
پاکستان سخت در تالش است تا هلمند، 
قندهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر و 

نورستان را به عنوان پایگاه دایمی طالبان و 
خالفت اسالمی انتخاب و در این مناطق زمینۀ 

آموزش تروریزم را فراهم سازد.
هدف پاکستان و سایرکشورها ناامن ساختن 
افغانستان برای فراهم سازی حضور داعش 
و تداوم بحران در منطقه است؛ بنابراین 

تالش های منطقه یی و بیرونی سخت جریان 
دارد تا اختالفات میان هردو تیم )اصالحات و 
همگرایی و تحول و تداوم( را به سطح بلند 
حفظ کرده و با حضور افراد نفوذی درکنار 
هردو رهبر حکومت وحدت ملی، بحران را 
شدت بخشیده و آن را حفظ کنند تا زمینه 
برای حضور گروه های نامرئی بیشتر فراهم 

شود

                            

ناجیه نوری

پنجشنبۀ هفته گذشته، وزارت امور زنان از هشتم مارچ روز جهانی زن در تاالر لیسه 
امانی با حضور اشرف غنی رییس جمهور کنونی و حامد کرزی رییس جمهور پیشین 

تجلیل کرد. در این مراسم، بی بی گل بانوی اول و دکتر غنی صحبت کردند و نکات 
جالبی در سخنان رییس جمهور غنی وجود داشت. 

رییس جمهور با سالم و صلوات سخنرانی خود را آغاز کرد و خطاب به حاضرین 
تاالر که اکثریت بانوان بودند، گفت: زنان در اسالم از جایگاه خاص و ویژه برخور 
دارند و دارای حقوق و امتیازی اند که برای به دست آوردن آن باید عالمان دین به 

مردم آگاهی دهند.
دکتر غنی گفت: »زنان نیز برای نهادینه ساختن اسالم مبارزات زیادی کردند و اولین 

شهید زن در اسالم نسیمه بود!.«
پس از شنیدن نام نسیمه به عنوان اولین شهید بانو در اسالم، یک هیاهو، هم همه و 
سر وصدا ها در تاالر پیچید که برای مدتی نظم تاالر را برهم زد و سپس ظاهراً یکی 

از بانوانی که در صف  نخست تاالر نشسته بود، گفت: رییس صاحب سمیه... !
دکترغنی گفت، ببخشید اولین بانوی شهید اسالم سمیه بود و سپس با تاکید گفت: 
ببخشید عینک که نباشد این مشکالت پیش می آید و بعداً عینک خود را به چشم 

کرد و دوباره به سخنرانی شروع کرد.
اما بار دیگر مثل این که متن سخنرانی رییس جمهور با متن سخنرانی بی بی گل بانوی 
اول افغانستان که قبل از دکتر غنی...                                      ادامه صفحه 6
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تندخویي نوعي از جنون است؛ زیرا شخِص تندخو از کاِر خود پشیمان مي شود
 و اگر ندامتي حاصل نکرد، پس جنوِن او مستحکم است.
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         هارون مجیدی
در  تاریخی  رمان  سپه ساالر«  »مسعود 
پیوند به زنده گی و کارنامه های قهرمان 
ملی کشور، شهید احمدشاه مسعود، در 

کابل نشر شد.
این رمان تاریخی اثر شاعر و رمان نویس 
معروف تاجیکستان، سید رحمان سعید 
برگ   557 و  نسخه  هزار  در  که  است 
توسط نشر زریاب به بازار عرضه شده 

است.
سپه ساالر،  مسعود  تاریخی  رمان 
سیریلیک  خط  به  این  از  پیش  سال ها 
که  بود  رسیده  نشر  به  تاجیکستان  در 

به  را  آن  اسماعیل زاده  مراد  سید  بعداً 
کوشش  به  و  برگردان  فارسی  خط 
نیکویی  کام بخش  و  پدرام  عبدالطیف 

نشر شده است.
سپه ساالر  مسعود  رمان  به  شرر  آرش 
طرح جلد ریخته و امید اندرابی آن را 

برگ آرایی کرده است.
منوچهر فرادیس مدیر نشر زریاب در 
هدفش  ماندگار  روزنامۀ  با  گو  گفت و 
از نشر رمان تاریخی مسعود سپه ساالر 
معاصر  تاریخ  در  کرد:  بیان  چنین  را 
کشور مسعود بزرگ اسطورۀ درخشان 
و مهمی است...          ادامه صفحه 6

وقتیاشرفغنیبیانیۀبیبیگلرامیخواند!
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یادداشت هایی از محفل گرامی داشت از روز جهانی زن

رییس جمهور غنی هشدار داد که اگر مخالفین 
حاضر به صلح نشوند، مسوولیت به دوش کسانی 
او  می دهند.  ترجیح  صلح  بر  را  جنگ  که  است 
بلکه یک  نه،  پایدار وسیله  »تامین صلح  گفت: 
هدف است. این هدف از راه جنگ و ریختاندن 
نمی تواند؛  آمده  دست  به  بی گناه  مردم  خون 
بلکه از راه تفاهم و مذاکره امکان پذیر است 
که باید به زودی آغاز شود؛ در غیرآن مسوولیت 
تکالیف  به  که  بود  خواهد  آن هایی  دوش  به 
هیچ  افغانستان  مردم  بی شمار  های  قربانی  و 

التفاتی ندارد«



هشتم مارچ، همه ساله در سراسِر جهان به عنوان 
گرامی داشت  زنان،  هم بسته گی  جهانِی  روز 
می شود. از این روز در افغانستان نیز با برگزاری 
مراسم ویژه و انجام سخنرانی ها تجلیل می شود. 
مقام های دولتی در چنین مراسمی، از برنامه های 
سخن  زنان  وضعیِت  در  تغییر  برای  خود 
می گویند و نهادهای مدافع حقوِق زنان با توجه 
به وضعیت اسف بارِ زنان کشور، با انجام مراسم 
وضعیت  به  نسبت  را  خود  اعتراِض  نمادین، 

زنان به نمایش می گذارند. 
همه با هم هم صدا اند، همه زن را موجود عزیز 
و قابل احترام می دانند، همه از حقوق تلف شده 
اما  نگران اند؛  زنان  به  نسبت  بی عدالتی ها  و 
آن چه که به عنوان نگرانی همواره پابرجاست، 
چندان  شاهد  که  است  کشور  زناِن  وضعیت 

تغییـِر بنیادی نیست. 
در سیزده سال گذشته، میلیون ها دالر صرف تغییر 
در وضعیت زناِن کشور شد. جامعۀ جهانی به 
عنوان تمویل کنندۀ افغانستان، یکی از شرط های 
ادامۀ کمک ها و حمایتش از افغانستان را توجه 
کجاست  ولی  می کند؛  عنوان  زنان  وضعیِت  به 
آن تغییری که واقعًا به عنوان »تغییر اساسی« در 

زنده گی زناِن کشور رونما شده باشد.
 مسلمًا وضعیت زنان در حال حاضر با آن چه 
بر آن ها روا داشته می شد،  که در رژیم طالبان 
یکسان نیست؛ ولی نباید زماِن طالبان را به عنوان 
نمونه پیش چشم داشت. در زمان رژیم طالبان، 
تنها بر زنان ظلم و تعدی صورت نمی گرفت، 
بل این رژیم، رژیمی انسان ُکش بود که کرامت 
و شرافِت انسانی را زیر پا می گذاشت. در این 
رژیم، انسانیت آماج بی عدالتی قرار داشت. اما 
سال  سیزده  »در  که:  است  این  پرسش  اکنون 
گرفته  صورت  کارهایی  چه  زنان  برای  پسین، 

است؟«
در سیزده سال گذشته، حرکت هایی برای اعادۀ 
حقوق زنان در کشور صورت گرفته است که 
جامعه  در  را  آن ها  موجودیِت  توانسته  حداقل 
مدافع  نهادهای  با فشارهای  کند. دولت  تثبیت 
و  حضور  برای  را  اقدام هایی  زنان،  حقوق 
داده  انجام  دولت  در  آن ها  سیاسِی  مشارکت 

چشم گیر  مکاتب  در  دختران  حضور  است. 
است و مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادِی 
پوشیده  کسی  چشم  از  که  نیست  چیزی  زنان 
قضیه  به  جدی  مقداری  وقتی  ولی  بماند. 
حقوق  جزِو  این ها  که  می بینیم  کنیم،  نگاه 
انفکاک ناپذیِر انسانی است که همۀ انسان ها باید 

از آن برخوردار باشند. 
امریکا  در  که  بگیرند  ُخرده  عده یی  شاید 
اواخر  تا  زنان  هم  جهان  کشور  پیشرفته ترین 
قرن نوزدهم از حق رای دادن برخوردار نبودند. 
در  زنان  وضعیت  که  بگویند  عده یی  شاید 
سراسر جهان چندان مطلوب نیست، افغانستان 
که جای خود دارد. اما مشکل از همین جا آغاز 
به  باید دغدغه یی  که  از همین جاست  می شود. 

نام وضعیِت زنان را داشت. 
تبعیض  و  تجاوز  به  مربوط  گزارش های  وقتی 
جنسیتی را در رسانه ها می شنویم، بدون تردید 
نتیجه نزدیک می کند که وضعیت  این  به  ما را 
که  را  آن چه  است.  نگران کننده  کشور  زناِن 
ندیده  یا  و  کرد  نفی  نمی توان  گرفته،  صورت 
که  بود  بی انصافِی محض خواهد  زیرا  گرفت، 
بگوییم در عرصۀ زنان کاری انجام نشده است؛ 
ولی این هم درست نیست که خود را قانع و 

راضی از وضعیت نشان دهیم. 
دست خوش  هرچند  زنان  به  موجود  نگاه 
تغییراتی شده، اما این تغییرات به الیه های پاییِن 
جامعه کمتر راه یافته است. خیابان آزاری نمونۀ 
شرم آور از یک فرهنِگ جاهالنه نسبت به زنان 
در  حتا  کشور،  زنان  و  دختران  باشد.  می تواند 
احساس  کشور  بزرگ شهرهاِی  خیابان هاِی 
روز  چند  همین  نمی کنند.  امنیت  و  مصونیت 
در  کابل  در  را  گسترده یی  تظاهرات  پیش، 

اعتراض به خیابان آزاری زنان شاهد بودیم. 
زنان از خیابان آزاری و نگاه های هرزه به آن ها 
قانونی  اروپایی،  کشورهای  در  شده اند.  خسته 
آن  به  جامعه شناسان  که  دارد  وجود  نانوشته 
»مصونیت مدنی« می گویند. بر اساِس این عرف 
به صورت  شهروندی  هیچ  نانوشته،  قانوِن  یا  و 
عمد و با نگاه های کنجکاو به شهروند دیگری 
نگاه نمی کند. اگر کسی با نگاه های خود باعث 
آزار فرد دیگری شود، قانون او را مورد پیگرد 
قرار می دهد؛ زیرا این فرد می تواند شکایت کند 
که حریم خصوصِی او شکسته شده و احساس 

افغانستان  در  اما  نمی کند.  مصونیت  و  امنیت 
هرزه،  کردن های  نگاه  و  خیابان آزاری  برای 
خود  به  برخی ها  ندارد.  وجود  پیگردی  هیچ 
شوند  فضای خصوصی  وارد  که  می دهند  حق 

و دیگران را اذیت کنند. 
وضعیت زنان در خانواده ها نیز چنـدان خوشایند 
نمی نماید. وقتی زنی مجبور می شود که خود را 
آتش بزند، مشخص است که رنجی بی پایان را 
مرگ  به سوی  را  او  که  رنجی  می کند؛  تجربه 
و  تحصیل کرده  خانواده های  در  حتا  می برد. 
شهری، پسران و دختران از امتیازهای یک سان 
برخوردار نیستند. زنان در افغانستان هنوز جنِس 
دوم اند. این نگاه غالب به زنان در کشور است. 
شاید برای آن استثناهایی را بتوان پیدا کرد، ولی 
استثنا قاعده نمی شود. فرهنگ غالب و موجود 
فرهنگی  است؛  مردساالری  فرهنگ  کشور،  در 
که در آن مردان تسلط کامل دارند. عده یی حتا 
به صورت ناروا، از آموزه های دینی نیز به نفع 

مواضِع خود استفاده می برند.
دینی،  آموزه های  از  موجود  قرائت های  برخی 
با  به گونۀ زن ستیزانه طراحی شده اند. شماری 
نشستن  خواهان  قرائت هایی،  چنین  به  تمسک 
اوامِر  از  محض  اطاعِت  و  خانه  در  زنان 

شوهران شان استند. 
در  فراوان  نمونه های  هنوز  عنف،  به  تجاوز 
جامعۀ ما دارد. چند روز پیش در شمال کشور، 
این گزارش در اختیار رسانه ها قرار گرفت که 
یک دختر سیزده ساله مورد تجاوز جنسِی یک 
است.  شده  باردار  و  گرفته  قرار  مسجد  مالی 
غیرقابل  و  اسف بار  واقعًا  نمونه هایی  چنین 
مثل  دین خویی  جامعۀ  در  آن هم  توجیه اند، 
افغانستان. این جاست که می بینیم وضعیت زنان 
به بازنگرِی دوباره در تمام عرصه ها نیاز دارد. 

