دههای مردمی
اگر دولت از قیامکنن 
حمایت نکند ،سرپل ناامنتر خواهد شد
نه ماه قبل ،طالبان جوانان ما را از قریه ربودند و تکهتکه کردند .ما
مجبور شدیم به دولت مراجعه کردیم .یک مقدار سالح خفیفه از دولت
گرفته و علیه طالبان قیام کردیم .راههای مواصالتیشان را قطع کردیم.
هرجایی که روی نیروهای دولتی ما فشار بیاید ،ما دوشادوش نیروهای
امنیتی خویش حرکت کردهایم و خواهیم کرد .خیزش مردمی با این
انگیزه صورت گرفته که از مناطق خویش دفاع کنند .تعداد داوطلبان
این خیزش در حدود پنجاه نفر اند .قیامکنندهها امکانات جنگی در
اختیار ندارند .مقدار سالحی که فع ًال در اختیار داریم ،ناچیز...
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داعش در افغانستان؛
طالبان صحنه را ترک میکنند؟

طالبان در افغانستان در حال سقوط است .آنها با رقابت سختی از سوی داعش روبهرو
اند و قتل حداقل شش طالب در جاللآباد افغانستان ،نشانهای از چیزی است که داعش
قصد انجام آن را دارد .داعش در افغانستان استراتژی متفاوتی را در پیش گرفته است.
آنها به جای راهاندازی حمله علیه حکومت افغانستان یا تأسیسات دیپلماتیک...
صفحه 4

علومی :شورشیان زیر پرچم داعش برایشان
منابع تمویل جستوجو میکنند

صفحه 2

چین  500بورس تحصیلی را
در اختیار افغانستان قرار میدهد
اطالعات روز :سفیر چین در کابل در نشست مشترک با وزیر تحصیالت عالی کشور،
از اعطای  500بورس تحصیلی به دانشجویان افغانستان خبر داد.
در خبرنامهی وزارت تحصیالت عالی آمده است ،سفیر چین در این نشست از اعطای
بورسیهها و سایر کمکهای چین در بخش زیربنایی دانشگاهها سخن گفته و بیان
صفحه 2
داشته که از جملهی  500بورس وعده داده شده به رییس جمهور...

حامد کرزی رییس افتخاری
اتحادیهی رادیو و تلویزیونهای کشور شد

معلم سرپناه ندارد؛
دولت گوش شنوا ندارد
بر بنیاد قانون خدمات ملکی در بارهی حقوق آموزگاران ،معلم تا زمانی که در آخرین
قدم بست مربوطه نرسیده باشد ،نمیتواند ترفیع کند .خواست آموزگاران این است
که این بخش از قانون خدمات ملکی تغییر کند .همایون پژمان که یکی از آموزگاران
تحصنکننده است ،میگوید که «معلمان در گذشته بعد از سه سال...
صفحه 5

اطالعات روز :اتحادیهی رادیو و تلویزیونهای افغانستان روز گذشته در کابل به
کارش آغاز کرد و حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور رییس افتخاری این
اتحادیه شد .عزیزالله آرال ،رییس کل این اتحادیه در مراسم گشایش آن گفت که هدف
از ایجاد این اتحادیه ،حمایت هماهنگ از فعالیتهای رسانههای صوتی و تصویری
صفحه 2
است و همچنان قرار است از حقوق رسانهها دفاع کرده...

کمپیوترها و سرنوشت بشر

زمانی که ب ِلیفور ،یکی از مدیران ارشد مایکروسافت ،روی صحنه قدم میزد و با
افتخار از پروژهی آیندهی شرکتش سخن میگفت ،عالمتهای سوالی مبنی بر
آیندهی کمپیوترها در ذهن حضار شکل گرفت که تا پس از آن مراسم هم ادامه
یافت .کمپیوترهای آینده چه شکلی خواهند بود؟ با این ریتم چابک و رو...
صفحه 6
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تمدید زمان کار پارلمان،
عاقالنهترین گزینهی ممکن



شهریار فرهمند

با نزدیکشدن به زمان پایان کار قانونی مجلس منایندگان،
رسنوشت این نهاد و چگونگی مرشوعیت آن به بحث جدی
در افغانستان بدل شده است .بر بنیاد قانون اساسی ،در
اول ماه رسطان مدت قانونی کار پارملان پایان مییابد و
بایستی منایندگان جدید که بر اساس انتخابات گزینش
میشوند ،کرسیهای مجلس دور هفدهم را اشغال کنند.
این در حالیست که هنوز مقدمات برگزاری انتخابات پارملانی
در کشور فراهم نگردیده و اولویتهای مهمرت از آن نظیر
اصالحات انتخاباتی صورت نگرفته است.
بر بنیاد تفاهمنامهی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی،
باید ابتدا اصالحات انتخاباتی به میان بیاید و سپس انتخابات
پارملانی برگزار گردد .این در حالیست که تا کنون حتا
کمیسیون ویژهی اصالحات انتخاباتی هم رسامً تشکیل نشده
است .هرچند اسامی افرادی به عنوان اعضای این نهاد از
سوی رییس جمهور ماهها پیش اعالن شد؛ اما تا کنون این
کمسیون عمالً وجود خارجی نیافته است .به نظر میرسد که
رهربان حکومت وحدت ملی ارادهی چندانی برای تشکیل
این کمسیون و آوردن اصالحات انتخاباتی ندارند؛ در حالی
که نهادهای متویلکنندهی انتخابات افغانستان ،حامیت از
انتخابات پارملانی و ریاست جمهوری آینده را مرشوط به ایجاد
اصالحات انتخاباتی کردهاند.
با این وصف  ،در افغانستان عمالً خالی قدرت بزرگی شکل
گرفته است .یک اتاق قوهی مقننه یا شورای ملی عمالً
یرسنوشت بوده و خالی بزرگی در ساختار نظام دولتی
ب
افغانستان تا مدت زمان نامعلومی ایجاد گردیده است.
کشمکش بر رس چگونگی کار مجلس میتواند به بنبست
نفسگیر و خستهکنندهی دیگری منجر گردد که کارآمدی و
مؤثریت دولت را تضعیف کرده و سبب نفاق و شقاق گسرتده
در ساختار دولت گردد.
هرچند از نظر قانونی روشن نیست که چه کسی میتواند
رسنوشت شورای ملی را روشن کند و چه نهادی میتواند در
خالی قانونی صالحیت کاری و تقنینی و اعتبار دوام کار این
نهاد را به شورای ملی افغانستان برگرداند ؛ اما ظاهرا ً به نظر
میرسد که رییس جمهور غنی میخواهد این ابتکار را به
دست بگیرد .او از جایگاه رییس دولت میخواهد که مهلت
کاری شورای ملی را تا مدت زمان معینی متدید کند .گفته
میشود رییس جمهور در مشوره با رهربان سیاسی و دادگاه
عالی تصمیم گرفته که مهلت کاری مجلس منایندگان را با
حفظ متام اختیارات آن برای مدت معینی متدید کند .آقای
غنی گفته است که اجازه منیدهد خالی بزرگی در ساختار
دولت افغانستان به وجود بیاید .با اینکه قانون به گونهی
روشن به رییس جمهور صالحیت متدید زمان کاری شورای
ملی ،دادن یا سلب اختیارات تقنینی از این شورا را نداده
است ؛ اما با توجه به رشایط موجود ،این تصمیم رییس جمهور
غنی پذیرفتنی است .روشننکردن رسنوشت مجلس میتواند
بنبست دوامدار و خستهکنندهای را در حکومت به میان بیاورد
که رضبات آن به مراتب سختتر از بنبست انتخابات ریاست
جمهوری خواهد بود.
اگر رییس جمهور در این مورد مداخله نکند ،ایجاد بینظمی،
هر جومرج و بنبست دوامدار تنها نتیجهی قطعی و حتمی آن
خواهد بود .اعضای مجلس منایندگان یکدست نیست و در
مورد چگونگی دوام کار این نهاد بهشدت با همدیگر دچار
اختالف میباشند .اگر مجلس تعطیل شود ،آنگاه یک رکن
نظام تعطیل شده و اقدامات و عملکردهای قوهی مجریه از
مرشوعیت میافتد .در نبود پارملان ،هیچکسی منیتواند بر
عملکرد حکومت نظارت کند.
متدید مهلت کار مجلس منایندگان بهرتین و عاقالنهترین
گزینهی ممکن است .حکومت ،مجلس ،جامعهی مدنی و
مردم افغانستان باید با توجه به رشایط خاص و ناگزیریهای
موجود ،از این تصمیم حامیت کنند.

علومی :شورشیان زیر پرچم داعش
برایشان منابع تمویل جستوجو میکنند

اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر داخلهی کشور روز
ت کاریاش
گذشته ضمن ارائهی برنامهی صد روز نخس 
گفت که برخی از گروههای شورشی برای بقای خود ،بیرق
گروه داعش را در کشور بلند میکنند تا از این طریق برای
تمویل خود منابع جستوجو کنند.
وزیر داخله در بارهی این شورشیان گفت که باید ظواهر
آنان بررسی شود .به گفتهی علومی ،این افراد شامل
شورشیان تاجیک ،ازبیک ،قرغیز ،چچن ،ترک و اویغورند
که تالش دارند تا از موقعیت جغرافیایی و وضعیت امنیتی
فعلی کشور سود برده و با ایجاد پایگاهها ،با ریشههایشان
که بیرون از کشورند ،ارتباط بگیرند.
وزیر داخله گفت« :تعدادی از شورشیان حاال میخواهند
نشان دهند که گویا ما نمایندگی از داعش میکنیم تا
آدرسی داشته باشند که آنها نیز از همین منبع تمویل شوند.
هدف عمدهی آنان این است که پایگاهی را در افغانستان
ایجاد کنند و از همین منابع استفاده کنند».
این در حالیست که بهتازگی حامد کرزی ،رییس

جمهور پیشین نیز با ابراز نگرانی از ظهور و گسترش گروه
تروریستی داعش در کشور گفته که این گروه میتواند
خطرهای جدی را متوجه کشورهای منطقه بسازد .وزیر
داخله در بخشی دیگر از صحبتهایش در این نشست
از عملیات موفقانهی نیروهای امنیتی یاد کرد و گفت که
چندین عملیات نظامی با همکاری مردم موفقانه در کشور
راهاندازی شده و این وزارت در تالش است تا ظرفیت و
توانایی نیروهای پولیس را افزایش دهد و نیز تجهیزات برای
آنان فراهم سازد.
علومی گفت که در  ۱۰۰روز گذشته نیروهای امنیتی
عملیات موفقانهای را در بخشهای مختلف کشور راهاندازی
کردهاند که  ۱۳۲شورشی در نتیجهی آن بازداشت شدهاند.
همچنان وزیر داخله تأکید کرد که این وزارت تمرکز خود
را ب ر امنیت شاهراهها افزایش داده است.
وزیر داخله همچنان گفت که گماشتن زنان در این وزارت
در اولویت کاری او قرار دارد و به زودی  ۲۰۰زن که در
ترکیه برای آموزش فرستاده شده بودند ،دوباره به کشور

با ز میگردند و در این وزارت در وظایف مختلف گماشته
خواهند شد .او افزود که این وزارت قرار است  ۴۰۰زن
دیگر را برای آموزش به ترکیه بفرستد.
ارائهی برنامهی صد روز نخست کاری وزیر داخله در
ی ارائه میشود که حملههای شورشیان طالب و دیگر
حال 
گروههای تروریستی بر مرکزهای نظامی و دولتی در
والیتهای مختلف کشور افزایش یافته و تعدادی از
ولسوالیهای برخی والیتها از کنترول دولت خارج شده
یا هم درگیری در آنها بهشدت جریان دارد .به گفتهی
وزیر داخله ،هم اکنون دوازده والیت زیر تهدید بلند امنیتی
قرار دارند.
او در این مورد گفت« :در همین شب و روزها دوازده
والیت ما تحت تهدید درجه اول قرار دارد .ن ُه والیت دارای
تهدید متوسط میباشد و در باقیماندهی والیات وضعیت
نورمال است .اما به این معنا نیست که اگر نورمال است،
در آن تحرکات وجود ندارد .والیاتی که امروز در سطح
درجهی اول در آن تهدیدات است ،همهی ما میدانیم».

چین  500بورس تحصیلی را در اختیار افغانستان قرار میدهد
اطالعات روز :سفیر چین در کابل در
نشست مشترک با وزیر تحصیالت عالی
کشور ،از اعطای  500بورس تحصیلی به
دانشجویان افغانستان خبر داد.
در خبرنامهی وزارت تحصیالت عالی آمده
است ،سفیر چین در این نشست از اعطای
بورسیهها و سایر کمکهای چین در بخش
زیربنایی دانشگاهها سخن گفته و بیان
داشته که از جملهی  500بورس وعده داده
شده به رییس جمهور افغانستان در هنگام
سفرش به چین 250 ،بورس آن در اختیار
وزارت تحصیالت عالی قرار داده شده

و 250بورس دیگر آن به صورت آزاد از
طریق آنالین اعالم میگردد.
به نقل از این خبرنامه ،این بورسیهها در
مدت  5سال داده خواهد شد؛ یعنی هر سال
 100تن از دانشجویان جهت تحصیالت
عالی به کشور چین اعزام میگردند.
سفیر چین همچنان از تصمیم کشورش
به خاطر اعمار یک ساختمان تدریسی و
یک ادیتوریم در دانشگاه کابل و تجهیز
دیپارتمنت زبان چینی و مهمانخانهی این
دانشگاه خبر داد.
در این نشست فریده مومند ،وزیر

تحصیالت عالی از کمکهای قبلی
چین ،بهویژه ساختن تعمیر دیپارتمنت
زبان چینی و مهمانخانهی چهار ستاره
در دانشگاه کابل ،قدردانی کرد .همچنان
وزیر تحصیالت عالی در این نشست بر
همکاریهای بیشتر دوجانبه در این زمینهها
تأکید کرد.
در همین حال ،وزیر تحصیالت عالی در
نشست دیگر با سفیر کشور هند ،روی
شفافیت در توزیع بورسهای تحصیلی
و رفع مشکالت دانشجویان افغانستان در
دانشگاههای هند گفتوگو کردند .در این

نشست امر سینها ،سفیر هند در کابل گفت
که هند  1000بورس تحصیلی را در اختیار
وزارت تحصیالت عالی قرار میدهد که
 300بورس آن از طریق سفارت آن کشور
به صورت آزاد اعالم گردیده و متباقی آن
در اختیار وزارت تحصیالت عالی قرار داده
میشود.
خانم فریده مومند در این نشست گفت که
برخی از بورسیههایی که از طریق سفارت
چین توزیع میگردند ،به دسترس افراد
زورمند قرار داده میشوند .او افزود که به
این مشکل رسیدگی میشود.

