود دارد؛
نیروهایی که از ماه آپریل تا کنون هدف حملههای طالبان بودهاند .با
اینحال ،این حقیقت است که وضعیت به اندازهی چند روز قبل شکننده
نیست .نظر به گفتههای فرمانده پولیس والیت قندوز ،نیروهای امنیتی
افغانستان به پیشرفتهای چشمگیری علیه طالبان دست یافتهاند...
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حمایت دو هزار روحانی از نیروهای امنیتی در غرب کشور
رقابت چین و هند در افغانستان
افغانستان به لحاظ موقعیت از اهمیت زیادی برای بازیگران کالن سیاست در منطقه
برخوردار است .این اهمیت برای ابرقدرتهای اقتصادی و سیاسی از این جهت است
که رقابتهای اقتصادی جاگزین رقابتهای سیاسی شدهاند .چین و هند به عنوان دو
رقیب پنداشته میشوند .رقابتهای این دو کشور به رقابتهای اقتصادی...
صفحه 4

حمایت روحانیون غرب کشور از نیروهای امنیتی؛

اقدام شایسه در برابر افراط گرایی و خشونت
صفحه2

وزیر مالیه:
برای جمعآوری مالیات تالش میکنیم

طالبان ولسوالی یمگان
والیت بدخشان را تصرف کردند

اطالعات روز :اکلیل حکیمی ،وزیر مالیهی کشور به نمایندگان مجلس گفت که این
وزارت برای جمعآوری مالیات تالش میکند.
او این موضوع را روز گذشته زمانی که برای ارائه توضیحات بیشتر در مورد افزایش
مالیات و نحوهی تطبیق قانون مالیات بر عایدات به مجلس نمایندهگان فراخوانده
ادامه صفحه2
شده بود ،بیان کرد .آقای حکیمی گفت ،با تالشهای جدید...

اطالع روز :مقامهای محلی والیتی بدخشان خبر دادهاند که شورشیان طالب ولسوالی
یمگان این والیت را در تصرف خود درآوردهاند.
شاه ولیالله ادیب ،سرپرست والیت بدخشان گفته که شورشیان طالب از یک هفته
بدینسو این ولسوالی را زیر حملههای شدید قرار داده بودند که پس از حملهی شب
ادامه صفحه2
شنبه ،دیروز مقر ولسوالی را در کنترول خود گرفتند...

دیروز بیش از دو هزار روحانی در غرب کشور از والیتهای فراه بادغیس و هرات
با برپایی گردهمآیی در شهرهرات حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
اعالم کردند .این اولین گردهمآیی روحانیون است که به طور آشکارا در حمایت از
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برگزار شده است .پیش از این...
صفحه 5

رباتها مستقلتر میشوند
رباتها در دنیای امروز ثابت کردهاند که در انجام طیف وسیعی از کارهای مختلف-
از مهار آتشسوزی در جنگل تا ریختن یک پیاله قهوه -از توانمندی بالقوهای برای
کمک به انسانها برخوردارند .یکی از محدودیتهای این دستیاران رباتیک آن است
که اگر به هر علتی آسیب ببینند ،در عمل دیگر کاربردی نخواهند داشت...
صفحه 6
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تکرار تراژدی سقوط
در بدخشان

شهریار فرهمند

مخالفان مسلح دولت بار دیگر بر بخشهای از والیت بدخشان
حمله کردند و ولسوالی یمگان این والیت را سقوط دادند .این
چندمین بار است که تروریستان و مخالفان مسلح دولت در
بخشهای شاملی کشور پیرشوی میکند و ولسوالیهایی را
در بدخشان و قندوز سقوط میدهد.
در چندماه اخیر هزاران تروریست داخلی و خارجی از پاکستان
و نیز والیتهای جنوب و رشق کشور به والیتهای شاملی
تجمع کرده و این والیتها را شدیدا ً ناامن کرده است.
والیتهای بدخشان  ،قندوز  ،تخار و بغالن گواه بیشرتین
فعالیتهای تروریستی جنگجویان داخلی و خارجی میباشند
که همهروزه با نیروهای امنیتی در بخشهای مختلف این
والیتها درگیر میشوند .پس از حملهی مرگبار طالبان
و دیگر گروههای تروریستی بر مواضع نیروهای امنیتی در
ولسوالی وردوج بدخشان ،فعالیتهای این گروهها در شامل
کشور توجه زیادی را به خود جلب کرده است .آنها حملههای
سازمانیافته و گسرتدهای را بر والیت قندوز آغاز کردند و تا
فاصلهی چند کیلومرتی مقر والیت قندوز رسیدند .در نتیجهی
این درگیریها صدها تروریست داخلی و خارجی و نیز دهها
رسباز اردو و پولیس ملی کشته و زخمی شدند.
حضور تروریستان و فعالیتهای مخالفان مسلح دولت در
شامل کشور متفاوت است .آنها چند فراری پابرهنهی طالبان
یا بیجاشدگان عملیاتهای نظامی پاکستان نیستند  ،بلکه
طالبان در هامهنگی با متامی گروههای تروریستی خطرناک
از پاکستان و مناطق رشقی و جنوبی افغانستان ماشین
جنگیشان را به والیتهای شاملی افغانستان انتقال داده و
به گونهی مرتب و هامهنگ مرصوف گسرتش فعالیتها و
استحکامات جنگیشان میباشند .حضور دهشتافگنان در
این والیتها به هزاران تن میرسد و با تجهیزات نظامی قوی
و برنامهی نظامی و استخباراتی منظم و سنجیدهشده در این
والیتها فعالیت میکنند.
به احتامل زیاد ،آنها ابزار یک برنامهی کالن سیاسی-
استخباراتی منطقه میباشند که بازیگردانان اصلی آن
کشورهای منطقه و سازمانهای استخباراتی آنها میباشند.
انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شامل و نفوذ به آسیای
میانه پروژهی کالن منطقهای است که طالبان و متامی
گروههای دهشتافگن رصفا ابزارهای تحقق این بازی
میباشند.
این برنامه اکنون از حد یک گامنه یا فرضیه خارج شده و دارد
به مراحل خطرناک و اصلیاش نزدیک میشود .کشورهای
منطقه همه از این بازی و برنامههای پشت رس آن آگاه اند.
روسیه بارها از تشدید ناامنی در مرزهای شاملی افغانستان
ابراز نگرانی کرده و متامی کشورهای آسیای میانه برای مقابله
با این تهدید در مرزهای رشقیشان با افغانستان آمادگی
میگیرند.
دولت افغانستان با اینکه از جریان این بازی آگاه است؛ اما
به گونهی جدی برای جلوگیری از این برنامه اقدام اساسی
نکرده است .این دولت هنوز هم در بند محاسبات جنگ و
صلح بیمثر گذشته است و مترکز اصلیاش بر مواضع
خالیشدهی طالبان در جنوب و رشق کشور میباشد .مواضعی
که خالی شده و جنگجویان آن برای اشتعال شعلههای یک
جنگ جدید به شامل افغانستان رفتهاند.
دولت افغانستان تهدید تروریستان در شامل کشور را دستکم
گرفته است .اخیرا ً نیروهای امنیتی با عملیات پاکسازی در
والیتهای قندوز و بدخشان ادعا کردند که طالبان را شکست
داده و مناطق را پاکسازی کردهاند؛ اما به دنبال آن هر روز
شاهد یورشهای مرگبار تروریستان بر مواضع نیروهای
امنیتی بودیم .دولت باید بیشرت از این به شامل کشور توجه
کند و اجازه ندهد تروریستان با تجمع در والیتهای بدخشان
و قندوز ،باب جدید جنگ در شامل افغانستان را بگشایند.
دستکم گرفنت این تهدید و بیتوجهی نسبت به فعالیتها و
تحرکات تروریستان در شامل کشور ،به آنها فرصت میدهد
تا بهراحتی بدخشان و قندوز را وزیرستان جنوبی دیگر بسازند.

حمایت دو هزار روحانی
از نیروهای امنیتی در غرب کشور
اطالعات روز :بیش از دو هزار روحانی از والیتهای
هرات ،غور ،بادغیس و فراه روز گذشته در شهر هرات
جمع شده و حمایتشان را از نیروهای امنیتی کشور اعالم
کردند.
هدف از این تجمع ،حمایت و پشتیبانی از عملکرد
نیروهای مسلح کشور که در یکسال اخیر مسئولیتهای
امنیتی کشور را به دوش داشتهاند ،عنوان شده است.
مولوی عبدالرحمان مولویزاده ،خطیب یکی از مساجد
هرات و مدیر مدرسهی عالی جامع این شهر در این مراسم
گفت« :اگر هزار بار به تاریکی لعنت بفرستیم ،جای
روشنکردن یک شمع را نمیگیرد و اگر هزار بار به درد
و رنج لعنت بفرستیم ،جای یک سرباز امنیتی کشور را پر

نمیکند و نیاز است که علما قدم عملی برای حمایت از
این سربازان بردارند».
مولویزاده افزود« :نیروهای امنیتی افغانستان ،فرزندان
عزیز این کشور هستند که سینهی خود را در برابر کسانی
که نمیخواهند صلح و امنیت در کشور حاکم شود ،سپر
کردهاند» .او گفت که آنها برای سالمت نیروهای امنیتی
کشورشان شب و روز دعا میکنند.
مشخص نیست که این تجمع به حمایت از نیروهای امنیتی
خودجوش بوده یا در هماهنگی با نهادهای دولتی بوده
است .اما محمدآصف رحیمی ،والی هرات در صفحهی
فیسبوک خود نوشته که او روز جمعه ( ۱۵جوزا) با
حضور در منازل شماری از شخصیتهای روحانی ،از

خدمات علمی و عرفانی این شخصیتها قدردانی کرده
است.
این اولین بار نیست که عالمان دین با تجمع چند هزار
نفری حمایتشان را از نیروهای امنیتی کشور اعالم
میکنند .چندی پیش هزاران عالم دین در یک اقدام
بیسابقه در شهر کابل حمایتشان را از نیروهای امنیتی
اعالم کردند .این در حالیست که در سال جاری میالدی،
مأموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان پایان یافته
و نیروهای امنیتی به تنهایی مسئولیت تأمین امنیت را در
سراسر کشور به عهده گرفتهاند .نیروهای باقیماندهی
خارجی تنها آموزش و حمایت نیروهای امنیتی کشور را
به عهده دارند.

وزیر مالیه:
برای جمعآوری مالیات تالش میکنیم
اطالعات روز :اکلیل حکیمی ،وزیر
مالیهی کشور به نمایندگان مجلس گفت که
این وزارت برای جمعآوری مالیات تالش
میکند.
او این موضوع را روز گذشته زمانی که
برای ارائه توضیحات بیشتر در مورد افزایش
مالیات و نحوهی تطبیق قانون مالیات بر
عایدات به مجلس نمایندهگان فراخوانده
شده بود ،بیان کرد .آقای حکیمی گفت ،با
تالشهای جدید ،حدود سه میلیون دالر از
قرضههای کابلبانک جمعآوری شده است.

تالشها جریان دارند و افرادی که هنوز
قرضههای خود را پرداخت نکردهاند ،زیر
تعقیب هستند.
وزیر مالیه از دادستانی و پولیس کشور
خواست تا در صورتی که قرضداران
از پرداخت پول کابلبانک خودداری
میکنند ،اقدامات جدی و قانونی را علیه
آنان روی دست بگیرند .پیش از این
شماری از کسبهکاران و تاجران کشور در
کابل تظاهرات کرده و گفتند که وزارت
مالیه ،مالیات شماری از بخشهای کاری را

افزایش داده است.
اما روز گذشته وزیر مالیه گفت که مالیات
بر بنیاد قانون مالیات بر عایدات جمعآوری
میشود و هیچکس حق ندارد به گونهی
خودسر مالیات بخشهای مختلف کاری را
افزایش بدهد .او افزود که تا زمانیکه قانون
از سوی مجلس تعدیل نشده ،هیچکس حق
زیادکردن مالیات را ندارد.
وزیر مالیه در مورد معاش آموزگاران گفت
که وزارت مالیه صالحیت باالبردن معاشها
را ندارد؛ اما روند توزیع بر بنیاد درخواست

وزارت معارف ماهانه به صورت منظم انجام
میشود .از سویی هم ،وزیر مالیه تأکید کرد
که عواید دولت امسال هفت درصد نسبت
به سال گذشته افزایش یافته و در سالهای
آینده این رقم بزرگتر خواهد شد.
او تأکید کرد که دولت سیستم منظم
جمعآوری مالیات را از گمرکات و
والیتها تهیه کرده و کسی نمیتواند از
پرداخت مالیه فرار کند .حکیمی هشدار
داد که در آینده از زورمندان نیز مالیات
جمعآوری خواهد شد.