زنان باید از وضعیِت پروژه یی بیرون شوند. نگاه 
پروژه یی به زنان می تواند جلو تغییرات اساسی 
دیگر،  جانب  از  بگیرد.  را  آن ها  زنده گی  در 
با  که  دارند  وظیفه  موجود  نهادهای  و  دولت 
وضع قوانین و اجرای آن، از بسیاری اتفاق های 
ناگوار در زنده گی زنان جلوگیری کنند. زن باید 
مرد  اجتماعِی  و  سیاسی  اقتصادی،  اسارت  از 
بیرون شود. این جاست که به همان اصل برابرِی 
انسان می رسیم؛ اصلی که نگاه انسانی را ترویج 

می کند و جنسیت را به رسمیت نمی شناسد.
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احمـد عمران

 

شاه بیِت سخنان رییس جمهور غنی در مراسم افتتاحیۀ اجالس سال پنجم 
دور شانزدهم شورای ملی را مسالۀ خطیر صلح تشکیل می داد. او با استفاده 
از فرصت، از این تریبون با قاطعیت گفت که اجازه نمی دهد قیمِت صلح 
بیشتر از قیمِت جنگ برای مردم افغانستان باشد. او همچنان تصریح کرد 
نیابتی دیگران باشد؛ جنگی که  افغانستان مرکز جنگ  که اجازه نمی دهد 
بارها و بارها از سوی سیاست مداران و تحلیل گران، عامل اصلی ناامنی ها 

و بی ثباتی های افغانستان خوانده شده است. 
حاال رییس جمهور غنی وارد میدان جنگ نیابتی شده تا آن را از آفت ها 
پاک کاری کند و دیگر به بازیگراِن رقیب جنوب آسیا اجازۀ بازی در این 
زمین را ندهد؛ ادعایی که اگر به تحقق بپیوندد، گره اصلِی چالش ناامنی  و 

بی ثباتی در افغانستان تا حد زیادی باز می شود. 
شاید هیچ کسی در رابطه با این که افغانستاِن امروزی به معنای واقعی کلمه 
میدان جنگ نیابتی پاکستان و هند است، تردید نداشته باشد. با وجود این، 
پرسش اصلی این است که آیا می توان به یک باره، زمینی را که شاید طی 
ده ها سال میزبان بازی سازمان های استخباراتی و نظامی دو کشور رقیب 
بوده، به گلستانی سبز و امن تبدیل کرد؟ رییس جمهور غنی با کدام طرح و 
استراتژی وارد میدان شده که از پایان کابوس ناامنی در افغانستان و تحقق 

رویای پایان یافتِن جنگ نیابتی در افغانستان سخن می گوید؟
داده  خرج  به  بسیاری  تالش های  اخیر  ماه های  در  غنی  رییس جمهور 
او  سازد.  پاکستان حاکم  و  افغانستان  دو کشور  میان  را  اعتماد  فضای  تا 
دومین سفر رسمی و دیپلوماتیِک خود را به پاکستان اختصاص داد و در 
این سفر عالوه بر همتایان خود، در حرکتی غیرمترقبه و خارج از عرف 
رییس  و  طالبان  معنوی  پدر  فضل الرحمان،  مولوی  دیدار  به  دیپلماتیک 
ارتش و آی اس آی )پدر مادی طالبان(، رفت. پس از آن هم، او چندین 
اقدامی دیگر او  بلندپایۀ این کشور در کابل شد. در  بار پذیرای مقامات 
آن  به  افغانستان  نظامی  دانشجویان  اعزام  بر  مبنی  پاکستان  خواست  به 
کشور، لبیک گفت و برای نخستین بار شش افسر ارتش را برای آموزش به 

ابیت آباد اسالم آباد فرستاد. 
همۀ این اقدامات هرچند از یک منظر تالش هایی طبیعی برای گسترش 
اگر  اما  پاکستان می تواند عنوان شود،  افغانستان و  میان دو کشور  روابط 
این تالش ها، در کنار مواردی مانند به تعلیق درآوردن تقاضای تسلیحات 
زیر  منطقه یی  رقابت  کالِن  چارچوب  یک  در  را  هند  از  نظامی  سنگین 
نوعی  اقدامات  این  که  می شود  دیده  کنیم،  بررسی  نیابتی«  »جنگ  عنوان 
تالش برای برهم زدن موازنۀ قدرت در منطقه است. رییس جمهور غنی 
تا کنون به هند سفر نکرده است و گمان می رود با توجه به این اقدامات 
اخیر، رشد روند اعتمادسازی میان دو کشور همسایه به بدگمانی رقیِب 
قدرت مند منطقه یِی پاکستان و دوست استراتژیِک افغانستان منجر خواهد 
میان  مناسبات  تغییر  سبب  شاید  کوتاه مدت  در  هرچند  مسأله  این  شد. 
افغانستان و پاکستان، و در نتیجه بهبود روند صلح در کشور شود، اما بدون 
شک در درازمدت می تواند پیامدهای غیرقابل انتظاری برای افغانستان در 

قبال داشته باشد.
از سوی دیگر، گام گذاشتن در جادۀ صلح، ابداع و اختراع جدیدی برای 
دولت مرداِن ما نیست. پیش از رییس جمهور غنی، حامد کرزی بیش از هر 
بر سر همین  تا جایی که  بود.  سیاست مدار دیگری واله و شیدای صلح 
صلح  سفیران  عنوان  تحت  »انتحاری ها«  و  »دکان داران«  از  بارها  مسأله 
میزبانی کرد. رییس جمهور کرزی هم آن قدر به پاکستان سفر کرده بود که 
دیگر راه آن را چشم بسته می توانست پیدا کند. با همۀ این ها اما در اواخر 
دورۀ کاری خود با اعتراف به ناکامی اش گفت که پاکستانی ها از ما دو چیز 
هم  دیگری  و  دیورند  مرزی  شناختن خط  رسمیت  به  یکی  می خواهند: 
اشراف بر سیاست  خارجی افغانستان که هرگز مردمِ ما به این دو خواسته 

تن نمی دهند!
جدا از این دو خواست استراتژیک اسالم آباد که حداقل دومی آن، استقالل 
و حاکمیت این کشور را به گونۀ کاماًل جدی زیر سوال قرار می دهد و 
تا  که  خواسته هایی  می کند،  بدل  کشور  این  پنجِم  ایالت  به  را  افغانستان 
کنون از آن سوی مرز شنیده شده هم، توقعات کمی پیش چشم حکومت 
و مردم افغانستان به نظر نمی آید. اگر خواسته های اساسی طالبان را که در 
بیانیۀ منتسب به مالعمر به آن اشاره شده بود را به عنوان فهرست اولیه و 
پیش شرط های اصلی این گروه بدانیم، دیده می شود که برای راضی کردن 
طالبان باید از بسیاری از ارزش هایی که در قانون اساسی مان مسّجل شده، 
دست بشوییم. در کنار آن تعدادی وزارت خانه، معینیت، ریاست، والیت 
از  بخشی  تازه  این  کنیم.  پیشکش  انعام  عنوان  به  هم  را  سفارت خانه  و 
پیش شرط های صلح به شمار می رود. اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان 
مبنی بر به میان کشاندن پای شبکۀ حقانی در مذاکرات صلح هم بخش 
دیگری است که به تعبیر او، می تواند روند صلح را تسریع کند. در این 
میان سهم و توقع جانب پاکستانی هنوز مشخص نیست، که بدون شک 
متاعی که آن ها درخواست کرده اند و یا خواهند کرد، کمتر از این ها نیست.
با این اوصاف دیده می شود که هرچند عزم رییس جمهور غنی در رابطه 
با روند صلح بسیار جزم است و از شواهد پیداست که حکومت وحدت 
اما آن چه  ملی ارادۀ راسخی برای دست یافتن به یک صلح پایدار دارد، 
تا کنون ناپیداست بهایی ست که باید در بدل صلح پرداخته شود. هرچند 
که رییس جمهور غنی در نشست دیروز خود به صراحت گفته که »اجازه 
نمی دهد قیمت صلح بیشتر از قیمت جنگ برای مردم افغانستان باشد«، اما 
با پیشینه یی که پاکستانی ها از خود به جا گذاشته، نمی توان زیاد به آن ها 
خوشبین بود و هر متاعی را در میدان معامله پیش کشید. قانون اساسی 
کشور،  حاکمیت  و  استقالل  افغانستان،  مردم  شرف  و  عزت  افغانستان، 
از خطوط سرخی ست  در عرصۀ سیاست خارجی کشور  و خودارادیت 
از سوی  حتا  نیست...  معامله  قابل  هیچ وجه  به  افغانستان  مردم  برای  که 

رییس جمهور!

صـلحسیـریچنـد؟!

و نگاهی دوباره
مارچ8بهوضعیتزناِنکشور
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در ادامه جنایت های داعش علیه تاریخ و تمدن بشریت، این 
گروه تروریستی شهر تاریخی »الحضر« عراق را نیز تخریب 

و آثار باستانی قابل حمل آن را به مکانی نامعلوم منتقل کرد.
به گزارش پایگاه خبری المسله عراق، براساس گزارش منابع 
آگاه در والیت صالح الدین عراق، اعضای گروه تروریستی 
داعش شهر تاریخی الحضر، واقع در جنوب موصل را با خاک 
نامعلوم  آثار تاریخی منقول آن را به مکانی  یکسان کردند و 

منتقل کردند.
پیش  عراق  باستانی  آثار  از  حفاظت  و  گردشگری  وزارت 
منطقه  روز جمعه  داعش  اعضای  که  بود  کرده  اعالم  این  از 
تاریخی شهر نمرود واقع در 30 کیلومتری جنوب شهر موصل 
در استان نینوا را تخریب کردند. این تروریست ها با استفاده از 

ماشین های سنگین این منطقه را با خاک یکسان کردند.
در همین حال شورای امنیت فورا نشست فوق العاده ای برای 

فعال سازی قطعنامه های پیشین خود تشکیل داد.

تیرخالصخانمصدراعظمبراصالحاتریاضتی
را  خود  اخیر  هفته های  طی  که  مرکل  آنگال 
اصلی ترین بازنده انتخابات یونان و پیروزی سیریزا 
و رشد دیگر جریان های ضد یورو در اروپای واحد 
بر  را  تیر خالص  اخیر خود  اظهارات  در  می داند، 

اصالحات ریاضتی شلیک کرده است.
دفاع محکم صدر اعظم آلمان از اصالحات ریاضتی 
موضعی نیست که کسی نسبت به آن تردید داشته 
باشد. با این حال آنگال مرکل که طی هفته های اخیر 
خود را اصلی ترین بازنده انتخابات یونان و پیروزی 
سیریزا و رشد دیگر جریانهای ضد یورو در اروپای 
واحد می داند، در اظهارات اخیر خود تیر خالص 
بر اصالحات ریاضتی شلیک کرده است. بدون  را 
مرکل  آنگال  اخیر  اظهارات  مشاهده  از  پس  شک 
تحمل  به  یورو حاضر  منطقه  در  کمتر کسی  دیگر 

طرح های اقتصادی مدنظر خانم مرکل خواهد:
» من کشورهای منطقه یورو را به تداوم اصالحات 
نوآوری و شایستگی  ابتکار و  نیروی  تا  فراخوانده 
این  در  به خصوص  تقویت شود.  اروپا  در  رقابت 
توسعه  و  تحقیق  زمینه  در  گذاری  سرمایه  راستا 
بر بحران بدهی ها  باشد. هنوز کامال  ضروری می 
هنوز  و  است  نشده  غلبه  اروپا  اتحادیه  در  مالی  و 
راهی طوالنی در برابر ما قرار دارد. ضرورت رشد 
اقتصادی و اشتغال نباید در مخالفت با مسئله تثبیت 
بودجه نقش ایفا کند. ما بر این عقیده ایم که همه 
تا به حال به قوانین تعریف شده پایبند بوده اند. من 
در  عنوان عضوی  به  آینده خوب  یک  یونان  برای 
منطقه یورو را آرزو می کنم. فرصت هایی به وجود 
موفقیت  با  یونان  اصالحی  های  برنامه  که  آید  می 

پایان یابد.«
اظهارات اخیر مرکل نشان از استمرار اجرای طرح 
های ریاضتی در کشورهای اروپایی دارد. نه تنها در 
پایان  بر  دال  یی  نشانه  آلمان  اعظم  اظهارات صدر 
طرح های ریاضتی مشاهده نمی شود، بلکه در عمل 
چنین  ادامه  به  نسبت  وی  اصرار  و  ترغیب  شاهد 
اقتصاد  از  بسیاری  هستیم.  یا  بازدارنده  های  طرح 
طرح  استکرار  که  اند  داده  هشدار  اروپایی  دانان 
های ریاضتی برای مدتی طوالنی منجر به تخریب 
همچنین  شد.  خواهد  اروپا  اقتصادی  زیرساختهای 
برخی دیگر از اقتصاد دانان نیز معتقدند علی رغم 
بدون  توان  نمی  ریاضتی،  های  طرح  اجرای  لزوم 
این طرح ها را  اقتصادی«  فاکتور » رشد  به  استناد 
اجرایی کرد زیرا اجرای خالص طرح های ریاضتی 
و عدم توجه نسبت به مقوله رشد اقتصادی سبب 
خواهد شد تا توازن قاتصادی در اروپای واحد از 
بین رفته و سرمایه گذاری خارجی در آن )حتی پس 

