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نمایش قدرت کاربران
شبکههای اجتماعی
اقدام مشاور امنیت ملی برای احضار ذکی دریابی و جواد
ناجی ،با اعرتاضات گسرتدهی فعاالن رسانهای و فرهنگی
مواجه شد .اکرث کاربران شبکههای اجتامعی ،با موجی
از انتقادهای رصیح و منطقی نسبت به دستور احضار این
دو نفر و اعامل سانسور و محدودیت بر آزادی بیان ،نقش
پررنگی در فراگیرترین اعرتاض عمومی علیه سانسور و اعامل
محدودیتهای غیرقانونی بر کار چهرههای رسانهای و ابراز
اندیشه و بیان توسط روزنامهنگاران و شهروندان ایفا کردند.
ضمن قدردانی و ستایش از چنین ایستادگی و استواری برای
پاسداری از ارزشهای مدنی ،آزادیهای سیاسی و فکری،
باید تاکید کرد که تکتک کاربران شبکههای اجتامعی با
اعرتاض و انتقادشان نسبت به تحمیل اینگونه محدویتها بر
کار رسانهها و اعامل فشار بر نویسندگان و روزنامهنگاران توسط
مشاور امنیت ملی ،گام بزرگ و ارزشمندی را در راستای تقویت
آزادی بیان و تعیین محدودهی مشخص برای مقامات دولتی
در بهکاربردن از خشونت و زور درقبال خربنگاران برداشتند.
اعرتاضهای گسرتدهی کاربران شبکههای اجتامعی در
برابر اقدام مشاور امنیت ملی ،منایش قدرت و مصافدادن
با یکی از پرنفوذترین و قدرتمندترین چهرههای دولتی بود؛
مصافی که بدون شک به متامی مقامات دولتی این پیام
را رساند که مواجهه با منطق و خرد نسل جوان و کاربران
شبکههای اجتامعی ،تا چه میزانی میتواند از لحاظ سیاسی
و اجتامعی ،برای آنها هزینه درپی داشته باشد .کاربران
شبکههای اجتامعی ،با اعرتاض و نقد عملکرد مشاور امنیت
ملی ،واضحترین خواستشان این بود که :آزادی بیان حق
ماست و برای پاسداری از این حق ،همه با هم مبارزه خواهیم
کرد .عالوه بر آن ،اعرتاضات دیروز نشان داد که بسیاری ،از
امنیتیشدن فضای مجازی و اعامل محدودیت بر اندیشه و
قلم نسل دانشگاهی افغانستان ،مشرتکا نگران هستند .این
نگرانی ،بدون شک ،با مزاحمتهای خودرسانهی مقامات
حکومتی ،روزبهروز بیشرت خواهد شد و شهروندان افغانستان،
دچار نگرانیهای جدیتری دررابطه با رعایت بنیادیترین
حقوقشان برای داشنت یک زندگی مدنی و زیسنت در سایهی
قانون و آزادی ،خواهند شد.
ازاینرو ،اعرتاضات دیروز ،ایستادگی دربرابر یک خطر
مشرتک و برنامهریزی شده بود .هرچند که مشخص نیست آیا
رسیال احضار فعاالن رسانهای و فرهنگی به پایان رسیده است
یا خیر .اما اعرتاض گسرتدهی دیروز در شبکههای اجتامعی،
بدون شک ،مقامات دولتی را در متامی سطوح باید ترسانده
باشد ،چراکه اکنون آنها میدانند که افتادن در نوک قلم انتقاد
و اعرتاض کاربران شبکههای اجتامعی ،چه پیامدهای سنگین
و جربانناپذیری را در پی دارد .بسیاری از مقامات بلندپایهی
دولتی ،عمر خود را به امید کرسیها و امتیازات و ترشیفات
بیشرت به پایان میرسانند .زیسنت با چنین اندیشهای و ُمردن
با چنین آرزویی ،هرازچندگاهی ،آنها را در آزمون قضاوت
مردم قرار میدهد .این ناگزیری که هر سیاستمداری،
برای رسیدن به قدرت به حامیت مردم نیازمند است ،توانایی
رزمایش و ایستادن زورگویان و قدرتمندان در برابر مردم را
کاهش میدهد .کاربران شبکههای اجتامعی با درک اینکه
هیچ مقامی از رویارویی با این واقعیت ،گریزی ندارد ،دیروز با
نوشنت و سخنگفنت از حق بنیادی خود بر آزادی بیان ،پیام
آشکاری را در صفحههای خود ،برای مقامات و افراد بانفوذ و
زورمندان ،درج کردند :رویارویی با مردم ،کاری بسی دشوار
است.
بنابراین ،افزایش تعداد کاربران شبکههای اجتامعی و
پررنگشدن نقش جوانان و دانشجویان در مدیریت افکار
عمومی ازطریق شبکههای اجتامعی ،یک تحول مثبت
در راستای مطالبهی حقوق مدنی و سیاسی ،و اعرتاض بر
ناهنجاریهای اجتامعی و سیاسی است .این تحول ،اگر با
درایت و دانش بیشرت مدیریت شود ،میتواند مجرا و محور
اصلی و تأثیرگذار برای اعامل اصالحات و حاکمیت قانون
باشد .تقویت شبکههای اجتامعی و تأثیرگذاری هرچه بیشرت
کاربران شبکههای اجتامعی بر روندهای سیاسی ،اجتامعی
و فرهنگی ،درنهایت به تقویت مردمساالری و حراست هرچه
بیشرت از ارزشهای دموکراتیک و حقوق مدنی و سیاسی
خواهد انجامید و نهاد دولت و قدرت را در اعامل سلطه و زور
به شکل غیرقانونی ،با محدودیتهای جدیتری مواجه خواهد
ساخت .این روند ،تحول مثبتی است که هر روز در افغانستان
جان تازه میگیرد.

جنرال مراد:
راکت پرانیهای پاکستان بیپاسخ نخواهد ماند
اطالعات روز :به دنبال انتقادها از سیاستهای دوگانه پاکستان
در قبال افغانستان و راکت پرانیهای این کشور در والیتهای
رشقی ،روز گذشته مقامهای وزارت دفاع اعالم کردند که دیگر
راکت پرانی نظامیان پاکستان بر خاک افغانستان قابل تحمل
نیست و به این حمالت در یک وقت مناسب پاسخ خواهیم
داد.
جرنال مراد علی مراد ،معاون رییس ستاد مشرتک ارتش روز
گذشته در مراسم فراغت شامری از افرسان در کابل با انتقاد
شدید از سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان و راکت
پرانی نظامیان این کشور بر والیتهای رشقی گفت« :ما این
راکتهایی که از بیرون باالی خانههای مسکونی مردم اصابت
میکند را یک بار دیگر اعالن میکنیم که بیپاسخ نخواهد
بود».
آقای مراد افزود« :ما اول تحملش را داریم؛ بعد جوابش را
خواهند شنیدند؛ درست است ما کشور امتی نیستیم؛ درست
است که ما از نگاه تکنالوژی پیرشفت قابل مالحظهای نداریم؛
اما اعتامد مردم افغانستان ،باور مردم افغانستان را با خود داریم

که باالتر از متام سالحهای امتی و تکنالوژی است».
مراد تأکید کرد که حکومت افغانستان دیگر تحمل این
حمالت پاکستان را نخواهد داشت.
همچنان معاون رییس ستاد مشرتک ارتش افزود که حکومت
افغانستان همواره در باره پاکستان نیت نیک داشته ،اما این
کشور برای ما همسایه خوب نبوده و نیست.
او هشدار داد که نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت دفاع از
ملت خود را دارند و پس از این ،به هرگونه تخطی پاکستان
پاسخ خواهند داد.
این نخستین بار است که مقامهای وزارت دفاع به دولت
پاکستان در برابر راکت پرانیاش بر خاک کشور به طور رصیح
هشدار دادهاند.
موشک پرانی نظامیان پاکستانی از  5سال به این طرف بر مناطق
مرزی رشقی کشور مقطعی ادامه داشته و با روی کار آمدن
حکومت وحدت ملی برای مدت کوتاه متوقف شد.
اما از حدود دو ماه به این طرف این حمالت پاکستان از رس
گرفته شده است .چندی پیش والی کرن ،از پرتاب  40راکت

نظامیان پاکستان بر مناطق مرزی این والیت خرب داد.
تاکنون بر اثر این حمالت بر مناطق رشقی از جمله والیت
کرن ،دهها غیرنظامی کشته و زخمی ،هزاران خانواده آواره و
بخشهای از جنگالت حریق شدهاند.
به دنبال راکت پرانی نظامیان پاکستان بر والیتهای رشقی
کشور ،وزارت خارجه در یک ماه گذشته دو بار سفیر پاکستان
در کابل را به این وزارت احضار کرد.
سفیر پاکستان وعده سپرده بود که نگرانیها و خواستهای
دولت افغانستان را به مقامها و مراجع مسئول کشورش خواهد
رساند.
اما با این حال حکومت پاکستان به خواست افغانستان توجه
نکرده و راکت پرانیهای مقطعی نظامیان این کشور همچنان
ادامه دارد.
از سویی هم ،در روزهای اخیر و پس از حملههای انتحاری
خونین در کابل ،روابط کابل -اسال مآباد تیره شده و مقامهای
بلند پایه حکومتی انتقادهای شدیدی را علیه پاکستان وارد
کردند.

امنیت ملی هفت تُن مواد انفجاری مربوط شبکهی حقانی را
در پکتیکا کشف کرد
اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ملی با نرش خربنامهای
از کشف هفت تُن مواد انفجاری مربوط شبکهی تروریستی
حقانی در ولسوالی ارگون والیت پکتیکا خرب داده است.
در خربنامهی امنیت ملی آمده است که شبکه تروریستی
حقانی پالن داشت یک عراده موتر که مقدار هفت تُن
مواد انفجاریه امونیم نایرتیت در زیر چوب سوخت در این
موتر جابجا شده بود ،را به والیت لوگر انتقال داده و حملهی
انتحاری را انجام دهد.
امینت ملی گفته که این مقدار مواد انفجاری از وزیرستان
جنوبی پاکستان به ولسوالی ارگون منتقل شده بود.
امنیت ملی همچنان گفته که مأموران این اداره یک تن را نیز
به جرم انتقال این مواد بازداشت کردهاند.

شبکهی تروریستی حقانی یکی از گروههای تروریستی است
که در شامری زیاد از حملههای انتحاری در نقاط مختلف
کشور دست داشته است.
به تاریخ  25ثور امسال نیز امنیت ملی از کشف یک ذخیرهگاه
بزرگ سالح و مهامت مربوط به شبکهی تروریستی حقانی
در والیت پکتیکا خرب داده بود.
گفته میشود که با کشف این مقدار مواد انفجاری از راه
اندازی چندین حملهی خونین تروریستی در والیت پکتیکا
جلوگیری شده است.
والیت پکتیکا در جنوب رشق کشور از جملهی والیتهای
ناآرام به شامر میرود که شورشیان و گروههای تروریسی
نفوذ گسرتده در آن دارند .همچنان شبکهی حقانی بارها

متهم شده است که عامل راه اندازی حملههای مرگبار
تروریستی در این والیت بوده است.
از سوی هم امنیت ملی در خربنامهای دیگر از بازداشت 11
تن تروریست گروه طالبان در والیت فاریاب خرب داده است.
امنیت ملی گفته که مأموران این اداره طی عملیات خاص
در مربوطات ولسوالیهای املار ،دولت آباد و قیصار والیت
فاریاب این یازده تروریست را که مرصوف انجام فعالیت
های تروریستی ،تخریبی ،ماین گذاری و حمله باالی
قطارهای اکامالتی در میرسشا هراه در این ولسوالیها بودند
بازداشت کردهاند.
افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم شان
اعرتاف کرده اند.

مردان مسلح مدیر یک مکتب را در پروان
تیرباران کردند
اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت پروان میگویند
که مردان مسلح حوالی ساعت  11دیروز ،یک شنبه ،مدیر یک
مکتب را در ولسوالی بگرام این والیت در برابر چشم دانشآموزان
تیرباران کردهاند.
محمد معصوم فرزهیی ،فرمانده پولیس ولسوالی بگرام والیت
پروان گفته که مدیر مکتب شیرآقای شهید در ولسوالی بگرام
زمانیکه از مکتب خارج میشد مورد حمله مسلحانه مهاجمان
قرار گرفت و کشته شد.
آقای فرزهیی افزوده که این حمله در برابر چشمان دانش آموزان
صورت گرفت؛ و مهاجمان از ساحه متواری شدند.

به گفتهی فرزهیی ،در پیوند به این حمله کسی دستگیر نشده ،اما
او تایید کرد که پولیس تحقیقات خود را برای شناسایی مهاجمان
آغاز کرده است.
در همین حال خبرها از ولسوالی بگرام حاکی از آن است که در
پیوند به این رویداد ،مردم و دانشآموزان این ولسوالی دست به
تظاهرات زده و یک پاسگاه پولیس را که در نزدیکی این مکتب
موقعیت داشت به آتش کشیدهاند.
زلمی شهید ،رییس معارف والیت پروان با اظهار نگرانی از این
رویداد قتل این مدیر مکتب را سیاسی خوانده و گفته که او 20
سال در بخش معارف کار میکرد و شخص وطن دوست بود.

دانشآموزان که در این مظاهر شرکت کرده بودند خواهان
بازداشت قاتالن مدیر مکتب شدهاند.
تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته
و کسی هم از سوی پولیس به عنوان مظنون معرفی نشده است.
با این حال نگرانیها از حمله به معلمان و کارمندان معارف در
پروان افزایش یافته است .در چند ماه گذشته این دومین حمله به
مدیران مکاتب در این والیت است.
این در حالیست در والیت پروان عالوه بر حضور افراد مسلح غیر
مسئول ،به تازگی حملههای طالبان نیز به نگرانی باشندگان این
والیت افزوده است.

کمیسیون تدارکات ملی  11قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی
را منظور کرد
اطالعات روز :کمیسیون تدارکات ملی ،یازده قرار داد بزرگ
به ارزش مجموعی یک میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون
افغانی را منظور کرده است.
در خبرنامهی ارگ ریاست جمهوری آمده که این قراردادها شام
روز شنبه در جلسهی کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رییس
جمهور غنی در ارگ منظور شد.
به نقل از این خبرنامه ،این قراردادها مربوط به وزارتهای دفاع،
تحصیالت عالی ،مالیه ،فواید عامه ،مبارزه با مواد مخدر ،ریاست
عمومی امنیت ملی ،د افغانستان برشنا شرکت و شاروالی کابل
میباشد که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب
شد.
ارگ ریاست جمهوری همچنان گفته که در کنار این قراردادها
چند قرارداد دیگر جهت بررسیهای بیشتر به نشستهای بعدی
واگذار شده است.
بر بنیاد این خبرنامه ،این قراردادها در بخشهای تجهیزات،
دیزاین و توسعه سباستیشن برق ساحه چمتله ،اعمار کامپلکس

برای معتادان مواد مخدر در والیت ننگرهار ،تهیه مواد اعاشوی
شفاخانههای کادری و لیلیههای مرکز ،اعاشه قول اردوی
 ۲۰۳میوند ،تدارک تیل ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت
مالیه ،چاپ پاسپورت ،اجاره عواید تهجاییها و همچنان عریض
ساختن و ارتقای کیفیت اسفالت شاهراه میدان شهر-بامیان،
تصویب شده است.
رییس جمهور غنی در این نشست از مسئوالن نهادهای
مربوطه خواسته تا در راستای تطبیق این پروژهها و نظارت از
روند اجرایی آنها توجه جدی نمایند.
همچنان رییس جمهور از این نهادها خواسته که گزارش
پیشرفت کاری پروژهها را به ریاست جمهوری ارائه کنند.
کمیسیون تدارکات ملی طی نشستهای هفته وار تا اکنون،
نزدیک به  ۲۳۰قرار داد مربوط به نهادهای امنیتی و ملکی که
شامل پروژههای ساختمانی ،اجناس و خدمات میگردد را به
ارزش حدود  ۴۶میلیارد افغانی مورد تصویب قرار داده و کار
اکثر پروژهها توسط نهادهای مربوطه شان آغاز گردیده است.

در همین حال یما یاری ،ريیس کمیسیون تدارکات ملی روز
گذشته در نشست خبری در کابل گفت که اين کميسيون طى
نشستهاى متعدد ،اسناد تدارکاتی  ٤٧شرکت را که تخلفات در
آنها دیده میشد ،بررسی کرده است.
آقای یاری افزود که از جمع اين شرکتها  ٢٦شرکت براى
زمانى معين از گرفتن قرارداد محروم و به دادستانی معرفى شده
و بررسى اسناد  ٢١شرکت دیگر ،تاکنون نهايى نشده است.
به گفتهی یاری ،ارائه اسناد جعلی بانکی ،معلومات نادرست و
اشتباه از کارکردهای قبلی و یا پیش کردن قرارداد کسی دیگر
در دوسیه تدارکاتی ،این شرکتها را از اشتراک در تدارکات
عامه محروم میسازد.
او افزود شرکتهای که معلومات نادرست ارائه کنند افزون بر
سوختن تضمین بانکی شان ،از یک تا پنج سال ،از اشتراک در
تدارکات عامه محروم و به دادستانی معرفی میشوند.
اما رییس کمیسیون تدارکات ملی از این  26شرکت نام نبرد و
مشخص نکرد که برای چه مدتی نمیتوانند قرارداد اخذ نمایند.

در کنار جنرال دوستم از تمامی اقوام افغانستان
با طالبان میجنگند
گفتوگو با بابر فرهمند ،وکیل مجلس نمایندگان و رییس دفتر جنرال عبدالرشید
دوستم معاون اول ریاست جمهوری
گفتوگو از اخرت سهیل

اطالعات روز :آقای فرهمند ممنون که برای گفتوگو وقت گذاشتید .به
خوانندهگان روزنامه اطالعات روز بگویید که دستآوردهای جنگ اخیر
در والیت فاریاب چه بوده است؟
بابر فرهمند :با سالم و درود خدمت شما و خوانندهگان محترم! شما در جریان
هستید که از یک ماه بدینسو ،والیت فاریاب به خصوص ولسوالیهای قیصار
و المار با تهدیدات جدی امنیتی از سوی طالبان و حامیانشان قرار داشتند.
در این مدتی که جناب معاون اول ریاست جمهوری ،جنرال صاحب دوستم
در فاریاب و در خط مقدم جنگ رفته است ،دستآوردهای خوبی کمایی
کردیم و دو ولسوالی قیصار و المار (بیشتر از  200قریه) که هممرز با والیت
بادغیس بوده و با تهدیدهای جدی امنیتی از سوی مخالفین مسلح دولت مواجه
بودند ،کالً از لوث وجود مخالفین دولت پاک شدهاند .مناطقی بودند که از
چندین سال به اینطرف تحت کنترل طالبان بودند و جنگ اخیر در فاریاب
به رهبری جاللتمآب معاون صاحب اول ریاست جمهوری باعث شد که این
مناطق از وجود مخالفین پاکسازی شوند .روز چهار شنبه هفته گذشته ،آقای
دوستم با سربازان که آنجا حضور دارند و قوماندانهای لوا و قطعهی خاص،
وارد ولسوالی غورماچ که یکی از ولسوالیهای والیت بادغیس است ،شدهاند.
آقای دوستم بعد از گفتوگو با مقامات محلی غورماچ ،عملیاتی را در این
ولسوالی راهاندازی نموده است .قرار معلوماتی که من دارم ،قرار است تعدادی
از فرماندهان محلی طالبان ،به ویژه یک گروه هزار نفری طالبان ،سالح خویش
را بر زمین گذاشته و تسلیم دولت جمهوری اسالمی افغانستان شوند .همین
مسئله باعث شده که آقای دوستم ،چند روز به طالبان فرصت بدهند تا دست از
مخالفت با دولت و دشمنی با مردم بردارند .گفتنی است که نیروهای دولتی به
رهبری جنرال دوستم ،در قریههای شاخ ،قرایی و میرشادی تلفات سنگینی بر
دشمنان مردم و مخالفین مسلح دولت (طالبان) وارد کردند.
اطالعات روز :حاال جنگ با تروریستان در کجا جریان دارد؟
بابر فرهمند :جنگ از مرزهای فاریاب گذشته و دشمنانی که هنوز هم مقاومت
نشان میدهند ،در ولسوالی غورماچ والیت بادغیس فرار کرده و مرکزیت فعلی
جنگ هم در همین ولسوالی قرار دارد.
اطالعات روز :یکی از مواردی که اخیراً در رسانهها بازتاب یافته ،سخن
جنرال صاحب دوستم است که گفته در جنگ فاریاب ،آی اس آی
پاکستان دست دارد .از کجا به مداخالت آی اس آی پاکستان پی بردهاید؟
بابر فرهمند :در جریان جنگ ،دو تن از قوماندانهای مشهور طالبان کشته
شده که یکی از آنها طالب ازبکستانی است و دیگری طالب پاکستانی با نام
مستعار شیخ مولوی قاری ...که مدیریت و رهبری جنگ هم بدست همین
طالب پاکستانی است .او با نام مستعار فعالیت میکرده تا هویت اصلیاش
(پاکستانی بودناش) پنهان بماند .این مولوی مسئولیت رهبری جنگ طالبان
در پانزده والیت کشور را به عهده داشت که یکی از جنراالن اسبق آی اس آی
پاکستان بوده است .این مسئله ثابت میسازد که جنگ فاریاب و شمال ،جنگ
طالبان محلی با دولت نبوده بلکه این جنگ توسط جنراالن برجستهای خارجی
به ویژه جنراالن پاکستانی رهبری میشود .بدینمعنا که جنگ فعلی ،جنگ آی
اس آی با دولت افغانستان است.

اطالعات روز :این فرماندهان خارجی طالبان ،خاصتاً فرماندهان پاکستانی
طالبان ،چهگونه وارد حوزهی شمال کشور میشوند؟
بابر فرهمند :شما شاهد هستید که از آغاز سال جدید شمسی یعنی از ماه حمل،
جنگ به صورت کلی از جنوب کشور انتقال یافت به شمال کشور .در این
انتقال که هم طالب ،هم داعش با دولت و مردم افغانستان وارد جنگ شدهاند،
هدف اصلی انتقال جنگ به مرزهای کشورهای آسیای میانه است که از شمال
بههدف گذرگاه استفاده میکنند .یک تعداد از مخالفین از مناطق شرقی آمدند
به بدخشان و قندوز که در این دو والیت سربازان ما را سر بریدند .تعدادی
هم از والیتهای هرات و بادغیس وارد فاریاب شدند تا فاریاب را سقوط
بدهند .هدف اصلی آنها سقوط فاریاب بود چون فاریاب حیثیت دروازهی
شمال کشور را دارد .از لحاظ تاکتیکی اگر فاریاب سقوط کند ،طالبان به راحتی
میتواند که کنترل والیتهای مثل جوزجان ،سرپل و بلخ را بدستبگیرند .از
لحاظ استراتژیک و طبیعی فقط در فاریاب میتوان جلو دشمن را گرفت .به
همین خاطر بود که دشمنان بهصورت گسترده هجوم آوردند و خوشبختانه
(گرچه کمی دیر) جلو فعالیت و اهداف اینها گرفته شدند و جنرال صاحب
دوستم به دفاع از دولت و ملت ،با توجه به تجربه و فهمی که از جنگ با
دشمنان مردم دارند ،وارد صحنه شده و فاریاب را به صورت کلی از وجود
طالبان پاک کرد .امیدوار هستیم که بهزودی شاهد پاکسازی ولسوالی غورماچ
و سایر ولسوالیهای والیت بادغیس هم باشیم .یک تعدادی از طالبان که از
بیرون برای ناامنکردن شمال ،وارد منطقه شده ،هیچ ارزشی به مردم و منافع
مردم قایل نیستند و نیز هیچ نفع مشترکی با مردم ندارند ،از اینرو نابودی این
گروه تنها راه رسیدن به منافع جمعی مردم و منطقه است که امیدواریم به زودی
توسط نیروهای دولتی با همکاری مردم ،نابود شوند .تعداد زیاد از طالبان محلی
که با فشار و جبر در کنار این مخالفین قرار گرفته ،بعد از تماسها با فرماندهان
شان آمادهگی تسلیم شدن را نشان داده و امیدواریم که به زودی تسلیم شوند.
اطالعات روز :جدا از نیروهای که با جنرال دوستم به جنگ رفته اند،
آیا نیروهای کمکی از والیتهای همجوار هم در جنگ با طالبان آقای
دوستم را همراهی میکنند؟
بابر فرهمند :از والیتهای همجوار نیرو نیامده .قطعهی خاص وزارت
داخله از کابل رفته ،از ارتش ملی یک لوا در آن سمت داریم که آمدهاند و
تعدادی هم از نیروهای هوایی کشور کمکگار مردم و جنرال صاحب در
این جنگ میباشند .بیشتر از پولیسهای محلی که در فاریاب وجود دارند و
خیزشکنندهگان مردمی که با حمایت وزارت داخله و ریاست امنیت ملی شکل
گرفته بودند ،در این جنگ و شکست طالبان کار گرفته شده.
اطالعات روز :چندی قبل آقای دوستم به رسانهها گفت که هستند کسانی
که در پی تغییر ذهنیت آقای اشرف غنی مبنی بر ملیشهسازی دوستم در
سمت شمال اند ،به نظر شما این ادعاها درست است و این حلقات چه
کسانی اند؟
بابر فرهمند :این ادعای جنرال دوستم دقیق است .وی قبل از شروع سال جدید
هجری-شمسی بارها به شورای امنیت گفته بود که ما با حملهی گستردهی طالبان
در شمال مواجهایم و باید به موقع جلو این حمالت را بگیریم .متاسفانه عملی
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شدن این طرح بارها به تعویق افتاد تا رهبران حکومت خود شاهد جنایات
طالبان در بدخشان ،قندوز و بعدها در فاریاب شدند .باآلخره شورای امنیت با
رفتن جنرال دوستم به فاریاب موافقت نشان دادند .همین بارها به تعویق افتادن
رفتن جنرال دوستم ،خود نشان میدهد که هستند کسانی در درون و برون
حکومت به عنوان مشاوران رسمی و غیررسمی آقای غنی که مانع رفتن جنرال
دوستم به فاریاب و جنگ با طالبان بودند .طبیعی است که این افراد ملیشهسازی
و دهها بهانهی منفی دیگری را پیشکش رییس جمهور کنند تا مانع رفتن جنرال
دوستم شوند .سفر جنرال دوستم حتا رییس جمهور را به این باور رسانده که
نه تنها مخالفین در این جنگ شکست خوردهاند ،بل مردم ملکی هیچ تلفاتی
ندیدهاند.
اطالعات روز :آقای امرخیل که یکی از اعضای ارشد کمیسیون مستقل
انتخابات بود ،به تازهگیها گفته که آقای دوستم برای کشتن طالب به
شمال نرفته ،بلکه مشخصاً برای کشتن قوم پشتون به شمال رفته ،آیا این
ابراز نظر امرخیل مشخص نمیکند که تحریککنندهگان آقای غنی کیها
اند؟
بابر فرهمند :گذشته ،شخصیت و اهلیت آقای امرخیل برای همهی مردم
افغانستان روشن و هویداست .امرخیل کسیاست که میخواست روند مقدس
و ملی انتخابات افغانستان را ضربه بزند .این به این معناست که او برای یک
تیم مشخص کار نمیکرد ،بلکه برای بدنام کردن کل روند و بهخاطر بههدر
رفتن رای و اعتماد مردم فعالیت داشت .این خود نشان میدهد که این تصمیم
شخص نیست ،بل از جایی برنامه میگیرد .افغانستان دموکراسی نوپای دارد
و مردم تازه دارند زعیم مملکت ،حکومت و وکالی خویش را با رای و
انتخاب خود مشخص میکنند اما اقدامات امرخیل نشان داد که او نه به نفع
همین دموکراسی ،بلکه برای بدنام کردن این روند کار میکرده .آقای امرخیل
حاال هم بهدنبال همان اهدافش است .کسانی که کنار جنرال دوستم با طالبان
میجنگند ،مثالً قوماندان قطعهی خاص پولیس ،قوماندان لوا هردو متعلق به
قوم پشتون اند .قوماندان نظم عامه تاجک است .متنفذین و محاسنسفیدان
همهی اقوامی که در فاریاب زندگی دارند ،از جنرال دوستم حمایت میکنند.
به ویژه که حاال جنگ در غورماچ ادامه دارد ،اکثریت باشندهگان ولسوالی
غورماچ را پشتونها شکل میدهد اما متنفذین و بزرگان این ولسوالی از آقای
دوستم حمایت میکنند .مثالً نظر محمدخان که وزیر مشاور آقای کرزی
بود ،از نخستین روزهای که آقای دوستم در محل رفته ،کنار دوستم قرار دارد
و از جریان نظارت میکند تا مبادا به کسی آسیب برسد .آسیب نرسیدن به
مردم صرف نظر از اینکه به کدام قوم تعلق دارند ،برای معاون صاحب اول
ریاست جمهوری یک قاعده است .اما کسانی که دشمن مردم و وطن اند و
همواره علیه مردم حمالت انتحاری و جنگ راهاندازی میکنند ،خواه پشتون
باشد یا ازبیک ،خواه تاجک باشد یا هزاره ،دشمن مشترک مردم افغانستان
است و باید علیه شان جنگید .اما کسانی که سناریوهای خیالی را به خورد
رسانهها میدهند و از نسلکشی یا قومکشی حرف میزنند ،معلوم میشود که
از جایی برنامه میگیرند و شناختی از دشمنان وطن و مردم ندارند .طالبانی که
بر فاریاب هجوم آوردند و حاال هم در غورماچ مستقر اند ،دشمنان سرسخت
پشتونهای غورماچ و فاریاب اند .این طالبان مکاتب و کلینیکها را بروی اوالد
مردم مسدود کرده ،از مردم به زور عشر ،جزیه و زکات جمع میکنند .یعنی
نسل جدید مردم با حضور طالبان ،بیسواد و با مفکورهی طالبانی بارخواهد
آمد .مفکورهی طالبان که برای همه دنیا معلوم است .جنرال دوستم علیه همین
طالبان ایستاده تا فردا اوالد فاریاب و غورماچ ،با لباس انتحاری بالی جان مردم
افغانستان نگردند .حاال شما قضاوت کنید که آقای امرخیل آیا از پشتونهای
شمال کشور دفاع کرده؟ به اطمینان گفته میتوانم پشتونهای که زجر ستم
طالبان را کشیده ،نخستین کسانیاند که مخالف این موضعگیری آقای امرخیل
اند .حاال دههی هفتاد-هشتاد نیست که از جنگ هیچ معلومات و آماری بیرون
نیاید .چندی قبل ،شماری از فعاالن جامعهی مدنی و وکالی ملت افغانستان که
از اقوام مختلف و والیتهای مختلف بودند رفتند و جنگ را از نزدیک بررسی
کردند ،اگر جنرال دوستم دست به نسل کشی بزند ،آیا وکالی ملت مثل آقای
اللی حمیدزی و قهرمان صاحب که هم تجربیات نظامی دارند و هم در عرصه
اجتماعی تجربه دارند ،سکوت میکنند؟ نهخیر! آقای امرخیل هم اگر انتقاد
و اعتراضی بر جنگ با طالبان دارد ،لطف کرده به فاریاب و غورماچ رفته و از
نزدیک ببیند که قصه از چه قرار است؟ بنا ًء موضعگیری امرخیل ،غیرمسئوالنه،
برضد مردم افغانستان ،ضد امنیت و منافع ملی افغانستان است .آقای امرخیل که
قبالً علیه دموکراسی و انتخابات افغانستان کمر بسته بود ،حاال علیه امنیت مردم
و منافع کشور کمر بسته است.
اطالعات روز :سخنان رییس جمهور اشرف غنی در سالروز استرداد
استقالل افغانستان متمرکز بر پاسداری از نیروهای امنیتی کشور بود و در
تمام سخنانش حتا اشارهی به حضور جنرال دوستم به عنوان معاون اول
ریاست جمهوری نداشت ،میان جنرال دوستم و رییس جمهور کشیدهگی
وجود دارد؟
بابر فرهمند :متاسف هستیم! متاثر هستیم! نه تنها ما بلکه مردم هم متاثر
و متاسف اند .جا داشت که از جنرال صاحب دوستم که رفاه و آرامش
شخصیاش را برای دفاع از مردم و نجات شمال فراموش کرده و با فرزندان
خویش در جنگ با طالبان رفت و نتیجهی جنگ هم که آشکار است ،تقدیر
میشد .متاسفانه هیچ یادی از او و رشادتهایش نشد .نمیفهمم که عمدی
بوده یا نه ،ولی حق جنرال صاحب ادا نشده و امیدوارم که تالفی شود.
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جنسیت و قدرت
در گفتوگوهای آنالین
سوزان سی.هرینگ
مترجم :معصومه عرفانی
بخش هفتم

ایاالت متحده باید با دهشت
در افغانستان مبارزه کند

4

تجربه افغانستان نشان میدهد که گروههای تروریستی مستقر در پاکستان همچنان
از پناهگاههای امن شان فعالیت میکند.
منبع :الجزیره
نویسنده :ایمل فیضی
برگردان :حمید مهدوی

شبکهی جهانی وب ()The World Wide Web
شبکهی جهانی وب ( )wwwدر سال 1991
در ایاالت متحدهی آمریکا معرفی شد و در
 ،1993با راهاندازی مرورگر گرافیکی موزاییک
( )Mosaic graphical browserآغاز به جلب
توجه گستردهای در سرتاسر فضای اینترنت
کرد .در حال حاضر ،مرورگرهای وب ،نقش
« »Killer appرا در اینترنت دارند و ازنظر
درجهی محبوبیت حتا با ایمیل برابری میکنند
و میزان استفاده از آنها همچنان روبه رشد
است .وب ،بیشتر از هرکدام از نرمافزارهای
اینترنتی دیگر ،در واردکردن تعداد زیادی از
زنان به فضای آنالین ،در نیمهی دههی ،1990
سهم موثر دارد .براساس گزارش آگست ،2000
زنان  %50.4کاربران وب را تشکیل میدادند.
وبسایت مدیا متریکس ،آن را «وب برای زنان»
مینامد .دو ویژگی وب ،آن را از نرمافزارهای
ارتباطی دیگر کامپیوتری مبتنی بر متن ،جدا
میسازد :نخست اینکه ،وب چندوجهی است
و شامل لینکها و ارتباطهای متنی ،گرافیک،
ویدیو و صوت میشود .دوم ،وب اساسا یک
رسانهای همگانی است که انتشار آن به شکل
یکطرفه است و «صفحات ( »)pagesدر آن،
توسط یک نویسنده خلق میشوند اما با هدایت
خوانندگان و مخاطبان پیش میروند .جنسیت
در وب ،بهشکل گرافیکی یا ازطریق سمبولها،
چگونه به نمایش گذاشته میشود؟ تا چه
اندازهای زنان در خلق و ادارهی محتوای وب
درگیر هستند؟
نمایش گرافیکی
رسانههای همگانی ،اغلب به دلیل پتانسل
خلق «واقعیتهای مجازی» قدرتمندی که
انعکاسدهندهی واقعیتهای فیزیکی در دنیای
آفالین (حقیقی) هستند ،ستایش میشوند .در
یک سطح ابتدایی ،قابلیتهای گرافیکی وب
اجازهی انتشار و دیدن عکس و تصاویر را در
صفحههای وب به ما میدهند که هم مردان
و هم زنان ،میتوانند از این قابلیت استفاده
کنند« .ناشناسبودن» ،بهطور خاص یک
مزیت در وب نیست ،اگرچه افراد آزاد هستند
تا هر تصویری که میخواهند برای معرفی خود
استفاده کنند .مشخصات فیزیکی حقیقی خالق
صفحههای وب ،مانند رابطههای کامپیوتری
مبتنی بر متن ،مخفی میماند.
پژوهشگران مشاهده کردهاند که حضور زنان در
صفحههای شخصیشان معموال با ابراز وجودی
جنسیتزده همراه است که شامل استفاده از
عکسهایی با پوشش یا طرز ایستادن یا نشستن
بهشکلی برانگیزاننده میشود .این جنسیتزدگی
را در مواردی دیگر از جمله وبسایتی که در
آن زنان و مردان ،عکسهایی از خود را منتشر
میکنند تا دیگران به آنها رای و نظر بدهند،
میتوان یافت .تصاویر زنان ،بسیار بیشتر از
مردان ،از لحاظ جنسی برانگیزاننده است و
بیشتر احتمال میرود تا نظری در رابطه با ظاهر
و اندام آنها داده شود؛ عکسهای مردان از
طرف دیگر ،بیشتر احتمال دارد طنزآمیز بوده
یا حتا بهشکلی عمدی ،توهینآمیز باشند.
در هر دو مورد باال ،بهنظر میآید اشخاص،
بیشتر از تصاویر واقعی خود استفاده کنند.
گرچه آواتارهای گرافیکی در محیط چت نیز،

زمانی که کاربران خود را با عکسی از آدمها یا
شخصیتهای کارتونی مشهور ،معرفی میکنند،
گرایشات مشابهی را نشان میدهند.
محققان ،براساس اینکه آیا ابرازوجود در وب،
همراه با خطوط کلیشهای جنسیت ،آسیبزننده
هستند یا خیر ،تقسیم میشوند .بلیر و تاکواشی
( ،)1999از این مسئله با این استدالل انتقاد
میکنند که ،افسانهی فرهنگی و سنتی که
زنان را بهعنوان موضوع جنسی میبیند ،تداوم
میبخشد .حتا زمانی که خود زنان تصمیم
بگیرند تصاویرشان را بهعنوان بخشی از عمل
خودتوانمندسازی ،در صفحات آنالین به
انتشار بگذارند ،برداشت و درک و استفاده از
تصاویر آنها میتواند با نگاهی شیءانگارانه
باشد .برای مثال ،یک وبسایت که زن جوانی
به جنی ،ویدیوهایی از خود را بهشکل زنده
منتشر میکرد ،بهطور خاص در میان مردان
محبوبیت زیادی داشت ،درحدی که تعدادی از
آنها ،این زن را «دوست دختر مجازی» خود
قلمداد میکردند ،گرچه او هیچ آشنایی متقابلی
با این مردان نداشت .سایت مشهور دیگری
در نیمهی دههی  ،1990توسط مردی به نام
رابرت توپز خلق شد که بخشی از آن ،مربوط
به انتشار عکسهایی از صفحههای شخصی
زنان ،بدون اجازهی آنها بود (و بههمین دلیل
با عبارتهای سکسیستی و توهینآمیز مورد
ارزیابی قرار میگرفت) .درمورد قبلی ،جنی
یک بت جنسی شده بود اگرچه سایت او اساسا
و درمحتوا ،درمورد مسایل جنسی نبود؛ درمورد
دوم ،عکسهایی جدی و حرفهای از زنانی در
دنیای آکادمیک ،از بخشهای اصلی سایت
تروپز بود .بنابراین ،مشکل شیءانگاری تصاویر
زنان در وب ،جدا از اینکه خود این عکسها
«برانگیزانندگی» داشته باشند یا خیر ،بهطور
مستقل ،وجود دارد .این مسئله یادآور پدیدهای
گستردهتر دررابطه با شیءانگاری زنان در
فضای حقیقی و آفالین است.
این نوع بازنمودها ،بهطوری مضاعف زمانی
مشکلساز میشوند که در ارتباط با شیوع
پورنوگرافی در وب دیده شده و مورد ارزیابی
قرار گیرند .پورنوگرافی اینترنتی ،غالبا تصاویری
از بدنهای برهنه یا نیمهبرهنهی زنان را
نمایش میدهد که بهآسانی و بهطور رایگان در
دسترس هستند و شامل انواع خشونتآمیزی
میشوند که در جامعهای مانند ایاالت متحده
نیز غیرقانونیاند .پورنوگرافی ،عموما زنان را در
حالتی از لحاظ جنسی ،فرودست و مطیع و در
شرایطی تحقیرآمیز و یا در عیاشی و بیبندوباری
نشان میدهد .پورنوگرافی اساسا توسط مردان و
برای مردان بهوجود آمد و بدن زنان را بهعنوان
یک شیء برای استفادهی مردان ارایه کرد.
در اواسط دهۀ  ،1990یک تحقیق در جستوجو
برای کلمهی «زنان» در اینترنت ،به تعداد
زیادی از سایتهای پورن برخورد و عباراتی
مانند «خوشگله ،جیگرطال» ،تقریبا فقط
سایتهای پورن را باز کرد .سایتهایی که
گاهگاهی عکسهایی از برهنگی زنان منتشر
میکنند ،بهآسانی از طرف بازدیدکنندگان (اکثرا
مرد) خود ،هدف برداشتهایی در ارتباط با
فرهنگ و ارزش های پورنوگرافی آنالین قرار
میگیرند.

«هر فرد یا هر ملتی که به دنبال صلح است و از جنگ
نفرت دارد و مایل است در جنگ خوب بجنگد []...
ایاالت متحده را در کنار شان خواهد یافت که مایل
است با آنها قدم بردارد – با آنها در هر مرحلهی راه
قدم بردارد».
بیش از پنج دهه قبل ،لیندون جانسون ،سی و ششمین
رییس جمهور ایاالت متحده در مجمع عمومی
ساز مان ملل متحد سخنرانی کرد و بر تعهد ایاالت
متحده به صلح و ثبات جهانی مجددا تاکید کرد .اما
با گذشت سریع  52سال ،این تعهد دقیقا چیزی است
که افغانستان؛ کشوری که ایاالت متحده با آن در 14
سال سرو کار داشته است ،انتظار عملی شدن آن را
میکشد.
اکنون ،بیش از هر زمانی در گذشته ،فقدان یک تعهد
واقعی از سوی ایاالت متحده به کابل در «جنگ
خوب» این کشور علیه تروریزم ،افغانستان و منطقه
را بیشتر به سوی آشفتگی سوق میدهد .سالهاست
که افغانستان از ایاالت متحده خواسته است علیه
حمالت تروریستی از پاکستان به خاک افغانستان
اقدام کند؛ حمالت تروریستیای که از حمایت
دولت [پاکستان] برخوردار است.
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان اخیرا از رهبران
نظامی و ملکی در پاکستان خواست که «همان
تعریفی را از تروریزم در مورد افغانستان داشته باشند»
که برای خودشان دارند .غنی در سخنرانیاش گفت:
«اردوگاههای آموزش انتحاری و تسهیالت ساختن
بمب در پاکستان که برای هدف قراردادن و کشتن
مردم بی گناه ما استفاده شدهاند ،مانند گذشته ،هنوز
در پاکستان فعالیت دارند» .پس از سلسله حمالت
مرگبار در کابل در  8ماه اگوست که بیش از هفتاد
تن را کشت و صدها زخمی برجای گذاشت ،رهبری
سیاسی افغانستان پاکستان را مسئول این حمالت
خواند .وزارت امور خارجه ایاالت متحده سریعا
گفتههای کابل را رد کرد و اظهار داشت که واشنگتن
«استخبارات مشخصی» ندارد که نتیجه گیری کند آیا
پاکستان در حمالت مرگبار در افغانستان دست داشته
است یا خیر.
عدم دخالت ایاالت متحده
کابل از دیرهنگام بدینسو با واشنگتن در مورد
سیاست ایاالت متحده در قبال پناهگاههای امن و
اردوگاههای آموزشی تروریستان در پاکستان اختالف
داشته است .پس از این همه خون و پولی را که
ایاالت متحده و همکارانش در ناتو ،در افغانستان
هزینه کردهاند ،چرا ایاالت متحده تمایلی به اقدام
در برابر پناهگاههای امن تروریستان و تروریزم
دولتی ندارد؟ واشنگتن تا چه زمانی از حمایت دولت

پاکستان از تروریزم طفره خواهد رفت؟
رییس جمهور غنی متحد ثابت قدم ایاالت متحده
باقی مانده است؛ متحدی که بالفاصله پس از رییس
جمهور شدن اجازه امضای موافقت نامهی دوجانبه
امنیتی مهم بین افغانستان و ایاالت متحده را داد.
اما در سخنان اخیر او یک پیام ساده برای واشنگتن
وجود داشت که نباید نادیده گرفته شود :استراتیژی
مبارزه با تروریزم ایاالت متحده پناهگاههای امن
شورشیان در پاکستان را از بین نمیبرد .یک دهه
تجربه افغانستان نشان میدهد که گروههای تروریستی
مستقر در پاکستان هم چنان از پناهگاههای امن شان
برنامه ریزی میکنند ،سازمان مییابند ،سربازگیری
میکنند ،آموزش مییابند ،پول جمع آوری میکنند
و فعالیتهای شان را راه اندازی میکنند و هزاران تن
از افغانها و شهروندان خارجی ،به شمول امریکایی،
را میکشند .در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی،
رییس جمهور پیشین ،نبود وضاحت در سیاست
کلی واشنگتن در قبال پاکستان ،از جمله اراده
سیاسی اسالم آباد در جلوگیری از پناهگاههای امن
تروریستان و محدود کردن توانایی طالبان افغانستان
در فعالیت آزادانه در خاک این کشور ،به شدت به
روابط افغانستان و ایاالت متحده صدمه زد.
بی تفاوتی ایاالت متحده
پس از ده ماه همکاری صادقانه و امتیاز بخشی به
پاکستان به یاری واشنگتن ،رییس جمهور حکومت
وحدت ملی افغانستان در زمینه تامین صلح با
همان موانعی مواجه است که رییس جمهور پیش
از او مواجه بود .غنی در  10ماه اگست با اشاره به
نشستهای آزادانه طالبان در پاکستان ،پس از
اعالم مرگ مال عمر ،رهبر معنوی این گروه ،گفت:
«پاکستان هنوز هم محل گردهمآییها باقی مانده
است؛ محلی که مزدوران از آنجا برای ما پیام جنگ
میفرستند».
در حالیکه تمام رهبران سیاسی افغانستان ،از رییس
جمهور پیشین تا رییس جمهور کنونی ،در مورد
پاکستان توافق دارند؛ وزارت خارجه ایاالت متحده
هردو کشور را تشویق میکند تا «پناهگاههای امن را
از بین ببرند» .سخنگوی این وزارت گفت« :به نفع
هردو کشور است که پناهگاههای امن را از بین ببرند
و ظرفیت عملیاتی طالبان را در دو سوی مرز کاهش
بدهند» .من از این بیانیه واشنگتن که خواست «هردو
کشور پناهگاههای امن را از بین ببرند» ،زبانم بندآمده
است .تا همین سال گذشته ،ایاالت متحده در
افغانستان حضور بسیار قوی نظامی داشت و بر زمین
و هوای تمام نقاط افغانستان کنترول کامل داشت .این
کشور باید تمام چراها و چهگونگیهای «پناهگاههای

امن» در طرف افغانستان خط دیورند را بداند و به آن
پاسخ بگوید – اگر پاسخی وجود دارد.
پس از بیش از یک دهه تزریق پول نقد به اسالم
آباد بهخاطر نقش این کشور در «جنگ علیه دهشت
افگنی» ،واشنگتن هنوز از این کشور میخواهد
«پناهگاههای امن را از بین ببرد» .از سال 2001
تاکنون ،پاکستان تحت برنامه صندوق حمایت
ائتالف ( ،)CSFبهخاطر «نقشش در جنگ علیه
شورشگری طالبان در افغانستان» ،صرف از ایاالت
متحده نزدیک به  13میلیارد دالر دریافت کرده است.
این کشور صرف در ماه گذشته ،تحت برنامه صندوق
حمایت ائتالف 337 ،میلیون دالر را به عنوان قسط
اول سال مالی جاری دریافت کرد.
حقه بازی و دورویی ایاالت متحده
ایاالت متحده نظر به موافقتنامه امنیتی و دفاعی که
با افغانستان امضا کرده است ،به جنگ علیه «تروریزم»
و «پناهگاههای امن» تروریستان متعهد است.
این پیمان به چه دردی میخورد؟
برخیها ،به شمول مشاور امنیت ملی افغانستان پاسخ
خواهند داد که هدف این موافقت نامه «کمک به
صلح در افغانستان» نیست .آنها استدالل خواهند
کرد که هدف اولیه آن فراهم کردن روزانه بیش از
 12میلیون دالر به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان
است.
من استدالل مخالف دارم که:
نظر به این پیمان ،هدف ایاالت متحده «تقویت
امنیت و ثبات در افغانستان ،کمک به صلح در منطقه
 ...جنگ علیه تروریزم و دستیابی به منطقهای است
که دیگر پناهگاه امن القاعده و گروههای وابسته
به آن نباشد» .افغانها با این انتظار از پیمان امنیتی
با ایاالت متحده دفاع کردند که این پیمان امنیت را
در کشور تحکیم خواهد کرد و از آنها علیه جنگ
تحمیلی محافظت خواهد کرد.
مردم افغانستان ،همانگونه که رییس جمهور غنی
اخیرا گفت ،همیشه میدانستند که «جنگ در
افغانستان توسط دیگران و برای دیگران بوده است
و شاید به اصطالح امیرالمومنینی که ظاهرا جنگ را
رهبری و فرماندهی میکرد ،اصال وجود نداشت» .در
افغانستان« ،جنگ خوب» ایاالت متحده به سرعت به
نارضایتی همگانی تبدیل میشود .واشنگتن باید از
رشد فزایندهی این برداشت که گویا ایاالت متحده در
مورد پاکستان بازی دوگانه را پیش میبرد ،جلوگیری
کند .تروریستان و کسانی که به آنها پناه میدهند
دشمن مشترک تمام انسانها است و متوقف ساختن
پاکستان از حمایت تروریزم زندگی افراد بی گناه را
در افغانستان و پاکستان نجات خواهد داد.
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ترجمهی حکمت مانا

بخش چهاردهم

یادداشتهایسخیدادهاتف

لطفا ما را
سرگردان نکنید

البغدادی ،با استفاده از جنگ داخلی سوریه ،پول و جنگجویانی
باتجربه را به سوریه فرستاد تا جبههی النصره را بهعنوان گروهی
وابسته به القاعده در آنجا ایجاد کنند .او در  2013از جبههی
النصره جدا شد اما منطقهی بزرگی در شمال سوریه و عراق،
تحت کنترولاش باقی ماند.
او در برابر اپوزیسیون تکهتکه و ناکارآمد ،خود را به عنوان یک
رهبر بانفوذ و تاثیرگذار -البته دستنیافتی -تثبیت کرد .ظهور
سریع داعش از زمانی که او رهبری آن را به دست گرفت ،عموما
به کمک قیام سنیها در سوریه در  2011رخ داد .آنچه که شش
میلیون سنی را در عراق تشویق کرد تا علیه بهحاشیهراندهشدن
که از زمان سقوط صدام حسین تجربه کرده بودند ،-به پاخیزند.
داعش ،یک رشته عملیات جنگی برنامهریزیشده را در سال
 2013بهراه انداخت .ازجمله حملهای موفقیتآمیز بر زندان
ابوغریب در تابستان همان سال ،که توانست تعداد زیادی از
رهبران و جنگجویان باتجربهی این گروه را آزاد کند .مهارت
نظامی داعش ،بسیار بیشتر از القاعده است که داعش دراصل از
آن پدید آمد؛ حتا بیشتر از زمانی که القاعده در اوج موفقیت
خود قرار داشت ،یعنی میان سالهای  ۲۰۰۶و  ،2007پیش
از آنکه آمریکاییها تعداد زیادی از قبایل سنی را علیه آن
برانگیزند.
داعش امتیاز بزرگی دارد ،و آن توانایی این گروه برای عملیات
در هر دو سوی مرز سوریه و عراق است .هرچند در داخل
سوریه ،درگیر یک ِ
جنگ درون-جهادی با جبههی النصره و
احرارالشام و دیگر گروههاست ،اما هنوز رقعه و بخش زیادی
از شرق سوریه ،بیرون از مناطق تحت کنترل کردها و نزدیک به
مرکز ترکیه را در کنترل خود دارد .جسیکا لویس از انیستیتوت
مطالعات جنگ ،در تحقیقی درمورد جنبش جهادی در پایان سال
 ،2013این گروه را «یک سازمان بهشدت نیرومند ،سرسخت و
توانا که توانایی عملیات از بصره تا مرز ساحلی سوریه دارد»
خواند .هرچند رشد سریع قدرت داعش ،برای کسانی که
سرگذشت آن را دنبال میکردند روشن بود ،اما اهمیت آنچه
درحال وقوع بود ،توسط تعداد کمی از دولتهای خارجی
درک شد .بههمین رو ،سقوط موصل بسیاری را شوکه کرد.
داعش در گسترش نفوذ خود ،توانسته است بر روی دو عامل
سرمایهگذاری کند :قیام سنیها در سوریه و بیزاری سنیهای
عراق از دولت فاسد و ناکارآمد بغداد .تظاهرات سنیها که در
دسامبر  2012شروع شد ،در ابتدا صلحآمیز بود؛ اما سازشناپذیری

نخستوزیر نوری المالکی ،همراه با قتل عامی در یک کمپ
صلح در الحویجه در اپریل  2013توسط ارتش دولت ،که منجر
به مرگ بیش از پنجاه تظاهرکننده شد ،تظاهرات صلحآمیز را
به قیام مسلحانه تبدیل کرد .در انتخابات پارلمانی اپریل ،2014
نوری المالکی در چهرهی یک رهبر شیعه که قادر است خیزش
سنیها در انبار را سرکوب کند ،ظاهر شد .بعد از موصل ،مالکی
محکوم شد به اینکه از آوردن اصالحاتی که میتوانست اعتبار
داعش را تضعیف کند ،خودداری کرده است .اما او تنها رهبر
شیعه نبود که گمان میکرد سنیها هرگز ازدستدادن حاکمیت
قبلی خود را نخواهند پذیرفت.
خصومت عمومی سنیها نسبت به المالکی بهعنوان یکی از
طرفداران فرقهگرایی ،داعش را قادر ساختهاست خود را با هفت
تا هشت گروه جنگجوی سنی که پیشتر با آنها میجنگید،
متحد سازد .مالکی را نمیتوان مقصر تمام مصیبتهای عراق
دانست ،اما بیتردید ،او نقش اصلی را در راندن جماعت سنی
عراق به دامن داعش داشته است؛ مسئلهای که بهیقین از آن
پشیمان خواهد شد .تناقض در اینجاست که باوجود اینکه او با
ترساندن رایدهندگان شیعه با صحبت از یک شورش سنی ،رای
خوبی را در انتخابات پارلمانی اپریل  2014بهدست آورد ،لیکن
بهگونهای رفتار کرد که گویا فقط یک بازی انتخاباتی انجام
داده است و ظاهرا متوجه این مسئله که سنیها با کمک داعش
نزدیک به برپایی یک شورش واقعی هستند ،نشده بود.
بهاینترتیب ،او چندین اخطار واضح را نادیده گرفت .در آغاز
سال  ،2014داعش ،فلوجه را در چهل مایلی غرب بغداد و همچنین
بخش قابل مالحظهای از انبار را ،که قسمت وسیعی از غرب
عراق را تشکیل میدهد ،اشغال کرد .در ماه مارچ ،جنگجویان
داعش در خیابانهای فلوجه رژه رفتند و زرهدارهای آمریکایی
را که در جنگهای اخیر از ارتش عراق بهدست آورده بودند ،به
نمایش گذاشتند .اینکه پرچم سیاه القاعده ،بار دیگر در شهری
که تفنگداران دریایی آمریکایی ،پس از یک جنگ شدید و
با خودستاییهای فراوان در سال  2004تصرف کرده بودند به
ِ
نهایت تحقیر محسوب می شد.
احتزاز درمیآمد ،برای آمریکا
داعش ،نه تنها شهر ،بلکه سد فلوجه را نیز که در نزدیکی شهر
قرار دارد و آب رودخانهی فرات و شهرهای جنوبی را در خود
جمع میکند ،در کنترل خود دارد .دولت بغداد که نمیتوانست
آنها را با زور براند ،مجبور شد آب دریا را به یک کانال قدیمی
خارج از کنترل جنگجویان شورشی منحرف سازد؛ اقدامی
که بحران فوری را برطرف ساخت .اما جنگ انبار نشان داد که
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چگونه موازنهی قدرت نظامی به نفع داعش تغییر کرده است.
ارتش عراق ،با پنج قطعهی مستقر در ایالت انبار ،شکست سختی
را متحمل شد که از قرار گزارشها ،حدود پنج هزار سرباز آن
کشته و زخمی ،و حدود دوازده هزار تن دیگر مجبور به فرار
شدند.
در ماه جون  ،2014داعش در شمال با پیوستن به سنیهای محلی،
موصل (دومین شهر بزرگ عراق با جمعیت باالی یک میلیون)
را تصرف کرده وبه سرعت ارتش عراق را از شهر بیرون راند.
اما آنطور که یک عراقی اشاره کرد ،از بعضی جهات« ،موصل
از مدتها پیش دیگر تحت کنترل دولت نبود» .پیش از تصرف
موصل ،داعش از تمام ساکنان شهر -از سبزیفروشها گرفته
تا مارکتهای موبایل و شرکتهای ساختمانی ،-مالیات جمع
میکرد .براساس یک برآورد ،درآمد داعش تنها از همین
راه حدود هشت میلیون دالر در ماه بود .همین مالیاتبندی در
تکریت هم اجرا میشد ،جایی که یکی از دوستان من گزارش
کرده بود تمام رستورانتها مجبور به پرداخت مالیات به داعش
بودند و درصورت تخطی ،با بمب منفجر میشدند.

داعش در گسترش نفوذ خود،
توانسته است بر روی دو
عامل سرمایهگذاری کند :قیام
سنیها در سوریه و بیزاری
سنیهای عراق از دولت فاسد
و ناکارآمد بغداد .تظاهرات
سنیها که در دسامبر 2012
شروع شد ،در ابتدا صلحآمیز
بود؛ اما سازشناپذیری
نخستوزیر نوری المالکی،
همراه با قتل عامی در یک کمپ
صلح در الحویجه در اپریل
 2013توسط ارتش دولت ،که
منجر به مرگ بیش از پنجاه
تظاهرکننده شد ،تظاهرات
صلحآمیز را به قیام مسلحانه
تبدیل کرد.

مشاور امنیت ملی رییس جمهور از تمام
کسانی که ممکن است نویسندهی صفحهی
فیسبوکی «کابل تکسی» باشند ،تقاضا
نمود که خود را برای تحقیقات الزم به
شورای امنیت مملکت بفرستند .نمایندهی
سخنگویِ معاونِ مشاو ِر امنیت ملی به
خبرنگاران گفت« :تا کنون ششصد نفر به
جرم نوشتن این صفحه اعتراف نمودهاند و
امیدواریم که تا آخر هفته این رقم باالتر برود.
ما امیدواریم از میان این همه آدم که احضار
میکنیم چند نفر را پیدا کنیم که احتمال
نویسندهی کابل تکسی بودن شان باال باشد».
وی در پاسخ به این سوال که چرا آقای مشاور
تمام کارهای مهم خود را به کناری نهاده
و مشغول یک صفحهی فیسبوکی شده،
گفت« :اول قرار نبود این کار را بکنیم .اما
بعدا که با مصرف یک میلیون دالر نتوانستیم
نویسندهی آن صفحه را پیدا کنیم ،دیدیم که
آبرویمان میرود .به این خاطر تصمیم
گرفتیم که تمام ظرفیتهای دولت را بسیج
کنیم و تا نویسندهی این صفحهی خطرناک را
پیدا نکنیم ،از پا ننشینیم».
گفته میشود قرار است دولت جلسهی
اضطراری بگیرد و تصمیم بگیرد که موضع
بگیرد که نویسندهی کابل تکسی را بگیرد یا
نگیرد .قرار شده رییس جمهور هدایت بدهد
که امنیت هشدار بدهد که اگر کسی که باید
خود را تحویل بدهد ،تحویل ندهد دولت
دستور بدهد که امنیت باز هشدار بدهد.
اکثر آگاهان معتقداند که اگر دولت افغانستان
بتواند نویسندهی کابل تکسی را پیدا کند ،به
قول احمدظاهر مرحوم قابلتر از ما دیگه پیدا
نمیشه ،نمیشه .نمیشه ،نمیشه.
در یک خبر دیگر ،رییس آی اس آی پس
از شنیدن ماجرای مشاور امنیت ملی و
روزنامهنگاران پُست خود را به یک شاگرد
صنف پنجم مکتب سپرده و اعالم کرده
که تا اطالع ثانوی بازی کردن با امنیت
ملی افغانستان را پایینتر از درجهی آبرو و
تخصص خود میداند.

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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چرا پنج انگشت هم اندازه نیستند؟

بگو مگو از
Ahmad Shuja
ی ارگان
حرفی چند در مورد کابل تاکسی :امنیت مل 
مهم دولتی است که وظیفهی بسا دشوار دارد  -یعنی
مبارزه با تهدیدات به امنیت کشور در رشایط فوق العاده
کنونی .استفاده از این نهاد برای فراخواندن خربنگاران
ی در مورد طنز نویسی به مثابه تلقی کردن
و باز پرس 
خربنگارارن منحیث تهدید به امینت کشور است ،کهیک اقدم نگران کننده و استفاده
غیر قابل درک از این ارگان در رشایط دشوار کنونی است .قابل یاد آوری است که
آزادی بیان ،حتا بیان با اسم مستعار ،و نوشنت طنز حق قانونی شهروندان افغانستان
ی از خربنگاران به
ی در پ 
ی برای فراخوانی و بازپرسی پ 
است .استفاده از امنیت مل 
منزله آزار و اذیت خانواده مطبوعات است ،که تاثیر تأسّ فآور روی یکی از
بزرگترین دستآوردهای  ۱۴سال گذشته را دارد و حکومت را بر خالف وعدههای
انتخاباتیاش ،بهسوی سانسور مطبوعات نزدیکتر میسازد.
تجارب چند دههی افغانستان تحت رژیمهای کمونیستی ،طالبی و...دال بر این است
ی آزادی بیان مورد تهدید قرار میگیرد ،جامعه و کشور بهای بسا سنگینی را
که وقت 
میپردازد .در طول تاریخ حکومتداری معارص در سطح جهانی ،که اصل آزادی
بیان واقعا یا ظاهراً پذیرفته شده است ،رژیمهای متعدد با استفاده از بهانههای مانند
ی حرمتی به شخصیتها یا ارزشهای ملّی" و...
"وضعیت شکننده" "،منافع ملی" "،ب 
آزادی بیان را محدود کرده است و صداهای تنقیدی مردم را خفه ساخته است .از این
رو ،در ادوار فوق العاده ،آزادی بیان فوق العاده رضوری است.
بله ،رسانهها باید مسئولیت پذیر باشند ،اما تنفیذ هر گونه محدودیت بر فعالیتهای
ی قانون رسانههای همگانی باشد .این قانون با همه خامیهایش
آنان باید در روشن 
خطوط قرمز بیان را واضح ساخته است ،و طنز  -مخصوصا طنز تنقیدی در باره
حکومت و مقامات دولتی  -مورد محافظت قانونی قرار دارد .طنز و نقد میتواند برای
حکومت ناپسند یا ناراحت کننده باشد ،اما سخن ناراحت کننده در نفس خود قابل
سانسور نیست و برخوردار از حفاظت قانونی است.


Abdullah Watandar
درماندگی در مقابل یک صفحه در فسبوک
یزند،
این بگیر و ببند آنهایی که امنیت ملی حدس م 
گردانند ِه کابل تاکسی هستند ،گذشته از این که غیر
قانونی است ،بازگو کننده ضعف و ناتوانی عجیب این
اداره هم است.
واضح است که اگر امنیت ملی میدانست ،چه کسی گردانند ِه قطعی کابل تاکسی
است ،گرداننده را به کمک پولیس با اسناد و شواهد به دادگاه معرفی میکرد ،البته
در صورت وجود یک ادعای دادگاه پسند ،نه بر اساس سو استفاده از قدرت .اما از
بازجوییهای این اداره از افراد متفاوت میتوان فهمید که امنیت ملی ،دقیقا منیداند
چه کسی گردانندگی کابل تاکسی را به عهده دارد ،و رصفا بر اساس شایعات فسبوکی
و حدس و گامن ،تالش میکند کسی را وادار به اعرتاف کند.
حاال ،وقتی امنیت ملی ما منیتواند صفح ِه عادی یک شهروند را در فسبوک حک
کند ،و دریابد که چه کسی آن را گردانندگی میکند ،چطور میتواند در مقابل
یک هیوالی استخباراتی به نام ای اس ای ،کاری از پیش بربد؟ فقط تصور کنید که
تروریستان از شبکههایی چون فسبوک برای هامهنگی و ارتباط ،استفاده کنند.


Afghanistan Future

داستان رانندۀ کابل تاکسی و رشکت تاکسی رانی رحمتالله
نبیل!
در دنیا معمول است که رانندهگان تاکسیهای شهری همکاران
استخبارات باشند .چون مهمترین خربها در تاکسیها گفته
میشود .شاید مواجه شده باشید که هرگاه سوار تاکسی
میشوید راننده از شام میپرسد :چهگپاس؟
در آخر هم جوابهای شام را گرفته برای اینکه نشان بدهد منظور سیاسی از این پرسشها
ندارد ،پرسش دوم را اینطوری مطرح میکند :مه خو یک آدم غریب هستم و از سیاست
منیفامم ،ولی ...نظرتان در این ارتباط چیست؟
بعد شام مجبوراً پاسخ میدهید...
بههرحال اینطوری ،رانندهگان تاکسی برای بهدست آوردن چند روپیه پول با کارمندان
استخبارات و جنایی همکار هستند.
رانندۀ خوب کسی است که بیشترین گزارش را در روز جمعآوری کند .گاه ًا رانندهگان
هوشیار از دل خود هم قصه میسازند.
ال پول تاکسی رانی روزانه ،خرج روز مرۀ خانواده میشود و پول همکاری با استخبارات
معمو ً
و جنایی ،به دخلی میرود که برای روزهای بد از طرف تاکسیران و همرسش ساخته شده
است.
قصه کوتاه ...شنیدم حنیف امتر به دنبال رانندۀ تاکسی کابل است؛ امتر از امنیت ملی خواسته
است تا هرچه زودتر رانندۀ تاکسی کابل را پیدا کند و آن باید از او بپرسد که این قصههای
مندرآوردی را چرا عنوانی او نوشته است.
اما این مردک منیداند که رانندۀ تاکسی خودش همکار امنیت ملی است و هامن آقایانی که
قرار است مدیر کابل تاکسی را پیدا کنند و به دست امتر بدهند ،خود اینها به رانندۀ کابل
تاکسی پول همکاری میدهند.
اینکه امتر منیداند ،دلیلاش اینست که هیچگاه امتر تاکسی سواری نکرده و همیشه موتر
شخصی یا دولتی داشته است.
لطف ًا این پیامم را به جناب امتربرسانید و بگویید که اگر مثل رحمتالله نبیل که از تکت
فروشی معاینه خانۀ داکرت  ...در ننگرهار گرفته الی ،کارگری در رشکت رسک سازی ووو
را سپری میکرد و بعد به این مقام میرسید ،حتام در کوتاهترین دقایق پیدا میکرد که این
داستانها توسط امنیت ملی علیهاش ساخته میشود.
حاال جناب امتر را بگویید که یکبار از خود جناب نبیل بپرسد که شنیدم جواد ناجی،
ذکی دریابی و اصغر ارشاق همه اشرتنگ رسانه هایشان به فرمان شام میچرخد و حتا
مقدار ریزشان را هم شام تعیین میکنید و بدون اجازه شام در مزدحمترین جاده هم بوغ
زده منیتوانند.

اگر نگاهی به دستان خود بیاندازید در
خ واهید یافت که انگشتانتان در مقایسه با
انگش تهای یک میمون کوتاهتر هستند،
محدوده کف آن کوچ کتر بوده و شست
شام نیز از توان و قدرت باالتری نسبت به
شست یک میمون برخوردار است.
البته مه مترین مشخصه و وجه متایز دست
انسان به شست و توانایی آن در برخورد
راحت با راس هر کدام از انگشتان هامن
دست باز م یگردد .البته فعال من یتوان
متامی فاکتورهای دخیل در تکامل
دس تهای انسان را با اطمینان صد درصد
برشمرد اما به نظر م یرسد که مسئله متاما
به همین خصوصیت شست یعنی ملس
رس انگشتان هامن دست و م زایای مختلفی
ارتباط داشته باشد که به لطف این ویژگی در
سناریوهای معین ب رای انسان ف راهم م یش وند
و طول انگشتان دیگر نیز بر مبنای آن
تعریف م یشود.
ای نکه دست انسان مدرن از چه زمانی به
این شکل در آمد دقیقا مشخص نشده.
پیش از کشف اخیری که در این رابطه انجام
گرفت ،دانشمندان روی  ۸۰۰ه زار سال قبل
توافق نظر داشتند .با این همه ،پس از کشف
سومین استخ وان کف دست به جا مانده از
 ۱٫۴میلیون سال قبل ،محققین به این نتیجه
رسیدند که دست انسان مدرن از مدتها
قب لتر از می زان برآورد شده به این شکل در
آمده است.
دستان نیاکان ما که میلیونها سال قبل روی
این کره خاکی م یزیستند شباهت زیادی به
دست شامپانزههای مدرن داشت که دستان،
کف دست و انگشتان بزرگتر و کشیدهتری
داشتند و در عوض شس تهایشان
کوچ کتر و ضعی فتر از انسان امروزی بود.
اما ب رای ایجاد هامهنگی دستان با شیوه
خاص راه رفنت میمونها که تحت عن وان
مشت پیامیی از آن یاد م یشود و باال رفنت
این موجودات از درختان ،انگشتان آنها
شکلی خمیده داشت و رأس شان نیز فاقد
استخ وانهای پهن بود.
همه این خصوصیات روی هم رفته دستی
را م یسازند که ب رای قالب کردن به سطوح
و اشیاء افقی (شاخه درختان) ایده آل است
و به سادگی م یتواند چوب و اشیاء دیگر
را رها کندو در زمان خم شدن یا نیشگون
گرفنت هم قدرت و دقت پایینی دارد.
اما دستان ما در مقایسه با دستان میمونها
با ضعف قابل توجه شان در گرفنت اشیاء

و پنجه فاقد دقت شان ،انگشتان کوتاهتری
داشته و کف دستان مان نیز کوچ کتر
است.
راس انگشتان انسان دارای استخ وانهای
پشتیبانی کننده بسیار قوی است که عالوه
بر پهنا ،حساسیت باالیی نیز دارند و الی های
از چ ربی سطح رویشان را پوشانده که ب رای
استفاده روی سطوح ناهم وار بسیار مناسب
هستند.
کف دست انسان نیز الی های از چ ربی دارد
که قسمتی از آن ،حفاظت اضافی را ب رای
این اندام ف راهم م یکند و بخشی نیز گرفنت
اشیاء را ب رای دست ساده م یکند.
پایه شست و انگش تهای دوم و سوم همگی
ب رای تحمل فشارهای بیش رت ،ساختاری
تقویت شده و محکم دارند و در حقیقت،
شست سه ماهیچه متصل به هم دارد که در
شامپانزهها وجود ندارند و در کنار یکدیگر
(البته هم راه با برخی تفاوتها و اصالحات
اعامل شده در مفاصل) توان و قدرت آن را
به می زان قابل توجهی باال م یب رند.
پژوه شگ ران ب رای توجیه تغیی رات به وجود
آمده در شکل کلی دست انسان نظری ههای
گ وناگ ونی را ارائه داده اند که ب راساس یکی
از آنها ،انسان ب رای ساخنت اب زارهای مناسب
به انگشتانی قویتر نیاز داشته تا بهرت بت واند
اجسام را در دست بگیرد و به همین دلیل
آنها که دستانشان چنین خصوصیتی
داشته نسبت به دیگ ران از نوعی برتری
برخوردار بودند.
کاربرد اب زارهای سنگی به حدود  ۳٫۴میلیون
سال قبل باز م یگردد و حدودا  ۱٫۷میلیون
سال پیش اب زارهای بهرتی از جمله ترب و
ساطور ساخته شد .در حدود یک میلیون
سال بعد یا کمی بیش رت ،اب زارها باز هم بهبود
پیدا کردند و در عین حال ،دستان انسان نیز
به شکل مدرن امروزیاش درآمد؛ چون ب رای
ساخنت هرچه بهرت اب زارها و استفاده از آنها
به قدرت باالی دست و مهارت و چاالکی
آن نیاز است ،دست انسان نیز بر همین
اساس تکامل پیدا کرد.
ب راساس نظریه مشابه دیگ ر ،دستان انسان
ب راساس م زایایی که پرتاب کردن اشیاء ب رایش
داشته است تکامل پیدا کردهاند .دانشمندان
در توضیح این تئوری به این حقیقت اشاره
کردهاند که دو نوع حرکت ب رای گرفنت اشیاء
وجود دارد :نخست حرکتی که در آن انسان
با دقت شی را در دست م یگیرد و دیگری

گرفنت اشیاء با قدرت.
به رتین مثال ب رای گرفنت اشیاء با دقت ،نگه
داشنت توپ بیسبال در دست است و در
عوض به رتین من ونه ب رای نگه داشنت قدرتی
اشیاء نیز در دست گرفنت یک ترب و استفاده
از آن است.
ب راساس استدالل ارائه شده از سوی طرفداران
این نظریه ،انسان اولیه بدون در اختیار داشنت
شستی بلند که قابلیت برخورد با رس انگشتان
هامن دست را هم داشته باشد و ه مچنین
بدون کنرتل دقیق رسانگشتان من یتوانست با
دقت و قدرت اجسام را پرتاب کند.
از طرف دیگ ر ،اگر شست انسان قابلیت
برخورد با راس انگشتان دیگرش را نداشت
و انگشتان آن فاقد ماهیچ ههای قدرتمند
بودند و یا کف دست ،چ ربی الزم را نداشت
ترب به راحتی از دست انسان رس م یخورد.
اما نظریه سومی که اهمیت آن ک متر از دو
مورد ذکر شده در باال نیست هر دو فرضیه
ذکر شده در باال را در تکامل دست انسان
موثر م یداند اما یادآور م یشود که هی چکدام
از این نظری هها توضیح من یدهند که چ را
دستان انسان شکل امروزیاش را دارد.
طرفداران این نظریه که مدعی هستند به درک
درستی از هندسه دست انسان رسیدهاند،
اظهار م یکنند که دست برش امروزی تنها
در صورتی به یک سالح قدرتمند بدل
م یش وند که آن را به شکل مشت درآورید.
آنها ه مچنین فاکتورهای مختلفی را
در توجیه این مسئله یادآور م یش وند:
( )۱شامپانزهها من یتوانند دست خود را
به صورت کامل مشت کنند؛ ( )۲مشت
انسان به خاطر کوچک بودنش م یتواند
نیروی بیشرتی را به هدف وارد کند؛ ()۳
و سوم ای نکه شیوه کنار هم ق رار گرفنت
استخ وانهای دست زمانی که به شکل
مشت شده ق رار دارند ،به گ ون هایست که
م یتواند نیروی بیشرتی را به ق ربانی وارد کند.
و البته در پایان باید یادآور شویم که همین
«دقت کنار هم ق رار گرفنت استخ وانهاست»
که پژوه شگ ران را در اثبات استداللهایشان
یاری م یدهد .زمانی که دست انسان به
صورت مشت در م یآید ،هی چگ ونه فضای
خالی بین آنها وجود ندارد و این نیز به
خاطر اندازه دقیق طول انگشتان است .عالوه
بر این ،نقش حامی تگر و پشتیبانِ شست
نیز از دو مسئله نشات م یگیرد؛ نخست
اندازه مناسب آن و دیگر محل دقیق ق رار
گیریاش در دست.
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اولین ناکامی کاسیاس
در فوتبال پرتگال

تیم فوتبال پورتو شنب هشب در حال یکه
کاسیاس را در دروازه داشت در زمین
ماریتیمو به تساوی  1-1دست یافت.
به واسطه حضور ایکر کاسیاس در تیم پورتو،
دیدارهای این تیم مطرح پرتگالی در اسپانیا
بیشرت از همیشه بازتاب دارد .کاسیاس که
این تابستان پس از مدتها کشکمش و با
انتقالی پرحاشیه ،از رئال به پورتو پیوست،
شنب هشب در دقیقه  5بازی ،اولین گول خود

در فوتبال پرتگال با لباس پورتو را مقابل
ماریتیمو دریافت کرد .ادگار کاستا زننده این
گول بود.
پورتو در ادامه موفق به ج ربان این گول شد
اما در زدن گول برتری ناکام ماند تا در همین
هفته دوم ،دو امتیاز حساس را از دست
بدهد .اسپورتینگ لیسبون هم نتوانست
از سد حریف خود بگذرد و هم راه پورتو 4
امتیازی شد.



بویو:
هواداران رئال از بیل قطع امید نکرده اند

پاکو بویو ،دروازهبان سابق رئال مادرید
معتقد است که رئال یها هنوز به گرت بیل
و توانای یهایش معتقدند و از او قطع امید
نکرده اند.
گرت بیل که در اولین سال حضور ش در
رئال مادرید ،با منای شهای خیره کننده اش
به رسعت محبوب دل رئال یها شد ،فصل
پیش دور از انتظار ظاهر شد .او در متام
رقاب تهای فصل گذشته 17 ،گول ب رای رئال
زد و  12پاس گول نیز داد.
منایش بد او در بازی ب رابر گاالتارسای(جام
سانتیاگو برنابئو) با سوتهای اع رتاضی
هواداران رئال هم راه شد .پاکو بویو در
همین رابطه به وبسایت گول گفت :فکر
من یکنم این سوت زدن به دلیل قطع امید
هواداران از بیل باشد .آنها از شیوه بازی

او ناراضی هستند و بدین روش م یخواهند
اع رتاض خود را به گوش وی برسانند .هواداران
دوست دارند گرت بیل واقعی را در زمین
ببینند و ای نکه او هامن کیفیت همیشگیش
را نشان دهد.
به اعتقاد من ،بیل در فصل جاری یکی از
مه مترین بازیکنان رئال خواهد بود .درست
است که بیل نسبت به دو فصل گذشته در
پست جدیدی بازی م یکند اما او باید از این
موقعیت استفاده کند .رئال با بنیتس ،سبک
بازی خود را عوض کرده است.
اردوی پیش فصل ،سنگین و فرشده بود و
طبیعی است که بیل هنوز در رشایط ایدهآل
ق رار نداشته باشد اما به عقیده من ب رای رئال
مادرید او یک بازیکن مهم و تاثیرگذار در راه
کسب جامهای مختلف خواهد بود.



تمدید قرارداد تیاگو موتا
با پاری سن ژرمن

تیاگو موتا پس از هفت هها ارصار به جدایی
از پاری سن ژرمن ،رسانجام راضی شد تا
ق راردادش را با این باشگاه متدید کند.
موتا پس از سه فصل حضور در پاری سن
ژرمن ،در انتهای فصل گذشته چندین بار
تاکید کرد که دیگر قصدی ب رای ادامه حضور
در پاریس ندارد و دوست دارد به تیمی دیگر
بپیوندد .مذاک رات او و مدیربرنام ههایش با
مدیریت باشگاه پاری سن ژرمن که هفت هها
به طول انجامید ،رسانجام به بن بست خورد
و او نتوانست مجوز جدایی از این باشگاه را
دریافت کند .اتلتیکو مادرید سخت در پی

جذب موتا بود اما مخالفت الخلیفی مانع
از محقق شدن این انتقال شد.
دیروز لوپاریزین گزارش داد که موتا و
پاری سن ژرمن بر رس متدید ق رارداد تا سال
 2017به توافق رسیده اند و این بازیکن
ایتالیایی-برزیلی ،با افزایش  100هزار
یورویی حقوقش ،راضی به ماندن در پارک
دو پرنس شده است .بدی نترتیب موتا
هفت های  750هزار یورو از پاری سن ژرمن
حقوق دریافت خواهد کرد که از این حیث،
هفتمین بازیکن باشگاه پاریسی محسوب
م یشود.



شرایط فروش دراکسلر
مشخص شد

شالکه رشایط فروش جولیان دراکسلر را
مطرح کرد.
در حالی که هنوز دو باشگاه شالکه و
یوونتوس در مورد هزینه انتقال جولیان
دراکسلر اختالف دارند .بیلد آملان در گزارش
اخیر خود نوشته است که شالکه تنها
پیشنهاداتی را ب رای درکسلر بررسی خواهد
کرد که حداقل  ۳۰میلیون یورو ارزش داشته

باشند.
این در حالی است که یوونتوس تاکنون
بیشرتین پیشنهادی که ب رای این ستاره ارائه
کرده ۲۲ ،میلیون یورو بوده و شالکه نیز
راضی به فروش دراکسلر با چنین مبلغی
نیست و این پیشنهاد را رد کرده است.
یووه هنوز هم ب رای راضی کردن شالکه در
تالش است.

زیدان :انزو را به خاطر اینکه
پسر من است ،کاپیتان نکردهام
رسمربی ف رانسوی تیم فوتبال رئالمادرید کاستیا تأکید کرد،
رسیدن بازوبند کاپیتانی این تیم به پرس او ربطی به رابطه پدر و
فرزندی آنها ندارد.
تیم فوتبال رئال مادرید کاستیا ،شنب هشب در اولین هفته از لیگ
دسته سوم فوتبال باشگاهی اسپانیا ،در خانه ب رابر تیم ابرو با
نتیجه قاطع  5بر یک به پیروزی دست پیدا کرد تا رشوعی به
یادماندنی داشته باشد.
در این بازی انزو زیدان ،پرس بزرگ زی نالدین زیدان ،اسطوره
کهکشان یها ،گول سوم تیم تحت هدایت پدرش را در دقیقه  21از
روی نقطه پنالتی به مثر رساند ،اما چیزی که توجه رسان هها را در
مورد او جلب کرد ،کاپیتان یاش در این بازی بود که در کنف رانس
خربی پس از بازی ب رای یکی از خربنگاران سؤال ب رانگیز بود.
زی نالدین زیدان در پاسخ به سؤالی خربنگاری که دلیل کاپیتان
شدن انزو را پرسید ،گفت :انزو را به خاطر ای نکه پرس من است،
به عنوان کاپیتان تیم انتخاب نکردهام .کاپیتان شدن انزو به این
دلیل است که او در کنار خیمی ،خاوی مونیوس و ماریانو چهار
بازیکن باسابقه تیم هستند.
رسمربی رئال مادرید کاستیا در ادامه به متجید از پرس خود
پرداخت و اظهار داشت :انزو م یتواند در متامی پس تها بازی کند.
او بازیکنی باکیفیت است و کارش را خوب م یداند.
زیدان درباره اهدافی که ب رای خود در فصل جدید در نظر گرفته
است ،تأکید کرد :از حاال درباره صعود به دسته دوم حرف من یزنیم.
بازی به بازی پیش م یرویم و هدفمان کسب پیروزی در متامی
این بازیها و ارائه عم لکردی خوب است .هنوز ب رای صحبت
کردن درباره اهدافمان زود است و باید بازی به بازی پیش برویم.


پیروزی دشوار چلسی در زمین
وست برومویچ
دیدار تی مهای وست برومویچ و چلسی ،با نتیجه  2-3به سود
چلسی خامته یافت تا قهرمان فصل گذشته اولین سه امتیاز فصل
خود را ثبت کند.
تی مهای چلسی و وست برومویچ ،از هفته سوم لیگ برتر انگلیس
در رشایطی مقابل هم ق رار گرفتند که از دو بازی قبلی خود یک
تساوی و یک شکست کسب کرده بودند .وجه اش رتاک دو تیم،
شکست  0-3آنها مقابل منچسرتسیتی بود.
چلسی که ب رای اولین بار پدرو را در ترکیب خود م یدید ،زیر بارش
شدید باران بازی را بهرت از میزبان آغاز کرد و یکی دو موقعیت
نصفه و نیمه روی دروازه وست بروم خلق کرد اما این تیم میزبان
بود که دقیقه  10صاحب یک رضبه پنالتی شد تا بهرتین فرصت
ب رای پیش افتادن از حریف خود را به دست بیاورد .خطای ماتیچ
روی مهاجم وست بروم ،از نظر داور پنالتی تشخیص داده شد اما
رضبه موریسون که به وسط دروازه زده شده بود را کورتوا با پا دفع
کرد تا حساب کار بدون گول باقی مباند.
دقیقه  20بازی بود که رسانجام چلسی مزد برتری خود را گرفت و
توسط مهاجم جدید خود "پدرو" ،به گول دست یافت .پدرو پاس
زیبای هازارد را با پای چپ به سمت دروازه شلیک کرد که پس از
برخورد به پای مدافع حریف ،توپ وارد دروازه شد.
ده دقیقه پس از ثبت گول اول ،پدرو این بار با یک شوت ،زمینه
ساز گول دوم چلسی شد .رضبه پدرو را درون محوطه جریمه ،دیگو
کاستا قطع و درون دروازه جای داد تا گول دوم چلسی نیز به
ثبت برسد.
دقیقه  38بازی ،وست بروم فاصله را ک متر کرد .روندون سانرت
ارسالی مک کلین از جناح چپ را به زیبایی به موریسون رساند
و این بازیکن با یک شوت رسرضب ،کورتوا را مغلوب خود کرد تا
حساب کار  1-2شود.
این پایان کار نبود و چلسی در دقیقه  42به گول سوم خود نیز
دست یافت .این بار آزپلیکوئتا بود که روی پاس کاستا موفق به
باز کردن دروازه وست بروم شد تا نیمه اول با نتیجه  1-3به سود
چلسی به امتام برسد.
نیمه دوم با فشار وست بروم ب رای ج ربان نتیجه آغاز شد اما
چلسی نیز نیم نگاهی به زدن گول چهارم داشت و روی ضد
حمالت ه مچنان خطرناک نشان م یداد .دقیقه  54بازی بود که
جان تری به دلیل خطا روی مهاجم وست بروم و در رشایطی که او
در موقعیت تک به تک با کورتوا ق رار داشت ،از زمین بازی اخ راج
شد تا ب رای دومین بار در سه بازی اخی ر ،چلسی بازی را ده نفره
به پایان بربد.
تنها  5دقیقه پس از اخ راج تری بود که وست بروم بازهم توسط
موریسون به گول دست یافت .موریسون سانرت ارسالی از چپ را با
رضبه رسی زیبا به قعر دروازه چلسی فرستاد تا فاصله به یک گول
برسد .موریسون با این دو گول ،به نوعی ج ربان پنالتی از دست
رفته اش را کرد.
در ادامه بازی ،وست بروم تالش ف راوانی ب رای زدن گول تساوی به
خرج داد اما درخشش کورتوا و مدافعان چلسی مانع از این شد
تا میزبان به هدف خود دست یابد .مورینیو نیز با آوردن فالکائو
ه مچنان چشم به ضد حمالت داشت .رسانجام این بازی با نتیجه
 2-3به سود چلسی خامته یافت تا اولین سه امتیاز فصل ب رای
آب یهای شهر لندن به دست بیاید.

ماریو بالوتلی در آستانه بازگشت
به  acمیالن
مهاجم ایتالیایی لیورپول احتامل دارد به
روسونری بعد از یک فصل حضور در لیگ
برتر انگلیس بازگردد.
ماریو بالوتلی شاید در یک هفت هایی که
تا پایان فصل نقل و انتقاالت تابستانی
باقیامنده ،تیم باشگاهی خود را تغییر دهد.
ب راساس گزارش رسان هها این بازیکن که تا
تابستان سال گذشته ب رای  ACمیالن در
کشورش بازی م یکرد ،ممکن است یکبار
دیگر در آن فعالیت کند.
وی روز شنبه در شهر میالن دور از چشم

رسان هها با سینسا میهالوویچ ،رسمربی فصل
جاری روسونری(میالن) گف توگو کرده و
راههای همکاری مجدد با تیم قدیمی کالچو
را مورد بررسی ق رارداده است.
در این مورد مطبوعات ایتالیا از حضور
قرضی این ستاره  25ساله در تیم فصل جدید
میالن خربدادهاند.
گفته م یشود تیم واتفورد از لیگ برتر نیز
خواهان همکاری با وی است.
این ستاره تا تابستان سال  2018با لیورپول یها
ق رارداد دارد.



امتناع فان خال از صحبت در مورد
نیمار
لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد،
بعد از تساوی بدون گول تیمش مقابل
نیوکاسل ،بار دیگر از صحبت کردن در
مورد برنام ههای تیمش در بازار نقل و
انتقاالت خودداری کرد.
از روز جمعه شایعاتی در مورد تالش
منچسرتیونایتد ب رای به خدمت گرفنتنیامر
منترش شد اما فان خال مانند کنف رانس
مطبوعاتی روز شنبه اش ،از صحبت در این
مورد خودداری کرد.
او به خربنگاران گفت :در این مورد صحبت
من یکنم .شام م یتوانید در مورد همه

بازیکنان دنیا در هر کنف رانس مطبوعاتی
سوال کنید و من هر بار همین پاسخ را
م یدهم .من باید از گزین ههای مورد نظر
باشگاه م راقبت کنم.
باید از بازیکنانی که در تیم هستند هم
م راقبت کنم .باید از اف رادی که در باشگاه
هستند ،م راقبت کنم .شام می توانید هر
چیزی بگویید و از هر بازیکنی نام بربید
اما من به این سوالها جواب من یدهم.
م یدانم که مشکل رسان هها این است که
م یخواهند بدانند اما من من یتوانم چیزی
بگویم .



فان خال:
منچستریونایتد به مهاجم جدید نیاز ندارد

لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد ،بعد
از تساوی بدون گول مقابل نیوکاسل ،تاکید
کرد که تیمش نیازبه تقویت در خط حمله
ندارد.
شیاطین رسخ نتوانستند دروازه کالغها را در
الدت رافورد باز کنند و دو امتیاز خانگی را از
دست دادند .در این تابستان شایعات زیادی
در مورد پیوسنت بازیکنانی مانند گرت بیل،
سادیو مانه یا نیامر به منچسرتیونایتد منترش
شد اما فان خال تاکید کرد که تیمش با داشنت
جیمز ویلسون ،خاویر هرناندز و وین رونی،
نیاز به مهاجم جدید ندارد.
او در گفتگو با خربنگاران ،در پاسخ به این
سوال که آیا تیمش نیاز به خرید مهاجم
دارد ،گفت :نه ،زی راما سه ب رابر بهرت از حریف
بودیم.
دغدغه من این است که باید برتر از حریف

باشیم و در این دیدار بودیم؛ همین مسئله
مقابل تاتنهام ،استونویال و بروژ هم بود.
من از منایش تیم راضی هستم اما از نتیجه
نه؛ این مسئله متفاوتی است .ما از لحاظ
نتیج هگیری بدشانسبودیم زی را موقعی تهای
زیادی ایجاد کردیم.
رونی در هیچ یک از چهار دیدار این فصل
تیمش موفق به گولزنی نشد؛ هرچند یک
گول درستش در دیدار مقابل نیوکاسل توسط
داور مردود اعالم شد.
فان خال در این مورد گفت :وین گول زد
اما پذیرفته نشد .آن صحنه مشکوک بود و
قوانین م یگوید وقتیصحنه مشکوک است،
پرچم نزنید .این فوتبال است و من قبال بارها
گفتم که نیاز به تجهی زات بیشرت است تابه
داور و کمک داور ،کمک شود زی را قضاوت
آسان نیست.



ونگر:
سانچز در حد و اندازههای سوارز است

وین رونی ،کاپیتان منچسرتیونایتد عنوان کرد
که تیمش باید در چمپیونزلیگ حضور داشته
باشد تا بتواند بازیکنان بزرگ را به خدمت
بگیرد.
یونایتد در طول تابستان بازیکنانی نظیر
شواین اشتایگ ر ،اشنادرلین و دیپای را به
خدمت گرفته ولی چندین بازیکن نیز از
دست داده است .نیکالس اوتامندی و پدرو از
اهداف یونایتد بودند که به سیتی و چلسی
پیوستند و حال شیاطین رسخ در تالش ب رای
جذب مولر و نیامر هستند .یونایتد در دیدار
رفت پلی آف چمپیونزلیگ ،موفق شد بروژ
را  1-3شکست دهد و در آستانه بازگشت به
چمپیونزلیگ ق رار دارد.
رونی در این رابطه گفت :یونایتد باشگاه
بزرگی است ولی به بازیکنان وابسته است.
وقتی من به این تیم پیوستم ،م یخواستم
در باشگاهی بازی کنم که در چمپیونزلیگ
حضور دارد .مشخصا یونایتد در جذب

بازیکنان بزرگ به مشکل من یخورد ولی
بازیکنان بزرگ م یخواهند در چمپیونزلیگ
باشند بناب راین صعود به چمپیونزلیگ بسیار
مهم است.
رونی درباره عدم حضور تیمش در
چمپیونزلیگ گفت :ب رای بخش اقتصادی
باشگاه ،حضور در چمپیونزلیگ مهم است.
ه مچنین بازیکنان هم م یخواهند در زمین
حضور داشته باشند و در این رقابت رشکت
کنند .خیلی مهم است که کار را متام کنیم .از
ای نکه چمپیونزلیگ را متاما از خانه متاشا کردم
لذت نربدم .کمی عجیب بود .بازیها ار از
تلویزیون متاشا م یکردم .باید این کار را انجام
م یدادم .باید بازی بهرتین تی مهای اروپایی
را متاشا کرد و از آن لذت برد .بازگشت به
رقاب تها مقابل بروژ اتفاق خیلی خوبی بود.
وقتی موسیقی چمپیونزلیگ پخش م یشود،
موهای بدنم سیخ م یشوند .باشگاهی در
اندازههای یونایتد باید در چمپیونزلیگ باشد.








خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها
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