طالبان ولسوالی یمگان والیت بدخشان را تصرف کردند
اطالع روز :مقامهای محلی والیتی بدخشان خبر دادهاند
که شورشیان طالب ولسوالی یمگان این والیت را در
تصرف خود درآوردهاند.
شاه ولیاهلل ادیب ،سرپرست والیت بدخشان گفته که
شورشیان طالب از یک هفته بدینسو این ولسوالی را زیر
حملههای شدید قرار داده بودند که پس از حملهی شب
شنبه ،دیروز مقر ولسوالی را در کنترول خود گرفتند.
سرپرت والیت بدخشان گفته که نیروهای امنیتی در یک
کیلومتری مقر ولسوالی موضع گرفته و در برابر پیشروی
شورشیان مقاومت میکنند .او افزود که نیروهای محلی
خواستار حمایت هوایی شدهاند.
به گفتهی آقای ادیب شهروندان خارجی فرماندهی گروه

طالبان را در این حمله به عهده داشته و شمار مهاجمان
به بیش از دو صد تن میرسد .همچنان سخیدادخان
حیدری ،آمر امنیت فرماندهی پولیس والیت بدخشان
با تأیید این رویداد گفته که صدها شورشی خارجی و
داخلی بر پاسگاههای پولیس در ولسوالی یمگان حمله
کردهاند .به گفتهی حیدری شمار مهاجمان این حلمه به
سه صد تن میرسد که  30تن آنان شهروندان خارجی
هستند.
سرپرست والیت بدخشان در مورد تلفات نیروهای امنیتی
در این حمله چیزی نگفته؛ اما گفته میشود در جریان
درگیری  12تن از نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

ذبیحاهلل مجاهد ،یکی از سخنگویان این گروه گفته که
مقر ولسوالی یمگان با تمام پاسگاههای پولیس آن در
تصرف جنگجویان این گروه درآمده است.
پیش از این در  25حمل امسال نیز طالبان بر پاسگاههای
نیروهای سرحدی در ولسوالی جرم والیت بدخشان
حمله کردند که در این حمله  33تن از نیروهای اردوی
ملی کشته و شماری هم ناپدید شدند .سپس شورشیان
دستکم هشت تن از سربازان ارتش را سر بریده و
اجسادشان را در محل رها کردند.
بدخشان در شمالشرق کشور واقع شده که با آغاز
حملههای بهاری گروه طالبان ناآرامی در این والیت
شدت یافته است.

استرالیا تا سه سال دیگر
سه صد میلیون دالر به افغانستان کمک میکند
اطالعات روز :اسکات کلیهیر ،مسئول
کمکهای توسعهای استرالیا در کابل
میگوید که کشورش تا سه سال آینده،
هر ساله صد میلیون دالر به افغانستان کمک
میکند.
اسکات کلیهیر ،مسئول کمکهای توسعهای
و متیو اندرسن ،سفیر استرالیا در کابل روز

گذشته با رییس جمهور غنی در ارگ دیدار
کردند .در این دیدار هردو طرف در مورد
گسترش روابط میان دو کشور و کمکهای
استرالیا به افغانستان گفتوگو کردند .آقای
کلیهیر در این دیدار گفت که افغانستان از
جملهی چهار کشوری باقی خواهد ماند
که کمکهای بزرگ استرالیا را دریافت

میکند .او افزود که تعهدات کشورش به
افغانستان ادامه دارد.
به گفتهی اسکات کلیهیر ،تمرکز بیشتر
کمکهای آن کشور در عرصههای زراعت،
برنامهی مدیریت مالی عامه ،حمایت از زنان
و کودکان و احداث سرکها میباشد.
رییس جمهور غنی در این دیدار از حمایت

کشور استرالیا قدردانی و تأکید کرد که
افغانستان روی امور زیربنایی تمرکز بیشتر
دارد.
آقای غنی با تأکید بر عملیشدن تعهدات
کنفرانس لندن گفت که متخصصان
استرالیایی ما را در زمینههای توسعهی
شهری و برنامهی شهر کابل همکاری کنند.

نمایندگان :به خواستهای آموزگاران توجه شود
اطالعات روز :اعتصاب درسی شماری از آموزگاران در
کابل وارد پنجمین روزش شد .آنان میگویند ،تا زمانیکه
دولت به مشکالتشان رسیدگی نکند ،در صنفهای درسی
حاضر نمیشوند.
در پنجمین روز این اعتصاب ،آموزگاران چندین مکتب دیگر
نیز به جمع آنان پیوستند .از سویی هم ،اعتصاب در ارتباط به
این موضوع در والیتهای دیگر نیز در حال گسترش است .با
این حال ،برخى از اعضای مجلس نمایندگا ن خواستار رسيدگى
و توجه به خواستهاى مشروع آموزگاران شده و گفتند که
گسترش و ادامهی تحصن آموزگاران ،کشور را به بحران
خواهد برد.

اما وزارت معارف برآوردهشدن خواستهای آموزگاران را
مربوط چندین اداره و نهاد میداند و میگوید :موضوعی که
به این وزارت بر میگردد ،به زودترین فرصت حل میشود.
کبیر حقمل ،سخنگوی وزارت معارف گفته است« :آموزگاران
چهار خواست دارند که شامل توزیع زمینها ،افزایش معاش،
تغییر در قانون خدمات ملکی و زیادبودن ساعتهای درسی
میشود».
حقمل افزایش ساعتهای درسی را مربوط وزارت معارف
دانسته و گفته است بهزودی به آن رسیدگی میشود و سه
خواست دیگر آنان با مقامهای بلندرتبهی دولتی در میان
گذاشته شده که به زودترین فرصت ،برای آ ن راهحل سنجیده

میشود .به گفتهی حقمل« ،دو شهرک جدید رهایشی در کابل
برای معلمین توزیع میشوند؛ اما تغییر در قانون خدمات ملکی
ش مربوط به چندین وزارت بوده که زمانگیر
و افزایش معا 
است» .شماری از آموزگاران از روز دوشنبه گذشته بدینسو
در کابل اعتصاب درسی کردهاند .آنها میخواهند که معاش
آموزگارن افزایش یابد ،در شهرکهای رهایشی برای آنان
زمین توزیع شود ،در قانون خدمات ملکی تغییرات آورده شود
و ساعتهای درسی نیز افزایش یابند.
همچنان آنها میگویند که حکومت در روزهای اول کاری
خود به آنان وعده داده بود که برای آنان زمین توزیع میکند؛
اما تا هنوز به آن عمل نکرده است.

خطر مسلحسازی ملیشههای محلی
در قندوز
منبع :دویچه وله

نویسنده :وصلت حضرت نظیمی

برگردان :حمید مهدوی
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شهرداری کابل
در صدد بازیافت زبالهها است؟
اسماعیل شهامت  /بی بی سی

والیت قندوز هفتههاست که توسط طالبان
محاصره شده است .نیروهای امنیتی افغانستان
صرف میتوانند به کمک ملیشههای محلی و
کمک خارجی جلو شورشیان را بگیرند .اما این
کار هزینه دارد.
امیدواری کمی به نیروهای حکومتی در والیت
قندوز وجود دارد؛ نیروهایی که از ماه آپریل
تا کنون هدف حملههای طالبان بودهاند .با
اینحال ،این حقیقت است که وضعیت به اندازهی
چند روز قبل شکننده نیست .نظر به گفتههای
فرمانده پولیس والیت قندوز ،نیروهای امنیتی
افغانستان به پیشرفتهای چشمگیری علیه طالبان
دست یافتهاند .جنرال عبدالصبور نصرتی گفت:
«نیروهای ما برخی از ولسوالیها و همچنان مرکز
شهر را تحت کنترول درآوردهاند« ».دشمنان ما
تلفات سنگینی را متحمل شدهاند».
این خوشبینی توسط محمدعمر صافی ،والی این
والیت به اشتراک گذاشته شد که میگوید اوضاع
در قندوز تغییر کرده است« :تمام مناطقی که تحت
کنترول طالبان بودند ،دوباره گرفته شدهاند».
نظر به گفتهی والی قندوز ،از زمان آغاز آخرین
دور جنگ در این منطقهی ناآرام ،حدود 140
تن از جنگجویان طالبان کشته و  120تن دیگر
زخمی شدهاند .حدود  20تن از سربازان افغانستان
کشته و حداقل  28تن دیگر زخمی شدهاند .تا
کنو ن بیش از  10هزار تن از این منطقه فراری
شدهاند.
در عین زمان ،صافی محتاط است .او گفت« :ما
خوب پیشرفت میکنیم؛ اما مقاومت هنوز بسیار
قوی است» .جنگ تقریبا در تمام والیتهای
افغانستان شدت گرفته است .صدها ملیشهی
اسالمگرا به حمالتشان بر پستهای بازرسی
ارتش ادامه میدهند؛ تاکتیک جدیدی که برای
نیروهای امنیتی محلی طاقتفرساست.
کمک خارجی
شورش در قندوز یک پدیدهی جدید نیست؛
از دههی  1990تا کنون به شکل پراکنده وجود
داشته است .پس از تهاجم ایاالت متحده در
سال  2001در افغانستان ،دلیل این شورش بیشتر
توزیع قدرت بود .فیلیپ مونک ،کارشناس در
مؤسسهی آلمانی امور بینالمللی و امنیتی در
برلین ،به دویچه وله گفت« :مردم محروم در قندوز
در برابر هژمونی حزب قدرتمند جمعیت اسالمی
در حکومت محلی به طالبان پیوستند» .مونگ
اضافه کرد« :رهبران تبعیدی طالبان در پاکستان
جنگجویانشان را حمایت کردند و فرماندهان
باتجربه ،جنگجو ،کارشناسان اسلحه و دیگر
منابع را در اختیار آنها قرار دادند» .تحلیل گران
میگویند که شواهد کافی وجود دارد که رهبری

طالبان در پاکستان از جنگ اخیر در قندوز
حمایت کامل کردهاند .نظر به گفتهی صافی ،این
تهاجم توسط مال عبدالسالم از شهر غربی کویتهی
پاکستان سازماندهی شده است.
نظر به گزارشها ،تعداد زیادی از جنگجویان
خارجی در قندوز وجود دارند .صافی گفت:
«طالبان خارجی و داخلی در جنگ شامل اند».
«حدود  2000جنگجو مربوط به طالبانند که
پرچم سفید را حمل میکنند .گروه دیگری از
جنگجویان به «دولت اسالم» وابسته است که زیر
پرچم سیاه میجنگند .ما در این مورد مطئنیم چون
ما جنگجویان کشتهشده را شناسایی کردهایم».
صافی گفت که جنگجویان خارجی عمدتاً از
ترکیه ،تاجیکستان ،ازبکستان ،قرغیزستان و چچین
به قندوز میرسند.
ارتش ضعیف ،ملیشههای قدرتمند
ترسی وجود داشت که قندوز به دست طالبان
سقوط خواهد کرد .مونک میگوید که نیروهای
امنیتی افغانستان صرف قادر بودهاند تا در نتیجهی
کمکهای مالی و لوجیستیکی خارجی ،تهاجم
را دفع کنند .مونگ گفت« :هیچ نشانهای وجود
ندارد که حکومت افغانستان میتواند تا سال
 2024به تدریج بودجه را برای امنیت کشور
افزایش دهد« ».در سال جاری ،ایاالت متحده به
حمایتش از نیروهای امنیتی افغانستان ،با حملههای
هوایی در موارد مشخص ،ادامه داد .این کمک،
در برنامههای اولیه بخشی از برنامهها نبود».
هزاران تن از باشندگان قندوز به ملیشههای محلی
پیوستهاند و در کنار نیروهای امنیتی افغانستان علیه
طالبان میجنگند .بسیاری از افراد جنگجویان
پیشینی هستند که در جنگ داخلی افغانستان
در اوایل دهه  1990شرکت داشتند .اسدالله ،که
در جریان برخوردها میان شورشیان و سربازان
افغانستان از شهر فرار کرده بود ،اکنون در جنگ
دیگری در قندوز درگیر است .وی به دویچه وله
گفت« :من پانزده سال پیش به عنوان یک مجاهد
جنگیدهام .اکنون مجبور شدهام برای دفاع از
کشورم جنگ را از سر بگیرم .من آمادهام».
حکومت افغانستان از حمایت ملیشههای محلی
استقبال کرده است .این ملیشهها ادعا میکنند
که آنها از طرف حکومت مهمات دریافت
کردهاند .کابل این ادعا را رد میکند .برخی از
تحلیلگران هراس دارند که اقدام خودسرانه مسلح
ساختن گروههای غیرقانونی که فرع دولت نیستند،
میتواند عکسالعمل داشته باشد .قانونگذاران
قندوز ،از جمله کمال صافی ،نگران این حالت
اند .کمال صافی گفت« :ما یک دولت ضعیف
و ملیشه قدرتمند داریم .آنها به هیچکسی
پاسخگو نیستند .وضع جاری به بحران دیگر

خواهد انجامید».
آیا جنگ میتواند گسترش یابد؟
جنگ در قندوز پرسشی را مطرح میکند :آیا
طالبان میتوانند پیروزی کوتاه مدت قندوز شان
در والیتهای دیگر کشور تکرار کنند؟ محمد
ظاهر ،یک کارشناس نظامی ،معتقد است که
طالبان در چند ماه گذشته در والیتهای دیگر
جنگیده اند ،هرچند ،تا کنون تمرکز اصلی آنها
روی قندوز بوده است .ظاهر به دویچه وله گفت:
«طالبان در تخار و بدخشان میجنگند .تا کنون،
آنها نتوانستهاند در این مناطق به پیروزیای دست
یابند» .اما این پرسش هنوز پابرجاست :وضع
موجود تا کی دوام خواهد کرد؟

هزاران تن از باشندگان
قندوز به ملیشههای
محلی پیوستهاند و در
کنار نیروهای امنیتی
افغانستان علیه طالبان
میجنگند .بسیاری
از افراد جنگجویان
پیشینی هستند که در
جنگ داخلی افغانستان
در اوایل دهه 1990
شرکت داشتند .اسداهلل،
که در جریان برخوردها
میان شورشیان و
سربازان افغانستان از
شهر فرار کرده بود،
اکنون در جنگ دیگری
در قندوز درگیر است.
وی به دویچه وله
گفت« :من پانزده سال
پیش به عنوان یک
مجاهد جنگیدهام .اکنون
مجبور شدهام برای
دفاع از کشورم جنگ
را از سر بگیرم .من
آمادهام».