از خروج از رکود اقتصادی( کاهش یابد.
اظهارات اخیر مرکل نشان می دهد که وی همچنان 

اروپای  در  ریاضتی  های  طرح  اجرای  به  نسبت 
واحد اصرار ورزیده و اجرای روشهای جایگزین یا 
توقف طرح های ریاضتی را به هیچ عنوان بر نمی 
منطقه  اقتصادی  حرکت  هدایت  که  آنچه  از  تابد. 
یورو در عمل در دستان مرکل است، این اظهارات 
دیگر  میان  در  ترس  و  تردید  بروز  به  منجر  وی 
مقامات اروپایی شده است. اظهارات مرکل در قبال 
قابل  نیز  آتن  در  تسپیراس  الکسیس  جدید  دولت 
تامل است. این اظهارات به هیچ عنوان با تهدیدهای 
صورت گرفته علیه دولت یونان از سوی هم حزبی 
های مرکل همخوانی ندارد. بدیهی است که مرکل 
که  فردی  عنوان  به  یونان  مردم  سوی  از  همچنان 
و  آشفته  وضعیت  ریاضتی  سیاستهای  بر  اصرار  با 
زده  رقم  کشورشان  در  را  امروز  اقتصادی  تاریک 

است مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.
نکته مهم تر اینکه مرکل و حزب دموکرات مسحیی 
آلمان به همراه بسیاری از سران اروپای واحد اساسا 
آتن  به پذیرش طرح های جایگزین دولت  حاضر 
اظهارات  بنابراین  نیستند.  اقتصادی  بحران  قبال  در 
مرکل در خصوص دولت المسیس تسپیراس و ابراز 
اجرای  در  وی  موفقیت  به  نسبت  وی  امیدواری 
برنامه اصالحی، نوعی عوام فریبی آشکار محسوب 
می شود. موضوعی که حزب سیریزا نیز نسبت به 

آن آگاه است.
با  آلمان،  اعظم  صدر  اظهارات  اینکه  نهایت  در 
استقبال شهروندان کشورهای مختلف عضو منطقه 
بحران  شدن  طوالنی  شد!  نخواهد  مواجه  یورو 

منجر  ریاضتی  های  طرح  استمرار  متعاقبا  و  یورو 
اعالم  در چنین وضعیتی  است.  آنها شده  به خشم 
طوالنی بودن مسیر اصالحات اقتصادی اروپا و در 
ریاضتی، وضعیت  های  استمرار طرح  اعالم  نتیجه 
غیر قابل تحملی برای شهروندان اروپایی به وجود 
آورده است. » ادامه اصالحات ریاضتی« در بسیاری 
از کشورهای عضو منطقه یورو حکم یک خط قرمز 
اقتصادی و اجتماعی را پیدا کرده است. از این رو 
اظهارات اخیر مرکل به معنای عبور از این خط قرمز 
اعتراضهای سراسری زیادی در کشورهای  بروز  و 
دیگر، رشد جریانها  از سوی  اروپایی خواهد شد. 
و گروههای ضد یورو در فضای سیاسی کشورهای 
عضو این منطقه اقتصادی نیز در سال 2015 میالدی 

با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
در چنین وضعیتی دیگر مرکل حتی اگر بخواهد یا 
اصالحات  های  اجرای طرح  به  قادر  دهد.  دستور 
نخواهد  یورو  منطقه  عضو  کشورهای  در  ریاضتی 
و  ریاضتی  های  اجرای طرح  بر  مرکل  اصرار  بود. 
مسیر  بودن  دشوار  و  بودن  طوالنی  وی  بر  تاکید 
اقتصادی پیش روی کشورهای اروپایی  نتیجه ای 
مانند  دولتهایی  تشکیل  و  یورو  منطقه  سقوط  جز 
دولت سیریزا در یونان نخواهد بود. بدون شک در 
اقتصادی  انفجار  نقطه  به  یورو  منطقه  که  صورتی 
های  طرح  اجرای  بر  مرکل  اصرار  دیگر  برسد، 
ریاضتی کمترین اهمیتی برای شهروندان خشمگین 

اروپایی نخواهد داشت.

داعش شهر باستانی »احلضر« 
عراق را هم تخریب کرد

محمود عباس:

شهرکسازیهاجنایتجنگیاست

اردوغان خواهان بازگشت عبداهلل گل به حزب حاکم شد
این  سابق  جمهور  رییس  اگر  کرد،  اعالم  ترکیه  جمهوری  رییس 
قریب  پارلمانی  انتخابات  در  شرکت  برای  را  خود  نامزدی  کشور 

الوقوع اعالم کند، بسیار مناسب و مسرت بخش خواهد بود.
اردوغان، رییس جمهوری  نوشته روزنامه حریت، رجب طیب  به 
گل،  عبداهلل  احتمالی  نامزدی  به  مربوط  سوالی  به  پاسخ  در  ترکیه 
از  تصمیمی  چنین  معتقدم  گفت:  کشور  این  سابق  جمهور  رییس 

سوی او عبداهلل گل مناسب و مسرت بخش خواهد بود.
وی افزود: تصمیم درباره مساله نامزدی در انتخابات پارلمانی هفت 

جون سال جاری میالدی به اختیار شخص عبداهلل گل است.
عبداهلل گل پیشتر اشاره کرده بود، ممکن است به جنبش سیاسی که 

به آغاز آن کمک کرده است، بازگردد.
بنیانگذاران  از  یکی  که  ترکیه  وزیر  نخست  معاون  آرینچ،  بولنت 
نور  اردوغان  اظهارات  حزب حاکم عدالت و توسعه است گفت، 

امیدی است.
حاکم  حزب  به  بازگشت  برای  گل  عبداهلل  از  دعوت  افزود:  وی 

بسیار معقوالنه است. من بسیار دوست دارم شاهد بازگشت او در نقش رییس 
پارلمان باشم.

منابع آگاه گفتند، یکی از اعضای ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه اخیرا از 
اردوغان خواست تا عبداهلل گل را در خصوص بازگشت به این حزب متقاعد 
کند اما در آن موقع اردوغان هیچ واکنش مثبت یا منفی از خود نشان نداده بود.
در  این حزب هستند  بنیانگذاران  از  دو  که هر  اردوغان و گل  افزودند،  منابع 
جریان تماس تلفنی اخیر نشستی را تعیین کردند اما گل پیش از وارد عمل شدن 
انتظار دریافت دعوت نامه رسمی را از سوی احمد داوود اوغلو، نخست وزیر 

و رهبر حزب حاکم دارد.

فبروری سال  آتاالی، سخنگوی حزب حاکم در  بشیر  این در حالی است که 
جاری میالدی شایعات درباره بازگشت عبداهلل گل به رهبری حزب عدالت و 

توسعه در انتخابات پارلمانی قریب الوقوع را رد کرده بود.
گفتند:  هستند،  این حزب  به  گل  بازگشت  خواستار  که  حاکم  اعضای حزب 
عبداهلل گل می تواند همانند یک فرد خردمند عمل کند و بین گذشته و آینده این 
حزب ارتباط برقرار کند. او همچنین می تواند در مذاکرات کنونی برای دستیابی 
به یک راه حل صلح آمیز در مذاکرات کنونی برای دستیابی به یک راه حل صلح 
آمیز در خصوص مساله کردها مشارکت کرده و در اختالف نظرها میان اردوغان 

و داوود اوغلو میانجی گری کند.

اینکه  بر  تاکید  با  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
شهرک سازی های اسرائیل جنایت جنگی است گفت: با وجود 
اسرائیل صورت  با  هیچ صلحی  اسرائیلی ها  جنایت های  ادامه 

نمی  گیرد.
در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
این  محوری  نقش  بر  عربستان  الریاض  روزنامه  با  گفت وگو 
تاکید  شرایط  تمامی  در  فلسطین  مساله  از  حمایت  در  کشور 
کرد و گفت که رهبران عربستان از جمله سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه این کشور با درایت و هوشیاری کامل مساله فلسطین 

را دنبال می کنند.
وی افزود: موضع عربستان درحمایت از مساله فلسطین همواره 
ثابت بوده است. ما ریاض را یکی از منابع قدرت و حمایت 
خود می دانیم و عربستان را یک پایه و ستون اصلی در استراتژی 

سیاست فلسطین به حساب می آوریم.
عباس خاطرنشان کرد: موضوع شهرک سازی در راس مسائلی 
چرا  کرد  خواهیم  ارائه  بین المللی  کیفری  دادگاه  به  که  است 
پس  اسرائیلی  مسئوالن  است.  جنگی  جنایت  مساله  این  که 
جنون  دچار  بین المللی  کیفری  دادگاه  به  فلسطین  پیوستن  از 

شده اند.
صهیونیستی  رژیم  جنایت های  ادامه  وجود  با  گفت:  عباس 
به سرقت  اسرائیل  اشغالگران  نمی گیرد.  هیچ صلحی صورت 
اموال فلسطین می پردازند، این مساله خسارت های سنگینی به 
فلسطینی ها وارد کرده است طوری که دولت موقت فلسطین 
برای پرداخت حقوق کارمندان خود طی سه ماه گذشته مجبور 

به گرفتن وام از بانک های خصوصی شده است.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل سیاست های نژادی اسرائیل 
و پافشاری دولت بر پایبندی به یهودی سازی، شهرک سازی، 
راهکار  گرفتن  نادیده  و  فلسطین  مردم  حقوق  تمامی  نقض 
تشکیل دو کشوری، شاهد تحولی در افکار عمومی جهان به 

ویژه اروپایی ها نسبت به مساله فلسطین هستیم.

                                                                                                               تسنیم
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با  اربکان  نجم الدین  حکومت  وقتی 
گردید  روبه رو  ترکیه  نظامی های  واکنِش 
کودتای  به  که  شد)اقدامی  سرنگون  و 
پست مدرِن 1997 موسوم است(، گروه های 
اسالم گرای ترکیه به این نتیجه رسیدند که 
ایجاد دولت اسالمی در ترکیه و پیاده کردِن 
مشکالِت  با  کشور،  آن  در  شرعی  قوانین 
زیادی مواجه می باشد؛ مخالفت های غرب 
در بیرون و ایستاده گی طبقۀ متوسط به ویژه 
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،  به رهبری  فضیلت 
قدرت کنار زده شد: 1( طرح نظام حقوقی 
گفتمان   )2 الئیک؛  نظام  با  موازی  شرعِی 
اجرای حدود شرعی؛ 3( جهاد در صورت 
اما  مطلوب.  نظام  استقرار  برای  ضرورت 
حزب عدالت و توسعه بدین اندیشه افتاده 
است که راه نقد کمالیسم، به کمال رساندِن 
آن است؛ زیرا از دید این حزب، دموکراسی 
لذا  دارد،  بیشتر  سازگارِی  اسالم  با  واقعی 
به هر پیمانه که دموکراسی به صورِت کامل 
فعالیت  زمینۀ  گردد،  پیاده  جامعه  یک  در 
دید  از  می گردد.  مساعد  واقعی  دین داراِن 
الگوی  کمالیسم  توسعه،  و  عدالت  حزب 
یک دموکراسِی ضعیف و نمادین در ترکیه 
می باشد؛ زیرا تحِت سیطرۀ کمالیسم، ارتش 
سیاسی  امور  در  می دهد  اجازه  خود  به 

آزمونگاهی  به  را  ترکیه  و  کند  مداخله 
برای کودتاها تبدیل کند، و به این ترتیب، 
دستگاه قضایی کشور حالِت بی طرفی خود 
به عنواِن حربه یی در  از دست بدهد و  را 
دسِت سیاست مداران قرار بگیرد. همچنان 
و  گرفته  نادیده  را  پلورالیسم  کمالیسم، 
به صورت  و  می کند  نقض  را  بشر  حقوق 
اروپا  در  دموکراسی  معیارهای  از  فشرده، 
زیان بار  ترکیه  به  و  دارد  فاصله  امریکا  و 
تمام شده است. با این دید، حزب عدالت 
جرح  و  دموکراسی  نقد  به جای  توسعه  و 
سکوالریسم، خود را از حامیان سرسخِت 
تکمیل  دنبال  به  و  خواند  سکوالریسم 
دموکراسی در ترکیه برآمد، که حاصِل آن 
استقبال مردمِ ترکیه و عرب بود. به سخن 
توسعه  و  عدالت  حزب  رهبران  دیگر، 
به جای نفی مدرنیته و ارایۀ الترناتیو اسالمی، 
دموکراسی،  چون  جدیدی  مفاهیم  از 
اروپا،  اتحادیۀ  در  عضویت  بشر،  حقوق 
سخن  جهانی شدن  و  تساهل  پلورالیسم، 
به میان آوردند. از همین بابت، سران حزب 
عدالت و توسعه را “اسالم گرایان جدید” یا 

