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اقتصادی بحث و گفت وگو کرده اند.
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در هفته های اخیر بحث نسل کشی و پاکسازی 
فعاالن  و  نخبگان  میان  در  هزاره ها  قومی 
اجتماعی،  شبکه های  و  رسانه ها  اجتماعی، 
ضرورت حفاظت از این گروه قومی و شناسایی 
و پیگرد قضایی عامالن این کشتار سیستماتیک 
به صورت گسترده آغاز شده است. برای نخستین 
بار، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در 
اعالمیه ای جامع و مفصل، نسل کشی هزاره ها را 
نهادهای مختلف داخلی  و  به رسمیت شناخت 
دبیر کل  تا  افغانستان  از حکومت  بین المللی  و 
دعوت  را  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  و 
کرد که به مسئولیت های شان در قبال حفاظت 
از هزاره ها در برابر نسل کشی و تحقیق در این 
رییس جمهور  دوم  معاون  کنند.  عمل  خصوص 
است  کرده  اعالم  صریح،  و  واضح  به صورت  نیز 
و  دارند  قرار  نسل کشی  معرض  در  هزاره ها 
این  از  که  دارد  مسئولیت  افغانستان  حکومت 
و  امنیتی، حقوقی  ویژه ی  تدابیر  با  قومی  گروه 

قضایی حفاظت کند.
متخصصین  و  کارشناسان  از  بزرگی  جمع 
حوزه ی حقوق، حقوق بشردوستانه ی بین الملل 

و حقوق جزای بین الملل...
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حمالت  می کنند  تأیید  روشن  به صورت 
از  هزاره  غیرنظامیان  و  عامه  اماکن  بر 
مصادیق بارز نسل کشی محسوب می شود.

از  تعدادی  اصلی  مطالبه ی  همپای 
بر  هدفمند  حمالت  قربانیان  بازماندگان 
غیرنظامیان هزاره و مشخصا خانواده های 
مکتب  به  خونین  حمله ی  قربانیان 
سیدالشهدا، دیروز هزاران افغان از سراسر 
خواهان  تویتری،  کارزار  یک  در  جهان، 
افغانستان  در  هزاره ها  نسل کشی  توقف 
نهادهای  و  افغانستان  از حکومت  و  شده 
مسئول بین المللی خواستند که عالوه بر 
به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها در 
افغانستان، این حمالت را متوقف و تدابیر 
امنیتی کافی و الزم برای حفاظت از این 
گروه قومی در معرض پاکسازی قومی را 
هزاران  بگیرند.  دست  روی  زودتر  هرچه 
افغان در طول 24 ساعت حدود 170 هزار 
بار در توییتر تویت کردند و هشتگ این 
 »StopHazaraGenocide#«کارزار
تبدیل  تویتر  برتر  ترند های  از  یکی  به  را 

کردند.
کوچک ترین  حتا  اما  افغانستان  حکومت 
کارزار  این  به  رسمی  پاسخ  و  واکنش 
افغان  هزاران  گسترده ی  و  دادخواهانه 
نشان نداد. در طول چند هفته ی گذشته 
با  است،  شده  آغاز  دادخواهی  این  که 
وصف صراحت موضع کمیسیون مستقل 
دوم  معاونت  و  افغانستان  بشر  حقوق 
نسل کشی  بر  مبنی  ریاست جمهوری 
از  بزرگی  جمع  آشکار  اذعان  و  هزاره ها 
کارشناسان و متخصصین حوزه ی حقوق، 
به  حکومت  پاسخ  و  واکنش  غلیظ ترین 
سیستماتیک  کشتار  و  دادخواهی  این 
تعبیر  از  استفاده  فقط  و  فقط  هزاره ها، 
»جنایت علیه بشریت« در یک اعالمیه ی 

مطبوعاتی بود.
قانون  براساس  افغانستان  حکومت 
درجه اول  مسئول  کشور،  اساسی 
و  افغانستان  شهروندان  از  حفاظت 
به  به موقع  و  مسئوالنه  پاسخ گوی 
است.  مردم  دادخواهی های  و  مطالبات 
اگر  افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ 
دارد،  مسئولیت پذیری  و  تعهد  زره ای 
ابراز  ضمن  فوریت  و  سرعت  به  باید 
قربانیان حمالت  با  همنوایی  و  همدردی 
و کارزار دادخواهانه برای توقف نسل کشی 
هزاره ها، این پاکسازی قومی را به رسمیت 
امنیتی  تمهیدات  و  تدابیر  می شناخت، 
هزاره ها  از  حفاظت  برای  کافی  و  ویژه 
مطالبه ی  به  و  می گرفت  دست  روی  را 

مشروع و انسانی معترضان پاسخ می داد.
درجه یک  مسئوالن  از  اندکی  حلقه ی 
اداره ی  و  کشور  رهبری  سکان  عمال  که 
انحصاری  به صورت  را  مملکت  امور  تمام 
در دست گرفته اند، هیچ توجه و پاسخی 
و  مشروع  مطالبه ی  و  کارزار  این  به 
گسترده ی مردم افغانستان ارائه نکرد. این 
شعار  واقعی  ماهیت  شرم آور،  بی پروایی 
می کند.  برمال  را  »جمهوریت«  توخالی 
به  جمهوریت،  مؤلفه های  اساسی ترین  از 
بر  مردم  مالکیت  حق  شناختن  رسمیت 
پاسخگویی  و  نظام  کلیت  و  قدرت  منابع 
و  مشروع  مطالبات  به  مسئوالنه  و  فوری 
قانونی مردم است. اما برخالف شعار شیک 
و خوش  رنگ و رویی که به صورت بی وقفه 
ریاست جمهوری  ارگ  از  شبانه روزی  و 
می شود،  کرنا  و  کوس  بر  افغانستان 
مسئوالن درجه یک کشور، هیچ اعتنایی به 
ارزش های و مؤلفه های اساسی جمهوریت 
و جایگاه مردم به عنوان مالکان اصلی نظام 
و قدرت ندارند. توهم و نیرنگ جمهوریت 

اکنون برهنه و برآفتاب شده است.
اساسی  قانون  جوهر  و  مفاد  براساس 
کشور، نظام سیاسی افغانستان جمهوری 
است. اما شیوه ی حکومت داری، مدیریت 
از  کوچکی  حلقه ای  که  سیاستی  و 
دست  روی  افغانستان  حکومت  مقام های 
با  شباهتی  هیچ  نه تنها  است،  گرفته 
از  بیش  چیزی  و  نداشته  جمهوریت 
در  عمال  که  نیست  جمهوریت  مترسک 
تضاد با اساسی ترین مؤلفه های جمهوریت 
قرار دارد. مردم افغانستان باید نسبت شان 
با شبخیونی که بر ماهیت و جوهر نظام 

سیاسی شان رفته است را روشن کنند.

جوزا(   14( پیش  روز  دو  را  کشورها  این 
سفر  این  در  را  خلیل زاد  است.  کرده  آغاز 
هیأتی متشکل از نمایندگان شورای امنیت 
ملی، وزارت دفاع و اداره انکشاف بین المللی 

ایاالت متحده امریکا همراهی می کند.
که  است  گفته  امریکا  خارجه ی  وزارت 
دولت  مقام های  با  کابل  در  خلیل زاد  آقای 
نمایندگان  و  سیاسی  رهبران  افغانستان، 
جامعه مدنی از جمله گروه های زنان دیدار 
مورد  در  را  آنان  نظریات  تا  کرد  خواهد 
روند صلح بشنود. از سوی هم، براس اعالم 
وزارت خارجه ی امریکا، خلیل زاد در دوحه 
قابل  پیشرفت  برای  را  مذاکرات  طرف های 
از  که  سیاسی  توافق  راستای  در  احساس 
دستاوردهای دو دهه گذشته حفاظت کند، 

تشویق خواهد کرد.
وزارت خارجه ی امریکا در ادامه گفته است 
که خلیل زاد با رهبران کشورهای منطقه نیز 

دیدار می کند.
میان  مذاکرات صلح  که  است  درحالی  این 
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت های 
ماه ها  از  طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی 

به این طرف هیچ پیشرفتی نداشته است.
هیأت  اعضای  از  شماری  اخیرا 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
به  طالبان  با  مذاکرات  سرگیری  از  برای 
دوحه رفته اند، اما تا کنون هیچ گزارشی از 

دیدار دو طرف منتشر نشده است.

عبداهلل عبداهلل ضمن تشکری از تالش های 
کمک های  و  حمایت ها  خلیل زاد،  آقای 
امریکا و جامعه ی جهانی از افغانستان و روند 
جمهوری  که  است  گفته  کشور  این  صلح 
اسالمی افغانستان در راستای برقراری صلح 

متعهد بوده است.
راه حل  جنگ  »چون  است:  کرده  تأکید  او 
نیست و مردم ما بیشتر از این نباید قربانی 

جنگ های کور و بی معنا شوند.«
فرصت  از  که  است  افزوده  عبداهلل  آقای 
باید  صلح  برقراری  برای  آمده  به میان 
استفاده درست صورت گیرد و هیچ طرفی 
»می تواند  که  کند  اشتباه  محاسبه ی  نباید 
به زور به جنگ فعلی نقطه ی پایان گذارد«.
او همچنین حمایت جامعه ی جهانی به ویژه 
امریکا از جمهوری اسالمی افغانستان و روند 
شورای  رییس  است.  خوانده  مهم  را  صلح 
از  »ما  است:  گفته  ملی  مصالحه ی  عالی 
تالش های امریکا برای ایجاد اجماع جهانی 
قدردانی  نیز  صلح  باره ی  در  منطقه ای  و 
می کنیم. ما در داخل نیز تالش داریم تا در 
این شرایط حساس، اجماع ملی و سیاسی 

شکل گیرد.«
زلمی خلیل زاد در جریان دور تازه ی سفرش 
به افغانستان، قطر و کشورهای منطقه صبح 

دیروز به کابل آمده است.
امریکا،  خارجه ی  وزارت  اعالم  براساس 
به  سفرهایش  تازه ی  دور  خلیل زاد  آقای 

این شورا هم  اعضای  از  معاونین و شماری 
دیدار و گفت وگو کرده اند.

این  در  زلمی خلیل زاد  از خبرنامه،  نقل  به 
تا  است  آن  زمان  که  است  گفته  دیدار 
خشونت ها  افغانستان  در  درگیر  طرف های 
و  جدی  گفت وگوهای  و  داده  کاهش  را 

نتیجه بخش صلح را آغاز کنند.
از  قاطعیت  با  امریکا  که  است  افزوده  او 
می کند.  حمایت  افغانستان  صلح  روند 
برای  امریکا  ویژه ی  نماینده ی  همچنین 
صلح افغانستان گفته است که کشورش در 
راستای ایجاد اجماع جهانی و منطقه ای در 

حمایت از تالش های صلح کار می کند.
از  امریکا  که  است  تأکید کرده  ادامه  در  او 
چهره های  میان  وحدت  و  سیاسی  اجماع 
و  حمایت  افغانستان  مردم  و  سیاسی 
استقبال می کند و اجماع سیاسی و وحدت 
جانب  تا  می شود  سبب  افغانستان  در  ملی 
افغانستان جایگاه قوی تر  جمهوری اسالمی 

در مذاکرات صلح کسب کند.
او همچنین در بخشی از صحبت هایش گفته 
است که با هیأت همراه خود به کابل سفر 
همکاری ها  جدید  فصل  درباره ی  تا  کرده 
کند.  گفت وگو  افغانستان  طرف  با  روابط  و 
که  است  کرده  تأکید  خلیل زاد  زلمی 
کشورش در امر مبارزه با تروریسم، حمایت 
کمک های  و  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  از 

اقتصادی به افغانستان متعهد است.

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان در آغاز 
با  و  آمده  کابل  به  سفرهایش  تازه ی  دور 
رییس جمهور اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، 
رییس شورای عالی مصالحه ی ملی به صورت 

جداگانه دیدار و گفت وگو کرده است.
)یک شنبه،  دیروز  کشور  ریاست جمهوری 
که  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  جوزا(   1۶
رییس جمهور غنی با زلمی خلیل زاد و هیأت 
همراهش در ارگ دیدار کرده است. دو طرف 
در این دیدار در مورد گسترش همکاری ها 
و تداوم روابط سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی، 
دفاعی و اقتصادی بحث و گفت وگو کرده اند.

به نقل از خبرنامه، هیأت امریکایی در این 
دیدار با یادآوری از ادامه ی کمک ساالنه ی 
کشور  آن  حکومت  دالری  میلیارد   ۳.۳
افغانستان،  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به 
این  از  حمایت  در  را  امریکا  حکومت  پیام 
و بخش های  نیروهای هوایی  به ویژه  نیروها 

اقتصادی و حقوق بشری ابراز کرده است.
این هیأت گفته است که به خاطر رسیدن به 
هدف مطلوب که »همانا افغانستان مستقل، 
صلح آمیز«  و  دموکراتیک  بی طرف،  متحد، 
دو  دستاوردهای  تا  می کند  تالش  است، 

دهه ی گذشته حفظ و تقویت شود.
از سویی هم، شورای عالی مصالحه ی ملی با 
نشر خبرنامه ای گفته است که زلمی خلیل 
و هیأت همراهش با عبداهلل عبداهلل، رییس، 

دیدار خلیل زاد با غین و عبدهللا؛ 
»خشونت ها کاهش یابد و گفت وگوهای جدی آغاز شود«

انفجار موتر بمب گذاری شده در ورودی فرماندهی پولیس ولسوایل بلخ؛ 
دست کم سه نفر کشته و ۱۸ نفر زخمی شدند

چاشت گفت که خود او مصروف بیرون کشیدن زخمیان و اجساد کشته شدگان از زیر 
آوار است.

گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است.
ذبیح اهلل مجاهد، از سخن گویان طالبان گفته است که جنگ جویان این گروه توسط موتر 
ادعا کرده  او  است.  داده  قرار  را هدف  بلخ  ولسوالی  نظامی  تأسیسات  بمب گذاری شده 
است که براساس آمار ابتدایی، ده ها نفر از افسران و سربازان نیروهای دولتی کشته و 

زخمی شده اند.
والیت بلخ در شمال کشور از والیت های نسبتا امن است که جنگ جویان طالبان در 

بخش هایی از این والیت از جمله ولسوالی بلخ حضو و فعالیت دارند.

مسئوالن محلی در والیت بلخ تأیید می کنند که یک موتر بمب گذاری شده در ورودی 
فرماندهی پولیس ولسوالی بلخ این والیت انفجار کرده است.

