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فوتبال در دبی

از بیستمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری، رهبر فقید حزب وحدت 
مردم افغانستان، در کابل گرامی داشت به عمل آمد.

به  عنوان یک شخصیت عدالت خواه  به  مزاری  عبدالعلی  از  مراسم،  این  در 
نیکی یاد شد و بر ادامۀ راه او و سایر شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان 

تأکید صورت گرفت. 

رییس جمهور غنی در اعالمیه یی، شهید مزاری را شخصیتی خوانده که مسیر 
تاریخ را عوض کرد. 

در این اعالمیه آمده است: در شرایط جنگ، او جنگ را راه حل نمی دانست. 
او بدین باور بود که افغان ها در ساحه نظامی بی نظیر اند اما در ساحۀ سیاسی 
ضعیف. برداشت او از قضایا آن بود که سیاستی باید مطرح شود که صلح، 

ثبات و رفاه پایدار را تأمین کند.
در این اعالمیه همچنان آمده است: شهید مزاری بر وحدت ملی تأکید داشت و 
باور داشت که وحدت ملی تهداب و اساس ثبات پایدار در کشور خواهد بود. 
یکی از خواسته های او نظام مردم ساالری بود که بر اساس سهم گیری گسترده 
مردم ساخته شده باشد. چنین نظام در واقعیت ضامن عدالت اجتماعی است.
در این مراسم، رهبران سیاسی از گفت وگوهای صلح با طالبان حمایت کردند 

و گفتند که نباید دست آوردهای گذشته در این پروسه قربانی شود. 
کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور پیشین افغانستان از انجام گفت وگوهای 
صلح به رهبری حکومت افغانستان استقبال می کند و تاکید می ورزد که از این 
تالش ها حمایت می کند....                                          ادامه صفحه 6
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هر گونه زياده روي، واكنشي در پي دارد؛ چه در فصول، چه در گيـاه ها، چه
 در بدن و بيش از هر چيز در حكومت!
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

فاِز جدیِد گفت وگوهای صلح

رحمت اهلل بيگانه
موزیم ملی افغانستان، با وجود داشتن آثار ارزشمند و بی مانند، باز 

دید کننده گان اندکی دارد.
این موزیم که در جنگ های کابل آسیب شدید دیده بود، در زمان 
حاکمیت طالبان در کابل، شمار زیاد آثار باستانی این موزیم از 

سوی این گروه نابود شد.
از  را  انتقال   قابل  آثار زیاد  در سال های 1378 - 1380 طالبان 
موزیم مرکزی کابل کشیده و جهت شکستاندن، به تاالر مطبوعات 
کنونی وزارت اطالعات و فرهنگ انتقال دادند که تعداد زیادی از 

این آثار به تلی از خاک بدل شدند.
خوشبختانه تعدادی از گنجینه هایی...                ادامه صفحه 6

         هارون مجيدی
و  افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  یا  نی 
شماری از روزنامه نگاران، فیصلۀ اخیر شورای امنیت 
ملی و وزارت داخله را در پیوند به ارایۀ اطالعات به 
به اطالعات و سایر  قانون دسترسی  رسانه ها، خالف 
قوانین خوانده گفته اند که چنین تصامیمی آزادی بیان 

را در افغانستان صدمه می زند.
در جریان هفتۀ گذشته، شورای امنیت ملی و رهبری 
و  محلی  امنیتی  مقام های  تمامی  به  داخله،  وزارت 
این  از  پس  که  دادند  دستور  نهادها  این  سخنگویان 
حق دادن اطالعات به خبرنگاران در بارۀ فعالیت های 
پولیس و رویدادهای امنیتی را ندارند و این معلومات 
تنها از طریق دفتر سخنگوی وزارت داخله به رسانه ها 

داده می  شود. 
از  تا  می خواهند  دولت  از  روزنامه نگاران   و  نی  اما 
محدودیت آزادی بیان دست کشیده و شهروندان را از 

این حق قانونی محروم نسازند.
از  حمایت  نهاد  اجرا یی  رییس  خلوتگر  عبدالمجیب 
رسانه های آزاد یا نی در گفت و گو با روزنامۀ ماندگار، 
این فیصلۀ شورای امنیت ملی و رهبری وزارت داخله 
دسترسی  حق  قانون  و  اساسی  قانون  با  تضاد  در  را 
قانون  مادۀ 50  بنیاد  بر  دانسته، می گوید:  اطالعات  به 
هر  حق  اطالعات  به  دسترسی  افغانستان،  اساسی 

شهروند است.
آقای خلوتگر تأکید می کند که بر اساس مفردات قانون 
دسترسی به اطالعات، هر شهروند می تواند بدون در 

گونه  هر  قانون،  چارچوب  در  جغرافیا  داشت  نظر 
اطالعاتی را که از هر نهاد حکومتی، درخواست کند، 

به دست آورد.
رییس اجرایی نی می گوید:...             ادامه صفحه 6
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نهادهای رسانه یی در پیوند به تصمیم اخیر شورای امنیت ملی:

مرکزی ساختن اطالعات خالف قانون و زیان بار است

صفحه 6



در  آن  مقر  که  بشر  حقوق  دیدبان  سازمان 
تازه گی گزارشی را نشر کرده  به  امریکاست، 
و از دولت وحدت ملی خواسته است که افراد 
دهد.  قرار  پیگرد  مورد  را  غیرمسوول  مسلح 
گفته  به  و  دارد  نودوشش صفحه  این گزارش 
گفتگوبا  و  تحقیق  محصول  آن  گان  نویسنده 
ده ها تن در جامعه افغانستان است.فلیم کاین 
گفته:  بشر  دیدبان حقوق  آسیای  معاون بخش 
باید  آن  کنندگان  تمویل  و  افغانستان  »دولت 
شورشگری  طریق  از  فقط  امنی  نا  که  بدانند 
فاسدی که حسابده  نیروهای  نمی آید،  میان  به 
نا  عوامل  نیز  دارند  رسمی  پشتوانه  و  نیستند 
امروز   « نام  به  که  گزارش  این  هستند.«  امنی 
همه یی ما باید بیمریم« منتشر شده، به صورت 
تصویر  که  است  کرده  تالش  یی  مغرضانه 
کشور  های  واقعیت  و  از وضعیت  یی  وارونه 
سازمان  کند.  ارایه  گذشته  سال  سیزده  طی 
مدعی  گزارش  این  در  که  بشر  دیدبان حقوق 
موقعیت  از  استفاده  با  اشخاصی  و  افراد  شده 
و نقش خود در دولت به نقض حقوق بشری 
پرداخته اند، هیچ مدرک و سند محکمه پسندی 
را نمی تواند برای چنین ادعایی ارایه کند. این 
ریاست  واکنش  به  حال  به  تا  حداقل  گزارش 
رو  ها  رسانه  و  آگاهان  از  شماری  و  اجراییه 
به رو شده و یافته های آن را جعلی و خالف 
اند.  خوانده  غیرجانبدارانه  تحقیقی  کار  اصول 
در اعالمیه یی که از دفتر رییس اجراییه کشور 
در واکنش به نشر گزارش دیدبان حقوق بشر 
گزارش  چنین  نشر  که  است  آمده  شده  صادر 
می  وارد  اتهام  افراد  بر  اوقات  »اکثر  که   های 
شود که حقیقت موضوع به زودی نمی تواند، 
روشن شود.« در همین حال شماری از فعاالن 
مدنی و آگاهان سیاسی نیز نسبت به نشر این 
اقدامی  را  آن  و  داده  نشان  واکنش  گزارش 
سیاسی عنوان کرده اند. در این که نیت اصلی 
نویسنده گان و ناشران چنین گزارشی سیاسی 
و  نخست  سطرهای  همان  از  حتا  است،  بوده 
سخنان اولیه گزارشگران سازمان دیدبان حقوق 
حقوق  دیدبان  سازمان  شود.  می  بشراستنباط 
بشر کل گزارش نود وشش صفحه یی خود را 
حول چند فرد محدود قرار داده که برخی بیشتر 
آن ها افراد نچندان مطرح نظامی اند اما در این 
فهرست کوتاه هشت نفری می توان به دو نام 

دیگر برخورد که از چهره های سیاسی و مطرح 
سرپرست  محمدنور  عطا  نخست  اند.  کشور 
رییس  خالد  اسداهلل  دیگری  و  بلخ  والیت 
پیشین امنیت ملی افغانستان. حاال برای این که 
سازمان  گزارشگران  که  نرویم  راهی  همان  به 
دیدبان حقوق بشر رفته اند، نکته نظرات خود 
را در مورد نشر این گزارش به گونه ماده وار 

طراز بندی می کنیم:
گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر   )1
در مارچ سال روان منتشر شده است، در حالی 
که گفتگوها و شواهدی که در این گزارش ارایه 
شده، به سال 2009 تا 2012 برمی گردد. سوالی 
که می تواند به ذهن خطور کند این است که 
چرا طی این سال ها دیدبان حقوق بشر خاموش 
شک  بدون  که  گزارش  این  چرا  است؟  بوده 
واقعا  اگر  باشد)  شده  تهیه  پیش  ها  سال  باید 
چنین باشد( در اختیار دولت پیشین افغانستان 
قرار نگرفت؟ این موضوع می تواند بیانگر این 
مساله باشد که نشر گزارش دیدبان حقوق بشر 
امریکا با انگیزه های سیاسی صورت گرفته و 
را  مشخصی  سیاسی  آجندای  که  دارد  احتمال 
دنبال کند. به همین دلیل می توان این نکته را 
نیز از تاخیر نشر چنین گزارشی استنباط کرد که 
دست های به صورت آشکار و پنهان در نوشتن 
و ارایه آن در مقطع زمانی فعلی فعال بوده اند.

به  گزارش  این  از  های  بخش   )2
درافغانستان  ناتو  نیروهای  از  های  گزارش 
ارجاع داده شده که نوع گزارش ها نمی توانند 
پایگاه های منطقی مناسب برای گزارش های 
تحقیقی حقوق بشری ایجاد کنند. گزارش های 
امنیتی افغانستان عمدتا  ناتو در مورد وضعیت 
می  صرفا  و  اند  علمی  و  تحقیقی  اعتبار  فاقد 
از  باشند.  داشته  کابرد  نظامی  حوزه  در  توانند 
در  ها  گزارش  این  گرفتن  قرار  دیگر  جانب 
می  خود  بشر  حقوق  دیدبان  سازمان  اختیار 
تواند به شک و گمان های تازه یی دامن بزند. 
فراموش نکنیم که چندی پیش روزنامه اشپیگل 
استاد عطا محمد  مورد  در  آلمان هم گزارشی 
ناتو  اسناد  برخی  به  متکی  که  کرد  منتشر  نور 
مشخص  اشپیگل  گزارش  نشر  از  پس  و  بود 
شد که گزارشگران اشپیگل به بیراهه رفته اند. 
فرمانده  سوی  از  آلمان  اشپیگل  گزارش  نشر 
نیروهای ناتو در افغانستان رد شد. حاال چگونه 

پایگاه  ناتو،  سوی  از  شده  رد  اسناد  که  است 
دیدبان  سازمان  گزارشگران  برای  منطقی  های 
باید  را  سوال  این  است؟  ساخته  بشر  حقوق 
آنانی پاسخ بدهند که خود را مستقل و مقید به 

اصول علمی و تحقیقی می دانند.
هویت افرادی که در گزارش سازمان   )3
صورت  گفتگو  ها  آن  با  بشر  حقوق  دیدبان 
گرفته پنهان نگه داشته شده و یا چنین وانمود 
شده است. این گونه هویت ها به ساده گی می 
توانند خلق و ایجاد شوند. حتا اگر گزارشگران 
سازمان دیدبان حقوق بشر در امریکا برای یک 
امر خیر تالش داشته اند که چنین گزارشی را 
به نشر بسپارند ولی تجربه های این چنینی در 
جامعه افغانستان در سال های پسین نشان داده 
که در آن ها مرزهای واقعیت و جعل چندان 
قابل تفکیک نیست و گزراشگران محلی گاه از 
روی حب و بغض و گاه به دلیل شرایط امنیتی 
در خانه های شان پرسشنامه ها تحقیقی را خانه 

پری کرده اند.
گزارش  این  در  که  دیگری  موردی   )4
استادعطا  های  نام  موجودیت  است،  برجسته 
نام  چند  کنار  در  خالد  اسداهلل  و  محمدنور 
محدود از فرماندهان نچندان مطرح و شناخته 
نام در کنار  این دو  افغانستان است. چرا  شده 
نظر  به  آیا  است؟  گرفته  قرار  دیگر  نام  شش 
فقط  بشر  حقوق  دیدبان  سازمان  گزارشگران 
همین افراد در کشور به نقض حقوق بشری و 
استفاده از سالح متهم استند؟ اگر چنین است 
بشری  نظر حقوق  از  افغانستان  که  گفت  باید 
باشد  داشته  قرار  جهان  نخست  رتبه  در  باید 
آن  در  بشر  حقوق  نقض  به  متهم  افراد  چون 
ترین کشورهای  رفته  پیش  از  کمتر  مراتب  به 