“پست اسالمیست ها” می نامند. 
حزب عدالت و توسعه، متوجه شده است 
که کمالیسم ارتش را بیدادگر ساخته، حقوق 
اقلیت های قومی و مذهبی را پامال کرده و 
است.  گرفته  را  اسالمی  فعالیت های  جلِو 
کلمه  واقعِی  معنی  به  سکوالریسم  هرگاه 

تطبیق گردد، فضا باز می شود و هرکس به 
نظر  و  عقیده  اظهار  می تواند  خویش  میِل 
ثبات  و  می شود  تأمین  بیشتر  عدالت  کند، 

در کشور مستقر می گردد.
منسجمی  دیدگاه  توسعه  و  عدالت  حزب 
اندیشۀ  بتوان  آن  به وسیلۀ  که  نداده  برون 
دریافت،  به درستی  را  حزب  آن  سیاسِی 
نوبت  چند  در  بدین سو   2003 سال  از  اما 
ایدۀ آن حزب، “دموکراسی محافظه کارانه” 
اساس نامۀ  اساِس  بر  است.  شده  عنوان 
به  حزب  این  توسعه،  و  عدالت  حزب 
ترکیه،  تمامیِت جمهوری  و  حفظ وحدت 
دولت قانونِی سکوالردموکراتیک و مردمی، 
نظامی گری،  غیر  تدریجی،  پیشرفت 
برابرِی  و  عقیده  آزادی  دموکراسی سازی، 

فرصت ها متعهد شده است.
و  عدالت  حزب  رهبری  به  ترکیه  دولت 
توسعه، توجه خود را به خاورمیانه معطوف 
طیب  رجب  مواردی،  در  و  است  داشته 
اردوغان، از رسالت تاریخِی ترکیه در این 
منطقه نام برده و اسامِی خلفای عثمانی از 
کرده  یاد  افتخار  با  را  سلطان سلیم  جمله 
و  عدالت  سراِن  برخی ها  این رو  از  است؛ 

توسعه را “عثمانی های جدید” می خوانند.

القاعده
است.  تهداب  و  اساس  معنِی  به  القاعده 
این نام توسط شیخ عبداهلل عزام نهاده شد 
نهاد، تدارِک  این  از تأسیس  و هدِف عزام 
بعدها  اما  بود،  مجاهدین  برای  خدمات 
مبارزۀ  به  به شدت  سازمان  این  منسوبیِن 
امروز  که  حدی  تا  آوردند،  رو  مسلحانه 
القاعده به حیِث خشن ترین گروه در سطح 

جهان شناخته می شود.
عبداهلل عزام، مبارزِ فلسطینی االصل، در سال 
جواناِن  از  شماری  رأس  در  خ  هـ   1363
آمد،  پشاور  به  مجاهدین  یاری  به  عرب 
در آن جا “مکتب الخدمات” را بنا نهاد و از 
افغانستان حمایت  مجاهدین  از  آن طریق، 
می کرد. این مؤسسه مجله یی به زبان عربی 
که  عزام  عبداهلل  داشت.  “الجهاد”  نام  به 
نویسنده، سخنران و مبارز پُرشوری بود، در 
سال 1368هـ خ در اثر انفجار ماین، همراه با 
پسرش در پشاور کشته شد. در زمان حیات 
ایمن الظواهری،  دکتر  و  بن الدن  اسامه  او، 
بیشتر  اولی  بودند.  ناشناخته یی  اشخاِص 
در پایگاه جاجِی والیت پکتیا با مجاهدین 
زنده گی می کرد و به خاطر ثروِت هنگفتش 
از  یکی  در  دومی  و  بود،  توجه  مورد 
کلینیک ها به کارِ طبابت مشغول بود. اسامه 
میلیونر  خانوادۀ  یک  از  و  عربستانی االصل 
بود، و ظواهری از کشور مصر است و در 
گذشته، رهبِر یکی از شاخه های اسالمی در 
آن کشور بوده است. پس از شهادت عزام، 
اسامه بن الدن و پس از کشته شدن اسامه، 

ایمن الظواهری به رهبرِی القاعده رسید.

امواج WiFi همواره به این دلیل که در موارد متعددی از جمله 
ارتباطات و مکان  یابی های جغرافیایی مورد استفاده است، بسیار تحت 
بررسی قرار داشته و دارد. این امواج امروزه به قدری پُر کاربرد هستند 
که بیشتر کاربران روز و شِب خود را در بین این امواج  می گذرانند؛ 
اما آیا به راستی امواج WiFi خطرساز هستند و یا این که هیچ خطری 

ندارند که نگرانش باشیم؟
کار می کند. همه  WiFi چه گونه  که  توضیح   نیست  به  نیازی   هیچ 
می دانیم  سیگنال های WiFi از مودم شروع و به دستگاه کاربر ختم 
اما بر خالف  می شود؛ دقیقًا مشابه امواج بلوتوث و گوشی تلیفون. 
امواج گوشی تلیفون همراه، سیگنال های WiFi بر روی نقطۀ خاصی 
از بدن تجمع و تمرکز ندارند. در صورتی که گوشی تلیفون همراه، از 
آن جایی که کاربر آن را نزدیک گوش و سر خود مورد استفاده قرار 
می دهد، امواج مستقیمش  بر  سر و مغز انسان اثر گذار است و جمجمۀ 

انسان توانایی جلوگیری از امواج برای نفوذ در مغز را ندارد.
 شما گوشی تلیفون همراه خود را مدام در کنار خود دارید، آن را در 
جیب خود حمل می کنید و احتماالً شب و هنگام خواب آن را نزدیک 
بروز مشکالتی  به  منجر  این موضوع می تواند  سِر خود می گذارید. 
همراه  تلیفون  گوشی  سلولی  سیگنال های  با  رابطه  در  به خصوص 
شود. اما موضوع در خصوص WiFi کمی متفاوت است. نکته آن که 
تلیفون همراه  WiFi و حتا  رادیویی  امواج  بودن  دربارۀ مضر  هنوز 
مباحث در جریان است و  مضرات این موارد قطعی اثبات نشده؛ اما با 
فرض زیان آور بودِن این امواج، نکته در خصوص WiFi این است، 
از بدن تمرکز  نقطۀ خاصی  بر روی  از آن جایی که سیگنال های آن 
ندارند، خطر آن از این جهت کمتر است. همچنین وجود فاصله بین 
بدن انسان و مودم،  منجر به آن می شود که خطرات امواج WiFi در 

نسبت با گوشی تلیفون کاهش پیدا کند.
 

WiFi  خطرات و زیان های جسمی مربوط به سیگنال های
از آن جا  که WiFi حامل سیگنال های رادیویی و امواج است، نمی تواند 
چندان بی ضرر باشد؛ اما سخن بر سِر آن است که این امواج در قیاس 
تر    متمرکز  تلیفون هوشمند ـ که هم قوی  تر و هم  امواج گوشی  با 

روی مغز  هستند  ـ  خطرات کمتری دارد.
.

منبع: تابناک
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زهره روحی 

بخش دوم و پایانی

یکی دیگر از نمونه های قابل بررسی از سوی فروید، موردی ست که در 
ترکیب لغزش زبانی و فراموشِی لحظه یی اتفاق می افتد که می توان آن را 
به مثابۀ پیش گویِی وقوع 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 
از  با خنده تعریف می کند که فردای روزی که  برگشته بودند. زن جوان 
سفر بازگشته بودند، هنگامی 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 اِل 
است که می رود«. فروید بالفاصله اضافه می کند: »او فراموش کرده بود که 
این آقا برای چند هفته شوهر او 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(
بلکه  است،  کلمات  جادویِی  قدرت  احیاکنندۀ  تنها  نه  روان کاوی،  پس 
کوچِک  جّن  احضارکنندۀ  هم  هم زمان  لپی،  اشتباهات  یارِی  به  می تواند 
و  آینده  از  خبر  که  پیش گویی  و  فال گیر  هم  و  باشد،  روان  اعماق  مقیم 
رازهای آن می دهد. »ممکن است این ایده به ذهِن شما خطور کرده باشد 
باستان  یا پیش گویاِن  لپی جای فال گیرها و  این مثال ها، اشتباهات  که در 
را گرفته اند«)ص70(. اما به واقع این گونه نیست. فروید اشتباهات لپی را 
این  بر  و  متفاوت می داند)ص73(.  دو قصد  بین  متقابل  تداخلِ   محصول 
اساس از این »تداخل« ابزاری علمی  می سازد و آن را در اختیارمان می گذارد 
تا آشفته حالِی ناشی از »بازگشت خرافات« را فرو نشانیم. سخنرانی ِ چهارم 

فروید، عماًل صرِف توضیح و توجیه این مطلب شده است.
این است که  لپی  اشتباهات  به  قابل توجه در سخنرانی های مربوط  نکتۀ 
اقامتگاه قصدهای مزاحم برنمی گزیند و فقط  فروید هیچ گونه نامی برای 
به »حوزه های پنهان زنده گِی روانی« بسنده می کند تا بدین ترتیب وجود 
تعلیق  در  را  ناخودآگاه  و  غافل گیرکننده  اعماِل  این  بین  پیوند  هرگونه 
ناخودآگاه  از  نامی  آن که  محض  به  می داند  زیرا  دارد.  نگاه   ابهام  پردۀ  و 
تردید  به  لپی  اشتباهات  دانستِن  غیرمرضی  برای  وی  تالش  تمامی  بََرد، 
تمامی  نظر وی  با  مطابق  نیست که  ناخودآگاه همان محلی  می افتد. مگر 

سرکوب شده گی ها و آسیب دیده گی های غرایز طبیعی از سوی 
به  می شوند؟  تبعید  و  رانده  آن جا  به  تمدن  و  فرهنگ 

گفتۀ خود فروید در کتاب ناخوش آیندی های تمدن 
باالیی برای متمدن  انسان هزینۀ  یا فرهنگ(،  )و 

شدنش پرداخته است.
سرهم بندِی  عمل  یک  موردِی  نمونۀ  در 
زنی  با  )ص68(،  کژنهیده گی  با  ترکیب شده 
مواجه می شویم که شیئی را که متعلق به یکی 

باشد  متوجه  بی آن که  است،  آشنایانش  از 
می رباید و پس از آن که با شگفتی آن را 
در میان لوازمش می بیند، با ارسال نامه یی 
به آن آشنا متذکر می شود که آن شیء را 
او  نزد  بعد  روز  و  است،  ربوده  ناخواسته 

خواهد فرستاد. اما روز بعد در کمال حیرتی 
دیگر درمی یابد که نمی تواند آن را پیدا کند تا 

به تعهدش عمل کند. آیا در نمونۀ مذکور این 
قصِد مزاحم، یعنی همان جّن کوچکی که 

مداخله گرانه مانع تصمیم زن می شود، 
خواست  طبیعِی  غریزۀ  همان 

که  نیست  مالکیت 
به  بشر 

واسطۀ فرهنگ آموخت می باید تربیتش کند و او را با آموزه های حقوقی آشنا 
سازد. و یا در مورد مردی که اشتباهًا سوار قطاری می شود که مسیر حرکتش 
مخالف شهری ست که او به اجبار می بایست به آن می رفت)ص90(، آیا 
این قصد مزاحم، همان غریزۀ طبیعِی میل به لذت نیست که از هر آن چه که 
آن را به تهدید و محدودشده گی وا دارد، دوری می جوید؟ مواردی از این 
دست در نمونه هایی که فروید می آورد، بسیار است اما به دلیل اجتناب از 
درازگویی از آن ها چشم پوشی می کنیم. مهم این است که پیوند اشتباهات 
عبارتی،  به  دهیم؛  نشان  و سرکوب شده  فروخفته  طبیعِی  غرایز  با  را  لپی 
حمایت  برای  که  خودآگاهی  خودآگاه.  قصد  با  ناخودآگاه  قصد  تداخل 
یاری  به  طبیعی  غرایز  بربریِت  از  و دوری جستن  فرهنگ  از  و حفاظت 
از  ساختاری  و  می آفریند  را  اجتماعی  قراردادهای  انتزاعی،  صورت های 
تبانی ها را طراحی می کند تا بدین وسیله غرایز طبیعی را مهار کند. مسلمًا 
چنین عملی بدون آسیب رساندن به روان صورت نمی گیرد و به این دلیل، 
به رغم اطمینان خاطر دادن های مکرر فروید، اشتباهات لپی 

را از منظر آسیب شناسی نیز می توان بررسی کرد.
به هر حال ممکن است روان کاوی نتواند معضالِت 
پارادوکسِی اشتباهات لپی را از میان بردارد، اما به 
ما کمک می کند تا در جایگاه انساِن روشن گر و 
دوست دار کسب دانش نسبت به خود، بدون 
را  چشم ها  وحشتی  و  ترس  و  تعصب  هیچ 

روی  باز به  وجودی مان  وضعیِت  واقعیت 
کنیم.

