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با کشتار مردم
به صلح نمیرسیم

انفجار موتر بمبگذاریشدهی طالبان در غزنی
 ۱۲کشته و  ۱۷۹زخمی بر جای گذاشت
صفحه ۲

نشست دوروزهی بیناالفغانی صلح افغانستان در دوحه آغاز شد
اطالعات روز :نشست دوروزهی بیناالفغانی صلح افغانستان در دوحه دیروز (یکشنبه 16 ،سرطان) با
حضور هیأتی از افغانستان و نمایندگان طالبان به میزبانی مشترک آلمان و قطر با نیم ساعت تأخیر ،آغاز شد.
هدف از این نشست «تعامل و ارتباط مستقیم میان اشتراککنندگان با پیشینه ،اعتقادات و نظریات
مختلف» خوانده شده است.

میزبان این برنامه گفته است که «این برنامه گروپهای جامع و فراگیر افغانها را فقط در «ظرفیت
شخصیشان» به هدف رقمزدن آیندهی کشورشان» گردهم آورده است.
نشست دوروزهی بیناالفغانی قطر روی «ایجاد اعتماد میان شرکتکنندگان ،شناسایی نقشهای
انفرادیشان در راستای روند صلح پایدار»« ،ایجاد زمینهی مشترک برای شریکساختن...

حملهی تروریستی دیروز طالبان
در غزنی باز هم از غیرنظامیان قربانی
گرفت .بیشتر قربانیان این رویداد
افراد ملکی و دانشآموزان مکتب
هستند .طالبان مسئولیت این حمله را
بر عهده گرفتهاند .حملهی در جایی
صورت گرفته که متن زندگی مردم
است .به گفتهی مقامهای وزارت
معارف دستکم سه مکتب در این
حمله آسیب دیده است .همچنین در
حملهی هفتهی پیش در کابل که طالبان
آن را راه اندازی کردند ،بیشتر قربانیان
دانشآموز و افراد ملکی بودند.
طالبان در آستانه و در نخستین
روز مذاکرات بیناالفغانی در قطر نشان
دادند که به هیچ ارزشی انسانی پایبند
نیستند .حمله بر غیرنظامیان و کودکان
هیچ توجیهی ندارد ،بلکه جنایت جنگی
است .این نشان میدهد که گروه طالبان
در گفتوگوهای صلح صادق نیست.
این حملههای مرگبار که قربانی اصلی
آن مردم افغانستان است ،معنای بیشتر
غیر از امتیازگیری ندارد .معنای دیگری
آن اشتباه بنیادی طالبان است که
انتظار پیروزی از راه جنگ را دارند.
طالبان باید به این درک رسیده باشند
که جنگ  40ساله افغانستان راه حل
نظامی ندارد .تنها راه حل بیرونرفت
از این مشکل گفتوگوهای سیاسی
است .در سایهی حمالت مرگبار و
تلفات سنگین غیرنظامیان گفتوگوی
سیاسی معنایی ندارد .یا دستکم صلح
در زیر آتش جنگ به نتیجه نمیرسد.
طالبان هر روز از مردم افغانستان قربانی
میگیرد...
صفحه ۲

صفحه ۲

وقتی درس ،درس نیست؛
آموزگاران و دانشآموزان از چه میگویند؟

گفتوگوی افغانها در دوحه؛
امیدواری و ترس برگشت با دستان خالی

تشدید خشونت ،امید به صلح را
کاهش داده است

اخیرا شماری از دانشآموزان با پخش ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی
از مشکالت محتوایی و زبانی کتابهای درسی انتقاد میکنند و از وزیر معارف
کشور میخواهند که در این زمینه پاسخ دهد .این کودکان مدعیاند که...

با آغازشدن نشست بیناالفغانی صلح افغانستان در دوحه (یکشنبه16 ،
سرطان 7 /جوالی) ،گفتوگوهای صلح امریکا با طالبان وارد مرحلهی تازهای
میشود .مرحلهی گفتوگوی بیناالفغانی سومین مرحله از...

در ماه جون در جستوجوی احساس گمشدهای به ولسوالیهای جنگزدهی
افغانستان سفر کردم .من یک سال قبل هم در جریان آتشبس سهروزهی ماه جون
 2018از این مناطق بازدید کرده بودم .آتشبس سهروزهی ماه جون...
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روسیه اجساد ملوانان سانحهی
زیردریایی اتمی را به خاک سپرد

سفیر بریتانیا در واشنگتن:ترمپ بیعرضه
و سیاستش در قبال ایران ناکارآمد است

اطمینان دی لیخت به ساری
برای پیوستن به یووه

لیورپول باید به جام گرفتن معتاد شود
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این گروه چگونه انتظار دارند در
آینده شریک قدرتی باشند که
پایههای آن بر ارادهی مردم استوار
است .نتیجه و ادامهی این وضعیت
برای طالبان نفرت بیش از پیش
مردم افغانستان را به همراه خواهد
داشت .مردم صلح میخواهند؛
اما نه به هر قیمتی .ماشین جنگی
طالبان این روزها در چند والیت
افغانستان فعال است :هرات ،غور،
فاریاب و دایکندی.
از طرف دیگر دولت افغانستان
مسئول تامین امنیت مردم است.
نهادهای امنیتی در هنگامه¬ی
گفتوگوهای صلح نباید با
سهلانگاری زمینهی باجخواهی
و زیادهخواهی طالبان را ساده و
قابل دسترس کند .این گروه انتظار
دارد هم در میدان جنگ و هم در
میدان سیاست پیروز باشد .این
درک طالبان از جنگ در افغانستان
بسیار اشتباه و ویرانگر است که با
هدف قراردادن مردم به پیروزی
خواهند رسید .حکومت وظیفه
دارد دستکم در میدان جنگ
ابتکار عمل را از طالبان بگیرد.
دفتر رییسجمهور غنی با نشر
اعالمیهای حمالت دیروز غزنی را
محکوم کرده و گفته است طالبان
با کشتن مردم افغانستان نمیتوانند
امتیاز بگیرند .محکومیت تنها کافی
نیست .وظیفه دولت و دستگاه
امنیتی سرکوب دشمن است.
از حدود یک سال به اینسو
فصل تازه برای آوردن طالبان به
میز گفتوگو از سوی امریکا روی
دست گرفته شد .به همین هدف
هفت دور مذاکرات فشردهی
زلمی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی
امریکا برای صلح افغانستان با
طالبان در قطر برگزار شد .هفتمین
دور این مذاکرات هنوز پایان نیافته
است .در میانهی هفتمین دور
«گفتوگوی بیناالفغانی» در حال
برگزاری است .امیدواریها از به
فرجامرسیدن این دور گفتوگو
زیاد است .گفته میشود طالبان
نرمش بیشتر از خود نشان داده
است .دستکم حاضر شده با
هیأتی گفتوگو کند که در ترکیب
آن چهرههای کلیدی دخیل و
نزدیک به حکومت ،حضور دارند.
پیش از این گروه طالبان حاضر
نبود با افراد نزدیک و دخیل
در حکومت دیدار کند .امریکا
برای قانعکردن طالبان و آوردن
این گروه به پای میز مذاکره،
حساب هر کاری را کرده است.
سفرهای پیهم مقامهای امریکایی
و فضاسازی برای گفتوگو
نمونهی از تالشهای آمریکا
است .حاال که ممکن است این
تالشها نتیجه دهد ،امریکاییها
باید از طالبان بخواهد که از هدف
قراردادن مردم افغانستان دست
بکشند .در حال حاضر رهبران
سیاسی طالبان و برخی حامیان
منطقهای این گروه ،بیشترین
حرفشنوی را از امریکا دارد.
ایاالت متحده نباید با نادیدهگرفتن
خودسریهای طالبان ،زمینهی
شکست این مذاکرات را فراهم
سازد .انتظار مردم افغانستان با
ادامهی این وضعیت هم از هیأت
ی خلیلزاد
افغانستان و هم از زلم 
این است که گفتوگوهای صلح
را متوقف کند .در سایهی چنین
وضعیت رسیدن به صلح پایدار
ممکن نیست .نظرما این است در
یکسو گفتوگوهای صلح در
قطر و در سوی دیگر کشتار مردم
توسط طالبان در افغانستان قابل
جمع نیست.

اطالعات روز :وزارت صحت عامهی کشور اعالم کرده
است که در انفجار یک موتر بمبگذاریشده در حوزهی اول
امنیتی شهر غزنی  ۱۲نفر کشته و  ۱۷۹نفر دیگر نیز زخمی
شدهاند.
وحیداهلل مایار ،سخنگوی این وزارت در صفحهی
تویترش نوشته است که بیشتر قربانیان این رویداد غیرنظامی،
بهشمول دانشآموزان میباشند.
محمدعارف نوری ،سخنگوی والی غزنی به روزنامه
اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت  ۸:۳۰صبح
دیروز (یکشنبه ۱۶ ،سرطان) در ساحهی «شامیر» در نزدیکی
ساختمان حوزهی سوم ریاست امنیت ملی این والیت رخ
داده است.
به گفتهی او ،در این رویداد که با استفاده از یک موتر
بمبگذاریشدهی باربری نوع «مازدا» صورت گرفته است،
شش نفر ،بهشمول دو کارمند ریاست امنیت ملی غزنی و یک
کودک و سه غیرنظامی دیگر کشته شدهاند.
آقای نوری همچنان افزود که در این رویداد  ۱۷۷نفر
دیگر نیز زخمی شده که بیشتر آنان غیرنظامی و دانشآموز
بودهاند .او تأکید کرد که در میان زخمیان  ۹کارمند ریاست
امنیت ملی و شماری از زنان نیز شاملند.
پیشتر اما او به روزنامه اطالعات روز گفته بود که در
این رویداد دستکم  ۴۳دانشآموز «مکتب خصوصی افغان
رحمتی» زخمی شدهاند.

اطالعـات روز :نشسـت
دوروزهی بیناالفغانـی صلـح
افغانسـتان در دوحـه دیـروز
(یکشـنبه 16 ،سـرطان) بـا
حضـور هیأتـی از افغانسـتان و
نماینـدگان طالبـان بـه میزبانـی
مشـترک آلمـان و قطـر بـا نیـم
سـاعت تأخیـر ،آغـاز شـد.
هـدف از ایـن نشسـت
«تعامـل و ارتبـاط مسـتقیم میـان
اشـتراککنندگان بـا پیشـینه،
اعتقـادات و نظریـات مختلـف»
خوانـده شـده اسـت.
برنامـه
ایـن
میزبـان
گفتـه اسـت کـه «ایـن برنامـه
گروپهـای جامـع و فراگیـر
افغانهـا را فقـط در «ظرفیـت
شخصیشـان» بـه هـدف رقمزدن
آینـدهی کشورشـان» گردهـم
آورده اسـت.
دوروزهی
نشسـت
بیناالفغانـی قطـر روی «ایجـاد
اعتمـاد میـان شـرکتکنندگان،
شناسـایی نقشهـای انفرادیشـان
در راسـتای رونـد صلـح پایدار»،
«ایجـاد زمینـهی مشـترک بـرای
شریکسـاختن نظریـات راجـع
بـه چگونگـی طـرح یک نقشـهی

در همین حال بازمحمد همت ،رییس شفاخانهی والیتی
غزنی نیز گفت که از این رویداد دستکم  70زخمی بهشمول
 ۱۱خانم و  ۵۹کودک به این شفاخانه منتقل شدهاند.
خسارات مالی
از سویی هم ،سخنگوی والی غزنی افزود که در نتیجهی
این انفجار بیش از  ۶۰منزل مسکونی و چهار مارکیت تجارتی
بهصورت کلی و قسمی تخریب شده است .همچنان نوریه
نزهت ،سخنگوی وزارت معارف نیز گفته است که در این
رویداد ،ساختمان مکتب خصوصی افغان رحمتی  ۸۰درصد و
ساختمان دو مکتب دیگر نیز قسما تخریب شده است.
دقایقی پس از وقوع این انفجار گروه طالبان مسئولیت آن
را بر عهده گرفت .این گروه با نشر اعالمیهای گفته که هدف
این حمله ،یکی از مراکز ریاست امنیت ملی غزنی بوده است.
در اعالمیهی این گروه آمده است که این حمله زمانی صورت
گرفته است که تعدادی از نیروهای امنیت ملی از ولسوالیها
و اطراف شهر غزنی بهمنظور دریافت دستور جدید به این
مرکز گرد میآمدند.
در اعالمیه همچنان ادعا شده است که در این رویداد،
ساختمان این مرکز بهگونهی کامل تخریب شده است و دهها
تن از نیروهای امنیت ملی نیز کشته و زخمی شدهاند.
واکنشها
ارگ ریاستجمهوری با نشر اعالمیهای این حمله
را محکوم کرده ،گفته است« :طالبان با انجام این حملهی

تروریستی نشان دادند که گفتار و عملکردشان در تناقض
جدی قرار دارد .درحالیکه در کشور قطر گفتوگو میکنند،
اما در افغانستان همهروزه دستانشان را با خون افراد بیگناه
بهویژه زنان و کودکان سرخ میسازند».
در اعالمیهی ارگ ریاستجمهوری ،این حملهی گروه
طالبان «وحشیانه» و «جنایت بشری» خوانده شده است .به
نقل از اعالمیه ،رییسجمهور اشرف غنی گفته است« :طالبان
باید بدانند که ممکن نیست با هدف قراردادن افراد ملکی به
ویژه کودکان ،در مذاکرات صلح امتیاز بهدست آورند».
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی کشور نیز ضمن محکوم
کردن این حمله همچنان گفته است« :تروریستان باید به این
درک رسیده باشند که با خلق وحشت و دهشت نمیتوانند
بر اراده و عزم راسخ ملت افغانستان فایق آیند و به اهداف
شوم و ضدانسانیشان دست یابند .چون ،در جامعهی امروز
افغانستان امارت اسالمی و رویکرد خشن و تندروانهی
طالبانی زمینه و فرصت ندارد».
در همین حال وزارت معارف کشور نیز با نشر اعالمیهای
از گروه طالبان خواسته است که مصئونیت و امنیت مراکز
آموزشی ،دانشآموزان و کارمندان معارف افغانستان را رعایت
کنند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)
نیز این حمله را محکوم کرده و آن را حملهی غیرقابل تفکیک
و نا متناسب خوانده است.

