کرزی از ریاست جمهوری
دست برداشته است؛ نه از قدرت

حامد کرزی ،دو روز قبل از این که تصدی ریاست جمهوریاش در ماه
سپتامبر سال گذشته به پایان برسد ،با یک گروه از دیپلماتهای خارجی
خدا حافظی کرد .با ویژگی معمولی که دارد ،با تشکر از این دیپلماتها
بخاطر کمک به افغانستان آغاز کرد و در پایان چند سطری از شعر رابت
فراست دکلمه کرد.
نظر به یک متن رسمی ،در میان اعالن کرد که در «خدمت» اشرف غنی،
رییس جمهور بعد از خودش ،و هم چنین عبدالله عبدالله ،شریک غنی
در حکومت ائتالفی خواهد ماند .کرزی ادامه داد که...
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روند گفتوگوهای صلح در افغانستان
چگونه پیگیری شود؟
بدون نظارت بیرونی و شامل ساختن گروههای مدنی در گفتوگوها ،این روند با
شکست مواجه خواهد شد .در جریان یک دهه  ،افغانستان همواره اصرار کرده است
که روند صلح با طالبان باید به «رهبری افغانستان» و در «مالکیت افغانستان» باشد و
ترجیحا ،گفتوگوها در خاک این کشور برگزار شود .اکنون کانالهای...
صفحه 4

وزارت دفاع:
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صفحه 2

وزارت صحت عامه کمپاین واکسین بیماری
سرخکان را آغاز کرد

دوستم :زمینهی راه اندازی عملیات بزرگ
علیه شورشیان در فاریاب آماده است

اطالعات روز :مقامها از وزارت صحت عامه کشور میگویند که این وزارت کمپاین
سرتاسری واکسین بیماری سرخکان را در  ۲۹والیت کشور آغاز کرده و قرار است که
پنج و نیم میلیون کودک واکسین شوند .این مقامها میافزایند که به علت مشکالت امنیتی
صفحه2
والیتهای بادغیس و نورستان از این دوره واکسین سرخکان...

اطالعات روز :جنرال عبدالرشید دوستم ،معاون اول ریاست جمهوری از آمادگیها
برای راه اندازی عملیات نظامی در والیت فاریاب در شمال کشور ،علیه شورشیان که او
آن را «بزرگ» خوانده ،خبر داده است .به نقل از خبرگزاری بخدی ،معاون اول ریاست
صفحه2
جمهوری ،شام روز جمعه در دیداری با فرماندهان نیروهای مردمی...

توافق ایران با غرب و امکان تغییر بازی
در افغانستان
توافق ایران با غرب بر سر مسئلهی اتمی آن کشور ،در خاور میانه و فراتر از آن سبب
زلزلهی سیاسی و جیواستراتژیکی گردید ،به شمول تسریع جنبش اصالحطلبی در
داخل ایران و تقویت روندهای دموکراتیک در جهان اسالم.
ایران که اکنون از تحریمهای خارجی و فشارهای داخلی رهایی یافته...
صفحه 5

رسمقاله

کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی؛ اعتبار تازه
یا برگشت به روسیاهی گذشته؟

Flying 2 times
weekly to

سر انجام پس از ماهها انتظار ،رهبران حکومت وحدت ملی برسر اعضا و رییس
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به توافق رسیدند .رییس جمهور غنی در روزهای
پایانی ماه رمضان اعضای این کمیسیون و رییس آن را با صدور فرمانی معرفی کرد.
ایده و طرح ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی پس از خت ِم انتخابات جنجالی و پر
از تقلب سال  93مطرح شد و یکی از موارد اساسی...
صفحه 2
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کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی؛
اعتبار تازه یا برگشت به روسیاهی
گذشته؟
رس انجام پس از ماهها انتظار ،رهربان حکومت وحدت
ملی بررس اعضا و رییس کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی
به توافق رسیدند .رییس جمهور غنی در روزهای پایانی
ماه رمضان اعضای این کمیسیون و رییس آن را با صدور
فرمانی معرفی کرد.
ایده و طرح ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی پس
از ختمِ انتخابات جنجالی و پر از تقلب سال  93مطرح
شد و یکی از موارد اساسی و اصلی توافقنامه سیاسی
تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان بود .بر اساس
توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی ،رییس
جمهور مکلف شده بود که با صدور فرمانی پس از مراسم
تحلیف ،کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را ایجاد
مناید؛ کمیسیونی که باید در نظام انتخاباتی افغانستان
اصالحات بنیادین را ایجاد کند .این کمیسیون مکلف
است در نهادهای انتخاباتی و قوانین انتخاباتی اصالحاتی
را اعامل کند که بر اساس آن انتخاباتهای بعدی بدون
تقلب ،تخلف و دست ب ُرد به آرای مردم ،برگزار شود و
اعتامد از دست رفتهی مردم به انتخابات و رأی دهی و
نقش آنان در تعین رییس جمهور و وکالی مجلس دوباره
احیا شود و مردم مطمنئ شوند که رأی آنها بار دیگر دزدی
نخواهد شد.
اما اینک پس از چند ماه انتظار ،اسامی افرادی که به
عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شده اند ،نگرانیها
در مورد آوردن اصالحات واقعی در قوانین و نهادهای
انتخاباتی را افزایش داده است .افرادی که در کمیسیون
اصالح نظام انتخاباتی مقرر شده اند ،بیشرت رشکای سیاسی
و انتخاباتی دو تیم انتخاباتی است .در میان کسانی که به
عنوان عضو این کمیسیون برگزیده شده است ،چهرههایی
که تخصصی قوانین انتخابات را بفهمند و یا عمالً تجربه
خوب در مدیریت انتخابات را داشته باشند ،دیده منیشود.
هیچ یکی از افرادی که در این کمیسیون برگزیده شده
اند دانش حقوقی الزم برای فهم و تغییر و تفسیر قوانین
انتخاباتی و نیز تجربهی کافی در برگزاری انتخابات و
مدیریت یک فرآیند ملی را ندارند .از این رو توقعات مردم
برای رسیدن به اصالحات اساسی و معقول برای برگزاری
انتخابات سامل و دموکراتیک و قانونی ،پایین آمده است
و ناامیدی از اینکه نظام انتخاباتی اصالح خواهد شد،
بیشرت شده است.
لجاجت رییس جمهور و رییس اجراییه بررس گامشنت و
مقرر کردن افراد وابسته به ستادهای انتخاباتی و یاران
دوران انتخاباتی شان ،امیدواری برای ایجاد و آوردن
اصالحات واقعی در نظام انتخاباتی افغانستان را بسیار
کاهش داده و اکنون ترکیب اعضای این کمیسیون نه تنها
که نویدی برای آوردن اصالحات در نظام انتخابات است،
بلکه بسیاریها آنرا هشدار دیگری برای ضعیفتر شدن
انتخابات ،نهادهای انتخاباتی و قوانین انتخابات میدانند.
اصالحات در نظام انتخاباتی ،که بر اساس آن قوانین
انتخابات و نهادهای انتخاباتی باید اصالح شوند ،زمانی
ممکن است که افراد شایسته و متخصص ،بر اساس
دانش و درایت یا بر اساس تجربهی خوب و موفقانه در
مدیریت انتخابات در کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی
گامشته میشدند .اما افرادی که در کمیسیون اصالح
نظام انتخاباتی مقرر شده اند ،از پس چنین مسئولیت
کالنی بر نخواهند آمد .بسیاری از اعضای این کمیسیون
نه تنها که تجربه کافی در مدیریت نهادهای انتخاباتی
مانند کمیسیون انتخابات و کمسیون شکایات انتخاباتی
را ندارد ،بلکه با اساسات نظامهای انتخاباتی در جهان نیز
آشنا نیستند .افزون بر آن ،نگرانی جدیتر دیگر وابستگی
و رسسپردگی این افراد به افراد سیاسی است که اکرثیت
شان از تقلب در انتخابات به نفع خودشان دریغ نخواهند
کرد.
لذا ،این کمیسیون با این ترکیب از عهده مسئولیت کالنی
به نام اصالح نظام انتخابات در افغانستان بر نخواهد آمد
و نگرانی از اینکه انتخابات در افغانستان یک بار دیگر
آلوده و مورد دستبرد قرار بگیرد ،جدی است و باید جدی
گرفته شود.

وزارت دفاع:
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اطالعات روز :وزارت دفاع کشور در
خربنامهای از کشته شدن  189دهشت
افگن در سه روز گذشته در نتیجهی
چندین عملیات هوایی و زمینی
نیروهای ارتش در والیت مختلف خرب
داده است.
وزارت دفاع گفته که یک فرمانده گروه
ارشد طالبان به نام مال خاکسار ،سه
ولسوال نامنهاد و شهروند خارجی شامل
کشته شدگان میباشند.
در خربنامهی وزارت دفاع آمده است
که عالوه بر  189کشته 88 ،دهشت
افگن دیگر زخمی  7تن بازداشت و

مقدار سالح و مهامت به دست نیروهای
امنیتی افتاده است.
به نقل از این خربنامه ،این عملیات
به منظور رس کوب دشمن و استقرار
صلح و امنیت در والیتهای پکتیکا،
فاریاب ،ارزگان ،هلمند ،لوگر ،قندهار،
بدخشان ،تخار ،قندوز و در مربوطات
والیت کابل راه اندازی گردیده بود.
وزارت دفاع در این خربنامه گفته است
که از اثر انداخت سالح سنگین دشمن
و انفجار ماینهای کنار جادهای در
نقاط مختلف کشور  13تن از رسبازان
ارتش کشته شدهاند.

در همین حال وزارت داخله نیز خرب
داده است که در نتیجهی عملیات
پاکسازی نیروهای امنیتی به روز جمعه
در والیتهای زابل و هلمند 7 ،تن از
شورشیان کشته و  3تن دیگر بازداشت
شدهاند.
وزارت داخله همچنان گفته است که
در دو روز گذشته نیروهای امنیتی از
 10رویداد انفجار ماین در والیتهای
کاپیسا و هلمند جلوگیری کردهاند.
از سویی هم ریاست عمومی امنیت
ملی روز گذشته با نرش اعالمیهای از
بازداشت یک شبکهی چهار نفری

تروریستی ،به شمول یک فرمانده گروه
تروریستی طالبان در والیت هلمند خرب
داده است.
در این اعالمیه آمده است که افراد
بازداشت شده در تحقیقات ابتدایی
به جرم دست داشنت در کارگزاری دو
ماین در شهر لشکرگاه ،که از اثر آن
دو افرس پولیس کشته شدند ،اعرتاف
کردهاند .همچنان به گفتهی امنیت ملی،
این افراد در والیت هلمند مرصوف
انجام فعالیتهای تخریبی ،تروریستی،
ماین گزاری و اختطاف افراد مرصوف
بودهاند.

وزارت صحت عامه کمپاین واکسین بیماری سرخکان را
آغاز کرد
اطالعات روز :مقامها از وزارت صحت عامه کشور
میگویند که این وزارت کمپاین رستارسی واکسین
بیامری رسخکان را در  ۲۹والیت کشور آغاز کرده و
قرار است که پنج و نیم میلیون کودک واکسین شوند.
این مقامها میافزایند که به علت مشکالت امنیتی
والیتهای بادغیس و نورستان از این دوره واکسین
رسخکان بی بهره خواهند ماند.
این وزارت پیش از این برنامهی واکسین رسخکان را
در والیتهای قندهار ،خوست و هلمند راه اندازی
کرده بود.
احمد جان نعیم ،رسپرست وزارت صحت عامه گفت:
« تاکنون آمار گیری وجود ندارد که در افغانستان چه
تعداد از کودکان در نتیجهی رسخکان جانهای شان

را از دست میدهند ،اما هدف این است که با عملی
کردن واکسین ،معافیت کودکان را افزایش بدهیم تا
کودکان در برابر این بیامری بیشرت مصؤنیت داشته
باشند».
این در حالیست که از آغاز سال  ۲۰۱۵میالدی
تاکنون  ۱۲رویداد مثبت بیامری رسخکان در کشور
ثبت شده است.
سازمان جهانی بهداشت و صندوق و جهی سازمان
ملل متحد برای کودکان در افغانستان گفتهاند که علت
باال بودن کودکان مبتال به رسخکان در افغانستان سطح
پایین پوشش واکسین رسخکان در این کشور است.
سپریه ،منایندهی سازمان جهانی بهداشت گفته« :
با وجود دست آوردها ،افغانستان هنوز هم به علت

دسترسی نداشنت کودکان روستانشین به واکسین،
با چالشهای زیادی رو به رو است و همچنان سطح
پوشش واکسین در سطح پایین قرار دارد».
از سویی هم اکیل ایار ،منایندهی یونسیف گفته:
«یونسیف به ادامهی کمکها به افغانستان متعهد است
تا به نیازمندیهای واکسین رسیدگی کند .به ویژه برای
یک میلیون و دو صد هزار کودکی که معافیت ندارند،
واکسین را فراهم کند».
بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی
بهداشت ،بیامری رسخکان بیشرت در کشورهای آسیایی
و افریقایی وجود دارد و روزانه  ۳۳۰کودک در رسارس
جهان در نتیجهی این بیامری جانهای شان را از دست
میدهند.