نظریۀ  اساسًا  ششم:  و  پنجم  سخنرانی های 
بودن  معنادار  بر  مبنی  رویاها،  دربارۀ  فروید 
از  برخی  بلکه  همه گی شان  نه  البته  آن هاست؛ 
آن ها. بر اساس چنین فرضی، رویاها پدیده هایی 
به عنوان  روانی محسوب می شوند که نمی توان 
چیزهای سرسری و بی اهمیت از کنارشان گذشت. 
که  ُخلقی  که  دریافته ایم  شخصی مان  تجربۀ  »از 
شخص در اثر رویا با آن برمی خیزد، می تواند تمام 

روز دوام یابد«. )ص97(
فروید وجود محرک های بیرونی، جسمانی و یا حتا 
وضعیت پس مانده گِی فعالیت روانِی رویاها را در نظر 
به  معتقد  این همه  با  اما  دارد)صص105،108،110(، 
ما  به  عموم  عقیدۀ  و  »تاریخ  رویاهاست:  در  معنا  وجود 
می گویند که رویاها واجد معنی و مفهوم اند: این که به آینده 
می نگرند و این که پذیرش آن دشوار است و مسلمًا برای اثبات 
آن ناتوانیم«)ص111(. اما فروید همانند ُمعبراِن باستان در صدد 
کشف وقایع آینده نیست. او معنادار بودِن رویاها را مشروط 
به قاعدۀ رابطۀ بین رویا و آینده نمی داند. ممکن است 
همانند اشتباهات لپی، برخی از رویاها به گونه یی 

روندی مبهم و رازدارانه خبر  نتیجۀ  از 
بدهند 

ولیکن  آن درگیریم،  با  زنده گی روزمره  توجه در  بدون ذره یی  اکنون  که 
اساسًا معناداشتِن رویاهای مورد نظر فروید، فراتر از ارتباط آن ها با آینده 
است؛ معنا و مفهومی که رویابین فقط خود از آن خبر دارد، حتا اگر مصراً 
بگوید چیزی از آن نمی داند. روان کاوی، تکنیکی ست که به وسیلۀ آن افراد 
خودشان معنایی را که فقط در وهلۀ نخست گمان می رفته نمی دانند، از دل 

رویای شان بیرون می کشند. )ص114(
فروید برای اثبات وجود معنا در رویاها، به رغم تفاوت هایی که بین رویا و 
اشتباهات لپی برقرار می سازد، مشابهت هایی بین آن دو می بیند)صص117 
ـ 118(. در هر دو مورد با این که یکی در دنیای بیداری و دیگری در عالم 
تغییر  خود  ابراز  برای  که  می یابد  معنادار  نیاتی  می گیرد،  خواب صورت 
چهره می دهند. به عبارتی، شاید بتوان این گونه بیان کرد که برای هر دو 
وجه، اشتراِک منظور داشتن و هدف مندانه بودن را قایل است که فقط از 
راه تأویل می توان بدان پی برد. تأویل و تعبیری که تنها به یارِی خود فردِ 

رویابین می توان بدان دست یافت.
    از این منظر روان کاوِی فروید، هم کالم با موضع تأویل گرایِی شالیرماخر 
نسبت به متن است. هر دو بر آن اند که برای آن که بتوان به معنا و مقصود 
اصلی راه بُرد، نیازمنِد ذهنی هستیم که مؤلِف اثر است. به عبارتی هر دو 
به  روان کاوی  اقبال  فقط  می گذارند.  تألیف گر  عهدۀ  در  را  نهایی  تأویِل 
مراتب بیشتر است. زیرا مؤلف اثر، یعنی رویابین را حّی و حاضر در مقابل 
ادعا را مطرح  این  بتواند  آزاد  تداعِی  از راه  تا  باشد  خود می تواند داشته 

کند که به تأویل نهایِی ناشی از دست یافتن به نیت اصلی، راه برده است.
    »اگر من از کسی بخواهم که به من بگوید چه چیزی در پاسخ به عنصر 
خاصی از رویا به ذهِن او خطور کرده است، از او خواسته ام که خودش را 
به تداعِی آزاد تسلیم کند و این درحالی ست که او یک ایده را در ذهن به 
عنوان نقطۀ شروع نگاه داشته است. این امر نگرش خاصی از توجه را که 
کاماًل متفاوت با تفکر است، می طلبد و تفکر را حذف می کند«)ص120(. 
بنابراین فروید در روِش کاری خود، تفکر را که عملی آگاهانه است منحل 
می کند تا به زمینه یی رسد که مبتکر خالِق محصوالت متعین شده در تداعِی 
با  شده  یافته  پس زمینۀ  است،  معتقد  فروید  است)صص120ـ121(.  آزاد 
وجود آن که نگرش های مهم درونِی ذهنی را تعیین می کنند، برای ما غیر 
قابل شناسایی اند. به بیانی، این تشریِک مساعی از سوی ناخود آگاه است 

که صورت می گیرد. )صص121ـ122(
ناخودآگاهِ  جهاِن  عهدۀ  از  تنها  رویاها،  از  رمزگشایی  گفت  می توان  پس 
و  سرکوب ها  دفِن  محل  که  ناخودآگاهی  برمی آید.  که  است  رویابین 
به هنگام خواب در رویاها ظاهر می شوند.  ارواح شان  عقده هایی ست که 
فروید می گوید: »خیال بافی نیست اگر تصور کنیم تداعی های بعدی که با 
عناصر رویا پیوند دارند، توسط همان عقده ها، همان طور که در مورد خودِ 
عنصر هست، تعیین خواهند شد و به کشِف آن منجر می گردند«. )ص124(
عقده های  درمی یابیم  که  هنگامی  آن  شگفت انگیزی ست  لحظۀ  بی تردید 
در  بروز خود  بیان  قدرت  از  واخورده،  آرزوهای  و  از سرکوب ها  ناشی 
رویاها برخوردارند. آن ها خود را تمامًا به بیان درمی آورند اما پشت کرده به 
واژه های جهاِن بیداری و توطیه گرایانۀ تبانی ها، و روی کرده به تصاویری 
هنری  اثری  همچون  ناخودآگاهی،  سرزمین  تأویل گراِی  سینماگِر  که 
خلق شان می کند تا همانند تمامی آثار هنری از راه تأویل کشِف رمز شوند.

 در چنین لحظاتی ست که قدرت جادویِی واژه ها که در زمان های بیداری 
و غیرشاعرانه گی، خاموشی گرفته اند، به ترجمان استعارات تصویری شده 
برمی آیند. و هم زمان این گمان در ما تقویت می شود که عمِل تأویل گرایانۀ 
روان کاوی از رویاها، بیشتر از آن که خویشاوندی با علم در مفهوم رایج 
آن داشته باشد، پیوند نزدیک تری با حیطه های زیبایی شناختی دارد. چرا که 
اساس کارِ خود را بر پایۀ استعارات می گذارد. به بیانی، اعتراف به وضعیت 
غایب و غیر قابل رؤیت و شناخت گریزی می کند که به همان اندازه که 
یاری  به  را همچون شاعر دریافت، می توان  آن  استعارات  راه  از  می توان 
می گریزند،  خودآگاهی  جهاِن  از  که  را  معناهایی  استعارات،  حیطۀ  همان 

همانند شاعر به ساحِت حضور و قابل رؤیت شدن درآورد.
به  می کاهد؟  روان کاوی  منزلِت  و  اهمیت  اعتبار،  از  استنتاجی،  چنین  آیا 
باور من، نه تنها این گونه نیست، بلکه به عکس آن را به منزلۀ دانشی نمایان 
کانت: »شاعر صرفًا  به گفتۀ  دارد.  انسان  فرهیخته گِی  از  نشان  می کند که 
بازی سرگرم کننده یی از اندیشه ها را وعده می دهد، اما آن قدر چیزها از آن 
دستگیر فاهمه می شود که گویی مقصودش فقط انجام وظیفه برای فاهمه 

بوده است«.
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فروید و زنده گی 
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همزمان با تالش ها برای آغاز مذاکرات صلح، محمد اشرف 
آوردهای  دست  گوید  می  افغانستان  رییس جمهور  غنی، 
سیزده سال اخیر قربانی نخواهند شد و قیمت صلح بیشتر 

از بهای جنگ نخواهد بود.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان روز شنبه 16 
حوت 1393 در مراسم افتتاح سال پنجم پارلمان گفت در 
دست  به  بین المللی  اجماع  یک  افغانستان  در  مورد صلح 
آمده و جهان اسالم به این باور رسیده که صلح و ثبات باید 

در منطقه تامین شود.
در حال حاضر هیاتی از شورای عالی صلح و شماری از 
سران طالبان برای گفت وگوهای مقدماتی به امارات متحده 
عربی رفته و قرار است طی روزهای آینده مذاکرات آغاز 
شود. مقام های حکومتی وعده داده اند که این مذاکرات 
مردم  دید  از  دور  به  توافقی  هیچ  و  بود  نخواهد  پنهان 

صورت نخواهد گرفت.
زنان افغانستان بارها از جامعه جهانی خواسته اند که نگذارد 

حقوق شان به خاطر گفتگوهای صلح دوباره نقض شود.
در حالی که نگرانی هایی در مورد از دست رفتن ارزش های 
دموکراتیک مانند حقوق زنان و آزادی بیان در گفتگوهای 
صلح وجود دارد، اما رییس جمهور غنی در سخنرانی خود 
در پارلمان گفت: »از دست آوردهای افغانستان در سیزده 
سال گذشته که تحت رهبری جناب کرزی صاحب صورت 
گرفت با قاطعیت دفاع خواهیم کرد و نمی گذاریم که قیمت 

صلح بیشتر از قیمت جنگ برای مردم باشد«.
شرط های صلح

قرار است مذاکرات صلح بدون هیچ پیش شرطی از سوی 
حکومت و طالبان آغاز شود. اما هنوز مشخص نیست که 
طالبان چه شرط هایی برای صلح دارند. آنچه این روزها در 

یاد  طالبان  عنوان شرط های  به  آن  از  افغانستان  مطبوعات 
می شود، سهیم شدن گروه طالبان در قدرت و تغییر قانون 

اساسی است.
ولی رییس جمهور افغانستان هشدار داد که اگر مخالفین 
است  کسانی  به دوش  مسوولیت  نشوند،  به صلح  حاضر 
که جنگ را بر صلح ترجیح می دهند: »تامین صلح پایدار 
وسیله نه، بلکه یک هدف است. این هدف از راه جنگ و 
ریختاندن خون مردم بی گناه به دست آمده نمی تواند. بلکه 
از راه تفاهم و مذاکره امکان پذیر است که باید به زودی 
آن هایی خواهد  به دوش  غیرآن مسوولیت  در  آغاز شود؛ 
بود که به تکالیف و قربانی های بی شمار مردم افغانستان 

هیچ التفاتی ندارد«.
نهادهای مدافع زنان در هفته های اخیر بارها تاکید کرده اند 
که حکومت نباید برسر حقوق و آزادی های زنان معامله 
باشد  با عدالت همراه  باید  اند که صلح  کند. آن ها گفته 
و منجر به محدودیت های بیشتر برای اقشار آسیب پذیر 

نشود.
که  می کنیم  تالش  ما  گفت:  همچنان  غنی  رییس جمهور 
افغانستان نه میدان جنگ های نیابتی بلکه بزرگراه ترانزیت 

منطقه و جهان شود.
که  گفت:  امنیتی  نیروهای  از  ستایش  با  جمهور  رییس 
گروه هایی که تالش می کردند تا چندین والیت را از چنگ 
امنیتی خارج کنند، از سربازان و افسران پولیس  نیروهای 

شکست خوردند.
اصالحات انتخاباتی

کمیسیون  گفت  افغانستان  جمهور  رییس  حال  هیمن  در 
کرد.  خواهد  آغاز  کار  به  زودی  به  انتخاباتی  اصالحات 
آینده  سال  در  افغانستان  است  قرار  که  حالیست  در  این 

خورشیدی انتخابات پارلمانی اش را برگزار کند.
تاکید  کنند،  می  فعالیت  انتخابات  عرصه  در  که  نهادهایی 
کرده اند که بدون تغییر در رهبری کمیسیون های انتخاباتی، 
اعتماد مردم نسبت به این پروسه به دست نخواهد آمد؛ زیرا 
انتخابات ریاست جمهوری به اندازه کافی مملو از تقلب 

و تخطی بود.
قرار است مذاکرات صلح بدون هیچ پیش شرطی از سوی 

حکومت و طالبان آغاز شود.
ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا، انتخابات ریاست جمهوری 
کرده  تعبیر  به خواب وحشتناک  را  افغانستان  سال 2014 
کشور  این  انتخاباتی  میکانیزم  در  تغییر جدی  و خواستار 

شده اند.
موافقتنامه  در  افغانستان  اجراییه  رییس  و  رییس جمهور 
تشکیل حکومت وحدت ملی متعهد شده اند که اصالحاتی 
را در کمیسیون های انتخاباتی وارد کنند تا اعتبار نهادهای 
انتخاباتی یک بار دیگر اعاده شود. آقای غنی در این مورد 
گفت: »در مورد کمیسیون اصالحات انتخاباتی باید بگویم 
تا روی  یافت  به زودی تشکیل خواهد  این کمیسیون  که 
ایجاد اصالحات کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کار 
به  انتخابات  برگزاری  باورمندی در قسمت  کند و فضای 

وجود بیاید«.
رییس جمهور افغانستان گفت اعضای باقی مانده کابینه به 
زودی به پارلمان معرفی خواهد شد. در حاضر تنها هشت 
وزیر کابینه به صورت قانونی از پارلمان رای اعتماد گرفته 
اداره می  بقیه وزارت خانه ها توسط سرپرست ها  اند و 

شوند.