حامد کرزی
رییس افتخاری اتحادیهی رادیو و تلویزیونهای کشور شد
اطالعات روز :اتحادیهی رادیو و تلویزیونهای
افغانستان روز گذشته در کابل به کارش آغاز کرد و
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور رییس افتخاری
این اتحادیه شد.
عزیزاهلل آرال ،رییس کل این اتحادیه در مراسم گشایش
آن گفت که هدف از ایجاد این اتحادیه ،حمایت
هماهنگ از فعالیتهای رسانههای صوتی و تصویری
است و همچنان قرار است از حقوق رسانهها دفاع کرده و
تمام اعضا را در زمینهی بازاریابی و آموزش یاری رساند.
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین و رییس افتخاری
این اتحادیه گفت که رسانههای کشور به جای اتکا به
تولیدات رسانهای خارجی ،از برنامههای تولیدی داخلی
استفاده کنند.

کرزی همچنان از رسانههای کشور خواست که هویت
خود را حفظ کرده و به فرهنگ اصیل افغانستان بیشتر
توجه کنند .او تأکید کرد که باید رسانههای کشور به
اسطورههای قدیمی و اصیل افغانی رو آورده و تالش
کنند که فرهنگ اصیل این کشور را مخدوش نسازند.
کرزی افزود که یکجاشدن رسانههای صوتی و
تصویری زیر یک چتر ،باعث اتحاد ،اتفاق و یکصدایی
آنان خواهد شد.
او ضمن اشاره به اتکای بیش از حد تلویزیونهای
کشور به تولیدات خارجی گفت« :هنوز هم در تهیه و
ترتیب ساختن برنامههای خود بسیار عاجز هستیم؛ در
تلویزیونهای ما هر روز سریالهای ترکی یا هندی را
میبینیم ،بهتر است کوشش کنیم سریالهای خود را

داشته باشیم؛ تاریخ و فرهنگ عظیمی داریم و از داستانها
عاشقانه و رزمی کشور خود باید سریال بسازیم تا عظمت
فرهنگی کشور ما را به نمایش بگذارد».
کمیل میرشادبیگ ،رییس اجرایی این اتحادیه در مورد
جزئیات رسانههای عضو این اتحادیه گفت که تا کنون ۱۲
رادیو و  ۱۸تلویزیون عضویت این اتحادیه را گرفتهاند .او
همچنان از دیگر رسانههای صوتی و تصویری خواست تا
در این زمینه به خاطر تقویت رسانهداری سالم اقدام کنند.
به اساس گفتهی میرشادبیگ ،در حال حاضر افزون
بر  ۴۰۰نشریهی چاپی ۱۵۸ ،رادیو و  ۱۰۸تلویزیون در
سراسر کشور فعالیت دارند .از سویی هم ،چندین اتحادیه
به منظور دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانهها در کشور
ایجاد شده و فعالیت دارند.

رییس مجلس:
یک دور نشست کاری پارلمان باقی مانده است
اطالعات روز :در آخرین روزهای
کاری دور شانزدهم مجلس نمایندگان
و مشخصنشدن زمان برگزاری انتخابات
پارلمانی ،رییس مجلس با تأکید بر
مشخصشدن زمان برگزاری انتخابات
پارلمانی ،روز گذشته در نشست عمومی
مجلس گفت که تا کنون نشستهای نهم
کاری دور شانزدهم مجلس جریان دارد
و یک دورهی مکمل کاری مجلس باقی
مانده است.
آقای ابراهیمی در این مورد گفت:
«در کل یک دورهی کاری مجلس ۱۰
اجالس دارد؛ ما فعال در اجالس نهم سال
پنجم قرار داریم و هنوز یک اجالس
ما باقی مانده است؛ اما متأسفانه ما خود
باالی خود قضاوت میکنیم که غیرقانونی
هستیم» .این در حالیست که بر اساس

قانون اساسی کشور ،دورهی کاری مجلس
نمایندگان در اول سرطان سال جار 
ی
پایان مییابد؛ اما حکومت افغانستان ،تا
کنون تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی
را مشخص نکرده است.
در همین حال ،برخی دیگر از اعضای
مجلس نمایندگان نیز بر ادامهی کار
مجلس تا برگزاری انتخابات پارلمانی
تأکید کردند .شکریه بارکزی ،نمایندهی
مردم کابل در مجلس گفت« :انتقاد شدید
دارم نسبت به کسانی که مادهی  ۸۳قانون
اساسی را به زعم خود تعبیر میکنند؛
دورهی پانزدهم مجلس هم کارش را در
اول سرطان سال پنجم ختم نکرد ،دورهی
شانزدهم (همین دوره) نیز در اول سرطان
به کارش آغاز نکرد که حاال ما کار را در
اول سرطان خاتمه دهیم».

خانم بارکزی تأخیر در برگزاری انتخابات
پارلمانی از سوی حکومت را خارج از
صالحیت مجلس دانست و گفت که
پارلمان افغانستان در این مورد مقصر
نیست .با اینحال ،دیدگاههای اعضای
مجلس در مورد ادامهی کار مجلس
متفاوت اند .برخی از نمایندگان میگویند
که دور کاری مجلس به تاریخ اول ماه
سرطان ختم میشود؛ اما برخی دیگر
میگویند که کار مجلس پس از اول
سرطان نیز ادامه داشته باشد.
نمایندگان موافق بر ادامهی کار مجلس
پس از اول ماه سرطان میگویند که
مجلس کنونی باید تا زمان برگزاری
انتخابات و معرفی اعضای جدید ،به
کارش ادامه دهد ،در غیر آن خالی
قدرت به وجود میآید .عبیداهلل رامین،

یک عضو مجلس در این باره گفت« :به
جای اینکه دادگاه عالی یا حکومت
در خصوص ادامهی کار مجلس تصمیم
بگیرند ،باید خود مجلس با جمعآوری
دیدگاههای مخالف و موافق به نتیجه
برسد که کارش را ادامه دهد» .آقای
رامین افزود که مجلس باید به حکومت
هشدار دهد تا در ظرف یک هفته ،تاریخ
انتخابات پارلمانی را مشخص کند.
با اینحال ،برخی منابع حکومتی گفتهاند
که دورهی کاری کنونی مجلس از
سوی رییس جمهور با حفظ تمام
صالحیتهایش در روزهای آینده با
صدور فرمانی تمدید خواهد شد .گفته
میشود که رییس جمهور غنی این
تصمیم را بر اساس مشورهی دادگاه عالی
و رهبران سیاسی کشور گرفته است.

اگر دولت از قیامکنن دههای مردمی

حمایت نکند ،سرپل ناامنتر خواهد شد

کنندههای مردمی والیت رسپل)
(گفتوگو با حاجی غالم مهدوی ،فرمانده قیام 
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خود تحت و اطراف
تحت ریاست محمد اشرف غنی

اطالعات روز :آقای مهدوی ،تشکر از اینکه حاضر به
گفتوگو شدید .اوضاع امنیتی والیت سرپل چگونه
است؟
حاجی مهدوی :اوضاع امنیتی سرپل آنگونه که در
رسانهها انعکاس میدهند و میان مردم دهن به دهن میشود،
ناامن نیست .اوضاع فعالً خوب است و خیزش مردم علیه
تروریستان باعث شده که اوضاع امنیتی رو به بهبود باشد.
اطالعات روز :اگر تهدیدی متوجه امنیت این والیت
است ،ریشهی آن در کجاست؟
حاجی مهدوی :یک مقدار دولت ما ضعیف است
و آنگونه که باید ،همکاری نمیکند .مثالً بعضاً که
ک هوایی
زدوخوردها بسیار شدید بوده و ما خواهان کم 
شدهایم ،کمکی به ما نشده است .اما این ناامنیها محصول
کار طالبان و داعش است.
اطالعات روز :ضعف دولت از ناحیهی مدیریت است
یا از ناحیهی امکانات؟ یا دولت عمداً همکاری نمیکند؟
حاجی مهدوی :دولت از ناحیهی مدیریت ضعیف است.
هرچند که سطح امکانات دولتی برای ما معلوم نیست؛ اما
قطعاً امکانات در اختیار دارند .هیچ دولتی بدون امکانات
نیست.
اطالعات روز :کدام شبکههای تروریستی در والیت
سرپل و والیتهای همجوارش بیشتر فعال اند؟
حاجی مهدوی :طالبان و گروه داعش اند .گروه داعش
که عمدتاً ازبکستانی و چچنی هستند و تعدادی هم عرب
در تشکل آنها حضور دارند که سرجمع حدود  330نفر
منسوب به داعش در اطراف سرپل حضور دارند .این
گروههای تروریستی بیشتر از کوهستانهای اطراف سرپل
هستند.
اطالعات روز :آیا گروههای تروریستی دیگر نظیر
شبکهی حقانی هم در اطراف این والیت حضور دارند؟
حاجی مهدوی :تا هنوز که مشخصاً دیده نشده ،حضورشان
تثبیت نشده است .طالبان همه محلی اند و گروه داعش را
همانگونه که قبالً ذکر کردم ،متشکل از ازبکستانیها،
چچنیها و عربها است.
اطالعات روز :دولت برای سرکوب تروریستان چه
اقداماتی انجام داده و وضعیت نیروهای امنیتی والیت
سرپل چگونه است؟
حاجی مهدوی :وضعیت نیروهای امنیتی بد نیست.
همانگونه که قبالً ذکر کردم ،کوتاهیهایی از سوی نیروهای
امنیتی در جبهات جنگ وجود دارد.
اطالعات روز :آیا این کوتاهیها از سوی مقامهای
والیت سرپل صورت میگیرد یا از سوی حکومت
مرکزی؟
حاجی مهدوی :کوتاهی از سوی حکومت مرکزی یعنی
وزارت داخله ،دفاع و ریاست امنیت ملی صورت میگیرد.
مقامات محلی والیت سرپل خود در جبهات جنگ و خط
مقدم حضور دارند .رییس قبلی امنیت ملی سرپل ،حدودا ً
پنجاه روز در سنگرهای سمت سانچارک بود .او در جبههی
جنگ فوت کرد .قوماندان امنیه و آمر امنیت فعالً هم در
جبهات جنگ تشریف دارند که این خود بیانگر همهچیز
است.
اطالعات روز :تعداد کسانی که از درون مردم علیه
تروریستان خیزش کردهاند ،چهقدر اند و مشخصاً
چهکاری میکنند؟
حاجی مهدوی :نه ماه قبل ،طالبان جوانان ما را از قریه
ربودند و تکهتکه کردند .ما مجبور شدیم به دولت
مراجعه کردیم .یک مقدار سالح خفیفه از دولت گرفته
و علیه طالبان قیام کردیم .راههای مواصالتیشان را قطع
ی که روی نیروهای دولتی ما فشار بیاید،
کردیم .هرجای 

