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از  یکی  و  ناتو  نیروهای  معاون  شافنر  ویلسون 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  فرماندهان 
گفت: تغییرات در سطح رهبری و بازسازی مهم 
میان واحدهای ارتش افغان که در والیت هلمند 

با طالبان می جنگند، در حال اجرا می باشد.
این  جنوب  در  افغانستان  ارتش  افزود:  شافنر 
حال  در  مهم  فرماندهان  جایگزینی  با  کشور 

بازسازی می باشد.
این جنرال امریکایی در مصاحبه با آسوشیتدپرس 
ادامه داد: دالیل تغییر مقامات مهم در یگان های 
215 میوند در هلمند، ترکیبی از بی کفایتی، فساد 

و عدم موثربودن آنها بود.
وی بیان کرد: وزارت دفاع افغانستان جایگزینی 
را  هلمند  در  مستقر  یگان های  ارشد  فرماندهان 

تأیید کرده است.
در ماه های اخیر طالبان شدت حمالت خود در 

جنوب کشور را افزایش داده است.
همچنین نشست های 4 جانبه متشکل از امریکا، 
چین، پاکستان و افغانستان برای یافتن راه حلی 

به منظور پیشبرد روند صلح برگزار شده است.
قطر  در  پگواش  کنفرانس  در  شرکت  با  طالبان 
شروطی را برای شرکت در مذاکرات صلح اعالم 
کردند که مهمترین آنها خروج نیروهای خارجی، 
ایجاد سیستم اسالمی، به رسمیت شناختن دفتر 
تحریم های  لغو  و  زندانیان  آزادی  آنها،  سیاسی 

سازمان ملل می باشند.

جنرال امریکایی:
فرماندهان بی کفایت و فاسد 

ارتش در جنوب عوض می شوند
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حمله  در  گفت:  پاکستان  وزیر  نخست  نوازشریف 
تروریستی به دانشگاه »باچا خان« هیچ اتهامی متوجه 
دولت کابل نیست، فقط چند تروریست از افغانستان 

در این حمله نقش داشتند.
نخست  شریف  نواز  پاکستان،  روزنامه  گزارش  به 
در  گفت:  رسانه ها  با  گفت وگو  در  پاکستان  وزیر 
پختونخواه  خیبر  ایالت  باچا خان  دانشگاه  به  حمله 
پاکستان هیچ اتهامی متوجه دولت افغانستان نیست. 
فقط چند تن از تروریست ها از افغانستان وارد خاک 
پاکستان شدند و دست به انجام این حادثه تروریستی 

زدند. 
افغانستان مستحکم و پایدار به  وی در ادامه افزود: 
اسالم آباد کمک می کند. باید حمالت تروریستی از 
دو طرف مرزهای دو کشور به خوبی کنترل شود. ما 
با دولت افغانستان تفاهم نامه مبارزه با تروریست ها را 
داریم و دو کشور اجازه نخواهند داد که سرزمینشان 

بر علیه دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
حادثه  دادان  رخ  از  بعد  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
را  هند  آباد  اسالم  خان«  »باچا  دانشگاه  تروریستی 
کشور  دو  ندانست.  تروریستی  حادثه  این  مسوول 
نباید در امور داخلی هم مداخله کنند. درباره حمله 
تروریستی به پایگاه هوایی »پتان کوت« ایالت پنجاب 
شده  فراهم  هند  سوی  از  مستنداتی  و  شواهد  هند 
حال  در  مستندات  این  درباره  تحقیقات  که  است 
انجام است. ما در تحقیق درباره این واقعه تروریستی 
پیشرفت های خوبی داشته ایم. تیم تحقیقاتی پاکستان 

بزودی عازم هند خواهد شد.  
دانشگاه  به  تروریستی  حمله  در  است  ذکر  به  الزم 
نفر   2۰ پاکستان  پختونخواه  خیبر  ایالت  خان  باچا 
کشته و ۶۰ نفر زخمی شدند. 4 تن از تروریست ها 
نیز در درگیری با نیروهای امنیتی پاکستان به هالکت 
تروریستی  حمله  این  همدستان  از  نفر   ۳ رسیدند. 
دستگیر  پاکستان  ارتش  امنیتی  نیروهای   توسط  نیز 

شدند.

نوازشریف در پیوند به حمله به دانشگاه باچا خان:

اتهامی متوجه کابل نیست

پیامدهای کنفرانس« پکواش«



 نگاه به سابقۀ مذاکره با طالبان که در دهۀ نود میان 
ضد  مقاومت  جبهۀ  و  مجاهدین  دولت  و  ها  آن 
مذاکرات  که  دهد  می  نشان  یافت،  انجام  طالبان 
آن ها هیچ گاه برای صلح نبوده است. طالبان هر 
تقویت  در جهت  زمان  برای کسب  یا  را  مذاکره 
و  اسیران  رهایی  جهت  در  یا  و  خود  نیروی 
تازه  ارائه شرایط  اند.  انجام داده  زندانیان خویش 
از سوی طالبان دیروز در شهر دوحه پایتخت قطر 
برای مذاکره با دولت افغانستان حکایت از همین 
صلح  جهت  در  مذاکره  پدیدۀ  به  طالبان  رویکرد 
و حتی  کابل  برای  آن  پذیرش  که  شرایطی  دارد. 
به  بسیار سخت و دشوار است: 1-  امریکایی ها 
اسالمی  امارت  سیاسی  دفتر  شناختن  رسمیت 

افغانستان یعنی گروه طالبان در قطر
. 2- خارج کردن نام رهبران طالبان از لیست سیاه 

سازمان ملل متحد.
یا  بازداشت  برای  شده  تعیین  جوایز  حذف   -۳  

ازبین بردن برخی رهبران و فرماندهان طالبان.