         مصاحبه کننده: ناجیه نوری
درسال 1394 مناطق جنوبی افغانستان، به عنوان پایگاه 
لوژستیکی و امن مانند وزیرستان شمالی برای آموزش و 
وزیرستان  به  مناطق  این  و  شده  حفظ  تروریزم  پرورش 

شمالی مبدل می شود.
نظامی - سیاسی در یک مصاحبه  آگاه  جاوید کوهستانی 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  ماندگار،  روزنامه  با  اختصاصی 
روند گفت وگو ها و مصالحه با طالبان به گونۀ بسیار پیچیده 
و یکجانبه به پیش برده می شود و عملکردها در خصوص 
پروسۀ صلح در انحصار افراد خاص که بیشتر هویت های 

استخباراتی دارند، قرار گرفته است.
وی افزود، در حال حاضر پایان یافتن پروژه طالبان از دیدگاه 
حامیان بین المللی طالبان و پاکستان که یکی از حامیان اصلی 
این گروه اند، به این منظور ابراز می شود که پروژۀ امارات 
عربی به رهبری مالعمر و جریان طالبان، دیگر منافع آنان 
را از طریق جنگ و زورگویی تامین نمی کند؛ اما پاکستان 
برخالف کشورهای دیگر در تالش است تا از طریق زور 
و فشار طالبان را وارد قدرت سیاسی بسازد تا از این طریق 

در آینده بتواند منافع خویش در افغانستان را تضمین کند.
وی تأکید کرد: »اما زمانی که پروژۀ طالبان پایان می یابد و 
منابع مالی وجود ندارد تا این گروه را تامین کند یعنی آن 
عده از طالبانی که پیوند های استخباراتی متعدد با پاکستان، 
مالی شان  منابع  و  دارند  ترکیه  و  کشورهای حوزه خلیج 
مالی  حمایت  را  آنان  دیگر  اکنون  اما  می کرد،  تامین  را 
نمی کنند و کسی به حرف آنان وارد میدان جنگ نمی شود؛ 
با حمایت پاکستان وارد ساختارسیاسی قدرت می شوند تا 

منافع پاکستان را فراهم کنند.«
یک  از  پرچم  انتقال  یک  اقدام،  این  با  همزمان  گفت،  او 
یک  البته  می گیرد؛  داعش صورت  گروه  به  طالبان  بخش 

بخش طالبان، زیرا بخش دیگری طالبان همچنان در صحنه 
باقی خواهند ماند.

سیاسی  قدرت  وارد  که  طالبانی  بخش  افزود،  کوهستانی 
نمی شوند، یک بخش آن با گروه داعش یکجا خواهند شد؛ 
ولی یک تعداد از آنان به مبارزات خود ادامه می دهند و در 
مناطقی حضور خواهند داشت تا از لحاظ مالی بتواند منابع 

مالی شان را تامین کند.
احساس  که  طالبانی  از  بخشی  می گوید،  نظامی  آگاه  این 
می کنند باید در برابر گروه داعش و دولت افغانستان مبارزه 
باقی  درصحنه  پاکستان  طالبان  حمایت  با  همچنان  کنند، 
خواهند ماند؛ اما بخشی از این طالبان به طرف داعش که 

امکانات مالی خوبی در اختیار دارد، می روند.
او می افزاید، اما تالش پاکستان انتقال افراطیت از مرزهای 
پاکستان به جغرافیایی افغانستان می باشد و این کشور در 
سایر  بل  پاکستان  مخالف  طالبان  تنها  نه  تا  است  تالش 
طالبان آسیای میانه را نیز راهی افغانستان کرده و مراکزی را 
در افغانستان برای آموزش تروریزم فراهم کند و افغانستان 

را به عنوان مرکز تروریزم به جهان معرفی نماید. 
کوهستانی اضافه کرد، ولی متاسفانه شماری از سیاست گران 
افغانستان یا آگاهان یا ناآگاهانه و با دیدگاه قبیله یی تحت 
تاثیر پاکستان قرار گرفته و از این پروسه حمایت می کنند؛ 
بنابراین در سال 1394 بخش هایی از جغرافیای افغانستان به 
طور کامل در مناطق مرزی و مناطقی که زیر کشت کوکنار 
قرار گرفته و در  کنترل طالبان و داعش  دارد، تحت  قرار 
سال 94 افزایش جنگ در مناطق شمالی را شاهد خواهیم 
بود؛ زیرا مناطق جنوب به عنوان پایگاه لوژستیکی و امن 
حفظ می شود، مانند وزیرستان شمالی که در آن جا جنگی 
صورت نمی گرفت؛ اما مناطقی بود برای آموزش و پرورش 
تروریزم؛ پس بخشی از مناطق افغانستان در سال 1394 به 

وزیرستان شمالی مبدل می شود.
این آگاه سیاسی همچنان گفت، پس افغانستان در سال 94 
در برابر دو گروه تروریستی یعنی طالبان و داعش مبارزه 
می کند و این هردو گروه تالش خواهند کرد تا مناطقی را 
تحت تسلط داشته باشند تا منابع مالی خود را تامین کنند، 
مانند مناطق تحت کشت کوکنار، بزرگ راه ها و سربازگیری 
و همچنان تالش می کنند تا از این طریق دولت را به حاشیه 

برانند.
سال  ثور  اردیبهشت/  ماه  آغاز  در  جنگ ها  کرد،  تاکید  او 
آینده  در افغانستان آغاز شده و شدت خواهد گرفت و سال 

94 جنگ ها گرمتر و شدیدتر خواهد شد.
هلمند،  تا  است  تالش  در  سخت  پاکستان  او،   گفتۀ  به 
قندهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر و نورستان را به عنوان 
انتخاب و در این  پایگاه دایمی طالبان و خالفت اسالمی 

مناطق زمینۀ آموزش تروریزم را فراهم بسازد.
سایرکشورها  و  پاکستان  هدف  کرد،  تصریح  کوهستانی 
ناامن ساختن افغانستان برای فراهم سازی حضور داعش 
و تداوم بحران در منطقه است؛ بنابراین تالش های منطقه یی 
و بیرونی سخت جریان دارد تا اختالفات میان هردو تیم 
را به سطح بلند حفظ کرده و با حضور افراد نفوذی درکنار 
هردو رهبر حکومت وحدت ملی، بحران را شدت بخشیده 
و آن را حفظ کنند تا زمینه برای حضور گروه های نامرئی 

بیشتر فراهم شود.
مدیریت  برنامه ها  این  آگاهانه  بسیار  گفت،  همچنان  وی 
انتخابات پارلمانی برگزار نشود؛ اصالحات در  می شود تا 
کمیسیون های انتخابات به میان نیاید؛ لویه جرگه در زمان 
معین آن برگزار نشود و این وضعیت ادامه یابد تا افراد مورد 

نظر، جغرافیای افغانستان را کنترل کرده و قدرتمند شوند.
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وقتیاشرفغنیبیانیۀبیبیگل...
 سخنرانی کرده بود و متن را روی میز خطابه فراموش 
سخنرانی  متن  غنی  دکتر  و  شده  قاطی  بود،  کرده 

خانمش را به خوانش گرفته بود. 
رییس جمهور به محض توجه به این نکته، خطاب به 
حاضرین گفت: ببخشید مثل این که این متن سخنرانی 

بی بی گل است.!
دکتر غنی خطاب به مسوولی که آن متن سخنرانی را 
روی میز خطابه گذاشته بود، گفت: عبداهلل جان متن 

سخنرانی بی بی گل را برنداشتی؟

این  در  غنی  آقای   سخنرانی  دیگر  جالب  نکات  از 
محفل، یکی هم این بود که از حامد کرزی به عنوان 

»رهبر ملی« یاد کرد.
تاکید  دیگر  یکبار  گفت:  خود  سخنرانی  پایان  در  و 
مسایل  وجود  از  را  خارجه  امور  وزارت  که  می کنم 
فامیلی و خویشاوندی تصفیه کرده و زمینه را  قومی، 
برای جوانان و کسانی که با استعداد، توانمند و شایسته 
وزارت  این  در  ندارند،  فامیلی  شناخت  اما  هستند؛ 
مساعد می سازم. در این لحظه یکی از شرکت کننده گان 
رییس  گفت:  من  گوش  به  بود،  نشسته  من  کنار  که 
صاحب جمهور اصاًل وزارت مالیه، معارف و مخابرات 

را فراموش کرد که قومی گرایی در این وزارت ها بی داد 
می کند.

پس از شنیدن این سخنان، این طور تصور کردم که شاید 
اکثریت حاضر در تاالر این انتظار را از رییس جمهور 
وزارت های  در  قوم گرایی  مورد  در  که  داشتند  غنی 
مالیه، مخابرات و معارف که تمامی پُست های کلیدی 
این وزارت ها به یک قوم خاص و در وزارت معارف 
به یک والیت و حزب خاص تعلق دارد، نیز سخنانی 
قومی،  مسایل  از  نیز  را  وزارت ها  این  و  باشد  داشته 
اما متاسفانه چنین نشد و  سمتی و زبانی تصفیه کند؛ 

هیچ نکته یی در مورد این وزارت ها گفته نشد.

»مسـعودسپـهسـاالر...
که به صراحت گفته می توانم، از نگاه سجایای اخالقی 
و انسانی در تاریخ مبارزات مردمی ما بی بدیل است. این 
کتاب شرح کارنامۀ مسعود بزرگ است و طبعًا چاپ و 
نشر چنین آثاری برای ما و در واقع شناساندن این »شیر 

آهن کوه« مهم است.
آقای فرادیس می افزاید: مسعود سپه ساالر در واقع شرح 
زنده گی و مبارزات و مقاومت مسعود بزرگ از کودکی تا 
زمان شهادتش است که در قالب رمان تاریخی به نگارش 

آمده است. 
مدیر نشر زریاب تصریح می کند: »در کنار ده ها رویدادی که 
در زنده گی و مبارزات آزادی خواهانه مسعود بزرگ در 
این کتاب شرح داده شده است، نگارش دو رویداد در 
این کتاب شگفتی انگیز است: یکی شرح جریان آتش بس 
مسعود بزرگ با روس ها و دومی سفر احمدشاه مسعود 
به تاجیکستان است. در این سفر مسعود بزرگ از سید 
او و گذشته اش  کارنامه  درباره  تا  میر ظهور، می خواهد 
ابراز نظر کند. از نقایص و اشتباهات او یادآوری کند. این 
بخشی از رمان بسیار خواندنی و دوست داشتنی است.«

نوشته،  رمان  این  بر  که  درآمدی  در  پدرام  عبدالطیف 
از  است  بلندی  رمان  نام  سپه ساالر،  مسعود  می گوید: 
رمان  نام  سعید.  رحمان  سید  تاجیک  برجستۀ  نویسندۀ 
مأنوس است که نویسنده این رمان را در روزگار جدید 

نوشته است.
نویسندۀ  سعید،  رحمان  سید  است:  نوشته  ادمه  در  او 
اثر  سپه ساالر«  »مسعود  است.  نشین  کوالب  تاجیک 
نوشتن  برای  قطعًا  نویسنده  است.  صفحه  پر  و  حجیم 
این رمان، زحمات زیادی کشیده و از جان مایه گذاشته 
است. احمدشاه نام آشنا، قهرمان شناخته شده در سراسر 
تاجیکستان است. او را از قهرمانان برجستۀ حوزۀ تمدنی 

خود می دانند. 
در ادامۀ این یادداشت آمده است: رمان مسعود سپه ساالر، 
رمان  و  است  شده  نوشته  تاریخی  رمان های  اسلوب  با 
جالب و خواندنی است. عزیزانی که حوصلۀ تحقیق در 
آسانی  به  ندارند،  را  افغانستان  جنگ های  مصایب  بارۀ 
می توانند این رمان را بخوانند و از دریچۀ دیگر به وقایع 

نظر اندازند.
نویسنده در این اثر با استفاده از منابع تاریخی و همچنین 
تخیل و شگردهای داستانی، زنده گی احمد شاه مسعود 
را در دوران کودکی، جوانی و سپس دوران مقاومت او با 
روس ها و طالبان و سپس شهیدشدن قهرمان ملی کشور 