ما دوشادوش نیروهای امنیتی خویش حرکت کردهایم و
خواهیم کرد .خیزش مردمی با این انگیزه صورت گرفته که
از مناطق خویش دفاع کنند .تعداد داوطلبان این خیزش در
حدود پنجاه نفر اند .قیامکنندهها امکانات جنگی در اختیار
ندارند .مقدار سالحی که فعالً در اختیار داریم ،ناچیز و
خفیفهاند که بیشتر آن را خود خریداری کردهایم .از هر
نهادی که خواهان کمک و تجهیز شدهایم ،پاسخ منفی
دادهاند .به ما گفته که وزارت داخله اجازهی توزیع سالح
به قیامکنندههای مردمی را نداده ،شما مربوط ریاست امنیت
ملی هستید و ریاست امنیت ملی تا حال با ما همکاری
نکرده است .ما در این نه ماه ،امنیت منطقهی خویش را فقط
با کالشینکوف تأمین کردهایم.
اطالعات روز :انگیزهی خیزشکنندههای مردمی
چیست؟
حاجی مهدوی :انگیزهی ما دفاع از مردم و خاکمان
است .هیچ انگیزهی دیگری نداریم .طی این نه ماه که
این قیامکنندهها علیه تروریستان قیام کردهاند ،نه خرجی از
دولت دریافت کرده ،نه امکاناتی به دست آورده و نه هم
معاشی از سوی حکومت برایشان در نظر گرفته شده است.
با نان خشک و شکری که خود در اختیار داریم ،امرار
معاش میکنیم و صادقانه از امنیت و آبروی سرزمین خود
دفاع میکنیم.
ی که
اطالعات روز :به عنوان باشندهی سرپل و کس 
جنگ در سرپل را میفهمید ،سرنوشت جنگ با طالبان
و داعش به کجا میانجامد؟
ت قیامکنندههای مردمی را
حاجی مهدوی :اگر دول 
حمایت بکند ،مردم توان حفظ امنیت سرپل را دارند .حاال
در اطراف سرپل  2000طالب حضور دارند .اگر دولت از
قیام مردمی حمایت کرده و ما را تجهیز کند 10000 ،طالب
هم که بیایند ،وارد سرپل شده نمیتوانند .همکاری مشترک
نیروهای امنیتی با قیامکنندههای مردمی انشاءالله اجازهی
حضور داعش و طالب را در داخل سرپل نخواهند داد.
اما اگر دولت قیام مردمی را نادیده گرفته و حمایت نکند،
من اوضاع امنیتی سرپل را در آینده خراب میبینم .احتمال
سقوط بعضی ولسوالیها وجود دارد.
اطالعات روز :آیا در سرپل ،مناطقی هست که با
طالبان و گروه داعش به نحوی همکاری داشته باشند؟
حاجی مهدوی :بلی! در ولسوالی سانچارک ،بعضی از
مناطق به نامهای درهی زمچی ،اوقاف و دهمرده با طالبان
همکاری دارند .این مناطق فعالً مراکز طالبان اند .هرچند
یک مرتبه اوقاف را از وجود طالبان پاک کردیم؛ اما بنا به
مشکلی که پیش آمد و ما راهی مزار شدیم ،طالبان دوباره
این منطقه را در کنترول خویش درآوردند .فعالً جنگ در
سوزمهقلعه جریان دارد .اگر دولت بیشتر حمایت نکند،
احتمال سقوط ولسوالی سوزمهقلعه ب ه دست طالبان وجود
دارد.
اطالعات روز :آیا تا کنون میان طالبان و داعش جنگی
صورت گرفته؟
حاجی مهدوی :شنیدهایم ،اما خبر مؤثقی در این زمینه در
اختیار نداریم .ناراحتیهایی میان طالبان و داعش وجود
دارند.
اطالعات روز :پیشنهاد شما برای حکومت وحدت ملی
چیست؟
حاجی مهدوی :ما پیشنهاد میکنیم که دولت ،حمایت
از قیام مردمی را در سرپل اولویت بدهد .قیامکنندهها نه
یراه .همه از مجاهدین
دزدند ،نه غارتگرند و نه هم افراد ب 
سابق اند .اگر دولت از قیام مردمی حمایت بکند ،در هر
والیت موفق خواهد بود؛ اما اگر حمایت نکند ،شکست
خواهد خورد.

اطالعات روز :دولت چگونه از شما حمایت کند؟
حاجی مهدوی :ما را زیر چتر دولت و وزارت داخله
حمایت کند .به فعالیتهای ما رسمیت ببخشد و اجازهی
عملیات برای ما داده شود .در ضمن ما را زیر چتر دولت،
تجهیز و تمویل کند.
اطالعات روز :شما در طول نه ماه گذشته ،چند بار با
طالبان برخوردهاید و جنگیدهاید؟
حاجی مهدوی :دو دوماه اول ،چهار مرتبه با طالبان
درگیری داشتیم .طالبان چهار مرتبه حمله کردند و ما از
منطقه دفاع کردیم .ما فعالً دفاعی هستیم .تقریباً دو ماه
پیش ،طالبان یک حملهی بسیار گسترده انجام دادند که راه
سرپل-شبرغان را بستند .ما نیرو فرستادیم و طالبان را شکست
دادیم .در همین اثنا ،از والیت تماس دریافت کردیم که
از ما خواهان کمک بودند .قیامکنندهها را طرف والیت
فرستادیم ،پشت والیت و در نزدیکی والیت طالبان موضع
گرفته بودند که بچههای ما (قیامکنندهها) ،بدون همکاری
نیروهای امنیتی دولتی رفتند و با طالبان درگیر شدند .طالبان
را متواری و تا نزدیکیهای قرارگاهشان تعقیب کرده بودند.
از مقام والیت درخواست یک عراده تانک کردیم و قول
دادیم که مقر طالبان را ظرف نیم ساعت تصرف کنیم؛ اما نه
تانک فرستاد و نه اجازه داده شد ،بنا ًء پس برگشتیم.
اطالعات روز :آمار تلفات شما در این مدت چهقدر بوده
و چه تلفاتی را بر دشمن وارد کردهاید؟
حاجی مهدوی :ما الحمدلله طی این نه ماه ،هیچ تلفاتی
نداشتیم .در یک حمل ه که طالبان انجام دادند ،ما سه طالب
را کشتیم ،دو نفرشان را زخمی کردیم .یک حملهی دیگر
که مخصوصاً باالی قریهی ما صورت گرفت و از قریههای
نزدیک سازماندهی شده بود ،چهل دقیقه درگیری داشتیم.
یک طالب را با سالح و موتورسایکلش دستگیر کردیم.
فردایش او را با تمام امکاناتش به دولت تحویل دادیم؛ اما
متأسفانه چندماه بعد خبر شدیم که او را رها کردهاند.
اطالعات روز :چه کسانی او را رها کردند؟ وکالی پارلمان
پادرمیانی کردند یا مقامهای والیتی؟
حاجی مهدوی :ما او را دستگیر کردیم ،بسیار محترمانه
او را نگه داشتیم تا مراحل تحقیقات تکمیل شود .وقتی که
تحقیقات تکمیل شد ،او را انتقال دادند به شبرغان .او بعد
از چهار-پنج ماه از شبرغان رها شد .در رهایی او نه وکالی
پارلمان نقش داشتند و نه مقامهای والیت سرپل! سارنوالی
با دریافت یک مقدار پول او را رها کرد .او کسی بود که
یکی از پسران مرا به قتل رسانده بود .در ضمن ،مسئولیت
راهنمایی و کوردینات طالبان را به عهده داشت .او اولین
طالبی بود که در والیت سرپل دستگیر شده بود.
ی مخصوصی برای
اطالعات روز :در اخیر اگر گفتن 
حکومت مرکزی داشته باشید.
حاجی مهدوی :تقاضای ما مردم مظلوم از وزیر دفاع ،وزیر
داخله ،رییس امنیت ملی ،حتا از ریاست اجرایی و شخص
رییس جمهور این است که نیروهای مردمی خویش را
تقویت کنند .ما در جبهات جنگ هستیم و خواهش ما این
است که ما را جزو افراد غیرمسئول نشناسند و مسئوالنه ما
را حمایت کنند .ما را شبیه نیروهای امنیتی دولت ،زیر چتر
دولت بیاورند و مثل نیروهای امنیتی ما را تمویل و تجهیز
کنند .اگر من صد نفر مجهز در اختیار داشته باشم ،میتوانم
امنیت دوسوم سرپل را تأمین بکنم .هرچند که بارها از زبان
وزیر داخله ،رییس امنیت ملی و مقامهای دیگر شنیدهایم
که میگویند نیروهای ما آمادهی پیکار با طالبان اند و
توانایی تأمین امنیت را دارند؛ اما در تمام این سالها ثابت
شده که بدون همکاری مردم نیروهای دولتی موفق نخواهند
شد .بنا ًء درخواست ما ،حمایت کافی از سوی حکومت
است.

تحت ریاست محمد اشرف غنی یک عده تصمیم گرفتند که باهم مشورت بکنند.
این عده که گفته میشود متشکل از زنان ،فعاالن مدنی ،حقوقدانها ،نمایندهی
یوناما و باقی اعضای جلسه که از قید قلم باقی ماندهاند ،در تحت ریاست محمد
اشرف غنی ،روی سرنوشت پارلمان با هم گفتوگو و تبادل نظر کردند .گزارشها
حاکی از آن است که این اولین بار است که این جماعت متشکل از فرقههای
متعدد تحت ریاست محمد اشرف غنی برای صحبت روی آیندهی پارلمان
افغانستان دور هم جمع میشوند .از آنجاییکه ما افغان هستیم ،امید میرود که
گردهم آمدن تحت ریاست محمد اشرف غنی در آینده و آیندهها ادامه پیدا کنند.
یک تن از شرکت کنندهگان تحت ریاست محمد اشرف غنی به من گفت :جای
تان خالی! تحت ریاست محمد اشرف غنی بسیار فراخ ،هوای خنک ،چای سیاه و
سبز ،میوههای گلچین شده ،انواع آب معدنی و تشناب وجود دارد .وی عالوه کرد
که حتی میتوان در تحت ریاست محمد اشرف غنی ،تمرین فوتبال کرد تا سوریه
بار دیگر ما را شش گول زده به خانه روان نکند.
اما سخنگوی تحت ریاست محمد اشرف غنی تمام نشست را به یک جمله
خالصه کرد :اجازه نمیدهیم هیچگونه خالی قانونی در نظام افغانستان بوجود
بیاید .این سخن اشرف غنی بوده ،او نیز این جملهی معروف دیگر خویش را در
تحت ریاست محمد اشرف غنی گفته .اشرف غنی از وقتی رییس جمهور شده،
معمو ًال جمالت معروفی میگوید و اگر یگان دانه اش را جای دیگر بگوید،
بقیهاش را در کل تحت ریاست محمد اشرف غنی ابراز میدارد.
یک تن از خانمها که دخترک هشت ساله اش هم همرایش بوده ،به شدت ادعا
داشت که دخترکم هشت لیول کندی کرش را در تحت ریاست محمد اشرف غنی
فتح کرده ،حاال هر روز از من میخواهد در تحت ریاست محمد اشرف غنی برویم
تا او کندی کرش بازی کند.
یک بار گفته بود آنقدر برق تولید کنم که مردم افغانستان بگوید :بس اس
گمشکو! بگیر ده همسایا سودا کو ،پیسهشی آم از خودت!
نگفته بود؟!
یک بار دیگر گفته بود ،البته این بار خارج از محدودهی تحت ریاست محمد
اشرف غنی قرار داشت :من اگر رییس جمهور شوم ،زندان طبیعی مناطق مرکزی
را از بین برده و افغانستان را چهارراه ترانزیت خشت پخته به کشورهای منطقه
میسازم.
یک بار دیگر از همان جای همیشگی اش یعنی تحت ریاست محمد اشرف غنی
گفته بود :کشمش را کی باشد که دوست نداشته باشد؟ از همین خاطر وزیر
زراعت ما باید آنقدر تالش کند تا کشمش ،بخشی از وجودش شود .آن وقت
است که افغانستان میتواند با کشمشهای چوبدار خویش از قاچاق و چپاول
معادن افغانستان جلوگیری کرده و باعث شود هر سال آفتاب ما درخشانتر باشد.
(البته گفته میشود بعد از عرض این جملهی سنگین ،مجبور شد دو هفته تابلیت
نوالجین بخورد)
حاال نوبت به پارلمان رسیده که سرنوشتش تحت ریاست محمد اشرف غنی رقم
بخورد .مطابق قانون ،رییس جمهور در راس هر سه قوا قرار دارد .اما مطابق
تحت ریاست محمد اشرف غنی ،ممکن است رییس جمهور حق داشته باشد
که انتخابات پارلمان را تا یک سال دیگر به تعویق انداخته و اجازه دهد که این
پارلمان و همین وکال به کار خویش ادامه داده و هیچ مشکلی هم در زمینه وجود
نداشته باشد .یکی از شرکت کنندهگان در آخرین تحت ریاست محمد اشرف غنی
به ما گفت که از رییس جمهور خواهش کردیم که حتی یک روز بیشتر به این
وکالی نامرد و نازن اجازهی حضور در پارلمان را ندهند .اینها مگر چه خیری
به کشور رسانده؟ از انتخابات و گدودیهایش گذشت ،به قاچاق آرد ،تیل ،روغن،
سنگ مرمر ،چوب چارتراش ،شراب و مواد مخدر متهم اند ،تبانی با مقامات و
مخصوص ًا وزرا را که سرلوحه زندگی خویش کرده ،روی سرک تاکسیران را که
کشتند ،پولیس و ترافیک را که خوب سیلیکاری کردند ،به ساز متقلبین رقصیدند،
تازهگیها هرکسی والی مقرر میشود اینها در برابر شان خیمه میزنند ،حتی
چادر خیمه را از دکانها بزور گرفته و سر خیاطها بزور میدوزند ،پس چرا باید
اجازه بدهیم چنین وکالیی اضافهتر از موعد معیینه اش وکیل بمانند؟ یا اگر قصد
دارید تمام چیز را از همین تحت ریاست محمد اشرف غنی خراب کنید ،من
آدمهای فاسدتر ،زورگوتر ،فاقد عقلتر و خالصه از هر لحاظ به زیان ،درک دارم.
اجازه بدهید  249تن از آنها را به پارلمان بیاورم ،آن وقت هم سازنده شمایید،
هم رقصنده!
پیش از آنکه جوابی از تحت ریاست محمد اشرف غنی به این آدم معترض برسد،
چاشت شده بود .باید همه از تحت ریاست محمد اشرف غنی بیرون شده به سوی
نان قدم رنجه میکردند .بعد از ظهر هم که آدمهای دیگر باید در تحت ریاست
محمد اشرف غنی آمده ،گفتوگو میکردند .حیف شد ،آن بنده خدا به جوابش
نرسید .درست همانگونه که زندان مناطق مرکزی از بین نرفت و افغانستان به
چهارراه ترانزیت خشت پخته تبدیل نشد .درست همانگونه که به معلمین کدام
چیزی وعده شده بود و نداده است .درست همانگونه که تصمیم داشت برق
بفروشد ،اما ازبس خرید ،قرضدار قرضدار شد .تفاهمنامه همکاری استخباراتی را
هم که گفته امضاء نکردیم ،پس آن چند سخنگو که امضای آن را تایید کرده
بودند چه؟ هرچه که هست ،خوب سم صحیح ریشخندی است .از تحت ریاست
محمد اشرف غنی گرفته تا هرکجا که به ذهن تان میرسد.
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
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داعش در افغانستان؛
طالبان صحنه را ترک میکنند؟
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فمینیسم در اوایل قرن بیستم5 -
وولف در ادامهی داستان درمییابد که این دو
زن در یک آزمایشگاه با هم شریک هستند.
«خود این شراکت باعث میشود دوستی آنها
متفاوتتر و طوالنیتر باشد؛ چرا که کمتر
شخصی (و بیشتر حرفهای) است» .او اعتراف
میکند که ممکن است ماری کارمیشل یک
چراغ دستی را در جایی روشن کرده باشد که
هنوز هیچکس در آن قدم نگذاشته است؛ او به
دنبال مکانی میگردد «تنها برای زنان .به دور از
نور چراغهای رنگارنگ و هوسآلودهی جنس
دیگر».
در صفحهای که احتماالً مهمترین بخش
کتاب «اتاقی از آن خود» ویرجینیا وولف
است ،او بحث خود در این کتاب را در رابطه
با اینکه چگونه استعدادهای زنان سرکوب
شده و بیهوده هدر میرفته است– که هنوز هم
ادامه دارد -جمعبندی میکند .او در کتابش
تعدادی از زنانی با استعدادهای عالی در دوران
گذشته را در نظر دارد؛ از دوشس نیوکاسل تا
جورج الیوت و شارلوت برونته– که به خاطر
بیتجربگی و بیبهرهبودن از فرصت سفر،
هرگز نتوانستند با قدرت و فراگیریای که
تواناییاش را داشتند ،بنویسند .وولف شخصیت
فراموشنشدنی و تأثیرگذار «خواهر شکسپیر» را
اختراع میکند که به اندازهی برادرش بااستعداد
است؛ اما همچنان که انتظار میرود با ناامیدی
مورد تمسخر و استثمار مردان قرار میگیرد.
او مانند برادرش جودیث ،با امید به سالنهای
تیاتر لندن رسید؛ اما خیلی زود صاحب فرزندی
شد –...چه کسی حرارت ،اشتیاق و خشونت
قلب شاعر را زمانی که در بدن یک زن گرفتار
شده است ،به حساب می آورد؟ -و در نهایت
در یک شب زمستانی و در گوشهای از یک
خیابان ،در مکان توقف اتوبوسها ،خودکشی
کرد »...اما «او در من و شما و بسیاری از زنان
دیگری که امشب در اینجا حضور ندارند؛ چرا
که در حال شستن ظرفهایشان و خواباندن
کودکانشان در تخت هستند ،زندگی میکند».
فصل نهم
فمینیسم موج دوم :اواخر قرن بیستم1 -
آنچه که گاهی با عبارت فمینیسم «موج دوم»
نامیده میشود ،پس از جنگ جهانی دوم در
تعدادی از کشورها پدیدار شد .در ،1947
«کمیسیونی در بارهی وضعیت زنان» توسط
سازمان ملل متحد تشکیل شد و دو سال بعد
با انتشار «اعالمیهی حقوق بشر»« ،حقوق برابر
زنان و مردان برای ازدواج ،در طول ازدواج و
در پایان دادن به آن» و نیز حق زنان بر دسترسی
به «مراقبت و کمک ویژه» در نقش مادر را به
رسمیت شناخت .در طول سالهای بین 1975
و  ،1985سازمان ملل متحد سه کنفرانس
بینالمللی در مورد مسایل زنان را در مکسیکو
سیتی ،کوپنهاگن و نایروبی برگزار کرد .در
این کشورها ،فمینیسم «تجلی سیاسی ترکیبی
از نگرانیها و عالیق زنان از مناطق مختلف،
طبقههای اجتماعی ،ملیتها و پسزمینههای
قومی متفاوت است ...در فمینیسم تنوع