نشست دوروزهی بیناالفغانی صلح افغانستان در دوحه آغاز شد

راه رونـد صلـح پایـدار [و] قابـل
قبـول بـرای همه» و «شناسـایی و
اولویتبنـدی مسـایل کلیـدی که
بایـد منحیـث عناصـر ضـروری
رونـد صلـح رسـیدگی گـردد»
تمرکـز دارد.
گفتنـی اسـت که یـک هیأت
بیـش از  50نفـری از افغانسـتان
دو روز قبـل (شـنبه 15 ،سـرطان)
بـرای شـرکت در این نشسـت به
دوحـه رفته اسـت.
در ترکیـب ایـن هیـأت،
چهرههـای سیاسـی از جملـه
رنگیـن دادفـر اسـپنتا ،وزیـر

خارجـهی پیشـین افغانسـتان،
فوزیـه کوفـی ،نماینـدهی
پیشـین بدخشـان در مجلـس
نماینـدگان ،حبیبـه سـرابی ،عضو
شـورای عالـی صلـح ،حکمـت
خلیـل کـرزی ،عمـر زاخیلـوال،
محیالدیـن مهـدی ،سـید حامـد
گیالنـی و شـماری از فعـاالن
جامعـه مدنـی و رسـانهها دیـده
میشـو د .
از سـویی هـم نـادر نـادری،
رییـس کمیسـیون اصالحـات
اداری و خدمـات ملکی ،شـهرزاد
اکبـر ،معـاون شـورای امنیـت

ملـی ،عبدالمتیـن بیـگ ،رییـس
ادارهی مسـتقل ارگانهای محلی،
تیمـور شـاران ،معـاون ایـن اداره
از جانـب حکومت افغانسـتان در
ایـن نشسـت حضـور دارنـد.
حکومـت افغانسـتان پیش از
ایـن اعلام کـرده بـود کـه هیـچ
نماینـدهای بهصـورت مشـخص
در نشسـت بیناالفغانـی صلـح
افغانسـتان در قطر نمیفرسـتد ،اما
شـماری از مقامهـای حکومتـی
بهصـورت انفـرادی در ایـن
نشسـت شـرکت خواهنـد کـرد.
این نشسـت سـومین نشست

«بیناالفغانـی» میـان چهرههـای
سیاسـی افغانسـتان و گروه طالبان
خواهـد بـود .نشسـت اول در 16
دلو سـال گذشـته و نشسـت دوم
در هفتـم اسـد سـال جـاری در
شـهر مسـکو ،پایتخـت روسـیه
برگـزار شـده بود.
در همیـن حـال مایـک
پومپئـو ،وزیـر خارجـهی ایـاالت
متحـدهی امریـکا دربـارهی ایـن
نشسـت اظهـار خوشـبینی کـرده
اسـت .آقـای پومپئـو در صفحهی
رسـمی تویتر خود نوشـته اسـت:
«نشسـت بیناالفغانـی صلـح در
دوحـه کـه مدتها بـود انتظارش
میرفـت ،برگـزار شـده اسـت.
فوقالعـاده اسـت کـه میبینیـم
مقامهـای ارشـد دولـت ،جامعـه
مدنـی ،زنـان و طالبـان در دور
یـک میـز گـرد آمدهانـد».
او در ادامـه افـزوده اسـت:
«تمـام امریکایـی بایـد خوشـحال
باشـند از دیـدن ایـن کـه افغانها
بـا افغانهـا برای آغاز کار دشـوار
پایـان دادن بـه جنـگ کشـور
خودشـان باهـم نشسـتهاند و
در حـال سـاختن یـک آینـدهی
مشـترک هسـتند».

خلیلزاد:

مذاکرات صلح با طالبان به پیشرفت «قابل مالحظهای» رسیده است

اطالعات روز :زلمی خلیلزاد ،نمایندهی
ویژهی وزارت خارجهی امریکا برای صلح
افغانستان گفته است که نمایندگان امریکا و
گروه طالبان در هفتمین دور گفتوگوهایشان
به پیشرفت «قابل مالحظهای» دست یافتهاند.
آقای خلیلزاد ناوقت دو شب قبل در
توگوهای
رشته تویتی نوشته است که گف 
آنان با طالبان در شش روز گذشته در
بخشهای تضمینات در مبارزه با تروریزم،
خروج نیروهای خارجی از افغانستان،
مذاکرات بیناالفغانی و برقراری آتشبس
جامع و دایمی از هر زمان دیگر نتیجهبخش

بوده است.
به گفتهی او ،دور هفتم این گفتوگوها،
بهخاطر جریان مذاکرات بیناالفغانی برای
دو روز به تعویق افتاده است و پس از آن
به تاریخ  ۱۸سرطان (سهشنبه) دوباره از سر
گرفته خواهد شد.
آقای خلیلزاد تأکید کرده است که
در این دور گفتوگوها روی یک «سلسله
کارهای مهم پیش از رسیدن به یک توافق»
میان نمایندگان امریکا و هیأت طالبان در قطر
بحث خواهد شد.
گروه طالبان نیز دو روز قبل با نشر

اعالمیهای گفته بود که این مذاکرت بهدلیل
جریان گفتوگوهای بیناالفغانی برای دیروز
و امروز ( ۱۶و  ۱۷سرطان) به تعویق میافتد.
در اعالمیهی این گروه آمده بود که این
گفتوگوها میان بیش از  ۶۰تن از افغانها و
هیأت  ۱۷نفری گروه طالبان در شهر دوحهی
قطر برگزار میشود.
قرار است نشست بیناالفغانی صلح
افغانستان دیروز (یکشنبه ۱۶ ،سرطان) برای
دو روز در دوحه ،پایتخت قطر برگزار شود.
آلمان و قطر بهصورت مشترک از این نشست
میزبانی میکنند.

هیأتی از افغانستان متشکل از اعضای
شورای عالی صلح ،مقامهای پیشین
حکومتی ،سیاسیون ،اعضای جامعهی مدنی،
نمایندگان رسانهها و زنان دو روز قبل به قطر
رفته و قرار است با نمایندگان گروه طالبان در
مورد صلح بحث و گفتوگو کند.
حکومت افغانستان پیش از این اعالم
کرده بود که هیچ نمایندهای بهصورت
مشخص در نشست بیناالفغانی صلح
افغانستان در قطر نمیفرستد ،اما شماری از
مقامهای حکومتی بهصورت انفرادی در این
نشست شرکت خواهند کرد.

وزارت تحصیالت برای شش دانشگاه دولتی و خصوصی اسناد اعتبار ملی داد

اطالعـات روز :وزارت تحصیلات عالـی کشـور
نخسـتینبار بـه شـش دانشـگاه دولتـی و خصوصـی از جمله
دانشـگاه کابـل ،دانشـگاه علوم طبـی کابل (ابوعلی ابنسـینا)،
دانشـگاه قندهار ،دانشـگاه کاردان ،دانشـگاه کاتب و دانشـگاه
امریکایـی افغانسـتان اسـناد اعتباردهـی ملـی داد.
عبدالتـواب باالکـرزی ،سرپرسـت وزارت تحصیلات
عالـی کـه دیروز (یکشـنبه ۱۶ ،سـرطان) در محفلی به همین
مناسـبت در کابـل صحبت میکـرد ،افزود که این دانشـگاهها
از زمـان آغـاز رونـد اعتباردهـی و ارتقـای کیفیـت در سـال

 ۱۳۹۰خورشـیدی در کشـور ،اولیـن دانشـگاههایی اسـت که
اعتباردهـی میشـود.
آقـای باالکـرزی افـزود کـه ایـن دانشـگاهها معیارهـای
الزم بـرای دریافت سـند اعتباردهی ملی را تکمیـل کرده بود.
او دریافـت سـند اعتباردهی ملی توسـط این دانشـگاهها
را نویدبخـش خوانـده ،گفـت که اعتبارسـنجی دانشـگاههای
دولتـی و خصوصـی ابـزار خوبی بـرای ایجـاد مدیریت عالی
بـرای رسـیدن به اهـداف علمـی و کیفیت اکادمیک اسـت.
همچنـان حمیـداهلل فاروقـی ،رییس دانشـگاه کابل نیز در

ایـن نشسـت تفویـض سـند اعتباردهـی ملـی بـه شـش نهاد
علمـی را یک دسـتآورد مهم بـرای وزارت تحصیالت عالی
و دانشـگاههای کشـور خوانـده ،افـزود کـه تلاش شـود تـا
مرحلـهی اخـذ اعتباردهـی در سـطح منطقـه و بینالملـل نیز
ادامـه یابد.
برنامـهی اعتباردهـی و تضمیـن کیفیـت اولیـن بـار در
جهـان در سـال  ۱۸۸۷میلادی در امریـکا راهانـدازی شـد و
پـس از آن نیـز بـرای اولینبار در سـطح آسـیا در سـال ۱۹۴۸
در جاپـان راهانـدازی شـده اسـت.

گزارش

www.etilaatroz.com
اخیرا شماری از دانشآموزان با پخش
ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی از مشکالت
محتوایی و زبانی کتابهای درسی انتقاد میکنند
و از وزیر معارف کشور میخواهند که در این
زمینه پاسخ دهد .این کودکان مدعیاند که درک
مطالب شماری از کتابهای آموزشی برایشان
دشوار است و استادان آنها نیز از وضاحت در
این زمینه عاجزند.
نخستین ویدیو مربوط «نیایش خطیبی»
دانش آموز صنف هشتم یکی از مکتبهای
شهر کابل است .نیایش با خواندن پارهای از
کتاب «تعلیم و تربیه اسالمی» صنف هشتم از
میروس بلخی ،وزیر معارف کشور خواهان
وضاحت میشود.
ویدیوی نیایش خطیبی توسط «گروه
گهواره» در فیسبوک به اشتراک گذاشته شده
و کاربران زیادی از این موضوع استقبال
کردهاند .در پی آن دانشآموزان دیگری نیز با
ضبط ویدیوهای جداگانه و گذاشتن عکس
از پارههایی کتابهای آموزشی در شبکههای
اجتماعی ،خواستار بازنگری و اصالح نصاب
معارف کشور شدهاند.
پیش از این نیز بارها در رسانهها و
شبکههای اجتماعی کارشناسان و مسئوالن
حکومتی از ضرورت بازنگری نصاب معارف
سخن گفتهاند.
چندی پیش داکتر محیالدین مهدی عضو
پیشین مجلس نمایندگان طی مقالهای تحت
عنوان «تاریخنگاری یا تاریخسازی» پارهای
از کتاب تاریخ صنف یازدهم در مورد «جنگ
اسکندر با افغانها» را نقد کرده و با استناد
از سیزده منبع معتبر تاریخی موضوع جنگ
اسکندر با افغانها را نادرست خوانده بود.
میرویس بلخی ،سرپرست وزارت معارف
کشور نیز بازنگری بر کیفیت و محتوای نصاب
تعلیمی را از اولویتهای دههی معارف دانسته
بود و آخرین مورد رییسجمهور غنی نیز با
نواختن زنگ سال تعلیمی از ضرورت بازنگری
نصاب معارف سخن گفت.
اما ایرادهای جدی در نصاب معارف کشور
چیست؟
برای بررسی این ادعا سراغ شماری از
استادان مکاتب و نهادهای آموزشی را میگیرم.
اشتباهات دستوری و محتوایی
در نخستین ویدیویی که توسط گروه
گهواره در فیسبوک به نشر رسید ،نیایش
پارهای از کتاب تعلیم و تربیه اسالمی را به
خوانش میگیرد که به گفتهی او درک آن برای
دانشآموزان صنف هشتم دشوار است .این
مطلب چنین آمده است« :بیع صحیح نافذ الزم؛
عبارت از بیعی است که از روی اصل و وصف
مشروع بوده ،نه در آن ملکیت کسی دخیل باشد
و نه در آن کدام خیاری از خیارات موجود
باشد .بیع صحیح غیرالزم؛ عبارت از آن بیع
مشروع است که حق کسی به آن تعلق نداشته
باشد ،اما یکی از خیارات در آن موجود باشد».
سید عبدالوکیل مصلح ،دارای مدرک
کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه شمالی
«اوهایو» آمریکا با انتشار ویدیویی انتقاد نیایش
را بجا دانسته و افزوده که در این مطلب
اصطالحات فقهی و حقوقی بهکار رفته است که
درک آن برای دانشآموزان دشوار است.
آنچه که از صحبت شماری از استادان