4- آزادی زندانیان طالبان
را  آن  تبلیغات ضد طالبان که  به  دادن  پایان   -5 

تبلیغات زهر آگین خوانده اند.
 بدون تردید طراح اصلی این شرایط پاکستان است 
که پذیرش آن شرایط از سوی دولت افغانستان و 
امریکایی ها، طالبان را در سطح بین المللی از یک 
گروه  یک  عنوان  به  تروریستی  جنگجوی  گروه 
سیاسی و هم وزن دولت افغانستان تغییر می دهد 
و از آن بعد موقعیت و دست پاکستان را بیشتر از 
بیش در حمایت از این گروه باز می گذارد. نکتۀ 
این  ارائه  عقب  در  پاکستان  نقش  از  حکایت  که 
شرایط دارد به موقعیت حساس و ناگزیری دولت 
افغانستان بر سر مذاکرات صلح با مشارکت امریکا 
برای  مذاکره  از  افکار عمومی  و حمایت  و چین 
صلح بر می گردد. پاکستان به خوبی دریافته است 
دولت  سوی  از  طالبان  شرایط  پذیرش  عدم  که 
افغانستان در چنین اوضاع چندان آسان و راحت 
نیست. کابل نمی تواند با نه گفتن به شرایط طالبان 

به روند مذاکرات چهارجانبه که قرار است سومین 
دور آن تا دو هفتۀ دیگر در اسالم آباد از سر گرفته 
شود، نقطۀ پایان بگذارد. از طرف دیگر، پذیرش 
این شرایط برای دولت افغانستان بسیار ناگوار تر 
و دشوار تر از عدم پذیرش آن است. هیچ تضمینی 
وجود ندارد که طالبان پس از آن به مذاکرات صلح 
با دولت افغانستان ادامه دهند و یا پس از دستیابی 
توافق  به  به دستیابی  ملزم  را  این شرایط خود  به 
صلح با کابل بدانند. ناگواری و دشواری پذیرش 
شرایط طالبان برای دولت افغانستان به همین نقطه 
بر میگردد که در واقع دولت در چنین حالت به 
قول ضرب المثل عامیانه در افغانستان، هم »حریف 
را از دست می دهد و هم قمار را می بازد«. شرایط 
طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان، زمام دار و 
یا زمام داران این دولت را در بن بست و دو راهی 
سختی قرار می دهد. شاید یگانه راه بیرون رفت از 
این بن بست و عبور از سختی های این دوراهی، 
تضمین های سه طرف دیگر مذاکرات چهارجانبه 
یعنی پاکستان، امریکا و چین باشد تا کابل را قانع 
و مطمئن سازند که بهای پذیرش شرایط طالبان، 
صلح است. اما سوال این جا است که آیا این سه 
به  را  تضمین  این  پاکستان  به خصوص  و  طرف 

کابل خواهد داد؟

بارو  این  بر  افغانستان  نماینده ویژه سازمان ملل در 
اجرای  بدون  افغانستان  انتخابات  نظام  که  است 
صورتی  این  در  مردم  و  بوده  بی اعتبار  اصالحات 

تمایلی برای شرکت در این روند نخواهند داشت.
متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  هیسم  نیکوالس   
انجام اصالحات  به ضرورت  اشاره  با  افغانستان  در 
این  اگر  که  می گوید  افغانستان  انتخاباتی  نظام  در 
افغانستان نسبت به  اصالحات صورت نپذیرد مردم 

این روند بی باور خواهند شد. 
نظام  اصالح  است  مهم  آنچه  داشت:  اظهار  هیسم 
انتخاباتی، پیش از برگزاری هر انتخاباتی در افغانستان 
است و تمام طرف های دخیل در موضوع انتخابات 

نیز خواهان اصالحات انتخاباتی  هستند. 
بدون  انتخابات  اگر  که  داریم  باور  افزود:  وی 
آسیب  انتخابات  اعتبار  شود،  برگزار  اصالحات 
انتخابات،  در  شرکت  برای  مردم  و  دید  خواهد 

میل شان را از دست خواهند داد. 

اجرایی حکومت  رییس  عبداهلل  عبداهلل  این  از  پیش 
وحدت ملی افغانستان اعالم کرده بود که حکومت 
و  پارلمانی  انتخابات  تا  است  آماده  کشور  این 
که  گفت  اما  کند  برگزار  را  ولسوالی ها  شوراهای 
انتخابات  از  دور  این  در  باید  انتخاباتی  اصالحات 

اجرا شود. 
عبداهلل اظهار داشت: برگزاری انتخابات و اعالم نتایج 
فقط زمانی می تواند ارزش داشته باشد که اصالحات 
انتخابات که کمیته گزینش آن را تهیه کرده به مرحله 

اجرایی گذاشته شود.
بود  گفته  نیز  رییس جمهوری  اشرف غنی  محمد 
خزان  و  تابستان  بین  در  است  آماده  حکومت  که 
بود که  اما گفته  کند  برگزار  را  انتخابات  آینده  سال 
صالحیت تعیین زمان مطابق قانون به عهده کمیسیون 

مستقل انتخابات است.
در همین حال یوسف نورستانی، کار کمیته گزینش 
را غیرقانونی خوانده و گفته است که پیشنهادات و 

اعتبار  طرح های این کمیته برای این کمیسیون فاقد 
است. 