وجود دارد و باید وجود داشته باشد تا بتواند
پاسخگوی نیازها و نگرانیهای متفاوت زنانِ
متفاوت باشد و توسط آنها و برای خودشان
تعریف شده باشد».
زنان آفریقایی تذکر مفید و بهجایی میدهند
که عالوه بر اینها« ،زنان همچنان اعضای
طبقههای اجتماعی و کشورهایی هستند که
بر دیگران سلطه دارند ...برخالف نیتهای
شایستهی «خواهری» ،مصالح و عالیق تمام
زنان یکسان نیست».
تعداد قابل توجهی از زنان غربی با دیدگاههایی
متفاوت قلم به دست بردند که یکی از
تأثیرگذارترین آنها ،از آن زمان تا کنون،
نویسندهی فرانسهای ،سیمون دوبوار است.
نوشتههای او -شامل خودزندگینامهی چهار
جلدی و چند رمان ،اکتشافی چشمگیر از
تجربیات یک زن را نشان میدهند .زنان از
بسیاری از کشورهای دیگر در واکنش به کتاب
«جنس دوم ( ،»)1949گفتند که دوبوار به آنها
کمک کرده تا درماندگیهای شخصی خود را
در زمینهای از شرایط عمومی زنان ببینند .دوبوار
میگوید که در سراسر تاریخ ،زنان از «انسانیت
کامل» ،از حق بشری برای خلقکردن ،اختراع و
گذشتن از صرف یک زندگی ساده ،برای یافتن
معنایی برای زندگیهایشان ،در چشماندازی
همواره در حال گسترش ،محروم شدهاند« .مرد،
چهرهی زمین را تغییر میدهد ،لوازم جدید
میسازد؛ او اختراع میکند ،او آینده را شکل
میدهد» .از طرف دیگر ،زن ،همیشه و به شکل
ازلی «دیگری» خواهد بود .او در کنار مردان و
برای آنها دیده میشود ،همیشه مفعول است و
نه فاعل.
در طول فصلهایی از کتاب که موضوعات
مختلفی شامل دختربچه ،همسر ،مادر ،روسپی،
زنی خودشیفته و زنی عاشق را در بر میگیرد،
دوبوار جنبههای متفاوتی از بحث مرکزیاش
را بررسی میکند :این عمل «مردانه» در خلق
ارزشهاست که خود «هستی» را به عنوان یک
ارزش طرح میکند؛ این عمل ،غلبه بر نیروهای
مغشوش زندگی است «که طبیعت و زن را
مقهور کرده است» .او میگوید که زن ،در مقام
طبیعت ایستاده است ،موجودی غیرانسانی و
رازآلود .آنچه که زن از آن نمایندگی میکند،
مهمتر از آن چیزی است که «هست» ،آنچه که
او شخصاً تجربه میکند.
اما دوبوار تأکید میکند که «انسان ،زن زاده
نمیشود ،بلکه تبدیل به زن میشود» و او
میتواند وضعیت خود را تغییر دهد .بیشتر
زنان اشتباهاً رهایی را در عشق میجویند؛ اما
جاگزینی که خود دوبوار پیشنهاد میکند نیز
بیش از حد ساده است؛ او به تصویری از «زنی
مستقل» توسل میجوید:
«میخواهد فعال باشد و مفعولیتی که مرد
میخواهد بر او تحمیل کند را نمیپذیرد .این
زن مدرن ارزشهای مردانه را می پذیرد .او
با تفکر ،ابتکار عمل ،کارکردن و خلقکردن
دقیقاً در شرایطی مشابه مردان ،خود را در مقام
ستایش قرار میدهد».

طالبان در افغانستان در حال سقوط است .آنها با رقابت
سختی از سوی داعش روبهرو اند و قتل حداقل شش
طالب در جاللآباد افغانستان ،نشانهای از چیزی است
که داعش قصد انجام آن را دارد.
داعش در افغانستان استراتژی متفاوتی را در پیش
گرفته است .آنها به جای راهاندازی حمله علیه حکومت
افغانستان یا تأسیسات دیپلماتیک دیگر در کشور،
هدف قراردادن رهبران طالبان را برگزیدهاند .داعش که
دشمنش را میشناسد ،بهخوبی آگاه است که با رقابت
سختی از سوی طالبان در افغانستان مواجه است.
القاعده در عراق و سوریه به دست داعش از کشاکشها
کنار زده شد .از سوی دیگر ،طالبان میتواند با داعش
رقابت سختی داشته باشد .طالبان یک گروه محلی
است و از تمام کشور بهخوبی آگاهی دارند؛ چون آنها
حتا بر این کشور حکومت کردهاند .با اینحال ،طالبان،
طالبان ده سال قبل نیست و داعش این را میداند.
آنها دشمنانشان را به درستی انتخاب کردهاند و
فرماندهان را به صورت استراتژیک از بین میبرند.
هدف قراردادن فرماندهان برای داعش بهترین گزینه
است؛ چون نیروهای طالبان بدون یک رهبر حرکتی
نخواهند داشت و بهسادگی فرو خواهند پاشید.
مواردی از قدرت داعش در افغانستان

مولوی عباس که فرمانده طالبان در والیت ننگرهار
بود ،توسط داعش ربوده شد .همچنان داعش تهاجم
گستردهای را در جنوب و شرق جاللآباد راهاندازی کرده
ش برای اینکه بتواند شرایط را برای طالبان
است .داع 
در جاللآباد بدتر کند ،به طور کامل بر طالبان مسلط
شده است .آخرین رویدادی که گزارش شده ،دستگیری
ده فرمانده طالبان است .داعش به کمک گروههای
محلی در داخل افغانستان فعالیت میکند.
طالبان کنترول روی چندین گروه انشعابی در کشور را از
دست داده است .اکثریت این گروهها از داعش اعالم
حمایت کردهاند؛ چون باور دارند که این گروه توانایی
راهاندازی جنگ قوی را دارد.
طالبان به ایران چشم دوختهاند
طالبان درک میکنند که این جنگی نیست که آنها
بتوانند به تنهایی آن را پیش ببرند .این گروه نیروی
انسانی قابل توجه دارد؛ اما برای اینکه از عهدهی
یک جنگ تما م عیار برآمده بتواند ،به حمایت جناحهای
مختلفی که در این کشور وجود دارند ،نیاز دارد.
طالبان در حال حاضر با جناحهای متخاصم مختلف
در افغانستان اعالم آتشبس کرده است .این گروه
هیأتی را برای دیدار با رهبران جناحهای مختلف در
افغانستان فرستاده و تالش دارد با آنها به توافقی دست

یابد .عالوه بر آن ،طالبان برای درهم شکستن داعش
به دنبال گرفتن کمک از ایران نیز است .هرچند ایران
کشوری با اکثریت شیعه است؛ اما این کشور به دنبال
کمک به طالبان خواهد بود؛ چون آنها اکنون دشمن
مشترک داعش را دارند.
مال عمر صحنه را ترک گفته است؟
تمام این تحوالت نشان میدهند که طالبان بیرهبرند.
به نظر میرسد که مال عمر صرف رهبری در تبعید باشد
و بعید است روی این گروه کنترولی داشته باشد .نام
او در حال حاضر هرازچند گاهی توسط طالبان صرف
به هدف حفظ امیدواری در میان جنگجویان طالبان
گرفته میشود .هیچکسی واقعاً نمیداند این روزها مال
عمر کجاست .گزارشهای ضد و نقیضی وجود دارند که
او احتماالً در بلوچستان یا در قلب پاکستان است.
با اینحال اساس این گزارشها مبتنی بر شایعه است و
قطعاً هیچکدام تأیید نشدهاند .از سوی دیگر ،آی.اس.
آی تالش میکند با طالبان پیمانی امضا کند .آی.اس.
آی به هیچ قیمتی نمیخواهد داعش کنترول افغانستان
را در اختیار بگیرد .برای اطمینان یافتن از این امر،
برخی از اسلحههای برتر آی.اس.آی باید در نفت نیم
شب بسوزند تا راهی برای پایان دادن به پیشروی
داعش در افغانستان به دست بیابد.

داعش در افغانستان؛

سرمقاله دیروز روزنامهی پاکستانی نشن
برگردان:جواد زاولستانی

براساس گزارشها ،دولت اسالمی عملیاتش را در
جنوب افغانستان ،در والیت هلمند ،آغاز کرده است.
موج سربازگیری توسط این گروه نیروی تازهای به
خود گرفته و نمایندگان دولت اسالمی (داعش) برای
جذب اعضای بالقوه ،معاشهای فریبندهای را پیشنهاد
میکنند .رسانههای بینالمللی از پشتیبانی ایران از
پیکارجویان طالبان نیز گزارش دادهاند .این گزارشها
نشان میدهند که بر خالف آنچه رسانههای بینالمللی
به تصویر میکشند ،ستیزهجوییها و شورشها در
جهان اسالم ،صرفا بر مبنای تفاوتهای مذهبی
شکل نمیگیرند .اکنون واضح شده است که ایرانیها
و حکومتهای خاندانی خلیج به رهبری عربستان
سعودی ،این جنگهای تمام عیار نیابتی را در سراسر
جهان اسالم راهانداختهاند تا بدون در نظرداشت و
تعصب نسبت به هیچ مذهبی ،قدرت شان را ثابت کنند.
سوریه ،عراق ،لیبا ،نایجریا و یمن با شدت تمام با این
خیزشها و ناآرامیهای درونی مواجهاند .به نظر میرسد
که ایران به امید برداشتهشدن تحریمهای اقتصادی از
سوی اتحادیهی اروپا و ایاالت متحده با پشتیبانی از
این بحرانها و درگیریها ،به اعتماد بنفس بیشتری
دست یافته است.
عربستان سعودی و متحدان آن نیز نمیتوانند از ظن
بری باشند؛ آنان بودند که آشکارا از گروههای پیشتاز و
پیشروان گروههای تروریستی مانند داعش ،در دوران

جهاد نگونبخت افغانستان،آشکارا پشتیبانی کردند.
مقامهای پاکستانی که به جهاد افغانستان پیوستند،
اشتباه بزرگی را مرتکب شدند که به ستیزهجویان از
سراسر جهان اجازه دادند که در مناطق قبایلی پاکستان
پناهگاههای امن برای خود بسازند .اکنون فرهنگ و
آرامش در این مناطق کامال از بین رفته است.
اهداف خودخواهانهی پاکستان در آن زمان ،منجر به
بحران هویت در این کشور شده است و این مشکل
درآیندهی نزدیک قابل حل نیست .دیگر قدرتهای
جهان که این سناریوی تاریک را با راهاندازی به
اصطالح جهاد در برابر ارتش سرخ شوروی آفریدند ،نیز،
تأثیرات ویرانکنندهی این جنگ احمقانه را احساس
میکنند و با خاموشی به پشتیبانی شان از هردو رقیب،
ایران و عربستان سعودی ،ادامه میدهند.
اکنون زمان مناسبی است که این قدرتها پی ببرند که
گسترش این جنگ در قلمرو آنان به شکلی از ازشکال،
حتمیست .برعالوه ،عربستان و ایران باید پیببرند که
ساختار دولتی آنان بر محورها و پایههای بسیار ضعیف
شکل گرفتهاند که با دیگر ساختارها در جهان مدرن
قابل مقایسه نیستند .اگر آنان در درک نیازهای جهان
مدرن ناکام شوند  ،دولتهای خود شان با خیزش مردم
شان مواجه خواهند شد ،مردمی که به دست خودشان
این حکومتهای بسته و یکپارچه را سرنگون خواهند
کرد.