محمدارشف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان در
روز جهانی محیط زیست لباس کارگران شهرداری
را به تن کرد و به پاک کردن جادههای کابل
پرداخت.
آقای غنی صبح امروز به وقت محلی تحت تدابیر
ویژه نیروهای گارد ریاست جمهوری با رضاکاران
کابلی به صورت منادین اقدام به جمعآوری
زبالههای شهر کرد.
او در سخنانی از مردم خواست تا در این حرکت
سهم بگیرند .آقای غنی شهر را خانه مشرتک
همه شهروندان خواند و گفت در پاکی این خانه
مشرتک بکوشند .شهرداری کابل میگوید روزانه
هزار کامیون زباله شهری را به حومه پایتخت
منتقل میکنند.
به گفته شهرداری کابل ،شهروندان این شهر
روزانه نزدیک به شش تن زباله تولید میکنند.
نثار احمد حبیبی غوری ،رئیس اداره تنظیف
شهرداری کابل به بیبیسی گفت که ذخیره
زبالههای شهری به اندازهای است که میتوان با
بازیافت آن بخشهای وسیعی از پایتخت را روشن
کرد.
اما فقدان امکانات فنی باعث شده که از این
ذخایر که به طالی کثیف موسوم است ،استفاده
ن حال ،شامر معدودی از
درست نشود .با ای 
رشکتهای خصوصی در بخش بازیافت زباله در
ل اند.
کابل فعا 
در یک روز گرم و آفتابی دوربین فیلمربداری و
وسایل خود را گرفته به شهرک صنعتی کابل رفتم.
شهرکی نسبتا پاک با کوچههای آسفالت شده و
منظم.
از رهگذران نشانی کارخانههای تولید پالستیک
را میپرسم .مرا به کوچهای راهنامیی میکنند
که تعداد زیادی از کارخانههای تولیدی پالستیک
قرار دارند .صدای دستگاههای تولیدی تا بیرون
کارخانه هم میپیچد.
به کارخان ه تولید کفش وارد میشوم .انبار بزرگی از
کفشهای کهنه در وسط محوطه کارخانه توجهم
را جلب میکند .جلوتر میروم .مردی میانسال در
حال پاک کردن این کفشها از مواد زاید فلزی
است.
کمی پیشرت به کارگری برمیخورم که خود را
لعلمحمد معرفی میکند و در حال بیرون کشیدن
مواد خرد شده از دستگاه است .او سه دستگاه
اصلی را زیر نظر دارد .دستگاه اول کفشها را خرد
میکند ،دومی مواد را داغ و تبدیل به دانههای
کوچکتر میکند و دستگاه سومی آن را ذوب
میکند و به قالب میاندازد.
لعلمحمد میگوید " :از این مواد کفش و
رسپایی زنانه و مردانه میسازیم .کفش بچگانه
هم میسازیم .مواد کهنه را از شهر میآورند و
مسئول کارخانه از آنها کیلویی میخرد .روزیصد
تا دو صد جفت کفش و رسپایی تولید میکنیم.
فقط از مواد کهنه استفاده می کنیم ".این منونه
کوچکی از بازیافت زبالههای شهری است .آنچه
را دور میاندازیم ،روزی مجبور میشویم برای
دریافت آن ،دوباره پول بپردازیم .شامر دیگری از
کارخانهها لوله آب و لوازم خانگی تولید میکنند.
صنعت بازیافت زباله تجارتی پرسود در جهان
است و به همین دلیل هم به زباله ،طالی کثیف
موسوم میکویند .بازیافت زباله عالوه بر اینکه
از هدر رفنت منابع اولیه و تخریب محیط زیست
جلوگیری میکند ،منابع مالی بزرگی را در اختیار
دولت میگذارد.
شهرداری کابل با همین دید به زبالههای شهر
مینگرد .آقای حبیبی غوری میگوید که رویای
روشن کردن کابل با زبالههایش را در رس دارد .او
گفت" :برق ،گاز ،دیزل ،الکل طبی ،خشتهایی
که برای جادهها مورد استفاده قرار میگیرند و
بسیاری چیزهای دیگر از زباله به دست میآید".
آقای حبیبی میگوید در حال حارض ذخایر بزرگی
در اختیار شهرداری است که میتوان از آن برای
تولید برق و گاز استفاده کرد.

او افزود" :ما شش میلیون تن زباله را به روشهای
علمی و استانداردهای جهانی در منطقه چمتله
دفن کردهایم .هشتاد سانتی مرت خاک رسش
ریخته شده .لولهکشی منظم در عمق زبالهها
صورت گرفته تا هوای داخلی را بیرون کند و مانع
بروز انفجار شود .در اینجا میتوانیم  ۱۰تا ۱۵
سال نواحی  ۱۱و  ۱۷کابل را برق بدهیم".
با اینهمه ،کابل یکی از نامنظمترین و
غیرمعیاریترین سیستم جمعآوری زباله را در
منطقه دارد.
شهری که به گفته آقای حبیبی باید  ۱۳۵هزار
زبالهدانی در مناطق مختلفش نصب شده باشد،
تنها نزدیک به پنج هزار زبالهدانی دارد .نزدیک به
هشت هزار نقطه رسباز هم برای جمعآوری زباله
تعیین شده است.
ثریا یکی از ساکنان کابل میگوید" :کثافات را
جمعآوری میکنیم .یک جای مشخص وجود
ندارد که آنجا بیندازیم .متام کثافات را جمع کرده
داخل یک کراچی (فرغون) میاندازیم و بعد
کراچی را در بیرون در کوچه خالی میکنیم".
البته گذشته از تاثیرات زیستمحیطی که انباشته
شدن زبالهها در محالت مسکونی دارد ،این طالی
کثیف به محضی که دور ریخته شود ،هزاران
دورهگرد و افراد معتاد به آن هجوم میآورند.
به گفته رئیس تنظیف شهرداری کابل دو سوم
زبالههای مفید شهری توسط همین افراد
جمعآوری و به بیرون کشور قاچاق میشود.
عالوه بر این ،در کوچه پسکوچههای شهر کابل
روزانه تعداد زیادی دورهگرد دیده میشود که در
خانهها را زده و در بدل پولی ناچیز ،اقالمی مانند
پالستیک و فلزات را میخرند.
شهرداری کابل میگوید در پایان روز چیزی که
در محالت جمعآوری زبالهها در سطح شهر باقی
میماند ،عمدتا پسماندههای غذایی ،مواد زاید
ساختامنی ،فضوالت حیوانات و خاک است .البته
اینجا به هزاران دورهگرد ،شهرداری کابل حضور
تقریبا دوصد هزار بز و گوسفند را هم اضافه میکند
که در طول روز از همین زبالهها تغذیه میکنند.
این وضعیت ریاست جمهوری را واداشته تا از
شهرداری کابل بخواهد که طرح تازهای برای
مدیریت زبالههای پایتخت تهیه کند.
آقای حبیبی میگوید کار روی تهیه این طرح آغاز
شده و قرار است که براساس آن مکانهایی برای
انتقال ،بازیافت و تخلیه زباله در شش محل شهر
کابل ایجاد شود.
به گفته او ،زبالهها از ایستگاههای موقت شهری
به یک نقطه منتقل خواهد شد .در آنجا مقداری
بازیافت صورت میگیرد و بعد از آن به محل
عمومی تجمع زبالههای شهری محل تخلیه
منتقل میشود.
او گفت" :از آنجایی که کابل فاقد سیستم
فاضالب شهری است ،تصفیهخانههایی در نظر
گرفته میشود که فاضالب شهری را تصفیه
کند .این تصفیهخانهها از فاضالب ،آب زراعتی
میسازد و بازماندههای این فاضالب را به کود
شیمیایی تبدیل میکند".
آقای حبیبی میگوید اولویت ریاست جمهوری
واگذاری مدیریت زبالههای شهری به بخش
خصوصی است .پیش از این هم به گفته او ،یک
رشکت بزرگ آمریکایی پیشنهاد رسمایهگذاری
بیش از دوصد میلیون دالری در زمینه بازیافت
زبالههای پایتخت را داده است.
دو پیشرشط این رشکت ،تضمین خرید سیساله
برق کابل و معاف بودن از پرداخت مالیات ،باعث
شد این پشنهاد رد شود .شهرداری کابل بسته به
امکاناتی که دارد از زبالههای کابل پالستیک،
کود و آهک تولید میکند.
نگاه مقامها در شهرداری کابل به دولت وحدت
ملی است که رسمایهگذاری آن در زمینه بازیافت
زبالهها میتواند این طالی کثیف را از یک تهدید
بالفعل برای سالمتی شهروندان به منبع بزرگ
درآمد تبدیل کند.
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction

رقابت چین و هند در افغانستان
مرتضی فرامرز

نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی
بخش سیام

مبارزان حق رای زنان3 -
ماری ریچاردسون ،چند نقاشی ارزشمند را در
گالری ملی تخریب کرد و اعالم داشت« ،من
تالش کردم تصویر زیباترین زن در تاریخی
افسانهای را از بین ببرم؛ چرا که دولت ،در
پی تباهکردن خانم پانکهرست -زیباترین
شخصیت تاریخ مدرن -است» .بعضی از
زنان مبارز حتا از این هم پیشتر رفته بودند؛
آنها خانهی یکی از وزیران که با جنبش
آنها خصومت داشت را آتش زدند .دو زن
دیگر تالش کردند یک سالن تیاتر شلوغ
را در دوبلین آتش بزنند و زنی به نام امیلی
ویلدینگ دیویسون ،در مبارزه برای حق رای
جانش را از دست داد .او با بیان اینکه کارش
«یک تراژدی خودخواسته» برای رسیدن
به هدفش است ،در  ،1913در «Derby
 -»Dayبدون شک با آگاهی از خطر جانی
و حتا شاید با میل مرگ -به وسط میدان
مسابقه دوید و اسب پادشاه را متوقف کرد و
به زمین انداخت .او چند روز بعد جانش را
در اثر جراحتها از دست داد .با این حال،
در ابتدا مبارزان و حتا افراد متعصب مذهبی
مانند دیویسون با آنها همدردی عمیقی نشان
دادند .همچنان تعداد زیادی در حمایت از
آنها متحد شدند.
اما حتا در میان مبارزان ،تمام اعضا موافق
تاکتیکهای شدید و خشن جدید که باعث
زندانیشدن تعداد زیادی از زنان میشدند،
نبودند .ترزا بیلینگتون که پیش از آن همکاری
نزدیکی با امیلین پانکهرست داشت ،استفاده
از خشونت را تقبیح میکرد؛ چرا که از نظر او
میتوانست «موجب محکومیت تعداد زیادی
از زنانی شود که در زندگی شخصیشان از
خودگذشتگیهای زیادی کرده بودند که
در بعضی موارد خطرات جانی را هم در بر
میگرفت .همچنان میتوانست به رنجی ناشی
از آسیبهایی وحشتناک و خشونتهای
بیشتر بینجامد» .او میگفت که روآوردن به
خشونت در نتیجهی «انحطاط از انقالب به
بازیهای سیاسی و به عالوه ،تالش آنها
برای نمایش خود نه به عنوان شورشی ،بلکه
قربانیانی بیگناه بود» و این رویکرد را محکوم
میکرد .الیزابت گارت اندرسون بعد از مدتی
از اتحادیه استعفا داد و حتا آدال پانکهرست
علیه استفاده از روشهای خشونتآمیز و
افراطی آنها بود .بنابراین ،به مرور زمان
شکافها میان جنبش افزایش یافت.
در اوایل  ،1908مبارزانی که به دلیل رفتارهای
خشن زندانی شده بودند ،با رفتن به اعتصاب
غذایی ،شروع به اعتراض علیه مقامهای
دولتی کردند .نخستین افراد آزاد شدند؛ اما
با افزایش تعداد آنها ،مقامها برای غذادادن
از آنها به استفاده از زور روی آوردند.
بسیاری از آنها خود را به عنوان قربانیان و
شهیدان راهشان میدیدند .امیلین پانکهرست
و پتیک الورنس بارها زندانی شدند .لیدی
کنستانس لیتون ،نخستین بار در  1909زندانی
شد؛ اما وقتی متوجه شد مقام اجتماعیاش
باعث میشود با او نسبت به زندانیان دیگر