را در قالب رمان بیان کرده است.
در  تاجیکستانی  نویسندۀ  و  شاعر  سعید،  رحمان  سید   
سال 1320 خورشیدی، در روستای تیحیان خاولنگ به 
از دانشگاه، آموزگار در  از فراغت  دنیا آمده است. پس 
عنوان  به  از سال 1349 خورشیدی،  بوده،  شهر کوالب 
رادیو و  از آن خبرنگار روزنامه،  بعد  میانه  معلم مکتب 

تلویزیون فعالیت کرده است.
کتاب های  از  دل«  »سوز  و  جدا«  »زنده  بی وفا«،  »دنیای 

معروف سید رحمان سعید است.
رمان تاریخی مسعود سپه ساالر که در 22 فصل ارایه شده 
را  ملی کشور  قهرمان  زمان شهادت  تا  از هفت سالگی 

روایت می کند.
این رمان نثر روان دارد و به گویش رایج در تاجیکستان 

روایت شده است.
تاکنون  مسعود  احمدشاه  مقاومت  و  زنده گی  مورد  در   
نخستین  برای  این  ولی  است،  شده  منتشر  فراوانی  آثار 
در  مسعود  احمدشاه  مقاومت  و  زندگی  که  است  بار 
قالب رمان روایت می شود. پیش از این نیز رمان تاریخی 
به نشر رسیده که  از احمدشاه فرزان  پامیر«  »عقاب های 
روایت  را  افغانستان  ملی  قهرمان  زندگی  از  بخش هایی 

می کند.
این کتاب را از نشانی های ذیل به دست آورده می توانید:
فروشی  کتاب  جوی شیر  واقع  زریاب  نشر  نماینده گی 

داوود فیضی؛
آسه مایی،  جاده  واقع  سعید،  انتشارات  کتاب فروشی 

آسه مایی پالزا؛
کتاب فروشی سعادت، واقع دهن باغ؛

کتاب فروشی الهدا واقع چهارراهی حاجی یعقوب؛
چهارراهی  واقع  رسالت،  کتاب فروشی 
انصاری؛کتاب فروشی علمی فرهنگی واقع طبقه تحتانی 

کابل سیتی سنتر؛
کتاب فروشی عرفان، واقع ده بوری چهارراهی شهید؛
کتاب فروشی نسل نو، واقع مارکیت ملی، پل سرخ؛
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بیلبائو تاکید کرد یک  اتلتیک  با  سرمربی رئال مادرید پیش از رویارویی 
مربی همواره مورد انتقاد قرار می گیرد و او در طول سال های مربیگری 

اش به آنها عادت کرده است.
در صدر  بارسلونا  به  نسبت  برتری  امتیاز  دو  و  امتیاز   61 با  اکنون  رئال 
جدول رده بندی لیگ قرار دارد و بیلبائو هم با 30 امتیاز رده دهم جدول 
را در اختیار گرفته است. 9 دیدار پیشین این دو تیم در همه رقابت ها با 

هشت پیروزی برای رئال مادرید و یک تساوی پایان یافته اند.
مورد  در  صحبت  به  بازی  از  پیش  خبری  نشست  در  آنچلوتی  کارلو 
ایستگاهی از دست رفته اش پرداخت.  کریستیانو رونالدو و ضربه های 
رونالدو 51 ضربه کاشته اخیر خود را هدر داده است. آنچلوتی در این 
چپ  سمت  در  که  هایی  ضربه  رونالدو،  که  است  روشن  گفت:  زمینه 
محوطه جریمه است را می زند و گرت بیل هم ضربه های دیگر را می 

زند. هدر رفتن آنها مهم نیست.
سرمربی ایتالیایی رئال مادرید در مورد نگرانی هایش از نتیجه های اخیر 
تیمش هم اظهار داشت: به تیمم اطمینان دارم. در بخش بسیار مهمی از 
فصل قرار داریم. از حاال، همه دیدارهای ما حیاتی هستند. در صدر جدول 
ایم. سال  اروپا گرفته  در  نتیجه خوبی هم  و  داریم  قرار  لیگ  بندی  رده 
گذشته جام های زیادی فتح کردیم و در سال جاری هم اطمینان زیادی به 
تیمم دارم. بر این باور هستم که در پایان فصل می توانیم موفقیت هایی 
هم  خانه  در  ویارئال  مقابل  گذشته  هفته  تساوی  مورد  در  باشیم.  داشته 
باید بگویم اکنون در هفته جدیدی هستیم. تیمم در رویارویی با بیلبائو به 
سختی تالش خواهد کرد تا پیروز میدان باشد. به انتقادهایی که از من در 
دوران مربیگری ام شده عادت کرده ام. بدون شک این آخرین باری هم 
نیست که از من انتقاد می شود. صحبت رسانه ها به هیچ وجه روی رفتار 

من و یا اعتمادم به تیم تاثیری نخواهد داشت.

وی افزود: هر دیدار، داستان مخصوص خودش را دارد. در برخی بازی 
ها تیم تان خیلی خوب شروع می کند و موفق است اما در تعدادی از 
می خواهیم  همواره  ما  است.  فوتبال  از  بخشی  این،  نیست.  اینطور  آنها 
دیدارهایمان را با قدرت باالیی آغاز کنیم اما نمی توان در همه رویارویی 
هایمان بهترین نمایش را داشته باشیم. در دیدار با بیلبائو نیز با همان شیوه 
حریفان  گذاشتن  فشار  تحت  در  تیم  این  زیرا  شد  میدان خواهیم  راهی 
بسیار خوب عمل می کند. باید بتوانیم توپ را از دسترس آنها دور نگه 
داریم. بازیکنانم در رویارویی با بیلبائو از همان ابتدای بازی برای رسیدن 
به اهدافی که مشخص کرده ایم تالش می کنند. ما در بازی های خارج از 
خانه، بهترین نتیجه ها را نسبت به سایر تیم ها گرفته ایم که نتیجه تالش و 
قدرت و اشتیاق ما برای رسیدن به پیروزی است. باید از فشاری که بیلبائو 
روی تیم ما وارد خواهد کرد خالص شویم. آنها در ورزشگاه خودی بازی 
می کنند و کسب پیروزی در سن مامس همیشه برای همه تیم ها سخت 

بوده است. ما تالش مان را انجام خواهیم داد.
تیم هایی که توانایی قهرمانی در فصل جاری رقابت  آنچلوتی در مورد 
های لیگا را دارند نیز عنوان کرد: رئال مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید 
توانایی قهرمانی را دارند. اگر هم ما نتوانیم در پایان فصل، جام قهرمانی 
داد.  خواهند  انجام  را  کار  این  تیم  دو  این  از  یکی  ببریم،  سر  باالی  را 
های  گل  بتوانیم  باید  لیگ،  در  قهرمانی  و  منظور  این  به  رسیدن  برای 
گل  زدن  در  گذشته  به  نسبت  کمی  اخیر  دیدار  چند  در  بزنیم.  بیشتری 
افت داشتیم. نتوانستیم توپ را از عقب زمین به مهاجمان برسانیم. همین 
دروازه حریفان  زیادی روی  های  موقعیت  نتوانیم  موضوع موجب شده 
با بازیکنانم در این زمینه صحبت کردم. حتی یک فرصت  داشته باشیم. 
بازی  پایان  در  تیم  پیروزی یک  به  منجر  تواند  روی دروازه حریف می 
شود. شنیدم که برخی ها می گویند تیم، مهمتر از هر چیز دیگری در یک 
باشگاه است. همین مساله در باشگاه ما نیز وجود دارد. بازیکنان هم این 
موضوع را درک می کنند. خسه به خاطر قرار نگرفتن در ترکیب تیم کمی 

ناراحت بود. با او صحبت کردم و همه چیز حل شد.
و  یوونتوس  میالن، چلسی،  های  تیم  پیشتر سرمربی  که  آنچلوتی  کارلو 
رییس  پرس،  فلورنتینو  حمایت  مورد  است،  بوده  نیز  ژرمن  سن  پاری 
باشگاه رئال مادرید قرار دارد. او در این زمینه خاطر نشان کرد: از روز 
حمایت  مورد  همه  سوی  از  کردم  احساس  آمدم،  رئال  به  که  نخستی 
قرار گرفتم. به بیان دیگر، تجربه ام به من کمک می کند تا وقتی از من 
انتظارهایی وجود دارد، به بهترین شکل از پس آن برآیم. همین موضوع به 

من کمک کرده تا بتوانم سه بار در لیگ قهرمانان اروپا، جام بگیرم.
آنچلوتی در پایان در مورد بازگشت سرخیو راموس و خامس رودریگس 
ندارد.  کردن  بازی  توانایی  هنوز  خامس  کرد:  اعالم  نیز  تیم  ترکیب  به 
راموس هم یکشنبه به تیم باز می گردد و مقابل لوانته می تواند به میدان 

برود.

تنها  بوسکتس  سرجیو  دیدگی  آسیب  از  پس 
بارسلونا  دفاعی  کارهای  در  اتکا  قابل  بازیکنی 
ماسکرانوی  خاویر  آینده  دیدارهای  برای 

آرژانتینی است.
دیدگی  آسیب  تنها موجب  نه  پینا  توماس  تکل 
سرخیو بوسکتس از ناحیه قوزک پا شد، که به 
سیستم چرخشی لوییس انریکه در بارسلونا نیز 
دید،  آسیب  بوسکتس  که  آن  از  پس  داد.  پایان 
انریکه به تنها هافبکی که می تواند اعتماد کامل 
داشته باشد، خاویر ماسکرانو است. این بازیکن 
آرژانتینی باید یک گام از خط دفاع جلوتر آمده 
و در خط هافبک به میدان برود. او بدون شک 
باید در سه دیدار آینده کاتاالن ها و بدون داشتن 
ماسکرانو  اگر  البته  کند.  بازی  استراحتی  هیچ 
بتواند آمادگی باالی خود را حفظ کند، باید در 

ال کالسیکو نیز حضور داشته باشد.
در واقع آسیب دیدگی بوسکتس تمام برنامه های 
اعضای کادر فنی بارسلونا را به هم ریخته است. 
بارسلونا  هفته  این  دیدار  در  می خواستند  آنها 
از  تا  بدهند  استراحت  وی  به  وایکانو  رایو  با 
بوسکتس در دیدار با ایبار که هفته آینده برگزار 
می شود استفاده کنند. دلیل این برنامه های کادر 
فنی بارسلونا نیز به خاطر مدل بازی ایبار است 
که ضدحمله های خطرناکی روی دروازه حریفان 
با  می خواستند  دستیارانش  و  انریکه  می زند. 
دیدار،  آن  در  بوسکتس  قابلیت های  از  استفاده 
برنامه های تاکتیکی حریف را به هم بریزند و پس 
از آن، از ماسکرانو در رویارویی با منچسترسیتی 

و رئال مادرید استفاده کنند.
به  آن  در  ماسکرانو  که  دیدارهایی  هنوز  البته 
طور  به  اما  نشده  مشخص  رفت  خواهد  میدان 
قطع او در دیدار با رایو وایکانو در ترکیب تیمش 
به میدان خواهد رفت. به عالوه، شرایط آسیب 
نشده  مشخص  تاکنون  هم  بوسکتس  دیدگی 
وی  آیا  نمی دانند  اناری ها  و  آبی  فنی  کادر  و 
می تواند در رویارویی با رئال مادرید به ترکیب 
تیمش بازگردد یا نه. به همین دلیل ماسکرانو در 
تمامی دیدارهای پیش رو کاتاالن ها بازی خواهد 

کرد.
گزینه دیگری که پیش روی لوییس انریکه قرار 
دارد، استفاده از سرجی سمپر، هافبک تیم دوم 
بارسلونا است. این بازیکن که محصول آکادمی 
جوانان باشگاه بارسلونا است، پیشتر و در یکی 
تیم فرا  به  نیز  اروپا  لیگ قهرمانان  از دیدارهای 
البته  سمپر  بود.  رفته  میدان  به  و  شده  خوانده 
رایو  با  دیدار  برای  بارسلونا  بازیکنان  همراه  به 
وایکانو سفر نکرده است زیرا تیم دوم بارسلونا 
باید در دیداری مهم به مصاف لوگو برود تا بتوان 
با پیروزی در آن دیدار، کمی خود را از منطقه 
سقوط به دسته پایین تر دور کند. البته انریکه دو 
به  می تواند  که  دارد  تیمش  ترکیب  در  بازیکن 
آنها در پست بوسکتس بازی دهد. ایوان راکیتیچ 
و ژاوی هرناندس می توانند در این منطقه بازی 
انریکه به هیچ وجه به  اما به نظر می رسد  کنند 
عالقمند  منطقه  این  در  بازیکن  دو  این  حضور 

نیست.