وقتی درس ،درس نیست؛

آموزگاران و دانشآموزان از چه میگویند؟
و دانشآموزان برمیآید ،اشتباهات دستوری،
نگارشی و محتوایی در کتابهای مکاتب بسیار
رایج و معمول بوده است.
گروه گهواره نخستین نهادی است که
در زمینهی بازنگری نصاب معارف کارزار به
راه انداخته و بهصورت جدی اشتباهات رایج
در کتابهای آموزشی را بررسی میکند.
گهواره مجموعهای از نویسندگان ،مترجمان،
ویراستاران ،صفحهآراها و نقاشان است که از
ب و
سه سال بدینسو در زمینهی تولید کتا 
راهاندازی برنامههای آموزشی-سرگرمی برای
کودکان کار میکند و تا کنون بیش از 130
جلد کتاب را بهصورت الکترونیکی (پیدیاف)
و چاپی به زبانهای فارسی ،پشتو و انگلیسی
برای کودکان توزیع کرده است.
ذبیح مهدی مؤسس گروه گهواره میگوید
که در کنار اینکه مطالبی آموزشی در کتابهای
معارف پر از اشتباهات امالیی و انشایی است،
در مواردی زبان کتابها نیز مناسب کودکان
نیست .آقای مهدی میافزاید« :مثال در هر
صفحهی کتاب تعلیم و تربیه صنف هشتم دیده
میشود که پاورقی داده شده است .مطالب به
منابع بسیار موثق و بااهمیت ارجاع داده شده
است ،اما معمول نیست که در کتابهای درسی
برای کودکان پاورقی داده شود».
در ادامهی کارزار بازنگری نصاب معارف
ویدیویی از «کتایون» دانشآموز صنف ششم
یکی از مکاتب کابل به اشتراک گذاشته شده
است .کتایون شعری را با موضوع «پسر رو قدر
مادر دان…» میخواند که در کتاب دری صنف
ششم سرایندهی آن را «مائل» نوشتهاند ،اما در
اصل این شعر منسوب به «ایرج میرزا» شاعر
ایرانی است .کتایون در این ویدیو خطاب به
سرپرست معارف میگوید« :این شعر از اول تا
آخر به پسرها است ،من از شما میپرسم برای
من که دختر هستم این شعر چه پیام دارد و من
چرا این شعر را باید بخوانم و حفظ کنم؟»
ذبیح مهدی موسس گهواره میگوید که
اشارهی «کتایون» به کلیشههای جنسیتی است
که در کتابهای آموزشی به چشم میخورد .به
گفتهی وی در کتابهای مکاتب به موضوعات
عام بشری کمتر پرداخته شده است.
سونیا آژمان که تجربهی سه سال تدریس
در یکی از مکاتب شهر کابل را داشته ،میگوید
که کتابهای معارف دچار کاستیها و اضافاتی
است که برای وی رنجآور بوده است .او
میگوید که در مواردی زیادی به نارسایی
واژگانی و انشاء نادرست در کتابهای مکاتب
میتوان اشاره کرد.
«مثال بهجای اینکه «در این» نوشته شود،
در کتابها نوشتهاند «درین» .یا هم در مورد
ادبیات منثور و همینطور به تاریخ ادبیات قبل
و بعد از اسالم و امروز و نظم و نثر ادبیات

اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ملی اعالم کرده
که یک شبکهی چهارنفری گروه داعش بهشمول یک استاد
دانشکدهی شرعیات دانشگاه کابل را که مسئول استخدام و
سازماندهی حمالت تروریستی در کشور بودهاند ،بازداشت
کرده است.
ریاست امنیت ملی دیروز (یکشنبه 16 ،سرطان) در
اعالمیهای گفته است که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی در
یک عملیات ،مبشر مسلمیار ،استاد دانشگاه کابل ،احمدفاروق،
فارغالتحصیل دانشگاه کابل و احمدطارق را به اتهام عضویت

اطالعـات روز – هـرات :مقامهـای
محلـی در والیـت غـور میگوینـد کـه در
نتیجـهی یـک انفجـار مایـن جاسازیشـدهی
گـروه طالبـان در ولسـوالی دولتیـار ایـن
والیـت هفـت کـودک کشـته شـدهاند.
نگوی والـی
عبدالحـی خطیبـی ،سـخ 
غـور به روزنامـه اطالعـات روز گفت که این

دوشنبه

 ۱۷سرطان ۱۳۹۸

سال هشتم

شماره 1۷۶۴

شاکرخان  25ساله که بهتازگی پس از مرگ
برادرش به پاکستان برگشته و مطابق رسم و رواج
مردمش ،با بیوهی برادرش ازدواج کرده ،میگوید:
«مناطق قبیلهای ما اصال نباید از هم جدا میشد».
او میگوید که به لحاظ اقتصادی تفاوتهایی بین
مناطق مرزی پاکستان و افغانستان وجود دارد اما
وقتی پای زندگی روزمره در میان است ،تفاوتی
بین این مناطق وجود ندارد .برخی از بستگانم
پاسپورت پاکستانی دارند و دیگران پاسپورت
افغانی .در اینجا ،در این منطقه ،ما یک مردم
هستیم و مرزهای بینالمللی این را تغییر نخواهد
داد».

غیرشرقی کمترین توجه صورت گرفته است».
مقیم مهران ،استاد زبان و ادبیات مکتب
معرفت میگوید که در برخی موارد در
کتابهای آموزشی موضوعات وارونه جلوه
داده شده است« :در فرهنگ صنف یازده در
مورد افتخارات ورزش افغانستان در المپیک
سخن رفته است ،اما از شخصی مدالآور نام
برده نشده و عکس شخص دیگری در کتاب
درج شده است».
نخستین مدالآور افغانستان در بازیهای
المپیک روحاهلل نیکپا است که در سال 2008
مدال برنز را بهنام افغانستان ثبت کرد.
آقای مهران میافزاید« :در پشتوی صنف
دوازده واژه بلخ و بخدی به زبان پشتو و
واژههای پکتیا و پکتیکا ربط داده شده،
درحالیکه ما در دانشگاه این موضوعات را در
ادبیات فارسی خواندیم .و یا در دری صنف
یازده آمده است در دربار احمدشاه ابدالی یا
دربار تیمورشاه شاعران سبک هندی وجود
داشت ،اما من بهعنوان کسی که تاریخ خواندهام،
با همچنین چیزی را برنخوردهام .در واقع یک
نوع برتریجویی مشاهده میشود».
سطحینگری و برجستهسازی
شماری از آموزگاران مکاتب ادعا
میکنند که در نصاب حاضر بهصورت واضح
سطحینگری و در مواردی برجستهسازی شده
است.
مقیم مهران میگوید که هیچ تسلسل و

پیوست منطقی میان مطالب درسی وجود ندارد
و نصاب فعلی فاقد نگاه استراتژیک و درازمدت
است .به باور او در کتابهای آموزشی بعضی
موارد نه بهصورت توصیفی و تحلیلی که به
صورت سطحی پرداخته شده است« .مواد مخدر
و محیط زیست بهعنوان چالشهای عمده در
جامعهی ما مطرح میشود ،اما بسیار بهصورت
سطحی به آنها پرداخته شده ،درحالیکه
ما میتوانیم نگاههای جهانی و بینالمللی را
با زبان ساده در متن بگنجانیم .اما در عوض
بعضی مواردی بسیار کوچک ،بزرگنمایی شده
است .در دری صنف یازده یک درسی وجود
دارد با عنوان مثال «نامهنگاری» که در آخر هر
درس تکرار میشود ،تکراری که سبب دلزدگی
دانشآموزان میشود».
سونیا آژمان میگوید که در مواردی
برای پرحجم نشاندادن کتابهای آموزشی
موضوعات بیربط در آنها درج شده است« .در
کتابهای دری از صنف پنج تا صنف دوازدهم
مثال در مورد ورزش ،عالئم مینها ،ترحم با
حیوانات ،مواد مخدر و غیره پرداخته شده است
که ربطی به ادبیات ندارد».
به باور خانم آژمان در کتابهای آموزشی
گردآورندهها به موضوعات بهروزنشده بسنده
کردهاند و در مورد شاعران و نویسندگان مطرح
معلومات بسیار کهنه و قدیمی درج شده است.
در همین حال مسئوالن وزارت معارف
کشور میپذیرند که نصاب فعلی دچار نواقص

سه عضو داعش بهشمول یک استاد دانشکدهی شرعیات دانشگاه کابل بازداشت شدند
در گروه داعش و تبلیغ به نفع این گروه بازداشت کردهاند.
در اعالمیهی این ریاست به نقل از احمدفاروق ،یکی
از بازداشتشدگان آمده است« :احمدفاروق فرزند جنتگل،
فارغالتحصیل پوهنتون کابل اعتراف کرده که توسط ظاهر
داعی ،محمدمعروف راسخ ،مبشر مسلمیار و ابوعبیداهلل متوکل
به گروه تروریستی داعش جذب شده بود».
در اعالمیه همچنین آمده است که استادان دانشکدهی
شرعیات که بازداشت شدهاند ،نخست جوانان و دانشجویان
دانشگاهها را به سلفیت و از آن طریق به گروه تروریستی

داعش جذب میکردند.
براساس اعالمیهی ریاست عمومی امنیت ملی ،یکی از
بازداشتشدگان که سه سال قبل توسط استادان دانشکدهی
شرعیات به گروه تروریستی داعش جذب و به والیت
ننگرهار فرستاده شده بوده ،گفته که دانشجویان بیشماری از
سوی مبشر مسلمیار ،ظاهر داعی ،معروف راسخ و ابوعبیداهلل
متوکل بهطور مستمر به والیت ننگرهار رفته و در صفوف
گروه تروریستی داعش فعالیت میکردند.
ریاست عمومی امنیت ملی همچنان گفته که احمدطارق

هفت کودک چوپان در نتیجهی یک انفجار در غور کشته شدند

انفجـار دو روز قبـل (شـنبه 15 ،سـرطان) در
یک سـاحهی مسـکونی در منطقهی «سومک»
ولسـوالی دولتیـار هنگامـی رخ داده اسـت
کـه ایـن کـودکان سـرگرم بـازی و چرانـدن
حیواناتشـان بودنـد کـه در برخـورد با ماین
جاسازیشـدهی طالبـان کشـته شـدهاند.
آقـای خطیبـی افـزود کـه ایـن کـودکان

حمید فرهادی

بیـن هفـت تـا پانـزده سـال سـن داشـتند .به
گفتـهی او ،در ایـن رویـداد یک کـودک دیگر
زخمی شـده اسـت.
سـخنگوی والـی غـور افـزود کـه گروه
طالبـان این مایـن را بهمنظور هـدف قراردادن
نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی دولتیـار
جابجـا کـرده بوده اسـت.

و عیبهای جدی است ،اما میگویند که این
نواقص در نصاب بعدی برطرف خواهد شد.
سخنگوی وزارت معارف میگوید:
«ما این مشکالت را احساس کردیم ،برای ما
شکایت رسیده است که محتوای کتابهای
درسی گاهی بسیار مغلق است ،افزون به اینکه
مغلق است ،معیاری نیست ،متناسب به وضعیت
امروزی جامعه ما نیست .اشتباهاتی هم در
نصاب ما وجود دارد ،تعداد مضامین ما بسیار
است ،رشتهبندی نیست ،اما وزارت معارف
اکنون در حال رسیدگی به این مشکالت است».
نوریه نزهت ،سخنگوی وزارت معارف
میافزاید که در نصاب بعدی اشتباهات و
نواقص نصاب فعلی برطرف خواهد شد و
دانش آموزان متناسب با جامعه و نیاز عصر
امروز آموزش خواهند دید.
«در حال حاضر کارها پیشرفت داشته ،ما
چارچوب نصاب را آماده ساختهایم و روی
مفرداتش کار صورت میگیرد ،وعده میدهیم
که وقتی نصاب جدید شود ،نصاب کاربردی و
متناسب با معیارهای امروزی جامعهی ما خواهد
بود».
به گفتهی سخنگوی وزارت معارف قرار
است تا نیمههای سال  1399و یا سال 1400
خورشیدی نصاب معارف بهروز و کاربردی
شود« .نصابشناسهای جدید در این زمینه کار
میکنند و اینبار اشتباهات و غلطیها به حداقل
خواهد رسید».

و احمدفاروق سازماندهندگان حمالت تروریستی بر باشگاه
پهلوانی میوند ،حملهی انتحاری باالی واسطهی نوع کاستر
حامل مأمورین کمیسیون اصالحات اداری واقع ناحیه ششم
شهر کابل و حملهی مسلحانه بر میدان هوایی حامد کرزی از
ساحهی یکهتوت بودهاند.
این در حالی است که هفتهی گذشته مولوی راسخ و
ابوعبیداهلل ،دو تن از استادان دانشکدهی شرعیات دانشگاه کابل
به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه تروریستی داعش
توسط امنیت ملی بازداشت شدند.

در همیـن حـال فعـاالن جامعـهی مدنـی
غور به کشـته و زخمیشـدن کـودکان چوپان
واکنـش نشـان داده و آنرا محکـوم میکننـد.
خدایـار واقـف ،مسـئول نهادهـای مدنی
در والیـت غـور بـه روزنامـه اطالعـات روز
گفـت کـه تلفـات غیرنظامیـان ،گسـترش
سـاحهی نفـوذ طالبـان و سـهلانگاری

مسـئوالن محلـی غـور در قسـمت تأمیـن
امنیـت باشـندگان ایـن والیـت بـه باالتریـن
حـدش رسـیده اسـت.
والیـت غـور یکـی از والیـات حـوزهی
غـرب افغانسـتان از والیتهـای ناامنی اسـت
کـه گروه طالبـان در بخشهایـی آن حضور و
فعالیت گسـتردهی تروریسـتی دارد.
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گفتوگوی افغانها در دوحه؛