عادل شاه عادل، سخن گوی فرماندهی پولیس بلخ به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد پس از چاشت امروز )یک شنبه، 1۶ جوزا( رخ داده است. به گفته ی او، این رویداد 

ناشی از انفجار یک تانک مملو از مواد منفجره بوده است.
او گفت که در این رویداد، دست کم سه نفر کشته و 1۸ نفر دیگر زخمی شده اند. او 

تأکید کرد که احتمال تغییر در شمار قربانیان وجود دارد.
در همین حال، یونس استانکزی، ولسوال بلخ در صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت 
از  انفجار خسارات و تلفات سنگینی در پی دارد. او حوالی ساعت 2:۳0 پس  که این 

۱۰ رسباز ارتش در انفجار موتربمب در غور کشته شدند
طالبان دو شب پیش بر مرکز ولسوالی شهرک حمالت سهمگین راه اندازی کرده اند.

گروه طالبان اما گفته است که جنگ جویانش در حمله بر مرکز این ولسوالی یک قرارگاه 
نظامیان دولتی را سقوط داده اند. این گروه مدعی شده است که در جریان این حمله، 
موتر  انفجار  مورد  در  اما  طالبان  است.  شده  وارد  امنیتی  نیروهای  به  سنگین  تلفات 

بمب گذاری شده چیزی نگفته اند.
والیـت غـور در زون غـرب کشـور از والیت هـای ناامـن اسـت کـه جنگ جویـان گـروه 
طالبـان در بیشـتر نقـاط ایـن والیـت از جملـه ولسـوالی شـهرک حضـور و فعالیـت 
گسـترده دارنـد. ایـن گـروه در هفته هـای اخیـر بـه حمالتـش در ایـن والیـت شـدت 

بخشـیده اسـت.

انفجار یک  نتیجه ی  تأیید می کنند که در  امنیتی در والیت غور  اطالعات روز: منابع 
موتر بمب گذاری شده ی گروه طالبان در ولسوالی شهرک این والیت، 10 سرباز ارتش 

کشته شده اند.
نیک محمد نیکزاد، آمر امنیت فرماندهی پولیس غور به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این رویداد دو شب پیش )شنبه، 1۵ جوزا( در یک کمپ نیروهای ارتش ملی در ولسوالی 

شهرک رخ داده است.
آقای نیکزاد جزئیات بیشتری ارایه نکرد، اما تأکید کرد که وضعیت امنیتی در ولسوالی 

شهرک در کنترل نظامیان دولتی است.
جنگ جویان  که  بودند  کرده  گزارش  منابع شان  از  نقل  به  رسانه ها  از  شماری  پیشتر 

ساختمان  بر  طالبان  هم اکنون  که  کرد 
درگیری  و  آورده اند  هجوم  قیصار  ولسوالی 

میان دو طرف جریان دارد.
عملیات  اگر  که  کرد  تأکید  او  این حال،  با 
هوایی در قیصار راه اندازی نشود، ساختمان 
طالبان سقوط  به دست  هم  قیصار  ولسوالی 

می کند.
در همین حال، گروه طالبان ادعا کرده است 
ساختمان  حمله  این  در  که جنگ جویانش 
از  زیادی  تعداد  و  قیصار  پولیس  فرماندهی 
پاسگاه های دولتی را سقوط داده اند. یوسف 
همچنین  طالبان  سخن گویان  از  احمدی، 
نظامی دولتی  است که دست کم ۳0  گفته 

به این گروه تسلیم شده اند.
این  در  تاکنون  فاریاب  در  مسئوالن محلی 

مورد چیزی نگفته اند.
والیت فاریاب در شمال کشور از والیت های 
در  طالبان  جنگ جویان  که  است  ناامن 
فعالیت  و  حضور  والیت  این  نقاط  بیشتر 

گسترده دارند.

هم زخمی شده اند. همچنین به گفته ی او، 
به تعداد 20 نفر دیگر از نظامیان دولتی که 
در ساختمان شهرداری قیصار موضع گرفته 

بودند، به طالبان تسلیم شده اند.
والیتی  شورای  عضو  این  هم،  سویی  از 
یک  انفجار  با  طالبان  که  گفت  فاریاب 
فرماندهی  ساختمان  بمب گذاری شده  موتر 
تأکید  او  کرده اند.  منهدم  را  قیصار  پولیس 

اسارت این فرمانده پولیس، او و همراهانش 
را به قتل رسانده اند.

عضو  قاطع،  عبدالمنان  این،  با  همزمان 
فاریاب  والیتی  شورای  امنیتی  کمیته ی 
فرمانده  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
پولیس ولسوالی قیصار با تعدادی از سربازان 

دیگر پولیس توسط طالبان کشته شده اند.
آقای قاطع افزود که شش سرباز دیگر پولیس 

اطالعات روز: منابع محلی در والیت فاریاب 
 ۶2 در  قیصار  ولسوالی  که  می کنند  تأیید 
والیت  این  مرکز  میمنه،  شهر  کیلومتری 
سقوط  طالبان  گروه  جنگ جویان  به دست 

کرده است.
والیتی  شورای  معاون  سیالب،  صبغت اهلل 
به  جوزا(   1۶ )یک شنبه،  دیروز  فاریاب 
هم اکنون  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
ساختمان های ولسوالی و فرماندهی پولیس 

قیصار در کنترل طالبان است.
به گفته ی آقای سیالب، در مرکز ولسوالی 
و  پولیس  از  نظامی   40 از  بیش  قیصار 
نیروهای خیزش مردمی مستقر بوده اند که 
در  موثق  خبری  آنان  سرنوشت  از  تاکنون 

دست نیست.
او اما افزود که سیف الرحمان دهزاد، فرمانده 
پولیس ولسوالی قیصار با تعدادی از سربازان 
اسارت  طالبان  توسط  فرماندهی اش  تحت 
که  کرد  تأکید  او  همچنین  شده اند.  گرفته 
براساس گزارش های ابتدایی، طالبان پس از 

یاب به دست طالبان؛  سقوط ولسوایل »قیصار« فار
فرمانده پولیس کشته شد
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سیر تکامل و احمتال احیای مجدد تحریک طالبان اپکستان )۳(

متعدد  جنایت های  مورد  نیز  اوزبیک ها  و  تاجیک ها 
دادن  توضیح  و  شمردن  گرفته اند.  قرار  تروریستی 
مصداق های آن، تحقیق بسیار پیچیده نمی خواهد. فقط 
آن ها  شود.  فکر  آن ها  محکومیت  و  وضعیت  به  کمی 
خودشان این وضعیت و محکومیت را انتخاب نکرده اند؛ 
آن ها  بر  را  محکومیت  و  وضعیت  این  تروریسم  بلکه 

تحمیل کرده است.
است  صادق  هزاره ها  بر  نسل کشی  جنایت  بنابراین، 
و  آن ها  برای  باید  است.  گرفته   صورت  متأسفانه  و 
خارجی  و  داخلی  مجامع  در  کشور  مظلوم  اقوام  سایر 
جنایت ها  این  مرتکب  تروریست ها  کنیم.  دادخواهی 
به کمپین ختم جنایت ها، به خصوص جنایت  شده اند. 
نسل کشی باالی هزاره ها، و ایستادگی در برابر تروریسم 
و  هزاره ها  زندگی  کنیم.  حمایت  همدیگر  از  بپیوندیم. 

تمام ما مهم است.
#StopHazaraGenocide
#StopAllCrimes

است. پشتون، تاجیک، هزاره و اوزبیک این کشور مورد 
در  گرفته اند.  قرار  تروریستی  سازمان یافته  حمله های 
از  هیچ جای  در  از کشور  قومی  هیچ  موجود،  وضعیت 
نیستند؛  مصوون  تروریستی  حمله های  از  کشور  این 
اند. مصداق های  تروریسم هم دست   با  مگر آن هایی که 
جنایت  نسل شی، جنایت جنگی و جنایت  ضد بشری در 
قلمرو هر قوم کشور اتفاق افتاده است. من فکر می کنم 
به  بیشتر  گاهی  پشتون ها  میان  در  مصداق ها  این  که 
نظر می رسد. مکتب رفته نمی توانند، گاهی مسجد رفته 
نمی توانند. از تکنالوژی و وسایل پیشرفت دور نگه داشته 
شده اند و وضعیت زندگی مناسب ندارند. این ها به نحوی 
مصداق های جنایت نسل کشی است که پشتون ها هم به 
آن روبه رو اند. به دلیل موجودیت و فعالیت های تروریسم 
در مناطق پشتون ها، دختران و پسران آن ها در وضعیتی 
خودشان  آن ها  ندارند.  روشن  آینده  که  گرفته اند  قرار 
این وضعیت را انتخاب نکرده اند؛ بل که تروریسم آن ها را 

محکوم به این وضعیت کرده است. 

امان ریاضت

نسل کشی  جنایت  بشری،  ضد  جنایت  جنگی،  جنایت 
است  جنایت هایی  شمار  از  محیط زیستی  جنایت  و 
حمله های  حداقل،  افتاده اند.  اتفاق  افغانستان  در  که 
این  بارز  مصداق  گذشته،  دهه  دو  در  سازمان یافته 
باالی  پی هم  و  سازمان یافته  حمله های  جنایت هایند. 
مسجد، مکتب، کورس و وسایل انتقال عمومی هزاره ها 
تروریستی  گروه های  نسل کشی  اراده ی  نشان دهنده 
است. چون جنایت نسل کشی است، در بسیاری موارد 

گروه های تروریستی مسئولیت آن را نیز نمی گیرند.
یا بخشی  تمام  نابود کردن  به منظور  جنایت نسل کشی 
می گیرد.  صورت  مذهبی  و  نژادی  قومی،  گروه  یک  از 
و  جسمی  شدید  آسیب  قومی،  گروه  یک  اعضای  قتل 
عمدی  دادن  قرار  و  قومی  گروه  یک  اعضای  به  روحی 
یک گروه قومی در وضعیتی که پیشرفت نسلی نداشته 
نسل کشی  جنایت  اساسی  مصداق های  شمار  از  باشند 
کورس  مسجد،  مکتب،  به  تروریستی  حمله های  است. 

نسل کیش هزاره ها و جنایات دیگر را خامته دهید
که  است  شده  سبب  هزاره ها  عمومی  انتقال  وسایل  و 
آن ها آسیب شدید جسمی و روحی ببینند. این حمله ها 
است.  گرفته  کشور  در  زندگی  برای  را  هزاره ها  امید 
به  که  می گویند  بپرسید،  که  هزاره ها  عوام  از  حداقل 
صورت سازمان یافته مورد حمله های نامعلوم تروریستی 
قرار می گیرند. وقتی بپرسی چرا آن ها مورد حمله های 
قرار می گیرند، می گویند چون  تروریستی  سازمان یافته 
حمله های  که  می رسد  نظر  به  هستند.  شیعه  و  هزاره 
سازمان یافته تروریستی به هزاره ها این باور را در آن ها 
ایجاد کرده است. با این وضع، حمله به هزاره ها، اهداف 
آسیب  آن ها  است.  کرده  برآورده  را  نسل کشی  جنایت 
صورت  به  روزها  این  دیده اند،  روحی  و  جسمی  شدید 
می رسد  نظر  به  و  نمی کنند  امنیت  احساس  خاص 
اعتراض  و  مکتب  به  رفتن  برای  را  عالقمندی شان 
مدنی از دست داده اند. مصداق های جنایت نسل کشی 

همین ها است.
جنایات تروریستی در افغانستان باالی همه اتفاق افتاده  

امنیتی پاکستان، با حفظ قدرت رهبری نور ولی در گروه، 
اعالمیه  این  کنند.  همکاری  پاکستان  طالبان  تحریک  با 
پاکستان در  اطالعیه های تحریک طالبان  ادامه ی سایر  در 
اوایل ماه جوالی،  بود. در  ادغام ها در جوالی 2020  مورد 
حکیم  گروه  که  بود  کرده  اعالم  پاکستان  طالبان  تحریک 
اهلل محسود تحت فرماندهی مخلص یار به عضویت تحریک 
طالبان پاکستان در آمده است. در اواخر ماه، این گروه اعالم 
به  القاعده  به  وابسته  گروهی  فاروقی،  امجد  گروه  که  کرد 
اندکی  بیانیه  این  است.  پیوسته  پاکستان  طالبان  تحریک 
پس از آن اعالم شد که گروه عثمان سیف اهلل کرد از لشکر 
جنگوی، تحت فرماندهی مولوی خوش محمد سندی، با نور 

ولی بیعت کرده بود.
تحریک  بالقوه  احیای مجدد  مورد  در  نگرانی  تحوالت  این 
طالبان پاکستان را تقویت کرده است، زیرا به نظر می رسد 
ظرفیت  مختلف  گروه های  تلفیق  با  دارد  قصد  گروه  این 
و  دوام  تشخیص  اگرچه  کند.  بازسازی  را  خود  عملیاتی 
نباید  اما  است،  زود  خیلی  ادغام ها  این  امنیتی  پیامدهای 
آن ها را نادیده گرفت. همکاری بین گروه ها اغلب می تواند 
و  برنامه ریزی  در  آن ها  توانایی  و  عمر  طول  افزایش  باعث 
اجرای عملیات مرگبار شود. این ادغام ها ممکن است منجر 
جمله  از   - پاکستان  طالبان  تحریک  فعالیت  افزایش  به 
به  نزدیک  مناطق  در   - و حمالت هدفمند  ارعاب  اخاذی، 

مرز شود.
توسط  پاکستان  طالبان  تحریک  رهبران  دادن  قرار  هدف 
سرویس های امنیتی پاکستان همچنان ادامه دارد و حاکی 
از این است که سر بریدن تحریک طالبان پاکستان همچنان 
یک هدف مهم است. به عنوان مثال، در فبروی سال 2020 
تحریک طالبان  پنج شبه  نظامی  پاکستان  امنیتی  نیروهای 
در  را  دیگر  فرمانده  دو  و  پیشاور  نزدیکی  در  را  پاکستان 
این،  بر  عالوه  کشتند.  جنوبی  وزیرستان  در  تانک  منطقه 
-از  پاکستان  طالبان  تحریک  ارشد  اعضای  از  نفر  چندین 
جمله شیخ خالد حقانی، یکی از اعضای عالی رتبه این گروه 
کشته شدن  از  پس  بالفاصله  کشته شدند.   افغانستان  در 
محسود  شهیارار  پاکستان،  طالبان  تحریک  رهبر  حقانی، 
قرار گرفت.  افغانستان هدف  انفجار در والیت کنر  در یک 
این  مسئول  کسی  چه  که  نیست  مشخص  هنوز  اگرچه 
با  را  پاکستان آن ها  اعضای تحریک طالبان  حمالت است، 

سرویس های اطالعاتی پاکستان مرتبط کردند.
استفاده  پاکستان  طالبان  تحریک  احیای  دیگر  نشانه ی 
مجدد آن از ارعاب است. پس از سال ها فعالیت مالیم، در 
آگست سال 201۹ گزارش هایی منتشر شد مبنی بر این که 
شبه  نظامیان تحریک طالبان پاکستان ساکنان میرانشاه در 
پخش  از  را  آن ها  و  می کنند  تهدید  را  شمالی  وزیرستان 
خانه های  از  مرد  سرپرست  بدون  زنان  خروج  یا  موسیقی 
شان، هشدار می دهند. در حوالی وانا در وزیرستان جنوبی، 
طریق  از  پاکستان  طالبان  تحریک  که  است  شده  گزارش 
شب نامه به پولیس پاکستان هشدار داده است که منطقه را 
ترک کند. در تالش آشکار برای حفظ اهمیت در گفتمان 
سیاسی عمومی و ایجاد ارعاب، تحریک طالبان پاکستان با 
جسارت بیانیه ای علنی علیه »راهپیمایی آرات« )راهپیمایی 
زنان( - یک تظاهرات بدون خشونت برای حمایت از حقوق 
زنان - که در اوایل مارچ 2021 در سراسر پاکستان برگزار 

شد، فعاالن زن را به کفر و فحاشی متهم کرد.
پایین(  سطح  )هرچند  طوالنی مدت  جهاد  روی هم رفته، 
تحریک طالبان پاکستان علیه دولت پاکستان، انتشار مکرر 
و  سابق  انشعابی  گروه های  در  آن  مجدد  ادغام  تبلیغات، 
سازمانی  از  نشانه هایی  محلی،  جوامع  ارعاب  برای  تالش 
است که به نظر می رسد متعهد به تقویت مجدد خود است.
ادامه دارد...