رفتار بهتری شود ،پس از آزادی هویت
اصلیاش را پنهان کرد .او دوباره محکوم شد
و این دفعه هشت بار با استفاده از زور به او
غذا داده شد .با این حال ،سالمتی او برای
همیشه آسیب دیده بود .تصویب «الیحهی
آزادی موقت زندانیان» که به «قانون موش و
گربه» معروف شده بود ،تنشها و بحثهای
زیادی را برانگیخت :زنان زندانی تا زمانی
که سالمتیشان بازمیگشت ،آزاد میشدند
و به محض بازیافتن سالمتیشان ،دوباره
دستگیر میشدند .آنها همدردیهای عمیق
و گستردهای را برانگیختند؛ اما همچنان
با گذشت زمان انتقادهای بیشتری نسبت
به مبارزات آنها ،حتا از جانب حامیان
سابقشان ،به وجود میآمد .برای مثال ،ترزا
بیلینگتون گفت« :به باور من ،بهترین راهی
که پیشروی زنان قرار دارد ،روآوردن به
روشهای احساساتی ،تصمیمهای مستبدانه و
کوتهفکرانه و رویاپردازی نیست».
در این مرحله از مبارزات ،کریستابل
پانکهرست حضور نداشت .او در پاریس بود؛
جایی که زندگی آسوده و حتا تجملی خود را
پیش میبرد و دور از آشفتگیهای روزافزونی
بود که مبارزان حق رای زنان ،در خانه (لندن)
با آن روبهرو میشدند .او در  1910اعالم کرد:
«خانمها! آتشبس موقت خیلی خوب بود؛
اما هیچ چیزی مانند مبارزهی همراه با خشونت
نیست .ما به این جنگ افتخار میکنیم و
شادمانیم؛ چرا که احساس میکنیم ما را
قدرتمند میکند» .یار وفادارش ،آنی کنی
هر هفته او را مالقات میکرد و دستورالعملها
را از رهبر در تبعیدش با خود میآورد.
دیگران ،زنانی خردمند و روشنبینتر ،منتقد
عدم حضور او بودند.
این وضعیت ،در نتیجهی نخستین جنگ
جهانی ،برای همیشه تغییر کرد .در آگست
 ،1914امیلین پانکهرست با رویکردی منطقی
اعالم کرد که مبارزه برای حق رای به حالت
تعلیق در میآید .اما کریستابل -که به نظر
میآمد اقامت کوتاهش در فرانسه توانایی
روشناندیشیدن را از او گرفته است -اعالم
کرد که «تمدن ساختهی انسانها که حتا در
زمان صلح ،ظالم و پر از وحشت بود ،در حال
نابودی است» .او ادامه داد که «جنگ ،انتقام
خداوند از مردمی است که زنان را در انقیاد
نگاه داشتهاند» .سیلویا که همیشه به مراتب
عاقلتر از دیگران بود ،در «جنبش مبارزان
حق رای زنان» یادآوری کرد:
«رنج و قربانیدادن در جنگ ،حقارت و
وحشتی که ناشی از این فاجعهی بزرگ است،
مشکالت اقتصادی بزرگی که در نتیجهی
جنگ برجسته شدهاند ،زنان و مردان را به
هم نزدیکتر کرده است .زنان جنبش حق
رای آموختهاند که بازسازی اجتماعی ،کاری
بزرگ است که زمان زیادی در بر میگیرد».
در  ،1918حق رای به زنان باالی  30سال
اعطا شد و در مارچ  ،1928آنها سرانجام
زیر ادارهی دولت محافظهکار ،در شرایطی
یکسان با مردان به حق رای دست یافتند.

افغانستان به لحاظ موقعیت از اهمیت زیادی برای
بازیگران کالن سیاست در منطقه برخوردار است.
این اهمیت برای ابرقدرتهای اقتصادی و سیاسی
از این جهت است که رقابتهای اقتصادی جاگزین
رقابتهای سیاسی شدهاند .چین و هند به عنوان دو
رقیب پنداشته میشوند .رقابتهای این دو کشور به
رقابتهای اقتصادی در سطح جهان میان کشورهای
غربی و در رأس آن ایاالت متحدهی امریکا ارتباط
دارد .این دو کشور بیم از آن دارند که موقعیت
اقتصادی و جیواکونومیکیشان در آسیا و بازار جهانی
صدمه نبیند و از اهمیت این کشورها کاسته نشود .قدرت
گرفتن چین از نگاه اقتصادی و دستیابی این کشور به
بازار جهانی ،نگرانی زیادی فراروی جایگاه و موقعیت
چین دیگر خودش را دریافته است و بعد
از اینکه به سوی یک اقتصاد توسعهگرا
و نظام نوگرا رو آورده است ،تهدیدی
جدی برای رقیبان جهانیاش شده
است .چین دیگر یک کشور انزواگرا
و انقالبی نیست که اقتصاد ضعیف و
راکدی داشته باشد .چین بازار اقتصاد
جهانی را در قبضهی خودش درآورده
است و این به معنای بازتولید یک رقیب
قدرتمند برای ایاالت متحدهی امریکا
در آسیا بعد از اتحاد جماهیر شوروی
است .دستیابی چین به منبع انرژی
در منطقه و توسعهی سرمایهگذاری
در بخشهای معادن و منابع طبیعی
کشورهای جهان سوم و فقیر شاید
موازنهی قدرت اقتصادی و سیاسی را
در منطقه و جهان ایجاد بکند و بتواند
از تکقطبیشدن قدرت و تأثیرگزاری
سوء آن روی کشورهای ضعیف و
بیثباتی چون افغانستان جلوگیری
کند .وقتی افغانستان میتواند بستری
برای سرمایهگذاری خوبتر باشد که
بتواند موقعیت خوب ژیوپلیتیک خودش
را دریابد و دولتمردان افغانستان
مدیریت خوب داشته باشند و بتوانند
موازنهی این قدرتها را با خود حفظ
کنند ،ورنه سیاست طرد و روی خوش
نشان دادن به یکی ،میتواند در بیثباتی
و ناامنی کشور کمک بکند و دامنهی این
معضل کالن ملی و کشوری بیشتر
امتداد مییابد و افغانستان نمیتواند
این کشورهای قدرتمند اقتصادی را
در بطن خویش جا بدهد و از آنها
استفادههای کالن اقتصادی کند.

برازندهی امریکا ایجاد میکند و این به نحوی تأثیرات
سوء به جایگا ِه امریکا و متحدانش در منطقهی آسیا و
بهخصوص افغانستان دارد.
نقش چین در افغانستان از زمانی برجسته شده است
که این کشور در صدد همکاری در زمینهی آموزش
نیروهای امنیتی افغانستان و سرمایهگذاری در عرصهی
معادن افغانستان برآمده است .این در حالیست که
آمریکا بیشتر در زمینهی امنیتی و سیاسی با افغانستان
همکاری داشته و برای مهو تروریسم و دهشتافگنی
در این کشور و منطقه تالش میکرده و چین در صدد
راهسازی برای گسترش فرصتهای اقتصادی در
منطقهی جنوب آسیا و افغانستان بوده است.
رقابت چین و هند
چین و هند که دو رقیب منطقهای در آسی ا اند،
قدرتهای نوظهور اقتصادی و تسلیحاتی در منطقهی
آسیا اند که در تالش گسترش و توسعهی قدرت
اقتصادیشان درسطح جهان اند .چین گرچند گامهای
مؤثر و بزرگی را نسبت به رقیب آسیاییاش ،هند،
برداشته است و آمادهگی بیشتری برای فراهمسازی
زمینهی توسعهی اقتصادی گستردهتر در سطح جهان
دارد .این رقابتها تنها در بخش اقتصادی خالصه
نمیشوند ،در زمینهی رقابتهای نظامی و سیاسی هم
این دو کشور رودرروی هم قرار دارند .این دو کشور
در سی سال گذشته تنشهای زیادی داشتهاند و این
تنشها میان این دو کشور رقیب گاهی تأثیرات سوء
و گاهی نیک در افغانستان داشتهاند .این دو کشور
در تالش فرصتیابی در زمینههای اقتصادی و داشتن
موقف خوب و روابط استراتژیک با افغانستان اند تا
بتوانند از این طریق به منابع طبیعی دستنخوردهی
افغانستان دست یابند .اینکه این رقابتها میان این
قدرتهای منطقهای چهقدر به سود افغانستان اند ،تا به
ضرر ،امری است که مستلزم داشتن یک سیاست معین
و همچنان ایجاد تعادل و موازنه میان این دوکشور از
سوی دولتمردان افغانستان است که از این دو کشور
به مثابه قدرتهای بزرگ اقتصادی منطقه در زمینهی
بازسازی و امنیت کشور کار بگیرند و این موازنهی
قدرت را بهخوبی مدیریت کنند ،ورنه تنشهای مخرب
و ویرانگر این دو قدرت همسایه باعث ایجاد ناامنی و
تضعیف حاکمیت ملی و همچنان استفادهجوییهای
منفی از منابع طبیعی کشور میشود و تأثیر سوء و
جبرانناپذیری را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
چین تروریسم و افراطگرایی اسالمی را خطر و تهدید
بزرگی برای امنیت خودش میداند ،ولی تا کنون گام
عملیای را برای زدودن بست ِر فعالیت این گروهها
برنداشته است .در صورتی که برای گسترس بازار
تجارت جهانی و به دست آوردن فرصتهای خوب
اقتصادی-تجاری نیاز مبرم به امنیت دارد و باید این
گروهها را از سر راهش بردارد و این تنها زمانی امکان
دارد که چین بتواند همکار سیاسی و اقتصادیاش،
پاکستان را با خود داشته باشد و پاکستان را متقاعد

بسازد تا در زمینهی مبارزه با تروریسم و دهشتافگنی
در منطقه تالش به خرچ دهد و این باعث آمادهسازی
زمینهی سرمایهگذاری در افغانستان و منطقه برای چین
میشود .امری که تا هنوز پاکستان را به صورت جدی
متقاعد و همسو نکرده است .چین در زمینهی امنیت
میتواند نقش ارزندهتری نسبت به رقیبش یعنی هند در
افغانستان بازی کند و این از اهمیت باالیی نیز برخوردار
است .یگانه امیدواریای که میتوان از چین داشت،
این است که پاکستان را در امر مبارزه با ناامنی و آوردن
طالبان در پای میز مذاکره متقاعد کند .این در حالیست
که پاکستا ن امنیت خودش را در ناامنی افغانستان
جستوجو میکند و تا کنون به این باور نرسیده است
که امنیت خودش مستلزم داشتن یک همسایهی امن
میباشد.
نکتهی دیگر اینجاست که پاکستان و چین در رقابت
جدی با هند به سر میبرند .تالش این دو کشور بر این
است تا هند ،نقش ضعیفتری در افغانستان داشته
باشد .خوشبختانه انعطافپذیریای که از سوی
هند در روابط با افغانستان تجربه شده است ،خیلی
امیدوارکننده بوده و از حد یک رابطهی استراتژیک
فراتر رفته و بیشتر نقش صمیمی و سخاوتگرایانه به
خود گرفته است .اما چین از پاکستان به حیث یک
مهرهی خوب در چالشآفرینی سر راه هند استفاده
میکند و آتش رقابت منفی این دو کشور را شعلهورتر
میکند تا بتواند هند را بیشتر سیاسی کند تا اقتصادی.
نتیجهگیری
چین دیگر خودش را دریافته است و بعد از اینکه
به سوی یک اقتصاد توسعهگرا و نظام نوگرا رو آورده
ش شده
است ،تهدیدی جدی برای رقیبان جهانیا 
است .چین دیگر یک کشور انزواگرا و انقالبی نیست
که اقتصاد ضعیف و راکدی داشته باشد .چین بازار
اقتصاد جهانی را در قبضهی خودش درآورده است
و این به معنای بازتولید یک رقیب قدرتمند برای
ایاالت متحدهی امریکا در آسیا بعد از اتحاد جماهیر
شوروی است .دستیابی چین به منبع انرژی در منطقه
و توسعهی سرمایهگذاری در بخشهای معادن و منابع
طبیعی کشورهایجهان سوم و فقیر شاید موازنهی قدرت
اقتصادی و سیاسی را در منطقه و جهان ایجاد بکند و
بتواند از تکقطبیشدن قدرت و تأثیرگزاری سوء آن
روی کشورهای ضعیف و بیثباتی چون افغانستان
جلوگیری کند .وقتی افغانستان میتواند بستری برای
سرمایهگذاری خوبتر باشد که بتواند موقعیت خوب
ژیوپلیتیک خودش را دریابد و دولتمردان افغانستان
مدیریت خوب داشته باشند و بتوانند موازنهی این
قدرتها را با خود حفظ کنند ،ورنه سیاست طرد و روی
خوش نشان دادن به یکی ،میتواند در بیثباتی و ناامنی
کشور کمک بکند و دامنهی این معضل کالن ملی و
کشوری بیشتر امتداد مییابد و افغانستان نمیتواند این
کشورهای قدرتمند اقتصادی را در بطن خویش جا
بدهد و از آنها استفادههای کالن اقتصادی کند.
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حامیت روحانیون غرب کشور از نیروهای امنیتی؛
اقدام شایسه در برابر افراط گرایی و خشونت
فرهاد خراسانی