امیدواری و ترس برگشت با دستان خالی

با آغازشدن نشست بیناالفغانی صلح
افغانستان در دوحه (یکشنبه 16 ،سرطان/
 7جوالی) ،گفتوگوهای صلح امریکا با
طالبان وارد مرحلهی تازهای میشود .مرحلهی
گفتوگوی بیناالفغانی سومین مرحله از
مراحل چهارگانهی روند صلح میان امریکا و
گروه طالبان است.
حدود هفتاد تن در نشست بیناالفغانی
در دوحه با «ظرفیتهای شخصی»شان از
آدرسهای مختلف اشتراک کردهاند .اعضای
گروه طالبان ،مقامات دولت افغانستان،
فعاالن احزاب سیاسی و ستادهای انتخاباتی،
نمایندگان جامعهی مدنی و رسانهها ،زنان و
گروههای اقلیت در این کنفرانس حضور دارند
و آلمان و قطر بهصورت مشترک میزبان و
حامی مالی و تخنیکی این دور گفتوگوی
بیناالفغانی است.
گفتوگوی بیناالفغانی در میانهی هفتمین
دور نشست امریکا با طالبان صورت میگیرد.
زلمی خلیل زاد ،نمایندهی ویژهی امریکا
برای صلح در افغانستان دیروز اعالم کرد که
گفتوگو میان امریکا و طالبان بهدلیل برگزاری
گفتوگوی بیناالفغانی متوقف و روز سهشنبه
پس از ختم گفتوگوی بیناالفغانی از سر
گرفته خواهد شد.
برگزاری نشست بیناالفغانی در حالی
برگزار میشود که تالشهای قبلی برای
برگزاری این نشست بهدلیل اختالفات سیاسی
داخلی ،فهرست طوالنی اشتراککنندهها و
عدم پیشرفت کافی در مذاکرات امریکاییها
با طالبان به تأخیر افتاده بود .حاال درحالیکه
نشست ادامه دارد ،سوالهای اساسی در
حاشیهی نشست وجود دارد که هیچکس
جوابی برای آن ندارد .این گزارشی است از
تحلیل امیدواریها ،بایدها ،نبایدها ،شرایط و
پیشبینی اشتراککنندگان و برگزارکنندگان
ِ
نشست دوروزهی بیناالفغانی دوحه.
هیأت افغانی؛ هماهنگی در آسمان
حوالی ساعت دهونیم صبح شنبه (6
جوالی) هواپیمای اختصاصی خط هوایی
قطر با هزینهی دولت آلمان ،کابل را به مقصد
دوحه ترک کرد .حدود  53سرنشین هواپیما
که عمدتا هیأت افغانی بودند ،تا میدان هوایی
و داخل هواپیما فهرست کامل دعوتشدگان
را نمیدانستند .شکست تالشهای قبلی
برای برگزاری نشست بیناالفغانی در دوحه
بهدلیل اختالفات میان سیاستمداران ،دولت و
تکتهای انتخاباتی باعث شده که اینبار دولت
آلمان و قطر فهرست را ترتیب و تا دقایق آخر

آنرا کامال مخفی نگهدارند .مخفینگهداشتن
فهرست اشتراککنندگان بخشی از پروتوکل
این نشست بود که از همهی اشتراککنندگان
خواهش شده بود که با رسانهها و دیگران
اشتراکشان را تایید نکنند .بهنظر میرسد
به استثنای شماری از مقامات دولت و
سیاستمداران ،نام نمایندگان طالبان که در این
نشست اشتراک میکنند نیز مشخص نبود.
حدود یک ساعت قبل از نشست هواپیما
در دوحه ،هماهنگی برای انسجام هیأت افغانی
در داخل هواپیما آغاز شد .افراد سرشناس
چون عمر زاخیلوال و حکمتخلیل کرزی
گفتوگوهای فردی و گروهی را در هواپیما
بهمنظور انسجام و توحید نظر آغاز کردند .این
تالشها پس از استقرار هیأت افغانی در هوتل
شرایتون ،بهصورت منسجمتر در جلسهی
داخلی (روز شنبه ،ساعت  )4پیگیری شد.
درحالیکه اختالفنظر بر سر اینکه در نشست
امروز چه بگویند و چه نگویند ،فراوان بود.
هیأت افغانی بر سر چند اصل تأکید داشتند:
لطفا با حوصلهمندی ،حفظ احترام و حرمت
سخن بگوییم؛ تالش کنیم که از نقاط اختالفی
سخن نگوییم؛ اول از اشتراکهای خود با
طالبان شروع کنیم و اختالف نظرها را با زبان
نرم و رفتار شایسته روی میز بگذاریم.
این جلسه با وجودیکه تبادل نظر بود،
نشاندهندهی یک توافق کلی بر سر بحثهای
اصلی نیز بود .حفظ نظام فعلی ،حقوق زنان،
حقوق اقلیتها ،آزادی بیان و نپذیرفتن امارت
اسالمی وجوه مشترک در هیأت افغانستان
است .حضور طالبان و دو دولت قطر و آلمان
در این نشست هیأت افغانی را تحت فشار قرار
داده است که در مسایل کالن توافق نظر داشته
باشند و اختالفات داخلی سیاسی را در محورد
دولت و غیردولت ،اپوزیسیون و گروههای
انتخاباتی کنار بگذارند و موضع منسجمتری در
برابر گروه طالبان داشته باشند.
«لطفا مسئولیت دفاع از حقوق زنان را به ما
نگذارید»
 9زن در ترکیب هیأت افغانستان حضور
دارند .یکی از موضوعات اساسی و جنجالی
مذاکره با طالبان ،موضوع حقوق زنان
است .نگرانی از برگشت قوانین سخت که
دستآوردها و آزادیهای زنان را محدود کند،
نگرانی همه است به استثنای طالبان.
فوزیه کوفی و حبیبه سرابی در نشست
داخلی از مردان خواستند که در طرح حقوق
زنان و استحکام دستآوردهای  18سال
گذشته باید سهم بگیرند .آنها اصرار داشتند که

اگر همه به نمایندگی از نظام جمهوری اسالمی
افغانستان هستیم ،زنان و حقوقشان بخشی
از ارزشهای اساسی نظام است و امیدواریم
سخن گفتن بر سر موضوع حقوق زنان صرفا
مسئولیت خانمهای اشتراککننده نباشد.
انارکلی هنریار ،عضو سنا بهدنبال
درخواست معقول و مشترک فوزیه کوفی و
حبیبه سرابی از مردان درخواست مهم دیگری
را مطرح کرد :همانطور که مسئولیت دفاع از
حقوق و دستآوردهای زنان نباید بر عهدهی
زنان باشد ،دفاع از حقوق اقلیتها و شناختن
برابری آنها نباید مسئولیت من باشد .این
موضوعی است که همه باید روی آن حرف
بزنیم.

دقیقه بعد موترها رسید و هوتل شرایتون را
ترک کردند.
شنبهشب که ضیافت مشترکی برای طالبان
و هیأت افغانی در هوتل ترتیب شده بود،
طالبان سر وقت رسیدند .به استثنای عباس
استانکزی که پس از اقامهی نماز از رفتن و
غذا خوردن با هیأت سعی داشت خودداری
کند ،بقیهی اعضای گروه او را متقاعد میکردند
که در ضیافت حضور داشته باشند .رسانهها از
ورود به تاالر ضیافت منع شدند .تنها چیزی
که از درون ضیافت شنیدم ،گفتوگوی کوتاه
حبیبه سرابی و عباس استانکزی بود .استانکزی
از حبیبه سرابی خواسته بود که «بیایید در میز ما
که دلها نزدیک شود ».حبیبه سرابی در جوابش
گفته بود« :ما همیشه جرأت این را داریم که
آنجا بیاییم .مهم این است که شما جرأت این
را دارید که در میز ما بیایید ،بفرمایید!» ضیافت
تمام شد .عباس استانکزی در میز سرابی نرفت
و سرابی در میز استانکزی ،اما در شماری از
میزهای غذاخوری طالبان و هیأت افغانی مدغم
بودند و قبل از آن احوالپرسیهای متفاوت :از
دستدادن ساده و بدون شناخت تا بغلکشیها
و خوشگوییهای گرم.
طالبان از دروازهی عمومی هوتل نیامدند و
دوباره پس از ضیافت از دروازهی اختصاصی
خارج شدند.
یک روز بعد ،صبح روز یکشنبه حوالی
ساعت هشتونیم به وقت دوحه ،طالبان به
هوتل رسیدند .مسیر منتهی به سالن گفتوگوی
بیناالفغانی ،تدابیر امنیتی بیشتری داشت ،از
جمله اسکنرهای امنیتی .مخالفت طالبان برای
عبور از اسکنرهای امنیتی باعث شد که جلسه
نیم ساعت با تأخیر شروع شود و حجم اصلی
توجهات رسانهای به تیم طالبان جلب شود.
همزمان با ورود طالبان ،رسانهها چند
دقیقه فرصت حضور در تاالر را یافتند و در
سه دقیقهی اول ،اکثریت قاطع رسانهها مشغول
عکاسی و فیلمبرداری از طالبان بودند.
حضور طالبان به لحاظ تعداد و زمان تا پایان
روز اول اندک ،اما بسیار توجهبرانگیزتر و

شنبهشب که ضیافت مشترکی برای طالبان و هیأت افغانی در هوتل
ترتیب شده بود ،طالبان سر وقت رسیدند .به استثنای عباس استانکزی
که پس از اقامهی نماز از رفتن و غذا خوردن با هیأت سعی داشت
خودداری کند ،بقیهی اعضای گروه او را متقاعد میکردند که در ضیافت
حضور داشته باشند .رسانهها از ورود به تاالر ضیافت منع شدند .تنها
چیزی که از درون ضیافت شنیدم ،گفتوگوی کوتاه حبیبه سرابی و
عباس استانکزی بود .استانکزی از حبیبه سرابی خواسته بود که «بیایید
در میز ما که دلها نزدیک شود ».حبیبه سرابی در جوابش گفته بود:
«ما همیشه جرأت این را داریم که آنجا بیاییم .مهم این است که شما
جرأت این را دارید که در میز ما بیایید ،بفرمایید!» ضیافت تمام شد.
عباس استانکزی در میز سرابی نرفت و سرابی در میز استانکزی ،اما در
شماری از میزهای غذاخوری طالبان و هیأت افغانی مدغم بودند و قبل
از آن احوالپرسیهای متفاوت :از دستدادن ساده و بدون شناخت تا
بغلکشیها و خوشگوییهای گرم.
طالبان؛ کمپیدا و پرسروصدا
من اولینبار رهبران طالبان را لحظاتی پس
از ورود به هوتل دیدم .عباس استانکزی ،سهیل
شاهین ،مولوی حنفی و مولوی متقی چهار عضو
تیم سیاسی طالباناند که ماههاست کار سیاسی
گروه طالبان را در ترکیب تیم سیاسی این گروه
انجام میدهند .در اولین سالم و ماندهنباشی از
خبرنگاران پرسیدند و تیم داخلی ما .بهصورت
عجیب متوجه شدم که اسامی بسیاریها
برایشان آشناست و عجیبتر درخواستی بود
که مولوی متقی مطرح کرد« :لطفا به نکات
منفی و خُ رد که از اشتباه انسانهاست ،توجه
نکنید .هر انسانی خطا میکند .توجه رسانهها
روی نکات منفی میتواند گفتوگو و پروسه
را آسیب بزند .بخیر مردم افغانستان است که از
اینجا با پیام مثبت خارج شویم».
طالبان تازه از آخرین ساعات جلسهی
روز هفتم از هفتمین دور گفتوگوهایشان
با مذاکرهکنندگان امریکایی آمده بودند .چند

پرسروصداتر است از هیأت افغانی با تنوع
بینظیری که دارد.
آتشبس ،مذاکره یا دست خالی؟
هیأت افغانستان با وجود اختالفات،
سردرگمی درخواستها و ناهماهنگیهای
سیاسی ،روی سه خواست اساسی نظریات
مشترک دارند .اولین و اساسیترین خواست،
کسب توافق طالبان برای اعالم یک آتشبس
است .دولت و گروههای سیاسی مخالف
حکومت غنی بهصورت مشترک خواست
اصلیشان اعالم آتشبس است .اما تالشهای
قبلی در مسکو و کابل و دوحه ،دستیابی به
این توافق را دشوار کرده است .هیأت درحالیکه
آتشبس میخواهند ،پذیرش این درخواست
را به دالیل متعددی ناممکن میدانند .خواست
مشترک آتشبس در میان بحثهای متعدد
بهنحوی خالصه میشوند به یک خواست غیر
روشن دیگر :کاهش خشونت در افغانستان.
آخرین حملهی انتحاری که همزمان بود با