دوستم :زمینهی راه اندازی عملیات بزرگ علیه شورشیان
در فاریاب آماده است
اطالعات روز :جرنال عبدالرشید دوستم،
معاون اول ریاست جمهوری از آمادگیها
برای راه اندازی عملیات نظامی در والیت
فاریاب در شامل کشور ،علیه شورشیان که
او آن را «بزرگ» خوانده ،خرب داده است.
به نقل از خربگزاری بخدی ،معاون اول
ریاست جمهوری ،شام روز جمعه در
دیداری با فرماندهان نیروهای مردمی
ضد طالبان و بزرگان قومی در شهر
شربغان گفته« :همه چیز در فاریاب برای
یک عملیات نظامی بزرگ آماده است،
لوی درستیز قوای مسلح با نیروهایش در
فاریاب رسیده اند».
دوستم گفته که نیروهای ویژه کامندوی
ارتش ،قعطات خاص پولیس ،مأموران
امنیت ملی و واحدهای مسلح مردمی در

فاریاب رسیده و به حال آماده باش قرار
گرفتهاند .او تأکید کرده که چندین جنگنده
ارتش از چند روز بدین سو در فاریاب
مستقر شده و به گفتهی او این جنگندهها
برخی محالت و مواضع طالبان را نیز
مبباران کردهاند.
با آغاز سال جدید خورشیدی و گرم
شدن هوا ،والیتهای شامل کشور به
ویژه فاریاب به شدت ناآرام شده است،
نیروهای امنیتی با طالبان در چندین جبهه
با هم درگیر هستند.
مقامها در این والیت میگویند که
برنامه ریزی بر رس عملیات آزاد سازی و
پاکسازی مناطق از وجود طالبان نهایی
شده است.
در همین حال ،جرنال دوستم گفته که در

حال حارض نیروهای تحت امر لوی درستیز
وزارت دفاع عملیاتهای پراگنده را برای
هدف قرار دادن طالبان در منطقه آغاز
کردهاند.
معاون اول ریاست جمهوری افزوده:
«جنگ فاریاب ،جنگ یک والیت نیست،
این جنگی است که همه مناطق شامل و
افغانستان را تهدید میکند ،ما تا زمانیکه
از قریه قریه و خانه خانهی فاریاب دشمن
را نراندیم ،آرام منیگیریم».
انتظارمیرود که شام امروز شنبه و یا
دو شنبه ،دوستم وارد فاریاب شود .او
در شربغان اعالم کرد که راه اندازی
عملیات نظامی و دیدار و کمک رسانی به
خانوادههای بیجا شده از اهداف سفر او
به این والیت است.

او تأکید کرده که تالش میکنم تا توجه
مؤسسههای امداد رسان برای کمک به
خانوادههای بیجا شده را جلب کنم.
این در حالیست که گفته میشود که
هزاران خانواده در مناطق جنگی فاریاب از
ترس جان ،خانههای شان را ترک کرده و به
مناطق امنتر پناه آوردهاند.
پیش از این مناینده ویژهی رسمنشی
سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز به
فاریاب سفر کرد و وعده داد که برای
کمک رسانی به این خانوادهها تالش
میکند.
مقامهای در فاریاب میگویند که بیشرت
بیجاشدگان زیر خیمهها به رس میبرند و به
کمکهای اولیه از جمله آب و غذا نیاز
دارند.

مقامهای امنیتی:
نیروهای امنیتی در بدخشان در محاصره نیستند
اطالعات روز :به دنبال گزارشهای رسانهها مبنی بر
محارصه شدن نیروهای امنیتی در ولسوالی وردوج والیت
بدخشان ،صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله اعالم
کرد که خربهای مبنی بر محارصه شدن نیروهای امنیتی در
این ولسوالی واقعیت ندارد.
صدیقی روز گذشته در نشست خربی مشرتک با سخنگوی
وزارت دفاع گفت که نیروهای امنیتی در نقاط دور افتاده
کشور مستقر هستند و هیچ پاسگاه یا پایگاه این نیروها در
هیچ نقطه از کشور در محارص نیروهای مخالف دولت
نیست.
رسانههای محلی روز گذشته گزارش داده بودند که حدود
 ۱۲۰رسباز امنیتی در ولسوالی وردوج والیت بدخشان از
چند ساعت تاکنون در محارصه افراد گروه طالبان قرار دارند
و اگر کمک فوری به این نیروها نرسد امکان بروز یک

«فاجعه انسانی» وجود دارد.
صدیقی در این نشست تأکید کرد که در  ۴۲ساعت گذشته
نیروهای وابسته به گروه طالبان بارها به مراکز نیروهای امنیتی
در ولسوالی وردوج حمله کردهاند که در نتیجه ۲۲ ،عضو
گروه طالبان کشته و  ۱۳نفر آنان نیز زخمی شدهاند .به
گفتهی او ،قاری ذبیح الله از فرماندهان ارشد گروه طالبان
نیز در این درگیریها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده
است.
دولت وزیری ،سخنگوی وزارت دفاع نیز در این نشست
خربی با رد محارصه نیروهای امنیتی در ولسوالی وردوج
بدخشان گفت که نیروهای وابسته به گروه طالبان چندین
بار به مراکز نیروهای امنیتی حمله کردهاند ،ولی حملههای
آنان دفع شدهاست.
هر دو سخنگوی تایید کردند که کامالً اوضاع را در این

منطقه تحت کنرتل دارند و امکانات الزم نیز برای رسبازان
که در این منطقه مستقر هستند ،رسانده خواهد شد.
سخنگوی وزارت دفاع گفت که قرار است یک واحد
هامهنگی نیروهای امنیتی در والیت بدخشان ایجاد شود و
یک عملیات بزرگ نیز برای تصفیه این منطقه از نیروهای
مخالفت دولت راه اندازی خواهد شد.
صدیق صدیقی گفت که اکنون مترکز عمده نیروهای امنیتی
افغان بر والیت فاریاب ،بدخشان و هلمند است.
او افزود که در عملیات نیروهای امنیتی در والیت هلمند ۲۵
عضو گروه طالبان کشته و  ۲۲نفر زخمی شدهاند .عالوه بر
آن در والیت فاریاب نیز یک فرمانده ارشد و والی نامنهاد
گروه طالبان در این والیت ،همراه با سه ولسوال نامنهاد این
گروه کشته شدهاند .همچنان صدیقی از راه اندازی اقدامات
بزرگ نیروهای امنیتی در این والیت خرب داد.

کرزی از ریاست جمهوری
دست برداشته است؛ نه از قدرت

منبع :واشنگنت پست

نویسنده :سودارسن رگوان

برگردان :حمید مهدوی

برگردان :حمید مهدوی
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سه خبر داغ!

بخش اول:

حامد کرزی ،دو روز قبل از این که تصدی ریاست
جمهوریاش در ماه سپتامبر سال گذشته به پایان برسد،
با یک گروه از دیپلماتهای خارجی خدا حافظی کرد.
با ویژگی معمولی که دارد ،با تشکر از این دیپلماتها
بخاطر کمک به افغانستان آغاز کرد و در پایان چند
سطری از شعر رابت فراست دکلمه کرد.
نظر به یک متن رسمی ،در میان اعالن کرد که در
«خدمت» اشرف غنی ،رییس جمهور بعد از خودش،
و هم چنین عبدالله عبدالله ،شریک غنی در حکومت
ائتالفی خواهد ماند .کرزی ادامه داد که نخستین انتقال
مسالمت آمیز قدرت «میراث» او خواهد بود.
او به این جماعت گفت« :قطعا ،به عنوان یک شهروند
این کشور ،کامال از تحوالت جدید ،رییس جمهور جدی
و رییس اجرائیه حمایت خواهم کرد و هرکاری را که
بتوانم انجام میدهم؛ اما بسیار بی سر و صدا».
ده ماه بعد ،کرزی هرکسی است؛ جز کسی که حمایت
کند یا خاموش باشد .او به عنوان یکی از منتقدان
پر سروصدای غنی و عبدالله ظهور کرده است که در
عرصههای سیاسی ،دیپلماتیک و قومی به شدت دخیل
است .این امر باعث تنش در باالترین سطوح قدرت
شده و به نگرانیهایی دامن زده است که کرزی به
دنبال بی ثبات ساختن حکومت شکنندهی است که از
حمایت آمریکا برخوردار است یا حد اقل در زمانی که
[حکومت وحدت ملی] با ناامنی ،کشمکشهای داخلی
و اقتصاد ناکام دست و پنجه نرم میکند ،امتیاز سیاسی
میگیرد .یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش
شود ،گفت« :او به صورت واضح برایش نقش میبیند
و این نقش صرف نقش یک دولتمرد باتجربه نیست.
او برایش نقشی یک بازیگر/طرف میبیند« ».به هر
اندازهای که خال ادامه یابد ،به همان اندازه او بیشتر
فرصت خواهد داشت تا این نقش را بازی کند».
کرزی درخواستها برای انجام مصاحبه را نپذیرفت.
متحدان او میگویند که او نه به دنبال تضعیف غنی یا
عبدالله است نه به دنبال برگشت به قدرت؛ بلکه او صرف
از حقوقش به عنوان یک افغان استفاده میکند .کریم
خرم که به عنوان رییس دفتر او کار کرده است ،گفت:
«او یک حکومت سایه تشکیل نداده است و نه قصد
انجام این کار را دارد« ».او حتا اشتیاق ایجاد یک حزب
اپوزیسیون حکومت را ندارد».

ظهور دوباره کرزی نشانهای از کشمکش مداوم
برای آینده افغانستان است؛ کشمکش میان مفکوره
قدیمیای که غرق در سیستم حمایتی یک قرن پیش
است و نسل جدیدی از تکنوکراتها که به دنبال مدرن
ساختن نهادها و قوانین کشور هستند.
کرزی برای نزدیک به سیزده سال کشور را رهبری کرد؛
نخست به عنوان رهبر موقتی پس از سقوط رژیم طالبان
در سال  2001و سپس به عنوان رییس جمهور منتخب
برای نزدیک به یک دهه .زمانی که غنی و عبدالله سال
گذشته روی نتایج انتخابات میجنگیدند ،آخرین دوره
تصدی کرزی از آنچه که برنامه ریزی شده بود ماهها
به درازا کشید – درازایی که برخی ناظران میگویند
مناسب رییس جمهوری است که اشتیاق واگذاری قدرت
را ندارد.
کرزی در همان روز ماه سپتامبر ،با نقل قول از فراست
گفت« :اما من وعدههایی دارم که باید به آن عمل
کنم و قبل از استراحت ،مایلها فاصله را طی کنم».
دیپلماتهای غربی و تحلیلگران میگویند که از زمان
مراسم تحلیف غنی ،کرزی نه تنها پایگاه حمایتیاش
را تقویت کرده است؛ بلکه به صورت فعال در راستای
گسترش آن کار کرده است .هر روز ،بزرگان قدرتمند
قبایل ،وزیران و والیان پیشین ،اعضای پارلمان،
مقامهای والیات و مردانی از قبیله خودش جلوی محل
اقامت مجللش صف میکشند تا از او مشوره و کمک
بجویند.
این جویندگان بسیاری از کسانی را شامل اند که به
آنها وظایف حکومتی داده نشده است یا به اشکال
دیگری احساس میکنند توسط غنی نادیده گرفته شده
است؛ غنیای که تصمیم گرفته است وزیران پیشین
کرزی را در کابینهاش انتصاب نکند .همچنین کرزی
به فرماندهان با نفوذ پیشین مجاهدین نزدیک میشود؛
فرماندهانی که علیه شورویها و طالبان جنگیدند ،به
ویژه آنهایی که احساس میکنند توسط حکومت به
حاشیه رانده شده اند .در محافل دیپلماتیک ،معمول
است از مقامهای بلندپایه حکومت کرزی بشنویم که
فروپاشی حکومت را پیش بینی میکنند و آرزوی حکومت
موقت به رهبری کرزی را دارند.
منتقدان کرزی ادعا میکنند که او میخواهد در قدرت
بماند تا از خانواده و وفادارانش در برابر اتهامات احتمالی

فساد محافظت کنند .برخیها او را خشمگین توصیف
میکنند که غنی و عبدالله از او مشوره نمیخواهند.
دیگران میگویند که او میخواهد با اطمینان یافتن
از کشاکش در حکومت فعلی ،میراثش را حفظ کند.
خرم تمام این ادعاها را رد میکند و آنها را بی اساس
میخواند.
کرزی همچنان به مالقات منظمش با سفیران و
دیپلماتهای خارجی ادامه میدهد .او از روسیه ،چین،
و هند دیدار کرده است تا با مقامهای این کشورها
مالقات کند و امور مربوط به افغانستان را مورد بحث قرار
دهد .معموال ،مقامهای پیشین ،از جمله مشاور امنیت
ملی و وزیر خارجه او ،او را همراهی میکنند.