کنونی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  بود  گفته  وی 
براساس قانون فعالیت دارد و کمیسیون اصالح نظام 
انتخاباتی و کمیته گزینش براساس تفاهم سیاسی به 

وجود آمده اند. 
به گفته او با رد فرمان رییس جمهور افغانستان برای 
مجلس  سوی  از  اساسی  قانون  تعدیل  و  اصالح 
نظام  اصالح  کمیسیون  نهاد  دو  دیگر  نماینده گان، 

انتخاباتی و کمیته گزینش قانونی نیستند. 
آغاز به کار کمیته گزینش انتخابات افغانستان بخشی 
از توافقنامه دولت وحدت ملی و دومین قدم برای 
اصالح نظام انتخاباتی افغانستان است که بعد از آغاز 
به کار کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی، برداشته 

می شود. 
انتخابات  بحران  از  پس  که  می رسد  نظر  به  حال 
جنجالی 2۰14 ریاست جمهوری افغانستان، موضوع 
و  حکومت  میان  اختالف  و  انتخاباتی  نظام  اصالح 
کمیسیون مستقل انتخابات چالش تازه یی ایجاد کرده 

است.
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کشور  در  مهم  و  غم انگیز  رویداد  یک  شکل گیری  با 
ریاست جمهوری سعی می کند از مسوولیت هایی که دارد کنار 
برود. یعنی اصالح نهادهای انتخاباتی و توزیع شناسنامه های 
از وظایف اصلی حکومت  توافق نامه سیاسی  بنیاد  بر  برقی، 
اصالحات  ایجاد  روی  هم  باری  هر  و  است  ملی  وحدت 
انتخاباتی تأکید می شود، اما کار آن آغاز نمی گردد؛ بل به تاخیر 
انداخته می شود و مانعی هم در برابر آن قرار داده می شود. 
توزیع  از  به هدِف حمایت  فعالیت ها  روزها،  این  در  اگرچه 
شناس نامه های برقی در صفحاِت اجتماعی و رسانه ها بیشتر 
به هدِف اعتراض به تعویق و بهانه تراشی در این پروسه نضج 
گرفته  که همه از نوعی نگرانی در میاِن مردم حکایت دارند. 
نهادهای  در  اصالحات  پروسۀ  از  حمایت  دیگر،  طرف  از 
انتخاباتی نیز روز به روز باال گرفته است. بهانه تراشی هایی که 
روی شناسنامه های برقی صورت گرفته است، سبب شده تا 

این روند ملی به تأخیر انداخته شود.
اما حاال که بحث های انتخاباتی یک بارِ دیگر در کشور داغ 
شده، معلوم می شود که وضعیت آن گونه که فکر می شد، به نفع 
جریاِن اصالح طلبی قرار ندارد. واضح است که قدرت هایی از 
کمیسیوِن انتخابات حمایت می کنند و این کمیسیون به تازه گی 
جرأت یافته و در حاِل اجرای مانور علیه کسانی ست که دم از 

اصالحات انتخاباتی به عنواِن یک ضرورت می زنند.
می  دانیم که دست های قدرتمندی از کمیسیون های انتخاباتی 
حمایت می کنند؛ زیرا این کمیسیون ها در جریاِن نزدیک به 
فکر  که  بودند  کرده  اختیار  چنان سکوت  گذشته  ساِل  یک 
مصادره  نفِع خود  به  را  بتوانند وضعیت  به ساده گی  نمی شد 
نمایند؛ ولی حاال این حس به وجود آمده که قدرت هایی در 
حمایت از کمیسیون های انتخاباتی قرار گرفته اند. در این که 
از  مختلف  دالیِل  به  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
ندارد.  وجود  شکی  می کنند،  دفاع  انتخاباتی  کمیسیون های 
و  اساسی  قانون  از  دفاع  بهانۀ  به  اعضای مجلس  از  عده یی 
با کمیسیون های  معاملۀ سری  انتخابات، می خواهند در یک 
انتخاباتی، آیندۀ خود را در انتخابات ضمانت کنند، اما تنها 
حمایِت این عده از اعضای مجلس نماینده گان کافی نیست 
توجیه  را  انتخابات  کمیسیون  فعلِی  جسارِت  و  جرأت  که 
کارمندان  به  از رویداد حمله  به هر صورت حاال پس  کند. 
و  برقی  دیگر بحث شناسنامه های  بار  تلویزیون طلوع، یک 
است.  شده  سپرده  فراموشی  به  انتخاباتی  نهادهای  اصالح 
جمهوری  رییس  که  تاهنگامی  می گوید،  هم  گزینش  کمیتۀ 
همه  این ها  نمی توانند.  داده  انجام  را  کاری  هیچ  نخواهد 
نشانه های یک سناریوی تازه برای برهم زدِن روند اصالحات 
با  که  سناریویی  باشد؛  می تواند  انتخاباتی  کمیسیون های  در 
چنان  را  جامعه  دارد  تالش  و  شده  تهیه  ظرافت  و  مهارت 
دچار سرگیچه کند که اصاًل کسی به یاد نیاورد که اصالحات 
این  اساس  بر  می شد.  انجام  باید  چرا  و  بود  چه  انتخاباتی 
سناریو، جامعه باید دچار فراموشی و ویرانی ذهنی شود که 
و  نویسنده گان  سناریو،  این  نیاورد.  یاد  به  دیگر  را  گذشته 
طراحاِن زبردستی دارد که همه چیز را می خواهند محاسبه شده 