ذکی دریابی

آغاز مذاکرات بیناالفغانی ،حدود  200زخمی
برجاگذاشت.
بر
فشارها
خشونت،
افزایش
اشتراککنندگان در نشست بیناالفغانی را
بیشتر میکند تا مردم بپرسند که در میان
موجی از خشونتها ،این گفتوگوهای
تعارفی پیدرپی برای چه صورت میگیرد؟
این فشار را میتوان در تک تک هیأت
اشتراککننده از افغانستان حس کرد .آنها
ضمن توافق برای درخواست آتشبس ،نگران
این هستند که گفتوگوهای تعارفی به مراحل
سیاسیتر نینجامد و درخواست مردم برای
آتشبس نیز بینتیجه بماند.
با وجود که طالبان پذیرش آتشبش را
منوط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان
میکنند ،بهنظر میرسد دو طرف امیدوارند که
بهزودی از مرحلهی «گفتوگوی بیناالفغانی»
به مرحلهی «مذاکرات سیاسی» بیناالفغانی
برسند .این دومین خواست هیأت افغانستان
است .هیأت افغانستان و گفتوگویی که سهیل
شاهین سخنگوی طالبان با رسانهها داشت،
امیدوارند که اگر هیچ نتیجهای از این نشست
گرفته نشود ،این نشست یک گام اساسی برای
شکستن یخها و نزدیکشدن به مرحلهی
مذاکرات سیاسی داخلی باشد؛ مرحلهای که
نظام سیاسی ،حقوق اساسی شهروندان ،قانون
اساسی و ارزشهای جهان شمول و اسالمی
را معین و حدود آن را مشخص خواهد کرد.
سومین خواست مشترک ،صدور یک
قطعنامه یا اعالمیه است؛ اعالمیهای که در
خوشبینانهترین حالت برای برقراری آتشبس
چراغ سبز روشن کند یا دستکم زمان احتمالی
شروع «مذاکرات بیناالفغانی» را مشخص و اگر
این طور نشود ،صدور اعالمیهای که در مورد
بعضی دستآوردها و نگرانیهای موجود،
پاسخهای اطمینانبخشتری به مردم بدهد.
انتظار باال نداشته باشیم
هنوز دشوار است که نتیجهی نشست را
برشماریم .اما سیاستمداران و اشتراککنندگان
این نشست گفتوگوهای مفصلی با هم
خواهند داشت .برخالف روند مسکو که ایراد
سخن توسط افراد و مقامات بلندپایهی سیاسی
و قومی بود ،نشست دوحه از نصف روز اول
به واحدهای کوچکتری تقسیم خواهد شد
و موضوعات مشخصتری را در گروههای
کوچک کاری به بحث خواهند گرفت.
طالبان در این نشست با گروههای متعدد
اجتماعی و ِسنی روبهرو شدهاند .این جلسه با
نواقصی تا حدودی بازتابی از افغانستان پس
از  2001است .جوانان ،نمایندگان جامعهی
مدنی ،اقلیتهای دینی ،رسانهها ،گروههای
سیاسی متعدد در برابر طالبان نشستهاند و سوال
میکنند .به صحبت آنان گوش میدهند و کنار
هم در یک میز در مورد چگونگی آیندهی
افغانستان دستکم دیدگاهشان را شریک
میکنند.
شماری از اشتراککنندگان جوان در
صحبتهای صبح امروز ،تحوالت جدید
افغانستان را شرح دادهاند .پیشرفتها در مورد
نهادها ،کیفیت آموزش ،تجارت ،تنوع فرهنگی
و ارزشی موضوعاتی است که برای طالبان
شمردهشمرده ایراد شده است.
با این وجود ،پیشرفت واقعی در مذاکرات
منوط به توافق امریکا با طالبان است .طالبان
میگویند که آمادهی مذاکره و آتشبس و
تقسیم قدرتاند ،اما به شرط خروج نیروهای
امریکایی از افغانستان .طالبان میخواهند به
مرحلهی مذاکره و آتشبس برسند ،اما بهنظر
نمیرسد این اتفاق بهزودی رخ دهد .دستکم
چند ماه دیگر تا زمان مذاکرات احتمالی وقت
الزم است؛ مدتی که بتواند توافق امریکا
و طالبان را نهایی و در سطح داخلی برای
مذاکرات و چانهزنی سیاسی برای ساختار
نظام ،قانون اساسی ،مشارکت و تقسیم قدرت
ذهنیتها را آماده کند.
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تشدید خشونت ،امید به صلح را کاهش داده است
در ماه جون در جستوجوی احساس
گمشدهای به ولسوالیهای جنگزدهی
افغانستان سفر کردم .من یک سال قبل هم
در جریان آتشبس سهروزهی ماه جون 2018
از این مناطق بازدید کرده بودم .آتشبس
سهروزهی ماه جون اولین آتشبس سرتاسری
در افغانستان از زمان حملهی ایاالت متحده
به این کشور بود .در آن سه روزِ جادویی،
جنگجویان طالبان دشمنانشان را به آغوش
کشیدند و با نیروهای امنیتی افغان تعطیالت
عید فطر را جشن گرفتند .مردم ،پیر و جوان
به خیابانها ریختند و پرچم دو طرف را به
اهتزاز درآوردند .جوانان در بازارها با صدای
طبل و دهل به رقص و شادی پرداختند .بهنظر
میرسید که جنگ پایان مییابد.
اما حاال آن امیدواریها از بین رفته
است .من امسال در جریان تعطیالت عید
فطر به همان مناطق در مراکز قدرت طالبان
در والیت وردک ،غزنی و پکتیکا رفتم و
شاهد تفاوت شدیدی بودم .مردم بهسختی
میتوانستند احساسات یک سال قبلشان را
به یاد بیاورند .آتشبس بهسان خاطرهای از
سالهای دور میماند .بهنظر میرسید کسی به
گفتوگوهای صلح که طی سال گذشته بین
طالبان و ایاالت متحده جریان داشته ،توجهی
ی آنها افزایش شدید
ندارد .نگرانی فور 
خشونت در مناطقشان و داستانهایی از زخم
و رنجی که از تشدید کارزار حمالت هوایی
و حمالت شبانهی نیروهای امریکایی و افغان
ناشی میشود ،بود.
مقامات نظامی امریکا به گروه بحران
گفتهاند که هدف از افزایش فشار بر طالبان
و حمالت بر مراکز قدرت این گروه ،تشویق
شورشیان به نرمکردن رویکردشان نسبت به
گفتوگوهای صلح است .افزایش حمالت
هوایی بخشی از این استراتژی است .در  9ماه
پس از آتشبس سهروزهی ماه جون ،2018
افغانستان با پنجهزار و  914حمله ،یعنی
بیش از  50درصد افزایش نسبت به مدت
زمان مشابه در سال قبل ،شاهد بیشترین
تعداد حمالت هوایی بود .بخش عمدهی این
حمالت بر مناطق روستایی متمرکز بود؛ جایی
که بهطور عموم گزارشدهی دربارهی زندگی
روزمرهی مردم و تاثیر درگیری بر آنها اندک
است .اینکه برداشت ساکنان این مناطق از
افزایش فعالیت نظامی و حمالت هوایی و
ش آنها چگونه است،
تاثیر این کارزار بر نگر 
در مقایسه با تجارب خشونت در مناطق
شهری کمتر مورد بحث قرار میگیرد.
بارا ِن بمب آرامش نسبی را که سالها در
مناطق تحت کنترل طالبان وجود داشت درهم
شکسته است .شورشیان طالب سالهاست
بر بخشهایی از مناطق روستایی افغانستان
بهعنوان قلمروشان حکومت کرده و حس
امنیت و ثبات را برای مردم محلی ایجاد
کردهاند .امسال ،نیروهای دولتی با حمایت
جنگندههای امریکایی ،این روستاها را در
تعقیب شورشیان طالبان زیرورو کردهاند.
عملیاتهای نیروهای دولتی جنگ را به
خانههای مردم در مناطق تحت کنترل طالبان
کشانده و برخی از روستاییها طالبان را به
پناهگرفتن در میان غیرنظامیان متهم میکنند.
با اینحال ،من اغلب در جریان سفرم
داستانهایی را شنیدم که بازتابدهندهی
خشم و رنجش مردم از امریکاییها و متحدان
محلی آنها بود.
یکی از بزرگان قبیلهای وضعیت را چنین
شرح داد:
«حساب تعداد افرادی را که میشناسم
و از بهار سال جاری جانشان را در حمالت
هوایی از دست داده یا در جریان حمالت
شبانه بازداشت شدهاند ،از دستم در رفته است.
درست است که طالبان نیز کشته و بازداشت
شدهاند ،اما همهی آنها طالب نبودند .حتی 50
درصد آنها طالبان نبودند .نیروهای خارجی
و دولتی بهصورت خودسرانه میجنگند.

آیا آنها میخواهند به این خاطر که طالبان
تصمیم گرفتهاند در اینجا زندگی کنند ،ما
غیرنظامیان را تنبیه کنند؟ جرم ما چیست؟
گیرافتادن بین دو طرف جنگ؟»
یک زن  45ساله که مادر هشت فرزند
است گفت که انفجارهای شدید دخترش را
بیهوش کرده بود و حاال به نظر میرسد که
مداوم در حالت شوک قرار دارد .او وحشت
ناشی از حمالت هوایی را چنین توضیح داد:
«باران بمب کل ماه رمضان را جهنم
ساخته بود .یکی از آن روزها من و بچههایم
مجبور شدیم برای درامانماندن از بمبارانها
تا شب در اصطبل گاوها پنهان شویم و حتا
صبحان هیمان را همانجا بخوریم .طالبان در
اطراف خانهی ما در حال حرکت بودند و
هواپیماها از آسمان آنها را تعقیب میکردند.
فکر میکردیم که صدای ممتد بمباران و
انفجار ما را َکر میکند .ما آن روز زنده ماندیم
و خیلی خوشبخت هستیم که تا حاال زندگی
میکنیم».
این مردان و زنان حاال از آسمان
میترسند و دیدن جنگندهای در هوا آنها را

نیروهای طرفدار دولت کشته شدهاند تا
شورشیان .در یک دههی گذشته که یوناما
شروع به ثبت تلفات کرده ،این اولینبار
است که نیروهای طرفدار دولت بیشتر از
شورشیان در کشتهشدن غیرنظامیان دخیل
بودهاند .برخی از تحلیلگران میگویند
که این روند بیش از دو سال پیش شروع
شد ،زمانی که طالبان در تالشی برای بهبود
مشروعیت سیاسیشان شروع به توجه و
دقت بیشتر در عملیاتهایشا ن کردند .با
اینحال ،تلفات غیرنظامی ناشی از حمالت
جنگجویان طالبان همچنان ادامه دارد .آنها
همین اواخر (اول جوالی) موتربمبی را در
نزدیکی یک ساختمان دولتی در کابل منفجر
کردند .اما حمالت این چنینی و در مقیاس
کالن کمتر شده است؛ زیرا شورشیان طالبان
به ترور هدفمند ـاغلب با استفاده از بمب
مقناطیسیـ رو آوردهاند که به غیرنظامیان
کمتر آسیب میرساند.
موج جدید خشونت بهدنبال الگوی
دیرینهی تشدید جنگ در ده سال گذشته راه
افتاده است و هر دو طرف پیوسته فرصت
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گروه بینالمللی بحران ـ برهان عثمان

گرفت و این جنگ احتماال در سال  2019نیز
مرگبارترین جنگ جهان خواهد ماند.
افزایش درگیری و حمالت هوایی
بسیاری از مردم را به ترک خانههایشان
مجبور کرده است .یک معلم مکتب از والیت
وردک به گروه بحران گفت:
«ما اغلب فکر میکردیم که بدترین
دورهی جنگ را پشت سر گذاشتهایم .اما
امسال واقعا بدترین سال بوده است .ما
همیشه در آتشباری و زدوخورد دو طرف
گیر میمانیم .درگیری بهصورت دیوانهواری
شدت یافته است .تعدادی از روستاییها و
بستگان من مجبور شدند که خانههای شان
را ترک و به شهر نقل مکان کنند .ما فکر
میکردیم که دوران جنگ و آوارگی مردم به
پایان رسیده .ولی ما دوباره شاهد آن هستیم،
شاهد بدترین آن».
در  29جون و در میانهی خشونت
روزافزون ،ایاالت متحده و طالبان دور هفتم
گفتوگوهای دو جانبه را به هدف توافق در
مورد شرایط خروج نظامی ایاالت متحده و
تعهد طالبان برای مقابله با تروریسم فراملی،

باران بمب آرامش نسبی را که سالها در مناطق تحت کنترل طالبان وجود داشت درهم شکسته است .شورشیان
ِ
طالب سالهاست بر بخشهایی از مناطق روستایی افغانستان بهعنوان قلمروشان حکومت کرده و حس امنیت و
ثبات را برای مردم محلی ایجاد کردهاند .امسال ،نیروهای دولتی با حمایت جنگندههای امریکایی ،این روستاها را
در تعقیب شورشیان طالبان زیرورو کردهاند .عملیاتهای نیروهای دولتی جنگ را به خانههای مردم در مناطق تحت
کنترل طالبان کشانده و برخی از روستاییها طالبان را به پناهگرفتن در میان غیرنظامیان متهم میکنند.
به وحشت میاندازد .در زمین ،آنها از طالبان
نگران هستند .شورشیان گاهی اوقات در میان
غیرنظامیان پناه میگیرند .در والیت غزنی من
شکایاتی از سوی روستاییها شنیدم مبنی
بر اینکه شورشیان وقتی تحت تعقیب قرار
میگیرند ،به خانههای غیرنظامیان عقبنشینی
میکنند .مردم از آنها میخواهند که
خانههایشان را ترک کنند ،اما جنگجویان
طالبان پاسخ میدهند که «جان شما بیشتر
از جان ما ارزش ندارد .فکر میکنید که در
رگهای شما خون جاری است و در رگ
ما آب؟»
الگوهای خشونت در حال تغییر است.
در گذشته بخش عمدهی تلفات غیرنظامیان
از جانب شورشیان بود .امسال این الگو
تغییر کرده است .آخرین موج درگیریها
در افغانستان نشان میدهد که غیرنظامیان
بیشتر توسط نیروهای بینالمللی و متحدان
افغانشان کشته شدهاند.
در ماه مِی یوناما گزارش داد که در ربع
اول سال  2019بیشتر غیرنظامیان توسط

تنشزدایی را از دست میدهند .از سال 2001
تعداد کشتهشدگان ،مجروحین و آوارگان این
جنگ پیوسته در حال افزایش بوده است .در
سال  2014پس از اینکه بیش از  100هزار
نیروی خارجی از این کشور خارج شدند و
مسئولیت امنیت را به نیروهای افغان تحویل
دادند ،برخی از ناظران امیدوار بودند که
خشونت فروکش میکند .آنها فکر میکردند
که طالبان اهمیت و جایگاه خود را از دست
میدهند و با خروج نیروهای بینالمللی،
نمیتوانند ادامهی جنگ را توجیه کنند .با
اینحال ،طالبان با اشاره به هدفشان برای
از بینبردن تمام نیروهای خارجی بهعنوان
توجیه مستمر برای جنگ ،نیرویشان را
از دست ندادند .با کاهش تعداد نیروهای
امریکایی در افغانستان ،شورشیان کارزار
نظامیشان را تقویت کردند .شهرهای عمده
در معرض تهدید قرار گرفت و حتا برخی
از مناطق شهری تحت کنترل طالبان درآمد.
در سال  ،2018درگیری افغانستان بیش از
هر منازعهی دیگری در جهان جان مردم را

در دوحهی قطر آغاز کردند .دیپلماتهای
اروپایی امیدوارند که در طول تابستان
گفتوگو میان طالبان و سایر جناحهای افغان
را تسهیل کنند .این اقدامات امیدواریهایی را
برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانها ایجاد
کرده است .بدون مذاکرات صلح بیناالفغانی،
توافق ایاالت متحده و طالبان به جنگ پایان
نخواهد داد .با اینحال ،توقف خشونت در
خالل این گفتوگوها بعید بهنظر میرسد؛
امری که خُ لق افغانهای عادی را در مورد
روند صلح تنگ میکند .خشونت حتا ممکن
است از این هم شدیدتر شود ،زیرا همهی
طرفها در میدان جنگ بهدنبال اهرم فشار
برای مذاکره هستند.
من در هفتههای اخیر با فرماندهان طالبان
و فرستادههای سیاسی آنها نیز صحبت کردم
و بهنظر میرسد که نگران این نیستند که
افزایش فشار نظامی از جانب آنها ممکن
است فضای صلحخواهی را تخریب کند.
همچنین به نظر نمیرسد که افزایش حمالت
هوایی نگرش طالبان نسبت به جنگ و صلح