جهان به شمول امریکاست.
شود  می  سبب  که  دیگری  مورد   )5
شک  بشر  حقوق  دیدبان  گزارشگران  نیت  به 
با  افغانستان  مردم  که  است  مساله  این  ورزید 
حقوق  ناقضان  عنوان  به  مشخصی  های  نام 
بشر و جنایات کاران جنگی در طول سال ها 
کامال آشنا استند، اما در گزارش سازمان دیدبان 
حقوق بشر حتا اشاره کوتاهی هم به این افراد 
نشده است. این افراد البته افراد چندان گم نام 
هم نیستند و در سمت های کالن دولتی نشسته 

اند.
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احمدعمران

پیش چشمت داشتی شیشه کبود
نقدی بر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر

 

سیزده روز پیش، یک گروه سی نفری از هم میهناِن هزاره، 
در مسیر کابل ـ قندهار، توسط افرادی که تا کنون ماهیِت 
آن ها مشخص نشده، به گروگان گرفته شدند و تا هنوز 
پیچیده گی های  و  دارند  قرار  رباینده گان  چنگاِل  در 

کم وزیادی هم در این قضیه به نظر می رسد. 
باید گفت که این گروگان گیری و چه گونه گی تالش ها 
برای رهایی این گروه،  گمانه های بسیاری را مطرح کرده 
است. همۀ مردم در مورد گروگان ها و رباینده گاِن آن ها 
و انگیزه های این کار، به حدس و گمان متوسل شده اند. 
پیشتر، سرپرست والیت زابل گفته بود که این سی نفر 
شده اند.  ربوده  پاکستان  جنگوی  گروه  توسط  هزاره، 
داعش  توسط  گروه  این  که  گفتند  دیگر  منابع  بعداً  اما 
ربوده شده است. برخی منابع دیگر هم طالبان را مقصِر 
انجام این کار می دانند. هم چنان به گونۀ غیررسمی گفته 
حرکِت  یک  گروه،  این  گرفتن  گروگان  که  است  شده 
سیاسی به هدف ایجاد جنگ و تنش های قومی مذهبی در 

افغانستان است و ریشه در یک بازی جدید دارد. 
با گذشت سیزده روز، هنوز از سرنوشِت این ربوده شده گان 
خبری نیست. به نظر می رسد که گروگان گیران خواهان 
این  بدل رهایی  دارند که در  نظر  معامله اند و در  انجام 
سی هموطن ما، چیزی به دست آورند. دولت در روزهای 
به خاطر  را  نظامی یی  عملیات  که  بود  شده  مدعی  اخیر 
آن،  نتیجۀ  در  که  انداخته  به راه  ربوده شده گان  نجات 
البته  کشته شده اند.  رباینده  گروه  از  نفر  به صد  نزدیک 
گسترده  بازتاب  امنیتی  مقام های  قول  از  خبر  این  نشر 
برای  عملیات  این  موثریِت  و  اهمیت  از  ولی  داشت، 

رهایی دربندمانده گان اطالعی در دست نیست.
به گونۀ واضح، معلوم نیست که این گروه از دولت چه 
می خواهد و چرا دولت عملیات نجاِت این گروگان ها را 
به تعویق انداخته است. شاید خرابی هوا یکی از عوامل 
باشد، ولی مسلمًا علِت محکمی نیست؛ زیرا هنوز مردم 
نمی دانند که آیا واقعًا دولت به خاطر نجات گیرمانده گان، 
عملیاتی داشته و گروه رباینده را ضربه زده است یا خیر.
که  طایفه یی  و  قوم  هر  از  افغانستان،  مردم  همۀ  اکنون 
برخی  نیز  و  بندمانده گان اند  در  رهایِی  خواهان  هستند، 
هم طی حرکت هایی خواهاِن  سیاسی  و  مدنی  نهادهای 
تالش های جدی دولت در این زمینه شده اند. در مراسم 
تجلیل از بیستمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری 
رهبر پیشین حزب وحدت  اسالمی نیز صداهایی به خاطر 
رهایی این گروگان ها باال شد و از زنده ماندِن آنان خبر 
داده شد. شرکت کننده گان در این مراسم خواستارِ آزادِی 

هرچه زودتِر این گروگان ها شدند.
به هر صورت، به تعویق افتادِن عملیات نجات، یک روز 
بعد از آغاز، می رساند که دولت می خواهد از راهِ دیگری 
به رهایِی این افراد اقدام کند و یا هم این که ساحه یی که 
برآمده  از آب  نادرست  بوده،  عملیات در آن پالن شده 

است. 
به هر رو، این که دولت از چه راه و امکاناتی برای رهایی 
نیست؛  معلوم  می کند،  استفاده  بیچاره  و  فقیر  افرادِ  این 
گفت وگوها  همۀ  عملیات،  از  قبل  که  است  واضح  اما 
به خاطِر رهایی این افراد، بی نتیجه مانده و سرانجام دولت 
وادار شده که از راه زور سخن بگوید. و اما عقب نشینی 
میل شان  طبق  گروگان گیرها  که  شود  سبب  نباید  دولت 
درازا  به  را  مسأله  این  و  بزنند  چانه  این خصوص  در 
بکشانند. شکی نیست که اولویِت دولت باید رهایی این 
دربندمانده گان باشد و در این  زمینه باید هوشیارانه عمل 
کند؛ زیرا جاِن دربندمانده گان هر لحظه می تواند به خطر 

افتـد.

عملیات نجاِت گروگان ها
 چرا به تعویق افتاد؟
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تروریستی  گروهک  ارتباط  توسعه  از  روسیه  امنیت  دبیرشورای 
از  نگرانی  قفقاز و  منطقه شمال  تروریستی در  با هسته های  داعش 

گسترش فعالیت این گروه در افغانستان خبر داد.
داشت: مسکو  اظهار  امنیت روسیه  دبیر شورای  پاتروشف  نیکالی 
اطالعاتی دارد که تایید می کند گروه تروریستی داعش ارتباط خود 
با گروههای تندور در شمال منطقه قفقاز را توسعه داده است و این 
اطالعات در تصمیم گیری برای تقویت امنیت روسیه و محافظت از 

منافع این کشور لحاظ خواهد شد.
این اولین باری است که روسیه وجود اطالعات درباره امتداد گروه 
بارها  پیشتر  روسیه  کند؛  می  اعالم  را  خود  خاک  داخل  به  داعش 
درباره تبعات مشارکت تندروهای روس در نبردها بر مناطق تحت 

کنترل داعش هشدار داده بود.
یک منبع در گفت وگو با روزنامه الحیات چاپ لندن ارزیابی کرد 
که شمار اتباع روس گروه داعش حدود 1700 نفر است و اکثر آنها 

اهل منطقه قفقاز هستند.
پاتروشف به نگرانی جدی مسکو از گسترش دامنه فعالیت عناصر 
جامعه  گفت:  و  کرد  اشاره  لیبی  جمله  از  جدید  مناطق  به  داعش 
بین المللی بار دیگر به علت سیاست های کوته بینانه کاخ سفید با 

مشکالت مواجه شده است.
سیاست  خود،  پرطمطراق  سخنان  وجود  با  امریکا  کرد:  تاکید  وی 

های دوگانه ای را در مبارزه با تروریسم در پیش گرفته است.
پاتروشف افزود: امریکا برای از بین بردن عناصر داعش شتاب نمی 
کند زیرا تمایل ندارد که فشار بر بشار اسد رییس جمهور سوریه 
از کشورهای همجوار در  اقدام برخی  این سیاست و  یابد؛  کاهش 
آموزش عناصر داعش برای مقابله با رییس جمهور قانونی سوریه 
باعث گسترش دامنه سیطره اختاپوس تروریسم شده است و دامنه 
آن را در مساحتی بالغ بر 90 هزار کیلومتر مربع گسترش داده است.
درخصوص  را  مشابهی  هشدار  نیز  روسیه  دفاع  وزارت  همزمان 
افغانستان و وضعیت جمهوریهای آسیای میانه مطرح کرد و »آناتولی 
دامنه  گسترش  از  مسکو  گفت:  روسیه  دفاع  وزیر  معاون  آنتونف« 
فعالیت تروریست های داعش در افغانستان و رسیدن آنها به مرزهای 
هم پیمانان روسیه که بارزترین آنها تاجیکستان است، نگرانی جدی 

دارد.
در  تروریستی  گروه  این  از  هایی  هسته  ظهور  روسیه  افزود:  وی 
رصد  را  روسیه  جنوبی  مرزهای  در  میانه  آسیاسی  های  جمهوری 

کرده است.

مسیر سیاست خارجی ترکیه تحت رهبری داوود اوغلو
ترکیه  وزیر  نخست  اکنون  که  اوغلو  داوود  احمد 
دولت  خارجه  امور  وزیر  مقام  در  سال ها  است، 
خاورمیانه  کشورهای  با  تا  کرد  تالش  اردوغان 
این رویکرد داوود  اما  برقرار کند  روابطی دوستانه 
سال  در  عربی  بهار  قیام های  فرارسیدن  با  اوغلو 

2010 چرخشی 180 درجه ای پیدا کرد.
در هشت سال نخست روی کار بودن حزب عدالت 
و توسعه متعلق به رجب طیب اردوغان در ترکیه به 
برقراری  قصد  اطمینان  با  کشور  این  می رسید  نظر 
روابط نزدیک تر هم با شرق و هم با غرب را دارد.

در سال 2005، سه سال پس از حاکم شدن حزب 
وضعیت  کشور  این  ترکیه،  در  توسعه  و  عدالت 
کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپا را به دست آورد. 
روابط  کردن  برقرار  مشغول  همزمان  کشور  این 
بود؛  آفریقا  و  خاورمیانه  کشورهای  با  قدرتمندتر 
اعتنایی  ترکیه چندان  قبلی  کشورهایی که دولتهای 

به آن ها نداشتند.
فلسفه انقره داشتن »مشکل صفر با همسایگان« بود. 
در این راستا ترکیه می خواست حتی با رقبای سنتی 
خود نظیر بشار اسد، رییس جمهوری سوریه روابط 
اقتصاد  شدن  شکوفا  از  پس  کند.  برقرار  دوستانه 
با  کشور  این  تجارت  اردوغان،  دوره  در  ترکیه 
خاورمیانه از حجم کلی شش درصد در سال 2002 
مبلغ 3.9  از  و  به 16 درصد در سال 2010 رسید 

میلیارد دالر به 23.6 میلیارد دالر افزایش یافت.
این سیاست خارجی جامع دولت اردوغان،  معمار 
احمد داوود اوغلو بود. وی که ابتدا به عنوان مشاور 
ویژه اردوغان کار خود را آغاز کرد، از سال 2009 
تا زمان رسیدن به نخست وزیری در ماه اوت سال 

گذشته میالدی، وزیر امور خارجه ترکیه بود.
داوود اوغلو، استاد سابق روابط بین الملل در دانشگاه 
امور  مرمره استانبول است و مطالب زیادی درباره 
دولت  در  او  آن که  رغم  به  است.  نوشته  خارجه 
اردوغان این نوع از عملگرایی را نشان داد، اما در 
مطالبی که او پیش تر به عنوان استاد دانشگاه منتشر 
کرده، یک ایدئولوژی کامال مخالف با وضعیت امور 

منطقه را پیشنهاد داده است.
از همگرایی  باید  ترکیه  که  بود  کرده  استدالل  وی 
رهبر  آن  جای  به  و  کند  اجتناب  غرب  با  عمیق تر 
جهان اسالم شود. از نظر داوود اوغلو، حکومت های 
ملی گرای عرب و کشورهای پادشاهی حوزه خلیج 
مشروعیت  فقدان  علت  به  خاورمیانه  در  فارس 

محکوم به شکست هستند.
بود که جانشینان طبیعی  داده  اوغلو توضیح  داوود 
این حکومت ها جنبش های اخوان المسلمین هستند 
با آن ها  که حزب عدالت و توسعه روابطی دیرینه 

داشته است.
بهلول اوزکان، یکی از دانشجویان سابق داوود اوغلو 
که اکنون استادیار دانشگاه مرمره است، اظهار کرد:  
داوود اوغلو می خواهد ترکیه رهبر خاورمیانه باشد. 
او می خواهد کشورهای اسالمی از مراکش گرفته تا 

ترکیه را تحت یک هویت اسالمی متحد کند.
با  توسعه  و  عدالت  حزب  تعامل  گفت:  اوزکان 
سوریه  در  اسد  بشار  نظیر حکومت  حکومت هایی 
بر مبنای الگوی موسوم به »اوست پولتیک«، دکترین 

رهبران آلمان غربی پیش از سقوط دیوار برلین بوده 
در  سعی  دکترین  این  براساس  غربی  آلمان  است. 
تعامل با همتای شرقی خود داشت زیرا معتقد بود 
که روابط اقتصادی نهایتا تاثیر بیشتری در تضعیف 

کمونیسم به نسبت منزوی ساختن خواهند داشت.
داوود اوغلو و اردوغان به دنبال قیام های بهار عربی 
زمان  که  کردند  پیدا  اعتقاد   2010 سال  اواخر  در 
فروریزی دیوار برلین آن ها نیز فرا رسیده است. آنها 
با  مرتبط  جنبش های  از  قاطعانه  حمایت  به  شروع 
لیبی  مصر،  سوریه،  کشورهای  در  اخوان المسلمین 

و تونس کردند.
اوزکان خاطرنشان کرد: هنگامی که حسنی مبارک، 
اوغلو  داوود  کرد،  سقوط  مصر  مخلوع  دیکتاتور 
رویکرد  دادن  تغییر  زمان  اکنون  که  گرفت  نتیجه 
ترکیه فرا رسیده و سیاست عملگرایانه مشکل صفر 

با همسایگان توسط دولت ترکیه متوقف شد.
پیدا کرد  وی گفت: ترکیه چرخشی 180 درجه ای 
کامال  خارجی  سیاست  یک  اعمال  به  شروع  و 

ایدئولوژیک کرد. 