یادداشتهایسخیدادهاتف
کشتا ِر
رحیمانه هم آمد

دیروز بیش از دو هزار روحانی در غرب کشور از
والیتهای فراه بادغیس و هرات با برپایی گردهمآیی
در شهرهرات حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی
کشور اعالم کردند .این اولین گردهمآیی روحانیون است
که به طور آشکارا در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی
کشور برگزار شده است .پیش از این ،دوماه پیش شماری
از روحانیون در کابل مخالفتشان را در برابر اعمال
تروریستی و انتحاری بیان کردند .اما این روحانیون به
طور صریح موضع طالبان را نکوهش نکردند.
افغانستان یک جامعه به شدت سنتی ـ مذهبی میباشد،
در جامعه سنتی ـ مذهبی روحانیون از جایگاه و اعتباری
باالیی برخور دار هستند .نقش روحانیون در بسیج و
ذهنیت دهی جامعه برجسته و مهم میباشند .این اعتبار
و جایگاه برتر روحانیون در جامعه افغانستان ریشه در
مذهبی بودن جامعه دارد ،روحانیون با وجهی مذهبی که
دارند از احترام و جایگاه باالیی در جامعه مذهبی برخورد
دارهستند .روحانیون در جامعه مذهبی نقش رهبری کننده
اعتقادی و سیاسی جامعه را برعهد دارند ،منبر و خطابه که
بزرگترین جایگاه تبلیغاتی میباشند در انحصار روحانیون
اند و تنها روحانیون میتوانند از این جایگاه به دفاع از
دین و ارزشهای اخالقی سخن برانند .در جامعه افغانستان
روحانیون آنقدر از منزلت و مشروعیت برخوردار
میباشند که حتا تحصیل گردگان و سیاسیون جامعه در
بسیاری موارد جرئت نمیتوانند که در برابر روحانیون لب
به انتقاد بگشایند.
حمایت روحانیون غرب کشور در حالی از نیروهای
امنیتی اعالم شده است که این نیروها بیشتر توسط طالبان
که مدعی دفاع از شریعت و اسالم میباشند کشته میشوند
و این گروه ریختاندن خون کارمندان دولتی ،نهادهای
خیریه و نیروهای امنیتی را جایز میداند و آنرا دفاع از
اسالم تلقی مینمایند .طالبان با برداشت دگم و تاریک

خویش در قالب دفاع از دین بد ترین جنایت و خشونت
را مرتکب میشوند و در طول چهارده سال گذشته هزاران
انسان این سرزمین را تحت شعار دفاع از مذهب کشته اند.
باوجود این جنایت ها و عملکرد ضد بشری این گروه،
روحانیون به طور آشکار و از یک موضع روشن مخالفت
شان را در برابر این گروه و قرائتهای سخت این گروه
بیان نکرده اند .درحالی که این گروه با کشتار انسانهای
بیگناه ،دین را کابوس وحشت و مرگ بر جان مردم
ساخته اند تا از آن به عنوان به ابزاری برای رسیدن به
اهداف سیاسی شان کار بگیرند .وحشت و جنایتی که این
گروه و سایر گروه های بنیاد گرا و افراطی که به نام دفاع
از دین و شریعت مرتکب میشوند بیشتر از تبلیغات ضد
دینی ،اعتقادان دینی مردم را لرزانده و وجه مذهب را بد
معرفی نموده است.
اگر واکنش روحانیون مذهبی را در برابر جنایتهای ضد
بشری طالبان بررسی کنیم ،اغلب واکنشی و فرمایشی
بوده است ،در طول چهارده سال گذشته ما شاهد موضع
گیری قاطعانه شورای علمای مذهبی در برابر قرائت های
سختگیرانه و اعمال جنایت آمیز گروه طالبان و سایر
گروهای افراطی نبوده ایم .در حالیکه نقش روحانیون
در نکوهش این جنایت ها و قرائتهای تندروانه از دین
مهم میباشد.
حمایت دو هزار روحانی غرب کشور از نیروهای امنیتی
یک اقدام شایسته است ،این موضعگیری هرچند دیر اما
قابل تقدیر و ارج گذاری است .روحانیون بیشتر از همه
زمینهها و فرصت های روشنگرایی جامعه را در اختیار
دارند و باید از آن برای صالح جامعه ،تامین امنیت و دفاع
از ارزشهای انسانی استفاده نمایند .روحانیون میتوانند
درمراسم مذهبی و خطبههای شان تلقی و قرائتهای
نادرست از آموزه های دینی را مورد نقد قرار دهند و
بکوشند قرائت و روایتی را از دین ارائه دهند که بانی
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ارزشهای انسانی باشد و وجه و کار کرد مهم دین را در
پیشرفت ،امنیت ،همدیگر پذیری در جامعه تقویت نماید.
بنابرین؛ گفته میتوانیم اقدام روحانیون غرب کشور گامی
جدیدی است که روحانیون دیگر میتوانند از آن الگو
بگیرند و به طور آشکار مخالف شان را در برابر قرائتهای
تندروانه از دین نشان دهند و دولت و نیروهای امنیتی را
در تامین امنیت و پیشترفت جامعه یاری رسانند .خیزش
و مخالف صریح روحانیون در برابر طالبان و گروهای
افراطی این است که مشروعیت مذهبی را که گروههای
افراطی برای خود قایل هستند ،از آنها بگیرد.

حمایت دو هزار روحانی غرب
کشور از نیروهای امنیتی یک اقدام
شایسته است ،این موضعگیری
هرچند دیر اما قابل تقدیر و ارج
گذاری است .روحانیون بیشتر
از همه زمینهها و فرصت های
روشنگرایی جامعه را در اختیار
دارند و باید از آن برای صالح جامعه،
تامین امنیت و دفاع از ارزشهای
انسانی استفاده نمایند .روحانیون
میتوانند درمراسم مذهبی و
خطبههای شان تلقی و قرائتهای
نادرست از آموزه های دینی را مورد
نقد قرار دهند و بکوشند قرائت
و روایتی را از دین ارائه دهند که
بانی ارزشهای انسانی باشد و وجه
و کار کرد مهم دین را در پیشرفت،
امنیت ،همدیگر پذیری در جامعه
تقویت نماید.

مولوی عبدالرحیم مسلمدوست ،یکی از فرماندهان
داعش در افغانستان به بیبیسی گفته که سربریدن
«رحیمانهترین» شکل کشتن است .به نظر من ،کم کم
به یک جای خوب میرسیم .همین یکماه قبل ابوبکر
بغدادی گفت که چه کسی گفته اسالم دین رحمت و
شفقت است ،اسالم دین جنگ و خشونت است .البته
این حرف ایشان است و ما قطعاً قبولش نداریم .ولی
در عین اینکه قبول نداریم ،یک کمی چیز است ،چه
میگویند ،یک کمی نمیدانم ما را چه شده که وقتی
اینگونه حرفها را میشنویم ،خودمان هم به یک مشت
انسان بیادب تبدیل میشویم و کم میماند که بگوییم
این مردکهی حقیقتنشناس و بیگانه با گوهر ناب اسالم
راست میگوید .روشن است که اشتباه میکند .ولی
حرف من سر ابوبکر بغدادی نیست .س ِر خود ماست.
آخر ما را چه شده که دیگر حتا در بن ِد تعارف هم نیستیم؟
بر ما چه رفته که اینقدر بیادب شدهایم؟ آیا این درست
است که به محضی که یک مسلماننمای فاسد و کثیف
و بیخبر از تعالیم عالیهی اسالم سخن مزخرفی در مورد
دین مبین ما گفت ،ما فورا ً احساس کنیم که او راست
میگوید؟ آیا از ما توقع میرود که در حالی که میدانیم
اسالم دین شفقت و عدالت و رحمت است ،تنها به این
خاطر که یک آدم فاسد علیه این دین بزرگ زهرافشانی
میکند ،فورا ً برویم و تاریخ را بخوانیم و بگوییم حقیقت
همین است که ابوبکر بغدادی میگوید؟ به نظر من،
ما نباید به آسانی تسلیم تبلیغات زهرآگین و خصمانهی
افرادی چون ابوبکر بغدادی شویم که میخواهند آن را
بدنام کنند .ما باید از آن ،یعنی از دین مبینمان ،دفاع
کنیم و سعی نماییم با قرائتهای درستتر ،چهرهی
رحمانیتری از دین خود را به مردم نشان بدهیم.
حاال که مولوی عبدالرحیم مسلمدوست (که به غلط
اسم خود را مسلمدوست گذاشته) میگوید سربریدن
رحیمانهترین شکل کشتن انسان است ،ما و شما نباید
فورا ً احساس کنیم که این حرفهای او به دین اسالم ربط
دارند .ما باید طور دیگری احساس کنیم .من این حرفها
را به این خاطر میگویم:
ببینید ،در تاریخ اسالم گاهگاه بر عدهای از افراد فشار
وارد شده .هیچکس منکر این نیست .علتش هم این بوده
که این افراد خفاش بودهاند و خورشید حقیقت را انکار
میکردهاند .اما خوشبختانه ،فعالً ما با چندین قرائت
از دین اسالم سروکار داریم .قرائت بد و خشونتآلود
داریم ،قرائت خوب و صلحجویانه داریم ،قرائت
رحمت و مهربانی داریم و انواع قرائتهای دیگر .حاال
که اینهمه قرائت داریم ،مرض داریم که برویم و همان
قرائتی را انتخاب کنیم که خدای نخواسته چهرهی دین ما
را مغشوش و مخدوش مینماید؟ به این میماند که انواع
رنگهای زیبا و دلپذیر را پیش آدم بگذارند و بگویند که
دیوار خانهی خود را با آنها رنگ کنیم .آیا یک انسان
عاقل از میان آنهمه رنگ ،بدترین رنگ یعنی رنگ سرخ
را انتخاب میکند؟
من از بحث دور میافتم .خوب فکر کنید در این مورد.
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بگو مگو از