فیلم تبلیغاتی تحریک طالبان پاکستان که در دسامبر سال 
201۹ منتشر شد، شامل مصاحبه با غیرنظامیانی است که از 
اقدامات - از جمله قتل های غیرقانونی و جابه جایی اجباری 
به دلیل عملیات نظامی - از مقامات ارتش و سرویس های 

اطالعاتی پاکستان شکایت دارند.
پاکستان،  طالبان  تحریک  از  ناشی  تهدیدهای  ارزیابی  در 
مهم است که از گروه های متالشی شده و انشعابی آن مانند 
جماعت االحرار و حزب االحرار و تالش های تحریک طالبان 
پاکستان برای ادغام مجدد این جناح ها به گروه اصلی، غافل 
عمر  رهبری  به  اکتبر 2014  ماه  در  االحرار  نشد جماعت 
خالد خراسانی تشکیل شد و گمان می رود از منطقه مرزی 
خراسانی  هنگامی که  کند.  فعالیت  پاکستان  و  افغانستان 
سال  در  آمریکا  سرنشین  بدون  هواپیمای  حمله  یک  در 
با  خان  مکرم  فرمانده  داد،  دست  از  را  خود  جان   2017
تمرکز بر هدف قرار دادن کارکنان امنیتی پاکستان، برای 
تشکیل حزب االحرار جدا شد. حزب االحرار از آغاز عملیات 
شمزی، علنا از جهادی علیه پرسنل امنیتی پاکستان خبر 
داد. جماعت االحرار و حزب االحرار هر دو مسئول حمالت 
از سطح فعالیت تحریک  بوده و  بسیار مهلک در پاکستان 
گرفته اند.  پیشی  گذشته  سال های  در  پاکستان  طالبان 
خراسان  اسالمی  دولت  با  االحرار  جماعت  مثال،  به عنوان 
حداقل در نه حمله بین سال های 201۵ و 201۸ که منجر 
شده،  نفر   4۹0 شدن  زخمی  و  نفر   21۹ شدن  کشته  به 
همکاری کرده است. بین اواسط سال 201۸ و اواسط سال 
2020، حزب االحرار دستکم در 1۳ حمله مرگبار از جمله 
است.  داشته  نقش  پاکستان  سراسر  در  انتحاری  حمله  دو 
حمالت قابل توجه اخیر حزب االحرار شامل حمله انتحاری 
به یک معبد مشهور صوفی در الهور در ماه می 201۹ و 

انفجار در مسجدی در کویته در جنوری 2020 است.
جماعت  که  کرد  اعالم  میدیا  عمر   2020 سال  آگست  در 
پاکستان  طالبان  تحریک  به  رسما  االحرار  و حزب  االحرار 
پرسنل  علیه  شان  تالش های  تحکیم  برای  تا  پیوستند 

حمالت  نظر  از  حداقل  است؛  یافته  افزایش  توجهی  قابل 
 ،2021 سال  اول  ماه  دو  در  فقط  گروه.  این  ادعای  مورد 
این گروه دست کم مسئولیت ۳2 حمله را به عهده گرفته 
طالبان  تحریک  در سنگرهای سابق  آن ها  بیشتر  که  است 
پاکستان یا در مناطق مرزی غربی پاکستان رخ داده است، 
است.  داده  رخ  شهری  مناطق  در  کمی  تعداد  درحالی که 
در  حمله  یک  در  انکشافی  کارگر  زن  چهار  مثال  به عنوان 
وزیرستان شمالی در فبروری 2021 کشته شدند. همچنان 
دو افسر پولیس که در مارچ 2021 در اسالم آباد و راولپندی 
کشته شدند، مشکوک به ارتباط با تحریک طالبان پاکستان 
مسئولیت  پاکستان  طالبان  تحریک  اپریل 2021،  در  بود. 
یک حمله انتحاری به یک هتل لوکس در کویته، بلوچستان 
را به  عهده گرفت و این نشان می دهد که اهداف این گروه 
برای گسترش عملیات، فراتر از شمال غربی پاکستان است.

پاکستان  طالبان  تحریک  آمیز،  خشونت  اقدامات  از  فراتر 
طریق  از  خود  اهداف  و  ایدئولوژی  تبلیغ  در  همچنان 
شاخه رسانه ای خود زیر عنوان »عمر میدیا« فعال است و 
اولین مجله رسمی خود را در سال 201۶ و یک وب سایت 
جدید را در جنوری 2020 راه اندازی کرده است. تحریک 
»جهانی  فزاینده  طور  به  خود  نشرات  در  پاکستان  طالبان 
خود  جنگ  می کند  تالش  و  کرده  تبلیغ  را  جهاد«  سازی 
را به کشمیر و هند گسترش دهد. فعالیت تحریک طالبان 
پاکستان در جهاد جهانی احتماال تحت تأثیر روابط نزدیک 
آن با »القاعده در شبه قاره هند« و رقابت اش با دولت اسالمی 
خراسان است، و وابسته های محلی القاعده و دولت اسالمی، 
به جهاد کشمیری ضربه  ترتیب تالش می کنند  به  دو  هر 
پاکستان  طالبان  تحریک  تالش های  می رسد  به نظر  بزنند. 
برای القای تبلیغات خود با یک روایت فراملی تالشی برای 
از  بهره برداری  و  با سایر گروه های شبه  نظامی  رقابت  ادامه 
یک پایگاه بزرگتر استخدام است. تحریک طالبان پاکستان 
شکایات  از  بهره برداری  برای  را  خود  تالش های  همچنین 
یک  مثال،  به عنوان  است.  کرده  تجدید  دولت  علیه  قبلی 

فاطمه فرامرز

 – پاکستان، ۲۰۱۹  طالبان  احیاگر تحریک  نشانه های 
اوایل ۲۰۲۱

طالبان  تحریک  سابق  سخن گوی  احسان،  احسان اهلل 
اپریل 2020 گفت:  در  الجزیره  با  پاکستان در مصاحبه ای 
»ما نمی توانیم بگوییم که تحریک طالبان پاکستان، جماعت 
االحرار )یک گروه انشعابی تحریک طالبان پاکستان، یا سایر 
گروه های ضد پاکستان کامال تمام شده اند . . . آن ها قطعا 
سکوت  برنامه،  از  بخشی  به عنوان  شاید  و  شده اند  تنظیم 
کرده اند.« این ارزیابی دقیق به نظر می رسد. اگرچه تحریک 
ظرفیت  گذشته  سال  شش  یا  پنج  در  پاکستان  طالبان 
از دست داده و گرفتار اختالفات  را  قابل توجهی  عملیاتی 
داخلی، جناح های انشعابی و مقاومت در برابر دولت اسالمی 
علیه  پراکنده ای  جهاد  به  گروه  این  است،  شده  خراسان 
ادامه داده است. به عنوان مثال، در جریان  دولت پاکستان 
انتخابات ملی 201۸ در پاکستان، تحریک طالبان پاکستان 
یک سلسله حمالت علیه سیاست مداران انجام داد و مظنون 
شد که یک زن حمله کننده انتحاری را در جوالی 201۹ در 
خیبر پشتونخواه مستقر کرده است. واضح است که ایاالت 
عملیاتی  تهدید  را  پاکستان  طالبان  تحریک  هنوز  متحده 
»تروریست  به عنوان  را  محسود  نورولی  رو  این  از  می داند، 
جهانی« در سال 201۹ و کشتن دو عضو برجسته تحریک 
توسط  را   2020 سال  در  افغانستان  در  پاکستان  طالبان 

نیروهای امنیتی افغانستان عنوان کرده است.
داده های پروژه محل درگیری مسلحانه و رویدادها در مورد 
تحریک طالبان پاکستان این دیدگاه را پشتیبانی می کند که 
این گروه به عنوان یک نیروی بسیار کاهش یافته اما از میان 
نرفته است. در واقع نشانه هایی از رشد متوسط در ظرفیت 
عملیاتی آن وجود دارد. داده ها نشان می دهد که در سال 
201۹ و 2020 حمالت تحریک طالبان پاکستان در مناطق 
قبایلی تحت اداره فدرال و خیبر پشتونخواه به صورت ترکیبی 
افزایش می یابد، اگرچه تعداد کلی همچنان کم است. کل 
تحت  قبایلی  مناطق  در  پاکستان  طالبان  تحریک  حمالت 
اداره فدرال و خیبر پشتونخواه به ترتیب به 21 و 2۸ مورد 
تنها  حالی که  در  است،  یافته  افزایش   2020 و   201۹ در 
12 حمله در سال 201۸ بوده است. )گزارش سازمان ملل 
گذشته  ماه  در شش  که  کرد  اعالم   2021 سال  اوایل  در 
سال 2020،  تحریک طالبان پاکستان مسئول بیش از 100 
حمله مرزی از افغانستان به پاکستان بوده است. تفاوت قابل 
توجه بین این تعداد و شمارش 2۸ برای کل سال 2020 بر 
اساس داده های پروژه محل درگیری مسلحانه و رویدادها، 
از جمله موارد دیگر، اعتماد به منابع مختلف و استفاده از 
می دهد.  نشان  را  حمالت  تعریف  برای  مختلف  معیارهای 
بیشتر این حمالت کارکنان امنیتی پاکستان، به ویژه پولیس 
را هدف قرار داده است، اگرچه تعداد کشته شدگان به طور 
کلی کم بوده است. عالوه بر این، تحریک طالبان پاکستان 
فعالیت خود را علیه سیستم فلج اطفال در پاکستان تحت 
این عنوان که واکسین یک توطئه غربی است، پیش برده و 
اغلب کارمندان بهداشت که توسط افسران پولیس همراهی 
دولت  تالش های  گاهی  و  می دهد  قرار  هدف  را  می شوند 
اپریل 201۹ حمالت  در  مثال  به عنوان  می کند.  مختل  را 
بانو و  به کارکنان مراقبت های بهداشتی در سراسر مناطق 
شد  گزارش  بلوچستان  کویته،  و  پشتونخواه  خیبر  در  بونر 
سوی  از  اطفال  فلج  ملی  عمل  برنامه  تعلیق  به  منجر  که 
دولت شد. در دسامبر 201۹ شبه  نظامیان تحریک طالبان 
از یک  محافظت  در حال  که  را  پولیس  افسر  دو  پاکستان 
تیم واکسیناسیون در منطقه دیر پایین در خیبر پشتونخواه 

بودند، شلیک کردند.
از آغاز سال 2021 فعالیت تحریک طالبان پاکستان به طور 

Ge
o-

M
ap

pi
ng



ترجمهدو شنبه | 17 جوزا 1400
www.etilaatroz.com

جنسی« در مکاتب و آن هم از همان صنوف 
ابتدایی است.

کالس هـای آمـوزش جامـع مسـائل جنسـی 
و  دانـش  پسـران  و  دختـران  آن  در  کـه 
بـرای  کـه  می آموزنـد  را  مهارت هایـی 
تصمیم گیری و انتخاب مسـئوالنه در زندگی 
بـدان نیـاز دارنـد، بسـیار حیاتـی اسـت. در 
ایـن برنامه هـای آموزشـی دختران و پسـران 
دربـاره مسـائل مربوط به جنسـیت انسـانی، 
روابـط و مسـئولیت های احساسـی، اهمیت 
رضایـت و همچنیـن چگونگـی مقاومـت در 
)کـه  هم سن و ساالن شـان  فشـار  مقابـل 
دارنـد(  خشـونت  اعمـال  و  زوگویـی  قصـد 
مبتنـی  نگرشـی  آمـوزش  ایـن  می آموزنـد. 
و  پایـه  را کـه  متقابـل  احتـرام  و  بـر درک 

ابتـکاری موفـق در مقابلـه با خشـونت و آزار 
و خـارج  مکاتـب  در  دانش آمـوزان  جنسـی 
جمعیتـی  انفجـار  شـوند.  متوسـل  آن  از 
بـا  همـراه  آسـیا  و  آفریقـا  از  مناطقـی  در 
 1۹۹0 دهـه  در  ایـدز  بیمـاری  افزایـش 
بسـیاری از حکومت هـا را مجبـور بـه یافتـن 
راه هـای مقابلـه بـا بـارداری  قبـل از وقـت و 
بیماری هـای مقاربتـی کـرد. آن هـا مجبـور 
شـدند برنامه هایـی را طراحـی کننـد کـه در 
آن بـه هنجارهـای عمیق و نابرابر جنسـیتی 
جامعـه که بـرای زنان و دختران مضر اسـت 
برنامه هـا  ایـن  از  بسـیاری  شـود.  پرداختـه 
بـر چگونگـی توانمندسـازی زنـان جـوان به 
نـه گفتـن بـه درخواسـت رابطـه جنسـی یا 
نحـوه مذاکره با شـریک زندگی شـان بر سـر 

در جهان از هر ۳ زن 1 نفر در طول زندگی 
تجربه  را  جنسی  یا  فیزیکی  خشونت  خود 

کرده است.
 Everyone’s اینستاگرام  صفحه  در 
شهروندان  آنالین  کارزار  که   Invited
بریتانیا علیه فرهنگ تجاوز است، دختران و 
آزاردهنده  گزارش  هزار   1۵ از  بیش  پسران 
به اشتراک  را  از تجربه حمله و آزار جنسی 
است  این  می دهد  تکان  آنچه  گذاشته اند. 
و  آزارها  ین  گفتند  آن ها  از  بسیاری  که 
متحمل  آموزشی  نهادهای  در  را  خشونت ها 
نگران کننده  گزارش های  این دست  شده اند. 
فراوان  به حدی  آموزشی  نهادهای  مورد  در 
به عنوان  مکتب  یک  از  روزنامه ها  که  بود 