نگرانی روسیه از رسیدن 
داعش به قفقاز

دفاع کوریای شمالی از حمله
 به سفیر امریکا در کوریای جنوبی

داعش
 نمرود را تخریب کرد

تاکید امریکا بر ادامه اعمال فشار به روسیه

گروه  که  اند  داده  خبر  عراق  های  مقام  
شهر  تخریب  به  داعش  یا  تروریستی 
قباًل  است.  کرده  شروع  نمرود  باستانی 
این گروه آثار تاریخی موزیم شهر موصل 

را تخریب کرده بود.
عراق  باستانی  آثار  و  توریسم  وزارت 
در صفحه فیس بوک خود گزارش داده 
اسالمی«  »دولت  جنگجویان  که  است 
بلدوزر  با  و  کرده  حمله  نمرود  شهر  به 
آن شروع  باستانی  مکان های  تخریب  به 
اند. قدمت شهر تاریخی نمرود به  کرده 

هزاران سال می  رسد.
که  است  نگران  عراق  توریسم  وزارت 
بقایای شهر نمرود برای همیشه از دست 
برود. نمرود یک شهر مهم زمان آشوری 
 ها بوده و در حدود 40 کیلومتری جنوب 
کنترول  زیر  که  دارد  قرار  موصل  شهر 

»دولت اسالمی« می  باشد.
به  عراق  توریسم  وزارت  مقام  یک 
خبرگزاری فرانس پرس این خبر را تایید 
کرد و گفت که تخریب این شهر بعد از 
و  شده  شروع  شنبه  پنج  روز  ظهر  نماز 
الری هایی هم در محل دیده شده است 
که ممکن است آثار تاریخی را به جای 
انتقال دهند. این مقام افزود: »تا  دیگری 
این  اندازه  چه  تا  که  نمی دانیم  ما  حاال 

شهر تخریب شده است.«
به  قباًل  نمرود  گرانبهای  آثار  بسیاری 
موزیم هایی در شهر موصل، بغداد و در 
یافته  انتقال  لندن  و  پاریس  مانند  بیرون 
تندیس  شمول  به  آثار  برخی  اما  است. 
»گاو بالدار« هنوز در این شهر قرار دارند.
شهر نمرود در سال 1270 قبل از میالد 

پایتخت آشوری  ایجاد شد و زمانی هم 
باستان  حفاری  نتیجه  در  است.  بوده   ها 
شناسان در قرن نزدهم و بیستم، دژ های 
معبدها، ستون  های هرمی شکل  ویران، 
سنگی و نقش  های زینتی شده این شهر 

کشف گردیدند.
باستان شناس عراقی  عبداالمیر همدانی، 
ایاالت  بروک«  »ستونی  دانشگاه  در 
متحده امریکا گفت که برنامه جنگجویان 
تخریب همه آثار تاریخی عراق است. او 
»الحضر«  عربی  در  که  هترا  شهر  گفت 
دو  از  بیش  قدمت  با  می شود  نامیده 
بعدی  هدف  نینوا  والیت  در  سال  هزار 

جنگجویان خواهد بود.
جنگجویان »داعش« در اواخر ماه فبروی 
آثار  ویدیویی را نشر کردند که تخریب 
فرهنگی آشوری  ها به شمول تندیسی با 
می   نشان  را  قدمت  از 2600 سال  بیش 
نشان  یی  دقیقه   پنج  ویدیوی  این  داد. 
مارتول  با  جنگجویان  که چگونه  می داد 
و برمه آثار باستانی موزیم شهر موصل را 

تخریب می کنند.

سفیر  به  سرد  سالح  با  حمله  شمالی  کوریای  رسمی  خبرگزاری 
امریکا در کوریای جنوبی را مجازات بر حق برای این کشور به علت 
رزمایش مشترک نظامی امریکا با کوریای جنوبی خواند و تاکید کرد 

که این حمله اجرای عدالت بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک لیپرت سفیر امریکا در کوریای 
جنوبی که به شدت از ناحیه سر و بازو دچار جراحت شده است، 

تحت عمل جراحی قرار گرفت.
مورد  چاقو  با  فردی  توسط  سیول  در  کاری  صبحانه  یک  در  وی 
حمله قرار گرفت. جراحات وارده به وی کشنده نیست و شرایط وی 
هم اکنون با ثبات است. انتظار می رود وی سه الی چهار روز دیگر در 

بیمارستان تحت نظر باشد.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که مقامات اعمال قانون 
کوریای جنوبی خواستار صدور حکم جلب برای کیم کی-جونگ، 
قتل  برای  تالش  اتهام وی  شده اند.  سیول،  در  امریکا  سفیر  ضارب 

می باشد.
هم چنین پلیس کوریای جنوبی در حال بررسی رابطه میان این حمله 

و سفرهای پیشین کیم کی-جونگ به کوریای شمالی است.

انگلیس روز جمعه اعالم کرد که اتحادیه اروپا در صورت نقض  وزیر خارجه 
توافقنامه آتش بس مینسک تحریم های بیشتری را به سرعت علیه روسیه به علت 

دست داشتن در بحران اوکراین اعمال می کند.
از  کی یف  دولت  و  روسیه  حامی  جدایی طلبان  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
زمان توافقنامه صلح ماه گذشته که خواستار عقب نشینی از جبهه جنگ در شرق 

اوکراین شده بود، یکدیگر را به خشونت متهم می کنند.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در کنفرانس خبری با همتاری لهستانی خود 
گفت: اتحادیه اروپا درخصوص تحریم ها تا زمان تعهد کامل به توافق نامه مینسک 
توافقنامه  به  تعهد  عدم  یا  روسیه  بیشتر  تجاوز  صورت  در  ماند.  خواهد  متحد 
مینسک ما تحریم های احتمالی بیشتری آماده می کنیم که به سرعت به اجرا در 

می آیند.
وی تاکید کرد که انگلیس برنامه فوری برای ارایه سالح به کی یف ندارد اما هیچ 

گزینه ای را برای آینده حذف نخواهد کرد.
وزیر خارجه لهستان نیز در این کنفرانس خبری اعالم کرد که در صورت حمله 
جدید جدایی طلبان به شهر بندری ماریپول اعمال تحریم های جدید ممکن است.

از سوی دیگر یک مقام ارشد امریکا نیز روز جمعه تاکید کرد که واشنگتن فشارها 
علیه روسیه را از طریق تحریم های اقتصادی حفظ می کند تا این کشور را مجبور 

به تغییر رویکرد در قبال اوکراین کند.
آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه امریکا گفت: ما باید فشار کنونی را حفظ کنیم 

تا روسیه را مجبور به تغییر مسیر در قبال اوکراین کنیم.
وی تاکید کرد که اوکراین برای دفاع از خود نیازمند قدرت است و امریکا حمایت 
نظامی غیرمرگبار برای این کشور فراهم می آورد که از جمله آن آموزش نیروها 

مانند مشارکت امریکا - اوکراین در ماموریت ها در عراق و افغانستان است.
وی درخصوص امکان ارسال سالح از سوی امریکا به اوکراین گفت که به عقیده 

وی راه حل نظامی چاره کار نیست.
برای  بیشتری  دفاعی  تکنولوژی  ما  اگر  که  باوریم  این  بر  ما  کرد:  تاکید  بلینکن 

اوکراین فراهم کنیم، روسیه دو، سه یا چهار برابر این میزان تالفی می کند.

                                                                                                                           پایگاه کریستین ساینس مانیتور
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امامِ  برای  بودن  قریشی  شرط  غنوشی 
مسلمانان را، شرطی متعلق به دوراِن اولیۀ 
قریشی  آن زمان  در  که  می شمارد  اسالم 
بیشتر  قناعِت  اسباب  می توانست  بودن 
مسلمانان و اتحاد و وحدِت آن ها را فراهم 
آیا  این که  مورد  در  او   .)207 کند)همان، 
و  برسند  عامه  امامِت  به  می توانند  زنان 
کشور  یک  در  را  ریاست جمهوری  مقام 
مشارکِت  حق  از  گیرند،  به دست  اسالمی 
از  فراتر  بلکه  می کند،  دفاع  نه تنها  زنان 
شرعی  تکلیِف  یک  را  زنان  مشارکِت  آن، 
مخالفان  دربارۀ  و   )164 می خواند)همان، 

مشارکِت زنان می گوید:
طبری،  جریر  مفسران  شیِخ  نزد  کاش   ...“
امام ابوحنیفه و فقیه اندلسی ابن حزم تلمذ 
نه فقط  بودند که  از آن ها آموخته  کرده و 
مشارکت در انتخابات، عضویت در احزاب 
و یا برخی وظایف حکومتی چون کتابت، 
دانسته  اند،  مجاز  زنان  برای  را  وزارت 
بلکه حتا عهده دار شدِن قضاوت را که از 
والیت های عامه است و شروط امامت بر 
آن قیاس می شود، برای زن روا داشته اند”. 

)همان، 160(
زیر  را  خالد  محمد  خالد  آرای  غنوشی 
عنوان “مبانی هفت گانۀ حکومت اسالمی” 
مورد تأیید قرار داده و در کتاِب آزادی های 
نقل  را  آن  اسالمی  حکومت  در  عمومی 

می  کند. این مبانی عبارت اند از:
همۀ  سرچشمۀ  و  منبع  امت  “1ـ 
قدرت هاست و از جمله نهاد قانون گذاری 
نقلِی  دلیل  درباره اش  آن چه  در  نیز  را 
اجماع  و  سنت  و  کتاب  از  اعم  استواری 

نرسیده است، در اختیار دارد.
بر  حکومت  این  در  قوا  میان  رابطۀ  2ـ 
از  هیچ یک  تا  است،  استوار  تفکیک  اصِل 
حوزۀ  به  حکومت  دست اندرکارِ  نهادهای 
کارِ دیگری تجاوز نکند و یا راه سرکشی 

در پیش نگیرد.
آزاد  انتخاباتی  در  حکومت  رییس  3ـ 

مدت  و  می شود  برگزیده  مردم  سوی  از 
را  آن  نتواند  تا  است  محدود  او  حکومِت 
به صورِت مادام العمر در اختیار داشته باشد.
4ـ مبارزۀ پارلمانی، بخش مهمی از حیات 

سیاسی و پارلمانی است.
ضرورِت  یک  احزاب،  تعدد  5ـ 
واجب  مقدمۀ  زیرا  است؛  اجتناب ناپذیر 
واجب است و از سوی دیگر روشن است 
نظام های  در  هرگز  آزادی  و  عدالت  که 

تک حزبی تحقق نمی یابد.
انتخاب  نماینده گانی  ملت  سوی  از  6ـ 
می شوند تا مجلسی آزاد و شجاع را تشکیل 

دهند.
و  بیان  آزادی  مطبوعات،  آزادی  7ـ 
است”.  محترم  همیشه  عقیده  و  اندیشه 

)غنوشی،1381: 347-474(
حزب  پیروزی  از  پس  غنوشی  راشد 
حکومت  تونس)2012(،  در  مربوطش  
آن،  رأس  در  و  داد  تشکیل  ائتالفی 
در  او  داد.  قرار  را  سکوالر  فرد  یک 
موضع گیری هایش بیش از آن که مانند ایران 

عمل کند، راه ترکیه را در پیش می گیرد.