مترجم :جلیل پژواک

را نرم کرده باشد .یک فرمانده طالبان به من
گفت« :آنها هر قدر که توانش را داشته
باشند میتوانند بمباران و فشار نظامی را
افزایش دهند .ما نیز به همان اندازه فشار را
افزایش خواهیم داد .ما از مرگ نمیترسیم.
جنگجویان مان به آخر نمیرسد .فشار
آنها فقط ما را قویتر و سازش را دشوارتر
میکند».
اگر طالبان از افزایش بمباران نگران
هستند ،آیا شورشیان خط مقدم این گروه
رهبری شان را برای خروج از مذاکرات صلح
تحت فشار قرار دادهاند؟ تا حال که چنین به
نظر نمیرسد .فرستادگان طالبان در دوجه به
طور منظم آخرین تحوالت میز مذاکره را با
فرماندهان ارشد شان در میدان جنگ شریک
و در مورد استراتژی سیاسی با آنها مشورت
میکنند؛ امری که حس بازی سیاسی را به
جنگجویان میبخشد و اینکه دیپلماسی شاید
ارزش امتحانش را داشته باشد .چنانکه یک
فرمانده طالبان میگوید:
به ما گفته نشده است که به خاطر
مذاکرات در عملیات مان تغییری بیاوریم .ما
برنامه نظامی ساالنه خود را در فصل زمستان
ریختهایم و مطابق برنامهریزی پیش میرود.
وقتی دیدیم طرف دیگر فشار نظامیاش
را افزایش میدهد ،ما هم تصمیم گرفتیم
عملیاتهای مان را تشدید کنیم .اما تا کنون
در مذاکرات صلح شاهد چیزی نبودهایم
که باعث شود ما در مورد توقفی در جنگ
مان فکر کنیم .ما به مبارزهی مان بیتوجه
به گفتوگوها ادامه خواهیم داد .اما شک و
تردید روزافزون مان بر این است که مبادا این
گفتوگوها فقط بازی باشد که امریکاییها از
آن برای فریبدادن ما و خریدن زمان استفاده
میکنند .وقتی این شک ما به یقین تبدیل شود
من مطمئنم که رهبری [ما] تصمیم میگیرد [از
گفتوگوها] خارج شود».
در میان جنگجویان خطمقدم طالبان
هنوز امیدواریهایی وجود دارد که گفتوگوها
شاید بتواند منجر به پیشرفت شود .با اینحال،
طوالنیشدن روند گفتوگوها ممکن است
کادرهای نظامی طالبان را بیقرار کند .در
صورتی که نشانهای از حداقل آغاز یک
توافق و معامله دیده نشود ،معلوم نیست که
آنها تا چه مدت دیپلماسی را تایید میکنند.
گفتوگوهای بسیاری که من شاهدش بودهام
مرا به این فکر واداشته که دور هفتم مذاکرات
میتواند نقطهعطفی برای این روند نوپای
صلح باشد.
اگر پیشرفتی در میز مذاکره صورت
بگیرد ،بهرغم افزایش فشار نظامی صورت
خواهد گرفت نه به دلیل آن .طالبان سازش در
برابر حمالت هوایی ایاالت متحده را خالف
غیرتشان میدانند .حتا اگر طالبان درد ناشی
از افزایش فشار نظامی را بر بدنهی این گروه
حس کنند و بهشدت ضربه بخورند ،غیرت به
آنها اجازه نخواهد داد پیشنهاداتی را قبول
کنند که آنها را در برابر شدتگرفتن درگیری
ناتوان جلوه دهد .این برای طالبان و حامیان
آنها بزدلی خواهد بود.
با وجود وضعیت ناامیدکنندهی جوامعی
که خشونت را تجربه میکنند ،درسی که از
آتشبس سال گذشته باقی مانده ،این است
که خلق و خوی جامعه و طرفین درگیری
میتواند به سرعت تغییر کند .در جریان
سه روز آتشبس سال گذشته ،کسی صدای
تیراندازی و انفجار و بمباران نشنید و این
میتواند دوباره اتفاق بیفتد .یک استاد دانشگاه
در والیت غزنی میگوید که او شخصا امیدوار
است« :آتشبس سال گذشته بهعنوان تریلر
فیلم صلحی عمل میکند که مردم مدتها
انتظارش را میکشیدند .اینگونه است که
وقتی طرفین صلح را انتخاب میکنند ،اتفاقات
خوب شروع میشود .وقتی دو طرف آشتی
کنند کینهها و خصومتها با شادی و جشن
صلح یک شبه از بین میرود».

دوشنبه

 ۱۷سرطان ۱۳۹۸
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حمالت ارتش سوریه و روسیه در ادلب «جان بیش از  ۵۴۰غیرنظامی را گرفته است»

اطالعــات روز :یــک گــروه
ناظــر بــر جنــگ داخلــی ســوریه
۵۴۴
دســتکم
میگویــد
غیرنظامــی در حمــات اخیــر
دولــت ســوریه و ارتــش روســیه
بــه ادلــب ،جــان خــود را از دســت
دادهانــد .دمشــق و مســکو حملــه بــه
غیرنظامیــان را رد کردهانــد.
گــروه «شــبکه ســوری بــرای

حقــوق بشــر» کــه در بریتانیــا مســتقر
اســت و بــه نهادهــای ملــل متحــد
گــزارش میدهــد ،هــر دو ارتــش
روســیه و ســوریه را متهــم بــه انجــام
«حمــات عمــدی» بــه غیرنظامیــان
در مناطــق تحــت کنتــرل شورشــیان
در اســتان ادلــب و همجــوار آن
کــرده اســت.
بــه گــزارش رادیــو فــردا ،ایــن

اطالعـات روز :اجسـاد چهـارده افسـر ارشـد نیـروی
دریایـی روسـیه کـه هفتهی گذشـته بر اثر آتش سـوزی در
یـک زیردریایـی اتمی این کشـور جـان باختند ،روز شـنبه
بـه خـاک سـپرده شـد .ایـن در حالـی اسـت کـه جزئیات
ماموریـت آنهـا و چگونگـی این سـانحه هنوز فاش نشـده
است.
اجسـاد ایـن  ۱۴ملـوان زبـده در گورسـتان
سرافیمسـکویه در شـهر سـنت پترزبـورگ و تحـت تدابیر
شـدید امنیتـی دفـن شـد.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی ،بـرای همـهی آنهـا
مراسـم خاکسـپاری همـراه بـا تشـریفات و ادای احتـرام
نظامـی برگـزار شـد و چهـار نفـر از آنـان کـه همگـی
کاپیتـان بودنـد هـم باالتریـن مدال شـجاعت کـه «قهرمان
فدراسـیون روسـیه» نـام دارد دریافـت کردنـد.
کرملیـن هنـوز جزئیـات ماموریتـی را کـه در خلال
آن ایـن سـانحه روی داد ،فـاش نکـرده اسـت .حتـا نـام
زیردریایـی آسـیبدیده هـم هنـوز رسـما اعلام نشـده
اسـت ،چرا که کرملین آن را بخشـی از اسـرار فوق سـری
نظامـی خوانـده اسـت.
مسـکو گفتـه ایـن چهـارده نفـر پـس از آتشسـوزی
بـا رشـادت مانع از سـرایت حریق بـه بخش موتـور اتمی
زیردریایـی شـدند و بـر اثر استنشـاق دود سـمی در بخش
باتـری خفه شـدند.
آن طـور کـه گـزارش شـده تلاش بـرای مخفـی نگه
داشـتن اسـرار مربـوط بـه این سـانحه تـا حدی اسـت که
روز شـنبه (ششـم جـوالی) دروازههـای گورسـتان محـل
دفـن را مامـوران دژبانـی ارتـش قـرق کرده بودنـد و یکی
از مقامهـای روسـی هـم بـه خبرگـزاری فرانسـه گفتـه
هویـت حاضران در مراسـم خاکسـپاری هـم محرمانه بوده

گــروه میگویــد دســتکم ۱۳۰
کــودک در میــان قربانیــان هســتند
و بیــش از  ۲۱۰۰غیرنظامــی نیــز
زخمــی شــدهاند.
فاضــل عبدالغنــی ،مدیر «شــبکه
ســوری بــرای حقــوق بشــر» ،بــه
رویتــرز گفتــه در حمــات «عمــدی»
ارتــش روســیه و ســوریه ،مراکــز
امدادرســانی نیــز هــدف قــرار

گرفتهانــد.
ادلــب در شــمال غــرب ســوریه
واقــع اســت و پــس از آنکــه بشــار
اســد ،رییسجمهــوری روســیه،
موفــق شــد کنتــرل مناطــق مختلــف
را دوبــاره در دســت گیــرد ،محــل
حضــور میلیونهــا ســوری ،و نیــز
گروههــای مختلــف شورشــی،
بهطــور مشــخص اســامگرایان و
گروههــای جهــادی ،شــده اســت.
حاکیســت
گزارشهــا
نیروهــای دولتــی ســوریه از بهــار
بــر حمــات خــود بــه مناطــق
باقیمانــده در کنتــرل شورشــیان
افزود هانــد.
در میانــه جــواز رییسجمهــوری
امریــکا از ســوریه و متحــدان آن
خواســت بــه بمبــاران ادلــب کــه «بــه
کشــتار انبــوه بســیاری از غیرنظامیان»
انجامیــده ،پایــان دهنــد .در همــان
زمــان امــا مســکو گفتــه بــود وظیفــه
ترکیــه اســت کــه جلــوی «حمــات
شورشــیان بــه غیرنظامیــان و
روسهــا» را بگیــرد.
«شــبکه ســوری بــرای حقــوق

بشــر» میگویــد اطالعــات تــازه از
رونــد رخدادهــا را از  ۱۲۰عضــوی
کــه داخــل و خــارج از کشــور دارد،
بــه دســت آورده اســت.
ســازمان دیدبــان حقــوق بشــر
کــه در ایــاالت متحده مســتقر اســت،
نیــز میگویــد حمــات مشــترک
ارتشهــای ســوریه و روســیه،
بــا بمبهــای خوشــهای و دیگــر
تســلیحات آتــشزا انجــام میشــود
و پیامدهــای آن بــه گســتره وســیعی
از مناطــق مملــو از غیرنظامیــان
رســیده اســت.
بمبهــای آتــشزا دربرگیرنــده
عوامــل آتشافــروز هســتند و
معمــوال بــا هــدف ســوزاندن و
آتشســوزی گســترده پــس از
بمبــاران ،بــه کار گرفتــه میشــوند.
ســازمانها و نهادهــای مختلــف
بینالمللــی شــدیدا بــا اســتفاده از
بمبهــای خوشــهای مخالفــت
کردهانــد .کنوانســیون ســازمان
ملــل در مــورد ممنوعیــت اســتفاده
از برخــی ســاحهای متعــارف،
حمــات بــا بمبهــای آتــشزا

علیــه غیرنظامیــان را منــع کــرده
اســت.
مســکو و دمشــق حملــه بــه
غیرنظامیــان و هــدف قــرار دادن
آنهــا بــا بمبهــای خوشــهای یــا
تســلیحات آتــشزا را رد کردهانــد.
ســفیر روســیه در ســازمان
ملــل گفتــه تمامــی عملیــات نظامــی
«علیــه تحریــکات تروریســتها
انجــام میگیــرد».
آنتونیــو گوتــرش ،دبیــرکل
ســازمان ملــل ،مــاه گذشــته از
روســیه و ترکیــه خواســته بــود
بــه اوضــاع در ادلــب ســامان داده
و جلــوی بحرانــی کــه «فاجعــه
انســانی» توصیــف کــرده بــود را،
بگیرنــد.
روســیه و ترکیــه ســال پیــش بــر
ســر ایجــاد مناطــق کاهــش تنــش در
شــمالغرب ســوریه توافــق کردنــد.
گفتــه میشــود شــماری در حــدود
ســه میلیــون نفــر در حــال حاضــر
در ادلــب بــه ســر میبرنــد کــه ســه
برابــر جمعیــت ایــن منطقــه پیــش از
آغــاز جنــگ داخلــی ســوریه اســت.

روسیه اجساد ملوانان سانحهی زیردریایی اتمی را به خاک سپرد

ا ست .
دیمیتری رازمیسـلوف ،دوسـت یکی از ملوانان کشـته
شـده به خبرگـزاری فرانسـه گفتـه دیمیتری سـولویف در
حالی کشـته شـده کـه همسـرش بـاردار اسـت« :دیمیتری
خیلـی متوجـه و دقیـق بـود و دسـتورات را بـدون اشـتباه
عملـی میکـرد« :خیلـی دشـوار اسـت کـه فهمیـد دقیقـا
چـه اتفاقـی افتـاده کـه او تشـخیص داده حتی بـا توجه به
وضعیـت همسـرش دسـت بـه چنیـن اقدامـی بزند».
روز پنجشـنبه گذشـته نیـروی دریایـی روسـیه اعلام
کـرد نقـص باتـری علـت آتشسـوزی در ایـن زیردریایی
اتمـی بوده اسـت.
زیردریایـی هـم اکنـون به پایـگاه سورمورسـک منتقل
شـده کـه مقـر اصلـی نـاوگان شـمالی نیـروی دریایـی
روسـیه اسـت.
نـام و مـدل ایـن زیردریایـی فـاش نشـده اسـت،
امـا نشـریه دولتـی روزیسـکایا گـزت نوشـته ایـن یـک
زیردریایـی نظامـی ویـژه تحقیـق و تجسـس در بخـش
عمیـق دریـا بـوده و هنگامـی کـه در حال ژرفسـنجی در
کف آبهای قطب شـمال بوده دچار سـانحه شـده اسـت.
ایـن نشـریه روسـی نوشـته سـانحه زمانـی کـه
زیردریایـی در عمیقتریـن بخـش دریـا بـوده روی داده
اسـت.
جزئیـات ماموریـت این زیردریای فاش نشـده اسـت،
امـا روسـیه همچـون کانـادا و امریـکا و سـایر کشـورهای
دارای سـهم در قطب شـمال ،مشغول تجسـس و نقشهیابی
در اعمـاق آبهـای قطبـی اسـت تـا بـا ادعـای ارتبـاط
جغرافیایـی میـان سـرزمینهای شـمالی روسـیه و ایـن
مناطـق خـود را واجد اسـتخراج منابع غنی نفـت و گاز در
قطـب شـمال بداند.

مهمترین تراژدیهای سوانح زیردریایی
یک :در سـال ( ۲۰۱۷دو سـال پیش) خبر ناپدیدشـدن
زیردریایـی ایآرای نیـروی دریایـی آرژانتیـن چنـد روزی
در صـدر اخبـار جهـان قـرار گرفـت .ایـن زیردریایـی بـا
 ۴۴سرنشـین در حـای کـه در آبهـای جنـوب اقیانـوس
اطلـس در حـال گشـتزنی بـود دچـار انفجار شـد و همه
سرنشـینان آن جـان باختنـد .بقایـای الشـه آن سـال بعد از
آب گرفته شـد.
دو :در سـال  ۲۰۰۳هـر  ۷۰سرنشـین زیردریایـی
«دیـوار بـزرگ» چیـن بـر اثـر خفگی جـان باختنـد .علت
نقـص در موتـور دیزلـی ایـن زیردریایـی اعلام شـد کـه
موجـب مکـش اکسـیژن داخـل کابیـن شـد.
سـه :در سـال  ،۲۰۰۰زیردریایی کورسـک روسـیه در

جریـان یـک مانـور نظامـی بـر اثـر دو انفجار که بـه علت
منفجـر شـدن یـک اژدر گـزارش شـد بـا  ۱۱۸خدمـه بـه
قعـر دریـای بارنتـز رفت .غواصان نـروژی بعدا یادداشـتی
از یکـی از اجسـاد پیـدا کردند که نشـان مـیداد  ۲۳نفر از
خدمـه کورسـک از ایـن انفجارهـا جان سـالم بـه در برده
بودنـد امـا چشـم انتظـار رسـیدن کمک جـان دادند.
چهـار :زیردریایـی یـواساس اسـکورپیون در سـال
 ۱۹۶۸در اقیانـوس اطلـس بـا  ۹۹سرنشـین غـرق شـد؛
علـت انفجـار احتمالـی یـک اژدر گـزارش شـد.
پنـج :در سـال  ۱۹۶۳زیردریایـی امریـکای یـواساس
ترشـر در هنـگام تمریـن اعـزام بـه اعمـاق دریـا بـه
همـراه  ۱۲۹ملـوان غـرق شـد و بزرگتریـن تـراژدی
زیردریاییهـای جهـان تـا امـروز را رقـم زد.

سفیر بریتانیا در واشنگتن:

اطالعــات روز :کیــم داروچ ،ســفیر
بریتانیــا در واشــنگتن ،در یادداشــتهای
محرمانــه خــود دونالــد ترمــپ را
«بیعرضــه و ناکارآمــد» توصیــف کــرده
اســت .داروچ سیاســتهای ترمــپ در
قبــال ایــران را هرجومرجآمیــز خوانــده
و بــا تردیــد در ســخنان او دربــاره لغــو
حملــه بــه ایــران پــس از ســرنگونی
پهپــاد امریکایــی ،تاکیــد کــرده کــه ترمــپ
بهدلیــل نگرانیهــای انتخاباتــی از ابتــدا
چنیــن انگیــزهای نداشــت.
ایــن توصیفهــای ســفیر بریتانیــا
از شــخصیت و سیاســتهای دونالــد
ترمــپ ،بخشــی از تحلیلهــای محرمانـهای
اســت کــهکیــم داروچ ،ســفیر بریتانیــا در
واشــنگتن ،طــی یادداش ـتهای دیپلمایتــک
خــود بــه وزارت خارجــه بریتانیــا ارایــه
کــرده ،امــا اکنــون افشــا و رســانهای شــده
اســت.
کیــم داروچ ۶۵ ،ســاله ،مشــاور پیشــین
امنیــت ملــی بریتانیــا ،از دیپلماتهــای بــا

ترمپ بیعرضه و سیاستش در قبال ایران ناکارآمد است

ســابقه ایــن کشــور اســت کــه از ابتــدای
ســال  ۲۰۱۶ســفیر بریتانیــا در واشــنگتن
اســت.
بــه گــزارش ایــران انترنشــنال ،ســفیر
بریتانیــا در یادداشــتهایی بــه ارزیابــی و
توصیــف ترمــپ و اطرافیانــش پرداختــه
اســت امــا اکنــون ایــن یادداشــتها بــه
رســانهها درز پیــدا کــرده اســت.

در یکــی از تازهتریــن گزارشهــای
داروچ کــه تاریــخ  ۲۲جــون ،کمتــر از
دو هفتــه پیــش را دارد ،ســفیر بریتانیــا در
واشــنگتن بهشــدت از سیاســت خارجــی
عجیــب و غیرعــادی ترمــپ دربــاره
ایــران انتقــاد کــرده و ایــن سیاســتها را
ناهماهنــگ و پرهرجومــرج دانســته کــه
ســبب ایجــاد تــرس و وحشــت از درگیــری

نظامــی د ر پایتختهــا شــده اســت.
داروچ همچنیــن در ســخنان ترمــپ
مبنــی بــر اینکــه او پــس از ســرنگونی
یــک هواپیمــای بــدون سرنشــین امریکایــی
حمــات موشــکی علیــه ایــران را لغــو
کــرده ،زیــرا  ۱۵۰نفــر کشــته میشــدند،
تردیــد کــرده اســت.
او گفتــه کــه ترمــپ از ابتــدا هــم
قصــد و انگیــزهای بــرای ایــن کار نداشــت
و بیشتــر نگــران ایــن بــوده وعدههایــی
در جریــان کمپیــن انتخاباتــی خــود در
ســال  ۲۰۱۶داده در انتخابــات آینــده
گریبانگیــرش شــود.
یادداشــتهای ســفیر بریتانیــا پــس از
آن رســانهای شــده اســت کــه ترمــپ چنــد
هفتــه پیــش ســفری رســمی بــه لنــدن بــا
تــرزا مــی ،نخســت وزیــر بریتانیــا و ملکــه
الیزابــت دیــدار کــرد.
ســفیر بریتانیــا در واشــنگتن تاکیــد
کــرده اســت کــه دوره ریاســتجمهوری
ترمــپ میتوانــد بــا ســقوط و رســوایی بــه

پایــان برســد.
او تاکیــد کــرده اســت کــه «مــا بــاور
نداریــم کــه تیــم ترمــپ بهســوی وضعیــت
نرمــال حرکــت کنــد و کمتــر ناکارآمــد،
کمتــر غیرقابــل پیشــبینی شــود.
در یکــی از یادداشــتها کیــم داروچ
اشــاره کــرده کــه ترمــپ در جریــان ســفر
مــاه گذشــته بــه لنــدن و دیــدار بــا ملکــه،
متزلــزل و بیکفایــت بــوده اســت.
او همچنیــن در یــک یادداشــت دیگــر
نوشــته اخبــاری از هرجومــرج و درگیــری
در کاخ ســفید کــه ترمــپ آن را بهعنــوان
خبــر دروغ رد کــرده ،صحــت دارد.
یــک مقــام وزارت خارجــه بریتانیــا در
واکنــش بــه رسانهایشــدن یادداشــتهای
ســفیر بریتانیــا در واشــنگتن ،گفــت:
«مــردم بریتانیــا انتظــار دارنــد ســفیران مــا
ارزیابــی صادقانــه و کاملــی از کشــور محــل
ماموریــت خــود ارایــه کننــد» امــا نظــر و
ارزیابــی ســفرا لزومــا نظــرات دولــت
بریتانیــا نیســت.
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ماتیاس دی لیخت مدافع
آژاکس ،به سرمربی یوونتوس
اطمینان خاطر داده است که
به باشگاهی غیر از یووه نخواهد
رفت.
در حالی که تصور می شد
چند روز پیش انتقال ماتایس دی
لیخت به یوونتوس قطعی شود،
این اتفاق رخ نداد تا شایعاتی
مبنی بر تالش لحظه آخری
بارسا برای جذب این مدافع
قوت بگیرد .دو روز پیش جوزپ
بارتومئو ،رئیس باشگاه بارسلونا
در پاسخ به سوالی در مورد دی
لیخت گفت که از مدت ها قبل
می داند او راهی چه تیمی خواهد
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اطمینان دی لیخت به ساری برای پیوستن به یووه

شد تا ابهامات بیشتر شود.
در ایتالیا معتقد بودند که
بارسلونا توانسته دی لیخت را
متقاعد کند و یوونتوس شانس
اندکی برای جذب او دارد ولی
دیروز توتو اسپورت و نیز دو
رسانه معتبر دیگر ایتالیایی یعنی
گاتزتا و کوریره دلو اسپورت
گزارش دادند که دی لیخت
در تماس با مائوریتزیو ساری
سرمربی یووه ،به وی اطمینان
داده است که به یوونتوس ملحق
خواهد شد و حتی در مورد ایده
های تاکتیکی این مربی باهم
صحبت کرده اند.
ستاره آژاکس ماه گذشته

مهاجم تیم ملی فوتبال آرجانتین از حضور در کنار مسی
خوشحال است و ابراز امیدواری کرد که این بازیکن هم چنین
حسی داشته باشد.
به نقل از اسکای اسپورت ،سرانجام سرمربی تیم ملی
فوتبال آرجانتین در دیدار برابر شیلی تصمیم گرفت که از زوج

ستاره برزیلی سابق بارسا همین تابستان و پس از اتمام
قراردادش با پی اس جی ممکن است بار دیگر به این تیم
برگردد.
بارسلونا قصد دارد در نقل و انتقاالت تابستانی دو مدافع
هافبک کناری را به خدمت بگیرد .بازیکنانی باکیفیت ،باتجربه
و البته ارزان قیمت.
آبی اناری ها به خصوص در جناح چپ نیاز به یک ذخیره
مطمئن برای جوردی آلبا دارند .سال گذشته پس از جدایی
لوکاس دینیه ،بارسا جانشینی برای او جذب نکرد و همین
باعث شد فشار مضاعفی به آلبا در طول فصل تحمیل شود.

لمپارد:

امیدوارم هادسون اودوی
در چلسی بماند

به بارسا نزدیک تر از دیگر تیم
ها بود و سپس پی اس جی
مذاکراتی مثبت با وی داشت و
حتی ادعا شد که نامزد و مادر

او در پاریس به دنبال خانه
هستند ولی در نهایت رابطه
خوب مینو رایوال(ایجنت دی
لیخت) با یوونتوس و نیز صحبت

دیباال :امیدوارم مسی کنار من راحت باشد
مسی و دیباال در خط حمله بهره گیرد و آگوئرو هم مهاجم
نوک باشد .هم مسی و هم دیباال بازی خوبی را در این دیدار
از خود به نمایش گذاشتند و در کسب این پیروزی سهیم
بودند هر چند که مسی اخراج هم شد .دیباال خوشحال است
که در کنار مسی درخشیده است .او گفت :من که از بازی در

ورود دنی آلوز به فهرست خرید بارسلونا

برای جناح راست نیز بارسا که خطر از دست دادن نلسون
سمدو و انتقال او به اتلتیکو را حس می کند ،به دنبال جذب

های رونالدو با این بازیکن باعث
چرخش  180درجه ای او شد تا
او حاال نزدیک تر از همیشه به
بیانکونری باشد.

کنار مسی راحت هستم و امیدوارم که او هم اینگونه باشد.
میتوانیم اگر بیشتر در کنار هم باشیم هماهنگی باالتری هم
به دست آوریم و بهتر از این ظاهر شویم .او درباره ناراحتی
اش به هنگام تعویض شدن گفت :هیچ بازیکنی دوست ندارد
که در چنین شرایط سختی تیمش را تنها گذارد.

بازیکن است.
طبق ادعای آاس ،دنی آلوز مدافع برزیلی که سابقه هشت
سال بازی برای بارسا را دارد و پس از جدایی از پی اس جی
بازیکن آزاد است ،وارد فهرست خرید کاتاالن ها شده است.
این مدافع  36ساله البته جزو اولویت های کادر فنی بارسا
نیست ولی در صورت پیدا نکردن گزینه مناسب ،برای جذب
او اقدام خواهد شد.
برای جناح چپ نیز فیلیپه لوئیس مدافع اتلتیکو که او هم
از اول جوالی بازیکن آزاد است ،مدنظر قرار دارد .جالب اینکه
جذب آلوز و لوئیس هیچ هزینه ای برای بارسا نخواهد داشت.