»کانون خشونت جنسی« یاد کردند.
در اسـترالیا یـک کارزار مشـابه اواسـط مـاه 
فبـروری آغـاز شـد؛ پـس از آنکـه »شـانل 
پرسـید  دوسـتانش  از  کنتـوس« 2۳ سـاله 
کـه آیـا در مکاتـب خصوصـی سـیدنی مورد 
یـا  گرفتنـد  قـرار  جنسـی  آزار  یـا  تجـاوز 
خیـر. ایـن نظرسـنجی به یـک دادخواسـت 
و حـاال بـه یـک جنبـش تبدیل شـده اسـت 
و هـزاران نفر خواسـتار گسـترش برنامه های 
آمـوزش رضایت بـرای دانش آمـوزان مکاتب 

شـده اند. اسـترالیایی 
استرالیایی ها  و  بریتانیایی ها  کارزار  از  آنچه 
پیرامون  مردم  سردرگمی  می شویم،  متوجه 
مسأله رضایت )اصل اساسی برابری جنسی و 

رابطه سالم( است.
چرا دختران و پسران جوان درباره ی رابطه ی 
زمان  چه  کارها  برخی  این که  و  رضایتی 
نیستند،  مناسب  زمانی  چه  و  مناسب اند 

این قدر نامطمئن اند؟
گسترش  شاید  ما  می لنگد.  کار  از  جایی 
شبکه های اجتماعی و سایت های پورنوگرافی 
آن  به  ساله   ۸ کودک  حتا  امروزه  که  را 
دسترسی دارد، مقصر آن بدانیم، اما سرانجام 
جنسی  خشونت  و  آزار  که  بپذیریم  باید 
گفت وگوی  و  بحث  نبود  به دلیل  عمدتا 
عمومی پیرامون روابط جنسی است. راه حل 
اپلیکیشن رضایت نیست که یک افسر ارشد 
داده  را  ساختش  پیشنهاد  استرالیا  پولیس 
بود، بلکه گسترش برنامه های »آموزش جامع 

مانوس آنتونینیس، الجزیره
مترجم: جلیل پژواک

چـه زمانـی زنـان می تواننـد شـب ها بـدون 
یـا حتـا  اذیـت مـردان ـــ  آزار و  از  تـرس 
بدتـر از آزار و اذیـت ـــ بـه خانـه برونـد؟ و 
چـه زمانـی زنـان مطمئـن خواهنـد بـود که 
وقتـی خانـه رسـیدند با یـک شـریک آزارگر 
و زورگـو روبـه رو نیسـتند؟ صنـف مکتـب و 
محـل کار مـا چه زمانی از خشـونت جنسـی 
و تبعیـض مبتنی بر جنسـیت عـاری خواهد 
بـود؟ چگونـه می توانیـم از قـدرت آمـوزش 
و پـرورش بـرای امن سـاختن جامعـه بـرای 

اسـتفاده کنیم؟ زنـان 
اخیر  ماه  چند  رویدادهای  که  همان طور 
فراموش کنیم  نباید  ما هرگز  یادآوری کرد، 
و  خشونت  معرض  در  همچنان  زنان  که 
قتل  از  دارند. پس  قرار  اذیت جنسی  و  آزار 
شش  بریتانیا،  در  اورارد«  »سارا  غم انگیز 
تیراندازی  یک  در  امریکایی-آسیایی  زن 
بی رحمانه در ایالت جورجیا کشته شدند. در 
ماه فبروری ۳17 دانش آموز دختر نیجریه ای 
شمال غرب  در  شبانه روزی   مدرسه  یک  از 
ربوده شدند. در هند، مردم  ایالت »زامفارا« 
سپتامبر  ماه  گروهی  تجاوز  شوک  از  هنوز 
بر یک زن و متعاقب آن مرگ یک زن 1۹ 
ایالت  در  هاتراس«  »بخش  در  دالیت  ساله 
»اوتار پرادش« خالص نشده بودند که اقدام 
را  آنان  خشم  دهلی نو  عالی  دادگاه  قاضی 
موردنظر  قاضِی  که  شد  گزارش  برانگیخت؛ 
در جلسه دادگاه از مردی که متهم به تجاوز 
بوده پرسیده که آیا حاضر است با قربانی که 
در  یا خیر.  ازدواج کند  بوده  دانش آموز  یک 
کارمند  هیگینز«،  »بریتنی  خانم  استرالیا، 
سابق حکومت گفت که در سال 201۹ یکی 
بر  دولت  وزیر  دفتر  در  مردش  همکاران  از 
گزارش هایی  همین حال  در  کرد.  تجاوز  وی 
در  مرد  دولتی  کارمندان  که  شد  منتشر 
ایجاد کرده اند  استرالیا، یک گروه فیسبوکی 
جنسی  اعمال  های  فیلم  آن  در  بتوانند  تا 
انجام شده در پارلمان در کانبرا را به اشتراک 

بگذارند. 
آزار جنسی و خشونت علیه دختران و زنان 
از آن است که فکر می کنیم.  بسیار شایع تر 

اسـاس یـک رابطـه خـوب تلقـی می شـود، 
بیـن دانش آمـوزان مکاتـب ایجاد و بـه مرور 

می کنـد. تقویـت 
همه  در  جنسی  مسائل  جامع  آموزش  اما 
سال  بریتانیا  در  نمی شود.  داده  آموزش  جا 
گذشته بود که آموزش جامع مسائل جنسی 
امنیت  حفظ  چگونگی  و  بلوغ  جمله  از 
ابتدایی  مکاتب  در  اینترنت  در  شخصی 
اجباری شد. استرالیا مدل ملی برای آموزش 
رضایت ندارد و در بسیاری از مکاتب در 1۵ 
به  یا 1۶ سالگی، درست زمانی که کودکان 
آن اطالعات بیشترین نیاز را دارند، تدریس 

این مضمون را متوقف می کنند.
کشـورهای  بـه  بایـد  انگلیـس  و  اسـترالیا 
نمونه هـای  یافتـن  بـرای  توسـعه  درحـال 

مکاتب چه نقیش یم توانند برای اپیان دادن 
به خشونت و آزار جنیس ایفا کنند؟

نهایـت بـه  وسـیله ی متابولیسـم انـرژی این 
گیـاه به وجـود می آیـد. ایـن تحقیـق به طـور 
جـدی دری را به سـوی چراغ هـای خیابانـی 
خیابانـی  چراغ هـای  ایـن  می کنـد.  بـاز 
چیـزی جـز درختـان درمانـی بـا روشـنایی 
اطـراف  در  راحت بخـش  و  مسـتقیم  غیـر 
حـدود  روشـنایی  نیسـت.  مـا  خانه هـای 
جهـان  در  انـرژی  مصـرف  از  درصـد   20
بنابرایـن  می دهـد،  اختصـاص  به خـود  را 
جایگزیـن کـردن آن هـا بـا گیاهـان طبیعی 
و بیولوژیکـی، کاهـش قابـل توجهـی بـرای 

داشـت.  خواهـد   CO2 انتشـار 
معضل دیگری  که خیلی به  نظر بزرگ نمی آید، 
ولی به  صورت جدی به محیط زیست آسیب 
در صنعت حمل  است.  اصطکاک  می رساند، 
ترکیبی،  سوخت  فناوری های  تولید  نقل،  و 
آئرودینامیک ها، الستیک های نوآورانه، و حتا 
کاهش موتورها و جعبه دنده ها برای کاهش 
وزن وسایل نقلیه در جهت مبارزه با مشکل 
می شوند.  انجام  اصطکاک،  و  زیست محیطی 
فناوری  مرکز  200۹  ی  سال  گزارش  طبق 
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نوآوری، این فناوری همچنین می تواند برای 
تا  باشد  اندازه ی کافی روشن  به  نور،  ارائه ی 
خیابان،  یک  کل  حتا  یا  کاری  فضای  یک 

روشن شود.
بـه بـاور مایـکل اسـترانو، اسـتاد مهندسـی 
کیمیـا در MIT و نویسـنده ی ارشـد ایـن 
ایـن  تحقیـق  ایـن  چشـم انداز  مطالعـه، 
اسـت کـه یـک گیـاه بتوانـد به عنـوان یـک 
چـراغ دایمـی عمـل کنـد؛ چراغـی  که شـما 
مجبـور نیسـتید آن را وصـل کنیـد. نـور در 

جذب  حساب،  این  روی  آورده اند.  به وجود 
نیروگاه ها  از  کاربن  از جو، جداسازی  کاربن 
برای  اصطکاک  کردن  کم  صنعتی،  مراکز  و 
صرفه جویی در مصرف مواد سوختی، کنترل 
آلودگی  کنترل  زباله،  مدیریت  و  آلودگی 
تقویت  و  آکسیجن  تولید  همزمان  و  نوری 
به صورت  دای اکساید  کاربن   جذب  فرایند 
دانشگاهی ای  دسته بندی های  در  طبیعی، 
بوم شناسی،  زیست محیطی،  مدل سازی  مثل 
محیط  مهندسی  زیست محیطی،  کیمیای 
زیست، علوم زیست محیطی، تغییرات جهانی 
و سیاره ای، حفاظت از طبیعت و چشم انداز، 
و  علوم  زباله،  بهداشتی  دفع  و  مدیریت 
اساسی ای  چالش های  از   ... و  آب  فن آوری 
و  پژوهشی  مؤسسه ی  صدها  که  هستند 
هزاران پژوهشگر را مصروف ساخته اند. لذا، در 
ادامه ی این مقاله نگاهی کوتاهی می اندازیم 
به فعالیت ها و تحقیقات دانشگاهی در جهت 
حفاظت و ترمیم محیط زیست و تالش های 
تحسین برانگیز در راستای حمایت و حفاظت 
از حیات هوشمند و تمدن بشری در سیاره ی 

زمین.
نمودید،  مشاهده  فوق  در  که  همانطور 
محیط  خصوص  در  دانشگاهی  چالش های 
آن ها،  جمله ی  از  که  است  فراوان  زیست 
مصرف  نرخ  کاهش  نوری،  آلودگی  کنترل 
مواد نفتی، و کنترل و مهندسی تولید گازات 
مختصر  به صورت  و  به ترتیب  را  گلخانه ای، 

مورد توجه قرار می دهیم. 
زیست نانوفناوری،  پیش رفت  به  لطف 
نانوذرات  تزریق  با  توانستند  دانشمندان 
مخصوص در برگ گیاهانی آبرسان، گیاهانی 
را تولید کنند که می توانند به مدت 4 ساعت 
نمایند.  خنک  را  محیط  و  بمانند  درخشان 
این گیاهان می توانند جاده های آینده را در 
نگهدارند.  روشن  خیابانی  المپ های  عوض 
مهمتر از همه این که این می توانند بسیاری 

از مشکالت زیست محیطی را نیز حل کنند.
درگیری پیچیده ی کیمیایی ای که به اندازه ی 
روشنایی  در  )حتا  می کند  تولید  نور  کافی 

پنجم جون، روز جهانی محیط زیست است. 
و  بازآفرینی  »بازنگری،   2021 سال  شعار 
افراد  بنابراین،  است.  زیست  محیط  ترمیم« 
سبک  در  تغییراتی  و  بگیرند  تصمیم  باید 
نظم  بتوانند  تا  کنند  ایجاد  خود  زندگی 
شعار  حال،  به هر  بازگردانند.  را  طبیعت 
که  سال هاست  دانشمندان  باشد،  هرچه 
و  نموده   معرفی  را  تهدیدات  زیست محیطی 
برنامه  و  زیست، طرح  محیط  از  در حمایت 
و  سنجیده اند  عملی  راهکارهای  ریخته اند، 
دسته بندی های  و  دانشگاهی  رشته های  حتا 
پژوهشی ایجاد کرده اند. علوم زیست محیطی، 
نیازمند  که  است  برنامه ای  چند  حوزه ی 
و  کیمیایی  فیزیکی،  اصول  همراهی 
بیولوژیکی، با تجزیه و تحلیل مهندسی برای 
»ترمیم«  و  زیست«  محیط  از  »محافظت 
زیست محیطی  مباحث  ابتدا،  در  است.  آن 
اما  می شد،  تدریس  دیگر  رشته های  دل  در 
علم  این  چشم گیر  و  روزافزون  گسترش  با 
مهندسی  عنوان  با  رشته  این  جهان،  در 
هم اکنون  زیست،  محیط  طبیعی-  منابع 
تدریس  مختلف  کشورهای  دانشگاه های  در 

می شود. 
کشورهای صنعتی  بی اندازه ی  اصرار  به دلیل 
کره ی  فسیلی،  سوخت های  از  استفاده  در 
درحال  ناراحت کننده ای  به  شکل  زمین 
سوخت های  سوختن  است.  گرم شدن 
که  می گردد  گازهایی  تولید  باعث  فسیلی 
کاربن دای  دارند.  شدیدی  گلخانه ای  اثر 
مشهورترین  از  ازون  و  میتان  اکساید، 
گرم  مکانیزم  هستند.  گلخانه ای  گازهای 
گازهای  افزایش  دلیل  به  زمین  شدن 
اما  نیست،  بحث  قابل  این جا  در  گلخانه ای، 
آنچه مسلم است این است که تمدن انسانی 
خطر  با  را  زمین  کره ی  هوشمند  حیات  و 
دیگر،  سوی  در  است.  کرده  مواجه  بزرگی 
و  زباله  مدیریت  عدم  از  ناشی  آلودگی های 
نیز مشکالت چشم گیری  نوری  آلودگی های 
را  بالقوه ی  تهدیدات  و  کرده اند  خلق  را 

آن می توانید کتاب بخوانید( همان است که 
خاصی  روشنایی  ایجاد  برای  شب تاب  کرم 
وب سایت  از  به نقل  می کند.  استفاده  خود 
مقاله ی  و  ماساچوست  فناوری  موسسه ی 
مهندسین   ،2017 دسمبر  در  شده  منتشر 
یک  درخشان  گیاهان  ایجاد  برای   MIT
کردند.  تولید  »لوسیفراز«  به  موسوم  آنزایم 
لوسیفرین  به نام  مولکول  لوسیفراز روی یک 
می شود.  نور  انتشار  موجب  و  می کند  عمل 
این  بیشتر  تثبیت  با  که  معتقدند  محققان 

زنان در بیشتر والیات دسترسی مستقیم به بازار ندارند. 
محصوالت زنان از سوی مردان به بهای ناچیز خریداری شده 
و توسط مردان به بازار عرضه می شود. زنان تجارت پیشه و 
صنعت کار به ویژه در والیات و روستاها بنابر محدودیت های 

تحصیلی و آموزشی آگاهی کافی درباره ی بازاریابی نیز ندارند. 

به دلیل اصرار بی اندازه ی 
کشورهای صنعتی در 

استفاده از سوخت های 
فسیلی، کره ی زمین به 
 شکل ناراحت کننده ای 

درحال گرم شدن است. 
سوختن سوخت های 
فسیلی باعث تولید 

گازهایی می گردد که اثر 
گلخانه ای شدیدی دارند. 
کاربن دای اکساید، میتان 

و ازون از مشهورترین 
گازهای گلخانه ای 

هستند.

علم در خدمت محیط زیست
آصف ابراهیمی
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»طالبان مانع نشوند«
محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه کشور از گروه طالبان می خواهد 
که از فرصت تاریخی برای برقراری آتش  بس و ختم جنگ استفاده 
کنند، تا تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی در سطح منطقه فراهم 

شود.
پروژه های  تطبیق  فرصت  خشونت ها،  تداوم  با  که  دارد  تاکید  او 
بزرگ از مردم افغانستان گرفت می  شود و این گروه باید ثابت بسازد 
ظاهر  در  »طالبان  نیست:  بزرگ  پروژه های  راه اندازی  مخالف  که 
می گویند که مخالف راه اندازی پروژه های بزرگ نیستند. اما باالی 
پاسگاه های ما در امتداد سرحد ]مرز با ترکمنستان[ حمله کردند و 
در این منطقه زندگی را بر مردم تلخ کردند و دست به کشتار زدند.«

تطبیق  مانع  کی ها  دستور  به  که  می پرسد  طالبان  گروه  از  او 
که  می کنی  خود  دید  از  کار  »این  می شوند:  اقتصادی  پروژه های 
مانع پروژه های می شوید و یا عالقمندی کس دیگری است که باالی 

کشور و مردم خود عملی می سازی؟«
این اظهارات مقام  ارشد حکومت افغانستان در حالی مطرح می شود 
که بارها گروه طالبان اعالم کرده است که نه تنها که مانع تطبیق 
پروژه های بزرگ اقتصادی نمی شوند، بلکه در راستای تأمین امنیت 

این پروژه ها نیز همکاری می کنند. 
پروژه های تاپی و تاپ با عبور از ترکمنستان از والیت های هرات، 
سال  سه  دست کم  طی  والیت ها  این  و  می گذرد  قندهار  و  فراه 

گذشته گواه حمالت طالبان بوده است. 
با تیرگی اوضاع امنیتی دشوار و یا حتا غیرممکن به نظر می رسد که 

این پروژه های بزرگ منطقه ای در افغانستان عملی شود. 

ترکمنستان دلگرم سنگ مرمر هرات
ترکمنستان عالقه مندی اش  بارها  دست کم طی سه سال گذشته 
مبنی بر خریداری سنگ مرمر هرات کرده است. مقام های افغان 
می گویند که ترکمنستان می خواهد که از سنگ مرمر برای تزئین 

چندین شهر خود استفاده کند. 
مقام های  با  که  می گوید  کشور  خارجه  وزیر  اتمر،  حنیف  محمد 
مرمر  صادرات سنگ  فروش  روی  اخیر  روز  دو  ترکمنستانی طی 
گفت وگو شده است: »در راستای صادرات سنگ مرمر با ترکمنستان 
به پیشرفت های خوبی دست یافته ایم و این خبر خوشی برای مردم 

افغانستان، تاجران و صنعت گران سنگ مرمر است.«
بر بنیاد آمار مسئوالن در اتحادیه معدن داران زون غرب کشور، به 
ارزش حدود 100 میلیون دالر امریکایی روی معادن و کارخانه های 

پروسس سنگ مرمر در هرات سرمایه گذاری شده است. 
وحید ملکزاده، رییس این اتحادیه به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که هم اکنون از ۹ معدن استخراج سنگ مرمر، تنها دو معدن فعال 
است و از 4۳ کارخانه های پروسس کننده سنگ مرمر، دست کم 10 

کارخانه فعالیت دارند.
پروسس سنگ  و  معدن  استخراج  فعالیت  توقف  با  او،  گفته ی  به 

مرمر، در حدود دو هزار کارگر بی کار شده اند. 
از  بسیاری  گذشته  سال  پنج  طی  که  می دهد  هشدار  او 
استخراج کنندگان و پروسس کنندگان سنگ مرمر به دلیل نبود بازار 
فروش مناسب سنگ، ورشکست شده اند، اما امیدوار است که سنگ 

مرمر هرات به کشور ترکمنستان صادر شود. 
در کنار ترکمنستان، کشورهای اروپایی و عربی نیز تقاضا خریداری 

سنگ مرمر هرات را دارند.
اما هارون چخانسوی، وزیر معادن و پترولیم می گوید که به زودی دو 
ساحه معدن سنگ مرمر در ولسوالی چشت هرات به اعالن سپرده 
می شود، تا ظرفیت استخراج سنگ  مرمر بیشتر از این افزایش یابد. 
اوبه هرات موقعیت  و  ولسوالی های چشت  معادن سنگ مرمر در 
دارد. از سنگ مرمر در نماهای داخلی و بیرونی ساختمان ها و اشیای 

تزئینی مانند مجسمه کار گرفته می شود. 
با تقاضای پی هم استخراج کنندگان سنگ مرمر، اما تاکنون سرک 
هرات – چشت آسفالت نشده است. وزیر معادن و پترولیم کشور 
می گوید که برای ساخت این سرک تالش می کند و در درازمدت 
باید خط ریل از این مسیر برای کاهش هزینه ی انتقال سنگ مرمر 

ایجاد شود. 

واجد روحانی – هرات

والیت  در  ترکمنستان  و  افغان  ارشد  مقام های  دوروزه ی  نشست 
هرات روز یک شنبه، 1۶ جوزا پایان یافت. در این سفر دوروزه روی 
پروژه های تاپی )خط انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به 
پاکستان و هند(، پروژه تاپ )خط انتقال برق از طریق افغانستان 
به پاکستان( راه ترانزیتی الجورد، خط آهن، فروش سنگ مرمر و 

گفت  وگوهای صلح صحبت شده است. 
رشید مردوف، وزیر خارجه ترکمنستان بر گسترش همکاری های 
اقتصادی با افغانستان تأکید کرده است: »ما به شهر زیبای هرات با 
هیأت عالی رتبه ترکمنستان آمدیم و هدف اساسی ما به هرات این 
است که روی ابعاد مختلف روابط خود صحبت و این روابط را محکم 
کنیم و درباره ی برادری و دوستی میان دو کشور حرف هایی داریم.«

روند صلح
گفت  وگوهای صلح، یکی از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه 
محمدحنیف  است.  می داده  تشکیل  را  ترکمنستان  و  افغانستان 
تأمین  و  مورد صلح  در  ترکمنستان  با  مشترک  همکاری  بر  اتمر 
امنیت تأکید کرده است: »مهم ترین گفت وگوی ما را طبعا همکاری 

مشترک دو کشور در رابطه با صلح و امنیت تشکیل خواهد داد.«
او نقش کشور ترکمنستان در استای تأمین صلح در کشور موثر 
و  بی طرف  کشور  یک  منحیث  ترکمنستان  نقش   « می دانستند: 
دوست افغانستان در روند صلح بر ما از اهمیت خاصی برخودار است 
و در این راستا صحبت کردیم و صحبت ما روی آتش بس فوری، 
روی رسیدن به یک توافق سیاسی و مخصوصا در رابطه با امنیت 
این پروژه های بزرگ اقتصادی، ما هم گفت  وگویی خوبی داشتیم و 

هم به توافقاتی رسیدیم.«
این در حالی است مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی و رییس دفتر 
طالبان در قطر در رأس هیأتی از این گروه در ماه دلو سال 1۳۹۹ به 
ترکمنستان سفر کرده بود. او در این سفر با مقام های ترکمنستانی 
در مورد موضوعات دوجانبه میان افغانستان و ترکمنستان، روابط 

تجارتی، تحوالت سیاسی و دیگر موضوعات گفت  وگو کرده بود. 
پس از امضای موافقت نامه صلح میان امریکا و گروه طالبان، سطح 
خشونت ها به میزان چشم گیری در افغانستان افزایش یافته است. 

طی سال  جاری گروه طالبان نیز به دامنه حمالت شان افزوده اند.

پاسخ به انتقاد از پروژه های خیالی
تاپی و تاپ در ماه حوت سال 1۳۹۶ در والیت هرات  پروژه های 
افتتاح شد، اما تاکنون کار عملی این پروژه ها آغاز نشده است. برخی 

از باشندگان هرات مدعی اند که این پروژه ها خیالی است. 
اما هارون چخانسوی، وزیر معادن و پترولیم می گوید که تنها بانک 
انکشاف آسیایی باالتر از یک میلیارد دالر امریکایی به پروژه تاپی 
تعهد مالی کرده است و ۵۳0 میلیون دالر برای ساخت مرکز گاز در 
هرات هزینه خواهد شد: »او دلیل تاخیر در آغاز کار عملی پروژه های 

تاپی و تاپ را مشکل در داخل خاک ترکمنستان می داند.«
او می گوید که از آغاز ساحه های گازی ترکمنستان تا مرز افغانستان 
زمان  روی  تخنیکی  تیم های  و  است  شده  تکمیل  کیلومتر   20۸
دقیق آغاز کار عملی این پروژه در افغانستان صحبت می کنند: »در 
مرحله اول از گاز تاپی، هرات استفاده می کنند و باز گاز به شهرک 

صنعتی هرات وصل می شود.«
وزیر خارجه کشور می گوید که تالش خواهند کرد، تا کار عملی 
اولویت  و  آغاز شود  تاپی در داخل خاک کشور  و  تاپ  پروژه های 
توزیع برق و گاز برای شهروندان کشور است و نباید بیشتر در انتظار 
تکمیل شدن این پروژها  به سر ببرند: »این پروژه ها خیالی و هم 
چنین صرف به روی کاغذ نیست و با مقام های ترکمنستانی در مورد 

آغاز این پروژه ها صحبت کردیم.«
در دیدار وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان روی امتداد خط 
آهن هرات – تورغندی و بهره گیری از خط راه الجورد نیز تأکید 

کرده اند.
راه الجورد قرار است از مسیر ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان 
به »دریای سیاه« و بعد با گذشتن از ترکیه، افغانستان را به آب های 

آزاد وصل  کند.

اسـتفاده از کانـدوم متمرکـز بـود.
برای مثال در کینیا یک سازمان غیردولتی به 
 »No Means No Worldwide« نام 
می کند  برگزار  را  رضایت  آموزش  کالس های 
دفاع  و  گفتن  »نه«  دختران  به  آن  در  که 
میان  این  در  می شود.  داده  آموزش  شخصی 
می شود  داده  آموزش  نیز  جوان  پسران  به 
دیدگاه خود را درباره جنسیت بهبود بخشند 
و مردانگی مثبت تر اتخاذ کنند. در مکاتبی که 
این موضوع آموزش داده می شود، میزان آزار 

و اذیت جنسی ۵0 درصد کاهش یافته است.
یک سازمان غیردولتی مستقر در برزیل به نام 
Promundo یک برنامه آموزشی قدرتمند را 
برای جوانان از طریق جلسات مشارکتی برگزار 
خشونت آمیز  هنجارهای  تغییر  در  و  می کند 

مرتبط به مردانگی موفق بوده است.
کشور   2۶ در  برنامه  این  مختلف  جنبه های 
انجام  ارزیابی های  است.  شده  تطبیق  جهان 
کشور  هشت  در  آن  تطبیق  از  پس  شده 
آفریقایی، آسیایی، امریکای التین و کشورهای 
جنوب شرق اروپا نشان میدهد که این برنامه 
ها منجر تغییرات مثبت در نگرش مردم نسبت 
به برابری جنسیتی، ارتباط زوجین، خشونت، 
شده  فرزند  از  مراقبت  و  کاندوم  از  استفاده 

است.
وقتـی دانش آمـوزان خودشـان در برنامه ریزی 
بـرای  ابتکارهـا  باشـند،  دخیـل  اجـرای  و 
در  جنسـی  آزار  و  خشـونت  بـه  پایـان دادن 
مکاتـب می توانـد مؤثرتـر واقـع شـود. پـروژه 
»به سـوی مکاتب عاری از خشـونت« مؤسسه 
ایجـاد  شـامل  افغانسـتان  در  اطفـال  نجـات 
کمیتـه حمایـت از کـودکان، انجمـن والدین-

معلم-دانش آمـوز و شـورای دانش آمـوزان در 
هـر مکتـب بود.

همچنین نیازی نیست که برای آموزش جنسی 
موجود  درسی  برنامه های  در  جداگانه  جایگاه 
مکاتب در نظر گرفته شود. این برنامه آموزشی 
را می توان در برنامه های درسی کنونی مکاتب 
قرار  مکتب  اضافی  فعالیت های  ذیل  یا حتا  و 
داد. برنامه »حق بازی« یک ابتکار مکتب محور 
و  ورزش  از  که  است  پاکستان  آباد  حیدر  در 
برای  آموزان  دانش  توانمندکردن  برای  بازی 
کاهش خشونت در مکاتب و تغییر هنجارهای 

برنامه  این  می کند.  استفاده  جنسیتی  نابرابر 
توانسته در 40 مکتب دولتی ۸ هزار  تاکنون 
به  منجر  ابتکار  این  دهد.  پوشش  را  کودک 
خشونت  و  آزار  قربانیان  درصدی   ۳۳ کاهش 
جنسی در میان پسران و کاهش ۵۹ درصدی 
قربانیان آزار و خشونت جنسی در بین دختران 

شده است.
کنـار  در  داد.  آمـوزش  می تـوان  را  رضایـت 
اهمیـت آمـوزش و توجـه والدیـن بـه مسـائل 
جنسـی کـودکان، مکاتـب نیـز نقـش مهمـی 
بـه  بـد  و  رابطـه خـوب  تفـاوت  آمـوزش  در 
اهمیـت  و  رضایـت  اهمیـت  دانش آمـوزان، 
مسـائل  ایـن  دارنـد.  جنسـیتی  برابـری 
هرچـه زودتـر مـورد توجـه قـرار گیـرد بهتـر 
اسـت. یونسـکو یـک رهنمـود فنـی را بـرای 
توصیـه  و  اسـت  کـرده  تهیـه  حکومت هـا 
می کنـد کـه آموزش برخـی مفاهیـم پیرامون 
روابـط سـالم و ناسـالم بایـد از پنـج سـالگی 

شـروع شـود.
ایـن گفت وگوهـا هرچـه زودتـر شـروع شـود، 
بـه همـان انـدازه می تواند بـرای کـودکان، به 
ویـژه دختـران مفیـد و توانمندکننـده واقـع 
شـود. ایـن آموزش هـا و گفت وگوهـا می تواند 
هنجارهایـی همچون مردانگی سـمی را که به 
خشـونت مبتنـی بر جنسـیت منجر می شـود 
تغییـر دهـد و به ایجـاد یک فرهنـگ عاری از 
خشـونت کمک کند. آموزش مسـائل جنسـی 
دربـاره  تأمـل  بـه  را  دانش آمـوزان  می توانـد 
سـوگیری ها و نقش شـان در جامعـه تشـویق 

. کند
آموزش مسائل جنسی از استثمار و بهره کشی 
جلوگیری  زنان  علیه  خشونت  و  جنسی 
در  مکاتب  اگر  است.  همه  نفع  به  و  می کند 
و  رابطه جنسی  پیرامون  گفت وگو  شکل دادن 
روابط عاطفی کوتاهی کنند، جوانان همچنان 
اطالعات خود  تنها منبع  به عنوان  اینترنت  به 
وابسته خواهند ماند. ما نمی توانیم اجازه دهیم 
اینترنت آموزشگاه مسائل جنسی برای جوانان 

باشد.
***

مانـوس آنتونینیـس مدیـر »گـزارش نظـارت 
یونسـکو  همـه«  بـرای  آمـوزش  بـر  جهانـی 

اسـت.

