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ششمین دور اجالس کمیته راهبردی منطقه ای مهاجرین میان افغانستان ،ایران ،پاکستان و
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان( )UNHCRاز روز یکشنبه 26
جوزای سال روان در شهر اسالم آباد پاکستان جریان دارد و وزیر امور مهاجرین و عودت
کنندگان به نمایندگی از افغانستان در این اجالس اشتراک نموده است.
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در روز اول این اجالس ضمن مطرح ساختن موضع
کشور در قبال مدیریت مهاجرین تاکید نمود که نباید مهاجرین افغان از دو کشور ایران و
پاکستان به گونه اجباری اخراج شوند.
در نشست چهار جانبه وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ،وزیر سفران
پاکستان ،نماینده کشور ایران و روئسای دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور
پناهندگان در هر سه کشور اشتراک دارند.
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همچنان قرار است وزیر امور مهاجرین در نشست های جداگانه سه جانبه میان افغانستان
کمیساریای عالی و دو کشور همسایه روی بهبود وضعیت مهاجرین ،تمدید کارت های
اقامتی ،برخورداری مهاجرین از حقوق تعریف شده و شهروندی ،تنظیم بازگشت داوطلبانه
و باعزت افغان ها به کشور شان و جدا سازی پدیده مهاجرت از مسایل سیاسی کشورها
صحبت نماید.
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 ٢۷جوزا ١٣٩٨

خبرگزاری خامه پرس

محمد مرسی رییس جمهور پیشین مصر پس از این که در دادگاه رسیدگی بیهوش
شده بود در یک بیمارستان در قاهره درگذشت.
محمد مرسی رهبر اخوان المسلمین مصر و نخستین رییس جمهور منتخب این کشور
پس از سقوط حسنی المبارک و انقالب  ۲۰۱۱بود.
وی در انتخابات  ۱۷جوالی  ۲۰۱۲به پیروزی رسید و رقیب خود احمد شفیق را با
آرای قابل توجهی شکست داد .مرسی پس از پیروزی روابط خوبی را با اسراییل و
ایران آغاز کرد ولی به زودی مخالفت های مردم آغاز شد محمد البرادعی در راس
این اعتراضات قرار داشت.
باالخره ارتش مصر به رهبری جنرال عبدالفتاح السیسی کودتا کرده و در جوالی
 ۲۰۱۳مرسی را از قدرت برکنار و بعدا محاکمه کردند.
مرسی به جرم جاسوسی برای قطر و چندین اتهام دیگر در دادگاه حضور یافت .او
در این دادگاه با پوشیدن لباس سرخ که لباس اعدام است نمایان شد و این خبر سر و
صدای بسیار را بر پا کرد.
مرسی ساعاتی پیش و پس از حضور در دادگاه رسیدگی به جرایمش بیهوش شده و
سپس در یک شفاخانه درگذشت.
او متولد قاهره بوده و لیسانس و فوق لیسانس خود را در انجنیری فلزات متالورژی
گرفته بود و دکترا و فوق دکترا را از دانشگاه کالیفورنیای جنوبی در رشته محافظت
از موتورهای فضا پیما گرفت.
محمد مرسی چند سالی را استاد دانشگاه در نورتریج کالیفورنیا بوده و دو فرزند از
میان پنج فرزند او متولد و شهروند امریکا استند.
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 27جوزا|خرداد 1398

درپی درگیریهای چند روز اخیر میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی
بهارک تخار ،صدها خانواده از این ولسوالی آواره شدهاند.
پنج روز است که طالبان بخشهایی از ولسوالی بهارک والیت تخار را که در چند
کیلومتری مرکز این والیت موقعیت دارد ،تصرف کرده و خودشان را تا
نزدیکیهای ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس رساندهاند.
نیروهای مشترک امنیتی نیز در مرکز این ولسوالی مستقر شده و از چند روز به
اینسو درگیری شدیدی میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی بهارک جریان
دارد.
نیروهای امنیتی از زمین و هوا طالبان را هدف قرار میدهند.
باشندهگان بیش از  ۲۰روستای ولسوالی بهارک درپی این درگیریها خانههای
شان را ترک کرده و به شهر تالقان ،مرکز والیت تخار پناه آوردهاند.
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آوارهگان میگویند ،خانههایشان زیر خم پارهها تخریب و زندهگی برایشان
دشوار شده بود و از همینرو مجبور به ترک خانههایشان شدند.