منتقدان کرزی ادعا میکنند که
او میخواهد در قدرت بماند تا
از خانواده و وفادارانش در برابر
اتهامات احتمالی فساد محافظت
کنند .برخیها او را خشمگین
توصیف میکنند که غنی و عبداهلل
از او مشوره نمیخواهند .دیگران
میگویند که او میخواهد با اطمینان
یافتن از کشاکش در حکومت فعلی،
میراثش را حفظ کند .خرم تمام
این ادعاها را رد میکند و آنها را
بی اساس میخواند.
کرزی همچنان به مالقات منظمش
با سفیران و دیپلماتهای خارجی
ادامه میدهد .او از روسیه ،چین ،و
هند دیدار کرده است تا با مقامهای
این کشورها مالقات کند و امور
مربوط به افغانستان را مورد بحث
قرار دهد .معموال ،مقامهای پیشین،
از جمله مشاور امنیت ملی و وزیر
خارجه او ،او را همراهی میکنند.

قرار گفتههای وزارت امور مهاجرین و عودتکنندهگان ،ما امسال
 130هزار بیجاشدهی داخلی داریم .بیجاشده به کسی گفته میشود
که در منطقه شان جنگ بوده و آنها فهمیده که دولت غم شان را
منیخورد ،پس بهرت است خانه و زندگی خویش را رها کرده و آوارهی
شهرهای نسبتاً امن شوند .البته خود وزارت مهاجرین هم ادعا کرده
که علت بیجاشدهگی آنها ،ناامنیهای رو به انفجار است .سپس
این وزارت گفته که در سیزده سال گذشته که شامل امسال هم
میشود ،تقریباً یک میلیون نفر بیجا شده .ما هنوز هم میتوانیم
خدای مهربان را شاکر باشیم که سال یک میلیون بیجاشده نداریم.
البته ملت رشیف افغانستان مکلف است در هر رشایط امید به زندگی
خویش را از دست ندهند .گرچند در ماههای پیشرو ممکن ماه 130
هزار بیجاشده داشته باشیم ،اما مشکلی نیست چون هنوز به هفتهی
190هزار بیجاشده نرسیدهایم.
در همین حال مقامات امنیتی از راهاندازی یک عملیات بسیار بزرگ
خرب دادند .این مقامات گفتند که حکومت وحدت ملی خوش ندارد
دو رقم مخالف داشته باشد .آنها گفتند مخالفان مسلح بس است،
هیچ نیازی به مخالفان غیر مسلح نداریم .اگر مردم عزیز دست از
مخالفت برندارند ،کاسه صرب ما تق چپه خواهد شد .آنوقت چه فرق
خواهد کرد که جنگل تر است یا خشک ،همه خواهند سوخت .الزم
به ذکر است که عملیات بسیار بزرگ به عملیاتی گفته میشود که
نیروهای اردوی ملی نزدیک است دشمن را به صورت کامل نابود کند
که یک دفعه از کابل دستور برگشت و توقف جنگ صادر میشود.
سخنگوی قوماندان حمالت گفت که حاال نه روزه است که رسبازان
از برنج و لوبیا و گرمی شکایت کنند و نه کدام چیز دیگر.
گرچه هم خرب بیجاشدهگان را داریم و هم سخن از عملیات بسیار
بزرگ وجود دارد اما ،یک ضلع این سناریو هنوزهم ناگفته مانده .ضلع
سوم این سناریو ،مذاکرات صلح است .مقامات صلحجوی ملتتباه
گفته که دور دوم مذاکره با طالبان در چین برگزار خواهد شد .این
مقامات تاکید کرد که هرچند هنوز معلوم نیست تعداد دورهای مذاکره
چند است(مثالً بیست دور 50 ،دور ،یا چند؟) اما گفتند که دور
فاینل اش ،به میزبانی امریکا در عربستان برگزار خواهد شد .آنها
عالوه کردند که خدا شاهد است این بار آتشبس موقت را به طالبان
پیشکش میکنیم .ما میخواهیم ببینیم که طالبان چوچه چهقدر از
لویطالبان حساب میبرند .آنها گفتند که اگر این دور مذاکرات به
خوبی سپری شد ،دور بعدی انشاءالله در زمستان برگزار خواهد شد.
آنها از میزان متاشاچیان ابراز ناراحتی کردند و گفتند که بلیط را
ارزان خواهند کرد ،بلکه مردم بیشرت بتوانند از نزدیک متاشا کنند.
حاال این سه خرب را باهم جمع کنید .نام وزارت مهاجرین و
عودتکنندهگان باید تغییر کند .نظر به رشایط فعلی ،مهاجرینی که
رفته ،به صورت قطع قصد عودت ندارند .منیگویم این حرف کامالً
درست است اما کامالً مطمئنم که مهاجرین هم از خود حساب و
کتاب دارند و حتامً هر روز میشنوند که فالنی ولسوالی سقوط کرد،
در فالنی والیت حمله شد ،فالنجا انتحاری شد 40 ،نفر کشته شد،
 230نفر زخمی شد و ...پس بر منیگردند ،خاطرتان جمع! ممکن
خیلیهای دیگر تازه قصد مهاجرت داشته باشند .پس نام این وزارت
را بگذاریم "وزارت مهاجرین و بازهم مهاجرین"! بقیه اش باشد تا
فردا...

 یکشنبه 4اسد1394 ،سال چهارم شماره 880

زبان و جایگاه زنان
نویسنده :رابین الکوف
مترجم :معصومه عرفانی
بخش دهم

صحبت کردن از زنان4-
واژۀ «استاد ( »)Masterبه جز زمانی که در
مورد شیء به کار برده میشود ،اشاره به مردی
دارد که مهارت و تخصص کامل در زمینه به
دست آورده است و معموال از لحاظ جنسی
خنثا است .اما همتای مؤنث آن را نمیتوان به
این شیوه استفاده کرد و عمال محدود به مفهوم
جنسی «معشوقه» است .هر دو اصطالح قابل
تفسیر و تاویل هستند به معنای «کسی که قدرتی
بر دیگری دارد»؛ اما در شکل مردانه ،وقتی
دیگر نمیتوان از قدرت مطلق بر انسانی دیگر
صحبت کرد ،میتوان آن را با معنایی استعاری
در مفهوم «قدرت داشتن بر چیزی» در نظر
گرفت .اما برداشت استعاری از همتای مؤنث
آن ،مفهومی است وابسته به رفتارهای جنسی
 :معشوق «قدرت دارد بر»کسی دیگر در یک
رابطۀ جنسی و این را نمیتوان به معنای توصیف
رابطهای در جهان واقعی در میان دو نفری که
همدیگر را دوست دارند ،در نظر گرفت :به
معنای داشتن حق انتخاب یا کنترل اقتصادی
نیست ،و این عموما مرد است که قدرت را
در چنین وضعیتی نگه میدارد .در واقع وقتی
میگوییم کسی «معشوقه»ی دیگری است ،این
معادل استفاده از «لطفا» در ابتدای درخواستی
از فردی زیردست است :هر دو برای رعایت
نزاکت استفاده میشود و هر دو طرف رابطه
میدانند که این فقط تظاهر است و معشوقه یا
فرد زیردست ،جایگاهی فرودست دارند .این
حقیقت نیز مورد توجه است که استفاده از
«استاد ( »)Masterنیاز به موضوعی دارد ،مانند
یک فعالیت ،اما «معشوقه ( »)Mistressبه نامی
مردانه در کنار خود نیاز دارد .کسی «معشوقه»
نیست بلکه شخص باید «معشوقِ کسی» باشد.
پس در اینجا چندین نکتۀ مهم در مورد
رابطۀ میان زنان و مردان نشان داده شده است:
نخست اینکه مردها با کاری که در این جهان
انجام میدهند تعریف میشوند ،زنان در رابطه
شان با مردانی که اطرافشان هستند .دوم اینکه
مفهوم «قدرت» در استفاده برای مردان ،متفاوت
از کاربرد آن برای زنان است .این مسایل به
شیوههایی مختلف در طول زمان بازنمود شده
اند.
تعریف زنان با ویژگیهای جنسی ،تنها یک
جنبۀ از مشکلی به مراتب بزرگتر است .در
تمام جنبههای زندگی یک زن ،او در ارتباط
با مردانی که با آنها در ارتباط هست ،تعریف
میشود .نکته این است که در مورد مردان هرگز
چنین حالتی صدق نمیکند :رفتار و اعمال
مردان برگرفته از خودمختاری و آزادی عمل
است در صورتی که زنان میتوانند دختر یا
همسر کسی باشند .بنابراین این برخوردی عادی
است که در یک مهمانی ،برای آشنا شدن با
یک زن ،اولین سوال این باشد که «شوهر شما
چه شغلی دارد؟» .چنین سوالی به ندرت درمورد
یک مرد شنیده میشود .به نظر اکثر مردان به
نظر میآید این سوالی بیهوده است« :او همسر
من است .این کاری است که انجام میدهد».

این حتا زمان صحبت کردن در مورد زنی که
در جایگاهی کامال برابر با مردان رتبۀ اجتماعی
باالیی کسب کرده باشد یا در مقام دولتی باالیی
قرار داشته باشد ،صدق میکند.
میتوان چند مثال از جامعۀ آمریکایی در این
زمینه آورد :در بحثی از کاندیدان احتمالی
دادگاهی عالی ،روزنامهها در زمان بحثها
در مورد ویژگیها و تواناییهای کاندیدان ،به
شکل آشکار در مورد زیبایی آرایش او صحبت
کردند .مسئله اینجا نیست که این قضاوت بر
مشخصهای ظاهری ،باعث نمیشود تا او از
لیست کاندیدان خارج شود ،مسئله این است
که چهگونه مردان به ظاهر این زن واکنش نشان
میدهند .در موردی دیگر برای یک مقام
باالی دولتی ،گروهی که تنها یک زن در میان
آنها بود از سوی رییس جمهور معرفی شدند.
یکی از روزنامهها در توضیحات مختصر در
مورد کاندیدان ،اشاره کرده بود که شوهر این
خانم یک استاد زبان انگلیسی است .در مورد
هیچ کدام از دیگر کاندیدان حتا اشارهای به
همسرانشان نشده بود چه برسد به ذکر شغل
آنها .بنابراین در اینجا ،گرچه وجود همسر
او کامال نامربوط به توانایی و ویژگیهای مورد
نیازش برای کسب این اداره بود ،همچنان که
وجود همسران دیگر کاندیدان ،اما باز هم از
آنجا که یک زن از دیدگاه بسیاری خوانندگان
این روزنامه نمیتوانست در جایگاهی اجتماعی
قرار بگیرد ،بدون اینکه آنها وضعیت تاهل او
را بدانند ،این اطالعات ذکر شدند .چنین چیزی
هرگز در مورد مردان اتفاق نمیافتد.
این حقایق در مورد جایگاه زنان باید در ذهن
ما سوالهایی در ارتباط با رایجترین انتقادها در
مورد رفتار زنان خلق کند .اغلب گفته میشود
زنان مغرور ،خودمحور و خودپسند هستند.
چنانکه قبال ذکر شد ،شهرت و جایگاه یک زن
در جامعه نسبتا به شکلی کامل به تاثیری که او
روی دیگران بر جای میگذارد ،بستگی دارد:
دیگران چهگونه او را میبینند .او اگر بخواهد
در این جهان دوام بیاورد ،باید خوب و شیک
لباس بپوشد ،جذاب به نظر بیاید ،فرمانبردار
باشد .بنابراین توجه بیش از حد او به ظواهر
(شامل تصحیح و نرمش بیش از حد کالمی و نیز
رعایت بیش از حد آداب معاشرت) تنها نتیجۀ
همین مسئله است که او خود را در انعکاسی
در نگاه دیگران میبیند .او هیچ کاری را تنها
برای خودش انجام نمیدهد ،در واقع نمیتواند
انجام دهد( .تنها راهی که او میتواند آسایش،
آرامش ،رضایت و امنیت خود را افزایش دهد،
از طریق پیشرفت همسرش است .پس او راحتی
مادی را فقط از طریق تالشهای شخص دیگر
به دست میآورد .این به نظر خودمحوری و
خودپسندی است در حالیکه در واقع هدف
دیگران است و آنچه به نظر میآید تالشهایی
برای کسی دیگر هستند (از سمت مرد) در واقع
برای خود او انجام میشوند .در چنین وضعیتی
است که زنان احساس میکنند فاقد هویت
هستند و جایگاهی از آن خود ندارند).