اقتصاد، تجارت و صلح؛ دستور کار سفر 
دوروزه ی وزیر خارجه ترکمنستان به هرات

موترهای  در   ،)Center of Finland
به علت  سوخت  مصرف  سوم  یک  مسافربری 
تلفات اصطکاکی می باشد. این بدان معنا است 
برای  سوخت  لیتر  میلیون ها  سال  هر  در  که 
استفاده  جهان  سراسر  در  اصطکاک  بر  غلبه 
حدود  در  چیزی   ،200۹ سال  در  می شود. 
20۸000 میلیون لیتر سوخت )بنزین و دیزل( 
قرار  استفاده  مورد  اصطکاک  بر  غلبه  برای 
برای  انرژی  جهانی  تقاضای  همچنان  گرفت. 
 2040 سال  تا   2010 سال  از  نقل،  و  حمل 
به عنوان  یافت.  خواهد  افزایش  درصد   40 به 
تأثیر  اصطکاک،  خسارت  کاهش  نتیجه،  یک 
داشت.  خواهد  نفت  مصرف  بر  مستقیمی 
در  متمرکز  تحقیق های  دلیل،  همین  به 
اصطکاک  کم کننده ی  مواد  توسعه ی  جهت 
مختلف  حوزه های  در  کارآمدتر،  روانکاری  و 
زیادی  پژوهشگران  روی دست اند.  نانوفناوری 
زیست شناسی،  و  کیمیا  فیزیک،  رشته های  از 
در  تحقیق  مصروف  مواد،  علم  و  مهندسی 
با  نانوموادی  تولید  و  مدلسازی  زمینه های 
روانکاری  و  قابلیت های کم کنندگی اصطکاک 

می باشند.
اخیر  سال های  در  که  دیگری  چالش 
کرده  درگیر  را  پژوهشگران  و  دانشمندان 
و  کاربن  جداسازی  و  جذب  موضوع  است، 
کارخانه ها،  زمین،  جو  از  اکساید  کاربن دای 
ساالنه  می باشد.  ونیروگاه ها  صنعتی  مراکز 
در  خصوص  این  در  پژوهشی  مقاله ی  ده ها 
از  اما  بین المللی منتشر می شوند،  ژورنال های 
میان همه ی این ها، چالش ایالن ماسک رییس 
جذابیت  تسال،  شرکت  و   space-x شرکت 
یک  در   2021 جنوری  در  وی  دارد.  ویژه ی 
بهترین  برای  که  نمود  اعالن  تویت  رشته 
جذب کننده ی کاربن، 100 میلیون دالر جایزه 
تعیین کرده است. با این حال، این نخستین بار 
جداسازی  فناوری  با  شرکت،  یک  که  نیست 
و  انسانی  تمدن  به  کمک  به دنبال  کاربن، 
بنیاد   201۸ سال  در  است.  هوشمند  حیات 
مسابقه ای  هم   )X-Prize( »ایکس پرایز« 
فینالیست،  تیم  پنج  به  و  کرد  برگزار  مشابه 

دالری  میلیون   20 بزرگ  جایزه ی  از  بخشی 
خود را اهدا کرد، اما با داشتن یک پشتوانه ی 
ایالن  رقابت،  این  در  دالری  میلیون   100
این  به   X-Prize برابر  پنج  تنها  نه  ماسک 
کار  این  بلکه  می دهد،  اختصاص  بودجه  کار 
بزرگترین سرمایه ی خیرخواهانه او تا به امروز 
برابِر بیشترین  را هم تشکیل می دهد که 10 
فناوری،  این  است.  در گذشته  او  مالی  کمک 
عنصر کاربن را از جو بیرون می کشد و آن را 
تغییرات  سرعت  کاهش  به  تا  می کند  ذخیره 
کمک  بشر  فعالیت های  از  ناشی  آب و هوایی 

کند.
خب،  که  باشد  این  خواننده  سوال  شاید 
دارد؟  قرار  داستان  این  کجای  در  افغانستان 
و  به خیابان ها  نگاه حتا سرسری  با  می توانید 
فعالیت های  از  و حساب سرانگشتی  کوچه ها، 
سوال  این  به  افغانستان،  در  زیست محیطی 
مشکالت  که  است  این  واقعیت  دهید.  پاسخ 
و  گلخانه ای  گازات  از  ناشی  زیست محیطی 
یا  یک  تنها  مشکالت  زباله ای،  آلودگی های 
خاص،  حالت  در  اما  نیستند،  کشور  چند 
و  زباله  مدیریت  عدم  از  ناشی  آلودگی های 
بسیار  مشکل  تجزیه ناپذیر،  پالستیک های 
هیچ  تاکنون  است.  افغانستان  برای  بزرگی 
برنامه ای پژوهشی و عملی در راستای مدیریت 
زباله ها طرح و تطبیق نشده است. این مشکل 
از  هم  و  دولتی  ذیربط  ادارات  چشم  از  هم 
خصوصی،  و  دولتی  آکادمیک  نهاد های  دید 
است  این  ما  انتظار  است.  مانده  پنهان  کامال 
که هم در قالب تحقیقات دانشگاهی، عملی و 
مهندسی، و هم به شکل برنامه های ترویجی و 
از طریق رسانه های جمعی و مراکز  اجتماعی 
تعلیمی و آموزشی، توجه جدی و سریع صورت 
می توانند  آلودگی ها  این  آن،  غیر  در  گیرد. 
زنجیره ی  و  منابع  دور،  خیلی  نه  آینده ی  در 
آب  منابع  به خصوص  و  اکوسیستم ها  غذایی 
آشامیدنی را به شدت در معرض آلودگی های 
مرگبار قرار دهد. باتوجه به این توضیحات، اگر 
طرح و برنامه های عملی روی دست باشد، علم 

می تواند این خطرات را به حداقل برساند.
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در سال 201۹ است.
نگاری  روزنامه  نشریه  به گزارش دیرکت ۳۶ که یک 
تحقیقی در مجارستان است، یک و نیم میلیارد دالر از 
هزینه مورد نیاز برای تاسیس این دانشگاه به صورت 

وام از یک بانک چینی دریافت خواهد شد.
این  شعبه  نخستین  که  فودان  دانشگاه  شعبه  احداث 
دانشگاه در اتحادیه اروپاست، در سال 2024 به پایان 

می رسد.

مخالفان  از  که  بوداپست  شهردار  کوراشونیا،  گرگی 
نام  گوید  می  است  فودان  دانشگاه  شعبه  تاسیس 
خیابان های اطراف محل احداث دانشگاه را به جاده 
هنگ کنگ آزاد ، خیابان داالیی الما و شهدای اویغور 

تغییر خواهد داد.
پیشبینی می شود هزینه احداث شعبه دانشگاه فودان 
دالر  میلیون  هشتصد  و  میلیارد  یک  به  بوداپست  در 
برسد که بیشتر از بودجه نظام آموزش عالی مجارستان 

به نقل از بی بی سی فارسی، دولت دست راستی ویکتور 
اوربان، نخست وزیر مجارستان روابط نزدیکی با چین 
دارد و مانع از صدور بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت 

سیاست های پکن در هنگ کنگ شده است.
موسسه  وسیله  به  گرفته  صورت  نظرسنجی  بنابر 
سوم  دو  است،   لیبرال  فکر  اتاق  یک  که  ریپوبلیکون 
در  چینی  دانشگاه  تاسیس  مخالف  مجارستان  مردم 

کشورشان هستند.

اطالعات روز: هزاران نفر از اهالی بوداپست در اعتراض 
پایتخت  در  چینی  دانشگاه  یک  شعبه  تاسیس  به 

مجارستان تظاهرات کرده اند.
تجمع  پارلمان  برابر  در  شنبه  که  تظاهرکنندگان 
کردند، می گویند حضور دانشگاه فودان در بوداپست 

به موقعیت دانشگاه های مجارستان آسیب می زند.
آنها همچنین نگران افزایش نفوذ چین در امور داخلی 

مجارستان هستند.

تظاهرات در بوداپست در اعرتاض به تأسیس یک دانشگاه چیین در مجارستان

فرودگاه های بغداد و اربیل و همچنین کاروان های لجستیکی 
در عراق می شوند.

در جریان این حمالت دو پیمانکار خارجی و یک پیمانکار 
عراقی کشته شده اند.

حمایتش  تحت  شبه نظامی  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری 
نیروهای  اعالم کرده اند که خواستار خروج  بارها  در عراق 

امریکایی از عراق هستند.
نیویورک تایمز روز شنبه در این باره نوشت نیروهای نیابتی 
ایران در عراق با سالح پیچیده تری منافع امریکا را تهدید 

می کنند.
یک مقام سابق سیا حمالت پهپادی را از مهم ترین  تهدیدها 
برای نیروهای امریکایی در عراق خواند و گفت پهپادها با 
فناوری ارائه شده توسط سپاه قدس، با هزینه نسبتا کم به 

سرعت پیچیده تر می شوند.

مقام های عرایق: 
دو پهپاد بر فراز پایگاه عنی االسد رسنگون شدند

یک مقام ارشد امنیت ملی عراق نیز به نیویورک تایمز گفت 
ایران در حال خفقان اقتصادی است و هرچه بیشتر تحت 
فشار اقتصادی قرار بگیرد حمالت پهپادی نیروهای نیابتی 

این کشور در عراق بیشتر می شوند.
ائتالف بین المللی به رهبری امریکا که برای کمک به ارتش 
عراق در مبارزه با داعش شکل گرفت در حال حاضر ۳۵00 

نیرو در عراق دارد که 2۵00 تن از آنان امریکایی هستند.
به عقیده دیپلمات های غربی و مقام های بلندپایه نظامی در 
عراق، حمالت شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسالمی نه 
تنها خطری علیه نیروهای امریکایی است، بلکه مبارزه با 

داعش را نیز با تهدید مواجه می کند.
با وجود اعالم پیروزی ارتش عراق بر داعش در سال 2017، 
همچنان شماری از اعضای این گروه در برخی مناطق عراق 

حضور دارند.

گروه های تحت حمایت ایران را مسئول حمله به پایگاههای 
امریکایی مستقر در عراق دانسته اند.

شماری از رسانه های امریکایی نیز به نقل از مقام های این 
از افزایش کمک های تسلیحاتی جمهوری اسالمی،  کشور 
به ویژه در زمینه پهپادی، به شبه نظامیان در عراق و یمن 
خبر داده اند. حدود یک ماه پیش نیز پهپادهای انفجاری به 
پایگاه عین االسد حمله کردند. هم در حمالت به پایگاه های 
امریکایی است و هم در  نیروهای  عراق که محل استقرار 
حمالت به عربستان سعودی، از پهپادهای انفجاری استفاده 

شده است.
از  که  ماهی  پنج  طول  در  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سال جاری میالدی می گذرد دست کم ۳۹ حمله به اهداف 
سفارت  شامل  که  است  گرفته  عراق صورت  در  امریکایی 
امریکا در بغداد، پایگاه های محل استقرار نیروهای امریکایی، 

با  مقابله  جریان  در  کرد  اعالم  عراق  ارتش  روز:  اطالعات 
محل  که  عین االسد  نظامی  پایگاه  به  پهپادی  حمالت 
ائتالف بین المللی ضدداعش  امریکایی و  نیروهای  استقرار 

است، دو پهپاد رهگیری و منهدم شد.
روز  که  اطالعیه ای  در  عراق  امنیتی  اطالع رسانی  مرکز 
یکشنبه، 1۶ جوزا منتشر شد اعالم کرد سامانه پدافندی 
پایگاه هوایی عین االسد، در استان انبار، در ۳0 دقیقه بامداد 

یکشنبه دو پهپاد را رهگیری و سرنگون کرد.
به گزارش ایران اینترنشنال، ساعاتی پیش از این حمله نیز 
واین ماروتو، سخنگوی ائتالف بین المللی علیه داعش، خبر 
داده بود که یک راکت بر فراز فرودگاه بغداد منهدم شد اما 

این حادثه »هیچ قربانی یا خسارتی در بر نداشت«.
بامداد  و  شنبه  شامگاه  حمالت  مسئولیت  گروهی  هیچ 
یکشنبه را برعهده نگرفته اما مقام های امریکایی پیش از این 
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برای قانونی کردن مبادالت با ارز دیجیتال را هفته 
آینده به کنگره این کشور ارسال می کند.

به گفته آقای ابوکیله در صورت تصویب، این قانون 
برای 70  را  مالی  از خدمات  استفاده  راه  می تواند 
بانکی  حساب  که  السالوادور  شهروندان  درصد 

ندارند، باز کند.
به  تا حد زیادی  السالوادور  اقتصاد  در حال حاضر 
ارسال  داخل  به  از خارج  که  پول هایی  یا  حواله ها 
تولید  درصد   20 حدود  که  است  متکی  می شود، 

ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود.
در  کشور  این  شهروندان  نفر  میلیون   2 از  بیش 
خارج زندگی می کنند، که همچنان ارتباط خود را 
با محل تولد خود حفظ کرده  و ساالنه بیش از 4 

میلیارد دالر به السالوادور ارسال می کنند.
حال  در  السالوادور  داخل  به  پول  ارسال  راههای 
حاضر برای هر انتقال، کارمزد در پی داشته و گاهی 
ممکن است چند روز طول کشیده و در نهایت فرد 
اقدام  آن  دریافت  برای  حضوری  که  باشد  مجبور 

کند.
اما به گفته آقای ابوکیله راه جدید »تاثیر مثبتی بر 

زندگی میلیون ها نفر خواهد گذاشت«.
خصوص  در  بیشتری  جزییات  او  حال  این  با 
چگونگی استفاده از ارزهای دیجیتال اعالم نکرده 

است.
هیچ  و  است  مجازی  دارای  یک  که  کوین،  بیت 
طی  ندارد،  واقعی  اقتصاد  با  مستقیمی  ارتباط 
سالهای اخیر شاهد نوسانات زیادی در ازشش بوده 

است.
بانک های مرکزی کشورهای جهان در حال  اغلب 
بررسی ایجاد ارز دیجتال مخصوص به خود هستند 
و در ماه آوریل امسال بانک انگلیس اعالم کرد که 
در حال تحقیق برای ایجاد ارز دیجیتالی است که 
در کنار پول نقد و سپرده های بانکی قابل استفاده 

باشد.