فرانـک لمپـارد ،سـرمربی جدیـد چلسـی
میگویـد امیـدوار اسـت کالـوم هادسـون اودوی در
ایـن تیـم بماند چـرا که ایـن پدیده جوان انگلیسـی
در برنامههایـش بـرای فصـل آینـده جایگاهـی
محـوری دارد.
بـا اینکـه کالـوم هادسـون اودوی ،پدیـده جوان
انگلیسـی چلسـی در مـاه جنـوری گذشـته از ایـن
باشـگاه خواسـته بـود بـا انتقالـش بـه تیمـی دیگـر
موافقـت کنـد و درحالیکـه بایـرن مونیـخ تالشـهای
زیـادی بـرای بـه خدمـت گرفتـن او انجـام میدهد،
فرانـک لمپـارد ،سـرمربی جدیـد چلسـی میگویـد
امیدوار اسـت نظـر اودوی درباره ترک باشـگاه تغییر
کنـد چـرا کـه او در برنامههـای فصـل آینـدهاش
جایگاهـی محـوری دارد.
از سـوی دیگـر گل میگویـد سـتاره 18سـاله
چلسـی حاضر اسـت حاال کـه ماتوریتزیو سـاری این
تیـم را تـرک کـرده و بـه یوونتـوس رفته بـا امضای
قـراردادی جدیـد و دریافت دسـتمزد 100هزار پوند
در هفتـه ،در اسـتمفورد بریـج ماندگار شـود.
لمپـارد دربـاره کالـوم هادسـون اودوی گفـت":
مـن میخواهـم بـا هادسـون اودوی کار کنـم و
دلـم میخواهـد در پیشـرفتش نقش داشـته باشـم.
او میتوانـد اینجـا در چلسـی پیشـرفت کنـد،
در باشـگاهی کـه در آکادمـیاش پـرورش یافتـه.
هادسـون اودوی میتواند بازیکنـی در کالس جهانی
باشـد چـون مـن بـه او واقعـا ایمـان دارم".
سـرمربی جدیـد چلسـی در ادامـه گفـت":
نمیدانـم سـال گذشـته جریـان او و باشـگاه دقیقـا
چـه بوده اسـت .ولـی چیزی کـه میدانم این اسـت
کـه کالـوم قبـل از آنکـه مصـدوم شـود هـر وقـت
فرصـت بازی کردن بدسـت آورده خـوب بازی کرده
اسـت .او همیشـه نشـان داده کـه چه بازیکـن قابلی
است".

کلوپ:

لیورپول باید به جام گرفتن معتاد شود

یورگـن کلـوپ سـرمربی
لیورپـول ،معتقـد اسـت کـه تیمـش
نبایـد بـه قهرمانـی اخیـر در لیـگ
قهرمانـان اکتفـا کنـد.
یورگـن کلـوپ از سـال 2016
سـرمربی لیورپـول را در اختیـار دارد
و تـا یـک مـاه پیـش نتواسـته بـود
بـه هیـچ جامـی بـا ایـن تیم دسـت
یابـد ولـی ایـن طلسـم در ماردیـد
شکسـته شـد .قرمزها بـا برتری 0-2
بـر تاتنهـام در فینال لیـگ قهرمانان

در شـهر لیورپـول گفـت «:واقعا بهتر
از حـد تصـورم بـود .صادقانـه بگویم
کـه مـدت ها بـود کـه نتوانسـته بود
لـذت واقعی قهرمان شـدن را بچشـم
و اصلا یـادم رفته بود قهرمان شـدن
چـه حسـی دارد .مـا به وضـوح حس
کردیـم کـه قهرمانی چه لذتـی دارد.
مـا در فینـال برنده شـدیم و سـپس
به شـهر بازگشـتیم .همه جای شـهر،
هـواداران لیورپـول بـرای اسـتقبال
مـا آمـده بودنـد و از تماشـای شـان
هیجـان زده بودیم».
کلـوپ ادامـه داد «:البتـه کـه
بایـد از ایـن موفقیـت بـزرگ هـم
عبـور کنیم .مـا حق ایسـتادن و فکر
کـردن بـه گذشـته را نداریـم .البتـه
قهرمـان شـدن در چمپیونزلیگ یک
اتفـاق عـادی نیسـت و بـه همیـن
دلیـل نیـازی نیسـت ایـن لـذت را
فرامـوش کنیـم ولـی نیـازی هـم
نیسـت کسـی نگـران تیم باشـد .این
قهرمانـی اعتمـاد بـه نفـس بازیکنان
را باالتـر خواهـد بـرد و ایـن بسـیار
مهـم اسـت  .بـا ایـن حـال داشـتن
اعتمـاد بـه نفس ،بـه تنهایـی کفایت
نمـی کنـد .لیورپول باید بـه قهرمانی
و جـام بـردن معتـاد شـود .ایـن آن
چیـزی اسـت کـه بایـد بـه تیـم القا
کنیـم».

موفـق شـدند بـرای ششـمین بـار
قهرمـان اروپـا شـوند و یورگن کلوپ
نیـز بـه طلسـم شکسـت هایـش در
فینـال پایـان داد.
سـرمربی آلمانـی توانسـته
لیورپـول را بـه یـک تیـم مدعـی در
همـه رقابـت ها بـدل کنـد و قرمزها
را بـه روزهـای اوج شـان برگردانـد.
کلـوپ در مصاحبه با دی ولت و
در مورد احساسـش پـس از قهرمانی
اروپا و جشـن هـای قهرمانی خیابانی

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهـل وسـوم قانـون تـدارکات بـه اطلاع عمـوم
رسـانیده میشـود که وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری در نظـر دارد تا پروژه تهیه
وخریداری ونترپست منجمنت ( )Winter Pest Managementبرای بخش
باغـداری پروژه ملـی باغداری ومالـداری ( )NHLPایـن وزارت تحت کود نمبر
را به شرکت محترم برادران
						
قربانخیل موالنا یعقوب چرخی لمیتد دارای جواز نمبر  2227-0101به قیمت
مجموعی مبلغ ) 22,635,000.00بیست و دو میلیون و ششصدو سی وپنج
هزار) افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند
اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی
توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری واقع
کارته سخی ،جمال مینه ،وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی
مراحل قانونی بعدی ،قرار داد منعقد نخواهد شد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها

قیمت 20 :افغانی
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کارگزاران «اترا کجاست؟»:

«اترای واقعی را پیدا نکردهایم»
بیشتر از شش ماه میشود کارزار «اترا
کجاست؟» به قیمت بلند اما کیفیت پایین خدمات
مخابراتی ،اضافهستانی شرکتهای مخابراتی و
نظارت ضعیف ادارهی تنظیم خدمات مخابراتی
(اترا) اعتراض دارد .فعاالن این کارزار میگویند
که در مدت شش ماه ،آنان ادارهی اترای واقعی
را که میبایست از حقوق شهروندان پاسداری
کند ،نیافتهاند .آنان تأکید میکنند تا دستبابی
به بهبود خدمات مخابراتی اعتراض آنان ادامه
خواهد یافت.
در هفتهها و ماههای نخست این کارزار،
بیشتر اضافهستانی شرکتهای مخابراتی از
کریدیتکارتهای موبایل شهروندان ،خدمات
پایین اما قیمت بلند خدمات مخابراتی،
یِشد و شهروندان
کمکاریهای ادارهی اترا فاش م 
تجربههای شخصیشان را در شبکههای اجتماعی
اشتراکگذاری میکردند .اکنون کارگزاران این
کمپین شیوههای اعتراض و پیگیریشان را
تغییر داده و بیشتر با نهادهای مبارزه با فساد در
البیگری قرار دارند تا از طریق آنها شرکتهای
مخابراتی را وادار به ارایهی خدمات بهتر و با
کیفیتتر و ادارهی اترا را وادار به نظارت بیشتر
و دقیقتر از کارکرد شرکتهای مخابراتی کند.
میرویس آریا ،از فعاالن این کارزار در
صحبت با اطالعات روز میگوید که در جریان
شش ماه اعتراض و پیگیری این موضوع ،متوجه
شدهاند که مشکالت در ارایهی خدمات مخابراتی
چقدر ریشهدار و عمیق است و حل آن ممکن
ماهها و سالها طول بکشد .او این کاستیها و
مشکالت را به هیوالی هفتسر تشبیه میکند
و میگوید که با گذشت زمان یک سر این
هیوال برای آنان آشکار میشود که نشانگر عمق
مشکالت است.
آریا از کمکاری ادارهی اترا برای نظارت
جدیتر از ارایهی خدمات و الپوشانی کاستیهای
شرکتهای مخابراتی شکایت دارد و میگوید که
این کارزار تا هنوز اترای واقعی را نیافته است:
«حاال اترا واقعا نیست .اترا صرف در تشکیالت
حکومت وجود دارد .در روی کاغذ وجود دارد.
ما دنبال موجودیت حقیقی اترا هستیم که باید از
مردم نمایندگی و از حقوق مشترکین شرکتهای

مخابراتی حفاظت کند .ما تاهنوز دنبال این سوال
هسیتم و آن اترا را پیدا نکردهایم .دنبال این اترا
میگردیم».
فعاالن این کارزار در ماههای گذشته
جلساتی با مسئوالن ادارهی اترا ،وزارت مخابرات
و مسئوالن شرکتهای مخابراتی داشتهاند و در
یک مورد ادارهی اترا فیصلهی  ۲۰مادهای را نیز
صادر و شرکتها را مکلف به رعایت آن موارد
کرد .اما فعاالن کارزار میگوید که جز موارد
محدود از آن مادهها ،اکثر مادهها عملی نشده و
مشکالت همچنان به قوت خود باقی است.
برخی شهروندان در شبکههای اجتماعی
شکایت دارند که پس از گذشت ماهها از این
کارزار ،کیفیت خدمات مخابراتی بدتر شده و
اضافهستانی شرکتهای مخابراتی به شیوههای
متفاوتتر صورت میگیرد .هرچند مسئوالن
ادارهی اترا در صحبت با اطالعات روز میگوید
که بسیاری از مواد آن فیصله عملی شده و
نظارت این اداره از کارکرد شرکتها بهصورت

فعاالن این کارزار در
ماههای گذشته جلساتی
با مسئوالن ادارهی
اترا ،وزارت مخابرات
و مسئوالن شرکتهای
مخابراتی داشتهاند و در
یک مورد ادارهی اترا
فیصلهی  ۲۰مادهای را نیز
صادر و شرکتها را مکلف
به رعایت آن موارد کرد.
اما فعاالن کارزار میگوید
که جز موارد محدود از آن
مادهها ،اکثر مادهها عملی
نشده و مشکالت همچنان
به قوت خود باقی است.

عصمتاهلل سروش

متداوم و جدی جریان دارد ،اما میرویس آریا
میگوید آنچ ه که انتظار میرفت ادارهی اترا با
کارزار همکاری نکرد و حاضر به همکاری
نیست .به گفتهی او ،این اداره بیشتر وقتکشی
میکند و اعضای بورد اداره بیشتر اوقات روی
کاستیها و کمکاریهای شرکتهای مخابراتی
سرپوش میگذارند و نادیده میگیرند.
در دو ماه اخیر شهزادگل آریوبی از سمت
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برکنار
و نجیباهلل عزیزی ،رییس ادارهی اترا از
سمت خود استعفا کرد .میرویس آریا میگوید
که رهبری جدید وزرات مخابرات با کارزار
«اترا کجاست؟» همکاری نزدیکتر دارد و این
وزارت روی طرحهایی برای کاهش نرخ انترنت
و بلندبردن کیفیت خدمات مخابراتی از طریق
شرکتهای دولتی کار میکند.
این کارگزار تأکید میکند که کارزار با
شیوههای جدید و موثر به فعالیت و اعتراض
ادامه میدهد تا به هدف اصلی برسد« :مهم

نیست که چند ماه یا چند سال طول میکشد.
ما زمان مشخص نیز برای رسیدن به این هدف
تعیین نکردهایم».
مسئوالن ادارهی اترا و وزارت مخابرات چه
میگویند؟
سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی به اطالعات روز میگوید که این
وزارت بهخاطر بهبود خدمات مخابراتی با
ادارهی اترا و شرکتهای مخابراتی همکاری
میکند« :این وزارت مصمم است منحیث ادارهی
پالسیساز ،در بخش ساخت پالیسیهای مختلف
همراه با ادارهی اترا و شرکتهای مخابراتی کار
کند تا باعث بهبود کیفیت خدمات و کاهش
قیمتها گردد».
طاهر زالند میافزاید که در شش ماه
گذشته در بخش بهترشدن خدمات مخابراتی
دستآوردهای خوب و ملموسی بهدست آمده
و نرخ خدمات نیز کاهش یافته ،اما مشکل کیفیت
تا هنوز پابرجاست که میباید ادارهی اترا نظارت
جدی داشته باشد که اگر قیمتها کاهش میباید
کیفیت پایین نیاید.
مسئوالن ادارهی اترا در صحبت با اطالعات
روز میگویند که اکثر مادههای آن فیصله ۲۰
مادهای این اداره تطبیق شده و نظارت این اداره از
شرکتهای مخابراتی بهصورت جدی و دوامدار
ادامه دارد.
این مسئوالن اداعاهای مبنی به کمکاری
ادارهی اترا و تبانی با شرکتهای مخابراتی
را نمیپذیرند و میگویند که این اداره بارها
شرکتهای مخابراتی را بهخاطر کمکاری و
تخلف ،جریمه نقدی کرده است.
به گفتهی مسئوالن اترا ،در سه ماه گذشته
هشتهزار و  ۷۲۲شکایت شهروندان از
چگونگی ارایه خدمات شرکتهای مخابراتی در
بخش سمع شکایات این اداره ثبت شده که از آن
میان  ۵۶۸مورد آن قابل بررسی و رسیدگی بوده
که به تمامی آن رسیدگی شده است.
فعاالن کارزار «اترا کجاست؟» هرچند
به اهداف کالن این کارزار دست نیافتهاند ،اما
معتقداند که این کارزار بیتأثیر نبوده است .به
گفتهی آنان ،آگاهشدن شهروندان از دزدیها
و تخلفات شرکتهای مخابراتی ،وادارشدن
مسئوالن بلندپایهی دولتی و شرکتهای مخابراتی
به پاسخگویی ،حاضرشدن مسئوالن شرکتهای
مخابراتی در جلسات با فعالن این کارزار ،فیصله
 ۲۰مادهای ادارهی اترا ،رایگانشدن تماس به
بخش شکایات ادارهی اترا ،افزایش تعداد تماس
رایگان به بخش خدمات مشتریان شرکتهای
مخابراتی در یک هفته ،فعالنشدن بستهها بدون
اجازهی مشترک و موارد دیگر از دستآورهای
این کازار است.