محمد مقیم و عبدالبشیر ،دو تن از این بیجاشدهگان به سالموطندار میگویند ،مردم
روستاهایشان را ترک کردند و جنگجویان طالب در خانههای مردم سنگر
گرفتهاند.
به گفتۀ آوارهگان ،حکومت محلی تخار تا کنون هیچ کمکی به آنان نکرده و
بیشترشان در فضای بازوبدون سرپناه به سر میبرند.
محمدافضلی ،منشی شورای والیتی تخار با انتقاد از بیتوجهی حکومت میگوید،
 6۰درصد اراضی ولسوالی بهارک بهدست طالبان افتاده و باشندهگان محل به
دستور نیروهای امنیتی خانههایشان را ترک کردهاند.
یاسین لبیب ،رئیس مهاجرین تخار میگوید ،با آن که شمار آوارهگان روبه افزایش
است ،اما آنان آمار دقیقی از بیجاشدهگان دردست ندارند.
به گفتۀ او ،آنان کمپ مهاجرین را در  ۲۰کیلومتری شهر تالقان در دشت رباط
برپا کردهاند ،اما آوارهگان به دلیل دوری راه به این منطقه نمیروند.
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حمالت طالبان از یک هفته به اینسو بر ولسوالیهای خواجهغار ،بهارک،
اشکمش ،نمکآب و چاهآب تخار شدت گرفته و در نتیجۀ درگیریهای یک هفتۀ
اخیر ،هزاران تن از این ولسوالیها آواره شدهاند.

 ٢۷جوزا ١٣٩٨

طلوع نیوز

فعاالن عرصۀ حقوق زن در والیت کندز ،خواهان شتاب بخشیدن روند گفتوگوهای
صلح استند .
این فعاالن عرصۀ حقوق زن ،امروز (دوشنبه۲۷ ،جوزا) در یک گردهمایی در شهر
کندز پشتیبانی شان را از گفتوگوهای صلح اعالم کردند.
آنان گفتند که از جنگ و ناامنی در کشور خسته شدهاند و طرفهای درگیر جنگ
باید سالحهای شان را به زمین بگذارند و از راه گفتوگو اختالفهای شان را حل
کنند.
این زنان ،خواستار برقراری آتشبس بیدرنگ نیز شدند.
سلیمه حیدری ،یکی از این فعاالن عرصه حقوق زن در این باره گفت« :آتشبس
فوری یک رویکرد دوجانبه است؛ هیچگاه آتشبس یک طرفه نمیتواند باشد .نمیشود
که حکومت آتشبس کند و طرف مقابل که درگیر استند ،جنگ کنند .آتشبس فوری
همۀ ما میخواهیم ولی مشروط به اینکه دوطرفه باشد».
رویا حبیبی ،فعال دیگر عرصه حقوق زن نیز بیان داشت« :دلیل حضور ما در این
گردهمایی این است که از هردوجانب درگیر صلح میخواهیم؛ چون تمامی مردم از
جنگ خسته شدهاند».
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این فعاالن عرصۀ حقوق زن ،از شهروندان کشور نیز میخواهند که سهم شان را
در تأمین امنیت و برقراری صلح در کشور ادا کند.
نقش دهی به زنان در گفتوگوهای صلح ،خواست دیگر این فعاالن عرصۀ حقوق
زن است .آنان از حکومت میخواهند که در گفتوگوهای صلح از زنان نیز مشوره
بگیرد.
این در حالی است که روند تالشها برای متقاعد کردن طالبان به گفتوگو با حکومت
افغانستان و سهیم شدن آنان در نظام ،از در حدود هشت ماه بهاینسو ادامه دارند.
زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان تاکنون شش بار با طالبان
دیدار کردهاست و قرار است تا چند روز دیگر برای هفتمین بار با این گروه دیدار
کند.
آقای خلیلزاد که اکنون در هفتمین دور سفر منطقهیی و جهانیاش به سر میبرد ،به
کابل آمدهاست و با اقشار مختلف از شهروندان کشور دربارۀ صلح در حال رأیزنی
است.