رباتها مستقلتر میشوند
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Abdullah Watandar
رویاپردازی سادهلوحانه
به نوع روابط جمهوری اسالمی ایران با شیعیان غیرایرانی
نگاهی بیاندازید:
 .1در عراق از گروههای تندرو فرقهگرای شیعه حمایت
میکند ،هم در مقابل سنیهای عراق و هم در مقابل
نیروهای میانهرو ،سکوالر و ملیگرای شیعهی عراقی؛ در حالی که غیر از نیروهای تندرو
سنی و شیعهی عراقی ،همه میدانند که ایجاد یک عراق یکپارچه بدون فاصلهگرفتن
از تندروی فرقهای اصال ممکن نیست .کار را به جایی رسانده است که در سقوط رمادی،
بخشی از نیروهای طرفدار مالکی و ایران ،دو روز قبل از حملهی داعش به رمادی ،فرار
کرده بودند تا زمینهی تضعیف نخستوزیر میانهرو فعلی را فراهم کنند .این چیزی است
ل تأیید کرده است .فکر میکنید
که یکی از فرماندهان کرد ارتش عراق با جزئیات کام 
نصب تصویرهای بیشمار رهبران ایران در بغداد و عکس خامنهای بر شیشههای موترهای
شبهنظامیان فرقهگرای شیعه یک تصادف است؟ نه خیر .جمهوری اسالمی با این کارها
ت و این شیعیان هم پیروان جان برکف
دارد به همه میگوید که رهبر شیعیان عراق هم اس 
جمهوری اسالمی.
 .2در یمن از گروه تندرو اسالمگرای انصاراهلل حمایت میکن د و این حمایت حتا در مقابل
رییس جمهوری پیشین شیعهمذهب اما سکوالر یمن شدیدتر بود .انصاراهلل امروز عمال
ت و در جهان هم بهشدت
زیدیهای یمن را در مقابل تقریب ًا تمام اعراب قرار داده اس 
منزویشان کرده است .این در حالیست که زیدیهای یمن ،قبال دورههای طوالنی
حاکمیت بر یمن را بدون درگیری جدی فرقهای با سنیها تجربه کردهاند.
 .3در لبنان از گروه تندرو حزباهلل حمایت میکن د و به هیچ نیروی سیاسی غیر از حزباهلل
ال در
اجازه نمیدهد که در میان شیعیان لبنان قد علم کند .حزباهلل ،شیعیان لبنان را عم ً
مقابل کشورهای بسیا ر و اکثریت مطلق اعراب منطقه قرار داده است.
 .4در مقابل آذربایجان که اکثریت مطلق جمعیتش شیعه است ،جمهوری اسالمی ایران
از ارمنستان مسیحی حمایت میکند .چرا؟ چون آذریهای شیعهمذهب ،مستقل و در پی
منافع ملیشان هستند ،نه دنبالهرو سیاستهای ابزارساز جمهوری اسالمی ایران که ظاهر
فریبندهی مذهبی دارد.
 .5در افغانستان بعد از تبدیلشدن دغدغهی ملی-قومی به مهمترین مسئل ه برای بخشی از
سیاستمداران و تقریب ًا اکثریت مردم هزاره ،جمهوری اسالمی ایران در سیاستش در قبال
هزارهها بازنگری کر د و بقیهی داستان را همه میدانیم.
این روابط به ماچه میگویند؟ ساده است .جمهوری اسالمی ایران با توجه به ماهیت نظام
و ادعایی که دارد ،نمیتواند روابط صرف ًا دوجانبهی غیرایدیولوژیک را با شیعیان غیرایرانی
بپذیرد که در آن شیعیان غیرایرانی هم بتوانند مطابق با منافع ملی-قومی ویژهی خودشان
حرفی برای گفتن داشته باشند.
جمهوری اسالمی ایران نمیتواند به همین سادگی بپذیرد که مثال هزارهها با حمایت
ن و با رویکرد واقعبیانه و منطبق با
از یک نظام نیمهسکوالر دموکراتیک در افغانستا 
واقعیتهای افغانستان ،در پی منافع ملی-قومی خود باشند ،با تأکید بر خواستهای مشروع
قومی خویش در افغانستان ،در پی اتحاد هزارههای شیعه و سنی و مذهبی و غیرمذهبی
باشن د و آن وقت چشم به راه کمکهای سخاوتمندانهای شبیه کمک به حزباهلل از
سوی جمهوری اسالمی ایران هم داشته باشند .یا شیعیان عراقی با رویکرد غیرفرقهگرایانه
و با چنگزدن به ناسیونالیزم عربی-عراقی ،عراق را متحد کنن د و الگوی موفق غیر از
الگوی دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسالمی ایران را در کشوری با اکثریت شیعه ،ایجاد
و پیشکش کنند .چنین چیزی برای جمهوری اسالمی ایران ،قابل قبول نیست .کسانی
که به این فکر هستند ،رویا میپرورانند! کمکهای قابل توجه احتمالی جمهوری اسالمی
نوچرا و همراهی با اهداف
ایران برای هزارهها با پوسترها ،ایدیولوژی ،شعارها ،پیروی بیچو 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران میآید .این همه ،میتواند برای جامعهی هزاره ،همگرایی
درونی فرافرقهای این جامعه و روابط این جامعه با بسیاری از جوامع و کشورهای منطقه و
جهان ،کشنده و ویرانگر باشد.


Reza Kateb
بدون گردنبستگی ،باید کج نشست
یک دوست خبر داد و گفت که بچش یمگان بدخشان
سقوط کرد .گفتم با کمی کجخوابیدن ،آدم میفهمد که
تقریب ًا اکثر ولسوالیهای کشور در  24ساعت ،بین  12تا
 18ساعت در حال سقوط به سر میبرن د و تعریف حکومت
از ولسوالی بیشتر تسلطداشتن به چند دربند ساختمان دولتی در مرکز ولسوالیهاست .شاید
نظر سخنگو غیر از این چیز باشد.
باز هم اگر کمی کج بنشینیم ،این وضع زادهی سیاست چند سال اخی ِر زیادهخواهان کشور
است .که میداند که مدت زمان سقوط یمگان و امثال یمگان با سقوط عادی یعنی بین 12
تا حداکثر  18ساعت عیار گردد .تشویش به دل راه مدی ،رفیق.


Hadi Sadeqi

خارج میرود.

شکریه بارکزی شوهرش را که ممنوعالخروج بود،
از میدان هوایی بینالمللی حامد کرزی عبور داد و به
خارج فرستاد .به تاریخ  25حمل حکم ممنوعالخروجی
عبدالغفار داوی صادر میشود و به تاریخ اول ثور با کمک
شکریه بارکزی از میدان هوایی بینالمللی حامد کرزی


Jawad Naji
چند نفر سنگرها را فروخت و فرار كرد ،باميان سقوط كرد
و بودا از شرم فروريخت.
آنهایي كه باميان را رها كرده بودند ،اكنون بازگشتهاند
و قرار است از بياتفاقي ،كينهتوزي و رقابت ناسالم و
شرمآور يكبار ديگر پس از بودا باميان را بر باد دهند و
اين فرصت طاليي و شايد تكرارناپذير را از باميان بگيرند.

رباتها در دنیای امروز ثابت کردهاند که در
انجام طیف وسیعی از کارهای مختلف -از
مهار آت شسوزی در جنگل تا ریخنت یک پیاله
قهوه -از ت وانمندی بالقوهای ب رای کمک به
انسانها برخوردارند .یکی از محدودی تهای این
دستیاران رباتیک آن است که اگر به هر علتی
آسیب ببینند ،در عمل دیگر کاربردی نخ واهند
داشت و قادر به انجام وظایف خود نخ واهند بود؛
اما اخی را ً محققان مطالعات و تحقیقات جدیدی
با هدف رفع این محدودیت انجام دادهاند که
نتایج آن در مجل هی نیچر منترش شده است.
ب راساس نتایج مطالعات جدید محققان ،م یت وان
رباتها را به گ ون های ط راحی کرد که از مدتها
قبل تحت آموزش الزم ق رار گی رند و بر این اساس،
در رشایطی که دچار سانحه یا آسی بدیدگی
م یش وند ،بالفاصله خود را با رشایطی که با آن
م واجه شدهاند تطبیق داده ،ه مچنان به فعالیتی
که در حال انجام آن بودند ،ادامه دهند.
بر بنیاد مطالعات جدید ،رباتهایی که در
حین فعالیت به هر علتی دچار آسی بدیدگی
م یش وند ،م یت وانند با بهرهگیری از تجارب
کس بشده از زندگی شبی هسازیشده ،خودشان
را تعمیر کنند .شاید شنیدن این موضوع شام
را به یاد فیل مهای علمی-تخیلی بیندازد ،اما
حقیقت این است که محققان معتقدند ،رباتها
با در اختیار داشنت چنین امکانی ،نه تنها قویتر
خ واهند شد ،بلکه م یت وانند تأثیرگذارتر از پیش،
از استقالل بیشرتی ب رای انجام فعالی تهای
مختلف برخوردار باشند.
در آزمای شهای انجامشده در این طرح
تحقیقاتی ،محققان یک ربات شش پا را مورد
بررسی ق رار دادند .این ربات شش پا پس از
ای نکه دو پایش آسیب دیده ،شکسته یا حتا
از بدن او جدا شده بود ،در مدت زمان کمرت از
یک دقیقه ت وانست به راه رفنت ادامه دهد .به این
ترتیب ،یک بازوی رباتیک ،حتا با موتورهای
حرکتی یا مفاصل شکسته م یت واند اجسام را در
محل صحیح و مناسب ق رار دهد.
ژان باپتیست مورت ،از متخصصان حوزهی
رباتیک که در این طرح تحقیقاتی با دیگر
محققان ف رانس های همکاری داشته است ،به Live
 Scienceم یگوید :آنچه در این مطالعات بیش
از هرچیز موجب شگفتی ما شده ،این است که
رباتها در فرآیند تطبیق با رشایط پی شآمده
محدودیتی ندارند و حتا در صورتی که با آسیب
شدید م واجه شده باشند ،م یت وانند ب هرسعت
روند درمان و بهبود را طی کنند و فعالیت خود را
از رس گی رند .ما در این آزمای شها رباتها را در
معرض مجموع های از رشایط مختلف ق رار دادیم
و نکت هی قابل توجه این است که آنها م یت وانند
در هر رشایطی ،راهی ب رای بازگشت به کار پیدا
کنند.
رباتهای سازگار
یکی از ویژگ یهای منح رص به فرد رباتها این
است که حتا در محی طها و رشایط سخت و

طاق تفرسا ،مانند اعامق اقیانوسها یا حتا خالی
موجود در فضا ،زنده م یمانند .با وجود این ،سدی
بزرگ و جدی وجود دارد که مانع بهرهگیری از
خدمات رباتیک در محدودهای ف راتر از گسرتهی
کارخان هها م یشود و این مانع ناسازگاری این
دستیاران رباتیک است .وقتی رباتها به هر
علتی آسیب م یبینند ،در عمل دیگر کارایی
ندارند و من یت وانند وظایفی را که پیش از این
مسئ ولیت انجام آن را به عهده داشتند ،به هامن
ترتیب انجام دهند .این در حال یست که ویژگی
سازگاری از مه مترین و شاخ صترین ویژگ یهای
حی وانات و انسانهاست .ب رای مثال ،بسیاری از
س گهایی که یک پای خود را از دست دادهاند،
باز هم م یت وانند بدوند یا انسانها حتا با وجود
ای نکه مچ پای آنها رگ به رگ شده یا به هر
علت دیگری آسیب دیده ،ب هرسعت راهکاری
ب رای وف قدادن خود با رشایط پی شآمده پیدا
م یکنند.
اگر ق رار باشد ب رای پیداکردن بازماندگان
زمی نلرزه یا مهار آت شسوزی در جنگل یا
بررسی و مقابله با بح رانهایی شبیه آنچه در
نیروگاه هست های فوکوشیام اتفاق افتاد ،از رباتها
کمک بگیریم ،الزم است از رباتهایی استفاده
کنیم که حتا اگر آسیب دیدند ،بت وانند به
فعالیت خود ادامه دهند .در چنین رشایطی ،هر
ثانی ه از زمان ارزشمند است .این در حال یست
که چنین محی طهایی معموال غیرقابل پی شبینی
و مخاطرهآمی زند و به همین دلیل ،احتامل ای نکه
رباتها حین فعالیت با تهدید یا آسیب جدی
م واجه ش وند ،دور از انتظار نخ واهد بود .حتا در
محی طهای ایم نتر نیز برخورداری از ت وانایی
سازگاری ب رای رباتها از اهمیت زیادی برخوردار
است .رباتهایی را در نظر بگیرید که در خانه
به سالمندان یا بیامران کمک م یکنند .در این
رشایط نیز حضور رباتهایی که در م واجهه با
هرگ ونه آسی بدیدگی یا محدودیت بت وانند
بدون وقفه به انجام مسئ ولیت ادامه دهند ،بسیار
مهم و رضوری است .تا کنون بهبود رباتها
پس از آسی بدیدگی مستلزم تشخیص اولیه از
سوی کارشناسان و ب رنام هی در نظر گرفته شده
ب رای تعمیر یا تعویض بخ شهای آسی بدیده
بوده است .حتا اگر رباتی به مجموع های از
ح سگرهای گ رانقیمت مجهز باشد و بت واند
از طریق این حسگرها مشکلی را که با آن
م واجه شده تشخیص دهد و ط راح ربات نت واند
مشکالت و م وانع احتاملی ربات را پی شبینی
کند ،بهرهگیری از حسگ رها مشکلی را حل
من یکند.
حی وانات مجروح بر بنیاد آزمون و خطا بر
مشکالتی که با آن م واجه م یش وند ،غلبه
م یکنند .بر این اساس ،آموخت هاند که اگر لنگ
لنگان راه بروند ،دردی که هنگام راهرفنت در پای
خود احساس م یکنند ،کمرت خ واهد شد .اگرچه
دانشمندان ب رای ب رنام هریزی رباتها از روش
آزمون و خطا بهره م یگی رند؛ اما معموال حداقل

 15دقیقه طول م یکشد تا این ربات بت واند از
پس مشکالت سادهای که با آن م واجه م یشود،
برآید .اکنون دانشمندان ب رنام هی آزمون و خطایی
را ط راحی کردهاند که به رباتها امکان م یدهد،
در مدت زمان کمرت از دو دقیقه بدون در اختیار
داشنت مجموع های از ح سگرها خود را با
آسی بهای احتاملی که با آن م واجه م یش وند،
تطبیق و به فعالیت خود ادامه دهند .مه مترین
کاربرد این یافت هها ،در اختیار داشنت رباتهایی
است که م یت وانند ب رای مدت زمانی طوالنی
بدون نیاز به خدماتی که از سوی تعمیرکاران
ارائه م یشود ،در خدمت انسانها باشند و در
انجام کارهای مختلف آنها را یاری کنند.
یادگیری از تجارب کسب شده
دانشمندان بر این باورند که حی وانات از ابتدا با
چگ ونگی مقابله با آسی بهای احتاملی آشنایی
ندارند ،بلکه از رفتارهای مختلف به تج رب ههایی
دست پیدا م یکنند و بر این اساس رفتارهای
مختلفی را هوشمندانه انتخاب م یکنند و در
نهایت یکی از بهرتین رفتارهایی را که م یت واند
در این رشایط به آنها کمک کند ،انتخاب
م یکنند .رباتهای ط راح یشده که در این طرح
تحقیقاتی ارائه شده ،از این ویژگی برخوردارند.
به این ترتیب ،پیش از ای نکه یک ربات به
کار گرفته شود ،دانشمندان از یک ب رنام هی
شبی هسازیشده کمپیوتری ب رای ترسیم نقش های
از ه زاران حرکت مختلف توسط ربات استفاده
و پی شبینی م یکنند کدام یک از این الگوهای
حرکتی هنگام م واج هشدن با سانحه م یت واند
مؤثر باشد .این شبی هسازیها مجموع های
از تجارب اندوخت هشده ب رای ربات است که
م یت واند از آنها بهره گیرد .به گفت هی مجریان
این طرح تحقیقاتی ،زمانی که یک ربات دچار
سانحه م یشود ،با در اختیار داشنت چنین
امکانی ،شبیه یک دانشمند عمل م یکند .این
ربات در بارهی رفتارهای مختلفی که م یت وانند
در این رشایط کارآمد باشند ،تصویری در ذهن
دارد .این پی شبین یها بر اساس ق رار گرفنت
ربات در یک موقعیت شبی هسازیشده ،مانند
تج رب های ب رای ربات ثبت م یشود .در این رشایط
ربات یکی از تج رب ههای اندوخت هشده را به کار
م یگیرد و در مدت زمان کوتاهی بر مشکلی
که با آن م واجه شده ،غلبه م یکند .ممکن است
تصور شود این روش مستلزم رصف هزین هی
قابل توجهی است؛ اما محققان بر این باورند
که این روش از نظر اقتصادی نیز به رصفه است.
چنانچه رباتی مجهز به تج رب ههای اندوخت هشده
در محی طهای شبی هسازیشده باشد ،دیگر به
ح سگرهای پیچیدهی داخلی نیاز ندارد.
محققان قصد دارند این شیوهی جدید
را در رباتهای پیرشفته و در محی طهای
شبی هسازیشدهی واقعی مورد بررسی ق رار
دهند تا در آیندهای نه چندان دور ،رباتهایی
مستق لتر در مقایسه با رباتهای امروزی ط راحی
کنند( .جام جم آنالین)
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موافقت برلوسکونی
با فروش سهام میالن
رسانجام مالک کنونی باشگاه میالن
موافقت کرد تا بخشی از سهام این
باشگاه بزرگ ،به رسمایه دار تایلندی
واگذار شود.
پس از نزدیک به  8هفته مذاکرات پیچیده
و کشمکش بین تایلندیها و سیلویو
برلوسکونی ،مالک آث میالن ،شب
گذشته موافقت خود با انتقال  48درصد

از سهام باشگاه به "،"Bee Taechaubolتاجر
تایلندی را اعالم کرد.
بدین ترتیب  52درصد سهام در اختیار
رشکت برلوسکونی "فین اینوست" باقی
خواهد ماند و تا زمانیکه این رشکت
بتواند  52درصد سهام خود را حفظ کند،
برلوسکونی نیز رئیس میالن باقی خواهد
ماند.

تیاگو سیلوا:
برزیل در دوره گذار است
تیاگو سیلوا ،کاپیتان برزیل معتقد است که تیمش
همچنان در دوره گذار قرار دارد و شانس باالیی برای کسب
قهرمانی کوپا آمریکا ندارد.
دونگا موفق شد پس از شکست  1-7در جام جهانی که
وجهه ی برزیل را نابود کرد ،دوباره این تیم را به اوج برگرداند
و  8پیروزی پیاپی برای آنها به دست آورد .با این حال ،سیلوا
عنوان کرد که تیمش در دورهی گذار قرار دارد و شانس اول
کسب قهرمانی نیست.
او گفت ":البته اینکه بگوییم در بهرتین فرمامن نیستیم،
اجتناب ناپذیر است .کلمبیا جام جهانی خیلی خوبی پشت
رس گذاشت ،آرژانتین به فینال رسید .برزیل یک نتیجه
بسیار ضعیف مقابل آملان کسب کرد .پس از آن ،تیم دچار
تغییراتی شد ،بازیکنان جدید اضافه شدند و تاکتی کهای
جدید در نظر گرفته شد .بنابراین کمی زمان م یبرد تا دوباره
به اوج برگردیم ولی در آینده نزدیک ،نتایج افتخار آمیزی
کسب خواهیم کرد".

پیرلو:
از روز اول به دنبال قهرمانی  clبودم

آندره آ پیرلو ،هافبک یوونتوس دیروز عنوان
کرد که از روز اول حضورش در یوونتوس،
قهرمانی در چمپیونزلیگ هدفش بوده است.
پیرلو دیشب در فینال چمپیونزلیگ ،در
برلین به مصاف بارسلونا رفت تا در صورت
پیروزی ،کسب سه گانه را جشن بگیرند.
ستاره ایتالیایی عنوان کرد که از روز اول
حضورش در یووه در اندیشه قهرمانی در
چمپیونزلیگ با این تیم بوده است.
او گفت ":هنوز روزی را که به یووه آمدم به
خاطر دارم .با آندره آ آنیلی درباره اهداف
صحبت م یکردیم .حتی آن موقع هم

قهرمانی چمپیونزلیگ اولین هدف من در
یووه بود .من به تغییر نیاز داشتم و یووه
پروژه ای در دست داشت که برای من از هر
چیزی جذابتر بود .کونته خیلی مقتدر بود
ولی همچنین عطش باالیی برای قهرمانی
داشت زیرا تیم از دو فصل بسیار ضعیف به
دست او رسیده بود .آلگری با انگیزه باالیی
به تیم اضافه شد و به همه ثابت کرد که
درباره اش اشتباه فکر م یکنند .شاید در
اولین دیدارم با او ،از دستش ناراحت بودم
ولی واقعا در میالن هیچ اتفاقی بین ما
نیفتاد".



مارتینو :از هر تصمیم دیماریا
حمایت میکنیم


فروش بنزما به منچستریونایتد
برای جذب دخیا
امروز خربی در رسانه های انگلیسی
منترش شد مبنی بر مذاکره مدیر
برنام ههای کریم بنزما با منچسرتیونایتد،
برای انتقال این بازیکن به جمع
شیاطین رسخ.
بنزما پس از امتام فصلی که برای او
و رئال مادرید توام با ناکامی بود به
تعطیالت رفته و هفته گذشته در لندن
مشغول خوش گذرانی بود .طبق ادعای
رسانه های انگلیسی ،مذاکرات او با
باشگاه منچسرتیونایتد چند روزی است
که رشوع شده و ممکن است او فصل
آینده از رئال مادرید جدا شود .شایعاتی
در مورد عدم عالقه بنیتس ،رسمربی
جدید رئال به بنزما و جای نداشنت او در
ایدههای تاکتیکی این مربی به گوش
م یرسد.
از سویی ،باشگاه رئال مادرید نیز به
شدت خواهان به خدمت گرفنت داوید

دخیا ،دروازه بان یونایتد است و حتی
با خود او نیز به توافقات کامل دست
یافته .دخیا نیز از طرق ایجنتش به
اطالع مدیران یونایتد رسانده است که
فصل آینده قصد دارد به رئال مادرید
بپیوندد.
پاسخ منچسرتیها به رئال مادرید تا
بدین لحظه منفی بوده و آنها دخیا
را غیرقابل فروش دانسته و هر گونه
مذاکره برای این بازیکن را منتفی اعالم
کردهاند .طبق ادعای  ،ASاحتامل اینکه
رئال یها با انتقال کریم بنزما به یونایتد
موافق کنند بسیار باالست .دلیل این
امر هم آسانتر شدن راه انتقال دخیا
به رئال است .فروش بنزما هم از نظر
مالی رئال را صاحب بودج های مناسب
برای خری دهای تابستانی خواهد کرد
هم اینکه آنها به هدفشان که جذب
ذخیاست نزدی کتر خواهند شد.

جراردو مارتینو ،رسمربی آرژانتین عنوان کرد که از هر
تصمیمی درباره آینده دی ماریا حامیت خواهد کرد.
دی ماریا پس از یک فصل درخشان با رئال مادرید،
راهی منچسرتیونایتد شد ولی نتوانست درخشش در
پیراهن سپیدپوشان را در اولدترافورد تکرار کند .او از
ماه اوکترب موفق به گلزنی نشد و تا پایان فصل ،به
نیمکت نشین تبدیل شده بود.
مارتینو در کنفرانس خربی گفت ":درباره آنخل باید
بگویم که این تصمیامت شخصی هستند .سخت است
که به او توصی های به قصد کمک کنم .این تصمیم
توسط او و خانوادهاش اخذ م یشود .تنها چیزی که
م یتوانم بگویم این است که شکی در غرور و کیفیت
او نیست و پیرشفت خواهد کرد .منطقی است ،او
م یخواهد بهرتین عملکردش را در یونایتد داشته باشد.
او فصلی را سپری کرد که پایان خوبی نداشت ولی
رشوعش عالی بود .دامئا در حال نوسان بود .او م یداند
که باید این ذهنیت را عوض کند .هر چیزی که او را
خوشحال کند ،از آن حامیت خواهیم کرد".



توافق بارسلونا
و سویا برای انتقال ویدال

الکس ویدال ،مدافع راست اهل کاتالونیای
باشگاه سویا را از این پس باید بازیکن
بارسلونا بدانیم.
با وجود اینکه خرب رسمی این انتقال از
سوی هیچ کدام از دو باشگاه بارسلونا
و سویا اعالم نشده اما نرشیه اسپورت
کاتالونیا امروز گزارش داد که توافقات بین
دو باشگاه نهایی شده و ویدال با مبلغ 10
میلیون یورو با قراردادی  5ساله به بارسلونا
پیوسته است .قرار است هفته بعد ،این

انتقال رسمی شود.
ویدال سابقه بازی برای آملریا را نیز در کارنامه
دارد و فصل گذشته یکی از ستونهای سویا
محسوب م یشد .او جایگزین دنی آلوس در
منطقه راست دفاعی بارسلونا خواهد شد.
طبق ادعای اسپورت ،ویدال به دلیل
محرومیت بارسلونا از خرید بازیکن ،تا
ژانویه  2016تنها در مترینات تیم جدیدش
حارض خواهد بود و از ابتدای سال آینده
م یتواند برای بارسا به میدان برود.

گرت بیل ،هافبک رئال مادرید عنوان کرد
که قصد جدایی از این باشگاه را ندارد و
م یخواهد در جمع سپیدپوشان مباند.
هافبک  25ساله که با  100میلیون یورو
از تاتنهام به رئال پیوست ،در فصل دوم
نتوانست درخشش فصل اولش را تکرار
کند و انتقادات بسیاری از او به خاطر
عملکرد ضعیفش شد .منچسرتیونایتد از
مشرتیان پر و پا قرض او بوده و گزارشها
حاکی از آن است که شیاطین رسخ قصد
دارند پیشنهادی نجومی برای خریدش
ارائه دهند ،هر چند که ستاره ولزی قصد
جدایی ندارد.
او در مصاحبه با سان در پاسخ به این
سوال که آیا فصل بعد در رئال خواهد بود

گفت ":البته بله .من بازیکن رئال مادرید
هستم و مثل همیشه ادامه خواهم داد .از
حضور در این تیم لذت م یبرم و امیدوارم
بتوانم ادامه دهم .احساس آرامش م یکنم.
به بازی کردن و کسب جام در رئال فکر
م یکنم .هدف من پیرشفت است و اینکه
بتوانم تا حد ممکن جام به دست آورم".
بیل درباره شایعه اختالف با رونالدو گفت":
این ها همه شایعه هستند .من در زمین
متام تالشم را م یکنم که به هم تیم یهایم
کمک کنم .مردم سعی م یکنند مشکالتی
به وجود آورند که وجود خارجی ندارد .در
زمین مسابقه و مترینات ،ارتباط خوبی با
رونالدو دارم .با بهرتی نها مترین م یکنم تا
بتوانم تا جایی که م یشود پیرشفت کنم".

مسی:
دوستی ،کلید موفقیت  msnبوده

بلیطهای  3000یورویی
در بازار سیاه برلین

 40هزار هوادار دو تیم بارسلونا و یوونتوس
دیروز در برلین حضور داشتند تا از نزدیک
دیدار تی مهای محبوبشان در فینال لیگ
قهرمانان را متاشا کنند.
این بازی دیشب در ورزشگاه املپیا
اشتادیون شهر برلین برگزار و طبق
گزارش وبسای تهای اسپانیایی ،در اطراف
ورزشگاه ،بازار سیاه برای فروش بلیط های
بازی ایجاد شده بود .متام بلی طها پیش
از این از طریق اینرتنتی پیش فروش شده
بود اما هنوز بودند هوادارانی که به امید

گرت بیل:
در رئال میمانم





پیدا کردن بلیط در بازار سیاه خودشان را به
ورزشگاه رساندهاند.
قیمت بلیط بازی به نسبت ارزش جایگاه،
از  70تا  390یورو بوده اما دیروز بلیط هایی
به قیمت  3000یورو نیز از طریق سودجویان
به فروش میرسید .هواداری که از مکزیک
برای تشویق بارسلونا خود را به برلین
رسانده بود گفت ":بی خیال هتل و بلیط
برگشت شده ام و در حال جستجوی بلیط
در بازار سیاه هستم .بلیط  3000یورویی به
من پیشنهاد شده است".





هندرسون:تاثیر راکیتیچ
دربارسا غیرقابل انکار است

جوردن هندرسون ،هافبک لیورپول عنوان کرد که ایوان
راکیتیچ ،نقش بی بدیلی در خط هافبک بارسا ایفا
م یکند.
دو تیم یوونتوس و بارسلونا دیشب در فینال چمپیونزلگ
به مصاف یکدیگر رفتند .در گفتگو ها حول این دیدار،
بیشرت صحبت از مثلث خط حمله ی بارسا،MSN ،
متشکل از مسی ،نیامر و سوارز بود ولی هندرسون
معتقد بود که راکیتیچ ،نقش مهمی در موفقیت بارسا
در طول فصل جاری داشته است.
او گفت ":راکیتیچ از آن بازیکنانی بود که در دیدار آنها
مقابل سیتی که از نزدیک متاشا م یکردم ،به دقت زیر
نظر داشتم .او مثل نیامر ،مسی و سوارز متجید من یشود
ولی تاثیرش فوقالعاده است .کیفیتش غیرقابل انکار
است .همه تنها از  3مهاجم بارسا صحبت م یکنند در
حالی که راکیتیچ نقش مهمی در درخشش آنها ایفا
م یکند".
راکیتیچ در مجموع 38 ،بازی برای بارسا انجام داده و به
خوبی جای ژاوی در خط میانی بارسا را پر کرده است".

لیونل مسی ،فوق ستاره بارسلونا معتقد
است که رابطه ی خوب بین او ،نیامر و
سوارز باعث موفقیت مثلثشان در خط حمله
ی بارسا شده است.
مثلث  MSNموفق شد با به مثر رساندن
 120گل ،رکورد  118گلی که فصل -12
 2011توسط رونالدو-بنزما-هیگواین به ثبت
رسیده بود را بشکند و به گلزن ترین مثلث
هجومی تاریخ تبدیل شود .مسی معتقد
است که این موفقیت مدیون رابطه ی خوب
او با سوارز و نیامر است.
او گفت ":ما  3نفر خیلی رابطه ی خوبی
با هم داریم ،نه تنها در درون زمین بلکه
در خارج آن .فکر م یکنم اگر خارج زمین
رابطه ی خوبی داشته باشید ،این موضوع
به داخل زمین هم رسایت خواهد کرد.
درک متقابلی بین ما وجود دارد که کار را
برایامن آسانتر م یکند ولی تالش بسیاری
هم پشت این موفقیت است .سال گذشته،
فصل بی ثباتی را پشت رس گذاشتم .مدت
زیادی به دلیل مصدومیت دور از میادین
بودم و بازیهای زیادی از دست دادم .وقتی

به میادین برگشتم ،هیچگاه حس خوبی
نداشتم 2014 .سالی بود که سعی کردم
آن را به رسعت فراموش کرده و به بهرتین
فرمم بازگردم و تاثیر همیشگ یام را بر تیم
بگذارم .خوشبختانه ،حاال احساس خوبی
دارم".
مسی دیروز درباره فینال چمپیونزلیگ
گفت ":این فینال چمپیونزلیگ است،
بنابراین باید با دقت پیش برویم زیرا
م یدانیم که کار آسانی پیش رو نداریم.
رویای ما پیروزی در این دیدرا است.
م یدانیم که مقابل حریف خطرناکی قرار
خواهیم گرفت .آنها یک تیم بزرگ و
قدرمتند هستند و هر چیزی در فینال ممکن
است رخ دهد ولی مثل دیگر فینالها برای
آن آماده خواهیم شد .یوونتوس فصل
بسیار خوبی را پشت رس گذاشته و در ایتالیا
قهرمان شده است .آنها با شکست دادن
تیم قدرمتندی مثل رئال به فینال رسیده
اند .بازیکنان بزرگی مثل ت هوز ،پیرلو و
پوگبا را در اختیار دارند .از لحاظ دفاعی نیز
ساختار قوی دارند".

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

آدرس :کوته سنگی ،سرک سه سیلو،
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
یکشنبه 17جوزا  1394 ،سال چهارم  شماره 853

web: www.etilaatroz.com

نمایندگان:
اختالف میان داعش و طالب به نفع افغانستان است
اطالعات روز :برخی از اعضای مجلس
نمایندگان در پی اختالف میان داعش و طالب
میگویند که این مورد به نفع افغانستان است
و حکومت با مدریت قوی ،باید از این اختالف
به نفع تأمین امنیت بهتر در کشور استفاده
کند.
در این اواخر گزارشهایی از اختالف گروه
داعش و طالب در شماری از والیتهای
کشور به نشر رسیدند .در آخرین مورد  10عضو
طالب از سوی گروه داعش سر بریده شدند.
از سویی هم ،به تازگى مولوی عبدالرحيم
ُمسلمدوست که خود را رهبر گروه داعش در
افغانستان میخواند و در گذشته روابط نزديکی
با طالبان داشته ،اختالفها و درگيرى ميان
اين دو گروه را تأیيد کرده است.
با اینحال ،شماری از اعضای مجلس
نمایندگان باور دارند که وجود اختالف میان
این دو گروه میتواند به نفع افغانستان تمام
شود .قاضى عبدالرحيم ،نمايندهی مردم
بادغيس در مجلس گفت که طالب و داعش
افکار متفاوت دارند؛ طالب خواستار امارت؛ اما
داعش خواستار خالفت است .به اين لحاظ،
يک نوع تفاوت فکرى در بينشان ديده
میشود و حتا در بعضى موارد داعش عليه
طالب اعالم جهاد کرده است.
او افزود که دولت بايد با مديريت قوى و بحث
استخباراتى بسيار فعال ،از اختالفها ميان

اين دو گروه به نفع صلح و ثبات در کشور
استفاده کند .همچنان مولوى شاهداهلل شاهد،
ت که
نمايندهی مردم کنر در مجلس گف 
طالب و داعش يکى نيستند؛ در فکر ،راهکار
اهداف هردو گروه تفاوت زيادى وجود دارد.
و
ِ
طالبان بنياد افغانى دارند .به اين معنا که
تمامى فعاليتهاىشان محدود به جغرافياى
افغانستان است؛ اما داعش از جامعهی عرب
سرچشمه گرفته و فعاليتهایش به يک
جغرافياى خاص محدود نيست و سرحد را
قبول ندارد.
او افزود« :حکومت از اين اختالفات استفادهی
خوب نمايد و تا هر اندازه که میتواند طالبان
افغان را تشويق به پروسهی صلح نمای د تا راه
براى مذاکرات بيناالفغانى گشوده شود».

از سویی هم ،شماری از کارشناسان نیز به این
باورند که اختالف میان این دو گروه افزایش
یافته و طالبان بیشتر تحت فشار قرار دارند .به
باور آنان ،طالبان از يکسو با نيروهاى امنيتى
افغان و از طرف ديگر با داعش در جنگ اند
که اين مسئله میتواند در تضعيف آنها نقش
مهم داشته باشد.
این کارشناسان معتقدند که گسترش چنین
اختالفها میتواند طالبان را مجبور به مذاکره
با دولت کند .اختالف بين گروه داعش و طالب
در حالى تشديد يافته که پيش از اين ابوبکر
البغدادی ،رهبر داعش ،مال محمدعمر ،رهبر
طالبان افغانستان را يک جنگساالر بیسواد،
نادان و خالی از ارزش و اعتبار روحانيت و
سياست خواند ه بود.
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بیش از  30دانشآموز دختر
در بامیان مسموم شدند

اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت بامیان خبر
دادهاند که روز گذشته بیش از  30تن از دانشآموزان یک
مکتب دخترانه در ولسوالی پنجاب این والیت مسموم
شدهاند .این رویداد حوالی ساعت  9صبح روز گذشته در
لیسهی دخترانه در مرکز ولسوالى پنجاب واليت باميان رخ
داده است .هنوز انگیزهی این موضوع مشخص نشده؛ اما
مسئوالن بامیان از آغاز تحقیقات در این باره خبر دادهاند.
به گفتهی این مسئوالن ،وضعیت صحی دستکم پنج
تن از این دانشآموزان وخیم است .گفته میشود که این
دانشآموزان دچار سردردی و اسهال شدهاند.

ت عامهی ولسوالى پنجاب بامیان
دکتر اميناهلل ،مدير صح 
با تأیید این رویداد گفته ،مکتب یادشده به خاطر این حادثه
تعطیل شده است .اما شاهدان عینی از مسمومشدن
نزدیک به  90دانشآموز در این لیسه خبر دادهاند .در
همین حال ،محمدرضا ادا ،رييس معارف باميان گفته است
که بررسىها برای معلومشدن علت اين رويداد جریان
دارند.
مسمومشدن دانشآموزان خبری تازه نیست ،بلکه
در سالهای گذشته صدها دانشآموز در شماری از
مکتبهای کابل و والیات مسموم شدهاند.

وزارت دفاع:
 71شورشی طالب کشته شدند

اطالعات روز :وزارت دفاع کشور با نشر خبرنامهای
از کشتهشدن  71شورشی طالب در سه روز گذشته
در نتیجهی عملیاتهای اردوی ملی در والیتهای
مختلف خبر داده است.
در خبرنامهی وزارت دفاع آمده که بر عالوهی 71
کشته 78 ،تن از شورشیان طالب زخمی و  2تن دیگر
توسط سربازان اردوی ملی بازداشت شدهاند .به نقل از
این خبرنامه ،این عملیات در مربوطات ولسوالیهای
اندر و واعظ والیت غزنی ،علیشنگ والیت لغمان،
سروبی والیت کابل ،موسیخیل و علیشیر والیت
خوست ،پل علم مرکز والیت لوگر ،دهراوود ،چارچینو،
چنارتو ،چوره ،ارزگان خاص و سراب والیت ارزگان
راهاندازی گردیده بود.
بخشی دیگر از این عملیات در گیزاب و کجران والیت
دایکندی ،نیش ،شاهولیکوت ،خاکریز و پنجوایی

والیت قندهار ،جرم ،بهارک و یمگان والیت بدخشان،
امام صاحب والیت قندوز ،چمتال والیت بلخ ،مرکز
والیت سرپل ،قالت مرکز والیت زابل ،نوزاد ،سنگین
و کجکی والیت هلمند صورت گرفته است.
به گفتهی وزارت دفاع ،در این عملیات مقداری سالح
و مهمات نیز به دست آمده و یکتعداد ماینهای
مختلفالنوع نیز کشف و خنثا شده است .در همین
حال ،از اثر انداخت سالح سنگین دشمن و انفجار
ماینهای کنار جادهای در سه روز گذشته در نقاط
مختلف کشور  6تن از نیروهای ارتش ملی کشته
شدهاند.
این در حالیست که حملههای بهاری طالبان در دو
ماه اول امسال بیش از پیش افزایش یافته و در حال
حاضر در شماری از والیتهای کشور درگیری میان
شورشیان و نیروهای امنیتی جریان دارد.