حزب عدالت و توسعه
به  حزب عدالت و توسعه در ساِل 1997 
نخست وزیر  اردوغان  رهبری رجب طیب 
از  این حزب  یافت.  تأسیس  ترکیه  کنونِی 
2002 تا کنون سه دورۀ پیاپی قدرت را در 
آن کشور به دست دارد. تأسیس حکومت 
در  ترکیه،  در  سیاسی  یک حزب  به وسیلۀ 

سی سال قبل از آن بی سابقه بوده است.
ساِل  در  اربکان  نجم الدین  آن که  از  پس 
از  ترکیه  ارتِش  کودتای  به وسیلۀ   1997
قدرت کنار زده شد و اربکان راهی زندان 
به دو دسته تقسیم  گردید، حزِب فضلیت 
را  سعادت  حزِب  کوتان  رجایی  گردید؛ 
بلندپایۀ  اعضای  از  تن  و 20  کرد  تأسیس 
که  اردوغان  دورِ  به  فضلیت  حزب  دیگِر 
شهردار استانبول بود، گرد آمدند و حزب 

از آن جایی  نهادند.  بنا  عدالت و توسعه را 
اند،  اسالم گرا  حزب  این  بنیادگذاراِن  که 
عدالت و توسعه به حزِب اسالم گرا شهرت 
منسوبین  که  حالی  در  است.  کرده  پیدا 
با  اشخاصی  از  توسعه،  و  عدالت  حزب 
یافته  تشکیل  لیبرال  راستِی  و  چپی  افکار 
سازمان  یک  حزب،  این  واقع  در  و  است 

ائتالفی می باشد.
این  کنونی  رهبر  اردوغان،  طیب  رجب 
حزب، متولد 1954 می باشد. وی در سال 
پارلماِن  عضویِت  به  رفاه  جانب  از   1991
شهردار   1994 سال  در  و  درآمد  ترکیه 
استانبول گردید. اردوغان در 1998 به علت 
خواندِن یک شعر اسالمی، به حبس محکوم 
را  شعر  این  ترکیه،  قضایی  مقامات  شد. 
آن  سکوالرِ  اصول  و  اتاتورک  به  توهـین 
به  اردوغان   ،2003 در  دانستند.  کشور 
ترکیه  نخست وزیر  بیست وهفتمین  عنواِن 
انتخاب شد. او تا هنوز رهبر حزِب عدالت 

و توسعه می باشد.

اندیشة سیاسی
وقتی حکومت نجم الدین اربکان با واکنِش 
نظامی های ترکیه روبه رو گردید و سرنگون 
پست مدرِن  کودتای  به  که  شد)اقدامی 
1997 موسوم است(، گروه های اسالم گرای 
ترکیه به این نتیجه رسیدند که ایجاد دولت 
قوانین  کردِن  پیاده  و  ترکیه  در  اسالمی 
زیادی  مشکالِت  با  کشور،  آن  در  شرعی 
در  غرب  مخالفت های  می باشد؛  مواجه 
به ویژه  متوسط  طبقۀ  ایستاده گی  و  بیرون 
محدودیت های  وضِع  نگران  که  زنانی 
دشوار به نام قوانین شرعی اند، در درون. از 
این رو راه دیگری را در پیش گرفتند. حزب 
از  دلیل  به سه  اربکان،  رهبری  به  فضیلت 
قدرت کنار زده شد: 1( طرح نظام حقوقی 
گفتمان   )2 الئیک؛  نظام  با  موازی  شرعِی 
اجرای حدود شرعی؛ 3( جهاد در صورت 

ضرورت برای استقرار نظام مطلوب.  

محمود هندی پور
نزدیک بودن امواج و انرژی افراد به یکدیگر نیز می تواند آن ها را در نگاه اول نسبت 
به هم متمایل کند. به این معنا که نزدیک بودن افکار و حاالت، نوع انرژی وجودِی 
افراد و شباهت به هم در این موارد می تواند زمینه یی ایجاد کند که در همان نگاه 

اول صدای قلِب خود را به وضوح بشنوید!
در گام نخست جذب چه می شوید؟

البته مسایل انسانی مطلق نیستند. بوده اند و هستند کسانی که در نگاه اول به شدت به 
دل یکدیگر می نشینند و خوشایند یکدیگرند و در ادامه نیز بر اساس میزان نزدیکی 
روانی شخصیتی و میزان همسان بودن و البته وجود فاکتوری به نام رشدیافته گی 
در کنار یکدیگر می مانند و تجارب زیبایی برای یکدیگر رقم می زنند و جاودانه 
این  از  نشان  فرهنِگ مختلف  در 33  تحقیقی  نتیجۀ  بدانید  است  می شوند. جالب 
داشت که افراد ابتدا جذب ظاهر طرف مقابل می شوند؛ یعنی در گام نخست این 
جاذبۀ ظاهری است که ما را فریفتۀ خود می کند به خصوص افرادی که آگاه هستند 
با دیدن فردی که به آن  که چه فاکتورهای ظاهری برای شان حایز اهمیت است. 

فاکتورها نزدیک است، سریع احساس کشش و عالقه را در خود تجربه می کنند.
چرا عشق به نفرت بدل شد؟

فراموش نکنید که لزومًا وجود چنین حالتی عشق معنا نمی شود. نباید همه چیز را 
تمام شده ببینید. بارها این جمله را شنیده ام که خانم یا آقایی نقل می کند که من 
درهمان نگاه اول عاشِق او شدم! و در ادامه نیز بارها شنیده ام که می گویند اما به 
با هم ادامه  مرور متوجه شدم اختالفات و تفاوت هایی وجود دارد که نمی توانیم 
ابتدا  یعنی  می آید.  بعضی ها  سراغ  نیز  تنفر  احساس  که  جالب تر  این  از  و  دهیم 
شیفته گی بود و عاشقی، و پس از مدتی که گاهی کوتاه نیز هست، تبدیل می شود به 
انزجار و دوری! اگر این حالت را تجربه کرده باشید، به خوبی گفته های مرا درک 
خواهید کرد. عشق در نگاه اول می تواند به تنفر در نگاه آخر تبدیل شودـ البته اگر 

بتوان نامش را عشق گذاشت.
باید بشناسید

بهتر است آگاه باشیم تا زمانی که ما درگیر شخصیت فردی نشویم و به شناختی 
نسبی از مولفه های شخصیتش نرسیم، دامن زدن به بخش احساسی و تمرکز زیاد 
البته  بزند.  رقم  برای مان  رابطه  آن  از  را  نامطلوبی  عاقبت  می تواند  اولیه  بر حس 
از  به حدی  ابتدا  در  ما  واقع  در  باشم.  اولیه  احساس خوشایند  منکر  نمی خواهم 
احساس دل نشینی نسبت به طرف مقابل مان نیاز داریم، اما در گام های بعدی بهتر 
است اجازۀ ورود و دخالت به بخش منطقی شناختی وجودمان را بدهیم تا مشاهده 

کنیم به چه میزان حس اولیۀ ما صحیح و برای ادامه به ما یاری خواهد رساند.
این عشق نیست، هیجان است

عشق مفهومی کاماًل انتزاعی است و هر فرد تعبیر خاصی از عشق دارد. اما از بعد 
دل بسته گی های  ادامۀ  در  می تواند  که  است  دل بسته گی  نوعی  روان شناسانه، عشق 
دیگر به وجود بیاید. در این حالت، بار عاطفی موضوع زیاد است اما در هر صورت، 
دل بسته گی است و نه وابسته گی. برای مثال نوزاد از وابسته گی به دل بسته گی می رسد 
اما عشق نوعی دل بسته گی است که می تواند مثاًل در ادامۀ وابسته گی مادر و نوزاد 
ایجاد شود، ولی بار هیجانی زیادی دارد. اگر فردی اوایل زنده گی دل بسته گی خوب 
و ایمنی ایجاد کند، در آینده می تواند عشق بورزد. برخی افراد ممکن است آدم های 
خوبی در اطراف شان داشته باشند، ولی نتوانند با دیگران ارتباط مناسبی داشته باشند. 
معموالً در یک نگاه واکنش هیجانی خیلی باالست. زمانی که واکنش هیجانی ارتباط 
ایجاد کند، دل بسته گی ایجاد می شود. اما به طور کلی در یک نگاه دل بسته گی ایجاد 
نمی شود، اما در یک نگاه ممکن است یک واکنش هیجانی شدیدی ایجاد شود که 
فرد فکر کند که از طرف مقابل خوشش می آید بدون آن که دلیل منطقی وجود داشته 
باشد. اگر این هیجان در جای خودش باشد، باید به آن توجه شود، ولی لزومًا به 
معنای ایجاد دل بسته گی نیست و نیاز به یک ارتباط طوالنی مدت دارد. توجه به این 
نکته الزامی است که هر فردی می تواند عاشق شود بدون آن که دچار واکنش هیجانی 
باشد. به طور کلی، افرادی که به شکل معمول هیجانی هستند، ممکن است در این 

مورد هم خیلی زود هیجانی شوند و واکنش سریع نشان دهند.
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 زهره روحی 
بخش نخسـت

زیگموند  که  سخنرانی هایی ست  حاوی  لپی،  اشطباهات 
فروید در سال 16ـ1915 ایراد کرده است. سخنرانی اول، 
معرفی علم روان کاوی، سخنرانی دوم تا چهارم، بررسی های 
لپی و سخنرانی های پنجم و ششم  اشتباهات  تحقیقی در 
در خصوص رویاها و روش تعبیر و تفسیر آن ها از منظر 
روان کاوی ست. در ادامه، ضمن توصیف موضوعِی هر یک 
از سخنرانی ها، نظریات فروید مورد بررسی قرار می گیرد.

در  بزرگ  سهمی  که  مردی  تالش  تمامی  اول:  سخنرانی 
بنیان های فکرِی عصر مدرنیتۀ میانی دارد، بر این است تا 
در این سخنرانی، تأمل بر قدرت جادویِی کلمات را یادآور 
شود و روان کاوی را به عنوان احیاءکنندۀ چنان قدرتی که 
فروید در  بشناساند.  است،  رفته  یادها  از  در عصر جدید 
دورانی سخنرانی می کند که خود پیش از هرکس دیگری 
در آن تاالر می دانست که »عادت به رؤیِت چیزها« اساس 

آموزِش آکادمیک در طی آن سال هاست. )ص27(
اما »واژه ها«، خصوصًا در کاربردی که فروید از آن ها دارد، 
یعنی در هیأت تأویلِی آن، عاری از هرگونه عینیِت مورد 
پسند جامعۀ علمی ست و خصلت جادویی شان نه فقط از 
آن رو که »به وسیلۀ کلمات، یک شخص می تواند دیگری 
به  او را  یا آن که  از خوشحالی و سعادت کند و  را مملو 
یأس و نومیدی سوق دهد«)ص21(، بلکه مهم تر از هرچیز 
از آن روست که نزد روان کاو به مثابۀ ابزارنشانه هایی هستند 
شدۀ  طرد  و  ممنوع  شهر  به  می توان  آن ها  واسطۀ  به  که 

خودآگاهِی بیمار راه برد.
فیلسوِف  مثابۀ  به  را  مقام روان کاو، خودآگاهی  در  فروید 
عصر روشن گری که آن را با خود اندیشی درهم می آمیزد و 
از آن آینده یی روشن و شفاف ارایه می دهد، تعبیر نمی کند. 
از این منظر شاید بتوان گفت بینش او کم و بیش نزدیک 
او  اندیشۀ  در  آن چه  که  طبیعی ست  پس  است.  نیچه  به 
فرهنگ  و  تمدن  از  حاصل  سرکوبِی  نتایج  دارد،  اهمیت 
است: پدیدۀ روان نژندی؛ و کار روان کاو درمان روان های 
فرهنگ  با  و  متمدن  جوامع  خود آگاهِی  که  نژندی ست 
ابزارِ  میان  این  در  می کنند.  تولید  اجتناب ناپذیر  گونۀ  به 
جادویی روان کاو، واژه ها هستند. کلماتی که از سوی بیمارِ 
روان نژند بی آن که خبری از قدرت گره گشایی آن ها داشته 
باشد، در تداعِی آزادِ راه گشوده به شهِر ممنوع، به پزشکی 
که سعی در جلب اعتماد وی دارد، داده می شود: »اطالعات 
الزم، صرفًا تحت شرایطی از بیمار کسب خواهد شد که 
با پزشکش برقرار کرده باشد.  بیمار تعلق عاطفِی خاصی 
بیمار به محِض مشاهدۀ یک شاهد منفرد که احساس کند 
نسبت به او بی تفاوت است، سکوت اختیار خواهد کرد«. 