اکنون زمان مناسبی است
که این قدرتها پی ببرند
که گسترش این جنگ در
قلمرو آنان به شکلی از
ازشکال ،حتمیست .برعالوه،
عربستان و ایران باید
پیببرند که ساختار دولتی
آنان بر محورها و پایههای
بسیار ضعیف شکل گرفتهاند
که با دیگر ساختارها در جهان
مدرن قابل مقایسه نیستند.
اگر آنان در درک نیازهای
جهان مدرن ناکام شوند،
دولتهای خود شان با خیزش
مردم شان مواجه خواهند شد،
مردمی که به دست خودشان
این حکومتهای بسته و
یکپارچه را سرنگون خواهند
کرد.
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معلم سرپناه ندارد؛
دولت گوش شنوا ندارد
کبیر دریاوش

یادداشتهایسخیدادهاتف
قبول؟ نداریم!

آموزگاران  81مکتب در کابل تحصن کردهاند .پیش از
این آموزگاران  19والیت دیگر هم با آموزگان متحصن
کابل همنوا شده بودند .آموزگاران چهار خواست
مشخص دارند که باید دولت به آن رسیدگی کند.
 -1اجرای ترفیع آموزگاران بدون در نظرداشت بست و
قدم
 -2افزایش معاش و امتیاز مسلکی آموزگاران .معاش
فعلی آنها از  8تا  18هزار افغانی است که این حقوق
آنها با امتیاز مسلکی آموزگاران مکاتب حرفهای
غیرقابل مقایسه است.
 -3در نظر گرفتن ساعتهای درسی آموزگاران مطابق
به میعاد خدمت و سنشان که پیش از این ،ساعتهای
درسی آموزگاران مطابق میعاد خدمت و سنشان از  18تا
 24ساعت در هفته در نظر گرفته میشد.
 -4توزیع نمرات رهایشی به آموزگاران که رییس جمهور
غنی در سال گذشته بعد از رییس جمهورشدنش وعده
داده بود.
بر بنیاد قانون خدمات ملکی در بارهی حقوق آموزگاران،
معلم تا زمانی که در آخرین قدم بست مربوطه نرسیده
باشد ،نمیتواند ترفیع کند .خواست آموزگاران این است
که این بخش از قانون خدمات ملکی تغییر کند .همایون
پژمان که یکی از آموزگاران تحصنکننده است ،میگوید
که «معلمان در گذشته بعد از سه سال به صورت قانونی
ترفیع میکردند؛ اما در قانون جدید بعد از گذشت هفت
سال تا کنون آنان ترفیع نکرده و به همان اندازه معاش
میگیرند که هفت سال پیش میگرفتند» .او میافزاید،
ترفیع آموزگاران در بست پنجم متوقف شده است .ما
این را نوعی ظلم در حق آموزگاران میدانیم.
پژمان در مورد خواست دوم آموزگاران میگوید که
«آموزگاران تحصنکننده مدت  16تا  20سال را به عنوان
معلم ایفای وظیفه کردهاند؛ در حالی که آموزگاران
مکاتب حرفهای بیش از  5تا  7سال معلمی نکردهاند.
اما امتیاز و حقوقشان بیشتر از این آموزگاران هستند .او
میگوید که «در ضمن امتیاز مسلکی آموزگاران ،میعاد
خدمت آموزگاران هم باید در نظر گرفته شود» .او در

بارهی خواست سومشان میگوید که «ساعات درسی
آموزگارانی که بیشتر خدمت کردهاند و سنشان بیشتر
میباشد ،به پاس خدمات و سابقهی کاریشان کمتر
مدنظر گرفته شود ،این پیش از این در نظر گرفته میشد».
رییس جمهور به آموزگاران وعده داده بود که در شش
ماه به آموزگاران زمین میدهد .او تأکید کرده بود که در
مورد آموزگاران شوخی ندارد .اما بعد از گذشت  9ماه
از تشکیل حکومت وحدت ملی ،تا کنون این وعدهی
رییس جمهور جامهی عمل نپوشیده است.
تعدادی از آموزگاران معترض دست از اعتراضشان
کشیدهاند .همایون پژمان در بارهی عقبنشینی این
آموزگاران میگوید که «آنها به دو دلیل سکوت کرده
و از ادامهی اعتراضشان امتناع ورزیدهاند؛ تعدادی از
آنها مورد تهدید قرار گرفتهاند و تعدا د دیگری از آنها
مصلحتگرایی میکنند».
تا دو روز پیش روی دیوار لیسهی عالی عبدالعلی مستغنی
این شعار نصب شده بود« :تا امتیازات معلمین افغانستان
برآورده نشود ،ما به تدریس شاگردان ادامه نمیدهیم»
و در زیر آن نوشته شده بود« :از طرف اساتید لیسهی
عالی عبدالعلی مستغنی -سال  .»1394اما بعد از گذشت
ی که تحصن آموزگاران در دیگر مکاتب
دو روز در حال 
شهر کابل ادامه دارد ،این شعار از روی دیوار این لیسه
برداشته شده است.
برای روشنشدن علت آن به این لیسه رفتم و خواستم با
مدیر آن مصاحبه کنم؛ ام ا او حاضر به مصحبه نشد .پژمان
در این مورد میگوید که «آموزگاران از سوی مقامها به
تبدیلی ،انفکاک و زندانیشدن تهدید میشوند» .او
مثال میآورد که آموزگاران مکتب میرامالدین شهید
تهدید شدهاند و یکی از آموزگاران مکتب سردار کابلی
توسط مدیر آن مکتب تهدید شده که اگر به تحصن و
اعتراضش ادامه دهد ،به ده سبز تبدیل خواهد شد.
آموزگاران متحصن میگویند ،دولت حداقل به دو
خواست آنها باید رسیدگی کند .یکی اجرای ترفیع
آموزگاران بدون در نظرداشت بست و قدم و دیگری
دادن ساعتهای درسی مطابق به میعاد خدمتشان در
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معارف.
تحصن آموزگاران در حالی به چهاردهمین روز خود
میرسد که نمایندگان پارلمان از دادخواهی آموزگاران
حمایت کردهاند و از دولت خواستهاند که در زمینهی
برآوردهشدن خواستهای مشروع آموزگاران اقدام
کند .اما دولت تا کنون پاسخ روشن و قناعتبخشی به
آموزگاران نداده است.
آموزگاران متحصن میگویند ،رییس جمهور غنی
خواستهایشان را نادیده میگیرد و اگر دولت به
خواستهایشان اعتنا نکند ،آنها تحصنشان را ادامه
میدهند.

بر بنیاد قانون خدمات ملکی در
بارهی حقوق آموزگاران ،معلم
تا زمانی که در آخرین قدم بست
مربوطه نرسیده باشد ،نمیتواند
ترفیع کند .خواست آموزگاران
این است که این بخش از قانون
خدمات ملکی تغییر کند .همایون
پژمان که یکی از آموزگاران
تحصنکننده است ،میگوید که
«معلمان در گذشته بعد از سه
سال به صورت قانونی ترفیع
میکردند؛ اما در قانون جدید بعد
از گذشت هفت سال تا کنون آنان
ترفیع نکرده و به همان اندازه
معاش میگیرند که هفت سال
پیش میگرفتند» .او میافزاید،
ترفیع آموزگاران در بست پنجم
متوقف شده است .ما این را
نوعی ظلم در حق آموزگاران
میدانیم.

از یکی پرسیدند اسمت چیست؟ گفت «غیچ غیچ».
گفتند اسم پدرت چیست؟ گفت« :غوچ غوچ».
گفتند اسم پدرکالنت چیست؟ گفت« :غاچ غاچ».
پرسیدند تخلصت چیست؟ طرف آهی از اقصا نقاط
بدن خود برآورد و گفت« :خراب تختیان».
حاال برگردیم به آغاز این مقاله .رییس جمهور
یک نفر را والی بامیان مقرر کرده .اما پنجها تن
از شهروندان دلیر بامیان ،ساکن پارلمان و بگیر
و نمان ،میگویند ما این آدم را قبول نداریم .بر
اساس گزارشها ،این حضرات میگویند که رییس
جمهور باید استعفا کند .یکی از این افراد متعلق
به قبیلهی بزرگ «قبولنداریان» به آسوشیتدپرس
گفت که خواست ما تا دیروز بازداشت والی نامنهاد
رییس جمهور بود؛ اما امروز صبح یک دفعهای
متوجه شدیم که خواست ما دیگر در گفتمان والی
نمیگنجد و به همین خاطر اکنون ارتقایش دادهایم
به برکناری رییس جمهور.
در همین حال ،هشتاد و هفت تن از مردمان غیور
بامیان با تحصن در پیش ساختمان والیت سوگند
یاد کردند که تا به خواستههایشان رسیدگی نشود،
دست از تحصن نخواهند کشید .این هشتاد و هفت
نفر در حالی که هشتاد و هفت کودک دو تا پنج
ساله را هم با خود آورده بودند ،میگفتند:
«خواهش ما این است که باچه از مو کالن شوه،
والی بامیان شوه».
یکی از این تحصنکنندگان در این مورد گفت:
«به ما میگویند که صبر کنیم .تا کی صبر کنیم؟
ما میخواهیم باچههای از مو همین حاال کالن
شوند».
وقتی که به این تحصنکنندگان گفته شد که حتا
اگر همین اکنون هم کودکانشان فورا ً کالن شوند،
همهیشان که نمیتوانند والی بامیان شوند ،چون
والی باید یک نفر باشد ،نه هشتاد و هفت نفر،
تحصنکنندگان یکصدا گفتند:
«آن وقت هر چه قانون حکم کرد ،ما هم قبول
میکنیم .رییس جمهور ما هر کدام از این هشتاد و
هفت نفر را والی بامیان تعیین کند ،ما قبول داریم».
از نظر کارشناسان امور والیشناسی ،راه خروج
از بنبست مذکور این است که والیت بامیان به
ولسوالی تبدیل شود تا دیگر هیچکسی نتواند با
استناد حقوقی به آن شعر معروف «باچه از مو کالن
شوه» دست به تحصن بزند.
به قول آقای غیچ غیچ خراب تختیان «خانه از
پای بست خالی هست /خواجه در بند عزل والی
هست».

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Ahad Farzam

کمپیوترها و سرنوشت بشر

به گروگان گرفتن زنان و اطفال ،یک عمل کامال
غیر انسانی و ناقض تمام ارزشهای بشری و قواعد
بشردوستانه است و در هیچ حالت و شرایطی به
گروگان گرفتن آنان قابل توجیه نیست .چون زنان و
اطفال ،جزوی غیر نظامی ترین افراد اند و هیچ دخالت و
سهمی در جنگ افروزی ،رقابت ها و تنش های سیاسی
و نظامی ندارند .به همین دلیل زنان و اطفال در تمام فرهنگها و جوامع بشری از احترام
و حرمت خاصی برخوردارند.
گروگان گیری اخیر ،کار هر کسی باشد ،به قصد بیدار کردن فتنهها و آشوبهای
قومی صورت گرفته است و هدفی جز دعوت به خشونت و تفرقه ندارد .خوب است که
مسئوالن و آگاهان جامعه ما از هر طریق ممکن دست به کار شوند و نگذارند چنین
اعمال و رفتار غیر انسانی که پیامدهای زیانباری در پی خواهد داشت ،در کشور ما باب
شود.

بهتازگی استفن هاوکینگ در
کنفرانسی که در لندن برگزار شد،
در سخنرانیاش گفت :کمپیوترها
طی  100سال آینده کنترول
انسانها را با هوش مصنوعی در
دست خواهند گرفت .وقتی این
اتفاق بیفتد ،باید مطمئن شویم
آیا اهداف ماشینها مطابق انسان
است یا خیر .او پیش از اینهم
هشدار داده بود ،هوش مصنوعی
ماشینها باید تحت کنترول انسان
باشد و نباید به نوعی پیشرفت
کند که افسارش از دست بشر خارج
شود.



Mohammad Qasim Wafayezada

بیشتر از یک هفته است که دروازه مکاتب بسته است و
معلم در اعتراض به معیشت و معاش و متعلم در انتظار
درس و کالس نشسته اند .در هر کشوری می بود،
تعطیلی مکاتب در  21والیت یک بحران ملی شمرده
میشد ،اما اینجا وزارت معارف انقدر آرام و خونسرد پیش
میرود ،که گویی تنها مکتب چهل دختران بسته شده و بس!
این وعده سرخرمن "زمین و خانه و معاش خوب ،بدون شوخی" تا به ثمر میرسد چون
«جو لغمان است» که شاید اخر برسد ،اما هر دقیقه از حیات و زندگی و سرنوشت یک ملت
کاستن را ،جبران نتوان کرد!