 ٢۷جوزا  ١٣٩٨روزنامه ماندگار
آیا شما هم همیشه در حا ِل چک کردن گوشی همراهتان هستید؟ همیشه حواستان به
نوتیفیکیشنها و پیامها و… هست؟ آیا استفادۀ افراطی از تلیفون همراه را میتوان
اعتیاد رفتاری تلقی کرد؟
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مقاالت گوناگونی در زمینۀ استفادۀ افراطی از تلیفون همراه ،خواه کاربردهای
عمومی آن ،خواه از جنبههای خاص آن (از قبیل شرطبندی و بازیها) منتشر شده
است .اخیرا ً مقاالتی مروری در مجلۀ گزارشهای اعتیادهای شایع دربارۀ استفادۀ
افراطی از تلیفون همراه به چاپ رسیدهاند.
گی آنها به دلیل استفادۀ افراطی از تلیفون
گمان نمیکنم اکثر مردم باور کنند که زنده ِ
همراه بدتر از گذشته است؛ زیرا آنها معتقدند که تأثیرات مثبت آن بر جنبههای منفی
آن غالب است .با این وجود ،در مقاالت علمی ،استفادۀ افراطی از تلیفون همراه با
گزارشهایی مبنی بر وابستهگی و عالیم اعتیاد از قبیل اختالالت خواب ،مشکالت
مالی ،کاربردهای خطرآفرین (در حین رانندهگی) ،ممنوعیت کاربردی (ممنوعیت
در مکانهای خاص) و رفتارهای متخاصمانۀ وابسته به تلیفون همراه (مزاحمتهای
سایبری) پیوند خورده است.
با وجود انبوه شواهد دال بر اینکه تلیفون همراه میتواند مشکلآفرین بوده و عواقب
منفی در پی داشته باشد ،اما نفوذ ،شیوع و عالیم نشانهشناختی تلیفون همراه بر این
شواهد غالب و حرف دیگری میزند .به عنوان نمونه ،آخرین مقالۀ ما خاطر نشان
میسازد که مطالعات گستردۀ دهههای اخیر نرخ بسیار متنوعی بین  ۰٪تا بیش از
 ۳۵٪مشکلآفرینی تلیفون همراه را گزارش میدهد .علت این امر اساسا ً از این
واقعیت نشأت میگیرد که اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه فاقد تیوریهای
مستدل میباشد.
عالوه بر این ،در اغلب موارد استفادۀ افراطی از تلیفون همراه صرفا ً به عنوان یک
اعتیاد رفتاری تلقی میگردد و متعاقبا ً غربالگریهای ابزاری توسعه مییابد که
مبنای آن انواع دیگر اعتیاد از قبیل سوء مصرف مواد و اعتیاد به قمار است ،بیآنکه
خصیصههای رفتاری اعتیادگونه ناشی از استفادۀ افراطی از تلیفون همراه یا این
واقعیت که نسل جدید تلیفونهای همراه (تلفنهای هوشمند) درست مانند انترنت ،فقط
ابزار ارتباطی هستند که زمینۀ انجام فعالیتهای زیادی ،فراتر از کاربردهای سنتی
یعنی ارتباطات کالمی و متنی بینافردی ،ارتباطات اجتماعی و حتا خرید و غیره را
برایمان فراهم میکنند ،مد نظر گرفته شده باشد.
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نخستین مطالعۀ علمی که به بررسی مشکالت استفادۀ فراطی از تلیفون همراه
پرداخت ،در دهۀ پیش به چاپ رسید .از آن پس ،مطالعات منتشر شده دربارۀ این
مبحث اساسا ً با رشد چشمگیری مواجه شده است.
در حال حاضر ،اصطالحات متعددی به کرات برای توصیف این پدیده به کار
میرود .محبوبترین اصطالحات «اعتیاد به تلیفون همراه» (تلیفون هوشمند)،
«وابستهگی به تلیفون همراه( »تلیفون هوشمند) یا «ترس از عدم استفاده یا وجود
تلیفون همراه» هستند.
رفتاری استفادۀ افراطی از تلیفون همراه اغلب شامل مولفههای اصلی
اعتیاد
ِ
رفتارهای معتادکننده از قبیل حساسیتهای شدید ادراکی ،از دست دادن کنترل،
نوسانات خلقوخوی ،انزواطلبی ،خستهگیناپذیری ،تعارض و واپسروی میشود.