انجام دهند.
بر اساس سناریوی تازه، نخست بحث منتفی شدِن اصالحات 
انتخاباتی از مجلس نماینده گان باید آغاز می شد تا عماًل گفته 
اصالحات  پروسۀ  لغو  خواهان  مردم  نماینده گان  که  شود 
در  که  انتخابات  کمیسیون  مشاوران  از  یکی  انتخاباتی  اند. 
یکی از رسانه های دیداری صحبت می کرد، به همین مسأله 
می زنیم،  حرف  شما  و  من  وقتی  می گفت  و  داشت  اشاره 
از  که  تعریفی  اساس  بر  ولی  می کنیم؛  بیان  را  خود  نظراِت 
می زنند،  آن ها حرف  وقتی  دارد،  وجود  نماینده گان  مجلس 
نظرات و خواسته های مردم را بیان می کنند. به هر رو، اینکه 
چه معامله یی بر سر انتخابات و چه سنارویی در راه است، 
مهم نیست، مهم این است که ریاست اجرایی کشور تعهدش 
در برابر اصالحات را به عمل تبدیل کند و باید همه سنگ ها 
را از پیش روی اصالحات انتخاباتی بردارد و اعتماد مردم را 

به انتخابات به عنوان یک روند ملی اعاده کند.

ریاست اجرایی تعهدش را 
به عمل تبدیل کند
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نگاه به سابقۀ مذاکره با طالبان که در دهۀ نود میان آن ها و دولت مجاهدین و 
جبهۀ مقاومت ضد طالبان انجام یافت، نشان می دهد که مذاکرات آن ها هیچ 
گاه برای صلح نبوده است. طالبان هر مذاکره را یا برای کسب زمان در جهت 
تقویت نیروی خود و یا در جهت رهایی اسیران و زندانیان خویش انجام داده 
اند. ارائه شرایط تازه از سوی طالبان دیروز در شهر دوحه پایتخت قطر برای 
مذاکره با دولت افغانستان حکایت از همین رویکرد طالبان به پدیدة مذاکره 

در جهت صلح دارد
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پگواش زنده و یا مرده بودن

 مال منصور را مشخص می سازد
نهاد »پگواش« در قطر در تالش است تا 
مسألۀ زنده و مرده بودن مال منصور رهبر 

طالبان را مشخص سازد. 
پیشتر برخی اطالعات از درون طالبان به 
بیرون درز کرد که براساس آن، مالمنصور 
رهبر جدید طالبان در یک درگیری درونی 

جان باخته است. 
هرچند طالبان این اطالعات را رد کردند؛ 
این که  از  نشانه یی  هیچ  اکنون  تا  اما 

مالمنصور زنده باشد، دیده نشده است. 

سیاسی  نظامی  آگاه  کوهستانی  جاوید 
در  را  پگواش  نشست   برگزاری   ،
فراهم سازی گفت وگوهای صلح با طالبان 
چندان موثر نمی داند و به این باور است 
جمع آوری  منظور  به  نشست  این  که 
اطالعات در خصوص زنده یا مرده بودن 

مال اختر منصور راه اندازی شده است.
به باور کوهستانی: »هدف اصلی نشست 
پگواش جمع آوری اطالعات در خصوص 
طالبانی پاکستانی، اینکه مال اختر منصور 
به  کجا  در  است  زنده  اگر  است،  زنده 
سر می برد، طالبانی مقیم پاکستان با کدام 
با  تمایالت  نوع  دارند،  رابطه  کشورهای 
رابطه  دارد و  قرار  داعش در کدام سطح 
داعش و طالب چگونه است، راه اندازی 

شده.«
پگواش یک نهاد تحقیقاتی است که تقریبًا 
هرساله نشستی هایی را با شرکت جناح ها 
و افراد مختلف افغانستان برگزار می کند.

این نهاد دو روز پیش، از طرف های درگیر 
جنگ در افغانستان، شماری از نماینده گان 
تا  کرده  دعوت  مدنی  فعاالن  و  پارلمان 
دولت  اما  کنند  شرکت  نشست  این  در 

افغانستان این دعوت را نپذیرفت.

