
افغانستان به لحاظ موقعیت از اهمیت زیادی برای بازیگران کالن سیاست در منطقه 
برخوردار است. این اهمیت برای ابرقدرت های اقتصادی و سیاسی از این جهت است 
که رقابت های اقتصادی جاگزین رقابت های سیاسی شده اند. چین و هند به عنوان دو 

رقیب پنداشته می شوند. رقابت های این دو کشور به رقابت های اقتصادی...

دیروز بیش از دو هزار روحانی در غرب کشور از والیت های فراه بادغیس و هرات 
با برپایی گردهم آیی در شهرهرات حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 
اعالم کردند. این اولین گردهم آیی روحانیون است که به طور آشکارا در حمایت از 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برگزار شده است. پیش از این...

ربات ها در دنیای امروز ثابت کرده اند که در انجام طیف وسیعی از کارهای مختلف- 
از مهار آتش سوزی در جنگل تا ریختن یک پیاله قهوه- از توان مندی بالقوه ای برای 
کمک به انسان ها برخوردارند. یکی از محدودیت های این دستیاران رباتیک آن است 

که اگر به هر علتی آسیب ببینند، در عمل دیگر کاربردی نخواهند داشت...

اطالعات روز: اکلیل حکیمی، وزیر مالیه ی کشور به نمایندگان مجلس گفت که این 

وزارت برای جمع آوری مالیات تالش می کند.

او این موضوع را روز گذشته زمانی که برای ارائه توضیحات بیشتر در مورد افزایش 

مالیات و نحوه ی تطبیق قانون مالیات بر عایدات به مجلس نماینده گان فراخوانده 

شده بود، بیان کرد. آقای حکیمی گفت، با تالش های جدید...                 ادامه صفحه2    

اطالع روز: مقام های محلی والیتی بدخشان خبر داده اند که شورشیان طالب ولسوالی 

یمگان این والیت را در تصرف خود درآورده اند.

شاه ولی الله ادیب، سرپرست والیت بدخشان گفته که شورشیان طالب از یک هفته 

بدین سو این ولسوالی را زیر حمله های شدید قرار داده بودند که پس از حمله ی شب 

شنبه، دیروز مقر ولسوالی را در کنترول خود گرفتند...                           ادامه صفحه2    

والیت قندوز هفته هاست که توسط طالبان محاصره شده است. نیروهای 

کمک  و  محلی  ملیشه های  کمک  به  می توانند  صرف  افغانستان  امنیتی 

خارجی جلو شورشیان را بگیرند. اما این کار هزینه دارد.

دارد؛  وجود  قندوز  والیت  در  حکومتی  نیروهای  به  کمی  امیدواری 

نیروهایی که از ماه آپریل تا کنون هدف حمله های طالبان بوده اند. با 

این حال، این حقیقت است که وضعیت به اندازه ی چند روز قبل شکننده 

نیست. نظر به گفته های فرمانده پولیس والیت قندوز، نیروهای امنیتی 

افغانستان به پیشرفت های چشم گیری علیه طالبان دست یافته اند...

Year 04قیمت: 10 افغانییکشنبه853 Price: 10 AfSunday 07 June, 2015 17852 جوزا، 1394

weekly to
Flying 2 times

سال چهارم

وزیر مالیه:
برای جمع آوری مالیات تالش می کنیم

طالبان ولسوالی یمگان
 والیت بدخشان را تصرف کردند

خطر مسلح سازی ملیشه های محلی
 در قندوز

صفحه 3

صفحه2 

صفحه 4

صفحه 5 

صفحه 6

حمایت دو هزار روحانی از نیروهای امنیتی در غرب کشور

حمایت روحانیون غرب کشور از نیروهای امنیتی؛
اقدام شایسه در برابر افراط گرایی و خشونت 

ربات ها مستقل تر می شوند

رقابت چین و هند  در افغانستان



از والیت های  از دو هزار روحانی  بیش  اطالعات روز: 
هرات  شهر  در  روز گذشته  فراه  و  بادغیس  غور،  هرات، 
جمع شده و حمایت شان را از نیروهای امنیتی کشور اعالم 

کردند.
عملکرد  از  پشتیبانی  و  حمایت  تجمع،  این  از  هدف 
نیروهای مسلح کشور که در یک سال اخیر مسئولیت های 

امنیتی کشور را به دوش داشته اند، عنوان شده است.
مساجد  از  یکی  خطیب  مولوی زاده،  عبدالرحمان  مولوی 
هرات و مدیر مدرسه ی عالی جامع این شهر در این مراسم 
جای  بفرستیم،  لعنت  تاریکی  به  بار  هزار  »اگر  گفت: 
روشن کردن یک شمع را نمی گیرد و اگر هزار بار به درد 
و رنج لعنت بفرستیم، جای یک سرباز امنیتی کشور را پر 

از  نیاز است که علما قدم عملی برای حمایت  نمی کند و 
این سربازان بردارند«.

فرزندان  افغانستان،  امنیتی  »نیروهای  افزود:  مولوی زاده 
عزیز این کشور هستند که سینه ی خود را در برابر کسانی 
که نمی خواهند صلح و امنیت در کشور حاکم شود، سپر 
کرده اند«. او گفت که آن ها برای سالمت نیروهای امنیتی 

کشور شان شب و روز دعا می کنند.
مشخص نیست که این تجمع به حمایت از نیروهای امنیتی 
بوده  دولتی  نهادهای  با  هماهنگی  در  یا  بوده  خودجوش 
در صفحه ی  هرات   والی  رحیمی،  محمدآصف  اما  است. 
با  جوزا(    ۱۵( روز  جمعه  او  که  نوشته  خود  فیس بوک 
از  روحانی،  شخصیت های  از  شماری  منازل  در  حضور 

کرده  قدردانی  شخصیت ها  این  عرفانی  و  علمی  خدمات 
 است.

هزار  چند  تجمع  با  دین  عالمان  که  نیست  بار  اولین  این 
اعالم  کشور  امنیتی  نیروهای  از  را  حمایت شان  نفری 
اقدام  یک  در  دین  عالم  هزاران  پیش  چندی  می کنند. 
امنیتی  نیروهای  از  را  حمایت شان  کابل  شهر  در  بی سابقه 
اعالم کردند. این در حالی ست که در سال جاری میالدی، 
مأموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان پایان یافته 
در  را  امنیت  تأمین  مسئولیت  تنهایی  به  امنیتی  نیروهای  و 
باقی مانده ی  نیروهای  گرفته اند.  عهده  به  کشور  سراسر 
امنیتی کشور را  نیروهای  خارجی تنها آموزش و حمایت 

به عهده دارند.

وزیر  حکیمی،  اکلیل  روز:  اطالعات 
مالیه ی کشور به نمایندگان مجلس گفت که 
مالیات تالش  برای جمع آوری  این وزارت 

می کند.
که  زمانی  گذشته  روز  را  موضوع  این  او 
برای ارائه توضیحات بیشتر در مورد افزایش 
بر  مالیات  قانون  تطبیق  نحوه ی  و  مالیات 
فراخوانده  نماینده گان  مجلس  به  عایدات 
شده بود، بیان کرد. آقای حکیمی گفت، با 
تالش های جدید، حدود سه میلیون دالر از 
قرضه های کابل بانک جمع آوری شده است. 

هنوز  که  افرادی  و  دارند  جریان  تالش ها 
زیر  نکرده اند،  پرداخت  را  خود  قرضه های 

تعقیب هستند. 
کشور  پولیس  و  دادستانی  از  مالیه  وزیر 
قرض داران  که  صورتی  در  تا  خواست 
خودداری  کابل بانک  پول  پرداخت  از 
علیه  را  قانونی  و  جدی  اقدامات  می کنند، 
این  از  پیش  بگیرند.  دست  روی  آنان 
تاجران کشور در  از کسبه کاران و  شماری 
وزارت  که  گفتند  و  کرده  تظاهرات  کابل 
مالیه، مالیات شماری از بخش های کاری را 

افزایش داده است.
اما روز گذشته وزیر مالیه گفت که مالیات 
بر بنیاد قانون مالیات بر عایدات جمع آوری 
گونه ی  به  ندارد  حق  هیچ کس  و  می شود 
خودسر مالیات بخش های مختلف کاری را 
افزایش بدهد. او افزود که تا زمانی  که قانون 
از سوی مجلس تعدیل نشده، هیچ کس حق 

زیاد کردن مالیات را ندارد.
وزیر مالیه در مورد معاش آموزگاران گفت 
که وزارت مالیه صالحیت باال بردن معاش ها 
را ندارد؛ اما روند توزیع بر بنیاد درخواست 

وزارت معارف ماهانه به صورت منظم انجام 
می شود. از سویی هم، وزیر مالیه تأکید کرد 
که عواید دولت امسال هفت درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش یافته و در سال های 

آینده این رقم بزرگ تر خواهد شد.
منظم  سیستم  دولت  که  کرد  تأکید  او 
و  گمرکات  از  را  مالیات  جمع آوری 
از  نمی تواند  کسی  و  کرده  تهیه  والیت ها 
هشدار  حکیمی  کند.  فرار  مالیه  پرداخت 
مالیات  نیز  زورمندان  از  آینده  در  که  داد 

جمع آوری خواهد شد.

اطالع روز: مقام های محلی والیتی بدخشان خبر داده اند 
در  را  والیت  این  یمگان  ولسوالی  طالب  شورشیان  که 

تصرف خود درآورده اند.
که  گفته  بدخشان  والیت  سرپرست  ادیب،  ولی اهلل  شاه 
شورشیان طالب از یک هفته بدین سو این ولسوالی را زیر 
حمله های شدید قرار داده بودند که پس از حمله ی شب 
گرفتند.  خود  کنترول  در  را  ولسوالی  مقر  دیروز  شنبه، 
سرپرت والیت بدخشان گفته که نیروهای امنیتی در یک 
کیلومتری مقر ولسوالی موضع گرفته و در برابر پیش روی 
محلی  نیروهای  که  افزود  او  می کنند.  مقاومت  شورشیان 

خواستار حمایت هوایی شده اند.
به گفته ی آقای ادیب شهروندان خارجی فرماندهی گروه 

مهاجمان  شمار  و  داشته  عهده  به  حمله  این  در  را  طالبان 
سخی داد خان  هم چنان  می رسد.  تن  صد  دو  از  بیش  به 
بدخشان  والیت  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  حیدری، 
و  خارجی  شورشی  صدها  که  گفته  رویداد  این  تأیید  با 
حمله  یمگان  ولسوالی  در  پولیس  پاسگاه های  بر  داخلی 
به  حلمه   این  مهاجمان  شمار  حیدری  گفته ی  به  کرده اند. 
خارجی  شهروندان  آنان  تن   30 که  می رسد  تن  صد  سه 

هستند.
سرپرست والیت بدخشان در مورد تلفات نیروهای امنیتی 
جریان  در  می شود  گفته  اما  نگفته؛  چیزی  حمله  این  در 

درگیری ۱2 تن از نیروهای امنیتی کشته شده اند.
به عهده گرفته است.  گروه طالبان مسئولیت این حمله را 

که  گفته  گروه  این  سخنگویان  از  یکی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
در  آن  پولیس  پاسگاه های  تمام  با  یمگان  ولسوالی  مقر 

تصرف جنگ جویان این گروه درآمده است.
پاسگاه های  بر  نیز طالبان  امسال  این در 2۵ حمل  از  پیش 
بدخشان  والیت  جرم  ولسوالی  در  سرحدی  نیروهای 
اردوی  نیروهای  از  این حمله 33 تن  حمله کردند که در 
شورشیان  سپس  شدند.  ناپدید  هم  شماری  و  کشته  ملی 
و  بریده  سر  را  ارتش  سربازان  از  تن  هشت  دست کم 

اجساد شان را در محل رها کردند.
آغاز  با  که  شده  واقع  کشور  شمال شرق  در  بدخشان 
والیت  این  در  ناآرامی  طالبان  گروه  بهاری  حمله های 

شدت یافته است.

مسئول  کلیهیر،  اسکات  روز:  اطالعات 
کابل  در  استرالیا  توسعه ای  کمک های 
آینده،  سال  سه  تا  کشورش  که  می گوید 
هر ساله صد میلیون دالر به افغانستان کمک 

می کند.
اسکات کلیهیر، مسئول کمک های توسعه ای 
روز  کابل  در  استرالیا  سفیر  اندرسن،  متیو  و 

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

به  کشورش  تعهدات  که  افزود  او  می کند. 
افغانستان ادامه دارد.

بیشتر  تمرکز  کلیهیر،  اسکات  گفته ی  به 
کمک های آن کشور در عرصه های زراعت، 
برنامه ی مدیریت مالی عامه، حمایت از زنان 
می باشد.  سرک ها  احداث  و  کودکان  و 
رییس جمهور غنی در این دیدار از حمایت 

که  کرد  تأکید  و  قدردانی  استرالیا  کشور 
بیشتر  تمرکز  زیربنایی  امور  روی  افغانستان 

دارد.
تعهدات  عملی شدن  بر  تأکید  با  غنی  آقای 
متخصصان  که  گفت  لندن  کنفرانس 
توسعه ی  زمینه های  در  را  ما  استرالیایی 
شهری و برنامه ی شهر کابل همکاری کنند.

در  آموزگاران  از  شماری  درسی  اعتصاب  روز:  اطالعات 
زمانی که  تا  می گویند،  آنان  شد.  روزش  پنجمین  وارد  کابل 
نکند، در صنف های درسی  به مشکالت شان رسیدگی  دولت 

حاضر نمی شوند.
در پنجمین روز این اعتصاب، آموزگاران چندین مکتب دیگر 
نیز به جمع آنان پیوستند. از سویی هم، اعتصاب در ارتباط به 
این موضوع در والیت های دیگر نیز در حال گسترش است. با 
این حال، برخی از اعضای مجلس نمایندگان  خواستار رسیدگی 
به خواست های مشروع آموزگاران شده و گفتند که  و توجه 
بحران  به  را  کشور  آموزگاران،  تحصن  ادامه ی  و  گسترش 

خواهد برد.