 ٢۷جوزا ١٣٩٨

آژانس افغان خبر

نیروهای امنیتی کشور با راه اندازی عملیات در والیت های هلمند و هرات ،دو
ذخیرهگاه ماینهای کنار جادهای و مواد انفجاری طالبان را کشف و خنثی نموده
اند .
به گزارش افغان نیوز :وزارت داخله امروز (دوشنبه ۲۷ ،جوزا) در اعالمیهای گفته
است که جنگجویان طالب از مهمات و مواد انفجاری ذخیرهشده در این ذخیرهگاه
در طراحی و سازماندهی حمالت تروریستی در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون
استفاده میکردهاند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
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در همین حال دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات نیز از کشف یک ذخیرهگاه
مواد انفجاری گروه طالبان در ولسوالی اوبهی این والیت خبر داده است.
در اعالمیهی این دفتر آمده است که این ذخیرهگاه در نتیجهی عملیات مشترک
نیروهای امنیتی و دفاعی تحت رهبری امینهللا امرخیل ،فرمانده پولیس هرات کشف
و از بین برده شده است.
به نقل از اعالمیه ،در جریان این عملیات به جنگجویان طالب نیز تلفات سنگین
وارد شده ،اما آمار مشخصی از تلفات ارایه نشده است.
دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات گفته است که جنگجویان گروه طالبان از
این ذخیرهگاه مواد انفجاری در تهیه و ساخت ماینهای دستساز بشکهای استفاده
میکردند.
در همین حال ،نیروهای امنیتی کشور با راه اندازی یک عملیات در والیت هلمند
یک انبار ماین های کنار جاده ای طالبان را از بین برده اند.
در خبرنامه ای که به این مناسبت منتشرشده است آمده است که این عملیات محاربوی
در ولسوالی گرم سیر و در نواحی بارکزی صورت گرفته است که در آن یک طالب
کشته شده و بیشتر از  ۴۰عدد ماین کنار جاده ای طالبان از بین برده شده است.
هلمند از ناامن ترین والیات جنوبی افغانستان به شمار می رود که گواه رویدادهای
بی شمار امنیتی و درگیری ها است.
والیت هرات در غرب کشور از والیتهای نسبتا امن بهحساب میآید ،اما گروه
طالبان در چند ولسوالی این والیت از جمله ولسوالیهای اوبه ،شیندند ،پشتون
زرغون ،گلران و… حضور و فعالیت گستردهی تروریستی دارد.
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٢۷

جوزا

١٣٩٨

پاسبانان

روزگذشته رسانه های انگلستانی اعالم کردند که باشگاه چلسی قصد دارد در تابستان
پیش رو فرانک لمپارد ستاره ی پیشین خود را با قرار داد سه ساله به حیث سرمربی
این برگزیند .وی  ۲۱۱بار برای چلسی به میدان که در این میان موفق شد  648گول
را بنام خود ثبت کند و همچنان در نزد هواداران چلسی از محبوبیت باالی نیز بر
خوردار می باشد.
این در حالیست که آبی های لندن که در دو پنجره ی نقل و انتقاالت از جذب بازیکن
محردم اند حاال برای لمپارد زمان مناسبی است تا افکار خود را در این تیم پیاده کند.
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٢۷

جوزا

١٣٩٨

یورو

نیوز

پنتاگون با انتشار تصاویر جدیدی از حمله به نفتکشی که در مالکیت یک شرکت
ژا پنی است ،بار دیگر ایران و نیروهای سپاه پاسداران را به دست داشتن در این
حمله متهم کرد .
پنتاگون روز دوشنبه  ۱۷ژوئن ( ۲۷خرداد) ۱۱ ،عکس مختلف از این حمله منتشر
کرد و به مانند ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد که تصاویر
جدید هم سرنشینان یک قایق ایرانی را نشان میدهد که در روز حادثه تالش میکردند
تا یک مین عمل نشده را از بدنۀ نفتکش کوکوکا کوریجوس جدا کنند.
بامداد پنجشنبه  ۲۳خرداد به دو فروند نفتکش در دریای عمان و در نزدیکی سواحل
ایران در جنوب بندر جاسک حملهای صورت گرفت .این رویداد در ادامه تنش
فزاینده میان ایران و آمریکا واکنشهای جهانی زیادی را به دنبال داشت و آمریکا،
ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرد.
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