)ص28(
اگر کلمات از موهبت رمز گشایی و امکان ورود به منطقۀ 
جریان  در  »سکوت«  آن،  برخالف  برخوردارند،  ممنوع 
روان کاوی نیروی سدکنندۀ قهرآمیزی ست که باطل کنندۀ 
هر گونه سحر و قدرتی ست و در خفا در به روی روشنای 
در  و همدلی  اعتماد  که  آن گاه  می بندد.  انکشافی  نوع  هر 
کار نباشد، سکوت برج و بارویی ست علیه سرکوب گری. 
اگر  ناخودآگاه!؟  کیست؟  نفوذناپذیر  قلعۀ  این  معمار  اما 
برخوردار  هوشمند  این چنین  ناخودآگاهی  از  »روان«ی 
باشد، تا وی را از احتمال آسیب و خطِر سرکوب در امان 
بدارد، آیا می توان آن را نژند تلقی کرد؟ آیا می توان آن را 

ناـ خودـ آگاه دانست!؟
اگر واژه ها از قدرت جادویِی آشکارکننده گی برخوردارند، 
استتار و پوشاندِن رازها برخوردار  از قدرت  سکوت هم 
می باید  را  فروید  نظر  مورد  »نژند«ِ  بی تردید،  پس  است. 
وضعیِت«  »درـ  بلکه  سکوت،  در  نه  چیز  هر  از  قبل 
پیش  تا  وا می دارد  را  فرد  که  کرد  سکوت آوری جستجو 
برابر  در  کند،  پیشه  سکوت  روان کاو  برابر  در  آن که  از 
خودآگاه دست به سکوت زند. همان سکوتی که به توسط 
آن، ناخودآگاه با تحمِل رنج، پرده بر وضعیتی می افکند که 

برمال شدنش سرکوب از سوی خودآگاه را به همراه دارد. 
در چنین بحرانی، »روان کاوی« به یاری تداعی آزاد واژه ها، 
به فضایی دست می یابد تا خارج از کنترِل سرکوب گرانۀ 
خود آگاه )که از دید فروید نمایندۀ جامعه و تمدن است( 

قرار گیرد و به آزاد سازی ناخودآگاه اقدام کند.
به مثابۀ  روان کاوی  دانِش  پرسش:  یک  طرح  اکنون 
بازاندیشِی  و  انتقادی  دوران  زادۀ  که  فرهنگ آزادسازی 
مدرنیته است، آیا می تواند برای خود جایی جدا از فرهنگ 
و تمدن بشری قایل شود؟ مسلمًا نه! فروید به سبب کشف 
قلمرو ناخودآگاه و تمایزی که بین آن با خودآگاه برقرار 

کرد، خود بر این گنجینۀ فرهنگی افزوده است.
متفکرانی همچون نیچه و فروید با نگاه انتقادی خود، به 
رغم مردد بودن نسبت به مدرنیته و یا حتا نفی آن، عماًل 

مطابق با شیوۀ روشن گری عمل کرده اند. چرا که همان 
راستین  روشن گرِی  از  که  کردند  اتخاذ  را  نگرشی 
انتظار می رود. نقل قول یوهان گئورگ هامن که به 
است،  رفته  کانت  مشهور  گفتۀ  تصحیح  و  استقبال 

گویی مصداق چنین نظری ست: »روشن نگری، خروج 
مضاعِف  تقصیر  به  قیمومیت  از  است  نابالغ  انسان 

خود وی«.
سخنرانی های دوم تا چهارم: در طی سه سخنرانی، 
فروید به اشتباهات لپی از دید روان کاوی می پردازد. 
بحثی که هرچند از دید روان کاوی جدید است و به 
قول فروید برای تبدیل شدنش به موضوعی علمی 
روزمره  زنده گی  ارتباطات  در  اما  تردیدبرانگیز، 

قدمتی دیرینه دارد.
سعی فروید معطوف به جدی تلقی کردِن اشتباهات 
لپی به منزلۀ پدیده یی علمی ـ روانی، ضمن تفکیِک 
وی،  تقسیمات  بر  بنا  مرضی ست.  اختالالِت  از  آن 
کژنوشتاری،  زبانی،  لغزش  شامل  لپی  اشتباهات 
مثال هایی  ذکر  با  که  است  کژنهیده گی  و  کژخوانی 

موردی، برای مخاطبان قابل فهم می شوند. نمونه هایی که 
زنده گی روزمره هستند  از  برگرفته  و  می آورد، ساده  وی 
عمِل  شدن  جایگزین  در  آن ها  همه گی  اشتراک  وجه  که 
غافل گیرکننده یی ست که از سوی فرد مرتکِب اشتباه لپی 
شده به جای عمل قصدی اش سر زده می شود. و از قضا 
همین عمِل غافل گیرِی در خفا کمین گرفته است که برای 
معنایی  و  مفهوم  آن  در  زیرا  است.  اهمیت  دارای  فروید 
می بیند که ضمن استقالل برای خود، هدف مندانه می نماید: 
خطای  )اعمال  لپی  اشتباهات  از  سخن  همواره  کنون  »تا 
سهوی( بود ولیکن حال به نظر می رسد که گویی برخی 
عمل  کاماًل  خود  خودی  به  سهوی  خطای  اعمال  اوقات 
بهنجار یا بسامانی است که صرفًا جای گزین عمل دیگری 
شده که شخص انتظار داشته یا قصد داشته است«. )ص45(

به زبان جامعه شناسِی روش شناسِی مردم نگر، که اساس کار 
خود را بر »تبانی« گذاشته است، »اشتباهات لپِی« فروید در 
زمان هایی اتفاق می افتد که خللی پارازیت وار در تبانی های 
جامعه شناسی،  رشتۀ  این  باور  به  دهد.  رخ  متقابل    ِ کنش 
که  است  جریان  در  پیوست  واقعیتی  اجتماعی،  ساخت 
در طی آن هر یک از ما بی آن که وقوفی به شکننده گی و 
بی ثباتی آن داشته باشیم، نقش اجتماعِی خود را به »اجرا 
درمی آوریم«، بنابراین از طریق همین به اجرا درآوردن های 
تبانی وار در کنش های متقابل است که ساخِت اجتماعی هر 

بار از نو آفریده می شود.
خود،  ادعای  اثبات  برای  مردم نگارانه،  روش شناسِی 
آزمایش هایی را تدارک می بیند تا در آن، انتظارات و توقعاِت 
گذاشتن شان  ناکام  طریق  از  را  متقابل  کنِش   در  زمینه یی 
نشان دهد. برای مثال، »گارفینکل از دانشجویانش خواست 
که حدود یک ساعت در خانه های شان چنان رفتار کنند که 
انگار در یک خانۀ غریبه به عنوان دانشجوی شبانه روزی 
مقام روان کاو،  در  فروید  اگر  بیانی،  به  زنده گی می کنند«. 
شکارچی اعمال و گفته های غافل گیرکننده از سوی فردی 
را  خود  وسیله  بدان  تا  است  شده  آن ها  مرتکب  که  بود 
برساند  بسامانی  و  مفهوم  دارای  عمِل  مقصود  و  معنا  به 

انتظارات  از  خارج  که 
است،  قرار گرفته  زمینه یی 

مردم نگر  روش شناسِی 
آزمایش های  با 

نقِض  به  تظاهر 
ِت  ا ر نتظا ا

وده های  مرا
جتماعی،  ا

د  خو

»غافلگیرکننده گی« را ایجاد می کند تا از این راه ضمِن به 
مبارزه طلبیدِن انتظاراِت زمینه یی که به  مثابۀ محور تنظیمِی 
اعماِل کنشگران عمل می کند، اتکا به تعبیر و معنادهی یی 
می کند،  عمل  آن  اساس  بر  همواره  متقابل،  کنِش  که  را 
در  که  معنادهی یی  و  تعبیر  به  ذاتی  گرایش  دهد:  نشان 
کنِش  متقابل هواره به دلیل وجود عادت به الگوهای عرفِی 
افتاده  پیِش  پا  و  بدیهی  امری  زمینه یی،  انتظاراِت  سازندۀ 
کنش ِ  نوع  هر  تنظیم کنندۀ  آن که  حال  است.  شده  تلقی 

متقابل هستند.
اگر  حاضر،  دیدگاه  نگرشِی  افق  از  گفت  بتوان  شاید 
اشتباهات لپی با مقصود و معنایی سامان مند همراه باشد، 
که خود  آزمایش هایی  نقض، همچون  به  تظاهر  نه  دیگر 
که  هستند  اصیلی  نقض کنند ه های  بلکه  می دهد،  ترتیب 
تعلیق  به  و  انتظار  مورد  اجرای  از  پس کشیدن  توسط  به 
قراردادِی  مدار  کردِن  آشکار  ضمن  تباهی ها،  درآوردِن 
ساخت اجتماعی، قادر است گرایش به عمل تعبیرگری را 

به عنوان زیربنای کنِش متقابل نشان دهد.
آگاهانه  عمِل  بدان  ما  آن چه  دیدگاه  این  منظر  از  باری، 
در کنِش  متقابل می گوییم، رویۀ تطبیقِی خود با قاعده یی 
تنظیمی ـ اجتماعی ست، که از طریق تعبیر و معنادهی های 

مداوم ـ درـ جریان، صورت می گیرد.
این امکان وجود دارد که اگر فروید در قید حیات می بود، 
اجتماعِی  ساخت ِ  به  تا  بود  مهم  حتا  یا  و  جالب  برایش 
ادعای  مورد  کنشگراِن  »تبانِی«  بر  مبتنی  مشارکت آمیِز 
روش شناسِی مردم نگر پی ببرد، ولی از آن جالب تر و مهم تر 
تنها  که  نیّاتی  تبانی هاست.  با  مغایر  پنهانِی  نیّات  کشِف 
می توان از راه وقوع اشتباهات لپی بدان ها پی برد. در چنین 
خواستی روان کاو، همچون احضارکنندۀ روحی می ماند که 
مایل است آن »مِن« جنّی و در خفا را از اقامتگاه پنهانی اش 
وادار به بیرون آمدن کند. جّن کوچکی که با مهارِت تمام 
بی آن که بویی از وجودش در درون خود ببریم، قادر است 
فی المثل شیئی را که از اهدا کننده اش دل خوشی نداریم، 
آن  نمی توانیم  گیر  پا  و  مناسباِت دست  برخی  به دلیل  اما 

چنان  بیندازیم،  هم  آشغال  سطل  به  را 
کند  پنهان  خانه  از  جایی  در  ماهرانه 
که هر قدر هم که سعی در یافتنش 
کنیم، قادر به پیدا کردنش نباشیم 
در  یا  و  )صص66ـ67(. 
زمانی که از سر اجبار 

با وجودی که تمایلی باطنی به رفتن و دیدِن دوستی در 
را  ما  که  باشد  چنان  یاری گرمان  نداریم،  دیگر  شهری 
اشتباهًا سوار قطاری کند که مقصدش به جز شهر و دیاری 

باشد که از سر اجبار می بایست به آن جا رویم. )ص90(
دلیل  به  غافل گیرکننده  اعماِل  این گونه  مورد  در  فروید، 
آن که موجب رهایی مان از قیود می شوند، معتقد است: »در 
اتفاق  یک  عنوان  به  را  خودش  ]اخالل گر[،  قصد  این جا 
خوش یمن تغییر هیأت می دهد«)ص90(. اما او گاهی در 
این جّن کوچِک خانه گی  مقاصد و اهداف اخالل گرایانۀ 
»نیِّت قربانی کردِن چیزی برای قضا و قدر به منظور دفع 
فقدان ترسناک چیزی دیگر«)ص89( می بیند. او می گوید: 
»آنالیز به ما می گوید که چیز کاماًل شایعی در بین ماست که 
قضا و قدر را با دعا و سحر دفع نماییم و لذا گم کردن مان 
اغلب یک قربانی کردن ارادی است... و همچنین ممکن 
سازد«.  برآورده  را  خودتنبیهی  یا  بی اعتنایی  قصد  است 

)صص89 ـ90(
فروید،  سوی  از  بررسی  قابل  نمونه های  از  دیگر  یکی 
موردی ست که در ترکیب لغزش زبانی و فراموشِی لحظه یی 
وقوع  پیش گویِی  به مثابۀ  را  آن  می توان  که  می افتد  اتفاق 
اتفاقی در آینده تلقی کرد. او از ماجرایی یاد می کند به این 
شرح که روزی مهمان زوج جوانی بوده که به تازه گی از 
ماه عسل برگشته بودند. زن جوان با خنده تعریف می کند 
که  هنگامی  بودند،  بازگشته  سفر  از  که  روزی  فردای  که 
شوهرش را در آن سوی خیابان می بیند »به خواهرش که 
همراه وی بوده، سقلمه یی می زند و می گوید نگاه کن آقای 
»او  می کند:  اضافه  بالفاصله  فروید  می رود«.  که  است  اِل 
او  شوهر  هفته  چند  برای  آقا  این  که  بود  کرده  فراموش 
بوده است. وقتی که داستان را شنیدم، بر خود لرزیدم ولی 
به خود جرأت ندادم استنباطی کنم. این رویداد کوچک، 
پس از چند سال تنها هنگامی مجدداً به ذهنم متبادر شد که 
شنیدم زنده گِی مشترک آن ها به پایان بسیار ناخوشایندی 

ختم شده است«. )ص69(

)بررسی کتاب اشطباهات لپی، نوشتۀ زیگموند فروید، 

ترجمۀ حسین آرومندی، تهران: بهجت، 1383(
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        علی پارسا
با نزدیک تر شدِن گام به گام به روند گفت وگوهای 
و  آن ها  پیش شرط های  و  مطالبات  طالبان،  با  صلح 
هرچند  می شود.  واضح  کم کم  پاکستانی شان  البی 
بود که  این وعده سپرده  از  پیش  رییس  جمهور غنی 
مردم را در جریان جزییاِت گفت وگوهای صلح قرار 
و  نشده  شنیده  ارگ  از  صدایی  تاهنوز  اما  می دهد، 

هرچه به گوش می رسد، از آن سوی مرز است!
چندی پیش، بیانیه یی منتسب به مالعمر رهبر طالبان، 
به  دست  مجازی  شبکه های  و  رسانه یی  فضای  در 
دست می شد که جدا از ادعاها و گفته های تکراری آن، 
انگشت گذاشتن بر روی سه وزارت عدلیه، معارف و 
حج  و اوقاف و ریاست عمومی امنیت ملی در کنار 
سفارت خانه ها،  والیات،  سطح  در  دیگر  تقاضاهای 
معینیت ها، ریاست ها و بخِش مشخصی از ارگان های 
امنیتی، مهم ترین قسمِت آن بیانیه ارزیابی می شد. این 
خواسته های جدید رهبر طالبان و جوسازی هایی که 
این روزها از سوی پاکستان شاهدش هستیم، همه و 
از  در عرصۀ جدیدی  گذاشتن  قدم  همه حکایت گِر 
بی پیشینۀ  بیانیۀ  که  عرصه یی  هست؛  مذاکرات صلح 
مالعمر و اظهارات مکرر مقامات اسالم آباد نویددهندۀ 