اطالعات روز: رئیس جمهور الساوادور می گوید که 
برای  را  بیت کوین  ارز دیجیتال  تا  است  در تالش 
در  قانونی  راه  یک  به  مبادالت  و  معامالت  انجام 

کشورش تبدیل کند.
سوی  از  ابوکیله  نجیب  آقای  درخواست  این  اگر 
اولین  کشور  این  شود،  پذیرفته  السالوادور  کنگره 
به  را  دیجیتال  ارز  که  بود  خواهد  دنیا  کشور 

رسمیت می شناسد.
این مسئله، در کنار دالر  در صورت رسمی شدن 
سومین  این  الساوادور،  محلی  پول  واحد  و  امریکا 
مورد  کشور  این  در  که  بود  خواهد  پولی  واحد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
السالوادور  است که شهروندان  ابوکیله گفته  آقای 
با  می کنند،  زندگی  کشور  این  از  خارج  در  که 
به  پول  آسانی  به  می توانند  بیت کوین  از  استفاده 

داخل کشور ارسال کنند.
به گزارش بی بی سی فارسی، وی که در کنفرانس 
پیش بینی  می گفت،  سخن  فلوریدا  در  بیت کوین 
کشورش  در  سرمایه گذاری  کار  این  با  که  کرد 
امر  این   ، افزایش خواهد یافت و »در کوتاه مدت 
باعث اشتغال زایی و کمک به تأمین مالی هزاران 
اقتصاد رسمی  از  این کشور که در خارج  شهروند 

هستند، می شود«.
رئیس جمهور السالوادور گفته است که طرح الزم 

السالوادور می خواهد ارز دیجیتال را 
برای معامالت و مبادالت قانوین کند

پیشین در مورد تولید واکسن کرونا، ساخت دیوار 
مرزی، محدود کردن مهاجرت و همچنین داشتن 
اقدامات  از  ایران و چین«،  قبال  موضع سخت در 

دولت خود دفاع کرد.
ریاست  دوره  در  متحده  »ایالت  افزود:  ترمپ 

جمهوری جو بایدن در حال عقب گرد است.«
از  دیگری  بخش  در  امریکا  سابق  رییس جمهوری 
سخنرانی اش گفت: »جو بایدن زیر بار منت کسانی 

می رود که دشمن امریکا هستند.«
حمله  مورد  اسرائیلی ها  که  حالی  »در  افزود:  او 
قرار  ایران  توسط  شده  پرتاب  موشک  هزاران 
او  می کردند.«  انتقاد  اسرائیل  از  آنها  می گرفت، 
نگاه  افتاد  اتفاق  کنگره  در  آنچه  به  »وقتی  گفت: 

می کنید این خیانت به اسرائیل است.«
ویروس کرونا  احتمال »نشت  درباره  ترمپ  دونالد 
از آزمایشگاهی در شهر ووهان چین«، تاکید کرد 
که زمان آن فرا رسیده تا امریکا و جهان خواستار 
کمونیست  حزب  پاسخگویی  و  خسارت  جبران 

چین شوند.
ماه گذشته نیز جو بایدن، رییس جمهوری امریکا، 
تا  داد  دستور  کشور  این  اطالعاتی  نهادهای  به 
درباره منشا ویروس کرونا تحقیق و ظرف ۹0 روز 

گزارشی تهیه کنند.
چهل وپنجمین  سخنرانی  از  دیگری  بخش 
فیسبوک  اخیر  رای  درباره  امریکا  رییس جمهوری 

درباره حساب کاربری او بود.
ترمـپ از حکـم فیسـبوک دربـاره مسـدود شـدن 
حسـاب کاربـری خـود بـه مـدت دو سـال انتقـاد 
کـرد و آن را ناعادالنـه خوانـد. او همچنیـن گفـت 
کـه عالقـه زیـادی بـرای بازگشـت بـه این رسـانه 

اجتماعـی نـدارد.
دونالد ترمپ با اشاره به احتمال نامزد شدنش در 
دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفت 

که »منتظر سال 2024 است.«

اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهوری سابق 
امریکا، روز شنبه طی سخنرانی در کنفرانس ساالنه 
شمالی،  کارولینای  ایالت  جمهوری خواه  حزب 
»شرم آور«  را  بایدن  جو  دولت  خارجی  سیاست 
خواند و گفت: »بایدن بزدالنه تحریم های ایران را 
برداشته است و اگر من بودم طی یک هفته با ایران 

معامله می کردم.«
ایرانی  مقام های  حاضر  حال  در  افزود  ترمپ 
زمان  در  اما  می کنند،  پول  درخواست 

ریاست جمهوری من هرگز پول نخواستند.
ساالنه  کنفرانس  در  امریکا،  سابق  رییس جمهور 
شمالی،  کارولینای  ایالت  جمهوری خواه  حزب 
همچنین گفت: »آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 
و  بود  شرم آور  افتاد  اتفاق   2020 سال  در  امریکا 
کشورهایی از جمله ایران، چین و روسیه از نتیجه 

این انتخابات بسیار خوشحال شدند.«
»ایران  گفت:  ترمپ  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
دریافت  دالر  میلیارد   1۵0 برجام  معاهده  از  پس 
بود.  نقد  پول  به شکل  دالر  میلیارد   ۸/1 که  کرد 
او افزود در حال حاضر مقام های ایرانی درخواست 
پول می کنند، اما در زمان ریاست جمهوری او هرگز 

پول نخواستند.«
 ۹0 سخنرانی  در  امریکا،  سابق  رییس جمهوری 
دولت  »موفقیت های  بیان  ضمن  خود  دقیقه ای 

دونالد ترمپ: جو بایدن بزدالنه 
یم های ایران را برداشته است تحر
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پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا رنگ های برنتر و وسایل جانبی کمپیوتر )۱5 قلم( مورد ضرورت پروژه را با نمبرپکیج قرارداد: 
AF/MAIL/EATS-193101-193102/B089-B063-CW-RFB را به داوطلبی بسپارد، شرکت های عالقمند می توانند تا اعالن مفصل پروژه مذکور را در وب سایت وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری )http://www.mail.gov.af/( دریافت و مطالعه نمایند. اسناد داوطلبی از تاریخ 7-جون-۲۰۲۱ الی ۲۹-جون-۲۰۲۱ توزیع می گردد.
جلسه آفرگشایی بتاریخ ۲۹-جون-۲۰۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در ریاست این پروژه مقر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد.

آن عده شرکت هایی که واجد شرایط هستند می توانند اسناد داوطلبی را به ارایه درخواست رسمی از آدرس ذیل و یا از وب سایت مذکور بدست بیاورند.
آدرس: تعمیر پامیر منزل 7 پروژه اضطراری زراعتی و تهیه مواد غذایی  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه، چهارراهی کارته سخی، کابل-افغانستان.

Contract Title: Procurement of Toner, Cartridges and Computer Accessories
Loan No./Credit No./ Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No.: EATS-KBL-G-21-005-IOC-NCB
1. The Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock has received a [“Grant” from the World Banktoward the 
cost of Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Pro-
curement of Toner, Cartridges and Computer Accessories. RFB No: EATS-KBL-G-21-005-IOC-NCB with Delivery period of 1 Month from start date.
2. Bidders are required to meet the Qualification requirements listed briefly hereunder. [Bidders are advised to refer to the Bidding documents 
for complete details in this regard.] 
(a) Bidder must demonstrate access to liquid assets or credit facilities by submitting the Banker’s certificate for an amount of AFN 1,840,000.
(b) Bidder shall not have during the last 5 years (i) history of non-performance of a contract or (ii) a consistent history of litigation or arbitration 
awards. 
Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procure-
ment Regulations for IPF Borrowers” July 2016 Revised November 2017 and August 2018
3. (“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 
4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Procurement Directorate of MAIL; E-mail: fahim.rahim@mail.gov.af CC to 
khyber.massoudy@mail.gov.af and inspect the bidding document during office hours 7th June, 2021 to 29th June, 2021. From 9:00 to 15:00 Hrs 
from Saturday to Wednesday and from 9:00 to 13:00 Hrs on Thursdays at the address given below.
5. The bidding document in English may be obtained by interested eligible Bidders upon the submission of a written application to the address 
below. EATS Project Office from the address given below will distribute the document in a CD.
6. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 AM local time on the June, 29, 2021. Electronic Bidding will not be permitted. 
Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to 
attend at the address below.
7. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing amount 100,000 AFN
8. The address(es) referred to above is (are):

P174748 پروجکت نمبر
TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر

اسم پروژه: خریداری رنگ های برنتر و وسایل جانبی کمپیوترها
EATS-KBL-G-21-005-IOC-NCB :نمبر پکیج

)RFB( درخواست برای داوطلبی
دعوت به داوطلبی روش باز ملی

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Emergency Agriculture & Food Supply Project (EATS)
NATIONAL COMPETITIVE PROCUREMENT

Specific Procurement Notice
Request for Bids

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد سرسبزی، سیستم برق، ساحه 
تفریحی بازدیدکننده ها، امور اعمار سرک های فرعی و پیاده روها و دیگر فعالیت ها ساحه نمایشگاه زراعتی فارم بادام باغ والیت کابل را به شرکت ساختمانی و سرک سازی هیوادواحدی دارنده جواز نمبر 

)D-۲۹۲۶۰(  واقع بازار کمپنی مارکیت پهلوان منزل ۲ ناحیه پنجم، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی ۹،۰۰۰،۰۰۰ )نه میلیون افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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احیای دوابره ی تحریک طالبان اپکستان و احمتال انامن شدن اسالم آابد
هنوز چند سال از شکل گیری این کشور سپری نشده بود که 
بازوی راست آن قطع شد و به کمک هند یک کشور جدید 

بنام بنگالدیش شکل  گرفت.
به اساس سیاست تبعیض آمیز دولت پاکستان، پشتون ها و 
بلوچ ها برای احقاق حقوق شان علیه حاکمیت پاکستان دست 
افغانستان  به  وقت  در صورتی که شوروی  زدند.  به شورش 
حمله نمی کرد و پاکستان در محراق توجه غرب به رهبری 
امریکا قرار نمی گرفت، احتمال پیروزی جنبش آزادی بخش 

بلوچ ها افزایش می یافت.
غرب  مجبوریت  از  پاکستان  دولت  سرد  جنگ  جریان  در 
استفاده نمود و کانون تنش های داخلی را به سمت کشمیر 

و کابل سوق داد.
طالبان،  حکومت  و  مجاهدین  داخلی  جنگ های  زمان  در 
پاکستان به صدور بحران به کشمیر و کابل ادامه داد و تمامی 
به  را  تولید می شد  پاکستان  داخل  در  منفی که  چارچ های 
بیرون منتقل می ساخت و در این بخش دولت پاکستان تا 
گذشت  با  است.  اما  نموده  عمل  موفق  زیادی  حدودی 
دیگر  یک بار  پاکستان  داخل  در  بی ثباتی  کانون های  زمان 
شکل  گرفت.  حمالت جنبش های بلوچ از سر گرفته شد. از 
پراکنده  و  قبایلی گروه های کوچک  سوی دیگر، در مناطق 
اسالم گرایان یک جا شدند و جنبش مسلحانه ضد پاکستان 

به نام تحریک طالبان پاکستانی را شکل داد.
جنبش یاد شده از سال 200۸ تا 2014 شدیدترین حمالت 
تهاجمی را در پاکستان طرح ریزی کردند. در زمان رهبری 
دور  پنجاب  سوی  به  حمالت  این  پیکان  مسید  حکیم اهلل 
خوردند و همه روزه مراکز نظامی در سراسر کشور از جمله 
هوایی  میدان  دوره  همین  در  می گرفت.  قرار  هدف  الهور 
نظامی در کراچی هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت که در 

نتیجه ی آن چندین طیاره آواکس تخریب شدند.
بعد از کشته شدن حکیم اهلل مسید رهبری طالبان پاکستانی از 
هم پاشید و میزان ناامنی در پاکستان کاهش یافت، ولی بعد 
از شکل گیری گروه های جماعت االحرار و سپس حزب االحرار 
افزایش  پاکستان  نظامی  مراکز  باالی  حمالت  دیگر  یک بار 
یافت و در همین زمان کمپ نظامی ارتش پاکستان موسوم به 

کمپ »غلنی« هدف یک حمله انتحاری پیچیده قرار گرفت.
اسالم آباد ویترین امنیت پاکستان به شمار می رود و بعد از 
حمله سال200۸ دولت پاکستان به کمک چین پایتخت این 
کشور را با ۶0هزار کمره امنیتی تحت پوشش قرار داده است.

از سوی دیگر، جماعت االحرار و حزب االحرار هیچ گاه حمله 
در  را  پاکستان  نظامی  نیروهای  باالی  حمله  یا  و  انتحاری 
حمله  همین رو  نکردند.  از  سازمان دهی  کشور  این  پایتخت 

امروز را می توانیم نقطه عطف در این مورد در نظر بگیریم.
ماریوت  هتل  به  حمله  جز  پاکستان  در  شورشی  گروه های 
هیچگاه در اسالم آباد دست به حمله نزده اند و در این مورد 
دارد.  وجود  گروه ها  این  و  دولت  میان  نانوشته  قرارداد  یک 
جنبش آزادی بخش بلوچ ها از سال ها به این طرف در ایالت 
بلوچستان علیه نیروهای پاکستانی می رزمند و دولت پاکستان 
نیز بعضی اوقات علیه پناهگاه های این گروه عملیات نظامی 
انجام می دهند. اما وقتی این جنبش نشست مشترک مقامات 
چینایی و پاکستانی را هدف یک حمله پیچیده انتحاری قرار 
داد، سازمان جاسوسی این کشور به کمک گروه های شورشی 
تحت فرمان خویش دو رهبر بلوچ ها را در شهرک عینو مینه 
والیت قندهار هدف قرار داد و هر دو را کشتند. گرچه طالبان 
افغان دست داشتن در این حمالت را رد نمودند ولی پاکستان 
از  را  حمالت شان  دامنه  اگر  دادند  پیام  بلوچ ها  رهبری  به 
مناطق سنتی شان در بلوچستان گسترش بدهد رهبران شان 

در هیچ جا، حتا افغانستان، در امان نخواهند بود.
حاال که حزب االحرار این قرارداد نانوشته را نقض کرده است، 
اگر سازمان جاسوسی پاکستان رهبری این گروه را در مناطق 
مهمند و باجور اینجسی توسط نیروهای خودی و یا هم طیاره 
بی سرنشین امریکایی هدف قرار بدهد، احتمال ادامه حمالت 
در اسالم آباد بسیار زیاد کاهش خواهد یافت. اما در صورتی 
که چنین نشود، در پهلوی گروه حزب االحرار سایر گروه های 
کشورهای  و  زد  خواهند  مشابه  حمالت  به  دست  شورشی 
رقیب پاکستان باالی گروه یاد شده سرمایه گذاری خواهند 

نمود.
از سوی دیگر، وزارت دفاع امریکا در تازه ترین گزارشش بیان 
ادامه  کرده که دولت پاکستان هنوز هم به حمایت طالبان 
می دهد. این احتمال وجود دارد که حمله یادشده از سوی 
گروه های همسوی استخبارات پاکستان انجام شده است تا از 
این طریق به جهان نشان دهد که پاکستان حامی تروریسم 
نیست بلکه خود قربانی این پدیده بوده و حتا پایتخت این 

 کشور از دست تروریستان در امان نیست.

جماعت االحرار را زد که بعد از چند مدت از دل این جریان 
حزب االحرار به رهبری مکرم خان تولد گردید.

حافظ سعید خان ارکزی یکی دیگر از فرماندهان مهم طالبان 
پاکستانی با ابوبکر البغدادی بیعت کرد و شاخه خراسان گروه 
دولت اسالمی، یا داعش اسبق، را پایه گذاری کرد )حافظ سعید 
خان ارکزی بعدا در یک حمله نیروهای خارجی در ننگرهار 

کشته شد.(
شهریار مسید از فرماندهان مهم طالبان پاکستانی در وزیرستان 
نیز از بدنه طالبان پاکستانی جدا گردید. آقای شهریار مسید 
چندی قبل در کنر ترورشد. گفته می شود که در کشته شدن 

وی عوامل پاکستانی دخیل هستند.
جدا شدن فرماندهان مهم از بدنه طالبان پاکستانی قدرت مانور 
این گروه را به شدت محدود کرد و در حمالت این گروه علیه 
دولت پاکستان کاهش چشم گیری رونما شد و نطامیان دولت 
راحت  نفس  سنگین  درگیری  سال  چندین  بعداز  پاکستان 

کشیدند. 
طالبان  رهبری  دیگر  از کشته شدن مال فضل اهلل یک بار  بعد 
پاکستانی به دست قبیله مقتدر و رزم جوی مسید افتاد و مفتی 
نور ولی مسید )قاضی القضات طالبان پاکستانی و نویسنده کتاب 
انقالب محسود( به صفت رهبر این گروه انتخاب شد. در اوایل 
عده ی از متخصصان جریان جهادی، به ویژه کسانی که طالبان 
پاکستانی را از نزدیک می شناختند، به این باور بودند که با 
آمدن نور ولی مسید ممکن است عده ی از فرماندهان غیر دیو 
بندی )سلفی( از بدنه طالبان پاکستانی جدا شوند، ولی با وجود 
سپری شدن دو سال از انتصاب آقای مسید هیچ گزارش مبنی 

بر انشعاب در میان طالبان پاکستانی نشر نشده است.
اتحاد  در  داعش  تهدید  و  قبیله مسید  نقش  داخلی  بعد  در 
دولت  است.  بوده  مهم  پاکستانی  طالبان  انشعابی  گروه های 
پاکستان همواره هند را متهم می کند که در تجهیز و تسلیح 
طالبان پاکستانی دست دارد. گرچه برای اثبات ادعای شان هیچ 
سند و مدرکی ارائه نکرده است. اگر این ادعای پاکستان درست 
باشد دلیلش آن است که هند در پی پاسخ دادن به پاکستان 

است.

ایجاد پایگاه امریکا در خاک پاکستان 
مقامات ارشد نظامی امریکا به مجلس سنای این کشور گفته 
است وزارت دفاع این کشور در کشورهای همجوار افغانستان 
)پاکستان و احتماال ازبکستان ( پایگاه نظامی احداث می نماید. 
از  استفاده  اجازه  کشور  این  که  است  گفته  پاکستان  دولت 
حریم هوایی و زمینی اش را به امریکا داده است. در صورتی 
که پایگاه نظامی امریکا در پاکستان ساخته شود این مسأله به 
جنگ تحریک طالبان پاکستان از نظر دینی مشروعیت خواهد 
بخشید و بخشی از نیروهای مذهبی پاکستان نیز با تحریک 
طالبان پاکستان همکاری خواهد نمود و امکان افزایش ناامنی 

در پاکستان به وجود خواهد آمد. 

نتیجه گیری
کرول کریستین فییر نویسنده کتاب »نبرد تا آخرین نفس« 

می گوید که »پاکستان یک دولت ناآرام و ناامن است.«

جنگ جویان تحت امرش و جماعت االحرار با تحریک طالبان 
پاکستان خبر داد. 

از  بیش  اتحاد  از  سال 200۸  در  پاکستانی  طالبان  تحریک 
سی گروه خرد و بزرگ شبه نظامی، که علیه دولت پاکستان 
می رزمیدند، شکل گرفت. بعد از کشته شدن بیت اهلل مسید 
)رهبر و بنیان گذار این تحریک( و گزینش حکیم اهلل مسید، 
گمانه زنی ها در مورد ایجاد شکاف و انشعاب به وجود آمد. در 
زمان رهبری حکیم اهلل مسید )از سال 200۹ اال آواخر 201۳( 
ایجاد  دستگی  دو  پاکستانی  طالبان  تحریک  بین  در  نه تنها 
نگردید، بلکه شاخه این گروه در پنجاب نیز به رهبری عصمت 

معاویه ایجاد گردید که به نام طالبان پنجابی نیز یاد می شدند.
قلب  به  قبایلی  مناطق  از  جنگ  مسید،  رهبری  جریان  در 
پاکستان )پنجاب( کشانیده شده و پایگاه های ارتش و سازمان 
استخباراتی دولت پاکستان هدف پیچیده ترین حمالت قرار 
گرفت. در همین زمان حمله بسیار پیچیده و کامیاب توسط 
بود( علیه مقر  ابودوجانه معروف  به  اردنی )که  یک شهروند 
راه اندازی  خوست  در  امریکا  استخبارات  سازمان  فرماندهی 
شد که باعث کشته شدن چندین عضو بلند پایه ی سازمان 
طالبان  نیز  را  شده  یاد  حمله  مسئولیت  گردید.  سی آی ای 
پاکستانی به عهده گرفت. یک ماه بعد از این حمله طالبان 
پاکستانی یک فایل تصویری را به نشر رسانید که در آن شهروند 
اردنی پهلوی حکیم اهلل مسید نشسته بود و راجع به دلیل انجام 
شدن حمله صحبت می کرد. قابل یادآوری است که شهروند 
اردنی یک مأمور قابل اعتماد سازمان جاسوسی اردن بود که 
بنا به در خواست امریکا برای پیدا کردن محل اختفای اسامه 
و یا هم ظواهری به وزیرستان فرستاده شده بود. دولت های 
اردن و امریکا نمی دانستند که این فرد از سوی سازمان القاعده 
استخدام شده بود و سازمان القاعده به دلیل عدم شناخت از 
منطقه این فرد را به طالبان پاکستانی معرفی کرده بود. یکی از 
دالیلی که ابودجانه توانسته بود خودش را به مقر CIA برساند 
این بود که به اعضای سازمان سی آی ای گفته بود همراه وی 
اطالعات مهم و با ارزش درباره محل اختفای ظواهری است و 
به خاطر افشا نشدن این اطالعات باید وی در هیچ ایست بازرسی 

تالشی نشود.
اگرچه هدف قرار دادن مقر سازمان سی آی ای باعث محبوبیت 
حکیم اهلل مسید گردید، ولی این حمله وی را به دشمن درجه 
یک امریکا نیز مبدل ساخت. از سوی دیگر، با کشانیده شدن 
جنگ به مراکز حساس نظامی پاکستانی باعث شد تا وی از 
محبوبیت خاص در میان جوانان پشتون برخوردار گردد و این 
مسأله باعث نگرانی دولت پاکستان گردید و در تبانی با دولت 
امریکا تالش کردند وی را از صحنه بردارد و در آواخر سال 

201۳ موفق به انجام این کار شدند.
از  پاکستانی  طالبان  رهبری  مسید،  کشته شدن حکیم اهلل  با 
قبیله مسید )یکی از قبایل مهم و تأثیرگذار در میان عشیره های 
پشتون( منتقل گردید و مال فضل اهلل )باشنده منطقه صوات( به 
رهبری تحریک طالبان پاکستانی برگزیده شد. به ازای به قدرت 
رسیدن وی فرماندهان مهم طالبان پاکستانی از این جنبش 
بیرون شدند، قسمی که خالد عمر خراسانی )فرمانده منطقه 
ایجاد گروه  به  پاکستانی( دست  مهند در تشکیالت طالبان 

لطیف آرش

تلویزیون صدای امریکا به نقل از مقامات امنیتی پاکستان گزارش 
داد که در اثر تیر اندازی مردان مسلح ناشناس دو افسر پولیس 
در جاده ی »ای جی پی« از سوی مردان تفنگ دار ناشناس به 
قتل رسیده اند. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان 
به عهده گرفته است. سال قبل نیز در منطقه ترنول اسالم آباد 
حمله مشابهی صورت گرفته بود. قابل یادآوری است که بعد از 
حمله باالی هتل ماریوت در سال 200۸ این سومین حمله ی 
است که در پایتخت پاکستان به وقوع می پیوندد. از سوی دیگر، 
گروه حزب االحرار مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

حمله سال ۲۰۰۸ 
الری  انتحاری  حمله کننده   200۸ سپتامبر   20 شامگاه  در 
مملو از مواد منفجره اش را به دیوار هتل بین المللی پنج ستاره 
ماریوت، در قلب شهر اسالم آباد کوبید. انفجار به حدی نیرومند 
بود که در نتیجه ی آن دوصد اتاق این هتل تخریب گردید و 

یک گودال به عمق ده متری در محل انفجار شکل گرفت.
امنیتی  مقامات  رسمی  آمار  براساس  مرگبار  حمله  این  در 
پاکستان بیش از ۶0 تن کشته شدند که 2۳ تن آن شهروندان 
امریکا بودند. در میان جان باختگان، نیروی وزارت دفاع امریکا، 
سفیر چک، شش شهروند انگلستان، یک شهروند ویتنام، مشاور 
امنیتی سفارت د نمارک و هیأتی از افسران CIA  نیز شامل 

بودند.
به نام  مجهول الهویه ی  گروه  را  حمله  این  رسمی  مسئولیت 
»فدائیان اسالم« به عهده گرفت که وجود خارجی آن از سوی 
مقامات اطالعاتی پاکستان مورد تردید قرار گرفته بود. این گروه 
با نشر اعالمیه ای گفته بود »با تمام کسانی که با امریکایی ها 
و کافران ناتو همکاری می کنند، همانند صدرالدین حسوانی 
رییس هتل ماریوت برخورد خواهند شد و همه ی افراد بهای 

همکاری شان را خواهند پرداخت.«
آگاهان جریان های رادیکال اسالمی به این باور هستند که این 
حمله از سوی حکیم اهلل مسید، فرمانده برجسته تحریک طالبان 
پاکستان )طراح حمالت پیچیده و هوشمند( سازمان دهی  شده 
بود اما به دلیل کشته شدن مقامات ارشد غربی در این حمله 

مسئولیت رسمی آن را این تحریک به عهده نگرفت.
در مورد این حمله یک روایت دیگر نیز موجود است و آن این که 
آصف علی زرداری همسر بی نظیر بوتو و مالک هتل ماریوت 
باهم اختالفاتی در بخش اقتصادی داشتند و از همین رو زرداری 
حمله ی یاد شده را طرح و اجرا نمود که در نتیجه آن مالک 
هتل یاد شده کشته شد. اما این روایت طرف داران زیادی ندارد.

گروه حزب  االحرار
به تاریخ چهاردهم ماه میزان سال1۳۹7 ارتش پاکستان در دو 
منطقه مهمند ایجنسی و حیات آباد پشاور هدف ماین های کنار 
جاده قرار گرفتند. سربازان ارتش پاکستان در منطقه مهمند 
اینجنسی در حالی هدف انفجار ماین قرار گرفتند که مصروف 
حصارکشی در امتداد خط فرضی دیورند بودند. حمله دومی 
زمانی رخ داد که نیروهای ارتش مصروف گشت زنی در حومه 

حیات آباد بودند.
در حمله نخستین پانزده سرباز و در حمله دومی هفت تن 
سرباز جان باختند. مسئولیت هردو حمله را گروه تازه تأسیس 

و تا حدودی ناشناخته ی به نام حزب االحرار به عهده گرفت.

حزب  االحرار چگونه شکل گرفت؟
درسال 2017 خالدعمر خراسانی، رهبر گروه جماعت االحرار 
انشعابی طالبان پاکستانی در یک حمله طیاره بدون  شاخه 
سرنشین در امتداد خط فرضی دیورند کشته شد. دو ماه بعد 
از این حادثه یک نوار تصویری به نشر رسید که در آن مکرم 
خان مهمند مسئول عمومی نظامی گروه جماعت االحرار خبر 
جدایی خود از این گروه و ایجاد گروه جدید تحت عنوان »حزب 

االحرار« را اعالم نمود.
مکرم خان مهمند در این نوار تصویری دلیل انشعابش را از گروه 
جماعت االحرار مسایل عقیده ای و سیاسی عنوان نمود. وی 
همچنان حمالت پیشین گروه جماعت االحرار )حمالت واگه، 
مردان و الهور( که در آن غیرنظامیان عمدتا مسیحی هدف 
قرار گرفته بودند را محکوم نمود. رهبر حزب االحرار در این نوار 
تصویری اعالم نمود که مبارزه مسلحانه »جهاد« آن ها محدود 

به دولت و ارتش پاکستان خواهد بود.

متحد  دوباره  پاکستانی  طالبان  آیا  دوباره؛  اتحاد 
می شوند؟ 

از  رسمی  اعالمیه ی  یک  نشر  با  پاکستان  طالبان  تحریک 
یک جا شدن و ادغام گروه های حزب االحرار، امجد فاروقی و  