روند گفتوگوهای صلح در افغانستان
چگونه پیگیری شود؟
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برگردان:جواد زاولستانی

بدون نظارت بیرونی و شامل ساختن گروههای مدنی در
گفتوگوها ،این روند با شکست مواجه خواهد شد.
در جریان یک دهه ،افغانستان همواره اصرار کرده است که
روند صلح با طالبان باید به «رهبری افغانستان» و در «مالکیت
افغانستان» باشد و ترجیحا ،گفتوگوها در خاک این کشور برگزار
شود .اکنون کانالهای رسمی گفتوگو باز شدهاند ،اما در پاکستان.
پاکستان هم میزبان اینگفتوگوها بود و البته ،که ابتکار را هم
در دست داشت.
این گفتوگوی دو روزه به تاریخ  7جوالی در منطقهی موری
پاکستان آغاز شد و نخست وزیر پاکستان آن را «نقطهی عطف
بزرگ» عنوان کرد و نه تنها حکومت افغانستان بلکه ،ایاالت
متحده ،چین و شورای امنیت ملل متحد و ناتو ( )NATOنیز از
آن استقبال کردند.
با این حال ،زمان گفتوگو و ترکیب هیئت نشان میدهند که این
احساس کامیابی خیلی کم دوام خواهد آورد.
یک روز پس از آغاز گفتوگوها ،اشرف غنی گفت که «ما همیشه
از یک موضع قدرت وارد گفتوگو خواهیم شد» و در تویترش
نوشت«:ما اطمینان خواهیم داد که زنان به طور کامل در این
گفتگوها شامل شوند ».با این وجود ،هردوی این نکتهها ،در
ب آشکار برای انجام گفتوگو ،اهمیت درجه دوم یافتند.
جریان شتا 
جامعهی مدنی و نهادهای زنان که جزء کلیدی هر گونه
گفتوگوی معنادار هستند ،در ترکیب هیئت حکومت افغانستان
حضور نداشتند.
شگافهای جدی
برعالوه ،از نگاه نظامی ،زمانی بدتر از این برای گفتوگوها امکان
نداشت .این گفتوگوها زمانی اتفاق افتاد که طالبان تقریبا در 26
والیت از  34والیت افغانستان ،چالشهای جدی خلق کردهاند.
در کنار آن ،در درون حکومت وحدت ملی روی مسایل مختلف به
ویژه روابط با پاکستان و شیوههای گفتوگو باطالبان ،شگافهای
جدی وجود دارند .و تقریبا پس از یک سال از تشکیل حکومت
وحدت ملی ،جای وزیر دفاع هنوز در کابینه خالیست.
هیئت رسمی از طرف حکومت افغانستان ضعیف بود .این هیئت
توسط یک چهرهی نسبتا تازهکار ،حکمت خلیل کرزی -معین
سیاسی وزارت خارجه ،و حاجی دین محمد ،رهبری میشد .حاجی
دین محمد از شورای عالی صلح که در سال  2010تشکیل شد و
تا کنون هیچ کاری نتوانسته ،نمایندگی میکرد.
این هئیت در مقایسه با هیئت پاکستانی که توسط وزیر خارجهی
آن کشور ،اعزاز احمد چودری ،رهبری میشد و و مقامهای وزارت
خارجه ،استخبارات نظامی و آیاسآی در ترکیب آن بودند ،خیلی
ضعیف بود .آشکار است که این هیئت قوی از سوی پاکستان فقط
به این دلیل حضور داشتند که گفتوگوها را به جهتی سوق دهند
که اسالمآباد میخواهد.
هیئت طالبان فقط بخشی از این تصویر بزرگتر بود .ادعا میشد
که کسانی که در این گفتوگو شرکت کردهاند ،از معاون مال عمر
صالحیت گفتوگو را دریافت کردهاند .با آنهم ،تا کنون حرفی
از سوی خود مال عمر در این مورد شنیده نشده است و فقط
در این اواخر ،او این گفتگوها را «مشروع» توصیف کرد .دفتر
سیاسی طالبان در قطر این هئیت را از خود ندانست و گفتوگوها
را «مصیبت» برای پاکستان خواند.
رهبری هئیت طالبان را مال عباس آخوند ،وزیر صحت عامهی این
گروه در زمان حاکمیت شان ،و نمایندهی شبکهی حقانی ،ابراهیم
حقانی ،به عهده داشتند .ابراهیم حقانی و دیگر اعضای خانوادهاش
از سالها بدینسو در پاکستان زندگی میکنند.
خواستهای بیرحمانه
شبکهی حقانی مسئول بخش عمدهی «حملههای دهشتافگنانه»
و تروریستی است که در یک دههی گذشته ،جان هزارها شهروند
افغانستان را گرفتهاند .با آنکه درست است که این گروه در هر
گونه گفتوگو و بحث برای آوردن صلح شامل گردد ،اما به
یاد داشته باشیم که خواستهای این گروه مانند عملیاتهای
تروریستیاش بیرحمانه و ظالمانه خواهند بود.

شبکهی حقانی مسئول بخش عمدهی
«حملههای دهشتافگنانه» و تروریستی
است که در یک دههی گذشته ،جان
هزارها شهروند افغانستان را گرفتهاند.
با آنکه درست است که این گروه در
هر گونه گفتوگو و بحث برای آوردن
صلح شامل گردد ،اما به یاد داشته
باشیم که خواستهای این گروه مانند
عملیاتهای تروریستیاش بیرحمانه و
ظالمانه خواهند بود.
این کوتاهیها سبب مخالفتهای زیاد در آینده خواهند شد ،حتا
از درون حکومت وحدت ملی که رهبران مجاهدین در ترکیب آن
حضور قوی دارند .اینها همان رهبران پیشین مجاهدین هستند
که برای دو سال در برابر طالبان جنگیدند و در سال  1996کشور
(پایتخت) را به طالبان از دست دادند.
اگر قرار است گفتوگوها دوامدار باشند ،در درون حکومت وحدت
ملی دربارهی گفتوگو با طالبان باید اجماع نظر وجود داشته باشد
و با تمام همسایگان افغانستان مشورههای الزم صورت گیرد ،نه
فقط با پاکستان و چین .بلکه با جمهوریهای آسیای میانه ،ایران،
روسیه و هند نیز مشوره و صحبت شود.
آنها خواهند خواست که نقش پاکستان به حداقل رسانده شود و
برای انجام گفتوگو ،احتماال در جستوجوی معیارهایی باشند که
با معیارهای غنی خیلی متفاوت خواهند بود .فقط در حدود یک
ماه پیش بود که تنشها دربارهی امضای تفاهمنامهی امنیتی با
پاکستان برای همکاریهای استخباراتی تا آنجا اوج گرفت که
بعضی آن را «فروختن {کشور} به دشم ن مهلک» توصیف
کردند.
با کاهش حضور بینالمللی در افغانستان ،گفتوگو با طالبان
فرصت بینظیری را در اختیار پاکستان قرار داده است تا به
موقعیت قبلیاش برای تسخیر سیاست افغانستان برگردد و
بازیگران و شریکان دلخواهش را در سیاست داخل سازد .در
گفتوگوهای موری در پاکستان ،فقط نمایندگان چین و ایاالت
متحده به حیث ناظر حضور داشتند.
با وارد کردن چین در این میدان ،پاکستان میخواهد به یکی از
عمدهترین تمویلکنندگان خود خدمت کند .چین به حیث یک
بازیگر عمدهی منطقهای و بینالمللی ،میخواهد جاگزین ایاالت
متحده شود .در عوض این خدمتش ،پاکستان از سرمایهگذاریهای
هنگفت چین در پروژهی «دهلیز اقتصادی»اش و نیز از
سرمایهگذاریهای چین در پروژههای زیربنایی انرژی که برای
حیات اقتصاد پاکستان ضروریاند ،سود میبرد.

از آنجاییکه اکنون طالبان از موضع قدرت
وارد گفتوگوهای صلح میشوند ،آنان
میتوانند ،دستکم ،خواستار چند مقام
در کابینه و برگرداندن شریعت طالبانی و
تغییرات عمده در قانون اساسی افغانستان
شوند.
برآوردهشدن هر یک از این خواستها،
برای افغانستان فاجعهبار خواهد بود و تمام
آنچه را که در جریان  14سال گذشته به
دست آمدهاند ،به خاک یکسان خواهد کرد
و ملیونها دالر را که برای پروژههای تقویت
دموکراسی مصرف شده ،ضرب صفر خواهد
کرد.

عوامل دیگر عالقهمندی چین در گفتوگو میان
حکومت افغانستان و طالبان
عاملی دیگر نیز ،چین را مانند پاکستان عالقهمند به گفتوگو
میان حکومت افغانستان و طالبان میسازد .این کشور با بهبود
روابط خود هم با پاکستان و هم با چین ،میخواهد در موقعیت
بهتری برای شکست دادن شورشیان مسلمان ،مانند جنبش
اسالمی ترکستان شرقی ،قرار گیرد .گفته میشود که این گروه
ملیگرای اویغور ،از خاک پاکستان و افغانستان برای تجدید قوا و
برنامهریزی استفاده میکند.
تالش برای یافتن موقعیت بهتر منطقهای و بینالمللی محدود به
چین نمیشود .رییس جمهور روسیه ،والدیمیر پوتین ،نیز با نگرانی
شاهد این اوضاع است.
دو هفته قبل ،در سخنرانیاش در نشست سازمان همکاریهای
شانگهای ،او با تندی از چگونگی برخورد بینالمللی با اوضاع
افغانستان انتقاد کرد و گفت که حضور آنان سبب «هیچ بهبود
کیفی» نگردیده است.
تحقیقهای جدید دربارهی روسیه پس از بحران اوکراین ،نشان
میدهند که این کشور تالش دارد پالیسیهای کهنهاش را مانند
«پیگیری سلطهاش بر سرزمینهای که قبال زیر سیطرهی اتحاد
شوروی بودند تا حد ممکن» شدت بخشد.
در صورتی که چنین باشد ،گفتوگو با طالبان در زمانی صورت
میگیرد که سازوکارهای منطقهای به ویژه با رقابتهای جدید و
بازیهای جدید قدرت سیاسی ،در حال تغییراند .در کنار آن ،گروه
دولت اسالمی (داعش) هر روز تبدیل به تهدید جدیتر میشود و
به این دلیل نیاز است که دربارهی گفتوگو با بعضی فرماندهان
طالبان جدیتر فکر شود.
همچنان ،این گفتوگوها در حالی صورت میگیرند که افغانستان
در ضعیفترین موضع قرار دارد و دو سوم والیتهای آن همین
اکنون با چالشهای جدی امنیتی مواجهاند و در مقایسه با همین
دوره در سال گذشته ،تلفات نیروهای افغانستان  65درصد افزایش
یافته و برای نخستینبار پس از سال  ،2009شمار افراد غیرنظامی
که زخمی و کشتهشدهاند از  10هزار باال رفته است.
موضع قوت
از آنجاییکه اکنون طالبان از موضع قدرت وارد گفتوگوهای
صلح میشوند ،آنان میتوانند ،دستکم ،خواستار چند مقام در
کابینه و برگرداندن شریعت طالبانی و تغییرات عمده در قانون
اساسی افغانستان شوند.
برآوردهشدن هر یک از این خواستها ،برای افغانستان فاجعهبار
خواهد بود و تمام آنچه را که در جریان  14سال گذشته به دست
آمدهاند ،به خاک یکسان خواهد کرد و ملیونها دالر را که برای
پروژههای تقویت دموکراسی مصرف شده ،ضرب صفر خواهد
کرد.
اگر قرار است که گفتوگوهای صلح از حمایت مردم افغانستان
برخودار گردد ،جامعهی مدنی ،به ویژه ،گروههای فعال برای حقوق
زنان که برای بازگرداندن حیثیت افغانستان سختکوشیدهاند و
برای حقوق دموکراتیک در درون حکومت جدید سلسلهای از
معیارها را بنیان گذاشتهاند ،باید در روند مذاکره دخیل گردند.
برعالوه ،اگر قرار است گفتوگوها دوامدار باشند ،باید در درون
حکومت وحدت ملی اجماع نظر وجود داشته باشد و مشورتهای
الزم با دیگر همسایگان افغانستان مانند کشورهای آسیای میانه،
ایران ،روسیه و هند نیز صورت بگیرد و تنها با پاکستان و چین
مشوره نشود.
هر گونه گفتوگوی صلح در افغانستان باید توسط ملل متحد
که در حل منازعات و ایجاد صلح تخصص دارند و برای مردم
افغانستان یک سازمان قابل اعتماد است ،نظارت گردد.
تا زمانی که این تغییرات نیاید ،گفتوگوها در موری پاکستان
که قرار است بعد از ماه رمضان ادامه یابد ،به همان جایی خواهد
رسید که تمام گفتوگوهای قبلی مانند گفتوگوهای قطر ،چین
و ناروی ،انجامیدهاند و پیش از آنکه فرصتی برای موفقیت داشته
باشند ،محو خواهند شد.
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توافق ایران با غرب و امکان تغییر بازی
در افغانستان