حال  در  که  گفته  افغانستان  دولت 
آغاز  برای  رسمی  تالش های  حاضر 
گروه  جانب  از  صلح  گفت وگوهای 
است  جریان  در  هماهنگی  جانبه  چهار 
و برگزاری نشست پگواش در این زمان 

»مناسب و ضروری« نیست.
سیاسی  نظامی  آگاه  کوهستانی  جاوید 
عربی  کشورهای  مقیم  طالبان  می گوید: 
پاکستان  از  و  اند  فراری  پاکستان  از  که 
هراس دارند، در صدد جستجو راه حل با 
حکومت افغانستان و در نهایت در تالش 

بازگشت ابرومندانه به افغانستان اند.
او تاکید کرد: این طالبان نه مربوط گروه 
عضوگروه  نه  و  منصور  اخترمحمد  مال 
مناسباتی  بل  اند،  زاده  اخوند  رسول 
و  استخباراتی  مختلف  سازمان های  با 

کشورهای مختلف دارند. 
بسیار  گفت:اختالف  همچنان  کوهستانی 
دارد  وجود  طالبان  رهبران  میان  شدیدی 
پاکستان  از  بیرون  که  طالبانی  اکثریت  و 
مالعمر  مرگ  از  بعد  می برند،  سر  به 
وابسته گی به اختر محمد منصور و رسول 

اخوند زاده ندارند.
به گفته این آگاه سیاسی: گروپ طالبانی 
کالن  نقش  دارند،  حضور  قطر  در  که 
و  ندارند  افغانستان  جنگ های  در  نظامی 
حتا از گروه های طالبانی درگیر جنگ  در 
عمیق  اختالفات  و  اند  فراری  افغانستان 

میان این گروه ها وجود دارد.
وی افزود: نشستی را که پگواش راه اندازی 
پررنگ نشان دادن نقش  به منظور  کرده، 
گفت وگوهای  در  عربی  کشورهای 
اطالعات  آوردن  دست  به  و  چهارجانبه 
در خصوص طالبانی پاکستانی و شورای 

کویته است.
گروه های  پیش شرط های  کوهستانی، 
ندانسته  مهم  چندان  را  قطر  مقیم  طالبان 
وارد  طالبانی  با  افغانستان  می گوید: 
پیش شرط های  روی  و  گفت وگو  شود 
افغانستان  در  عماًل  که  کند  بحث  آنان 
نقش  که  طالبانی  نه  اند،  جنگ  درگیر 

چندانی در جنگ ندارند.
هیات  عضو  ناطقی  محمد  حال،  این  با 
اعزامی برای گفت وگوهای صلح با طالبان 
طالبان  که  نیست  مشخص  اوالً  می گوید: 
مقیم قطر مربوط به کدام گروه اند و دوم 
وارد  طالبانی  با  افغانستان  دولت  اینکه 

گفت وگو می شود که درگیر جنگ اند.
با  باید  صلح  و  گفت وگو  افزود:  وی 
عماًل  کسانیکه  یعنی  تاثیرگذار  گروه های 

درگیر  امنیتی  نیروهای  با  افغانستان  در 
که  طالبانی  نه  گیرد،  صورت  اند،  جنگ 

نقش چندانی در آوردن صلح ندارند.
به گفته ناطقی: ما باید جریان های اصلی 
طالبان و افراد اثر گذار را پیدا کنیم و وارد 
یک  به  که  بسازیم  صلح  گفت وگوهای 
هیچ  کسانیکه  نه  برسیم،  مطلوب  نتیجه 

موثریت برای آوردن صلح ندارند.
او تاکید کرد: اگر گروهی درگیرجنگ در 
شوند  واردگفت وگوهای صلح  افغانستان 
زیاد  گروه های  سایر  برسند؛  توافق  به  و 
ایجاد  مشکل  نمی توانند  و  ندارد  اهمیت 

کنند.
صلح  عالی  شورای  حال،  درهمین 
از  پیش  نباید  که  کرده  اعالم  افغانستان 
گذاشته  پیش شرط  طالبان  به  گفت وگوها 

شود.
گروه  سیاسی  دفتر  شناختن  رسمیت  به 
رهبران  نام  کردن  خارج  قطر،  در  طالبان 
و  ملل  سازمان  سیاه  لیست  از  گروه  این 
بازداشت  برای  تعیین شده  حذف جوایز 
یا از بین بردن آنها، آزادی زندانیان طالب 
و پایان دادن به »تبلیغات زهرآگین« علیه 
است.که  شرایطی  جمله  از  گروه،  این 
طالبان به تازه گی در نشست دو روزه که 
از سوی موسسه تحقیقاتی پگواش برگزار 

شده است، مطرح کردند.
موسسه پگواش پیش از این هم چند بار 
اقدام به برگزاری نشست هایی با شرکت 
و  گروه ها  درگیر،  طرف های  نمایندگان 
از  است.  کرده  افغانستان  مدنی  نهادهای 

جمله در سال 2۰12 و 2۰1۳ در دبی و 
سال گذشته در دوحه، چنین نشست هایی 

را برگزار کرد.

جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
افغانستان گفت که مذاکرات صلح براساس 
نشست  های سه جانبه و چهارجانبه برگزار 
پیش  کابل  و  رفت  خواهد  پیش  شده، 
را  قطر  در  طالبان  شده  مطرح  شرط های 

قبول ندارد.
سخنگوی  معاون  هاشمی  ظفر 
پیشبرد  گفت:  افغانستان  رییس جمهور 
نشست های  حسب  بر  صلح  مذاکرات 
برگزار شده صورت  جانبه   ۳ و  جانبه   4

خواهد گرفت.
وی افزود: دولت افغانستان پیش شرط های 
طالبان در کنفرانس پگواش را قبول ندارد.
جمهوری  ریاست  سخنگوی  معاون 
افغانستان در مورد پیش شرط  طالبان مبنی 
بر لغو تحریم های سازمان ملل بیان کرد: 
خاصی  معیارهای  به  بستگی  شرط  این 

مانند کاهش خشونت دارد.
میان  شده  برگزار  نشست های  در 
و  پاکستان  چین،  امریکا،  نماینده گان 
افغانستان اعالم شد که هیچ پیش شرطی 
نداشته  وجود  صلح  مذاکرات  آغاز  برای 

باشد.

این در حالی است که طالبان در کنفرانس 
پگواش پیش شرط هایی را برای آغاز آن 

اعالم کردند.
انتخاباتی  اصالحات  مورد  در  هاشمی 
وجود  به  خواهان  افغانستان  مردم  گفت: 
کشور  انتخاباتی  نظام  در  تغییرات  آمدن 

می باشد.
وی درباره ادعای پاکستان مبنی بر استفاده 
تروریست ها از خاک افغانستان علیه این 
سال هاست  افغانستان  کرد:  اظهار  کشور 
که از پدیده تروریسم رنج می برد و هرگز 
را  کاری  چنین  اجازه  تروریست ها  به 

نمی دهد.

ایران و آلمان 
برای افغانستان کادر معدن تربیه می کند

ریاست جمهوری افغانستان:

لغو تحریم ها برطالبان بسته گی به کاهش خشونت دارد

ایران  و  افغانستان  آلمان،  مقام های 
تطبیق  با  که  کردند  امضا  را  تفاهم نامه یی 
آن سطح علمی و تحصیلی دانشجویان و 
معدن  و  جیولوژی  رشته های  در  استادان 
تربیه  برنامه  این  هدف  می رود.  بلند 

متخصصان جوان در عرصه معادن است.
معادن  عرصه  در  علمی  ظرفیت های  نبود 
در  سکتور  این  مهم  چالش های  از  یکی 
افغانستان  معادن  وزیر  است.  افغانستان 
توانایی  وزارت  این  که  است  گفته  بارها 
با  افغانستان  مطالعه و عقد قرارداد معادن 

کمپنی های بزرگ را ندارد.
المللی  بین  همکاری های  انجمن  حاال 
بلند  برای  را  اقداماتی  آلمان )جی آی زید( 
بردن سطح تحصیلی و علمی دانشجویان 
و استادان رشته های معدن در دانشگاه های 
افغانستان روی دست گرفته است. بخشی 
از این برنامه، تحصیل دانشجویان افغان در 

دانشگاه های ایران است.
وزارت  معین  بابری،  عثمان  محمد 
تحصیالت عالی افغانستان روز دوشنبه )5 
دلو/ 25 جنوری( در یک کنفرانس خبری 
برای  کشور  سه  همکاری  گفت  کابل  در 
معادن  عرصه  در  علمی  ظرفیت  ارتقای 
بسیار مهم است: »مساله ای که بسیار مهم 
ایجاب  است.  تحقیق  و  مطالعه  است، 
طبیعی  منابع  عرصه  در  افغانستان  می کند 
و معادن ظرفیت های خوبی داشته باشد و 
ما می توانیم از طریق مشارکت ]در ارتقای 
ظرفیت[ به هدف خود نایل شویم.« برای 
تطبیق این برنامه زمان معینی در نظر گرفته 

نشده است.
در  استادان  علمی  ظرفیت های  تجدید 
از  یکی  معدن  و  جیولوژی  فاکولته های 
بابری  آقای  است.  برنامه  این  اهداف 
سویه  ارتقای  مهم،  بسیار  »مساله  افزود: 
است.  ما  علمی  کادر  اعضای  اکادمیک 
گرچه از تاسیس فاکولته جیولوژی معدن 
می شود  سپری  سال   5۰ ما  تخنیک  پولی 
ولی با این همه استادان ما واقعا به تجدید 

معلومات نیاز دارند.«
سه  در  استادان  و  دانشجویان  است  قرار 
جیولوژی  علوم  دانشکده  نه  و  دانشگاه 
شوند.  مستفید  برنامه  این  از  معدن  و 
تحصیل  برای  دانشجویان  این  از  شماری 
به دانشگاه های ایران فرستاده خواهند شد.

نقش »جی آی زید«
برنامه  این  در  جی آی زید  آلمانی  موسسه 

در  موسسه  این  دارد.  اساسی  نقش 
کادر  اکادمیک  ارتقای ظرفیت  عرصه های 
کریکولم  یا  مواد  تهیه  استادان،  علمی 
تحقیق  محصالن،  و  استادان  برای  درسی 
و مطالعه در عرصه معادن و فراهم سازی 
در  افغان  دانشجویان  تحصیل  زمینه 
تحصیالت  وزارت  با  ایران،  دانشگاه های 

عالی افغانستان همکاری می کند.
رابرت کریسیرر، رییس موسسه جی آی زید 
»ما  گفت:  کنفرانس  این  در  افغانستان  در 
آموزشی  برنامه های  کردن  مدرنیزه  برای 
کنونی مانند جیولوژی و سایر عرصه های 
معدنی  منابع  برای  که  معادن  به  مربوط 
خواهیم  همکاری  است  ضرور  افغانستان 
مواد  تجدید  برای  را  کمک هایی  ما  کرد. 
اقتصاد و قوانین مربوط  به  درسی مربوط 

به معادن نیز فراهم می کنیم.«
در  ایران  سفیر  بهرامی  رضا  محمد 
علیه  تحریم ها  رفع  با  گفت  افغانستان 
بیشتر  همکاری های  زمینه های  کشورش، 
افغانستان و ایران فراهم شده است: »مدتی 
در  طرف  سه  بین  گفتگوهایی  که  است 
ارتباط با اجرایی کردن زمینه های همکاری 
خصوص  در  کشور  سه  بین  جانبه  سه 
تمرکز  با  افغانستان  در  عالی  تحصیالت 
ما  امروز  و  شده  آغاز  معدن  موضوع  بر 
این  در  تفاهم  یاداشت  این  امضای  شاهد 

خصوص هستیم.«
دهه  یک  در  ظرفیت  ارتقای  برنامه های 
گذشته بیشتر شکل ورکشاپ های آموزشی 
هنگفتی  پول های  و  داشته  را  کوتاه مدت 
اما  است  رسیده  به مصرف  راستا  این  در 
گفتند  عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های 
در  که  جوانانی  برنامه،  این  تطبیق  با  که 
صورت  به  می کنند  تحصیل  معدن  رشته 
درازمدت و علمی، در این عرصه آموزش 

خواهند دید.

ناجیه نوری

برنامۀ تبادل محکومین میان کابل و اسالم آباد
پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
و  دسترسی  امکان  کرد  اعالم 
ارتباط با زندانیان، پیگیری پرونده  
رسیده گی  همچنین  و  محکومین 
دیدار  در  زندانیان  مشکالت  به 
پاکستان  و  افغانستان  مقامات 

پیگیری خواهد شد.
نظامی  غیر  زندانی   2۰۰ حدود 
مختلف  زندان های  در  پاکستانی 

نیز  اسالم آباد  و  دارند  حضور  افغانستان 
زندانی ها  این  تبادل  برای  گرفته  تصمیم 

توافقنامه یی را با دولت کابل امضا کند. 
کابل  اکسپرس، دولت  به گزارش روزنامه 
مثبت  پاسخ  اسالم آباد  پیشنهاد  این  به  نیز 
داد و قرار شده دو کشور به زودی در این 

خصوص با یکدیگر به توافق برسند.

پیش  کردن  آماده  حال  در  پاکستان  دولت 
نویس تفاهمنامه تبادل زندانیان است و به 
مشترک  کمیسیون  اجالس  زیاد،  احتمال 
بزودی  این خصوص  در  اسالم آباد  کابل- 

برگزار می شود. 
خارجه  امور  وزارت  اسناد  اساس  بر 
پرونده های  پاکستان  دولت  پاکستان، 

به  را  افغانستان  در  خود  اتباع 
می کند  پیگیری  رسمی  صورت 
اسالم آباد  دیپلماتیک  مقامات  و 
برای همکاری در این خصوص از 
زندان های افغانستان دیدار می کنند 
گرفته  قرار  موقعیتی  در  افغانستان 
است که با دیپلماسی زنده و فعال 
در روابط خارجی خود باید با تمام 
موازنه  یا جهانی  ای  منطقه  رقبای 

را حفظ کند. 
می کند  تالش  مقطع  این  در  افغانستان 
ضمن همکاری با پاکستان در زمینه مبارزه 
با تروریسم و تبادل زندانی از تحریک این 
با  مذاکره  در  جنجال آفرینی  برای  کشور 

طالبان جلوگیری کند. 



زادروز: 9 فبروری 1943
زادگاه: اينديانا

رشتۀ فعاليت: اقتصاد
 جوايز: جايزۀ نوبل اقتصاد 2001

و  امریکایی  اقتصاددان  استیگلیتز”،  “جوزف 
استاد در دانشگاه کلمبیاست. او به دلیِل دیدگاه 
انتقادی خود نسبت به مدیریت جهانی، اقتصاد 
بین المللی  نهادهای  از  برخی  و  آزاد  بازار 
جهانی  بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  مانند 
شناخته شده است. او یک نوجواِن کنجکاو بود 
بی کاری  و  تبعیض  فقر،  تأثیر  تحِت  عمیقًا  که 
قرار داشت. استیگلیتز در بسیاری از تحقیقات 
سازمان های  از  بخشی  عضو  و  داشته  شرکت 
مشهور و دانشگاه ها بوده است. او با بسیاری از 
مؤسسات لیگ آیوی همکاری داشته است. او 

یک اقتصاددان کینزِی جدید است. 
اقتصادی  فعالیت های  در  استیگلیتز  جوزف 
خود از مینارد جان کینز و رابرت سولو تأثیرات 
زیادی گرفته است و همچنین بر دو اقتصاددان 
جیسون  و  گراکمن  پل  حاضر  حال  مشهورِ 

فرمن تأثیرات بسیاری نهاده است. 
انتشار  کنار  در  استیگلیتز  نشریات:  و  کتاب 
از  )بیش  اقتصادی  فنی  مقاالت  از  بسیاری 
۳۰۰۰(، کتاب های بسیاری را تألیف و تدوین 
مجالت  از  یکی  مؤسس  او  است.  نموده 
اقتصادی برجسته ـ مجلۀ “جنبه های اقتصادی” 
ـ است که به بیش از ده زبان ترجمه شده است. 