آن است.
را  روشنش  مواضع  کابل  هرچند  بیانیه،  این  از  پس 
اعالن نکرد، اما حاال یکی از مقامات ارشد پاکستانی 
از سهیم ساختن شبکۀ حقانی در قدرت سخن گفته 
و پذیرفتن این شرط را کاتالیزوری برای صلح عنوان 
کرده است. خواجه اشرف، وزیر دفاع پاکستان گفته 
است: »موفقیت روند مذاکرات صلح در افغانستان در 
عمل می تواند تسریع یابد، اگر عالوه بر رهبری طالبان 
معروف به شورای کویته، شبکۀ حقانی نیز به روند این 
تالش ها بپویندند«. او در مصاحبه یی با بخش اردوی 
رادیو بی بی سی گفته است: »گروهی را از این روند 
کنار گذاشتن، سودی نخواهد داشت. پاکستان صلح 
می خواهد و نقش مثبِت خود را در دستیابی به صلح 

انجام داده است«.
پاکستان  دولت  که  می شود  دیده  ترتیب  این  به 
دومین کارت خود را هم رو کرد و با به میدان کشیدن 
بحث شبکۀ حقانی پس از بیانیۀ مالعمر، در صدد باال 

بردن نرخ منفعِت خود در این معادالت است. بدون 
شک کشیدن پای شبکۀ حقانی به این میدان، مستلزم 
در اختیار گذاشتن امتیازات بیشتر به رهبراِن این گروه 
صورت  این  غیر  در  است؛  کابل  حکومت  سوی  از 
هم همان طور که وزیر دفاع پاکستان به صراحت تأکید 
شکی  حتا  یا  و  نمی یابد  »تسریع«  صلح  روند  کرده، 

نیست که با شکست روبه رو شود.
به نظر می رسد که این گفته های وزیر دفاع پاکستان، 
بیشتر از یک اظهارنظِر دل سوزانه در قبال کابل، بخشی 
از یک برنامۀ استراتژیک است که براساس آن پاکستان 
با حفظ و گسترش دایرۀ منافع خود در افغانستان، به 
نحوی از تروریسمی که حاال بالی جان و پاشنۀ آشیل 
خودش شده، دوری می کند. هرچند هیچ شکی نیست 
که پاکستان این بار هم مثل 13 سال گذشته، در صدد 
ترتیب که  این  به  با هر دو کارت خود است؛  بازی 
درست وقتی مقامات بلندپایۀ این کشور در اجالس 
سخن ُسرایی  افغانستان  در  صلح  وصف  در  صلح 
می کنند، صداهای انفجار در کابل و والیات افغانستان 

به بلندی شنیده می شود!
پس از البی اسالم آباد برای امتیازدهی به گروه طالبان، 
حاال نوبت به شبکۀ حقانی رسیده است. این گفته های 
وزیر دفاع پاکستان به خوبی نشان می دهد که این کشور 
به گونۀ جدی در صدد البی برای امتیاز دادِن حکومت 
کابل به شبکۀ حقانی در کنار امتیازات سیاسی به طالبان 
است. به این معنا که شاید در کنار سه وزارت و یک 
ریاست عمومی برای طالبان، خواسته های مشابهی هم 
برای شبکۀ حقانی مطرح شود. موضوع وقتی جالب 
و حتا مضحک می شود که مثاًل این گروه مانند طالبان 
سیاسی، سهم  عرصۀ  در  از سهم  میزان  این  کنار  در 
مشخصی هم در نیروهای امنیتی کشور بخواهد. پیشتر 
از این، مالعمر در بیانیۀ خود خواهان 30 درصد سهم 
برای طالبان در صفوف اردوی ملی و پولیس ملی و 
70 درصد سهم در میان نیروهای امنیت ملی شده بود. 
با این پالن مرحله   به مرحلۀ پاکستان که تازه به مرحلۀ 
رسیده  حقانی  شبکۀ  برای  البی گری  یعنی  آن  دوم 
نه تنها همۀ  باید  انگار کم کم  است، دیده می شود که 
کابینه، که تمام نیروهای امنیتی کشور را تعطیل کنیم 
و آن را با نیروهای تازه نفِس طالبان و شبکۀ حقانی و 

امثالهم پُر کنیم!
فراموش نباید کرد که شبکۀ حقانی همان گروهی ست 
که بارها و بارها در عملیات های به مراتب حرفه یی تر 
خارجی های  و  افغانستانی ها  جاِن  سازمان یافته تر  و 
ساکن در این کشور را گرفته است. این شبکه همان 
انتحاری  زِن  یک  نخستین بار  برای  که  شبکه یی ست 
گروه  حقانی  شبکۀ  فرستاد.  کابل  به  انتحار  برای  را 
تروریستی است که در لیست سیاهِ امریکا قرار دارد. 
حتا گفته می شود که در هفته های گذشته گزارش هایی 
فعالیت  پاکستان  دولت  این که  بر  مبنی  داشته  وجود 
این گروه ها  را ممنوع و  شبکۀ حقانی و لشکر طیبه 
حالی ست  در  این  است.  کرده  عنوان  غیرقانونی  را 
این گروه تحت حمایت و نظارت  که گفته می شود 

مستقیِم سازمان استخبارات پاکستان فعالیت می کند.
که  می شود  گفته  واقعیت ها،  این  به  توجه  با 
آغاز  رسماً  جاری  هفتۀ  در  صلح  گفت وگوهای 
پاکستانی  جانب  که  می رسد  نظر  به  شد.  خواهد 
نرخ  کردن  تعیین  حال  در  حساس  لحظاِت  این  در 
پذیرفتن  و  کردن  سهیم  قدرت  در  است.  مذاکرات 
تا  که  هرچند  حقانی  شبکۀ  و  طالبان  پیش شرط های 
اظهارات رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل را  هنوز 
در پی نداشته، اما به نظر می رسد که مخالفان بسیاری 
تا  تا دیروز و حتا  باشد. کسانی که  در کشور داشته 
برادران  و  افغانستان  مردم  خوِن  به  هم  لحظه  همین 
و خواهران مان تشنه اند، چه گونه می توانند بر کرسی 

مردم افغانستان تکیه زنند؟
اوِل  این  تازه  که  می رسد  نظر  به  دیگر  سوی  از 
سهم  از  فقط  کنون  تا  پاکستانی  جانب  ماجراست؛ 
طالبان و شبکۀ حقانی در قدرت صحبت کرده و هنوز 
بیان  به صورت عمومی  چشم داشِت خود را حداقل 
نکرده است. گمان می رود که اسالم آباد توقعاِت کالنی 
را از حکومت وحدت ملی داشته باشد که تا هنوز به 
گوش مردم افغانستان نرسیده است. به هر حال انتظار 
می رود که رهبران حکومت وحدت ملی همان طور که 
وعده داده بودند، چیزی را از مردم پنهان نکنند و در 

پای میز صلح به هر بهایی برای صلح تن ندهند.
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گرامی  داشت از بیستمین سالروز...
او گفت:«ما از روند صلح افغانستان امروز حمایت 
می کنیم؛ اما این تالش ها نباید از دستاوردهای چند 

سال قربانی بگیرد.
اما سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری گفت 
که برای شما مردم شریف اطمینان می دهیم که هیچ 
نوع گفت وگو بدون اطالع و رضایت شما را انجام 
در گفت وگوهای  را  داد و دست آوردها  نخواهیم 

صلح با خطر روبرو نخواهیم کرد .
افغانستان  مردم  که  افزود  چنان  هم  دانش  آقای 
بیشتر از هر زمان دیگر به صلح نیاز دارند و تامین 
این  حکومت  اولویت های  از  افغانستان  در  صلح 

کشور است.

. . . تا  2 0 0 1 ز  موزیم ملی ا
یافتند، به کوشش  این گروه نجات  از زیر ساطور   که 
و زحمت کارمندان صادق این موزیم، دوباره بازسازی 

گردیده است.
آثار  تمام  ملی،  تعمیر موزیم  نوسازی  ترمیم و  از  بعد 

مربوط موزیم به ساختمان اصلی آن جابجا گردیدند.
)رحمت اهلل  من  هنگامی که   1380 میزان   24 تاریخ  به 
بیگانه( به حیث سرپرست موزیم ملی وارد این ریاست 
مانند  آن  آثار  و  شکسته   موزیم  دروازه  قفل   شدم، 
موزیم  تاریک  گوشه های  در  سوخت  چوِب  انبار 
گذاشته شده بود، موزیم برق نداشت و بدون داشتن 
چراغ دستی، ممکن نبود به اتاق های تاریک این موزۀ 

فرهنگی داخل شد.
ساحه موزیم در آن زمان به یک منطقۀ جنگی شباهت 
زیاد داشت، تنها نظامیان در این ساحۀ متروک حضور 

داشتند.
از  طالبان  فرار  از  دارم هنوز 24 ساعت  یاد  به  خوب 
نزدیک  در  که  اردو  موظفین  نزد  بود،  نگذشته  کابل 

فعاًل  سالنگی-  ایوب  و  رفتم  داشتند،  قرارگاه  موزیم 
معین وزارت داخله- را دیدم. او فرمانده کندک همان 
قرار گاه بود. به او گفتم که در مورد حفاظت موزیم 
توجه کنند، آقای سالنگی گفت، شما دروازه های آن را 

قفل بزنید و حفاظت بیرونی آن به دوش ما.
به هر رو، یک قفل بزرگ خریدم و درب موزیم را با 

ُمهر و الک بستم.
وظایف شان   به  موزیم  کارمندان  روز  دو  گذشت  با 
آمدند و کارها آغاز شد، هر روز شماری از خبرنگاران 
و شبکه های تلویزیونی خارجی به موزیم مراجعه کرده 
و تقاضای دیدن آثار را می کردند؛ اما کارمندان موزیم 
به من مشوره دادند که فقط یک روز تعیین گردیده و 
آگاه  رادیویی  تلویزیونی،  شبکه های  تمام  روز  آن  در 

گردیده و دروازه موزیم به روی آنان باز شود.
عبدالحفیظ منصور- فعاًل نمایندۀ مردم در مجلس- در 
بود.  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست  زمان،  آن 
بعد از مشوره و اجازۀ او و تفاهم وزارت خارجه به 
موزیم  دروازۀ  خورشیدی،   1380 عقرب  دوم  تاریخ 

خبرنگاران  روی  به  پنج سال  از  بعد  افغانستان،  ملی 
خارجی، داخلی و مردم باز گردید.

تلویزیون ها، رادیوها و خبرنگاران، بعد از تصویربرداری 
و  شکسته  آثار  دیدن  و  مصاحبه  و  گزارش  گرفتن  و 
و  اطالعات  وزارت  به  آنها  با  همراه  موزیم،  ریختۀ 
فرهنگ رفته و گدام آثار تاریخی موزیم که قابل انتقال 
آثار  آنها،  تخریب  و  شکستاندن   برای  طالبان  بودند، 
مذکور را  به منزل اول وزارت اطالعات و فرهنگ-
بودند،  برده  است-،  مطبوعات  تاالر  حال  جایی که 
رفتیم، زمانی که داخل این گدام شدم، تعجب کردم از 
وجود این همه آثار فراوانی که  در جعبه های مخصوص 

با پخته )پنبه( نگهداری می شدند.
را  مخصوص  خاک  از  انباری  گدام،  این  دیگر  طرف 
دیدم، پرسیدم که این چه است، کارمندان موزیم گفتند 
که این خاک میده ها آثاری اند که تمثال و هیکل انسان 
و یا حیوان را داشته اند و طالبان با تبرها آنرا شکسته 

و از بین برده اند.
و  گزارش  تهیه  مصروف  عالقه مندی،  با  خبرنگاران 

تصویربرداری شدند و من در گوشه یی به فکر جنایات 
آدم ها فرو رفتم که از دست آنها نه تنها انسان بلکه آثار 

و آبدات تاریخی و ملی نیز در امان نیستند.
من بعد از گذشت 13 سال، بار دیگر همراه با خانواده، 
خوشبختانه،  زدیم.  فرهنگی  موزیم  این  به  سری 
گنجینه های ناب و ارزش مند این موزیم را در حالت 

بسیار خوب دیدم که قابل قدر است.
اما از اینکه این موزیم مراجعین و بازدیدکننده ندارد، 

ناراحت شدم.
شاید مبالغه نباشد، آثار موزیم افغانستان از نگاه قدامت 
تاریخی و ارزش فرهنگی در منطقه بی مانند است؛ اما 
متأسفانه دولت در زمینۀ جلب بازدیدکننده  به این مرکز 

تاریخی و فرهنگی، کارآیی خوبی نداشته است.
باستانی  آثار  خصوص  در  دولت  عمل کرد  بدبختانه 
وزارت  در  است.  شورشی  های  گروه  نگاه  همانند 
اطالعات و فرهنگ در جریان سال های گذشته وزرای 
آمدند که به جز کار فرهنگی هر کار دیگری را کردند!