یادداشتهایسخیدادهاتف

نویسنده :داوود مرادیان
برگردان :مختار یاسا
منبع :الجزیره

توافق ایران با غرب بر سر مسئلهی اتمی آن کشور ،در خاور
میانه و فراتر از آن سبب زلزلهی سیاسی و جیواستراتژیکی
گردید ،به شمول تسریع جنبش اصالحطلبی در داخل ایران و
تقویت روندهای دموکراتیک در جهان اسالم.
ایران که اکنون از تحریمهای خارجی و فشارهای داخلی
رهایی یافته ،میتواند خود ،کشورهای منطقه و جهان اسالم
را برای رسیدن به سعادت و ثبات بیشتر و نیز آیندهی متکثر
(  )pluralisticکمک کند .و افغانستان از ظهور مجدد
نقش ایران به مثابه یک همسایه و قدرت مسئول و امن ،سود
فراوانی خواهد برد.
جغرافیای محاط به خشکهی افغانستان سبب انزوای سیاسی
این کشور در منطقه شده است .ازمیان هفت همسایهی
افغانستان ،تنها سرحد این کشور با تاجکستان از تنشهای
سیاسی نستبا فارغ بوده است .اما مرز طوالنی این کشور با
پاکستان از شورش و دشمنی سیاسی متأثر گردیده است .در
حالیکه ،مناسبات افغانستان با ترکمنستان  ،ازبکستان و چین
همیشه زیر سایهی بیارادگی و انفعال سیاسی قرار داشته
است.
هند ،شریک عمدهی منطقهای این کشور محاط به خشکه
است .اما به دلیل منازعهی ارضی و بیمیلی تهنشینشده برای
گسترش روابط ،نقش آن کشور محدود شدهاست.
روابط افغانستان با همسایهی مهم دیگرش ،ایران ،زیر
سایهی رقابت منطقهای نیابتی این کشور با عربستان
سعودی ،تحریمهای غرب علیه ایران  ،سیاست خارجی
ایدیولوژیمحور و بعضی نخبگان فارسیستیز افغانستان قرار
گرفته است.
همسویی منافع
در جریان  14سال گذشته ،ایاالت متحده و ایران تالش کردند
که افغانستان را از برخوردهای متقابل خود دور نگهدارند،
چون هردو کشور به همسویی منافع خود در افغانستان پیبرده
بودند.
در واقع ،وزیر خارجهی کنونی ایران  ،جواد ظریف ،در
زمینهسازی برای رسیدن به توافق بن در سال  2001نقش قوی
بازی کرد .این توافق سبب به میان آمدن نظم سیاسی کنونی در
افغانستان شد .همچنان تهران وزیر خارجهی ایاالت متحده،
جان کری ،را در رسیدن به موفقیت دپلماتیکش در سال
 2014بیسروصدا کمک کرد .این دستآورد جان کری،
تشکیل حکومت وحدت ملی در سپتامبر سال گذشته بود.
اکنون پس از توافق تهران با واشنگتن بر سر مسئلهی اتمی

ایران ،این دو کشور باید قادر باشند که صلح سرد شان را به
همکاری فعال برای باثباتسازی و توسعهی افغانستان تبدیل
کنند .چنین کاری ،همکاری سهجانبهی سودمند برای هردو
طرف خواهد بود.
کابل میتواند قدرتها و سرمایههای مکمل ایاالت متحده و
ایران را با هم یکجا سازد .و ایاالت متحده  ،سرانجام ،شریک
منطقهای قابل اعتماد برای مأموریت خود در افغانستان
پیدا میکند که در نتیجهی آن ،وابستگی ایاالت متحده به
پاکستان ،متحد همیشه مشکوک ،کمتر میشود.
افغانستان امن ،کلید امنیت برای والیتهای شرقی ایران و
دسترسی آن کشور به منابع طبیعی سرشار افغانستان است.
نزدیکی جیواستراتژیک به چین و آسیای مرکزی نیز ،در
امنیت منطقهای ،نقش اساسی بازی میکند.
راه سوم
پیامدهای درازمدت یک ایران شگوفا و دارای روابط عادی
با غرب ،برای مناسبات سیاسی و توسعهی هردو کشور بیشتر
امیدوارکنندهاست .افغانستان و ایران ،هردو از قدرتهای
استعماری ،اسالم سیاسی ،روابط غیردوستانه در همسایگیشان
و از رقابتهای سیاسی جهانی رنجهای زیادی دیدهاند.
در کنار پاکستان ،افغانستان و ایران سه کشور جمهوری
اسالمیاند .در حالیکه  ،پاکستان به سرعت به طرف
«اسالمیسازی» در حرکت است  ،ایران و افغانستان در مسیر
«دموکراسیسازی/دموکراتیزاسیون» گام برمیدارند.
برخالف اکثر جوامع اسالمی ،جامعههای ایران و افغانستان
تنها دو جامعهی با اکثریت مسلمان اند که همزمان در سایهی
حکومت اسالمگراها و نبردهای نیابتی قدرتهای جهانی
زیستهاند .نه وعدهی بهشت روی زمین اسالمگراها و نه ادعای
دموکراسی غرب میتواند آنان را بفریبد.
همهی اینها به شکل روزافزونی نشانههای ظهور روندهای
پسا-اسالمگرایی ( )Post-Islamismو سیکوالر در
افغانستان و ایران هستند .استحکام دموکراسی در افغانستان و
ایران گزینهی سومی را برای جهان اسالم پیشکش خواهد
کرد :نه برنامههای سرکوبکننده ،تفرقهافگنانهی مذهبی
و عقبرو اسالمگراها؛ و نه حاکمیت مستبدانه و سیاست
تفرقهافگنانهی قومی رژیمهای سیکوالر.
ریشههای فارسی
توافق بر سر مسئلهی اتمی ایران  ،پیروزیای برای رهبری
عملگرا و اصالحطلب ایران نیز بود .این توافق سبب منزوی
شدن بیشتر جناحهای طرفدار رویایی خواهد گردید .این
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و منی دانی گوسفند
چیست

اکنون پس از توافق تهران با واشنگتن
بر سر مسئلهی اتمی ایران ،این دو
کشور باید قادر باشند که صلح سرد شان
را به همکاری فعال برای باثباتسازی و
توسعهی افغانستان تبدیل کنند .چنین
کاری ،همکاری سهجانبهی سودمند برای
هردو طرف خواهد بود.
کابل میتواند قدرتها و سرمایههای
مکمل ایاالت متحده و ایران را با هم
یکجا سازد .و ایاالت متحده ،سرانجام،
شریک منطقهای قابل اعتماد برای
مأموریت خود در افغانستان پیدا میکند
که در نتیجهی آن ،وابستگی ایاالت
متحده به پاکستان ،متحد همیشه
مشکوک ،کمتر میشود.
افغانستان امن ،کلید امنیت برای
والیتهای شرقی ایران و دسترسی آن
کشور به منابع طبیعی سرشار افغانستان
است .نزدیکی جیواستراتژیک به چین و
آسیای مرکزی نیز ،در امنیت منطقهای،
نقش اساسی بازی میکند.
توافق سبب خواهد شد که ایران از هویت فرقهای و
ایدیولوژیکی خود فاصله بگیرد و به تمدن اصلی و ماهیت
فرهنگی خود نزدیک شود :از ایران ضدغرب و شیعه به یک
ایران فارسی.
ایران فارسی سبب رنجشها و آزردگیهایی خواهد شد؛ اما
دیگر تهدیدی برای شهروندان خود و منطقه نخواهد بود .این
ی داشتن زیبایی  ،زندگی و گوناگونی امکانپذیر
کار با گرام 
میگردد نه با ستایش از مرگ و سیطرهطلبی.
ایران فارسی میتواند افغانستان را در راستای بازیابی هویت
و میراث فارسیاش نیز کمک کند .قدرتهای استعماری با
تجزیهی سرزمینهای اروپایی نه تنها سبب ایجاد مرزهای
مصنوعی گردیدند  ،بلکه ،میراث فرهنگی و هویت مشترک
آنان را نیز از هم جدا کردند.
فالت ایران و زبان فارسی به بخشهای متفاوت و جداگانه
تجزیه شدند .زبان فارسی که برای سدهها زبان کاربردی
و زندگی شبهقارهی هند بود ،قربانی جینوساید فرهنگی
امپراتوری بریتانوی گردید .در حالیکه  ،جوزف استالین در
آسیای میان ه سخن گفتن به زبان فارسی را جرم ساخت.
آشفتگی فرهنگی
ظهور دو واحد سیاسی مستقل به نام افغانستان و ایران در
نیمهی سدهی نوزدهم  ،به تدریج سبب شکلگیری دو
پدیدهی فرهنگی متمایز گردید :ایران فارسی و افغانستان
آشفته از لحاظ فرهنگی.
باوجود تالشهای پراگنده برای محو فرهنگ و میراث فارسی
توسط اعضای گروه کوچک اما قدرتمند طبقهی حاکم
در کابل و انحصار تهران بر تمدن فارسی ،افغانستان کنونی
بخش جداییناپذیر تمدن فارسی و زادگاه بعضی از بزرگترین

کمیسیون اصالح انتخاباتی کشور کار خود را شروع
کرد .سخنگوی کمیسیون مذکور در گفتوگو با
تلویزیون طلوع گفت« :خوش بختانه ،»...اما از آنجا
که گردانندهی برنامهی «جوش خبر» طلوع نگذاشت او
جملهی خود را تکمیل کند ،مجبور شد یک شب صبر
کند و روز بعد ادامهی جملهی خود را با خبرنگار رویترز
بگوید«:امروز کمیسیون پس از مدتی تأخیر کار خود را
آغاز کرد .علت این تأخیر این بود که تا مدتها برای
بیست نفر از اعضای کمیسیون معاش نداشتیم .ولی
بعدا که معلوم شد این بیست نفر اساسا به دنیا نیامده اند،
متوجه شدیم که هه!»
وی همچنان گفت« :در ضمن ،با توجه به اهمیت حیاتی
این کمیسیون نیاز بود تا همهی  ۸۷نفر مشاور کمیسیون
حضور داشته باشند تا نوار قطع کنیم و کمیسیون را افتتاح
نماییم .اما در کمال تاسف اطالع یافتیم که بسیاری از این
مشاوران در دوران ظاهرشاه از دنیا رفته اند و حاال تا گلو
غریق رحمت اند .این است که معطل شدیم».
گفته میشود کمیسیون اصالحات انتخاباتی این بار
تصمیم دارد سیستم رای دهی را بهبود ببخشد .ظاهرا
در انتخابات بعدی قرار شده مردم برگههای را خود را در
گوسفند نیندازند .آگاهان معتقد اند که صندوق به مراتب
بهتر از گوسفند است .یکی از مسئوالن که نخواست
ناماش امرخیل باشد و در واقع هم نبود ،گفت «:گوسفند
چون نوعی صندوق ح ّیه میباشد ،برگههای رای دهی را
آلوده میکند .به همین خاطر ،تصمیم گرفته شد از این
پس مزاحم گوسفندها نشویم و هر کاری کردیم با همان
صندوقهای چوبی بکنیم».

شخصیتهای این تمدن مانند،زرتشت  ،ابن سینا  ،جامی ،بهزاد،امام ابوحنیفه
و گوهرشاد است.
فارسی همواره زبان مسلط و زندگی مردم افغانستان بوده است و پشتونها نیز
شامل آنان میگردند که در توسعهی فرهنگ و زبان فارسی نقش برجستهای
داشتهاند و رحمان بابا نمونهی آنهاست که هم به زبان فارسی و هم به زبان
پشتو شعر میسرود .شهر هرات در غرب افغانستان را میتوان بیتالمقدس
دنیای فارسی خواند.
رجوع دوبارهی افغانستان به هویت فارسیاش پیامدهای مثبت
جیواستراتژیک نیز خواهد داشت .کابل امروز با تهدیدهای ایدیولوژیکی و
امنیتی روبروست که از سمت جنوب این کشور و نیز از وابستگی افغانستان
لونقل ،سرچشمه میگیرد.
به پاکستان برای حم 
تیمورشاه درانی  ،دومین فرمانروای سلسلهی درانی ،در اواخر قرن هژدهم،
پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد .دلیل اصلی آن ،فرار کردن از
سیاستهای خیانتآمیز رییسان قبایل بود .متاسفانه  ،رییس جمهور
افغانستان  ،اشرف غنی ،و بریتانیا اکنون میخواهند به عقب گام بردارند و
کابل را بر محور پاکستان بچرخانند و به قیمت از دست دادن نیروهای ملی
و دموکرات  ،برای طالبا فضای سیاسی فراهم کنند.
با این وجود  ،تغییرات و جنبشهای اجتماعی در حال ظهور  ،تهدیدات
امنیتی جدید و فرصتهای فراوان اقتصادی ،به افغانستان و ایران کمک
خواهند کرد که این پیام موالنا تحقق بخشند« :هرکسی کو دور ماند از اصل
خویش /باز جوید روزگاری وصل خویش».