را  آموزگاران  خواست های  برآورده شدن  معارف  وزارت  اما 
مربوط چندین اداره و نهاد می داند و می گوید: موضوعی که 
به زودترین فرصت حل می شود.  بر می گردد،  این وزارت  به 
کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف گفته است: »آموزگاران 
چهار خواست دارند که شامل توزیع زمین ها، افزایش معاش ، 
درسی  زیاد بودن ساعت های  و  ملکی  قانون خدمات  در  تغییر 

می شود«.
معارف  وزارت  مربوط  را  درسی  ساعت های  افزایش  حقمل 
سه  و  می شود  رسیدگی  آن  به  به زودی  است  گفته  و  دانسته 
میان  در  دولتی  بلند رتبه ی  مقام های  با  آنان  دیگر  خواست 
گذاشته شده که به زودترین فرصت، برای آن  راه حل سنجیده 

می شود. به گفته ی حقمل، »دو شهرک جدید رهایشی در کابل 
برای معلمین توزیع می شوند؛ اما تغییر در قانون خدمات ملکی 
زمان گیر  که  بوده  وزارت  چندین  به  مربوط  معاش   افزایش  و 
است«.  شماری از آموزگاران از روز دوشنبه گذشته بدین سو 
در کابل اعتصاب درسی کرده اند. آن ها می خواهند که معاش 
آنان  برای  رهایشی  شهرک های  در  یابد،  افزایش  آموزگارن 
زمین توزیع شود، در قانون خدمات ملکی تغییرات آورده شود 

و ساعت های درسی نیز افزایش یابند.
هم چنان آن ها می گویند که حکومت در روزهای اول کاری 
خود به آنان وعده داده بود که برای آنان زمین توزیع می کند؛ 

اما تا هنوز به آن عمل نکرده است.
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حمایت دو هزار روحانی

 از نیروهای امنیتی در غرب کشور

وزیر مالیه:
برای جمع آوری مالیات تالش می کنیم

طالبان ولسوالی یمگان والیت بدخشان را تصرف کردند

استرالیا تا سه سال دیگر
 سه صد میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

نمایندگان: به خواست های آموزگاران توجه شود

تکرار تراژدی سقوط
 در بدخشان

شهریار فرهمند
مخالفان مسلح دولت بار دیگر بر بخش های از والیت بدخشان 

حمله کردند و ولسوالی یمگان این والیت را سقوط دادند. این 

چندمین بار است که تروریستان و مخالفان مسلح دولت در 

بخش های شاملی کشور پیرشوی می کند و ولسوالی هایی را 

در بدخشان و قندوز سقوط می دهد.

در چندماه اخیر هزاران تروریست داخلی و خارجی از پاکستان 

و نیز والیت های جنوب و رشق کشور به والیت های شاملی 

است.  کرده  ناامن  شدیداً  را  والیت ها  این  و  کرده  تجمع 

بیشرتین  گواه  بغالن  و  تخار  قندوز،   بدخشان،   والیت های 

فعالیت های تروریستی جنگ جویان داخلی و خارجی می باشند 

این  مختلف  بخش های  در  امنیتی  نیروهای  با  همه روزه  که 

طالبان  مرگ بار  حمله ی  از  پس  می شوند.  درگیر  والیت ها 

در  امنیتی  نیروهای  مواضع  بر  تروریستی  گروه های  دیگر  و 

ولسوالی وردوج بدخشان، فعالیت های این گروه ها در شامل 

کشور توجه زیادی را به خود جلب کرده است. آن ها حمله های 

سازمان یافته و گسرتده ای را بر والیت قندوز آغاز کردند و تا 

فاصله ی چند کیلومرتی مقر والیت قندوز رسیدند. در نتیجه ی 

این درگیری ها صدها تروریست داخلی و خارجی و نیز ده ها 

رسباز اردو و پولیس ملی کشته و زخمی شدند.

در  دولت  مسلح  مخالفان  فعالیت های  و  تروریستان  حضور 

شامل کشور متفاوت است. آن ها چند فراری پا برهنه ی طالبان 

بلکه  نیستند،   پاکستان  نظامی  عملیات های  بی جاشدگان   یا 

طالبان در هامهنگی با متامی گروه های تروریستی خطرناک 

ماشین  افغانستان  جنوبی  و  رشقی  مناطق  و  پاکستان  از 

جنگی شان را به والیت های شاملی افغانستان انتقال داده و 

و  فعالیت ها  و هامهنگ مرصوف گسرتش  مرتب  گونه ی  به 

در  استحکامات جنگی شان می باشند. حضور دهشت افگنان 

این والیت ها به هزاران تن می رسد و با تجهیزات نظامی قوی 

و برنامه ی نظامی و استخباراتی منظم و سنجیده شده در این 

والیت ها فعالیت می کنند.

سیاسی- کالن  برنامه ی  یک  ابزار  آن ها  زیاد،  احتامل  به 

آن  اصلی  بازی گردانان  که  می باشند  منطقه  استخباراتی 

کشورهای منطقه و سازمان های استخباراتی آن ها می باشند. 

انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شامل و نفوذ به آسیای 

متامی  و  طالبان  که  است  منطقه ای  کالن  پروژه ی  میانه 

بازی  این  تحقق  ابزارهای  رصفا  دهشت افگن  گروه های 

می باشند.

این برنامه اکنون از حد یک گامنه یا فرضیه خارج شده و دارد 

نزدیک می شود. کشورهای  به مراحل خطرناک و اصلی اش 

منطقه همه از این بازی و برنامه های پشت رس آن آگاه اند. 

افغانستان  مرزهای شاملی  در  ناامنی  تشدید  از  بارها  روسیه 

ابراز نگرانی کرده و متامی کشورهای آسیای میانه برای مقابله 

آمادگی  افغانستان  با  رشقی  شان  مرزهای  در  تهدید  این  با 

می گیرند.

دولت افغانستان با این که از جریان این بازی آگاه است؛ اما 

اقدام اساسی  برنامه  از این  به گونه ی جدی برای جلوگیری 

و  محاسبات جنگ  بند  در  هنوز هم  دولت  این  است.  نکرده 

مواضع  بر  اصلی اش  مترکز  و  است  گذشته  بی مثر  صلح 

خالی شده ی طالبان در جنوب و رشق کشور می باشد. مواضعی 

که خالی شده و جنگ جویان آن برای اشتعال شعله های یک 

جنگ جدید به شامل افغانستان رفته اند.

دولت افغانستان تهدید تروریستان در شامل کشور را دست کم 

گرفته است. اخیراً نیروهای امنیتی با عملیات پاک سازی در 

والیت های قندوز و بدخشان ادعا کردند که طالبان را شکست 

داده و مناطق را پاک سازی کرده اند؛ اما به دنبال آن هر روز 

نیروهای  مواضع  بر  تروریستان  مرگ بار  یورش های  شاهد 

امنیتی بودیم. دولت باید بیشرت از این به شامل کشور توجه 

کند و اجازه ندهد تروریستان با تجمع در والیت های بدخشان 

بگشایند.  را  افغانستان  در شامل  باب جدید جنگ  قندوز،  و 

دست کم گرفنت این تهدید و بی توجهی نسبت به فعالیت ها و 

تحرکات تروریستان در شامل کشور، به آن ها فرصت می دهد 

تا به راحتی بدخشان و قندوز را وزیرستان جنوبی دیگر بسازند.
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طالبان  توسط  که  هفته هاست  قندوز  والیت 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  است.  شده  محاصره 
و  محلی  ملیشه های  کمک  به  می توانند  صرف 
این  اما  بگیرند.  را  شورشیان  جلو  خارجی  کمک 

کار هزینه دارد.
والیت  در  حکومتی  نیروهای  به  کمی  امیدواری 
آپریل  ماه  از  که  نیروهایی  دارد؛  وجود  قندوز 
با  بوده اند.  طالبان  حمله های  هدف  کنون  تا 
این حال، این حقیقت است که وضعیت به اندازه ی 
گفته های  به  نظر  نیست.  شکننده  قبل  روز  چند 
امنیتی  نیروهای  قندوز،  والیت  پولیس  فرمانده 
طالبان  علیه  چشم گیری  پیشرفت های  به  افغانستان 
گفت:  نصرتی  عبدالصبور  یافته اند.  جنرال  دست 
»نیروهای ما برخی از ولسوالی ها و هم چنان مرکز 
ما  »دشمنان  درآورده اند.«  کنترول  تحت  را  شهر 

تلفات سنگینی را متحمل شده اند«. 
این خوش بینی توسط محمدعمر صافی، والی این 
والیت به اشتراک گذاشته شد که می گوید اوضاع 
در قندوز تغییر کرده است: »تمام مناطقی که تحت 

کنترول طالبان بودند، دوباره گرفته شده اند«.
آخرین  آغاز  زمان  از  قندوز،  والی  گفته ی  به  نظر 
 140 حدود  ناآرام،  منطقه  ی  این  در  جنگ  دور 
تن از جنگ جویان طالبان کشته و 120 تن دیگر 
زخمی شده اند. حدود 20 تن از سربازان افغانستان 
تا  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   28 حد اقل  و  کشته 
فراری  منطقه  این  از  تن  هزار   10 از  بیش  کنون  

شده اند. 
»ما  گفت:  او  است.  محتاط  صافی  زمان،  عین  در 
بسیار  هنوز  مقاومت  اما  می کنیم؛  پیشرفت  خوب 
والیت های  تمام  در  تقریبا  جنگ  است«.  قوی 
ملیشه ی  صدها  است.  گرفته  شدت  افغانستان 
بازرسی  پست های  بر  حمالت شان  به  اسالم گرا 
برای  که  جدیدی  تاکتیک  می دهند؛  ادامه  ارتش 

نیروهای امنیتی محلی طاقت فرسا ست.
کمک خارجی

نیست؛  جدید  پدیده ی  یک  قندوز  در  شورش 
وجود  پراکنده  شکل  به  کنون  تا   1990 دهه ی  از 
در  متحده  ایاالت  تهاجم  از  پس  است.  داشته 
بیشتر  شورش  این  دلیل  افغانستان،  در   2001 سال 
در  کارشناس  مونک،  فیلیپ  بود.  قدرت  توزیع 
در  امنیتی  و  بین المللی  امور  آلمانی  مؤسسه ی 
برلین، به دویچه وله گفت: »مردم محروم در قندوز 
در برابر هژمونی حزب قدرت مند جمعیت اسالمی 
مونگ  پیوستند«.  طالبان  به  محلی  حکومت  در 
پاکستان  در  طالبان  تبعیدی  »رهبران  کرد:  اضافه 
فرماندهان  و  کردند  حمایت  را  جنگ جویان شان 
دیگر  و  اسلحه  کارشناسان  جنگ جو،  باتجربه، 
قرار دادند«. تحلیل گران  اختیار آن ها  منابع را در 
رهبری  که  دارد  کافی وجود  که شواهد  می گویند 

قندوز  در  اخیر  جنگ  از  پاکستان  در  طالبان 
حمایت کامل کرده اند. نظر به گفته ی صافی، این 
تهاجم توسط مال عبدالسالم از شهر غربی کویته ی 

پاکستان سازماندهی شده است.
جنگ جویان  از  زیادی  تعداد  گزارش ها،  به  نظر 
گفت:  صافی  دارند.  وجود  قندوز  در  خارجی 
اند«.  شامل  جنگ  در  داخلی  و  خارجی  »طالبان 
که  طالبانند  به  مربوط  جنگ جو   2000 »حدود 
از  دیگری  گروه  می کنند.  حمل  را  سفید  پرچم 
جنگ جویان به »دولت اسالم« وابسته است که زیر 
پرچم سیاه می جنگند. ما در این مورد مطئنیم چون 

ما جنگ جویان کشته شده را شناسایی کرده ایم«.
از  عمدتاً  خارجی  جنگ جویان  که  گفت  صافی 
ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و چچین 

به قندوز می رسند.
ارتش ضعیف، ملیشه های قدرت مند

طالبان  دست  به  قندوز  که  داشت  وجود  ترسی 
نیروهای  که  می گوید  مونک  کرد.  سقوط خواهد 
امنیتی افغانستان صرف قادر بوده اند تا در نتیجه ی 
تهاجم  خارجی،  لوجیستیکی  و  مالی  کمک های 
وجود  نشانه ای  »هیچ  گفت:  مونگ  کنند.  دفع  را 
سال  تا  می تواند  افغانستان  حکومت  که  ندارد 
کشور  امنیت  برای  را  بودجه  تدریج  به   2024
به  متحده  ایاالت  افزایش دهد.« »در سال جاری، 
حمایتش از نیروهای امنیتی افغانستان، با حمله های 
این کمک،  داد.  ادامه  موارد مشخص،  در  هوایی 

در برنامه های اولیه بخشی از برنامه ها نبود«.
هزاران تن از باشندگان قندوز به ملیشه های محلی 
پیوسته اند و در کنار نیروهای امنیتی افغانستان علیه 
جنگ جویان  افراد  از  بسیاری  می جنگند.  طالبان 
افغانستان  داخلی  جنگ  در  که  هستند  پیشینی 
که  اسدالله،  داشتند.  شرکت   1990 دهه  اوایل  در 
سربازان  و  شورشیان  میان  برخوردها  جریان  در 
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 
از  دفاع  برای  شده ام  مجبور  اکنون  جنگیده ام. 

کشورم جنگ را از سر بگیرم. من آماده ام«. 
محلی  ملیشه های  حمایت  از  افغانستان  حکومت 
می کنند  ادعا  ملیشه ها  این  است.  کرده  استقبال 
دریافت  مهمات  حکومت  طرف  از  آن ها  که 
از  برخی  می کند.  رد  را  ادعا  این  کابل  کرده اند. 
تحلیلگران هراس دارند که اقدام خودسرانه مسلح 
ساختن گروه های غیرقانونی که فرع دولت نیستند، 
قانون گذاران  باشد.  داشته  عکس العمل  می تواند 
حالت  این  نگران  صافی،  کمال  جمله  از  قندوز، 
ضعیف  دولت  یک  »ما  گفت:  صافی  کمال  اند. 
هیچ کسی  به  آن ها  داریم.  قدرت مند  ملیشه  و 
دیگر  بحران  به  جاری  وضع  نیستند.  پاسخ گو 

خواهد انجامید«.
آیا جنگ می تواند گسترش یابد؟

آیا  می کند:  مطرح  را  پرسشی  قندوز  در  جنگ 
شان  قندوز  مدت  کوتاه  پیروزی  می توانند  طالبان 
محمد  کنند؟  تکرار  کشور  دیگر  والیت های  در 
که  است  معتقد  نظامی،  کارشناس  یک  ظاهر، 
دیگر  والیت های  در  گذشته  ماه  چند  در  طالبان 
آن ها  اصلی  تمرکز  کنون  تا  هرچند،  اند،  جنگیده 
روی قندوز بوده است. ظاهر به دویچه وله گفت: 
کنون،  تا  بدخشان می جنگند.  و  تخار  در  »طالبان 
آن ها نتوانسته اند در این مناطق به پیروزی ای دست 
وضع  پابرجاست:  هنوز  پرسش  این  اما  یابند«. 

موجود تا کی دوام خواهد کرد؟
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محمدارشف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در 

روز جهانی محیط زیست لباس کارگران شهرداری 

کابل  جاده های  کردن  پاک  به  و  کرد  تن  به  را 

پرداخت.

آقای غنی صبح امروز به وقت محلی تحت تدابیر 

ویژه نیروهای گارد ریاست جمهوری با رضاکاران 

جمع آوری  به  اقدام  منادین  صورت  به  کابلی 

زباله های شهر کرد.

او در سخنانی از مردم خواست تا در این حرکت 

مشرتک  خانه  را  شهر  غنی  آقای  بگیرند.  سهم 

همه شهروندان خواند و گفت در پاکی این خانه 

مشرتک بکوشند. شهرداری کابل می گوید روزانه 

پایتخت  حومه  به  را  شهری  زباله  کامیون  هزار 

منتقل می کنند.

شهر  این  شهروندان  کابل،  شهرداری  گفته  به 

روزانه نزدیک به شش تن زباله تولید می کنند.

تنظیف  اداره  رئیس  غوری،  حبیبی  احمد  نثار 

ذخیره  که  گفت  بی بی سی  به  کابل  شهرداری 

زباله های شهری به اندازه ای است که می توان با 

بازیافت آن بخش های وسیعی از پایتخت را روشن 

کرد.

این  از  که  شده  باعث  فنی  امکانات  فقدان  اما 

ذخایر که به طالی کثیف موسوم است، استفاده 

از  معدودی  شامر  حال،  این   با  نشود.  درست 

رشکت های خصوصی در بخش بازیافت زباله در 

کابل فعال  اند.

و  فیلمربداری  دوربین  آفتابی  و  گرم  روز  یک  در 

وسایل خود را گرفته به شهرک صنعتی کابل رفتم. 

و  آسفالت شده  با کوچه های  پاک  نسبتا  شهرکی 

منظم.

پالستیک  تولید  کارخانه های  نشانی  رهگذران  از 

می کنند  راهنامیی  کوچه ای  به  مرا  می پرسم.  را 

که تعداد زیادی از کارخانه های تولیدی پالستیک 

قرار دارند. صدای دستگاه های تولیدی تا بیرون 

کارخانه هم می پیچد.

به کارخانه  تولید کفش وارد می شوم. انبار بزرگی از 

کفش های کهنه در وسط محوطه کارخانه توجهم 

را جلب می کند. جلوتر می روم. مردی میانسال در 

حال پاک کردن این کفش ها از مواد زاید فلزی 

است.

را  خود  که  برمی خورم  کارگری  به  پیشرت  کمی 

لعل محمد معرفی می کند و در حال بیرون کشیدن 

دستگاه  او سه  است.  دستگاه  از  خرد شده  مواد 

اصلی را زیر نظر دارد. دستگاه اول کفش ها را خرد 

دانه های  به  تبدیل  و  داغ  را  مواد  دومی  می کند، 

ذوب  را  آن  سومی  دستگاه  و  می کند  کوچک تر 

می کند و به قالب می اندازد.

و  کفش  مواد  این  از   " می گوید:  لعل محمد 

و مردانه می سازیم. کفش بچگانه  زنانه  رسپایی 

و  می آورند  شهر  از  را  کهنه  مواد  می سازیم.  هم 

مسئول کارخانه از آنها کیلویی می خرد. روزی  صد 

تا دو صد جفت کفش و رسپایی تولید می کنیم. 

فقط از مواد کهنه استفاده می کنیم."  این منونه 

کوچکی از بازیافت زباله های شهری است. آنچه 

برای  می شویم  مجبور  روزی  می اندازیم،  دور  را 

دریافت آن، دوباره پول بپردازیم. شامر دیگری از 

کارخانه ها لوله آب و لوازم خانگی تولید می کنند.

جهان  در  پرسود  تجارتی  زباله  بازیافت  صنعت 

است و به همین دلیل هم به زباله، طالی کثیف 

بازیافت زباله عالوه بر این که  موسوم می کویند. 

از هدر رفنت منابع اولیه و تخریب محیط زیست 

جلوگیری می کند، منابع مالی بزرگی را در اختیار 

دولت می گذارد.

شهر  زباله های  به  دید  همین  با  کابل  شهرداری 

رویای  آقای حبیبی غوری می گوید که  می نگرد. 

روشن کردن کابل با زباله هایش را در رس دارد. او 

گفت: "برق، گاز، دیزل، الکل طبی، خشت هایی 

و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  جاده ها  برای  که 

بسیاری چیزهای دیگر از زباله به دست می آید."

آقای حبیبی می گوید در حال حارض ذخایر بزرگی 

در اختیار شهرداری است که می توان از آن برای 

تولید برق و گاز استفاده کرد.

او افزود: "ما شش میلیون تن زباله را به روش های 

چمتله  منطقه  در  جهانی  استانداردهای  و  علمی 

رسش  خاک  مرت  سانتی  هشتاد  کرده ایم.  دفن 

زباله ها  عمق  در  منظم  لوله کشی  شده.  ریخته 

صورت گرفته تا هوای داخلی را بیرون کند و مانع 

 ۱۵ تا   ۱۰ می توانیم  اینجا  در  شود.  انفجار  بروز 

سال نواحی ۱۱ و ۱۷ کابل را برق بدهیم."

و  نامنظم ترین  از  یکی  کابل  این همه،  با 

در  را  زباله  جمع آوری  سیستم  غیرمعیاری ترین 

منطقه دارد.

هزار   ۱۳۵ باید  حبیبی  آقای  گفته  به  که  شهری 

زباله دانی در مناطق مختلفش نصب شده باشد، 

تنها نزدیک به پنج هزار زباله دانی دارد. نزدیک به 

هشت هزار نقطه رسباز هم برای جمع آوری زباله 

تعیین شده است.

را  از ساکنان کابل می گوید: "کثافات  ثریا یکی 

وجود  مشخص  جای  یک  می کنیم.  جمع آوری 

ندارد که آنجا بیندازیم. متام کثافات را جمع کرده 

بعد  و  می اندازیم  )فرغون(  کراچی  یک  داخل 

کراچی را در بیرون در کوچه خالی می کنیم."

البته گذشته از تاثیرات زیست محیطی که انباشته 

شدن زباله ها در محالت مسکونی دارد، این طالی 

هزاران  شود،  ریخته  دور  که  محضی  به  کثیف 

دوره گرد و افراد معتاد به آن هجوم می آورند.

سوم  دو  کابل  شهرداری  تنظیف  رئیس  گفته  به 

افراد  همین  توسط  شهری  مفید  زباله های 

می شود.  قاچاق  کشور  بیرون  به  و  جمع آوری 

عالوه بر این، در کوچه پس کوچه های شهر کابل 

روزانه تعداد زیادی دوره گرد دیده می شود که در 

خانه ها را زده و در بدل پولی ناچیز، اقالمی مانند 

پالستیک و فلزات را می خرند.

شهرداری کابل می گوید در پایان روز چیزی که 

در محالت جمع آوری زباله ها در سطح شهر باقی 

می ماند، عمدتا پس مانده های غذایی، مواد زاید 

ساختامنی، فضوالت حیوانات و خاک است. البته 

اینجا به هزاران دوره گرد، شهرداری کابل حضور 

تقریبا دوصد هزار بز و گوسفند را هم اضافه می کند 

که در طول روز از همین زباله ها تغذیه می کنند.

از  تا  واداشته  را  جمهوری  ریاست  وضعیت  این 

برای  تازه ای  طرح  که  بخواهد  کابل  شهرداری 

مدیریت زباله های پایتخت تهیه کند.

آقای حبیبی می گوید کار روی تهیه این طرح آغاز 

شده و قرار است که براساس آن مکان هایی برای 

انتقال، بازیافت و تخلیه زباله در شش محل شهر 

کابل ایجاد شود.

به گفته او، زباله ها از ایستگاه های موقت شهری 

به یک نقطه منتقل خواهد شد. در آنجا مقداری 

محل  به  آن  از  بعد  و  می گیرد  صورت  بازیافت 

تخلیه  محل  شهری  زباله های  تجمع  عمومی 

منتقل می شود.

سیستم  فاقد  کابل  که  آنجایی  "از  گفت:  او 

نظر  فاضالب شهری است، تصفیه خانه هایی در 

تصفیه  را  شهری  فاضالب  که  می شود  گرفته 

کند. این تصفیه خانه ها از فاضالب، آب زراعتی 

کود  به  را  فاضالب  این  بازمانده های  و  می سازد 

شیمیایی تبدیل می کند."

جمهوری  ریاست  اولویت  می گوید  حبیبی  آقای 

بخش  به  شهری  زباله های  مدیریت  واگذاری 

خصوصی است. پیش از این هم به گفته او، یک 

رسمایه گذاری  پیشنهاد  آمریکایی  بزرگ  رشکت 

بازیافت  زمینه  در  دالری  میلیون  دوصد  از  بیش 

زباله های پایتخت را داده است.

دو پیش رشط این رشکت، تضمین خرید سی ساله 

برق کابل و معاف بودن از پرداخت مالیات، باعث 

شد این پشنهاد رد شود. شهرداری کابل بسته به 

پالستیک،  کابل  زباله های  از  دارد  که  امکاناتی 

کود و آهک تولید می کند.

به دولت وحدت  مقام ها در شهرداری کابل  نگاه 

ملی است که رسمایه گذاری آن در زمینه بازیافت 

زباله ها می تواند این طالی کثیف را از یک تهدید 

بزرگ  منبع  به  شهروندان  سالمتی  برای  بالفعل 

درآمد تبدیل کند.

شهرداری کابل 
در صدد بازیافت زباله ها است؟

اسماعیل شهامت / بی بی سی

برگردان: حمید مهدوینویسنده: وصلت حضرت نظیمی منبع: دویچه وله

هزاران تن از باشندگان 
قندوز به ملیشه های 

محلی پیوسته اند و در 
کنار نیروهای امنیتی 

افغانستان علیه طالبان 
می جنگند. بسیاری 
از افراد جنگ جویان 

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 جنگیده ام. اکنون 

مجبور شده ام برای 
دفاع از کشورم جنگ 

را از سر بگیرم. من 
آماده ام«. 



برای  زیادی  اهمیت  از  موقعیت  لحاظ  به  افغانستان 
است.  برخوردار  منطقه  در  سیاست  کالن  بازیگران 
سیاسی  و  اقتصادی  ابرقدرت های  برای  اهمیت  این 
جاگزین  اقتصادی  رقابت های  که  است  جهت  این  از 
دو  عنوان  به  هند  و  چین  شده اند.  سیاسی  رقابت های 
به  کشور  دو  این  رقابت های  می شوند.  پنداشته  رقیب 
کشورهای  میان  جهان  سطح  در  اقتصادی  رقابت های 
ارتباط  امریکا  متحده ی  ایاالت  آن  رأس  در  و  غربی 
موقعیت  که  دارند  آن  از  بیم  کشور  دو  این  دارد. 
اقتصادی و جیواکونومیکی شان در آسیا و بازار جهانی 
صدمه نبیند و از اهمیت این کشورها کاسته نشود. قدرت 
گرفتن چین از نگاه اقتصادی و دست یابی این کشور به 
بازار جهانی، نگرانی زیادی فراروی جایگاه و موقعیت 

برازنده ی امریکا ایجاد می کند و این به نحوی تأثیرات 
سوء به جایگاِه امریکا و متحدانش در منطقه ی آسیا و 

به خصوص افغانستان دارد.
است  شده  برجسته  زمانی  از  افغانستان  در  چین  نقش 
آموزش  زمینه ی  در  همکاری  در صدد  این کشور  که 
نیروهای امنیتی افغانستان و سرمایه گذاری در عرصه ی 
که  حالی ست  در  این  است.  برآمده  افغانستان  معادن 
افغانستان  با  امنیتی و سیاسی  بیشتر در زمینه ی  آمریکا 
همکاری داشته و برای مهو تروریسم و دهشت افگنی 
در این کشور و منطقه تالش می کرده و چین در صدد 
در  اقتصادی  فرصت های  گسترش  برای  راه سازی 

منطقه ی جنوب آسیا و افغانستان بوده است.
رقابت چین و هند

اند،  آسیا   در  منطقه ای  رقیب  دو  که  هند  و  چین 
قدرت های نوظهور اقتصادی و تسلیحاتی در منطقه ی 
قدرت  توسعه ی  و  گسترش  تالش  در  که  اند  آسیا 
اقتصادی شان درسطح جهان اند. چین گرچند گام های 
هند،  آسیایی اش،  رقیب  به  نسبت  را  بزرگی  و  مؤثر 
فراهم سازی  برای  بیشتری  آماده گی  و  است  برداشته 
جهان  سطح  در  گسترده تر  اقتصادی  توسعه ی  زمینه ی 
خالصه  اقتصادی  بخش  در  تنها  رقابت ها  این  دارد. 
نمی شوند، در زمینه ی رقابت های نظامی و سیاسی هم 
این دو کشور رودرروی هم قرار دارند. این دو کشور 
این  و  داشته اند  زیادی  تنش های  در سی سال گذشته 
تأثیرات سوء  گاهی  رقیب  دو کشور  این  میان  تنش ها 
کشور  دو  این  داشته اند.  افغانستان  در  نیک  گاهی  و 
در تالش فرصت یابی در زمینه های اقتصادی و داشتن 
تا  اند  افغانستان  با  استراتژیک  روابط  و  خوب  موقف 
دست نخورده ی  طبیعی  منابع  به  طریق  این  از  بتوانند 
این  میان  رقابت ها  این  این که  دست  یابند.  افغانستان 
قدرت های منطقه ای چه قدر به سود افغانستان اند، تا به 
ضرر، امری است که مستلزم داشتن یک سیاست معین 
از  این دوکشور  میان  تعادل و موازنه  ایجاد  و هم چنان 
سوی دولت مردان افغانستان است که از این دو کشور 
منطقه در زمینه ی  اقتصادی  بزرگ  مثابه قدرت های  به 
موازنه ی  این  و  بگیر ند  کار  کشور  امنیت  و  بازسازی 
قدرت را به خوبی مدیریت کنند، ورنه تنش های مخرب 
و ویرانگر این دو قدرت همسایه باعث ایجاد ناامنی و 
استفاده جویی های  تضعیف حاکمیت ملی و هم چنان 
و  سوء  تأثیر  و  می شود  کشور  طبیعی  منابع  از  منفی 

جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
چین تروریسم و افراط گرایی اسالمی را خطر و تهدید 
تا کنون گام  امنیت خودش می داند، ولی  بزرگی برای 
گروه ها  این  فعالیت  بستِر  زدودن  برای  را  عملی ای 
بازار  گسترس  برای  صورتی  که  در  است.  برنداشته 
فرصت های خوب  آوردن  به دست  و  تجارت جهانی 
این  باید  و  دارد  امنیت  به  مبرم  نیاز  اقتصادی-تجاری 
گروه ها را از سر راهش بردارد و این تنها زمانی امکان 
اقتصادی اش،  و  سیاسی  همکار  بتواند  چین  که  دارد 
متقاعد  را  پاکستان  و  باشد  داشته  خود  با  را  پاکستان 

بسازد تا در زمینه ی مبارزه با تروریسم و دهشت افگنی 
در منطقه تالش به خرچ دهد و این باعث آماده سازی 
زمینه ی سرمایه گذاری در افغانستان و منطقه برای چین 
می شود. امری که تا هنوز پاکستان را به صورت جدی 
امنیت  نکرده است. چین در زمینه ی  متقاعد و هم سو 
می تواند نقش ارزنده تری نسبت به رقیبش یعنی هند در 
افغانستان بازی کند و این از اهمیت باالیی نیز برخوردار 
از چین داشت،  که می توان  امیدواری ای  یگانه  است. 
این است که پاکستان را در امر مبارزه با ناامنی و آوردن 
طالبان در پای میز مذاکره متقاعد کند. این در حالی ست 
افغانستان  ناامنی  در  را  خودش  امنیت  پاکستان    که 
جست وجو می کند و تا کنون به این باور نرسیده است 
امن  داشتن یک همسایه ی  مستلزم  امنیت خودش  که 

می باشد.
نکته ی دیگر این جاست که پاکستان و چین در رقابت 
جدی با هند به سر می برند. تالش این دو کشور بر این 
داشته  افغانستان  در  ضعیف تری  نقش  هند،  تا  است 
سوی  از  که  انعطاف پذیری ای  خوش بختانه  باشد. 
خیلی  است،  شده  تجربه  افغانستان  با  روابط  در  هند 
استراتژیک  رابطه ی  یک  حد  از  و  بوده  امیدوار کننده 
به  نقش صمیمی و سخاوت گرایانه  بیشتر  و  رفته  فراتر 
یک  حیث  به  پاکستان  از  چین  اما  است.  گرفته  خود 
استفاده  هند  راه  سر  چالش آفرینی  در  خوب  مهره ی 
می کند و آتش رقابت منفی این دو کشور را شعله ور تر 

می کند تا بتواند هند را بیشتر سیاسی کند تا اقتصادی.
نتیجه گیری

این که  از  بعد  و  است  دریافته  را  خودش  دیگر  چین 
به سوی یک اقتصاد توسعه گرا و نظام نوگرا رو آورده 
شده  جهانی اش   رقیبان  برای  جدی  تهدیدی  است، 
است. چین دیگر یک کشور انزواگرا و انقالبی نیست 
بازار  چین  باشد.  داشته  راکدی  و  ضعیف  اقتصاد  که 
است  درآورده  خودش  قبضه ی  در  را  جهانی  اقتصاد 
برای  قدرت مند  رقیب  یک  بازتولید  معنای  به  این  و 
ایاالت متحده ی امریکا در آسیا بعد از اتحاد جماهیر 
شوروی است. دست یابی چین به منبع انرژی در منطقه 
و توسعه ی سرمایه گذاری در بخش های معادن و منابع 
طبیعی کشورهای جهان سوم و فقیر شاید موازنه ی قدرت 
اقتصادی و سیاسی را در منطقه و جهان ایجاد بکند و 
بتواند از تک قطبی شدن قدرت و تأثیرگزاری سوء آن 
افغانستان  چون  بی ثباتی  و  ضعیف  کشورهای  روی 
برای  بستری  می تواند  افغانستان  وقتی  کند.  جلوگیری 
سرمایه گذاری خوب تر باشد که بتواند موقعیت خوب 
ژیوپلیتیک خودش را دریابد و دولت مردان افغانستان 
این  موازنه ی  بتوانند  و  باشند  داشته  خوب  مدیریت 
قدرت ها را با خود حفظ کنند، ورنه سیاست طرد و روی 
خوش نشان دادن به یکی، می تواند در بی ثباتی و ناامنی 
کشور کمک بکند و دامنه ی این معضل کالن ملی و 
کشوری بیشتر امتداد می یابد و افغانستان نمی تواند این 
را در بطن خویش جا  اقتصادی  کشورهای قدرت مند 

بدهد و از آن ها استفاده های کالن اقتصادی کند.

مبارزان حق رای زنان- 3
ماری ریچاردسون، چند نقاشی ارزشمند را در 
گالری ملی تخریب کرد و اعالم داشت، »من 
تاریخی  در  زن  زیباترین  تصویر  کردم  تالش 
در  دولت،  که  چرا  ببرم؛  بین  از  را  افسانه ای 
زیباترین  پانکهرست-  خانم  تباه کردن  پی 
از  بعضی  است«.  مدرن-  تاریخ  شخصیت 
بودند؛  رفته  پیشتر  هم  این  از  حتا  مبارز  زنان 
جنبش  با  که  وزیران  از  یکی  خانه ی  آن ها 
زن  دو  زدند.  آتش  را  داشت  خصومت  آن ها 
شلوغ  تیاتر  سالن  یک  کردند  تالش  دیگر 
امیلی  نام  به  زنی  و  بزنند   آتش  دوبلین  در  را 
ویلدینگ دیویسون، در مبارزه برای حق رای 
جانش را از دست داد. او با بیان این که کارش 
رسیدن  برای  خودخواسته«  تراژدی  »یک 
 Derby« در   ،1913 در  است،  هدفش  به 
جانی  خطر  از  آگاهی  با  شک  بدون   -»Day
میدان  وسط  به  مرگ-  میل  با  شاید  حتا  و 
پادشاه را متوقف کرد و  مسابقه دوید و اسب 
را  جانش  بعد  روز  چند  او  انداخت.  زمین  به 
حال،  این  با  داد.  دست  از  جراحت ها  اثر  در 
مذهبی  متعصب  افراد  حتا  و  مبارزان  ابتدا  در 
مانند دیویسون با آن ها هم دردی عمیقی نشان 
از  حمایت  در  زیادی  تعداد  هم چنان  دادند. 

آن ها متحد شدند.
موافق  اعضا  تمام  مبارزان،  میان  در  حتا  اما 
باعث  که  جدید  خشن  و  شدید  تاکتیک های 
می شدند،  زنان  از  زیادی  تعداد  زندانی شدن 
نبودند. ترزا بیلینگتون که پیش از آن همکاری 
استفاده  داشت،  پانکهرست  امیلین  با  نزدیکی 
از خشونت را تقبیح می کرد؛ چرا که از نظر او 
می توانست »موجب محکومیت تعداد زیادی 
از  شخصی شان  زندگی  در  که  شود  زنانی  از 
که  بودند  کرده  زیادی  خودگذشتگی های 
بر  در  هم  را  جانی  خطرات  موارد  بعضی  در 
می گرفت. هم چنان می توانست به رنجی ناشی 
خشونت های  و  وحشت ناک  آسیب هایی  از 
به  روآوردن  که  می گفت  او  بینجامد«.  بیشتر 
به  انقالب  از  »انحطاط  نتیجه ی  در  خشونت 
آن ها  تالش  عالوه،  به  و  سیاسی  بازی های 
بلکه  شورشی،  عنوان  به  نه  خود  نمایش  برای 
قربانیانی بی گناه بود« و این رویکرد را محکوم 
از مدتی  بعد  اندرسون  الیزابت گارت  می کرد. 
پانکهرست  آدال  حتا  و  داد  استعفا  اتحادیه  از 
و  خشونت آمیز  روش های  از  استفاده  علیه 
زمان  مرور  به  بنابراین،  بود.  آن ها  افراطی 

شکاف ها میان جنبش افزایش یافت.
در اوایل 1908، مبارزانی که به دلیل رفتارهای 
اعتصاب  به  رفتن  با  بودند،  زندانی شده  خشن 
مقام های  علیه  اعتراض  به  شروع  غذایی، 
اما  شدند؛  آزاد  افراد  نخستین  کردند.  دولتی 
غذادادن  برای  مقام ها  آن ها،  تعداد  افزایش  با 
آوردند.  روی  زور  از  استفاده  به  آن ها  از 
و  قربانیان  عنوان  به  را  خود  آن ها  از  بسیاری 
پانکهرست  امیلین  می دیدند.  راه شان  شهیدان 
لیدی  شدند.  زندانی  بارها  الورنس  پتیک  و 
کنستانس لیتون، نخستین بار در 1909 زندانی 
اجتماعی اش  مقام  شد  متوجه  وقتی  اما  شد؛ 
دیگر  زندانیان  به  نسبت  او  با  می شود  باعث 

هویت  آزادی  از  پس  شود،  بهتری  رفتار 
اصلی اش را پنهان کرد. او دوباره محکوم شد 
او  به  زور  از  استفاده  با  بار  هشت  دفعه  این  و 
برای  او  سالمتی  حال،  این  با  شد.  داده  غذا 
»الیحه ی  تصویب  بود.  دیده  آسیب  همیشه 
و  موش  »قانون  به  که  زندانیان«  موقت  آزادی 
بحث های  و  تنش ها  بود،  شده  معروف  گربه« 
زمانی  تا  زندانی  زنان  برانگیخت:  را  زیادی 
می شدند   آزاد  بازمی گشت،  سالمتی شان  که 
دوباره  سالمتی شان،  بازیافتن  محض  به  و 
عمیق  هم دردی های  آن ها  می شدند.  دستگیر 
هم چنان  اما  برانگیختند؛  را  گسترده ای  و 
نسبت  بیشتری  انتقادهای  زمان  گذشت  با 
حامیان  جانب  از  حتا  آن ها،  مبارزات  به 
ترزا  مثال،  برای  می آمد.  وجود  به  سابق شان، 
راهی  بهترین  من،  باور  »به  گفت:  بیلینگتون 
به  روآوردن  دارد،  قرار  زنان  پیش روی  که 
روش های احساساتی، تصمیم های مستبدانه و 

کوته فکرانه و رویاپردازی نیست«.
کریستابل  مبارزات،  از  مرحله  این  در 
پانکهرست حضور نداشت. او در پاریس بود؛ 
جایی که زندگی آسوده و حتا تجملی خود را 
پیش می برد و دور از آشفتگی های روزافزونی 
بود که مبارزان حق رای زنان، در خانه )لندن( 
با آن روبه رو می شدند. او در 1910 اعالم کرد: 
بود؛  خوب  خیلی  موقت  آتش بس  »خانم ها! 
اما هیچ چیزی مانند مبارزه ی همراه با خشونت 
و  می کنیم  افتخار  جنگ  این  به  ما  نیست. 
را  ما  می کنیم  احساس  که  چرا  شادمانیم؛ 
کنی  آنی  وفادارش،  یار  می کند«.  قدرت مند 
هر هفته او را مالقات می کرد و دستورالعمل ها 
می آورد.  خود  با  تبعیدش  در  رهبر  از  را 
منتقد  روشن بین تر،  و  خردمند  زنانی  دیگران، 

عدم حضور او بودند.
جنگ  نخستین  نتیجه ی  در  وضعیت،  این 
آگست  در  کرد.  تغییر  همیشه  برای  جهانی، 
با رویکردی منطقی  امیلین پانکهرست   ،1914
حالت  به  رای  حق  برای  مبارزه  که  کرد  اعالم 
نظر  به  که  کریستابل-  اما  می آید.  در  تعلیق 
توانایی  فرانسه  در  کوتاهش  اقامت  می آمد 
اعالم  است-  گرفته  او  از  را  روشن اندیشیدن 
در  حتا  که  انسان ها  ساخته ی  »تمدن  که  کرد 
زمان صلح، ظالم و پر از وحشت بود، در حال 
انتقام  نابودی است«. او ادامه داد که »جنگ، 
انقیاد  در  را  زنان  که  است  مردمی  از  خداوند 
مراتب  به  همیشه  که  سیلویا  داشته اند«.  نگاه 
مبارزان  »جنبش  در  بود،  دیگران  از  عاقل تر 

حق رای زنان« یادآوری کرد:
و  حقارت  جنگ،  در  قربانی دادن  و  »رنج 
وحشتی که ناشی از این فاجعه ی بزرگ است، 
نتیجه ی  در  که  بزرگی  اقتصادی  مشکالت 
به  را  مردان  و  زنان  شده اند،  برجسته  جنگ 
حق  جنبش  زنان  است.  کرده  نزدیک تر  هم 
کاری  اجتماعی،  بازسازی  که  آموخته اند  رای 

بزرگ است که زمان زیادی در بر می گیرد«.
سال   30 باالی  زنان  به  رای  حق   ،1918 در 
سرانجام   آن ها   ،1928 مارچ  در  و  شد  اعطا 
شرایطی  در  محافظه کار،  دولت  اداره ی  زیر 

یک سان با مردان به حق رای دست یافتند.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very short(

)introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش سی ام

مرتضی فرامرز

چین دیگر خودش را دریافته است و بعد 
از این که به سوی یک اقتصاد توسعه گرا 
و نظام نوگرا رو آورده است، تهدیدی 
شده  جهانی اش   رقیبان  برای  جدی 
انزواگرا  کشور  یک  دیگر  چین  است. 
و  اقتصاد ضعیف  که  نیست  انقالبی  و 
راکدی داشته باشد. چین بازار اقتصاد 
جهانی را در قبضه ی خودش درآورده 
است و این به معنای بازتولید یک رقیب 
امریکا  متحده ی  ایاالت  برای  قدرت مند 
در آسیا بعد از اتحاد جماهیر شوروی 
انرژی  منبع  به  چین  دست یابی  است. 
سرمایه گذاری  توسعه ی  و  منطقه  در 
طبیعی  منابع  و  معادن  بخش های  در 
شاید  فقیر  و  سوم  جهان  کشورهای 
موازنه ی قدرت اقتصادی و سیاسی را 
ایجاد بکند و بتواند  در منطقه و جهان 
تأثیرگزاری  و  قدرت  تک قطبی شدن  از 
و  ضعیف  کشورهای  روی  آن  سوء 
جلوگیری  افغانستان  چون  بی ثباتی 
بستری  می تواند  افغانستان  وقتی  کند. 
که  باشد  خوب تر  سرمایه گذاری  برای 
بتواند موقعیت خوب ژیوپلیتیک خودش 
افغانستان  دولت مردان  و  دریابد  را 
بتوانند  و  باشند  داشته  خوب  مدیریت 
با خود حفظ  را  قدرت ها  این  موازنه ی 
کنند، ورنه سیاست طرد و روی خوش 
نشان دادن به یکی، می تواند در بی ثباتی 
و ناامنی کشور کمک بکند و دامنه ی این 
بیشتر  کشوری  و  ملی  کالن  معضل 
نمی تواند  افغانستان  و  می یابد  امتداد 
را  اقتصادی  قدرت مند  کشورهای  این 
آن ها  از  و  بدهد  جا  خویش  بطن  در 

استفاده های کالن اقتصادی کند.

رقابت چین و هند در افغانستان
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فرماندهان  از  یکی  مسلم دوست،  عبدالرحیم  مولوی 

سربریدن  که  گفته  بی بی سی  به  افغانستان  در  داعش 

کم  کم  من،  نظر  به  است.  کشتن  شکل  »رحیمانه ترین« 

ابوبکر  قبل  یک ماه  همین  می رسیم.  خوب  جای  یک  به 

و  رحمت  دین  اسالم  گفته  کسی  چه  که  گفت  بغدادی 

البته  است.  خشونت  و  جنگ  دین  اسالم  است،  شفقت 

ولی  نداریم.  قبولش  قطعاً  ما  و  است  ایشان  حرف  این 

چه  است،  چیز  کمی  یک  نداریم،  قبول  این که  عین  در 

وقتی  که  شده  چه  را  ما  نمی دانم  کمی  یک  می گویند، 

این گونه حرف ها را می شنویم، خودمان هم به یک مشت 

بگوییم  که  می ماند  کم  و  می شویم  تبدیل  بی ادب  انسان 

با گوهر ناب اسالم  بیگانه  این مردکه ی حقیقت نشناس و 

ولی  می کند.  اشتباه  که  است  روشن  می گوید.  راست 

ماست.  خود  سِر  نیست.  بغدادی  ابوبکر  سر  من  حرف 

آخر ما را چه شده که دیگر حتا در بنِد تعارف هم نیستیم؟ 

بر ما چه رفته که این قدر بی ادب شده ایم؟ آیا این درست 

کثیف  و  فاسد  مسلمان نمای  یک  که  به محضی  که  است 

و بی خبر از تعالیم عالیه ی اسالم سخن مزخرفی در مورد 

راست  او  که  کنیم  احساس  فوراً  ما  گفت،  ما  مبین  دین 

می گوید؟ آیا از ما توقع می رود که در حالی که می دانیم 

اسالم دین شفقت و عدالت و رحمت است، تنها به این 

زهر افشانی  بزرگ  دین  این  علیه  فاسد  آدم  یک  که  خاطر 

می کند، فوراً برویم و تاریخ را بخوانیم و بگوییم حقیقت 

من،  نظر  به  می گوید؟  بغدادی  ابوبکر  که  است  همین 

خصمانه ی  و  زهرآگین  تبلیغات  تسلیم  آسانی  به   نباید  ما 

را  آن  می خواهند  که  شویم  بغدادی  ابوبکر  چون  افرادی 

دفاع  مبین مان،  دین  از  یعنی  آن،  از  باید  ما  کنند.  بدنام 

چهره ی  درست تر،  قرائت های  با  نماییم  سعی  و  کنیم 

رحمانی تری از دین خود را به مردم نشان بدهیم.

غلط  به  )که  مسلم دوست  عبدالرحیم  مولوی  که  حاال 

سربریدن  می گوید  گذاشته(  مسلم دوست  را  خود  اسم 

نباید  شما  و  ما  است،  انسان  کشتن  شکل  رحیمانه ترین 

فوراً احساس کنیم که این حرف های او به دین اسالم ربط 

دارند. ما باید طور دیگری احساس کنیم. من این حرف ها 

را به این خاطر می گویم:

فشار  افراد  از  عده ای  بر  گاه گاه  اسالم  تاریخ  در  ببینید، 

وارد شده. هیچ کس منکر این نیست. علتش هم این بوده 

انکار  را  و خورشید حقیقت  بوده اند  افراد خفاش  این  که 

قرائت  چندین  با  ما  فعالً  خوش بختانه،  اما  می کرده اند. 

خشونت آلود  و  بد  قرائت  داریم.  سروکار  اسالم  دین  از 

قرائت  داریم،  صلح جویانه  و  خوب  قرائت  داریم، 

دیگر. حاال  قرائت های  انواع  و  داریم  مهربانی  و  رحمت 

و همان  برویم  که  داریم  داریم، مرض  قرائت  این همه  که 

قرائتی را انتخاب کنیم که خدای نخواسته چهره ی دین ما 

را مغشوش و مخدوش می نماید؟ به این می ماند که انواع 

رنگ های زیبا و دل پذیر را پیش آدم بگذارند و بگویند که 

انسان  یک  آیا  کنیم.  رنگ  آن ها  با  را  خود  خانه ی  دیوار 

عاقل از میان آن همه رنگ، بدترین رنگ یعنی رنگ سرخ 

را انتخاب می کند؟

من از بحث دور می افتم. خوب فکر کنید در این مورد.

کشتاِر
 رحیمانه هم آمد

فرهاد خراسانی

از  کشور  غرب  در  روحانی  هزار  دو  از  بیش  دیروز 
گردهم آیی  برپایی  با  هرات  و  بادغیس  فراه  والیت های 
در شهرهرات حمایت شان را از نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور اعالم کردند. این اولین گردهم آیی روحانیون است 
که به طور آشکارا در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی 
کشور برگزار شده است. پیش از این، دوماه پیش شماری 
اعمال  برابر  در  را  مخالفت شان  کابل  در  روحانیون  از 
به  روحانیون  این  اما  کردند.  بیان  انتحاری  و  تروریستی 

طور صریح موضع طالبان را نکوهش نکردند. 
می باشد،  مذهبی  ـ  سنتی  شدت  به  جامعه  یک  افغانستان 
اعتباری  و  جایگاه  از  روحانیون  مذهبی  ـ  سنتی  جامعه  در 
و  بسیج  در  روحانیون  نقش  هستند.  دار  برخور  باالیی 
اعتبار  این  می باشند.  مهم  و  برجسته  جامعه  دهی  ذهنیت 
در  ریشه  افغانستان  جامعه  در  روحانیون  برتر  جایگاه  و 
با وجه  ی مذهبی که  بودن جامعه دارد، روحانیون  مذهبی 
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  می باشند در انحصار روحانیون 
از  دفاع  به  جایگاه  این  از  می توانند  روحانیون  تنها  و  اند 
افغانستان  دین و ارزشهای اخالقی سخن برانند. در جامعه 
برخوردار  مشروعیت  و  منزلت  از  آنقدر  روحانیون 
در  جامعه  سیاسیون  و  گردگان  تحصیل  حتا  که  می باشند 
بسیاری موارد جرئت نمی توانند که در برابر روحانیون لب 

به انتقاد بگشایند. 
نیروهای  از  حالی  در  کشور  غرب  روحانیون   حمایت 
امنیتی اعالم شده است که این نیروها بیشتر توسط طالبان 
که مدعی دفاع از شریعت و اسالم می باشند کشته می شوند 
نهادهای  دولتی،  کارمندان  خون  ریختاندن  گروه  این  و 
از  دفاع  آنرا  و  می داند  جایز  را  امنیتی  نیروهای  و  خیریه 
تاریک  و  دگم   برداشت  با  طالبان  می نمایند.  تلقی  اسالم 

بد ترین جنایت و خشونت  از دین  قالب دفاع  خویش در 
را مرتکب می شوند و در طول چهارده سال گذشته هزاران 
انسان این سرزمین را تحت شعار دفاع از مذهب کشته اند. 
گروه،   این  بشری  ضد  عملکرد  و  ها  جنایت  این  باوجود 
روحانیون به طور آشکار و از یک موضع روشن مخالفت 
این گروه  قرائت های سخت  این گروه و  برابر  را در  شان 
انسانهای  کشتار  با  گروه  این  که  درحالی  اند.  نکرده  بیان 
مردم  جان  بر  مرگ  و  وحشت  کابوس  را  دین  بیگناه، 
به  رسیدن  برای  ابزاری   به  عنوان  به  آن  از  تا  اند  ساخته 
اهداف سیاسی شان کار بگیرند.  وحشت و جنایتی که این 
گروه و سایر گروه های بنیاد گرا و افراطی که به نام دفاع 
تبلیغات ضد  از  بیشتر  می شوند  مرتکب  و شریعت  دین  از 
دینی، اعتقادان دینی مردم را  لرزانده و وجه مذهب را بد 

معرفی نموده است. 
اگر واکنش روحانیون مذهبی را در برابر جنایت های ضد 
فرمایشی  و  واکنشی  اغلب  کنیم،  بررسی  طالبان  بشری 
ما شاهد موضع  است، در طول چهارده سال گذشته  بوده 
برابر قرائت های  گیری قاطعانه شورای علمای مذهبی در 
سایر  و  طالبان  گروه  آمیز  جنایت  اعمال  و  سختگیرانه 
روحانیون  نقش  حالی که  در  ایم.  نبوده  افراطی  گروهای 
دین  از  تندروانه  قرائت های  و  ها  این جنایت  نکوهش  در 

مهم می باشد.  
امنیتی  نیروهای  از  روحانی غرب کشور  هزار  دو  حمایت 
اما  دیر  هرچند  موضع گیری  این  است،  شایسته  اقدام  یک 
همه  از  بیشتر  روحانیون  است.  گذاری  ارج  و  تقدیر  قابل 
اختیار  در  را  جامعه  روشنگرایی  های  فرصت  و  زمینه ها 
دارند و باید از آن برای صالح جامعه، تامین امنیت و دفاع 
می توانند  روحانیون  نمایند.  استفاده  انسانی  ارزشهای  از 
قرائت های  و  تلقی  شان  خطبه های  و  مذهبی  درمراسم 
و  دهند  قرار  نقد  مورد  را  دینی  های  آموزه  از  نادرست 
بانی  که  دهند  ارائه  دین   از  را  روایتی  و  قرائت  بکوشند 

را در  باشد و وجه و کار کرد مهم دین  انسانی  ارزشهای 
پیشرفت، امنیت، همدیگر پذیری در جامعه تقویت نماید.  
بنابرین؛ گفته می توانیم اقدام روحانیون غرب کشور گامی 
الگو  آن  از  می توانند  دیگر  روحانیون  که  است  جدیدی 
بگیرند و به طور آشکار مخالف شان را در برابر قرائت های 
را  امنیتی  نیروهای  و  نشان دهند و دولت  از دین  تندروانه 
خیزش  رسانند.  یاری  جامعه  پیشترفت  و  امنیت  تامین  در 
گروهای  و  طالبان  برابر  در  روحانیون  صریح  مخالف  و 
گروه های  که  را  مذهبی  مشروعیت  که  است  این  افراطی 

افراطی برای خود قایل هستند، از آنها بگیرد. 

حامیت روحانیون غرب کشور از نیروهای امنیتی؛

اقدام شایسه در برابر افراط گرایی و خشونت 

حمایت دو هزار روحانی غرب 
کشور از نیروهای امنیتی یک اقدام 

شایسته است، این موضع گیری 
هرچند دیر اما قابل تقدیر و ارج 

گذاری است. روحانیون بیشتر 
از همه زمینه ها 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 

می توانند درمراسم مذهبی و 
خطبه های شان تلقی و قرائت های 

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.  



در  که  کرده اند  ثابت  امروز  دنیای  در  ربات ها 
از  مختلف-  کارهای  از  وسیعی  طیف  انجام 
مهار آتش سوزی در جنگل تا ریخنت یک پیاله 
به  کمک  برای  بالقوه ای  توان مندی  از  قهوه- 
انسان ها برخوردارند. یکی از محدودیت های این 
علتی  هر  به  اگر  که  است  آن  رباتیک  دستیاران 
نخواهند  کاربردی  دیگر  عمل  در  ببینند،  آسیب 
داشت و قادر به انجام وظایف خود نخواهند بود؛ 
اما اخیراً محققان مطالعات و تحقیقات جدیدی 
که  داده اند  انجام  محدودیت  این  رفع  هدف  با 

نتایج آن در مجله ی نیچر منترش شده است.
براساس نتایج مطالعات جدید محققان، می توان 
از مدت ها  به گونه ای طراحی کرد که  را  ربات ها 
قبل تحت آموزش الزم قرار گیرند و بر این اساس، 
آسیب دیدگی  یا  سانحه  دچار  که  رشایطی  در 
آن  با  که  رشایطی  با  را  خود  بالفاصله  می شوند، 
فعالیتی  به  هم چنان  داده،  تطبیق  شده اند  مواجه 

که در حال انجام آن بودند، ادامه دهند.
در  که  ربات هایی  جدید،  مطالعات  بنیاد  بر 
آسیب دیدگی  دچار  علتی  هر  به  فعالیت  حین 
تجارب  از  بهره گیری  با  می توانند  می شوند، 
خودشان  شبیه سازی  شده،  زندگی  از  کسب شده 
شام  موضوع  این  شنیدن  شاید  کنند.  تعمیر  را 
اما  بیندازد،  علمی-تخیلی  فیلم های  یاد  به  را 
حقیقت این است که محققان معتقدند، ربات ها 
با در اختیار داشنت چنین امکانی، نه تنها قوی تر 
خواهند شد، بلکه می توانند تأثیرگذارتر از پیش، 
فعالیت های  انجام  برای  بیشرتی  استقالل  از 

مختلف برخوردار باشند.
طرح  این  در  انجام شده  آزمایش های  در 
مورد  را  پا  شش  ربات  یک  محققان  تحقیقاتی، 
از  پس  پا  شش  ربات  این  دادند.  قرار  بررسی 
حتا  یا  شکسته  دیده،  آسیب  پایش  دو  این که 
از  بود، در مدت زمان کمرت  او جدا شده  بدن  از 
یک دقیقه توانست به راه رفنت ادامه دهد. به این 
موتورهای  با  حتا  رباتیک،  بازوی  یک  ترتیب، 
حرکتی یا مفاصل شکسته می تواند اجسام را در 

محل صحیح و مناسب قرار دهد.
حوزه ی  متخصصان  از  مورت،  باپتیست  ژان 
دیگر  با  تحقیقاتی  طرح  این  در  که  رباتیک 
 Live محققان فرانسه ای همکاری داشته است، به
بیش  مطالعات  این  در  آنچه  می گوید:   Science

از هرچیز موجب شگفتی ما شده، این است که 
پیش آمده  رشایط  با  تطبیق  فرآیند  در  ربات ها 
محدودیتی ندارند و حتا در صورتی که با آسیب 
به رسعت  می توانند  باشند،  شده  مواجه  شدید 
روند درمان و بهبود را طی کنند و فعالیت خود را 
از رس گیرند. ما در این آزمایش ها ربات ها را در 
معرض مجموعه ای از رشایط مختلف قرار دادیم 
و نکته ی قابل توجه این است که آن ها می توانند 
پیدا  کار  به  بازگشت  برای  راهی  در هر رشایطی، 

کنند.
ربات های سازگار

این  ربات ها  به  فرد  منحرص   ویژگی های  از  یکی 
و  سخت  رشایط  و  محیط ها  در  حتا  که  است 

طاقت فرسا، مانند اعامق اقیانوس ها یا حتا خالی 
موجود در فضا، زنده می مانند. با وجود این، سدی 
از  بهره گیری  مانع  که  دارد  وجود  جدی  و  بزرگ 
خدمات رباتیک در محدوده ای فراتر از گسرته ی 
این  ناسازگاری  مانع  این  و  می شود  کارخانه ها 
هر  به  ربات ها  وقتی  است.  رباتیک  دستیاران 
کارایی  دیگر  عمل  در  می بینند،  آسیب  علتی 
این  از  پیش  که  را  وظایفی  منی توانند  و  ندارند 
به هامن  داشتند،  به عهده  را  انجام آن  مسئولیت 
ترتیب انجام دهند. این در حالی ست که ویژگی 
سازگاری از مهم ترین و شاخص ترین ویژگی های 
از  بسیاری  مثال،  برای  انسان هاست.  و  حیوانات 
سگ هایی که یک پای خود را از دست داده اند، 
وجود  با  حتا  انسان ها  یا  بدوند  می توانند  هم  باز 
هر  به  یا  شده  رگ  به  رگ  آن ها  پای  مچ  این که 
راهکاری  به رسعت  دیده،  آسیب  دیگری  علت 
پیدا  پیش آمده  رشایط  با  خود  وفق دادن  برای 

می کنند.
بازماندگان  پیدا کردن  برای  باشد  قرار  اگر 
یا  جنگل  در  آتش سوزی  مهار  یا  زمین لرزه 
در  آنچه  شبیه  بحران هایی  با  مقابله  و  بررسی 
نیروگاه هسته ای فوکوشیام اتفاق افتاد، از ربات ها 
استفاده  ربات هایی  از  است  بگیریم، الزم  کمک 
به  بتوانند  دیدند،  آسیب  اگر  حتا  که  کنیم 
هر  رشایطی،  چنین  در  دهند.  ادامه  خود  فعالیت 
حالی ست  در  این  است.  ارزش مند  زمان  از  ثانیه  
که چنین محیط هایی معموال غیرقابل پیش بینی 
و مخاطره آمیزند و به همین دلیل، احتامل این که 
جدی  آسیب  یا  تهدید  با  فعالیت  حین  ربات ها 
در  حتا  بود.  نخواهد  انتظار  از  دور  شوند،  مواجه 
توانایی  از  برخورداری  نیز  ایمن تر  محیط های 
سازگاری برای ربات ها از اهمیت زیادی برخوردار 
خانه  در  که  بگیرید  نظر  در  را  ربات هایی  است. 
این  در  می کنند.  بیامران کمک  یا  سال مندان  به 
با  مواجهه  در  که  ربات هایی  حضور  نیز  رشایط 
بتوانند  محدودیت  یا  آسیب دیدگی  هرگونه 
بسیار  ادامه دهند،  انجام مسئولیت  به  وقفه  بدون 
ربات ها  بهبود  کنون  تا  است.  رضوری  و  مهم 
از  اولیه  تشخیص  مستلزم  آسیب دیدگی  از  پس 
شده  گرفته  نظر  در  برنامه ی  و  کارشناسان  سوی 
آسیب دیده  بخش های  تعویض  یا  تعمیر  برای 
از  مجموعه ای  به  رباتی  اگر  حتا  است.  بوده 
بتواند  و  باشد  مجهز  گران قیمت  حس گرهای 
آن  با  که  را  مشکلی  حسگرها  این  طریق  از 
نتواند  ربات  طراح  و  دهد  تشخیص  شده  مواجه 
پیش بینی  را  ربات  احتاملی  موانع  و  مشکالت 
حل  را  مشکلی  حسگر ها  از  بهره گیری  کند، 

منی کند.
بر  خطا  و  آزمون  بنیاد  بر  مجروح  حیوانات 
غلبه  می شوند،  مواجه  آن  با  که  مشکالتی 
لنگ  اگر  که  اساس، آموخته اند  این  بر  می کنند. 
لنگان راه بروند، دردی که هنگام راه رفنت در پای 
اگرچه  خود احساس می کنند، کمرت خواهد شد. 
روش  از  ربات ها  برنامه ریزی  برای  دانشمندان 
اما معموال حداقل  بهره می گیرند؛  آزمون و خطا 

از  بتواند  ربات  این  تا  می کشد  طول  دقیقه   15
با آن مواجه می شود،  پس مشکالت ساده ای که 
برآید. اکنون دانشمندان برنامه ی آزمون و خطایی 
را طراحی کرده اند که به ربات ها امکان می دهد، 
در مدت زمان کمرت از دو دقیقه بدون در اختیار 
با  را  خود  حس گرها  از  مجموعه ای  داشنت 
می شوند،  مواجه  آن  با  که  احتاملی  آسیب های 
مهم ترین  دهند.  ادامه  خود  فعالیت  به  و  تطبیق 
ربات هایی  داشنت  اختیار  در  یافته ها،  این  کاربرد 
طوالنی  زمانی  مدت  برای  می توانند  که  است 
تعمیرکاران  سوی  از  که  خدماتی  به  نیاز  بدون 
در  و  باشند  انسان ها  خدمت  در  می شود،  ارائه 

انجام کارهای مختلف آن ها را یاری کنند.
یادگیری از تجارب کسب شده

با  ابتدا  از  حیوانات  که  باورند  این  بر  دانشمندان 
با آسیب های احتاملی آشنایی  چگونگی مقابله 
ندارند، بلکه از رفتارهای مختلف به تجربه هایی 
رفتارهای  اساس  این  بر  و  می کنند  پیدا  دست 
در  و  می کنند  انتخاب  هوش مندانه  را  مختلفی 
را که می تواند  رفتارهایی  بهرتین  از  نهایت یکی 
انتخاب  کند،  کمک  آن ها  به  رشایط  این  در 
این طرح  می کنند. ربات های طراحی شده که در 

تحقیقاتی ارائه شده، از این ویژگی برخوردارند.
به  ربات  یک  این که  از  پیش  ترتیب،  این  به 
برنامه ی  یک  از  دانشمندان  شود،  گرفته  کار 
نقشه ای  ترسیم  برای  کمپیوتری  شبیه سازی شده 
استفاده  ربات  توسط  مختلف  حرکت  هزاران  از 
و پیش بینی می کنند کدام یک از این الگوهای 
می تواند  سانحه  با  مواجه شدن  هنگام  حرکتی 
مجموعه ای  شبیه سازی ها  این  باشد.  مؤثر 
که  است  ربات  برای  اندوخته شده  تجارب  از 
مجریان  گفته ی  به  گیرد.  بهره  آن ها  از  می تواند 
دچار  ربات  یک  که  زمانی  تحقیقاتی،  طرح  این 
چنین  داشنت  اختیار  در  با  می شود،  سانحه 
این  می کند.  عمل  دانشمند  یک  شبیه  امکانی، 
می توانند  که  مختلفی  رفتارهای  باره ی  در  ربات 
ذهن  در  تصویری  باشند،  کارآمد  رشایط  این  در 
گرفنت  قرار  اساس  بر  پیش بینی ها  این  دارد. 
مانند  شبیه سازی شده،  موقعیت  یک  در  ربات 
تجربه ای برای ربات ثبت می شود. در این رشایط 
کار  به  را  اندوخته شده  تجربه های  از  یکی  ربات 
مشکلی  بر  کوتاهی  زمان  مدت  در  و  می گیرد 
که با آن مواجه شده، غلبه می کند. ممکن است 
هزینه ی  رصف  مستلزم  روش  این  شود  تصور 
باورند  این  بر  محققان  اما  است؛  توجهی  قابل 
که این روش از نظر اقتصادی نیز به رصفه است. 
اندوخته شده  تجربه های  به  مجهز  رباتی  چنانچه 
به  دیگر  باشد،  شبیه سازی شده  محیط های  در 

حس گرهای پیچیده ی داخلی نیاز ندارد.
جدید  شیوه ی  این  دارند  قصد  محققان 
محیط های  در  و  پیرشفته  ربات های  در  را 
قرار  بررسی  مورد  واقعی  شبیه سازی شده ی 
ربات هایی  دور،  چندان  نه  آینده ای  در  تا  دهند 
مستقل تر در مقایسه با ربات های امروزی طراحی 

کنند. )جام جم آنالین(
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بگو مگو از

رویاپردازیسادهلوحانه
به نوع روابط جمهوری اسالمی ایران با شیعیان غیرایرانی 

نگاهی بیاندازید:
1. در عراق از گروه های تندرو فرقه گرای شیعه حمایت 
می کند، هم در مقابل سنی های عراق و هم در مقابل 
نیروهای میانه رو، سکوالر و ملی گرای شیعه ی عراقی؛ در حالی که غیر از نیروهای تندرو 
سنی و شیعه ی عراقی، همه می دانند که ایجاد یک عراق یک پارچه بدون فاصله گرفتن 
از تندروی فرقه ای اصال ممکن نیست. کار را به جایی رسانده است که در سقوط رمادی، 
بخشی از نیروهای طرف دار مالکی و ایران، دو روز قبل از حمله ی داعش به رمادی، فرار 
کرده بودند تا زمینه ی تضعیف نخست وزیر میانه رو فعلی را فراهم کنند. این چیزی است 
که یکی از فرماندهان کرد ارتش عراق با جزئیات کامل  تأیید کرده است. فکر می کنید 
نصب تصویرهای بی شمار رهبران ایران در بغداد و عکس خامنه ای بر شیشه های موترهای 
شبه نظامیان فرقه گرای شیعه یک تصادف است؟ نه خیر. جمهوری اسالمی با این کارها 
دارد به همه می گوید که رهبر شیعیان عراق هم است  و این شیعیان هم پیروان جان برکف 

جمهوری اسالمی.
2. در یمن از گروه تندرو اسالم گرای انصاراهلل حمایت می کند  و این حمایت حتا در مقابل 
رییس جمهوری پیشین شیعه مذهب اما سکوالر یمن شدیدتر بود. انصاراهلل امروز عمال 
تمام اعراب قرار داده است  و در جهان هم به شدت  زیدی های یمن را در مقابل تقریباً 
دوره های طوالنی  قبال  یمن،  زیدی های  که  حالی ست  در  این  است.  کرده  منزوی شان 

حاکمیت بر یمن را بدون درگیری جدی فرقه ای با سنی ها تجربه کرده اند.
3. در لبنان از گروه تندرو حزب اهلل حمایت می کند  و به هیچ نیروی سیاسی غیر از حزب اهلل 
اجازه نمی دهد که در میان شیعیان لبنان قد علم کند. حزب اهلل، شیعیان لبنان را عماًل در 

مقابل کشورهای بسیار  و اکثریت مطلق اعراب منطقه قرار داده است.
4. در مقابل آذربایجان که اکثریت مطلق جمعیتش شیعه است، جمهوری اسالمی ایران 
از ارمنستان مسیحی حمایت می کند. چرا؟ چون آذری های شیعه مذهب، مستقل و در پی 
منافع ملی شان هستند، نه دنباله رو سیاست های ابزارساز جمهوری اسالمی ایران که ظاهر 

فریبنده  ی مذهبی دارد.
5. در افغانستان بعد از تبدیل شدن دغدغه ی ملی-قومی به مهم ترین مسئله  برای بخشی از 
سیاست مداران و تقریباً اکثریت مردم هزاره، جمهوری اسالمی ایران در سیاستش در قبال 

هزاره ها بازنگری کرد  و بقیه ی داستان را همه می دانیم.
این روابط به ما  چه می گویند؟ ساده است. جمهوری اسالمی ایران با توجه به ماهیت نظام 
و ادعایی که دارد، نمی تواند روابط صرفاً دوجانبه ی غیرایدیولوژیک را با شیعیان غیرایرانی 
بپذیرد که در آن شیعیان غیرایرانی هم بتوانند مطابق با منافع ملی-قومی ویژه  ی خودشان 

حرفی برای گفتن داشته باشند.
با حمایت  بپذیرد که مثال هزاره ها  ایران نمی تواند به همین سادگی  جمهوری اسالمی 
با  منطبق  و  واقع بیانه  رویکرد  با  و  افغانستان   در  دموکراتیک  نیمه سکوالر  نظام  یک  از 
واقعیت های افغانستان، در پی منافع ملی-قومی خود باشند، با تأکید بر خواست های مشروع 
قومی خویش در افغانستان، در پی اتحاد هزاره های شیعه و سنی و مذهبی و غیرمذهبی 
از  باشند  و آن وقت چشم به راه کمک های سخاوت مندانه  ای شبیه کمک به حزب اهلل 
سوی جمهوری اسالمی ایران هم داشته باشند. یا شیعیان عراقی با رویکرد غیرفرقه گرایانه 
و با چنگ زدن به ناسیونالیزم عربی-عراقی، عراق را متحد کنند  و الگوی موفق غیر از 
الگوی دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسالمی ایران را در کشوری با اکثریت شیعه، ایجاد 
و پیش کش کنند. چنین چیزی برای جمهوری اسالمی ایران، قابل قبول نیست. کسانی 
که به این فکر هستند، رویا می پرورانند! کمک های قابل توجه احتمالی جمهوری اسالمی 
ایران برای هزاره ها با پوسترها، ایدیولوژی، شعارها، پیروی بی چون و چرا و همراهی با اهداف 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران می آید. این همه، می تواند برای جامعه ی هزاره، هم گرایی 
درونی فرافرقه ای این جامعه و روابط این جامعه با بسیاری از جوامع و کشورهای منطقه و 

جهان، کشنده و ویرانگر باشد.

بدونگردنبستگی،بایدکجنشست
یک دوست خبر داد و گفت که بچش یمگان بدخشان 
سقوط کرد. گفتم با کمی کج خوابیدن، آدم می فهمد که 
تقریباً اکثر ولسوالی های کشور در 24 ساعت، بین 12 تا 
18 ساعت در حال سقوط به سر می برند  و تعریف حکومت 
از ولسوالی بیشتر تسلط داشتن به چند دربند ساختمان دولتی در مرکز ولسوالی ها ست. شاید 

نظر سخنگو غیر از این چیز باشد.
باز هم اگر کمی کج بنشینیم، این وضع زاده ی سیاست چند سال اخیِر زیاده خواهان کشور 
است. که می داند که مدت زمان سقوط یمگان و امثال یمگان با سقوط عادی یعنی بین 12 

تا حداکثر 18 ساعت عیار گردد. تشویش به دل راه مدی، رفیق.

بود،  ممنوع الخروج  که  را  شوهرش  بارکزی  شکریه 
به  و  داد  عبور  کرزی  حامد  بین المللی  هوایی  میدان  از 
خارج فرستاد. به تاریخ 25 حمل حکم ممنوع الخروجی 
عبدالغفار داوی صادر می شود و به تاریخ اول ثور با کمک 
شکریه بارکزی از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 

خارج می رود.

چند نفر سنگرها را فروخت و فرار کرد، بامیان سقوط کرد 
و بودا از شرم فروریخت.

آن هایي که بامیان را رها کرده بودند، اکنون بازگشته اند 
و  ناسالم  رقابت  و  کینه توزي  بي اتفاقي،  از  است  قرار  و 
شرم آور یک بار دیگر پس از بودا بامیان را بر باد دهند و 

این فرصت طالیي و شاید تکرارناپذیر را از بامیان بگیرند.

Abdullah Watandar

Reza Kateb

Hadi Sadeqi

Jawad Naji
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تیاگو سیلوا:
 برزیل در دوره گذار است

مارتینو: از هر تصمیم دی ماریا 
حمایت می کنیم

هندرسون:تاثیر راکیتیچ 
دربارسا غیرقابل انکار است

تیمش  که  است  معتقد  برزیل  کاپیتان  سیلوا،  تیاگو 

همچنان در دوره گذار قرار دارد و شانس باالیی برای کسب 

قهرمانی کوپا آمریکا ندارد.

که  جهانی  جام  در   1-7 شکست  از  پس  شد  موفق  دونگا 

اره این تیم را به اوج برگرداند  ابود کرد، دوب وجهه ی برزیل را ن

ا این حال، سیلوا  و 8 پیروزی پیاپی برای آنها به دست آورد. ب

عنوان کرد که تیمش در دوره ی گذار قرار دارد و شانس اول 

کسب قهرمانی نیست.

بته اینکه بگوییم در بهرتین فرمامن نیستیم،  او گفت:" ال

اپذیر است. کلمبیا جام جهانی خیلی خوبی پشت  اجتناب ن

نتیجه  یک  برزیل  رسید.  فینال  به  آرژانتین  گذاشت،  رس 

بسیار ضعیف مقابل آملان کسب کرد. پس از آن، تیم دچار 

تغییراتی شد، بازیکنان جدید اضافه شدند و تاکتیک های 

اره  ابراین کمی زمان می برد تا دوب ن جدید در نظر گرفته شد. ب

آمیزی  افتخار  نتایج  نزدیک،  آینده  برگردیم ولی در  اوج  به 

کسب خواهیم کرد."

هر  از  که  کرد  عنوان  آرژانتین  رسمربی  مارتینو،  جراردو 

تصمیمی درباره آینده دی ماریا حامیت خواهد کرد.

مادرید،  رئال  ا  ب درخشان  فصل  یک  از  پس  ماریا  دی 

در  درخشش  نتوانست  ولی  شد  ایتد  منچسرتیون راهی 

از  او  کند.  تکرار  اولدترافورد  در  را  سپیدپوشان  پیراهن 

به  فصل،  پایان  تا  و  نشد  گلزنی  به  موفق  اوکترب  ماه 

نیمکت نشین تبدیل شده بود.

اید  ب آنخل  درباره  گفت:"  خربی  کنفرانس  در  مارتینو 

بگویم که این تصمیامت شخصی هستند. سخت است 

تصمیم  این  کنم.  کمک  قصد  به  توصیه ای  او  به  که 

که  چیزی  تنها  می شود.  اخذ  خانواده اش  و  او  توسط 

کیفیت  و  غرور  در  که شکی  است  این  بگویم  می توانم 

او  است،  منطقی  کرد.  خواهد  پیرشفت  و  نیست  او 

ایتد داشته باشد.  می خواهد بهرتین عملکردش را در یون

ولی  نداشت  خوبی  پایان  که  کرد  سپری  را  فصلی  او 

رشوعش عالی بود. دامئا در حال نوسان بود. او می داند 

را  او  که  چیزی  هر  کند.  عوض  را  ذهنیت  این  باید  که 

خوشحال کند، از آن حامیت خواهیم کرد."

جوردن هندرسون، هافبک لیورپول عنوان کرد که ایوان 

ایفا  بارسا  هافبک  خط  در  بدیلی  بی  نقش  راکیتیچ، 

می کند.

دو تیم یوونتوس و بارسلونا دیشب در فینال چمپیونزلگ 

به مصاف یکدیگر رفتند. در گفتگو ها حول این دیدار، 

 ،MSN بارسا،  ی  حمله  خط  مثلث  از  صحبت  بیشرت 

هندرسون  ولی  بود  سوارز  و  نیامر  مسی،  از  متشکل 

بارسا  موفقیت  در  نقش مهمی  راکیتیچ،  بود که  معتقد 

در طول فصل جاری داشته است.

او گفت:" راکیتیچ از آن بازیکنانی بود که در دیدار آنها 

مقابل سیتی که از نزدیک متاشا می کردم، به دقت زیر 

نظر داشتم. او مثل نیامر، مسی و سوارز متجید منی شود 

انکار  غیرقابل  کیفیتش  است.  فوق العاده  تاثیرش  ولی 

بارسا صحبت می کنند در  3 مهاجم  از  تنها  است. همه 

ایفا  آنها  درخشش  در  مهمی  نقش  راکیتیچ  که  حالی 

می کند."

راکیتیچ در مجموع، 38 بازی برای بارسا انجام داده و به 

خوبی جای ژاوی در خط میانی بارسا را پر کرده است."

پیرلو:
 از روز اول به دنبال قهرمانی cl بودم

گرت بیل:
 در رئال می مانم

مسی:
دوستی، کلید موفقیت msn بوده

موافقت برلوسکونی
 با فروش سهام میالن

فروش بنزما به منچستریونایتد
 برای جذب دخیا

بلیط های 3000 یورویی 
در بازار سیاه برلین

توافق بارسلونا
 و سویا برای انتقال ویدال

آندره آ پیرلو، هافبک یوونتوس دیروز عنوان 

یوونتوس،  در  حضورش  اول  روز  از  که  کرد 

قهرمانی در چمپیونزلیگ هدفش بوده است.

در  چمپیونزلیگ،  فینال  در  دیشب  پیرلو 

ا رفت تا در صورت  برلین به مصاف بارسلون

بگیرند.  جشن  را  گانه  سه  کسب  پیروزی، 

اول  روز  از  که  کرد  عنوان  ایتالیایی  ستاره 

در  قهرمانی  اندیشه  در  یووه  در  حضورش 

ا این تیم بوده است. چمپیونزلیگ ب

او گفت:" هنوز روزی را که به یووه آمدم به 

اهداف  اره  درب آنیلی  آ  آندره  ا  ب دارم.  خاطر 

هم  موقع  آن  حتی  می کردیم.  صحبت 

در  من  هدف  اولین  چمپیونزلیگ  قهرمانی 

یووه  و  داشتم  یاز  ن تغییر  به  من  بود.  یووه 

پروژه ای در دست داشت که برای من از هر 

چیزی جذاب تر بود. کونته خیلی مقتدر بود 

ولی همچنین عطش باالیی برای قهرمانی 

داشت زیرا تیم از دو فصل بسیار ضعیف به 

ا انگیزه باالیی  دست او رسیده بود. آلگری ب

که  کرد  ثابت  همه  به  و  شد  اضافه  تیم  به 

در  شاید  می کنند.  فکر  اشتباه  اش  درباره 

بودم  ناراحت  دستش  از  او،  ا  ب دیدارم  اولین 

ما  بین  اتفاقی  هیچ  میالن  در  واقعا  ولی 

نیفتاد."

گرت بیل، هافبک رئال مادرید عنوان کرد 

و  ندارد  را  باشگاه  این  از  جدایی  قصد  که 

می خواهد در جمع سپیدپوشان مباند.

یورو  میلیون   100 با  که  ساله   25 هافبک 

دوم  فصل  در  پیوست،  رئال  به  تاتنهام  از 

تکرار  را  اولش  فصل  درخشش  نتوانست 

خاطر  به  او  از  بسیاری  انتقادات  و  کند 

از  ایتد  منچسرتیون شد.  ضعیفش  عملکرد 

مشرتیان پر و پا قرض او بوده و گزارش ها 

قصد  رسخ  شیاطین  که  است  آن  از  حاکی 

خریدش  برای  نجومی  پیشنهادی  دارند 

قصد  ولزی  ستاره  که  چند  هر  دهند،  ارائه 

جدایی ندارد.

این  به  پاسخ  در  سان  با  مصاحبه  در  او 

آیا فصل بعد در رئال خواهد بود  سوال که 

مادرید  رئال  بازیکن  من  بله.  بته  ال گفت:" 

هستم و مثل همیشه ادامه خواهم داد. از 

امیدوارم  و  لذت می برم  تیم  این  در  حضور 

بتوانم ادامه دهم. احساس آرامش می کنم. 

فکر  رئال  در  جام  کسب  و  کردن  بازی  به 

اینکه  و  است  پیرشفت  من  می کنم. هدف 

بتوانم تا حد ممکن جام به دست آورم."

الدو گفت:"  ا رون بیل درباره شایعه اختالف ب

زمین  در  من  هستند.  شایعه  همه  ها  این 

متام تالشم را می کنم که به هم تیمی هایم 

کمک کنم. مردم سعی می کنند مشکالتی 

در  ندارد.  خارجی  وجود  که  آورند  وجود  به 

ا  ب خوبی  ارتباط  مترینات،  و  مسابقه  زمین 

ا بهرتین ها مترین می کنم تا  الدو دارم. ب رون

بتوانم تا جایی که می شود پیرشفت کنم."

معتقد  ا  بارسلون ستاره  فوق  مسی،  لیونل 

و  نیامر  او،  بین  خوب  ی  رابطه  که  است 

سوارز باعث موفقیت مثلثشان در خط حمله 

ی بارسا شده است.

رساندن  مثر  به  ا  ب شد  موفق   MSN مثلث 

-12 فصل  که  گلی   118 رکورد  گل،   120

الدو-بنزما-هیگواین به ثبت  2011 توسط رون

رسیده بود را بشکند و به گلزن ترین مثلث 

معتقد  مسی  شود.  تبدیل  تاریخ  هجومی 

است که این موفقیت مدیون رابطه ی خوب 

ا سوارز و نیامر است. او ب

خوبی  ی  رابطه  خیلی  نفر   3 ما  گفت:"  او 

بلکه  زمین  درون  در  تنها  نه  داریم،  هم  ا  ب

زمین  خارج  اگر  می کنم  فکر  آن.  خارج  در 

موضوع  این  باشید،  داشته  خوبی  رابطه ی 

کرد.  خواهد  رسایت  هم  زمین  داخل  به 

را  کار  که  دارد  وجود  ما  بین  متقابلی  درک 

برایامن آسان تر می کند ولی تالش بسیاری 

هم پشت این موفقیت است. سال گذشته، 

فصل بی ثباتی را پشت رس گذاشتم. مدت 

میادین  از  دور  مصدومیت  دلیل  به  زیادی 

بودم و بازی های زیادی از دست دادم. وقتی 

خوبی  حس  هیچگاه  برگشتم،  میادین  به 

کردم  سعی  که  بود  سالی   2014 نداشتم. 

آن را به رسعت فراموش کرده و به بهرتین 

فرمم بازگردم و تاثیر همیشگی ام را بر تیم 

خوبی  احساس  حاال  خوشبختانه،  بگذارم. 

دارم."

چمپیونزلیگ  فینال  اره  درب دیروز  مسی 

است،  چمپیونزلیگ  فینال  این  گفت:" 

زیرا  برویم  پیش  دقت  ا  ب اید  ب ابراین  ن ب

نداریم.  رو  پیش  آسانی  کار  که  می دانیم 

است.  دیدرا  این  در  پیروزی  ما  رویای 

قرار  خطرناکی  حریف  مقابل  که  می دانیم 

و  بزرگ  تیم  یک  آنها  گرفت.  خواهیم 

قدرمتند هستند و هر چیزی در فینال ممکن 

است رخ دهد ولی مثل دیگر فینال ها برای 

فصل  یوونتوس  شد.  خواهیم  آماده  آن 

یا  بسیار خوبی را پشت رس گذاشته و در ایتال

دادن  شکست  با  آنها  است.  شده  قهرمان 

رسیده  فینال  به  رئال  مثل  قدرمتندی  تیم 

و  پیرلو  ته وز،  مثل  بزرگی  بازیکنان  اند. 

ا را در اختیار دارند. از لحاظ دفاعی نیز  پوگب

ساختار قوی دارند."

میالن  باشگاه  کنونی  مالک  رسانجام 

این  سهام  از  بخشی  تا  کرد  موافقت 

تایلندی  دار  رسمایه  به  بزرگ،  باشگاه 

واگذار شود.

پس از نزدیک به 8 هفته مذاکرات پیچیده 

سیلویو  و  تایلندی ها  بین  کشمکش  و 

شب  میالن،  آث  مالک  برلوسکونی، 

درصد   48 انتقال  ا  ب خود  موافقت  گذشته 

از سهام باشگاه به "Bee TaechauBol"،تاجر 

تایلندی را اعالم کرد. 

اختیار  در  سهام  درصد   52 ترتیب  بدین 

باقی  اینوست"  "فین  برلوسکونی  رشکت 

رشکت  این  زمانیکه  تا  و  ماند  خواهد 

بتواند 52 درصد سهام خود را حفظ کند، 

برلوسکونی نیز رئیس میالن باقی خواهد 

ماند.

انگلیسی  های  رسانه  در  خربی  امروز 

مدیر  مذاکره  بر  مبنی  شد  منترش 

ایتد،  ا منچسرتیون برنامه های کریم بنزما ب

جمع  به  بازیکن  این  انتقال  برای 

شیاطین رسخ.

او  برای  که  فصلی  امتام  از  پس  بنزما 

به  بود  ناکامی  ا  ب توام  مادرید  رئال  و 

لندن  در  گذشته  هفته  و  رفته  تعطیالت 

ادعای  بود. طبق  گذرانی  مشغول خوش 

با  او  مذاکرات  انگلیسی،  های  رسانه 

است  روزی  چند  ایتد  منچسرتیون باشگاه 

فصل  او  است  ممکن  و  شده  رشوع  که 

شایعاتی  مادرید جدا شود.  رئال  از  آینده 

رسمربی  بنیتس،  عالقه  عدم  مورد  در 

جدید رئال به بنزما و جای نداشنت او در 

گوش  به  مربی  این  تاکتیکی  ایده های 

می رسد. 

به  نیز  مادرید  رئال  باشگاه  سویی،  از 

داوید  گرفنت  خدمت  به  خواهان  شدت 

حتی  و  است  ایتد  یون بان  دروازه  دخیا، 

دست  کامل  توافقات  به  نیز  او  خود  با 

به  ایجنتش  طرق  از  نیز  دخیا  یافته. 

که  است  رسانده  ایتد  یون مدیران  اطالع 

مادرید  رئال  به  دارد  قصد  آینده  فصل 

بپیوندد. 

تا  مادرید  رئال  به  منچسرتی ها  پاسخ 

دخیا  آنها  و  بوده  منفی  لحظه  بدین 

گونه  هر  و  دانسته  فروش  غیرقابل  را 

مذاکره برای این بازیکن را منتفی اعالم 

کرده اند. طبق ادعای aS، احتامل اینکه 

ایتد  یون به  بنزما  کریم  انتقال  ا  ب رئالی ها 

این  دلیل  باالست.  بسیار  کنند  موافق 

دخیا  انتقال  راه  شدن  آسان تر  هم  امر 

نظر  از  هم  بنزما  فروش  است.  رئال  به 

مناسب  بودجه ای  صاحب  را  رئال  مالی 

کرد  خواهد  تابستانی  خرید های  برای 

جذب  که  هدفشان  به  آنها  اینکه  هم 

ذخیاست نزدیک تر خواهند شد.

ا و یوونتوس    40  هزار هوادار دو تیم بارسلون

نزدیک  از  تا  برلین حضور داشتند  در  دیروز 

لیگ  فینال  در  محبوبشان  تیم های  دیدار 

قهرمانان را متاشا کنند.

املپیا  ورزشگاه  در  دیشب  بازی  این 

طبق  و  برگزار  برلین  شهر  اشتادیون 

اطراف  در  اسپانیایی،  وبسایت های  گزارش 

ازار سیاه برای فروش بلیط های  ورزشگاه، ب

پیش  بلیط ها  متام  بود.  شده  ایجاد  بازی 

اینرتنتی پیش فروش شده  از طریق  این  از 

امید  به  که  هوادارانی  بودند  هنوز  اما  بود 

ازار سیاه خودشان را به  پیدا کردن بلیط در ب

ورزشگاه رسانده اند. 

جایگاه،  ارزش  نسبت  به  بازی  بلیط  قیمت 

از 70 تا 390 یورو بوده اما دیروز بلیط هایی 

به قیمت 3000 یورو نیز از طریق سودجویان 

از مکزیک  به فروش میرسید. هواداری که 

برلین  به  را  خود  ا  بارسلون تشویق  برای 

بلیط  و  هتل  خیال  بی  گفت:"  بود  رسانده 

بلیط  در حال جستجوی  و  ام  برگشت شده 

ازار سیاه هستم. بلیط 3000 یورویی به  در ب

من پیشنهاد شده است."

الکس ویدال، مدافع راست اهل کاتالونیای 

بازیکن  اید  ب پس  این  از  را  سویا  باشگاه 

ا بدانیم. بارسلون

از  انتقال  این  رسمی  خرب  اینکه  وجود  ا  ب

ا  بارسلون باشگاه  دو  از  کدام  هیچ  سوی 

اسپورت  نرشیه  اما  نشده  اعالم  سویا  و 

یا امروز گزارش داد که توافقات بین  کاتالون

مبلغ 10  ا  ب ویدال  و  نهایی شده  باشگاه  دو 

ا  ا قراردادی 5 ساله به بارسلون میلیون یورو ب

این  بعد،  هفته  است  قرار  است.  پیوسته 

انتقال رسمی شود. 

ویدال سابقه بازی برای آملریا را نیز در کارنامه 

دارد و فصل گذشته یکی از ستون های سویا 

محسوب می شد. او جایگزین دنی آلوس در 

ا خواهد شد. منطقه راست دفاعی بارسلون

دلیل  به  ویدال  اسپورت،  ادعای  طبق 

تا  بازیکن،  خرید  از  ا  بارسلون محرومیت 

تیم جدیدش  در مترینات  تنها   2016 ژانویه 

آینده  سال  ابتدای  از  و  بود  خواهد  حارض 

می تواند برای بارسا به میدان برود.
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خبر  باميان  واليت  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
داده اند كه روز گذشته بيش از 30 تن از دانش آموزان يک 
مسموم  واليت  اين  پنجاب  ولسوالی  در  دخترانه  مکتب 
شده اند. اين رويداد حوالی ساعت 9 صبح روز گذشته در 
ليسه  ی دخترانه در مركز ولسوالی پنجاب واليت باميان رخ 
داده است. هنوز انگيزه ی اين موضوع مشخص نشده؛ اما 
مسئوالن باميان از آغاز تحقيقات در اين باره خبر داده اند.

به گفته ی اين مسئوالن، وضعيت صحی دست كم پنج 
تن از اين دانش آموزان وخيم است. گفته می شود كه اين 

دانش آموزان دچار سردردی و اسهال شده اند.

د كتر امين اهلل، مدير صحت  عامه ی ولسوالی پنجاب باميان 
با تأييد اين رويداد گفته، مکتب ياد شده به خاطر اين حادثه 
مسموم شدن  از  عينی  شاهدان  اما  است.  شده  تعطيل 
در  داده اند.  خبر  ليسه  اين  در  دانش آموز   90 به  نزديک 
همين حال، محمدرضا ادا، رييس معارف باميان گفته است 
جريان  رويداد  اين  علت  معلوم شدن  برای  بررسی ها  كه 

دارند.
بلکه  نيست،  تازه  خبری  دانش آموزان  مسموم شدن 
از  شماری  در  دانش آموز  صدها  گذشته  سال های  در 

مکتب های كابل و واليات مسموم شده اند.

مجلس  اعضای  از  برخی  روز:  اطالعات 
نمايندگان در پی اختالف ميان داعش و طالب 
می گويند كه اين مورد به نفع افغانستان است 
و حکومت با مدريت قوی، بايد از اين اختالف 
استفاده  كشور  در  بهتر  امنيت  تأمين  نفع  به 

كند.
گروه  اختالف  از  گزارش هايی  اواخر  اين  در 
واليت های  از  شماری  در  طالب  و  داعش 
كشور به نشر رسيدند. در آخرين مورد 10 عضو 
طالب از سوی گروه داعش سر بريده شدند. 
عبدالرحيم  مولوی  تازگی  به  هم،  سويی  از 
ُمسلم دوست كه خود را رهبر گروه داعش در 
افغانستان می  خواند و در گذشته روابط نزديکی 
ميان   درگيری  و  اختالف ها  داشته،  طالبان  با 

اين دو گروه را تأييد كرده است.
مجلس  اعضای  از  شماری  اين حال،  با 
باور دارند كه وجود اختالف ميان  نمايندگان 
افغانستان تمام  اين دو گروه می تواند به نفع 
مردم  نماينده ی  عبدالرحيم،  قاضی  شود. 
بادغيس در مجلس گفت كه طالب و داعش 
افکار متفاوت دارند؛ طالب خواستار امارت؛ اما 
لحاظ،  اين  به  است.  داعش خواستار خالفت 
ديده  بين شان  در  فکری  تفاوت  نوع  يک 
عليه  داعش  موارد  بعضی  در  حتا  و  می شود 

طالب اعالم جهاد كرده است.
او افزود كه دولت بايد با مديريت قوی و بحث 
ميان  اختالف ها  از  فعال،  بسيار  استخباراتی 

در كشور  ثبات  و  نفع صلح  به  گروه  دو  اين 
استفاده كند. هم چنان مولوی شاهداهلل شاهد، 
كه  گفت   مجلس  در  كنر  مردم  نماينده ی 
طالب و داعش يکی نيستند؛ در فکر، راهکار 
و اهداِف هردو گروه تفاوت زيادی وجود دارد. 
كه  معنا  اين  به  دارند.  افغانی  بنياد  طالبان 
جغرافيای  به  محدود  فعاليت های شان  تمامی 
اما داعش از جامعه ی عرب  افغانستان است؛ 
يک  به  فعاليت هايش  و  گرفته  سرچشمه 
را  سرحد  و  نيست  محدود  خاص  جغرافيای 

قبول ندارد.
او افزود: »حکومت از اين اختالفات استفاده ی 
خوب نمايد و تا هر اندازه كه می تواند طالبان 
افغان را تشويق به پروسه ی صلح نمايد  تا راه 

برای مذاكرات بين االفغانی گشوده شود«.

از سويی هم، شماری از كارشناسان نيز به اين 
باور ند كه اختالف ميا ن اين دو گروه افزايش 
يافته و طالبان بيشتر تحت فشار قرار دارند. به 
باور آنان، طالبان از يک  سو با نيروهای امنيتی 
افغان و از طرف ديگر با داعش در جنگ اند 
كه اين مسئله می تواند در تضعيف آن ها نقش 

مهم داشته باشد.
چنين  گسترش  كه  معتقد ند  كارشناسان  اين 
اختالف ها می تواند طالبان را مجبور به مذاكره 
با دولت كند. اختالف بين گروه داعش و طالب  
در حالی تشديد يافته كه پيش از اين ابوبکر 
البغدادی، رهبر داعش، مال محمد عمر، رهبر 
طالبان افغانستان را يک جنگ ساالر بی سواد، 
و  روحانيت  اعتبار  و  ارزش  از  خالی  و  نادان 

سياست خوانده  بود.

اطالعات روز: وزارت دفاع كشور با نشر خبرنامه ای 
گذشته  روز  سه  در  طالب  شورشی   71 كشته شدن  از 
واليت های  در  ملی  اردوی  عمليات های  نتيجه ی  در 

مختلف خبر داده است.
 71 عالوه ی  بر  كه  آمده  دفاع  وزارت  خبرنامه  ی  در 
كشته، 78 تن از شورشيان طالب زخمی و 2 تن ديگر 
توسط سربازان اردوی ملی بازداشت شده اند. به نقل از 
ولسوالی های  مربوطات  در  عمليات  اين  خبرنامه،  اين 
لغمان،  واليت  عليشنگ  غزنی،  واليت  واعظ  و  اندر 
واليت  علی شير  و  موسی خيل  كابل،  واليت  سروبی 
خوست، پل علم مركز واليت لوگر، دهراوود، چارچينو، 
ارزگان  واليت  سراب  و  خاص  ارزگان  چوره،  چنارتو، 

راه اندازی گرديده بود.
بخشی ديگر از اين عمليات در گيزاب و كجران واليت 
پنجوايی  و  خاكريز  شاه ولی كوت،  نيش،  دايکندی، 

واليت قندهار، جرم، بهارک و يمگان واليت بدخشان، 
مركز  بلخ،  واليت  چمتال  قندوز،  واليت  صاحب  امام 
واليت سرپل، قالت مركز واليت زابل، نوزاد، سنگين 

و كجکی واليت هلمند صورت گرفته است.
به گفته ی وزارت دفاع، در اين عمليات مقداری سالح 
ماين های  يک تعداد  و  آمده  دست  به  نيز  مهمات  و 
همين  در  است.  شده  خنثا  و  كشف  نيز  مختلف النوع 
انفجار  و  دشمن  سنگين  سالح  انداخت  اثر  از  حال، 
نقاط  در  گذشته  روز  سه  در  جاده ای  كنار  ماين های 
كشته  ملی  ارتش  نيروهای  از  تن   6 كشور  مختلف 

شده اند.
دو  در  طالبان  بهاری  حمله های  كه  حالی ست  در  اين 
ماه اول امسال بيش  از پيش افزايش يافته و در حال 
ميان  درگيری  كشور   واليت های  از  در شماری  حاضر 

شورشيان و نيروهای امنيتی جريان دارد.

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
تولید و عرضه کننده  انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی

0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس: کوته سنگی، سرک سه سیلو،

آدرس فابریکه: هرات، شهرک صنعتی، فاز سوم، سوسن2

نمایندگان:
اختالفمیانداعشوطالببهنفعافغانستاناست

بیشاز30دانشآموزدختر
دربامیانمسمومشدند

وزارت دفاع:
 71 شورشی طالب کشته شدند