آنچلوتی: 
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به  مرسی ساید  قرمزپوشان  ایرلندی  سرمربی 
کاپیتان تیمش هشدار داد باید برای پس گرفتن 

جای خود در ترکیب تیم بجنگد.
استیون جرارد پس از یک ماه خانه نشینی به دلیل 
مصدومیت همسترینگ اکنون آماده بازگشت به 
میادین است اما برندان راجرز، سرمربی لیورپول 
به  بازگشتش  نکند  تصور  که  داده  او هشدار  به 
به  او  بازگشت  بودن  قطعی  معنای  به  تمرینات 

ترکیب اصلی تیم است.
فصل  آخرین  کردن  سپری  حال  در  جرارد 
حضورش در آنفیلد پیش از سفر به آمریکا برای 
این  اما  است  گلکسی  لس آنجلس  تیم  در  بازی 
بودن  ثابت  برای  دلیلی  راجرز  نظر  به  موضوع 
جایگاه کاپیتان مرسی سایدی ها در ترکیب اصلی 

تیم نیست.
بازیکنی  هیچ  ما  تیم  در  داشت:  اظهار  راجرز 
در  حضور  برای  خدایی  حقی  که  ندارد  وجود 
بازیکنان  همه  باشد.  داشته  تیم  اصلی  ترکیب 
باید  تیم  اصلی  ترکیب  در  گرفتن  قرار  برای  ما 

بجنگند. شاید این موضوع برای برخی از مردم 
و  من  برای  مطمئنًا  اما  باشد  بزرگ  مسئله  یک 

حتی برای خود استیون نیست.
تیم  خدمت  در  بازیکنی  استیون  افزود:  راجرز 
به  است  نشسته  نیمکت  روی  او  اگر  و  است 
و  داشته  خوبی  وضعیت  تیم  که  بوده  دلیل  آن 
همه  که  می کنم  فکر  است.  کرده  بازی  خوب 
احترام  آن  به  و  می کنند  درک  را  موضوع  این 

می گزارند.
سرمربی ایرلند لیورپولی ها در پاسخ به این سؤال 
سه  جرارد  که  است  درست  آیا  او  نظر  به  که 
نیمکت  آنفیلد را روی  پایانی حضورش در  ماه 
سپری کند، عنوان کرد: برای من مهمترین چیز 
آماده  هنوز  او  است.  استیون جرارد  بودن  آماده 
به  او  که  است  آن  اولویت  ما  برای  و  نیست 
بودن  خوب  یا  بد  مورد  در  برگردد.  تمرینات 
این  او  از خود  بهتر است  نیمکت نشینی اش هم 
سؤال را بپرسید. جرارد بازیکنی فوق العاده است 

که بازگشتش به تیم ما را قویتر می کند.

رئال مادرید به جذب لواندوفسکی عالقه دارد و حاضر 
 45 لهستانی  مهاجم  این  گرفتن  خدمت  به  برای  است 

میلیون یورو پرداخت کند.
فرانسوا گایاردو که از کارشناسان فوتبال اسپانیا و آگاه 
به نقل و انتقاالت بازیکن است در یک برنامه ورزشی 
پربیننده اسپانیا اعالم کرد که رئال مادرید عالقه زیادی به 
جذب روبرت لواندوفسکی ستاره لهستانی بایرن مونیخ 
میلیون یورو  با 45  تابستان  را در  او  دارد و می خواهد 

جذب کند.
یورو  میلیون   45 به  لواندوفسکی  قیمت  گفت:  او 
بازیکن  این  بتواند  اینکه  برای  مادرید  رئال  رسد.  می 
سرشناس را جذب کند باید یکی از ستاره های سرشناس 

خود در خط حمله را بفروشد.
بازیکنی مهم در پروژه  ادامه داد: لواندوفسکی  گایاردو 
با این بازیکن لهستانی  جدید فلورنتینو پرس است. او 
وارد مذاکره شده است. لواندوفسکی دوست ندارد در 
رئال  تا  است  شده  باعث  همین  و  بماند  مونیخ  بایرن 

مادرید به دنبال جذب او باشد.
لواندوفسکی در دورتموند نمایش خیره کننده ای داشت 
و در دیدار برابر رئال مادرید در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا توانست چهار گل به ثمر رساند. او پس از کش و 
قوس های زیاد سرانجام به بایرن مونیخ پیوست اما در 
این تیم نتوانسته است که نمایش خوبی داشته باشد و 
انتظارات را برآورده کند. رسانه های آلمانی از اختالف 
او با پپ گواردیوال سخن به میان می آورند و این باعث 
شده است تا احتمال جدایی این مهاجم لهستانی از بایرن 
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محمداکرام اندیشمند 
از  نور  عطامحمد  معیارهایی،  چه  با  بشر  حقوق  دیدبان 
فرماندهان پیشین مجاهدین و نیروهای مقاومِت ضد طالبان و 
القاعده و والی والیت بلخ را در قطار ناقضیِن حقوق بشر قرار 
داده است؟ نقض حقوق بشر از دیدگاه این دیدبان چیست؟ 
ایجاد  در  موفقیت  و  ثبات  و  امنیت  تأمین  در جهت  توانایی 
زمینه های بهتِر توسعه و پیشرفِت اقتصادی در حوزۀ مدیریت 
کرسی  در  رشوت ستانی  از  اجتناب  مسوولیت؟!  قلمرِو  و 
والیت به حیث والی؟! جلوگیری از زرع، قاچاق و گسترش 
مواد مخدر به خصوص زرع و تولید تریاک در ساحۀ مدیریت 
و والیت؟! مقاومت در برابر طالبان، القاعده و سایر گروه های 
دیدبان  غربِی  تمویل کننده گاِن  و  اربابان  ظاهراً  که  تروریستی 
حقوق بشر این گروه ها را گروه های تروریستی می خوانند؟! 

آیا دیده های دیدبان حقوق بشر، مدیریت و ادارۀ عطا محمد 
نور والی والیت بلخ را در سیزده سال اخیر ـ که در مقایسه 
با تمام والی ها و والیات افغانستان در تمام عرصه های امنیتی، 
ـ  تبارزیافته  موثرتر  اجتماعی موفق تر و  اقتصادی، سیاسی و 
نقض حقوق بشر مشاهده کرده است؟ اگر دیده های دیدبان 
حقوق بشر چنین مشاهده کرده باشد، بدون تردید دیده های 
این دیدبان، معیوب، ناقص و یا ریاکار و دروغین است. اگر 
خود  داوری  و  مشاهده  این  درستی  بر  بشر  حقوق  دیدبان 
و  بشر  حقوق  رعایت  معیارهای  آن صورت  در  دارد،  اصرار 
نقض حقوق بشر از دیدگاه این دیدبان، معیارهای متعارف و 

معمول نمی باشد. شاید معیار شناخت و داورِی دیدبان حقوق 
بشر در عدم نقض حقوق بشر در افغانستان، به پیوند و روابط 
تروریستی  گروه های  با  مسوولیت  و  صاحب صالحیت  افراد 
چون طالبان و القاعده برمی گردد و یا با مافیای تولید و قاچاق 

مواد مخدر و باندهای آدم ربایی و بی ثبات سازی؟
 اگر دیدبان حقوق بشر از این زاویه به مدیریت و عمل کرد 
ضد  مقاومِت  مقتدر  و  معروف  فرماندهان  از  نور  عطامحمد 
هیچ  بدون  دارد،  نگاه  بلخ،  والیت  والی  و  القاعده  و  طالبان 
شک و ابهامی، آقای نور همچنان در صف نخسِت مبارزه و 
بیـداد و وحشِت گروه های تروریستی ایستاده  مقاومت علیه 
و  اداره  حوزۀ  در  تریاک  تولید  و  زرع  از  همچنان  او  است. 
مدیریتش جلوگیری می کند و راه را به روی مافیای بدامنی و 

بی ثبات سازی می بندد!
در  بشر  حقوق  دیدبان  اصلی  انگیزه های  هنوز  که  حالی  در 
بشر  حقوق  ناقضین  از  را  بلخ  والیت  والی  که  گزارش  این 
گزارش  این  ریشه های  امیـدواریم  است،  ناروشن  می خواند، 
آب  استخباراتی  و  سازمان های جاسوسی  اهداِف  و  نیات  از 
القاعده و  نخورد که به عنوان پدران و مادراِن اصلی طالب، 
داعش در صدد اعزام و انتقال آن ها به آسیای میانه و فراتر از 
آن شده باشند. در این صورت، آدم هایی همچون عطامحمد 
نور از زبان نهادهایی چون دیدبان حقوق بشر، ناقض حقوق 
بشر معرفی می شوند تا بستر عبور و انتقاِل این گروه های سر 

بُر به جغرافیای مورد نظر آن سازمان ها، هموار گردد.

دیدههایریاکار
ودروغیِندیدباِنحقوقبشر

بازگشِتگستردۀمهاجرینافغانیازپاکستان

نخستینزنافغانیجایزۀبینالمللیشجاعترادریافتکرد

علیه  پاکستان  پولیس  سختگیرانه  اقدامات 
مهاجرین  تا  شده  سبب  افغانی  مهاجرین 
بازگشت  به  اقدام  گسترده  طور  به  افغانستانی 

کنند.
حدود یک ماه پیش نیز نزدیک به سیصد هزار 
خشونت  دلیل  به  افغانستان  شهرواندان  از  نفر 
بودند  کرده  بازگشت  به  اقدام  پاکستان  پولیس 
هماهنگی  بدون  و  گسترده  بازگشت  این  که 
مشکالت فراوانی را برای دولت کابل به وجود 

آورد.
بر  منفی  تأثیر  امر  این  معتقدند  کارشناسان 
زیرا  دارد،  نیز  پاکستان  اقتصادی  فعالیت های 
قسمت عمده یی از بازار پایتخت پاکستان تحت 

کنترل مهاجرین افغانی می باشد.
بر اساس این گزارش، مهاجرین افغانستانی 30 
الی 35 سال است که ساکن شهرهای اسالم آباد 
بازار  اصلی  گرداننده گان  و  هستند  راولپندی  و 
پارچه و  از جمله  کاالهای چینی  الکترونیک و 
بخش  در  همچنین  می باشند.  نیز  چینی  ظروف 
در  افغانی  مهاجرین  فعالیت  نیز  نقل  و  حمل 

آنان  خروج  که  است  چشمگیر  بسیار  پاکستان 
می تواند دردسرهایی برای پاکستان ایجاد نماید.

حالی  در  پاکستان  اخیر  سختگیری های  تمامی 
است که طبق توافق یک ماه پیش سرتاج عزیز 
موسی زی  جانان  با  پاکستان  ملی  امنیت  مشاور 
سفیر افغانستان در اسالم آباد، قرار بود مهاجران 
پاکستان  در   2015 سال  آخر  تا  افغانستانی 
اخراج  زور  به  را  آنها  کسی  و  نمایند  زنده گی 
آنها  بازگشت  برای  مناسب  شرایط  تا  ننماید 

فراهم گردد.

وزارت خارجه امریکا به مناسبت هشت مارچ، روز 
زن  پیلوت  نخستین  رحمانی،  نیلوفر  به  زن،  جهانی 

افغان جایزه زن شجاع سال 2015 را داد.
وزارت خارجه امریکا به مناسبت هشت مارچ، روز 
زن  پیلوت  نخستین  رحمانی،  نیلوفر  به  زن،  جهانی 
وزارت  داد.  را   2015 سال  شجاع  زن  جایزه  افغان 
خارجه امریکا به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی 
افغان  زن  پیلوت  نخستین  رحمانی،  نیلوفر  به  زن، 

جایزه زن شجاع سال 2015 را داد.
در  امریکا  خارجه  وزارت  معاون  هیگنباتم،  هیگر 
مراسمی که به همین مناسبت در واشنگتن دی سی 
برگزار شده بود، نیلوفر رحمانی را شجاع ترین بانوی 

افغان خواند که با وجود تهدیدات طالبان 
افغانستان  هوایی  نیروهای  صفوف  به 
کردن  بهتر  به  را  خود  تعهد  و  پیوست 
در  کشورش  دختران  و  زنان  وضعیت 

آینده نشان داد.
از سراسر  نه زن دیگر  به  این مراسم  در 
جهان که به عنوان زن شجاع سال انتخاب 

شده بودند جایزه داده شد.
یک  و  بیست  اکنون  که  رحمانی،  نیلوفر 
ساله است در سن هجده سالگی به نیروی 
هوایی افغانستان پیوست و با سپری کردن 
تمامی مراحل آموزشی، به عنوان نخستین پیلوت زن 

افغان شناخته شد.
وزارت خارجه ساالنه از سراسر جهان به ده زن که بر 
اساس شایستگی و شجاعتی که از خود نشان داده و 
فعالیت خوبی در زمینه های مختلف از جمله رهبری، 
نهادینه کردن صلح، حقوق بشر، تقویت زنان، عدالت 
و دیگر فعالیت ها در بخش حقوق زن داشته، جایزه 

معتبر بین المللی زن شجاع سال را اهدا می کند.
پیلوت  نیلوفر رحمانی، نخستین  افغانستان  از  امسال 
زن افغانستان در لیست زن شجاع سال 2015 جای 
گرفت. سال گذشته داکتر نسرین اوریا خیل، رییس 

شفاخانه ماللی در کابل این جایزه را دریافت کرد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار