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Amrullah Saleh

از حرف تا عمل و از تخیل تا واقعیت :
رصفا برای تازه سازی حافظهها و بسیج شعور جمعی :
در دوره کمپاین و بعد از اجرای حلف رسان حکومت وحدت ملی
گفتند که ملت حق دارد بعد از شش ماه از ما امتحان گرفته و برای
ما منره بدهند .این حرف شاید شوخی معلوم شود ولی بارها و بارها
به لسانهای رسمی کشور و انگلیسی گفته شد که ثبوت آن موجود است .پس بیایید عاری و بدور از
تعصب ،فکر گروهی و یا عصبیت به کار کردهای حکومت در استقامتهای ذیل منره بدهیم .منره
بلند و ممتاز  ،10مرشوط و بن بست  ،5ناکامی از  1الی  .4قضاوت بی تبرصه را ترجیح باید داد.
اول ) در بخش تامین امنیت و مهار سازی جرایم در شهرهای بزرگ
دوم ) تامین اقتصاد بهرت ( به اصطالح خود شان تغیر در دسرتخوان مردم)
سوم) اصالحات نهادهای دولتی

 5تکنولوژی شگفت انگیز
که راهی بازار نشده اند
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Samay Hamed

این روزها عکسهایی از ملت ِ« شهیدپرور» ما در حال
ِ« شاشیدن» در فیسبوک دست به دست میشود و سیل ِ«
رشم باد!» بر شاشوکهای محرتم جاریست .طبق معمول «
اکرثیت ِ نق نقی» به « شاش در شهر» توجه کرده اند نه به
ال به
این نکته که شهرهای ما ( یا هر جای این رسزمین) اص ً
ال باید آنکه رو به روی « ارگ» شاشیده است
کمبود نه که نبود ِ« تشناب» دچار است .اصو ً
باید برروی« ارگ» میشاشید که حکومتهای ما در رژیمهای مختلف حتا مشکل گُ ه ما
مردم را حل نکرده است .یک بار هم از خود باید سوال کرد که آیا ما مردمی که «مالیه»
منیدهیم حق داریم از دولت شکایت کنیم؟ آیا مردمی که «مالیه» ندهند میتوانند «ملت»
شوند تا حق داشته باشند هر مشکلی را به دمُب دولت گره بزنند و خود در خواب خرگوش
باشند؟ آیا از خود سوال کردهایم که تابوهایی هم هستند که مجبور میکنند کسانی پشت موتر
و سنگ و دیوار را برای «شاشیدن» انتخاب کنند نه جایی که «صحراگشت» ( تشناب که
نباشد هامن صحراگشت است دیگر) از نظر صفایی و صحی مشکل کمتر ایجاد میکنند؟
مهمترین تابویش تابوی «جنسی» است .مبادا دیدن مردی در حال «شاش» زنی را از نظر
جنسی گمراه کند!!!
حاال این مردها در این جامعهء «غین ساالر» خوشبختتر اند که کم از کم در پناه دیواری
یا در سایهء دامن مبارک خود میتوانند «شاش» و حتا «گُ ه» کنند اما میدانید «زنان»
ام گاهی دیدهاید زنی ناشناش با شتاب
چه میکنند؟ چه زجرمیکشند از این نظر هم؟ حت ً
داخل حویلی شام شده است و چارسو دیوانه وار در جستجوی تشناب است؟ کودکان «نر»
میتوانند با افتخار چول مبارک را بیرون کنند و در هر جای شهر بشاشند اما کودکان دخرت
سیلی پشت سیلی میخورند که شاش خود را «نگاه» کنند تا پناهگاهی دور از چشم مردان
پیدا شود ( سقف هم داشته باشد) تا خود را خالی کنند.
شاید در میان شامر انبوهی که آن پُستهای ضد ِ شاش را «الیک» کرده اند کسان زیادی
هستند که دهانهء تشناب خانهء شان به کوچه باز میشود یعنی خانوادهء شان دسته جمعی
بر «شهر» شاش و گُ ه میکنند .کسانی که «شاش و گُ ه بالقوه» یعنی آشغال را بر جاده
میاندازند نیز کم از این خلق شاشوک نیستند.
حتا اگر انتقاد از کسانی در زمینهء شاشیدن بر شهر به جا هم باشد باید مترکز روی علتها
باشد ...مهمتریناش نبود و کمبود «پیشتاب خانه» است ( .هندیها و پاکستانیها این
زبانزد را به کار میبرند!)


Mehdi Saqib

معصومه مرادی رفت و والی دایکندی شد؛ چون زن بود با والی
شدنش مخالفت شد؛ تعدادی هم گفتند که والی زن برای مردم
دایکندی یک توهین بزرگ است؛ جلسات حزبی و سیاسی بین
چند رهرب آنقدر گرفته شد تا توهین بزرگ تبدیل به توهین
کوچک شد و باالخره همه با هم کنار آمدند و در نتیجه توهین

از بین رفت.
موضوع انتصاب زن به والیت دایکندی؛ اختالف سلیقهها و اصوال بهره برداری سیاسی و حزبی
از یک زن مثل جنگ بزرگواران بر رس لحاف مالنرصالدین بود .وقتی طاهر زهیر والی بامیان
میشود باید معصومه مرادی هم والی دایکندی شود؛ صادقی زادۀ نیلی هم که مثل هیوالی دو
رس زمانی مخالفت میکرد بر اساس فرمولهای سیاسی در دایکندی نه رس پیاز و نه بیخ پیاز
بلکه وسط پیاز تشخیص داده شد.
در اینجا فقط یگ گروه از زنان دایکندی بودند که به اینطرف و آنطرف کشانده میشدند
و گلوی شان از شدت شعار پاره شد .چند خیمه زده شد که دوباره برداشته شد؛ چند معامله در
خود کابل ایجاد شد و مردمی که فقط نظارهگر این معامالت بودند و فعال نیز همه با آمدن والی
جدید جمع شده بودند و در مسیر ترشیف آوری خانم مرادی نقل و نبات به دهان یکدیگر شوت
میکردند.

با نگاهی به گذشته متوجه خ واهید شد که
مخرتعین و مکتشفین در سالهای دور  ،چه
مصائبی ب رای به مثر رساندن ایده خود کشیده
اند .باعث خوشحالی است که در عرصی زندگی
م یکنیم که وب سای تهایی نظیر  Indiegogoو
 KickStarterبه وجود آمده اند تا بت وانیم ایدههای
قابل اج رای خود را در آن مطرح کرده و رسمایه مالی
الزم ب رای عملی کردن آن را جمع آوری کنیم.
امروزه استارت آپها بسیار راح تتر از قبل
م یت وانند ایدههای خود را با دیگ ران به اش رتاک
گذاشته و آن را به واقعیت مبدل سازند .در این
مطلب شام را با  ۵تکن ولوژی شگفت انگیزی آشنا
خ واهیم کرد که در صورت جذب رسمایه مالی
کافی ،به زودی شاهد حضورشان در بازار خ واهیم
بود.
 :Adaptive Saber Partsشمشیرهای نوری
درست است که ب رای اولی ن بار چنین اب زاری را در
فیلم جنگ ستارگان دیدهایم اما از هامن زمان
تا کنون ،آرزوی هر کسی ،داشنت یکی از این
شمشیرها بوده است .البته این اب زار بر خالف
سایر اسلح ههایی که ب رای اولین بار در فیل مهای
علمی-تخیلی دیده م یشود ،هنوز وجود خارجی
پیدا نکرده و شاید هرگز هم پیدا نکند .اما اگر
شمشیرهای لیزری که تنها در فیل مها من ون هی آنها
را دیدهایم ،ف راموش کنیم ،باید خود را ب رای یک
وسیل هی جدید که شباهت زیادی به شمشیری که
ب رای اولی ن بار جورج لوکاس به ما نشان داد ،دارد ،و
آن چیزی نیست جز "شمشیرهای نوری".
در واقع پروژهی  ASPبه کارب ران این امکان را
م یدهد که کارب ران به وسیل هی قطعات مخصوص،
شمشیرهای نوری مختفلی را بسازند .ایدهپرداز این
شمشیرهای نوری اذعان داشته که ب رای رس هم کردن
این شمشی ر ۱۰۰ ،قطع هی مختلف را در نظر گرفته تا
شمشیرهای ساخته شده کامال متفاوت از یکدیگر
باشد .نکت هی مهم در مورد این شمشیرهای نوری،
این است که کارب ران به سادگی و بدون داشنت هیچ
دانشی ،م یت وانند این شمشیرها را رس هم کرده و از
آن استفاده کنند.
ل هوشمندی که با اسکن کردن اثر
 :Olaقف 
انگشت شام باز خواهد شد
بسیاری از قف لهای هوشمند موجود در بازار به
ه مراه بلوتوث و وایفای گوش یهای هوشمند کار
م یکنند و عم لکرد آنها نیز بر اساس فاصل هی
شام از قفل در م یباشد .در واقع زمانی که گوشی
شام به این قف لها متصل شده و شام به اندازهی
کافی نزدیک شوید ،این درها به صورت خودکار
باز م یش وند .از دید تئوری ،با وجود چین قف لهایی
دیگر نیازی به حمل کلید نخ واهد بود اما اگر
بخ واهیم کمی دقی قتر به قضیه نگاه کنیم ،متوجه

ای رادات این قف لها خ واهیم شد .یکی از اصل یترین
م واردی که باید بدان اشاره کرد ،رسعت پایین
شبک هی  WiFiم یباشد که حتا ممکن است عمل
هم نکنند.
اما باید بدانید که قف لهای هوشمند و جدیدی
در راه هستند که هم کلیدها را و هم گوش یهای
هوشمند را کنار گذاشته و ب رای باز شدن ،تنها از
انگشتان شام استفاده خ واهند کرد .فقط کافیست
کارب رانی که قصد استفاده از این قفل را دارند ،اثر
انگشت شست خود را اسکن کرده و در حافظ هی
این قفل ذخیره کنند.
 :2451 Farenheitذخیرهی اطالعات به صورت
نانوفرم
ذخیرهی اطالعات ب رای مدت زمان طوالنی ،همیشه
یکی از سخ تترین کارهایی بوده که برش در حال
انجام آن است .ویدئوها ،میکروفیل مها ،کتابها و …
شاید بت وانند اطالعات را حداکرث ب رای چندین قرن
نگه داری کنند و باالخره روزی عمر آنها به پایان
م یرسد .البته صحبت ما در مورد کتابهاست .باید
توجه داشته باشید که لوحهای فرشده هامنند  CDو
 ،DVDحافظ ههای ،USBهاردهای اکس رتنال و …،
حداکرث م یت وانند اطالعات را تا  ۳۰سال در خود
نگه دارند و پس از آن ،فاسد م یش وند .این وسائل
ذخیرهسازی خود تبرصههایی نیز دارند که رشایط
را سخ تتر کرده و از عمر این وسائل م یکاهند.
شاید اگر کمی بیشرت فکر کنید ،شبک ههای ابری
و رسوی سهای  Cloudبه ذهن شام برسد ،اما
هزین هی بسیار باالی نگ هداری ،امنیت و م وارد دیگر
نیز م یت وانند این گزینه را به یکی دیگر از منابع
فاسدشدنی تبدیل کنند.
اما ب رای ذخیرهی سامل اطالعات ب رای چندین ه زار
سال آینده باید چه کرد؟ شاید حکاکی آنها به
وسیل هی لیزر بر روی یاقوت کبود؟
نانوفرمها ،اب زارهای ذخیرهسازی جدیدی هستند که
شباهت زیادی با میکروفیل مها دارند .روش استفاده
از آنها نیز هامن حکاکی هست که شاید باور
نکرده باشید ،حکاکی بر روی دومین مادهی سخت
جهان ،یاقوت کبود ،که مقاومت بسیار باالیی در
ب رابر اسید ،آتش ،آب و ان واع خوردگ یها دارد .ب رای
استفاده از اطالعات ذخیرهشده ،تنها کافیست که
نانوفرمها را زیر آه رنبا و یا پروژکتورها ق رار داده تا به
متامی اطالعات دسرتسی پیدا کنید.
 : Moto Pogoت کچرخ های بزرگ که تعادل
خود را حفظ م یکند
این وسیل هی هیربیدی که به تازگی کمپین آن در
وبسایت  Kick Starterآغاز شده ،محص ولی
قابل اعتامد بوده و از دو بخش مختلف تشکیل
شده است Moto Pogo .یک چرخ دارد و کامال

الک رتیکی است اما شاید کمی طول بکشد تا
بت وانیم از این محصول استفاده کنیم .البته باید
بدانید که  Kevin Jamesق رار است این وسیله را در
نسخ هی بعدی از فیلم Paul Blart: Mall Cop
ب راند.
روشی که این وسیل هی ت کچرخ را به حرکت در
م یآورد ،تکیه دادن اف راد به عقب و خم شدن به
طرف جلو م یباشد .حداکرث رسعتی که ب رای این
وسیله در نظر گرفته شده است نیز  ۲۵مایل بر
ساعت م یباشد و به اندازهای ایمن خ واهد بود که
بت واند تعادل را حفظ کند.
اما تصور م یکنید چه تکن ولوژیهای دیگری وجود
دارند که م یت وانند دنیا را متحول سازند؟ آیا شام
هم ایدهی جدیدی دارید؟ اگر ای نطور است ،همین
حاال سعی کنید آن را در فضای مناسبی مطرح کرده
و ایدههای خود را با دیگ ران به اش رتاک بگذارید!
 :Lightcase Proیک استدیوی عکاسی با
امکانات فوقالعاده!
اگر شام هم از فروشندگانی باشید که محصوالت
خود را در وبسای تهایی ه مچون  eBayو
 Craigslistبه فروش م یرسانند ،حتام م یدانید که
تصاویر ق رار گرفته از محصول شام ،تا چه اندازهای
م یت واند در ترغیب کردن کارب ران به خرید مهم
باشد .بسیاری از اف راد زمان و یا ت وان مالی مورد
نیاز ب رای استخدام یک عکاس را ندارند تا بت وانند
عک سهای محصوالت آنها را به دقت و با کیفیت
باال ثبت کنند .اما راه حل چیست؟
به کمک وسیل هی جدیدی که Lightcase Pro
نام دارد ،کارب ران قادر خ واهند بود یک استدیوی
عکاسی قدرتمند داشته باشند و م یت وانند با ق رار
دادن محصول خود در محل مورد نظ ر ،تصویر را
با تقریبا هر دوربینی و به به رتین شکل ممکن،
ثبت منایند .در واقع این محصول جدید ،نسخ هی
قدرتمندت ر ،بهین هتر و کام لتر از مدل قبلی آن
که در سال  ۲۰۱۴و در  KickStarterدیده شد،
م یباشد.
ب رای اف رادی که در مورد نسل اول این محصول با
نام  Litghcaseو البته نسل دوم آن اطالعی ندارند،
باید بگوییم که مادهی به کار گرفته شده در این
محصوالت ،پلی پروپیلن م یباشد که م یت واند از
انعکاس نور جلوگیری کرده و به رتین رشایط ب رای
ثبت تصاویر از فاصل هی بسیار کم ،ایجاد کند.
در قسمت باالیی این وسیله نیز محلی ب رای ق رار
دادن گوشی و یا دوربین و ه مچنین تنظیم کردن
موقعیت آن ق رار گرفته تا عک سبرداری سادهتر
شود .قسمت جلویی نیز مخصوص عک سبرداری با
دوربی نهای  DSLRم یباشد .و البته نباید مه مترین
بخش را ف راموش کنیم ،این وسیله قابلیت تا شدن
دارد و م یت واند در نهایت به اندازهی یک دفرت شود!
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سوارز:
بارسلونا باید سهگانه را تکرار کند

لوئیس سوارز ،مهاجم اروگوئ های بارسلونا
در مصاحب های عنوان داشت که برای بارسا
هیچ جامی کم ارزش نیست و آنها برای
کسب همه جامها پرانگیزه هستند.
سوارز تابستان گذشته در حالی به بارسلونا
پیوست که به دلیل محرومیت از جانب
فیفا ،تا  23اکترب قادر به همراهی تیم
جدیدش نبود اما او پس از بازگشت به
میادین توانست مهرهای تاثیرگذار برای
بارسلونا باشد و کمک کرد این تیم برای
دومین بار در تاریخ خود ،فاتح س هگانه شود.
سوارز در مصاحبه با " "BARCA TVگفت:
سال گذشته در رشایط دشواری به بارسلونا

پیوستم .مدتها فقط مترین م یکردم و
اجازه بازی نداشتم .در کوتاه مدت روزهای
سختی را تجربه کردم .تیم ،شهر و فضای
جدیدی را تجربه م یکردم اما در مجموع به
عم لکردم در فصل گذشته افتخار م یکنم.
فکر م یکنم توانستم برای تیمم مهره
موثری باشم و حاال به کسب جامهای بیشرت
با بارسلونا م یاندیشم .بارسا بزرگترین
باشگاه دنیاست و در ای نجا هیج جامی
کم ارزش نیست .در بارسلونا محکوم به
قهرمانی در همه جامها هستید و به همین
دلیل در فصل بعد نیز باید به تکرار سه
گان های دیگر فکر کنیم.

شکست طلسم  694روزه رئال
توسط بنیتس
روز جمعه رئال مادرید موفق شد پس از قریب به دو سال،
یک جام تابستانی را کسب کند.
رئال مادرید روز جمع هی که گذشت ،با برتری  1-4مقابل
منچسرتسیتی در ملبورن اسرتالیا ،قهرمان تورمننت
" "International Champions Cupسال  2015شد .تقریبا
دو سال بود که رئال مادرید توفیقی در کسب یک جام
تابستانی نداشت.
دو سال پیش رئال مادرید موفق شد سه جام در فصل
تابستان کسب کند .آنها پس از برتری  1-3بر چلسی
در آمریکا ،موفق شدند قهرمان تورمننت "International
 "Champions Cupسال  2013شوند .پس از برتری بر بتیس
در اولین بازی اللیگا ،در جام سانتیاگو برنابئو رئال مادرید
مقابل السد قرار گرفت که آن بازی با برتری  0-5رئال یها
خامته یافت تا دومین جام نیز کسب شود.
کمی بعد رئال در الکرونیا و در جام ترزا هره را مقابل
دپورتیوو قرار گرفت و موفق شد با برتری  0،-4این جام
را نیز تصاحب کند .سال گذشته رئال مادرید نتوانست در
فصل تابستان عنوانی را کسب کند اما امسال رافا بنیتس
این طلسم  694روزه را شکست.

موافقت یوانایتد با کاهش پیشنهاد psg
برایدیماریا

پاری سن جرمن قصد دارد با قیمیت
پایی نتر از پیشنهاد پیشین ،آنخل دی
ماریا ،ستاره منچسرتیونایتد را جذب
کند.
به نظر م یرسد که دیماریا ،یک سال
پس از حضور در منچسرتیونایتد ،در
آستانه جدایی از این باشگاه قرار دارد.
ستاره آرژانتینی که با  60میلیون پوند از
رئال مادرید راهی منچسرتیونایتد شد،
فصل خوبی را در این تیم سپری نکرد و

به احتامل فراوان در روزهای آینده از این
تیم جدا خواهد شد.
روزنامه دیلی میل نیز گزارش داد که
منچسرت که پی شتر ،قصد قبول رقمی
پایین تر از رقمی که برای خرید دیماریا
به رئال پرداخته بود را نداشت ،حال
با پیشنهاد  45.5میلیون پوندی (65
میلیون یورو) پاری سن جرمن موافقت
کرده و احتامال این انتقال به زودی
انجام خواهد شد.



پدرو تا سوپرجام اسپانیا
در بارسا ماندنی شد



فلیپه لوئیس به اتلتیکو مادرید پیوست
رسانجام باشگاه چلسی با پیشنهاد باشگاه
باشگاه اتلتیکو برای انتقال فلیپه لوئیس
موافقت کرد و این بازیکن یک بار دیگر
به اتلتیکو بازگشت.
لوئیس تابستان گذشته از اتلتیکو به
چلسی پیوست اما نتوانست در رقابت با
آزپلیکویتا ،جای ثابتی در ترکیب این
تیم پیدا کند .باشگاه اتلتیکو چندین
هفته است که با چلسی بر رس بازگرداندن
لوئیس در حال مذاکره است و حتی این
مدافع چپ برزیلی ،دو روز پیش برای

قطعی کردن انتقالش ،با اجازه باشگاه
چلسی وارد مادرید شد.
در حال یکه طبق توافق اولیه دو باشگاه،
همه چیز برای انتقال  15میلیونی لوئیس
آماده بود ،در آخرین لحظات باشگاه چلسی
رقم درخواستی خود را افزایش داد اما طبق
گزارش رسان ههای اسپانیایی ،دو طرف
پس از ساع تها مذاکره ،بر رس انتقال 16
میلیونی لوئیس به اتلتیکو توافق کردند
و این بازیکن با عقد قراردادی  4ساله به
تیم سابق خود بازگشت.



ونگر:
ویلشر در حمله موثرتر از دفاع است

رسمربی آرسنال ه مچنان اعتقاد دارد که
جک ویلرش باید در یک سوم جلوی زمین
بکار گرفته شود و آنجا برای او منطقه
مناس بتری است.
بحث بر رس ای نکه کدام منطقه زمین برای
جک ویلرش ،ستاره  23ساله آرسنال مناس بتر
است و او کجا بهرت م یتواند توانای یهایش
را نشان دهد ،پس از آن مطرح شد که این
بازیکن در تیم ملی انگلیس در پست
هافبک دفاعی مورد استفاده قرار گرفت و
درخشان نیز ظاهر شد اما رسمربی آرسنال

ه مچنان روی عقیده خود پافشاری م یکند.
ونگر به خربنگاران گفت :فصل جاری یک
فصل بسیار مهم برای ویلرش خواهد بود.
امیدوارم او دچار مشکل مصدومیت نشود
و بتواند بدون مشکل برای ما بازی کند.
اگر چنین شود ،سود او به آرسنال و تیم
ملی انگلیس خواهد رسید .از نظر من او
یک هافبک خالق است که م یتواند در فاز
تهاجمی و در کنارهها یا مرکز بازی کند.
ویلرش در یک سوم جلوی زمین ،بازیکن
موثرتری است.



توافق یوونتوس با ستاره باشگاه شالکه

یولیان دراکسلر رشایط باشگاه یوونتوس را
پذیرفته و حاال همه چیز به مذاکرات نهایی
یووه و شالکه بستگی دارد.
پس از جدایی پیرلو و ویدال از یوونتوس،
این باشگاه سخت در پی جذب جانشینانی
مناسب برای این دو بازیکن است .به
همین منظور از هفته گذشته مذاکرات بین
یوونتوس با مدیر برنام ههای یولیان دراکسلر،
ستاره جوان و آینده دار باشگاه شالکه رشوع
شده و به ادعای وبسایت گول ،دو طرف به
توافقات نهایی نیز دست یافته اند.
دراکسلر که در ابتدا خواهان دریافت حقوق
 5میلیون یورویی از یوونتوس بود ،حاال به
 3.7میلیون یورو سالیانه ب هعالوه برخی مزایا

راضی شده است .روجر ویتامن ،منایندهی
دراکسلر ،در همین رابطه به وبسایت گول
گفت :از نظر من یک توافق قطعی و خوب،
زمانی است که هر سه طرف راضی باشند.
توافقات بین ما و یوونتوس صورت گرفته اما
حاال زمانی است که یوونتوس باید با مدیران
شالکه به مذاکره بنشیند .سپس خواهیم دید
که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
الزم به ذکر است که رقم فسخ قرارداد
دراکسلر  45میلیون یورو است .یوونتوس
در اولین پیشنهاد ،خواستار پرداخت 25
میلیون یورور شده؛ در حالیکه شالکه روی
 35میلیون یورو ارصار دارد .قرارداد دراکسلر
با این باشگاه آملانی ،تا سال  2018اعتبار دارد.

تابستان جاری برای پدرو رودریگز ،مهاجم بارسلونا،
تابستان دشوار و حساسی تلقی م یشود .او باید یکی از
مه مترین تصمی مهای زندگی ورزشی اش را طی سه هفته
آینده بگیرد.
وقتی ماه گذشته پدرو قراردادش با بارسلونا را متدید کرد،
ک متر کسی تصور م یکرد که بازهم شایعات مربوط به
جدایی این بازیکن مطرح شوند اما در دو هفته اخیر ،اخبار
متفاوتی در این زمینه شنیده شده است.
پدرو چند پیشنهاد خوب از لیگ برتر انگلیس دریافت کرده
و تصمیم خود مبنی بر پیوسنت به منچسرتیونایتد را نیز
گرفته اما این تصمیم با مخالفت بارسلونا روبرو شده است.
طبق ادعای اسپورت ،باشگاه بارسلونا به پدرو اطالع داده
است که تا برگزاری سه بازی حساس بارسلونا در سوپرجام
اروپا( 11آگوست مقابل سویا)و سوپرجام اسپانیا ( 14و 17
آگوست مقابل بیلبائو) جدایی خود را به تاخیر بیندازد و در
این مورد بیشرت فکر کند.
این در حالی است که منچسرتیها امیدوار بودند تا 8
آگوست که اولین بازی خود در لیگ برتر را مقابل تاتنهام
برگزار خواهند کرد ،بتوانند مهاجم بارسا را به خدمت
بگیرند.