Alema Dralema
رییس جمهور کشورم ،ما زنان افتخار می کنیم که
شما به وعده خویش وفا نمودید و برای اولین بار در
تاریخ کشور یک زن را به شورای عالی قضا ( ستره
محکمه) معرفی کردید .نام شما در تاریخ مبارزات
زنان افغانستان با افتخار ثبت گردید.
تشکر از تفویض صالحیت و ایجاد فرصت برای زنان افغانستان


Aziz Rafiee

چند نکته از دیدار رئیس جمهور با تعدادی از
نماینده های جامعۀ مدنی کشور:
 .1این جلسه برای مشوره در مورد الغا و یا ابقای
پارلمان پس از اول سرطان فراخوانده شده است؛
 .2با جدیت و قاطعیت اعالن مینمایم که حالت
اضطرار اعالن نخواهد شد و هرگز اجازه نخواهم داد تا آزادی های بیان محدود گردد؛
 .3بیشتر از  150پارلمان در جهان بی کاره اند و باردوش .نمی شود از پارلمان افغانستان
توقع بیشتر ازین کرد؛
 .4کمیسیون اصالحات نظام انتخاباتی تا آخر هفته و یا هم تا اواسط هفتۀ آینده اعالن
خواهد شد؛
 .5یک قاضی زن در ساختار ستره محکمه (دادگاه عالی) امشب اعالن خواهد شد؛
 .6اگر به آرمان های تان برای تطبیق قانون وفادار هستید دست به دست من بدهید و
با کاروان اصالحات بپیوندید؛
 .7شاید نتوانیم انتخابات شفاف پارلمانی دایر کنیم ولی قطعا انتخابات  2019شفاف
خواهد بود؛
 .8من طرح تذکرۀ الترونیکی را در  2003درخواست نموده بودم ،ولی به ما کمک
نکردند؛
 .9فصل حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی قابل تعامل نیست ،ما جدی هستیم؛
 .10جامعۀ مدنی باییست در برابر بی بندوباری های پارلمان عکس العمل جدی نشان
دهد و از اصالحات حمایت کند؛ و
 .11برای برون رفت از بن بست کنونی راه حلی مناسبی وجود دارد.
تبصره :رئیس جمهور خیلی سرحال بود و به همین مناسبت دو شوخی خیلی معنی دار
نیز کرد:
 .1رئیس جمهور یک طرف میز را که عمدتا مخالفین دوام پارلمان بودند و طرف دیگر
را که عمدتا موافقین دوام بودند با خنده و بالترتیب چپی و راستی خواند؛
 .2سپس با ظرافتی خاصی به نزدیکان گفت :هرکه به من نزدیک شود نقض خواهد
کرد ،چون من کار می خواهم.


محمدنسیم جعفری
تظاهرات به نفع "خالفت اسالمي" در تخار!
اگر يادتان باشد چند روز پيش من از صفحه مديرمسئول
روزنامه ماندگار ،نوشتم که روزانه بين ده تا بيست موتر
حامل مهاجرين ناشناخته وارد واليت هاي قندوز و تخار
ميشود ،شاهدان عيني گفته بودند که اين موترها توسط
نيروهاي امنيتي تالشي نميشوند و احتمال دارد که اين موتر تسليحات و تجهيزات نظامي
نيز جا به جا شود ،برخي دوستان اين خبر را شايعه و بياساس قلمداد کردند.
امروز نتيجه انتقال اين مهاجرين ناشناخته ظاهر شده و «جمشيد» غزنه با شريک ساختن
عکس ذيل نوشته است که امروز عدهاي در واليت تخار به نفع «خالفت اسالمي»
تظاهرات کرده و تنها راه نجات مسلمانان را خالفت واحد اسالمي دانسته اند ،آنها وجود
مرزهاي ساختگي بين مسلمانان را دسيسه استعمار غرب دانسته و خواستار برچيدن اين
مرزها شده اند.
پ.ن ：داعش در شمال رسما اعالم موجوديت و با استفاده از حرکت هاي مدني ،تبليغ
خود را آغاز نموده است.
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زمانی که بِلیفور ،یکی از مدی ران ارشد مایکروسافت،
روی صحنه قدم م یزد و با افتخار از پروژهی آیندهی
رشکتش سخن م یگفت ،عالم تهای س والی مبنی بر
آیندهی کمپیوت رها در ذهن حضار شکل گرفت که تا
پس از آن م راسم هم ادامه یافت.
کمپیوت رهای آینده چه شکلی خ واهند بود؟ با این ریتم
چابک و رو به جل و ف نآوری ،مدام شاهد ایدهها و وسایل
عجیب و غریبی هستیم که محصول ذهن سیریناپذیر
برشی است که انگار بلندپروازیهایش متامی ندارد.
معلوم نیست آیا این همه نبوغی که به محصول تبدیل
م یشود ،کاربردی هم خ واهد داشت یا خی ر .با این همه،
چه بخ واهیم چه نخ واهیم ،دنیای ف نآوری و کمپیوت رها
با رسعت زیادی که بخش عمدهای از آن تحت تأثیر
ع وامل هیجانی بوده ،در حال پیرشفت است .در این
مسیر مشخص نیست چه بر رس آیندهی انسان خ واهد
آمد .حال این پرسش پیش م یآید که آیا رسنوشت برش
به دست کمپیوت رها خ واهد افتاد؟
بازی تقلید
یک انسان به عن وان داور در ب رابر ماشین و انسانی دیگر
به گف توگو م ینشیند تا ماشین را از انسان تشخیص
دهد ،بدون ای نکه آنها را ببیند .اگر ماشین بت واند داور
را فریب دهد که در قضاوت خود دچار اشتباه شود و
ماشین را انسان فرض کند ،آزمون با موفقیت انجام شده
و ماشین واقع اً هوشمند است.
این آزمون فقط از طریق نوشتار انجام م یشود .این روش
راهکاری ب رای سنجش می زان هوشمندی یک ماشین
است که توسط آلن تورینگ ،پدر علم محاسب هی
نوین و هوش مصنوعی کمپیوتر در سال  1950میالدی
ابداع شد و ه مچنان پایدار است .تورینگ که ب هتازگی
فیلمی بر اساس داستان زندگ یاش به نام «بازی تقلید» بر
پردهی سینام رفت 65 ،سال پیش در بارهی هوشمندی
کمپیوت رها هشدار م یداد .امروز نیز عدهای از دانشمندان
ه مچون کیهانشناس و فیزی کدان مشهور ،استفن
هاوکینگ نیز بر این باورند که آیندهی برش به دست
کمپیوت رها خ واهد افتاد .ب هراستی کمپیوت رهای امروزی
تا چه حد هوشمند شدهاند؟
دانشمندان چه م یگویند؟
ب هتازگی استفن هاوکینگ در کنف رانسی که در لندن
برگ زار شد ،در سخ رنان یاش گفت :کمپیوت رها طی
 100سال آینده کنرتول انسانها را با هوش مصنوعی
در دست خ واهند گرفت .وقتی این اتفاق بیفتد ،باید
مطمنئ شویم آیا اهداف ماشی نها مطابق انسان است یا
خی ر .او پیش از ای نهم هشدار داده بود ،هوش مصنوعی
ماشی نها باید تحت کنرتول انسان باشد و نباید به نوعی
پیرشفت کند که افسارش از دست برش خارج شود.
به قول هاوکینگ ،نسل آیندهی ما نسلی مابین ف نآوری
بسیار پیرشفته و هوش انسانی است .از سویی نیک
باسرتوم ،فیلسوف برجست هی سویدنی هم معتقد است
که اگر ماشی نها به سطح هوش انسان دست پیدا کنند،
ب هرسعت فوق هوشمند خ واهند شد و از برش پیشی
م یگی رند .به باور هاوکینگ ،اکنون نگ رانی بر رس این
است که چه کسی هوش مصنوعی را کنرتول م یکند؛
اما در آینده نگ رانی از این است که آیا هوش مصنوعی
قابل کنرتول است؟
هاوکینگ معتقد است دانشمندان و نظری هپردازان دنیای
ف نآوری باید با دقت پیرشف تهای هوش مصنوعی را
زیر نظر داشته باشند و ق وانینی ب رای آن وضع کنند تا
کنرتولش از دست انسان خارج نشود.
هوش مصنوعی با می زان درک و قدرت تصمی مگیری
یک ماشین یا ب رنامه (نرماف زار) ت رشیح م یشود و تأثیر
شگرفی بر زندگی مردم دارد .هامنطور که اکنون
رشک تهایی نظیر فی سبوک یا گوگل به دنبال آن
هستند و از آن استفاده م یکنند .هوش مصنوعی در
بسیاری از اب زارها و دستگاههای دیجیتال که از آنها
در زندگی روزمرهیمان استفاده م یکنیم ،قابل مشاهده

است؛ ه مچون دستیار صوتی اپل به نام سیری -که
درون محصوالت این رشکت مثل آیفون وجود دارد -یا
موترهای بدون رسنشینی که گوگل با آنها در جادهها
یک هتازی م یکند .به گ زارش فایننشل تایمز ،این روزها
بیش از  150رشکت نوپای تکن ولوژی در مهد ف نآوری
جهان -سیلیکون ولی ( )Silicon Valleyآمریکا -در
حال کار روی ایدهها و ف نآوریهایی هستند که بر
پای هی هوش مصنوعی است وار است.
قضی هی هوش مصنوعی آنقدر بااهمیت است که ایالن
ماسک ،مدیرعامل و مدیر فنی در اسپیس ایکس و
مدیرعامل و ط راح محصول در تسال موتورز -که به
عن وان یکی از  10شخصیت تأثیرگذار جهان انتخاب
شده -با هاوکینگ ی کصدا شده و در نام های خطاب به
اهالی دنیای ف نآوری خاط رنشان کرده است ،ح واسشان
به آیندهی کمپیوت رها و هوش مصنوعی باشد .این
نامه -که امضای انبوهی از دانشمندان ،کارآفرینان و
رسمای هگذاران را پای خود دارد -این نکته را گوشزد
م یکند که باید مترکز بیشرتی روی بحث امنیت و
منفعت اجتامعی هوش مصنوعی شود .نام هی مذکور
نتیج هی یک تحقیق دانشگاهی را نیز هم راه خود دارد
و حاوی این پیام است که دانشمندان چگ ونه باید روی
هوش مصنوعی کار کنند.
فاِلآی
اما ورای این اب راز نگ ران یها ،مؤسس های به نام اِ 
( )FLIکه رسنام واژههایی است به معنای انستیتوت
آیندهی حیات ،توسط اف رادی داوطلب از برجست هترین
دانشمندان و اف راد تأثیرگذار جهان تأسیس شده که به
صورت تخصصی روی این موضوع فعالیت و بودج هی
تحقیقات چنین پروژههایی را تأمین م یکند.
سال  2029چه خرب است؟
در گ زارش جدید روزنام هی گاردین -که بر اساس
صحب تها و نظ رات مهندس ارشد هوش مصنوعی
رشکت گوگل نوشته شده -اشاره م یشود که تا  14سال
آینده (یعنی تا سال  2029میالدی) کمپیوت رها قادر
م یش وند با انسان شوخی کنند و رس به رسش بگذارند.
برخالف هاوکینگ که یک بازهی  100ساله را ب رای
غلب هی ماشی نها بر انسان الزم م یداند ،ری کورزویل
معتقد است کمپیوت رها کمرت از یک ربع قرن دیگر
از برش سبقت م یگی رند و م یت وانند بفهمند انسان چه
م یگوید .بر اساس آن تج ربه کسب کرده و شوخی
م یکنند.
این پدر پیر هوش مصنوعی جهان که در حال همکاری
با گوگل است ،م یگوید :رسانجام پروژهی تحقیقات یام
این است که به جایی برسیم که جس توجوهای وب
بر بنیاد مفهوم یک منت انجام شود ،نه لغات به کار
رفته در آن .به گفت هی کورزویل ،زمانی که یک مقاله
م ینویسید ،م یخ واهید مفهومی را منتقل کنید تا ای نکه
مجموع های از کلامت را کنار هم ق رار بدهید .گوگل به
دنبال این است که مفهوم را درک و میان آن جس توجو
کند .کمپیوت رهای فعلی من یت وانند مقصود یک نوشته
را بفهمند و فقط بر اساس لغات به کار رفته در آن
جس توجو م یکنند.
او م یگوید ،م یخ واهیم کاری کنیم تا ماشی نها صفحه
به صفحه کتابها و محت وای موجود در وب را بخ وانند
و بت وانند بر اساس اطالعاتشان پاسخ پرس شهای
کاربر را بدهند .درست مثل فیل مهای علمی-تخیلی که
یک ماشین با انسان گف توگو م یکند و پاسخ هم هی
پرس شهای وی را م یداند! آیا تا آن سال «روز رستاخیز»
جیمز کامرون رقم خ واهد خورد؟
کمپیوت رها تغییر شکل م یدهند
کمپیوت رها منقرض من یش وند ،بلکه از شکلی به شکل
دیگر تغییر فرم م یدهند .این روزها کمپیوت رهایی
م یبینیم که قلمرو خود را به بدن انسان بسط دادهاند.
از رس گرفته تا چشم و مچ دست ،اعضایی از بدن انسان
هستند که به تسخیر این ماشین ب یروح درآمدهاند.
رسبندهای هوشمندی اخ رتاع شده که روی رس ق رار

م یگی رند و م یت وانند افکارتان را بخ وانند.
البته این رسبندها هنوز جای کار زیادی دارند و من یت وان
به عن وان یک محصول نهایی به حسابشان آورد،
ولی هدف این است که به جایی برسند که بت وان حتا
ام واجی را از بیرون وارد مغز کرد .فکرش را بکنید روزی
به جایی برسیم که کمپیوت رها به انسان دستور بدهند!
غیر از ای نها این رسبندها م یت وانند باعث آرامش ش وند
و از حجم اسرتس وارده روی فرد بکاهند یا کاری کنند
تا مترکز بیشرتی روی کارتان داشته باشید ،مثل رسبند
 Melonکه ت وانسته توجه زیادی را به خود جلب کند.
دس تبندهای هوشمند فرم دیگری از کمپیوت رهای
امروزی هستند که مچ دست انسان را هدف گرفت هاند.
این دس تبندها م یت وانند به اطالعات حیاتی بدن
دسرتسی یابند و دادههایی نظیر رضبان قلب ،فشار خون
و تعداد گامهایتان را بشامرند .البته گفتنی است که این
دس تبندها که یک گجت محسوب م یش وند ،نیازمند
اتصال به تیلفو ن هوشمند هستند ،ولی در هر صورت
اطالعات ارزشمندی را از بدن انسان استخ راج م یکنند.
عین کهای هوشمند نیز شکل دیگری از کمپیوت رها
هستند که با چشم انسان رسوکار دارند .ب رای من ونه
عینک گوگل (گوگل گلس) با ق رار گرفنت روی چشم،
تصویری را به شبکی هی چشم م یتاباند که انگار یک
منایشگر هم واره در ب رابر چشامن فرد ق رار دارد.
این منایشگر حاوی اطالعات ف راوانی است ،از دمای
بوه وا گرفته تا نقشه و عکس .حتا این عینک به
آ 
دوربین نیز مجهز شده تا عکس و فیلم از محیط
پی رامون خود جمع کند .اهالی دنیای ف نآوری ،آیندهای
ب رای کمپیوت رها بر پای هی این عینک متصورند که انسان
بدون نیاز به تیلفون هم راه یا ل پتاپ م یت واند کلی
کار انجام دهد؛ ب رای مثال ایمی لهایش را بخ واند و با
دوستش کیلومرتها آنسوتر ارتباط ویدیویی برق رار کند.
اما در این میان ،مایکروسافت هم ایدهای خالقانه ب رای
کمپیوت رهای نسل بعدی دارد که بعید نیست در آیندهی
نزدیک شاهد آن در بازار باشیم .مایکروسافت ب هتازگی
از پروژهای به نام کنتینیوم ( )Continuumبه معنای
م عامل
پیوستگی پرده برداشت که در آن یک سیست 
واحد هم هکاره است و دستگاههایی نظیر ل پتاپ،
کمپیوتر رومیزی ( )PCو تیلفو ن هم راه و تبلت همگی
روحی در چند بدن م یشود.
در این پروژهی بلندپروازان هی مایکروسافت م یت وانید
کارهایی را که روی سیستم عامل گوشی خود انجام
م یدهید ،عین اً روی کمپیوتر خانه یا محل کار ادامه
دهید ،بدون ای نکه کوچ کترین چیزی از دست برود.
در واقع منایشگ ر ،ماوس و کیبورد با اتصال ب یسیم به
تیلفون وصل شده و تنها چیزی که الزم است حمل
کنید ،یک گوشی است نه ل پتاپ.
عدهای هم بر این باورند کمپیوت رهای آینده از بند
سی مهای گرهخورده و اب زاری مثل ماوس و کیبورد رها
خ واهند شد؛ یک پروجکتور جای هم هچیز را خ واهد
گرفت و تنها با یک اشاره به سمت تصویری که توسط
نو ِر تاباندهشد ه خلق م یشود ،م یت وان امور را انجام داد.
اگر بخ واهیم واق عبین باشیم و خیلی وارد فضای
علمی-تخیلی نشویم ،بد نیست نگاهی به ه ول ولنز
مایکروسافت هم بیندازیم که محص ولی است واقعی
که م یت وان از آن به عن وان یکی از فرمهای کمپیوت رهای
آینده نام برد.
ه ول ولنز مایکروسافت در حقیقت یک عینک بزرگ
است که لنزهای آن جل و چشم ق رار م یگی رند و هر آنچه
را تصور کنید ،ب رایتان به منایش م یگذارد .در واقع این
لنزها منایشگر نیستند ،بلکه دنیای واقعی را م یبینید.
در ضمن آنچه دوست دارید در هامن محیط واقعی
یزنید؛
مشاهده م یکنید .ب رای مثال ،در بیابان قدم م 
اما تصویری مجازی از درخت و علف زار در آن محیط
م یبینید و فکر م یکنید در وسط یک جنگل رسسبز
هستید( .جام جم آنالین)

7

 یکشنبه 24جوزا1394 ،سال چهارم شماره 858

پیشنهادآرسنال به سیتی
برای جذب ادین ژکو

ادین ژکو پس از چند فصل حضور
در منچسرتسیتی ،به احتامل فراوان
تابستان آتی این تیم را ترک خواهد کرد.
این مهاجم بوسنیایی ،سال  2011به
منچسرتسیتی پیوست و تاکنون در 130
بازی 50 ،گول برای این تیم نیز به مثر
رسانده است .او با سیتی دو قهرمانی
لیگ برتر را نیز جشن گرفته اما پس از
 4فصل ،خواهان جدایی از این باشگاه
شده است .نیمک تنشین یهای متوالی
و عدم اعتامد پیگرینی ،در تصمیم او

نقش اساسی داشته اند.
به ادعای نرشیه سان ،آرسنال برای
جذب این بازیکن مبلغ  15میلیون
پوند به مدیران سیتی پیشنهاد داده اما
باشگاه آبی شهر منچسرت ،برای فروش
این مهاجم 20 ،میلیون پوند تقاضا کرده
است .آرسنال مشتاق است یک مهاجم
طراز اول را در نقل و انتقاالت تابستانی
به خدمت بگیرد تا در کنار
الکسیس سانچس ،زوج مرگباری را
تشکیل دهند.

دروازهبان اتلتیکو ،جانشین
احتمالی دخیا در منچستر
مدیران منچسرتیونایتد که از متایل دخیا برای جدایی آگاه
شده اند ،روی یان اوبالک ،دروازهبان اتلتیکو مادرید برای
جانشینی دروازهبان موفق اسپانیایی خود به جمع بندی
نهایی رسیده اند.
دیروز  ASدر گزارشی ویژه ادعا کرد که باشگاه
منچسرتیونایتد ،مذاکرات خود با یان اوبالک را از چند روز
پیش رشوع کرده و پاسخ این دروازهبان اسلونیایی به یونایتد
روشن و شفاف بوده است :برای جذب من با اتلتیکو مذاکره
کنید.
در این گزاش آمده است که مدیران اتلتیکو در واکنش به
پیشنهاد منچسرتیونایتد ،رقم باالیی را برای جدایی اوبالک
درخواست کرده اند .اوبالک فصل گذشته با رقم  16میلیون
یورو از بنفیکا به اتلتیکو پیوست و از نیم ههای فصل با
مصدومیت مویا ،توانست جایگاه ثابتی در این تیم پیدا
کند .بخصوص درخشش او در دو بازی رفت و برگشت یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر ریال مادرید فراموش
نشدنی است.
پیوسنت اوبالک به یونایتد ،برای ریال یها اهمیت فراوانی
دارد .در صورت محقق شدن این انتقال ،پیوسنت دخیا به
ریال مادرید نیز رسعت بیشرتی خواهد گرفت و در صورت
اتفاق عکس ،ریال یها همچنان باید منتظر دخیا مبانند.
یونایتد به پیشنهاد  25میلیونی ریال مادرید برای دخیا
پاسخ منفی داده است اما به ادعای "سان" ،دخیا ممکن
است طی چند روز آینده ،بصورت کتبی تقاضای جدایی خود
را به دست مدیران یونایتد برساند.



بارسلونا
در پی جذب دو ستاره  18ساله برزیلی
جرسون و کندی ،دو ستاره  18ساله باشگاه
فلومیننزه برزیل ،مورد توجه باشگاه بارسلونا
قرار گرفته اند.
آریدو برائیدا ،مدیر ورزشی بین املللی
بارسلونا که سالها مدیر ورزشی باشگاه
میالن بود ،در برنامه "کالچو مارکت"،
گاتزتا تی وی ،فاش ساخت که هفته آینده
برای مذاکره با باشگاه فلومیننزه ،راهی
برزیل خواهد شد .دو بازیکن مورد نظر
بارسا ،جرسون و کندی هستند که هر دو،
 18سال سن دارند.

جرسون یک هافبک با فیزیک بدنی عالی
است که در برزیل او را با پوگبا مقایسه
م یکنند .کندی نیز یک مهاجم کناری
رسعتی است که شوتهای پرقدرتش
شهرت خاصی در برزیل دارند .طبق ادعای
برائیدا ،مناینده بارسلونا در برزیل ،با
مدیران فلومیننزه ،به توافقات اولیه دست
یافته است .هدف بارسا ،جذب این دو
بازیکن برای جنوری  2016است .زمان یکه
محرومیت خرید بازیکن این باشگاه از
سوی فیفا به امتام خواهد رسید.



هافبک موناکو،
گزینه اول ریال برای خط میانی
جفری کندوگبیا ،ستاره خط میانی موناکو،
گزینه مورد عالقه رافا بنیتس برای خط
میانی ریال مادرید محسوب م یشود.
روز جمعه  ASدر گزارشی ادعا کرده بود که
از بین ویدال یا کندوگبیا ،یکی در نقل و
انتقاالت تابستانی به ریال خواهد پیوست.
دیروز این نرشیه در گزارشی دیگر ،خرب از
متاس منایندگان ریال با باشگاه موناکو
برای تحقیق در مورد رشایط جذب
کندوگبیا داده است .گویا این بازیکن،
بیش از ویدال مورد توجه رافا بنیتس،
مربی جدید ریال قرار دارد.

کندوگبیا سال  2013نیز زمانیکه در سویا
بازی م یکرد ،مورد توجه ریال مادرید قرار
داشت اما این موناکو بود که با پرداخت
 20میلیون یورو رقم فسخ قرارداد این
بازیکن ،او را از سویا خریداری کرد .در
عوض ریال یها  38میلیون برای ایارامندی
پرداخت کردند .خریدی که به هیچ عنوان
جواب ندارد.
کندوگبیا با  88 .1مرت قد و فیزیک عالی،
م یتواند مکمل بسیار خوبی برای کروس و
مودریچ در خط میانی ریال مادرید باشد .او
با موناکو تا سال  2018قرارداد دارد.



برائیدا:
امیدوارم پوگبا به بارسلونا بیاید
آریدو برائیدا ،مدیر ورزشی ایتالیایی
بارسلونا بار دیگر از عالقه این تیم برای
جذب پل پوگبا ،ستاره فرانسوی یوونتوس
خرب داد.
پل پوگبا ،به یکی از جذابترین گزین ههای
خرید در بازار نقل و انتقاالت تابستانی
تبدیل شده است .عالوه بر بارسلونا و پاری
سن ژرمن ،منچسرتسیتی هم به تازگی به
جمع عالقمندان به این بازیکن اضافه
شده و حتی قصد ارائه پیشنهاد  80میلیون
یورویی به یوونتوس را دارد.
برائیدا ،مدیر ورزشی بارسا که در برنامه
"کالچو مارکت" گاتزاتا تی وی رشکت کرده
بود ،رصاحتا از متایل بارسلونا برای جذب
پوگبا خرب داد و گفت :پوگبا یک ستاره
جوان است که تنها  22سال دارد .با این

سن اندک او آمار فوقالعادهای در سه سال
اخیر به ثبت رسانده است .بیهوده نیست
که همه تی مهای بزرگ ،عالقمند به جذب
او هستند.
ما هم دوست داریم او را به خدمت بگیریم.
همین مساله ،مه مترین انگیزه من برای
مالقات با ماروتا(مدیر داخلی یوونتوس)
خواهد بود .به پوگبا خواهم گفت که به
بارسلونا بیاید .امیدوارم که او در آیندهی
نزدیک برای ما بازی کند.
الزم به ذکر است که به ادعای
موندودپورتیوو ،حتی اگر بارسلونا پوگبا را
تابستان جاری به خدمت بگیرد ،به دلیل
محرومیت از خرید بازیکن و عدم اجازه در
ثبت رسمی نام پوگبا ،این بازیکن را یک
فصل به یوونتوس قرض خواهد داد.



والنسیا در پی
انتقال قرضی دروازهبان ریال

کیلور ناواس ،دروازهبان کاستاریکایی ریال مادرید که
وضعیت مبهمی در این تیم دارد مورد توجه والنسیا قرار
گرفته است.
ناواس با شهر والنسیا بیگانه نیست و سالها در تیم
دوم این شهر یعنی لوانته بازی م یکرد .او تابستان
گذشته با قیمت  10میلیون یورو راهی ریال شد اما بعد
از کاسیاس به دروازهبان دوم این تیم مبدل شد.
در حالیکه شایعات از آمدن داوید دخیا به ریال حکایت
دارند ،هنوز مشخص نیست که در صورت محقق شدن
این انتقال ،کاسیاس ریال را ترک خواهد کرد یا ناواس.
 ASدیروز گزارش داد که باشگاه والنسیا در اندیشه
انتقال قرضی کیلور ناواس است .آنها برای جانشینی
دیگو آلوس که  6ماه به دور از میادین خواهد ماند ،به
یک دروازهبان شاخص و باتجربه نیاز دارند و روی ناواس
به جمع بندی نهایی رسیده اند.
مشکل موجود در حقوق باالی ناواس و نیز تعجیل
مدیران والنسیاست .این مساله متضاد با رشایط فعی
ریال مادرید است .بی شک تا زمان رسمی نشدن انتقال
دخیا به ریال ،وضعیت کاسیاس و ناواس همچنان
مبهم باقی خواهد ماند.


مسی :رونی بازیکن
فوقالعادهی است

لیونل مسی ،ستاره بارسلونا به متجید از وین رونی
پرداخت و گفت که او کیفیتی فوقالعاده باالیی دارد.
رونی در طول فصل گذشته موفق شد  14گول برای
منچسرتیونایتد به مثر برساند ولی بیشرت فصل را در
پست هافبک به میدان رفت .ه مچنین مهاجم  29ساله
تنها  2گول با رکورد بابی چارلتون در تیم ملی انگلیس
فاصله دارد و م یتواند در تقابل با اسلوونی در مقدماتی
یورو ،رکورد او را بشکند.
مسی در مصاحبه با  Shortlistدر پاسخ به این سوال
که آیا انگلیس در پرورش بازیکنان کالس جهانی به
مشکل برخورده گفت :فکر من یکنم که این موضوع
صحت داشته باشد .اگر به توانایی تاکتیکی بازیکنان
مثل وین رونی توجه کنید ،او مثل دیگر بازیکنان
درجه یک اروپا است .او کیفیتی فوقالعاده دارد ،نه
فقط از لحاظ تکنیکی و انفرادی بلکه تالشش برای
تیم استثنایی است .مطمئنم که منچسرت هیچگاه
من یخواهد او را از دست بدهد.
ونگر سال  2003در آستانه جذب مسی بود ولی مسی
معتقد است که مطمنئ نیست اگر در آن موقع بارسا
را ترک م یکرد ،باز هم کارنامه موفقی داشت یا نه .او
گفت :در مورد این موضوع صحبت کردن خیلی سخت
است زیرا چیزهایی که یاد م یگرفتم ،خیلی با چیزهایی
که در بارسا یاد گرفتم فرق م یکرد ولی لیگ برتر یکی
از بهرتین و رقابت یترین لی گهای جهان است.

بیل:
نمیتوانم احساسم را وصف کنم

گرت بیل ،هافبک ولز به متجید از
هواداران تیم ملی کشورش پرداخت و
آنها را بهرتین هواداران جهان خواند.
ولز جمعه شب موفق شد با گولزنی بیل
بلژیک را  0-1شکست داده و صدر جدول
را تصاحب کند .مسیر آنها برای صعود
به یورو  2016با این پیروزی بسیار هموار
است و بیل از هواداران تیمش برای
تشویق تیم تشکر کرد.
او گفت :واقعا من یتوانم با کلامت وصف
کنم ،هواداران اینجا ،بهرتین هواداران

در رستارس جهان هستند .ما خیلی
خوب آماده شده بودیم ،به سختی با
یکدیگر تالش کردیم و فوتبال خوبی
به منایش گذاشتیم .در متام نقاط زمین
به سختی جنگیدیم و در پایان شایسته
پیروزی بودیم .موقعیت فعل یمان را درک
م یکنیم .هنوز راه طوالنی تا پایان پیش
روی ماست .پس از گذشته دقیقه 70
دیگر من یتوانستم بازی کنم و  100درصد
توانم را در زمین پیاده کنم و به همین
دلیل تعویض شدم.



تهوز:
من و مسی به شایعه اختالفمان میخندیم

کارلوس ت هوز ،مهاجم تیم ملی آرژانتین
عنوان کرد که او و مسی به شایعه
اختالفشان م یخندند.
کارلوس ته وز در دوران حضور آلساندرو
ساب هیا روی نیمکت آرژانتین به تیم ملی
دعوت نشد و بسیاری دلیل این موضوع
را اختالف او با مسی م یدانستند .با این
حال ،ته وز هرگونه اختالف با مسی را
رد کرد و گفت که رابطه خوبی با ستاره
بارسلونا دارد.
او گفت :من و مسی به صحب تهایی که
مطرح م یشد م یخندیدیم .م یدانستیم

که اگر همدیگر را به آغوش بگیریم،
شایعه اختالف به کلی از بین خواهد رفت.
مثل بقیه ،گاهی با هم صحبت م یکنیم،
مثل پیش از فینال چمپیونزلیگ.
ه مچنین چنین صحبتی را پیش از جام
جهانی نیز داشتیم .او استقبال گرمی از
من کرد و حدود  2ساعت راجع به فوتبال
صحبت کردیم .به خوبی یکدیگر را
م یشناسیم .من از اخالق او آگاه هستم و
او هم از اخالق من .این موضوع بی نمان
اعتامد به وجود م یآورد .هر شایع هی که
مطرح شده توسط مطبوعات بوده است.



پیرلو:
صحت ندارد
شایعه جداییام از یووه ّ
آندرهآ پیرلو ،هافبک یوونتوس ،شایعات
مبنی بر جدایی اش از این تیم را رد کرد.
شایعات حاکی از آن بود که پیرلو قصد دارد
بالخره از لینگ ایتالیا جدا شده و به آمریکا
برود .با این حال ،ستاره با تجربه آتزوری،
این شایعات را رد کرد و گفت که م یخواهد
با یووه ادامه دهد.
او گفت :شایعات خیلی زیادی مبنی بر

جدایی من از یوونتوس شنیده م یشود ،من
تنها م یخواهم بازی کنم تا در یورو 2016
حضور داشته باشم .یرلو درباره تساوی
 1-1مقابل کرواسی گفت :م یدانستیم
بازی سختی پیش رو داریم ولی همچنین
م یدانستیم که م یتوانیم منایش خوبی
داشته باشیم .با وجود گول ناجوامنردان هی
که دریافت کردیم ،خوب واکنش دادیم.



برلوسکونی :میالن به سه مهاجم نیاز دارد
سیلویو برلوسکونی ،رئیس باشگاه میالن
تلویحا خرید جکسون مارتینز را تایید کرد
و گفت که تیمش به سه مهاجم نیاز دارد.
رئیس باشگاه پورتو جمعه شب عنوان کرد
که مارتینز عالقه مند به پیوسنت به میالن
است و حاال برلوسکونی نیز عنوان کرد که
تیمش به سه مهاجم نیاز دارد.

او گفت :ما به سه مهاجم در خط حمله نیاز
داریم و به دنبال خرید آن هستیم .انگیزه
باالیی برای فصل بعد وجود دارد .فصل
فوقالعادهی خواهد شد .بله ،امیدوارم
مارتینز به میالن بپیوندد .او در سالهای
اخیر ،گولهای زیادی برای پورتو به مثر
رسانده است.



ماسکرانو :آرژانتین آماده قهرمانی است

خاویر ماسکرانو ،مدافع-هافبک تیم ملی
آرژانتین عنوان کرد که تیمش باید به روند
کسب جام بازگردد.
آلبی سلسته در جام جهانی موفق شد تا
فینال پیش برود ولی در فینال ،مغلوب
آملان شد و جام را از دست داد .آخرین
قهرمانی آرژانتین به سال  1993بازم یگردد
و ماسکرانو معتقد است که این نسل از
بازیکنان ،م یتوانند جام کسب کنند.
او گفت :هم هی ما نیاز داریم تا جامی به

همراه تیم ملی به دست آوریم .تیم ملی
کامال آماده کسب قهرمانی است .اگر
به نامها توجه کنید ،ما تیمی فوقالعاده
هستیم و این به ما اجازه رویاپردازی
م یدهد .فشار و مسئولیت بسیار باالیی در
این سطح از فوتبال روی دوش ماست .در
پایان ،ما متام تالشمان را خواهیم کرد تا
به پیراهن تیم ملی که ما را به جایی که
حاال هستیم برده ،آنچه شایسته اش است
را باز گردانیم.

محل آگهی بازرگانی
برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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برپایی خیمههای تحصن
در مخالفت والیهای جدید بامیان و دایکندی
اطالعات روز :چهار نمایندهی مردم
بامیان در مجلس نمایندگان و شماری از
اعضای شورای والیتی این والیت از چند
روز بدینسو در اعتراض به معرفی ظاهر
زهیر به عنوان والی جدید این والیت
در خیمهای در مرکز این والیت تحصن
کردهاند.
عبدالرحمان شهیدانی ،نمایندهی بامیان
در مجلس نمایندگان گفته که طاهر زهیر
پیشینهی خوبی در بامیان ندارد .معترضان
بامیانی خواستار معرفی فرد دیگری به
عنوان والی بامیان شدهاند.
همچنان نمایندگان مردم دایکندی در
مجلس نمایندگان و اعضای شورای
والیتی این والیت نیز در اعتراض به
معرفی معصومه مرادی به عنوان والی
جدید این والیت در خیمهای در برابر
ساختمان والیت دایکندی تحصن
کردهاند .نور اکبری ،نمایندهی مردم
ن گفته
دایکندی در مجلس نمایندگا 
است که خانم مرادی تجربهی کافی برای
پیشبرد امور والیت دایکندی را ندارد.
او هشدار داده که اگر حکومت وحدت ملی
در مورد انتصاب خانم مرادی به این سمت
تجدید نظر نکند ،این امر پیامدهای خوبی
نخواهد داشت .آقای اکبری افزود« :ما

تصور میکنیم که والی جدید به عنوان
یک خانم جوان ،تجربهی کارهای اداری
را ندارد و نمیتواند مشکالت موجود در
دایکندی را حل کند .خواست ما تجدید
نظر از سوی حکومت است و اگر این کار
نشود،مردم با والی جدید همکار نخواهند
بود».
این در حالیست که اخیرا ادارهی
ارگانهای محل به دستور رییس جمهور
غنی ،معصومه مرادی را به جای عبدالحق
شفق به عنوان والی دایکندی و طاهر
زهیر را به جای غالمعلی وحدت به عنوان
والی بامیان معرفی کرد.
طاهر زهیر باشندهی اصلی ولسوالی درهی
صوف والیت سمنگان است .ماستری

جامعهشناسی دارد و از سال  1380تا
 1383به حیث فرمانده فرقهی پیادهی
بامیان و از سال  1393تا  1394به عنوان
مشاور با محمدکریم خلیلی ،معاون رییس
جمهور پیشین کار کرده است.
او در انتخابات ریاست جمهوری 1393
یکی از سخنگویان تیم انتخاباتی تحول
و تداوم به ریاست اشرف غنی بود .او عضو
حزب وحدت اسالمی افغانستان به رهبری
کریم خلیلی است و از این مجرا به عنوان
والی بامیان معرفی شده است.
معصومه مرادی در رشتهی مدیریت دکترا
دارد و پیش از این در کمیسیون مستقل
انتخابات افغانستان کار کرده است .خانم
مرادی دومین زن در تاریخ کشور است که

به عنوان والی معرفی میشود .پیش از او
حبیبه سرابی والی بامیان بود.
با اینحال ،شماری از اعضای مجلس
نمایندگان در واکنش به اعتراض
نمایندگان بامیان میگویند که تحصن
نمایندگان این والیت در بامیان برای
مخالفت با معرفی طاهر زهیر ،یکی از
بیدلیلترین تحصنها در چهارده سال
گذشته است .به گفتهی این نمایندگان،
آقای زهیر از سوی ریاست جمهوری برای
والیت بامیان انتخاب شده و دلیلی برای
مخالفت با او وجود ندارد.
نقیباهلل فایق ،نمایندهی مردم فاریاب در
مجلس گفته که دورهی حساسیتهای
کمپاینی به آخر رسیده و باید از این مسأله
همهی مردم افغانستان عبور کنند .از سویی
هم ،به گفتهی عبدالرووف ابراهیمی،
رییس مجلس ،نمایندگان متحصن در
بامیان خواستار اعزام یک هیأت از مجلس
نمایندگان به بامیان شدهاند تا میزان
رضایت و نارضایتی مردم بامیان از معرفی
والی جدید این والیت را مشخص کنند.
آقای ابراهیمی گفت« :هیأتی از کمیسیون
سمع شکایات و امنیت داخلی به بامیان
برود .مسأله را بررسی کرده و نمایندگان
متحصن را با خود بیاورند».



Year 04



14 June 2015



Sunday

حدود صد دانشآموز دختر
در هرات و بدخشان
مسموم شدند
اطالعات روز :منابع محلی
از والیتهای هرات در غرب و
بدخشان در شمالشرق کشور
خبر دادهاند که حدود صد
دانشآموز دختر روز گذشته در
این والیتها مسموم شدهاند.
محمدرفیق شیرزی ،مسئول
رسانههای شفاخانهی هرات
گفته که  50تن از دانشآموزان
دختر در مکتب استقالل در
منطقهی باغ دشت در حومهی
شهر هرات مسموم شدهاند.
آقای شیرزی علت مسمومیت
این دانشآموزان را استنشاق
نوعی گاز گفته است ،ولی
تا هنوز نوعیت گاز مشخص
نشده است .به گفتهی او،
همهی دانشآموزان در این
شفاخانه تحت درمان قرار
گرفته و وضعیت سالمت آنها
خوب است.
از سویی هم ،مسئوالن معارف
بدخشان نیز از مسمومیت
حدود  50دانشآموز دختر در

این والیت خبر دادهاند .به
گفتهی این مسئوالن 18 ،تن
از این دانشآموزان وضعیت
سالمتشان وخیم است و در
حالت کما به سر میبرند .آنها
از عدم امکانات درمانی در این
منطقهی دورافتاده شکایت
کرده و گفتهاند که شمار
مسمومان در حال افزایش اند.
با اینحال ،تا کنون علت اصلی
مسمومیت این دانشآموزان در
این دو والیت مشخص نیست.
انتظار میرود که پولیس
تحقیقات خود را در این زمینه
آغاز کند و نتایج آن را به
صورت رسمی اعالم کند.
این در حالیست که در
روزهای اخیر مسئوالن
معارف والیت بامیان از سه
مورد مسمومیت دانشآموزان
دختر در ولسوالی پنجاب این
والیت خبر دادند .علت این
مسمومیتها در بامیان نیز
مشخص نشده است.