 

مرکزی ساختن اطالعات خالف...
چرخش اطالعات آزاد در کشور باورمند به ارزش های 
دموکراتیک، یکی از اصول است و دولت مکلف به 

دادن اطالعات به شهروندان است.
آقای خلوتگر تصریح می دارد: »مادۀ 34 قانون اساسی 
و  دانسته  هر شهروند  را حق  بیان  آزادی  افغانستان، 
این آزادی را از هرگونه تعرض مصون دانسته است و 
زمانی که اطالعات را در یک نقطه متمرکز می سازیم؛ 

از آزادی بیان می کاهد.«
کاربردی  دید  »از  می گوید:  هم چنان  خلوتگر  آقای 
داریم؛  افغانستان  در  رسانه  هزار  ما  که  کنید  تصور 
امنیتی می خواهد معلومات  هر رسانه از یک رویداد 
مسووالن  با  دقیقه  پنج  حداقل  تا  کدام  هر  بگیرد، 
وزارت داخله زمان نیاز دارند؛ حداقل پنج هزار دقیقه 
رسانه ها  به  مورد  از یک  اطالعات  این  تا  است  نیاز 

ندارد  وجود  آن  امکانات  کاربردی  نظر  از  که  برسد 
و بخش رسانه های وزارت داخله این ظرفیت را در 

خود ندارند.«
رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ رسانه های آزاد از 
دولت افغانستان می خواهد تا در پیوند به این فیصلۀ 
شورای امنیت ملی و رهبری وزارت داخله بازنگری 

کند.
حمایت کنندۀ  نهادهای  که  گفت  خلوتگر  آقای 
خبرنگاران در این زمینه دادخواهی های زیادی کرده 
اند و می کوشند تا دولت این فیصله را بازنگری کنند.
آزاد  رسانه های  حمایت کنندۀ  نهاد  اجرا یی  رییس 
تصریح کرد: »باور نهاد نی این است که مشاور امنیت 
ملی رییس جمهور غنی، تا حال حداقل دو تا اقدام 
خالف قوانین افغانستان کرده. یکی پیش از این، طرح 
جغرافیایی کردن راهپیمایی ها را داشتند و دوم فیصلۀ 
جدید این شورا که خالف حقوق شهروندی و قانون 

اساسی افغانستان است.«
می خواهد  حکومت  که  می کند  تأکید  خلوتگر  آقای 
براساس  و  کند  مدیریت  را  شهروندان  آزادی  تا 
افغانستاِن  اما  کنند؛  تنظیم  خودشان  خواست های 
به  حکومت  و  نیست  پیش  سال  چند  کشور  امروز 
هیچ وجه نمی تواند اطالعات و آزادی شهروندان را 

مدیریت کند. 
روزنامه نگاران  یکی  رادفر  حشمت اهلل  حال،  این  در 
را  داخله  وزارت  و  ملی  امنیت  شورای  فیصلۀ  این 
خالف قانون خوانده، می گوید: پیش از این هم دولت 
در تالش بوده تا از دادن اطالعات خودداری کند و 

آزادی بیان را محدود سازد که ره به جایی نبرد.
اقدام نه  این  آقای رادفر می افزاید: به دالیل مختلف 
تنها نمی تواند از مشکالت اطالع رسانی کم کند که 

به مشکالت می افزاید.
او تصریح می کند که همآهنگی های الزم همین حاال 

میان واحد محلی و مرکزی وجود ندارد و در بیشتر 
اتفاقات  از  وقت  اسرع  به  تا  دارند  نیاز  مردم  موارد 
داخله  که وزارت  بیروکراسی   و  باشند  داشته  آگاهی 
که  را  پیامدی  تنها  است،  آن  کردن  حاکم  تالش  در 
می تواند داشته باشد این است که مردم را از دسترسی 

به اطالعات محروم می سازد.
ملی  وحدت  دولت  رهبران  از  روزنامه نگار  این 
بخش  در  کالن  تصمیم گیری های  در  تا  می خواهد 
فردی  سلیقه های  درگیر  تا  بکوشند  رسانی  اطالع 
نشوند و فیصله هایی را که اتخاذ می کنند همه جوانب 
آن را سنجیده که ضررهای آن از منافعش بیشتر نباشد.

آقای رادفر همچنان می گوید: مدیریت اطالع رسانی 
به این ساده گی ها هم نیست تا مقامات دولتی از دور 

تعیین تکلیف کنند و اطالعات را مرکزی بسازند.
رسمی  دیدگاه  تا  نتوانستیم  هم  پی  های  تماس  با 

وزارت داخله را در این زمینه داشته باشیم. 

تحصیل یک دختر پنج نسل را...
عربی برگزار می گردد.

رییس جمهور با اشاره بر اینکه حکومت بر تقویت اقتصاد 
زنان توجه دارد، گفت که پروژههایی که از سوی جامعه بین 
المللی تمویل می گردند، بازنگری می شوند و در هر پروژه 

برای زنان توجه خاص صورت خواهد گرفت.
رییس جمهور غنی با تاکید بر اینکه که خشونت در برابر 
دانشگاه های  و  مکاتب  دولتی،  دوایر  در  دختران  و  زنان 
افغانستان جا ندارد، گفت که دفاع از حقوق زنان تنها وظیفه 
افغانستان  ادارات  تمام  وظیفه  بلکه  نه  زنان  امور  وزارت 

می باشد.
دارای  افراد  و  اطفال  زن،  مسأله  که  گفت  جمهور  رییس 
ماست.  افغانستان مسوولیت همه  فقرای  ویژه  به  معلولیت 
است  داده  هدایت  عامه  صحت  وزارت  به  که  افزود  وی 
بی بضاعت  زنان  مداوای  برای  را  خاص  شفاخانه  یک  تا 

افغانستان ایجاد نماید.
در  افغانستان  اراضی  اداره  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
قسمت ایجاد اسناد شرعی اقدام می کند و زن افغان باید 
بدست  را  خویش  شرعی  میراث  که  باشد  داشته  اطمینان 

می آورد.
رییس جمهور در اخیر سخنانش تاکید کرد که برای زنان 
در تمام ادارات افغانستان به اساس معیار و شایستگی سهم 

داده می شود.

فاِز جدیِد گفت وگوهای صلح
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و  مسی  لیونل  از  باالتر  رونالدو  کریستیانو 
فوتبالیست  ثروتمندترین  عنوان  به  نیمار 

سال 2015 جهان انتخاب شد.
ساله  هر  که  گل  بین المللی  سایت 
بر  را  جهان  فوتبالیست های  ثروتمندترین 
مبنای درآمد ساالنه طبقه بندی می کند، در 
فوتبالیست ها  ثروتمندترین  نیز  سال 2014 
فهرست  این  صدر  در  که  کرد  معرفی  را 
به چشم می خورد  رونالدو  کریستیانو  نام 
لیونل  اش  همیشگی  رقیب  از  باالتر  که 
در  که  رونالدو  کریستیانو  دارد.  قرار  مسی 
مسی  لیونل  از  باالتر  توانست   2014 سال 
جهان  فوتبالیست  ثروتمندترین  عنوان  به 
حفظ  را  جایگاه  این  دیگر  بار  یابد  دست 

کرده است.
بکام  دیوید  گذشته  سال  که  حالی  در 
فهرست  در  بود  فهرست  این  صدرنشین 
ثروتمندترین بازیکنان فوتبال دنیا در سال 
تیم  پرتغالی  ستاره  فوق  رونالدو   2014
فوتبال رئال مادرید اسپانیا با ثروتی حدود 
210 میلیون یورو نفر اول است در حالیکه 
لیونل مسی دوم است و نیمار در رده سوم 

قرار دارد.
مهاجم پرتغالی رئال مادرید با ثروت تقریبی 
210 میلیون یورو باالتر از لیونل مسی در 

سال  فوتبالیست های  ثروتمند ترین  صدر 
2014 قرار گرفت. این بازیکن در سال قبل 
توانست درامد هنگفتی هم از راه تبلیغات 
راه  از  یورو  میلیون   25 او  بزند.  جیب  به 

اسپانسر و تبلیغات درآمد داشته است.

سال  در  جهان  ثروتمند  فوتبالیست   20
2015

 210  / رونالدو  کریستیانو   -1
میلیون یورو

2- لیونل مسی / 200 میلیون یورو
3- نیمار / 135 میلیون یورو

4- زالتان ابراهیموویچ/ 105 میلیون یورو
5- وین رونی / 103 میلیون یورو

6- کاکا / 96 میلیون یورو
7- ساموئل اتوئو / 87 میلیون یورو

8- رائول / 85 میلیون یورو
9- رونالدینیو / 83 میلیون یورو

10- فرانک لمپارد / 80 میلیون یورو
میلیون   75  / شواین اشتایگر  باستین   -11

یورو
12- ریو فردیناند / 72 میلیون یورو

13- جی جی بوفون / 68 میلیون یورو
14- استیون جرارد / 64 میلیون یورو

15- یحیی توره / 62 میلیون یورو
16- فرانک ریبری / 61 میلیون یورو

17- فرانچسکو توتی /60 میلیون یورو
18- خرارد پیکه / 58 میلیون یورو

19- سرخیو آگوئرو / 58 میلیون یورو
20- جان تری / 56 میلیون یورو

گاردين 
در بازی منچستریونایتد و نیوکاسل در هفته  بیست و هشتم لیگ 
برتر یک اتفاق زشت فوتبالی رخ داد و در آن جانی اوانز و پاپه 
سیسه، بازیکنان دو تیم با هم درگیر شدند و به سمت هم آب 

دهان پرتاب کردند.
اتفاقی که اتحادیه فوتبال انگلیس آن را به شدت مورد انتقاد قرار 
داد و قرار است رای خود را درباره محرومیت این دو بازیکن 

نهایتا تا 48 ساعت دیگر اعالم کند.
البته چنین اتفاقات زشتی در چند ماه گذشته در فوتبال جهان 
زیاد دیده شده است. از گاز گرفتن بازیکنان در زمین مسابقه تا 
شیرجه رفتن و تکل های خشن که زندگی ورزشی فوتبالیست ها 
را به خطر انداخته است، در فوتبال جهان خصوصا در لیگ برتر 

انگلیس زیاد دیده شده است.
با  همیشه  و  است  نبوده  اتفاق  بدون  وقت  هیچ  فوتبال  البته 
یکی  این رشته ورزشی  که  است. طوری  دنبال شده  خشونت 
از خطرناک ترین رشته های ورزشی دنیاست. این هفته  در بازی 
تاتنهام و سوانزی، گومیس ، مهاجم فرانسوی سوانزی به شدت 
با بازیکن حریف برخورد کرد و 15 دقیقه روی زمین بیهوش 
ماند. تقریبا دو سال پیش بود که فابریس موامبا، بازیکن بولتون 
در زمین مسابقه پس از برخوردی که داشت به زمین افتاد و تمام 
عالئم حیاتی خود را از دست داد، ولی پس از پانزده دقیقه به 
اتفاقات  زندگی بازگشت. در کنار همه این برخوردها افزایش 

زشت فوتبالی از جام جهانی برزیل شروع شد. جایی که لوئیس 
سوآرس عادت زشت خود در گاز گرفتن حریف خود را تکرار 
کرد و شانه جورجو کیلینی را گاز گرفت و 9 بازی از همراهی 
تیمش محروم شد و مدت ها نتوانست برای بارسلونا به میدان 

برود.
به قصد فریب  بازیکنان در زمین  این ها شیرجه رفتن  کنار  در 
داور نیز در سه، چهار ماه گذشته بسیار زیاد شده است. یکی 
بازی منچستریونایتد و پرستون  اتفاقات در  این  از واضح ترین 
رخ داد. جایی که وین رونی یکی از بدترین شیرجه های تاریخ 
پنالتی  فریب خورد و یک ضربه  مسابقه  داور  و  زد  را  فوتبال 
از  مسابقه  پایان  از  پس  رونی  البته  کرد.  اعالم  منچستر  برای 

دروازه بان حریف عذرخواهی کرد.
در کنار این ها باید به توهین های نژادپرستی نیز اشاره کرد که 
روز به روز در حال گسترش است. با وجود اقدامات فیفا برای 
جریمه تیم هایی که هوادارانشان توهین نژاد پرستی می کنند در 
یکی، دو ماه اخیر هواداران تیم های فاینورد، چلسی و چند تیم 
در لیگ مکزیک به بازیکنان و تماشاگران تیم مقابل توهین نژاد 

پرستی کردند.
بر جریمه  مبنی  پالتینی  میشل  و  بالتر  با وجود مصاحبه سپ 
انجام  اقداماتی را  سنگین برای تیم هایی که هوادارانشان چنین 
می دهند هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و این اتفاقات زشت در 

فوتبال بیشتر شده است.
توهین جنسیتی به پزشک زن باشگاه چلسی و کتک زدن توپ 
بوده است که در  اقداماتی  از دیگر  کنار زمین  جمع کن ها در 

یکی دو ماه گذشته شاهد آن بودیم.
چند  حداقل  داد  پیشنهاد  انگلیس  »گاردین«  روزنامه  طرفی  از 
شود.  گذاشته  کنار  و  منسوخ  فوتبال  در  اتفاقات  این  از  مورد 
و  ندارد  فوتبال  با  ارتباطی  هیچ  دهان  آب  پرتاب  مثال  برای 
منسوخ شود  فوتبال  ورزش  از  باید  شنیع  رفتار  یک  عنوان  به 
و با خاطیان به شدت برخورد شود. گاز گرفتن نیز یک رفتار 
به  فیفا  هنوز  تکرار شود.  فوتبال  در  نباید  و  است  انسانی  غیر 
برای چنین  فوتبالی جهان جریمه خاصی  نهاد  باالترین  عنوان 

رفتارهایی تصویب نکرده است.

که  افغانستان  سال   23 فوتبال  ملی  تیم 
برای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک 
دوبی  در  می گیرد،  آماده گی  برازیل   2016

تمرینات خود را آغاز کرده است.
فوتبال  فدراسیون  گزارش  براساس 
افغاستان، این تیم برای شش روز در این 
خواهد  حضور  تمرینی  اردوگاه  در  شهر 

داشت.

سال   23 فوتبال  تیم  گذشته  روز  دو  طی 
ورزشگاه  در  را  خود  تمرینات  افغانستان 

اختصاصی الشباب امارات انجام داد. 
برتر  لیگ  از  تیم ملی  بخش کالن ترکیب 
هم  شماری  و  اند  شده  دعوت  افغانستان 
از تیم های اروپایی و امریکایی به این تیم 

دعوت گردیده اند. 

لیونل مسی باالتر از ادن هازارد برترین 
شد.  شناخته  جهان  تکنیکی  بازیکن 
این در حالی است که نام کریستیانو 
تکنیکی  بازیکن   10 بین  در  رونالدو 

برتر جهان دیده نمی شود.
در  صورت گرفته  آماری  بررسی  در 
دو  در  جهان  فوتبال  برتر  لیگ  پنج 
بیشترین  مسی  لیونل  گذشته،  فصل 
تعداد دریبل را به نام خود ثبت کرده 
 - هازارد  از  باالتر  توانسته  و  است 
برترین  صدر  در   - چلسی  بازیکن 

بازیکنان تکنیکی جهان قرار گیرد.
مسی در دو فصل گذشته 258 دریبل 
موفق و تنها چهار دریبل بیشتر از ادن 

هازارد داشته است.
که  فوتبال چلسی  تیم  بلژیکی  ستاره 

پیروزی بخش  گل  چهارشنبه  شامگاه 
برابر وستهام  برتر  لیگ  در  را  تیمش 
به ثمر رساند، با 254 دریبل موفق در 
رده دوم تکنیکی ترین بازیکنان جهان 

قرار گرفته است.
که  گفت  باید  نیز  مسی  مورد  در 
بهترین  حاضر  حال  در  وی  اگرچه 
تخریبی  بازی  اما  است  اللیگا  گلزن 
او نیز در به ثمر رسیدن 38 گل برای 

بارسا موثر بوده است.
از  درصد   44 در  همچنین  او 
به  موفق  تک  به  تک  موقعیت های 
دریبل دروازه بان و گلزنی شده است.

کریستیانو رونالدو با 99 دریبل موفق 
تکنیکی  بازیکن   10 بین  در  جایی 

نداشت.

آغاز تمرینات
 تیم ملی فوتبال در دبی

مسی تکنیکی ترین
 بازیکن جهان شد

ورزش

ورزش

رونالدو با 210 میلیون یورو ثروتمندترین فوتبالیست جهان
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نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

نخست وزیر پاکستان ضمن تاکید بر گسترش رابطه با همسایگان این کشور اعالم 
کرد که برای گسترش روابط با هند تالش می کند.

به  اشاره  با  عربستان سعودی  به  پاکستان طی سفر خود  وزیر  نواز شریف نخست 
روابط این کشور با همسایگان خود از جمله افغانستان و هند گفت: با افغانستان رابطه 

خوبی داریم و نیز مشتاق گسترش روابط مان با هند هستیم.
کشورش  و  دارد  رابطه صمیمی  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی  با  افزود:  وی 

خواهان بهترشدن اوضاع امنیتی منطقه یی می باشد.
نواز شریف اظهار داشت که درگیری های مرزی پاکستان و هند باید متوقف شود.

گذشته  روزهای  در  هند  خارجه  امور  وزیر  معاون  شنکر  جی  اس  است  گفتنی 
درباره  و  مالقات  پاکستان  خارجه  امور  وزیر  مقام  قائم  با  پاکستان  به  سفری  طی 
 2013 سال  جنوری  از  که  صلح  مذاکرات  گیری  سر  از  و  دوجانبه  همکاری های 
به  دهلی نو  در  »کشمیر«  رهبران  با  کشور  این  دیپلمات های  مالقات  بدلیل  میالدی 

تعویق افتاده بود، توافق کرده اند.
این  با نخست وزیر  تا  پاکستانی خواسته  مقامات  از  امور خارجه هند  معاون وزیر 

کشور نیز دیدار کنند.
قابل ذکر است که معاون وزیر امور خارجه هند قرار است در مورد نشست آینده 
اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای جنوب آسیا سارک در اسالم آباد از همه 

کشورهای عضو دیدن کند.
بر اساس منابع پاکستانی، نارندرا مودی نخست وزیر هند قصد دارد تا سفر معاون 
وزیر امور خارجه این کشور به کشورهای عضو سارک را مقدمه ای برای از سرگیری 

مذاکرات دهلی نو- اسالم آباد قرار دهد.
مذاکرات صلح بین هند و پاکستان سال گذشته بدلیل مالقات دیپلمات های پاکستانی 

با رهبران کشمیر در دهلی نو به تعویق افتاد.
مقامات هندی پیش از این پیش بینی کرده بودند که مذاکرات صلح در سطح وزرای 
امور خارجه هند و پاکستان نتیجه تاثیرگذاری بر روابط دو کشور ندارد زیرا محور 
همکاری های  اتحادیه  آینده  نشست  مورد  در  بیشتر  مذاکرات  این  گفت وگوهای 

منطقه ای کشورهای جنوب آسیا سارک در اسالم آباد است.
چندی پیش نیز سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور بین الملل نخست وزیر پاکستان 
مذاکرات  پاکستان خواستار  هند گفت:  با  این کشور  احتمالی  مذاکرات  به  اشاره  با 
جامع با دولت هند است و بدون مسأله کشمیر وارد شدن به مذاکرات امکان پذیر 

نخواهد بود.
وی افزود: پاکستان خواستار پایان تنش های مرزی این کشور با هند است بنا براین، 

مذاکرات در سطح وزرای خارجه این تنش ها را کاهش خواهد داد.
مشاور نخست وزیر پاکستان اذعان کرد: دولت هند سال گذشته به مذاکرات پایان 

داده بود و اکنون نیز باید آغازگر مذاکرات باشد.
رقابت  هند  با  اما  دارد  را  مرزهای خود  از  دفاع  توان  پاکستان  ادامه گفت:  در  وی 

تسلیحاتی ندارد.

داشتن  دست  هرگونه  اعالمیه یی  نشر  با  طالبان  گروه 
در ربودن 30 مسافر هزاره در والیت زابل را رد کرده 
و  محلی  بزرگان  تالش های  وجود  با  حاال  تا  است. 

عملیات نظامی این گروگان ها آزاد نشده اند.
افراد مسلح نقاب پوش حدود ده روز پیش، به تاریخ 
»شاه  ولسوالی  در  را  مسافربری  بس  دو  فبروری   24
جوی« والیت زابل متوقف کردند و از میان سرنشینان، 
این  بردند.  خود  با  و  کرده  پایین  را  هزاره  مردهای 
مسافران که برخی مهاجران بازگشته از ایران بودند، از 

والیت هرات حرکت کرده و عازم کابل بودند.
به  را  ربایی  آدم  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  حاال  تا 
از  غالبًا  افغانستان  در  ربایی  آدم  است.  نگرفته  عهده 
باندهای  یا  و  طالبان  مانند  شورشی  گروه های  سوی 

جنایتکار برای به دست آوردن پول انجام می شود.
زیادی دست  در مورد ربودن مسافران هزاره شایعات 

که  است  حاکی  گزارش ها  برخی  می شود.  دست  به 
جنگجویان خارجی در این آدم ربایی دست دارند. این 
در حالی است که در ساحاتی که احتماالً این گروگان ها 

نگهداری می شوند، گروه طالبان فعالیت دارند.
به  اعالمیه یی  فرستادن  با  جمعه  روز  طالبان  گروه  اما 
قاری  گرفت.  فاصله  ربایی  آدم  این  از  خبرگزاری ها 
یوسف احمدی، سخنگوی طالبان در این اعالمیه گفته 
این  است: »ما ضروری می دانیم اعالم کنیم که ربودن 
آن  در  ما  و  ندارد  مجاهدین  با  ارتباطی  ما  هموطنان 

دست نداریم«.
اسالم گل سیال، سخنگوی والی زابل گفت که مقام ها 
هنوز تالش می کنند دریابند که این گروگان ها در کجا 
بزرگان  با  مذاکرات  که  گفت  او  می شوند.  نگهداری 
رها  سالمتی  به  افراد  این  تا  است  شده  شروع  محلی 
شوند. سخنگوی والی افزود: »فعاًل فقط گفته می توانیم 

که این مسافران هنوز زنده اند«.
سو  این  به  روز  دو  از  که  اند  گفته  محل  باشنده گان 
دیده  منطقه  فراز  بر  امریکایی  بی سرنشین  هواپیمای 
به  هواپیما  این  پرواز  که  نیست  معلوم  اما  می شوند؛ 

جستجوی ربوده شده ها ارتباطی داشته باشد.
عملیات  قبل  روز  دو  افغانستان  کوماندوی  نیروهای 
نظامی را برای آزاد سازی این مسافران آغاز کردند و 
از کشته شدن ده ها شورشی خبر دادند. اما این عملیات 
دلیل آنچه خرابی آب و هوا عنوان شد، متوقف گردید.
زابل  امنیه  قوماندان  معاون  فراهی،  جیالنی  غالم  اما 
گفت که وضعیت آب و هوا بهتر شده است: »نیروهای 
امنیتی در منطقه حضور دارند و ما عملیات نجات را 

مجدداً شروع می کنیم«.

نوازشریف:

با افغانستان رابطۀ خوبی داریم؛ با هند هم چنین می خواهیم

طالبان:

در ربودن 30 مسافر دست نداریم
رییس جمهور غنی:

تحصیل یک دختر

 پنج نسل را تغییر می دهد

نشست  در  پنجشنبه  روز  غنی  جمهور  رییس 
گرامی داشت از روز جهانی زن که در تاالر لیسۀ امانی 
پنج  دختر  یک  تحصیل  که  گفت  بود،  شده  برگزار 
نسل را تغییر می دهد و باید هر پسر و دختر در محیط 
خانواده از مساوات و برابری بنیادی برخوردار باشند.
گفت  زن  جهانی  روز  مورد  در  غنی  جمهور  رییس 
اما  مارچ یک روند جدید است  از هشتم  که تجلیل 
در فرهنگ ما نقش زن از قرن ها بدینسو وجود داشته 

است.
براساس خبرنامۀ ارگ، رییس جمهور افزود: خداوند 
)ع(  آدم  را همسر  هوا  بی  بی  آفرینش،  روز  از  )ج( 
گردانید و روند بقا را با این سنت تضمین کرد. ارتباط 
با اهمیت ترین  زن و مرد قدیمی ترین، مهمترین و 
ارتباط جامعه است و فرهنگ واالی اسالمی اساس 

آن را گذاشته است.
و  است  دوامدار  زن  نقش  که  کرد  تاکید  وی 
سرمایه گذاری باالی آن باید به طور همیشگی صورت 
گیرد و ما باالی تمام تعهدات خویش در قبال زنان 
و  حفظ  زمینه  این  در  را  ها  دستآورد  و  ایم  ایستاده 

تقویت می کنیم.
با  تضاد  در  ما  جامعه  که  گفت  جمهور  رییس 
ارزش های بین المللی نیست و ما شرایط تحول بنیادی 

و پایدار را در نقش زن در جامعه بوجود آورده ایم.
با  ما  عقاید  اینکه  بر  تاکید  با  غنی  جمهور  رییس 
ما  تعهد  که  گفت  نیست،  تضاد  در  زنان  سهمگیری 
عملی کردن قانون اساسی ماست که با آن تعهدات ما 

در قبال زنان نیز تحقق میابد.
به  زنان  دانشگاه  اولین  که  کرد  نشان  خاطر  وی 
کمک کشور دوست ترکیه به زودی ایجاد می شود و 
همچنان کورس های رهبری و مدیریت برای زنان به 
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کمک کشور امارات متحده...         