تقاضای یوناتید ا ز راموس
برای درخواست خروج از رئال
باشگاه منچسرتیونایتد از راموس م یخواهد برای جدایی
از باشگاه رئال مادرید ،درخواست خروج به این باشگاه
ارائه دهد.
جنگ آرامی که بین رئال مادرید و منچسرتیونایتد شکل
گرفته ،به نظر به روزهای حساس خود نزدیک شده است.
شیاطین رسخ به شدت خواهان جذب مدافع اسپانیایی
هستند و این در حالیست که رئال مادرید من یخواهد
کاپیتان خود را به راحتی از دست بدهد .فان خال چند روز
پیش تایید کرد که مذاکرات با راموس در حال پ یگیری
است ولی در حالی که کاپیتان رئال ،صحبتی درباره آینده
اش انجام من یدهد ،روزنامه مارکا فاش کرد که منچسرت
از راموس خواسته برای جدایی از باشگاه درخواست خروج
بدهد تا روند جدایی اش آسانتر شود .در صورت صحت،
این موضوع م یتواند منجر به تیره و تار شدن روابط بین
دو باشگاه شود.


باکا :برای میالن مثل رونالدو
نازاریو خواهم بود
کارلوس باکا ،مهاجم میالن عنوان کرد که تالش م یکند
برای روسونری ،رونالدو نازاریو باشد.
مهاجم کلمبیایی به تازگی به جمع مشکی و رسخ پوشان
اضافه شده ولی با این وجود ،ترسی از مقایسه خود با
یکی از بزرگترین مهاجامن تاریخ ندارد.
او گفت :من برای میالن مثل رونالدو برزیلی هستم .اگر
آنها انقدر برای من پول دادند ،به این معناست که به من
ایامن دارند .خیلی خوشحامل که ای نطور است ،هر چند
که برای من و خانواده ام ،ترک سویل خیلی سخت بود.
جکسون مارتینز؟ ما با هم متفاوتیم .او خیلی با استعداد
است و در گولزنی عالی است .من بیشرت تکنیکی و
رسیع هستم ولی گول هم م یزنم.



رمزی:
پیشنهاد بارسلونا اغوا کننده است
آرون رمزی ،هافبک آرسنال عنوان کرد که
پیشنهاد بارسلونا برای جذب او بسیار اغوا
کننده است و ممکن است او روزی برای
ادامه فوتبالش به اسپانیا برود.
هافبک ولزی از اوایل نقل و انتقاالت از
سوی بارسلونا پیشنهاداتی در اختیار داشت.
حال او عنوان کرد که دوست دارد در اللیگا
بازی کند ولی در حال حارض مترکزش روی
بازی کردن در آرسنال است.

او گفت :مشخصا پیشنهاد اغوا کنندهای
بود .آنها این فصل س هگانه را کسب کردند
و ای نکه یکی از بهرتی ن باشگاههای جهان
خواهان جذب شام باشد فوقالعاده است.
روزی دوست دارم به اسپانیا بروم و بازی
کنم و این تجربه را به دست آورم .ولی در
حال حارض ،با آرسنال هستم و به نظرم این
تیم آرسنال م یتواند برای چال شهای بزرگ
آماده شود.



تری:
تمدید قرارداد مورینیو باعث وحشت رقباست
جان تری ،کاپیتان چلسی ،معتقد است
متدید قرارداد ژوزه مورینیو برای آب یها
مانند به خدمت گرفنت یک ستاره جدید
است و البته خرب بدی برای رقبای چلسی
در لیگ برتر خواهد بود.
گفته م یشود مورینیو به زودی قراردادش
را با چلسی برای  4سال دیگر متدید
خواهد کرد و تری از ای نکه آقای خاص
ه مچنان در استفموردبریج خواهد ماند،
خوشحال است.
او به خربنگاران گفت :این خرب خوبی برای
باشگاه است و البته خرب وحشتناک برای
سایر باشگاه ها .سایر مربیان م یدانند
که او راهی برای شکست دادن تی مهای
شان پیدا م یکند .او خیل یها را در داخل

و خارج فوتبال م یشناسد .او همه چیز را
م یداند.
او رکورد فوقالعادهای مقابل باشگاهها
و سایر مربیان دارد .این در ذهن آنها
خواهد ماند . وقتی سایر تی مهای بزرگ،
بازیکنان بزرگ م یخرند ،شام یک آه
حرست م یکشید .وقتی سایر باشگاهها
هم خرب متدید قرارداد مورینیو را بشنوند،
چنین احساسی خواهند داشت.
متدید قرارداد او ،خرب فوقالعادهای
برای تیم است زیرا این به باشگاه ثبات
م یدهد .هواداران عاشق او هستند؛ به
خاطر دستاوردهایی که داشته است .ثبات
برای ما بسیار کلیدی است؛ چیزی که ما
در  5-6غیبتاو فاقد آن بودیم.



دیگوکاستا:
خوشحالمفالکائودر یونایتد ضعیفظاهر شد

دیگو کاستا ،مهاجم چلسی عنوان کرد که
خوشحال است که رادامل فالکائو در یونایتد
ضعیف کار کرده که در پی آن به چلسی
پیوسته است.
مهاجم کلمبیایی پس از گذراندن یک فصل
ضعیف در اولدترافورد ،با قراردادی قرضی
یک سال دیگر راهی استمفورد بریج شد.
مورینیو عنوان کرد که فالکائو حقوقش را
کاهش داده تا ثابت کند قصد پیرشفت دارد
و کاستا عنوان کرد که خوشحال است که

فالکائو در یونایتد ضعیف ظاهر شده است.
او گفت :برای ما بهرت شد که او فصل
گذشته ضعیف کار کرد زیرا دلیل حضورش
در ای نجا همین است .ما م یدانیم که
فالکائو بازیکن بسیار با استعدادی است.
تنها چیزی که الزم دارد ،توجه و اعتامد
است و او در ای نجا هر دو را خواهد داشت.
مربی از حضور او خوشحال است و هم هی
ما از ای نکه بازیکنی به بزرگی او در تی ممان
حضور دارد ،خوشحالیم.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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انفجار ماین جاسازی شده
در داخل دیوار در ننگرهار چهار زخمی
برجای گذاشت

اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت
ننگرهار در رشق کشور میگویند ،که از
اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در
داخل یک دیوار در شهر جاللآباد ،مرکز
این والیت ،چهار نفر زخمی شدهاند.
حرضت حسین مرشقی وال ،سخنگوی
پولیس والیت ننگرهار گفته است که مواد
منفجره در داخل یک دیوار در نزدیک
پاسگاه پولیس جاسازی شده بود.
مرشقی وال افزوده که انفجار نزدیک
ساعت ده بامداد دیروز شنبه رخ داد و در
این رویداد ،دو پولیس و دو غیر نظامی
زخمی شدهاند.
به گفتهی او ،انفجار در چهار راهی
موسوم به «غالم محمد» در نزدیک یک
پاسگاه پولیس ملی رخ داده است.
پولیس والیت ننگرهار گفته است که
تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت این
انفجار را به عهده نگرفته است است؛

اما بررسیها در مورد اینکه مواد منفجره
چهگونه در نزدیک پاسگاه در داخل دیوار
جاسازی شده ،آغاز شده است.
والیت ننگرهار در رشق کشور در با آغاز
سال جاری شاهد چنین رویدادهای بوده
است ،در خونینترین رویداد در 29
حمل سال جاری ،حمله کننده انتحاری
سه چرخه مملو از مواد منفجره اش را
در نزدیک یک بانک در شهر جاللآباد
منفجر کرد که در آن  33تن کشته و بیش
از صد تن دیگر زخمی شدند.
در همین حال درگیری میان گروههای
داعش و طالب در این والیت ،صدها
خانواده را مجبور به ترک خانههای شان
کرده است .اما در یک ماه اخیر نیروهای
امریکایی ،عملیات هوایی را بر ضد گروه
داعش در این والیت راه اندازی کردند که
چند عضو ارشد این گروه در این عملیات
کشته شدند.
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حمله هوایی ارتش علیه طالبان در فاریاب والی نام نهاد این گروه را
با هفت تن دیگر کشت

اطالعات روز :جنگندههای ارتش کشور ،روز
گذشته به محل تجمع و نشست طالبان در ولسوالی
المار والیت فاریاب حمله کردند و تلفات سنگینی را
به این گروه وارد کرده است.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله گفت
که در این حمله ،دستکم هشت طالب به شمول
مولوی صالح الدین ،فرمانده طالبان کشته شدند.
در همین حال ،یک افسر ارتش در والیت فاریاب
گفته است که در میان کشته شدگان شماری از افراد
برجستهی گروه طالبان ،به شمول والی نامنهاد این
گروه برای فاریاب ،فرمانده عملیاتی این گروه و سه
ولسوال شامل هستند.
از سویی هم گزارش شده است که در این حمله

یک فرمانده طالبان ،که شهروند کشور ازبکستان
بوده ،نیز کشته شده است و دستکم یازده طالب
دیگر زخمی شدهاند.
گفته شده که طالبان در منطقهی موسوم به
بیگیهای ولسوالی المار نشستی داشتند که مورد
حمله جنگندههای ارتش کشور قرار گرفتند.
والیت فاریاب در ماههای گذشته شاهد درگیریهای
شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است.
روز چهارشنبه هفتهی گذشته ،یک بمب گذار
انتحاری مواد انفجاری حامل خود را در بازار ولسوالی
المار منفجر کرد که در نتیجهی آن نزدیک به بیست
نفر کشته و بیش از سی تن دیگر زخمی شدند.
در همین حال ،جنرال عبدالرشید دوستم ،معاون اول

ریاست جمهوری ،که برای بررسی اوضاع امنیتی
به والیتهای فاریاب و جوزجان در شمال کشور
رفته ،گفته است که به زودی عملیات بزرگ ،علیه
شورشیان در والیت فاریاب راه اندازی میشود.
دوستم به مقامهای ارشد وزارتهای دفاع و داخله
گفته که برای ساخت یک پایگاه نظامی در فاریاب
آمادگی بگیرند .به گفتهی او قرار است از این پایگاه
تمامی عملیاتهای نظامی و جبهههای جنگ در
شمال سوق و اداره شود.
گفته میشود جنگ و ناآرامیهای اخیر صدها
خانواده را مجبور به ترک خانههای شان کرده است.
بیشتر این خانوادهها در زیر خیمهها زندگی میکنند
و به مواد کمکی اولیه به شمول آب و غذا نیاز دارند.

دو ریداد جداگانه در غزنی جان سه پولیس و شش طالب را گرفت

اطالعات روز :خبرها از والیت غزنی حاکی از
آن است که روز گذشته ،شنبه  3اسد ،در دو ریداد
جداگانه سه پولیس و شش طالب کشته شدهاند.
محمد علی احمدی ،معاون والیت غزنی در صفحه
فیسبوکاش نوشته که صبح دیروز سه سرباز
پولیس از ولسوالی جغتوی این والیت در منطقهی
کوتل مهمند در مسیر ناهور -غزنی در یک کمین
شورشیان طالب برابر شده و کشته شدهاند.
به گفتهی آقای احمدی ،اجساد این سه سرباز در

شفاخانهی ملکی غزنی منقل شده است.
از سویی هم در یک رویداد دیگر ،روز گذشته،
شورشیان طالب به فرماندهی سباوون ( ولسوال
نامنهاد طالبان در ولسوالی گیرو) بر پاسگاه پولیس
محلی در منطقهی صاحب قلعه ولسوالی اندر حمله
کردهاند.
به گفتهی احمدی ،حمله مهاجمان از سوی
نیروهای پولیس محلی دفع شده و در جریان
درگیری  6طالب به شمول سباوون ،والسوال

نامنهاد طالبان کشته شدند.
همچنان مقدار سالح و مهمات نیز به دست
سربازان پولیس محلی افتاده است.
در این رویداد یک تن از سربازان پولیس محلی
زخمی شده است.
والیت غزنی از والیتهای ناآرام کشور است که
شورشیان طالب در شماری از ولسوالیهای آن
نفوذ گسترده داشته و حتا کنترول کامل برخی از
این ولسوالیها را در دست دارند.