  برخی از کتاب های معروف عبارت اند از:
غرق  و  آزاد،  بازارهای  امریکا،  آزاد:  سقوط   •

شدن اقتصاد جهانی )2۰1۰(
•  جنگ سه تریلیون دالری: هزینه های واقعی 

جنگ عراق )2۰۰8(
و  آزادسازی  کالن،  اقتصاد  رشد  با  ثبات   •

توسعه )2۰۰۶(
• جهانی شدن )2۰۰۶(

• تجارت منصفانه برای همه )2۰۰5(
• پارادایم جدید اقتصاد پولی )2۰۰4(

***
زادروز:  15 می 1915

زادگاه: اينديانا
مرگ: 13 دسمبر 2009

مليت: امريکايی
رشتۀ فعاليت: اقتصاد کالن

جوايز: جايزۀ نوبل
“پل آنتونی سامویلسون” اقتصاددان اهل امریکا 
و نخستین امریکایی برندۀ نوبل اقتصاد )1۹۷۰( 

بود.
کتاب  پُراستفاده ترین  وی  اقتصاد  علم  کتاب 
است.  بوده  تاریخ جهان  در  دانشگاهی  درسی 
زبان   22 به  شد،  منتشر   1۹48 در  بار  اول 
نسخه   5۰۰۰۰ از  بیش  فروش  و  شد،  ترجمه 

از آن دریک سال، نویسنده اش را ثروتمندترین 
اقتصاددان پس از ریکاردو کرد.

رابرت سولو برندۀ نوبل و همکار سامویلسون 
در ام .آي .تي اظهار می دارد که وقتی اقتصاددانان 
تحلیل  و  محاسبه  برای  کاغذ  از  برگه یی  “با 
کس  هیچ  کرد  اذعان  باید  نشسته اند،  چیزی 
در گردآوری ابزارهای مورداستفاده و ایده های 
به کار رفتۀ ایشان مهم تر از پل سامویلسون نبوده 

است”.
پل کروگمن، بهترین و درخشان ترین دانشجو 
و ستایشگرش نوشته است: “بیان همۀ عظمت 
اقتصاددانان  بیشتر  است.  دشوار  سامویلسون 
والۀ آنند که بتوانند حتا برای یک مرتبه مقاله یی 
تفکر  شیوۀ  اساس  از  که  بنویسند  بدعت گذار 
دهد.  تغییر  موضوعات  برخی  دربارۀ  را  مردم 
تجارت  از  نوشت:  مرتبه  چندین  سامویلسون 
بین الملل تا فایننس تا تیوري رشد تا سفته بازي 
از  بسیاری  پایۀ  چیز،  همه  تقریبًا  رفاه،  تا 
از  کلیدی  مقالۀ  یک  می دانیم،  ما  که  چیزهایی 
از  نسلی  کاری  برنامۀ  که  است  سامویلسون 

دانش پژوهان را تنطیم کرده است”.
مدیرۀ  هیأت  خزانه داری،  به  سامویلسون  پل 
بودجه و شورای مشاوران  دایرۀ  فدرال رزرو، 
می داد.  مشاوره  ریاست جمهوری  اقتصادی 
شورای  رییس  تا  شد  خواسته  سامویلسون  از 
کارتر  و  جانسون  کندي،  اقتصادی  مشاوران 
منصب  هیج  اصل،  در  و  نپذیرفت،  او  باشد. 
که  همچنان  زیرا  نگرفت؛  به دست  را  دولتی 
خودش اظهار می داشت، نمی خواست خود را 
در موقعیتی قرار دهد که نتواند آن چه که باور 

دارد را بگوید و بنویسد.
 ***

لقب: پدر اقتصاد مدرن
زادروز: 16 جون 1723

زادگاه: اسکاتلند
تاریخ مرگ: 1۷ جوالی 1۷۹۰

که  بود  اسکاتلندي  فیلسوفي  اسمیت”  “آدام 
اقتصاد سیاسي و پدر  او به عنوان پیشروی  از 
علم اقتصاد مدرن یاد می شود. وی همچنین از 
نظریه پردازان اصلی نظام سرمایه داري  مدرن به 
به  راجع  ایده های خود  اسمیت  شمار می رود؛ 
اقتصاد را در کتاب خود ثروت ملل به تفصیل 

شرح داده است.
در 15 ساله گی، اسمیت وارد دانشگاه گالسکو 
شد و شروع به خواندن فلسفۀ اخالق و فلسفۀ 
اجتماعی کرد. در 1۷51 میالدی به مقام استاد 
در  بعد  سال  و  رسید  دانشگاه  این  در  منطق 

همین دانشگاه شروع به تدریس منطق کرد.
پژوهش  و  مطالعه  جدی  مرکز  گالسکو  شهر 
اسکاتلند  روشن گري  کانون های  از  یکی  و 
بود. وی مدتی به پاریس رفت و با دکتر “کنه 

بنیان گذار  که  پانزدهم  لویي  دربار  “پزشک 
مکتب اقتصادی فیزیو کراسي بود، به گفت وگو 
منبع  که  عصر  جاری  عقاید  رغم  به  پرداخت. 
زمین  کنه،  می انگاشت،  نقره  و  طال  را  ثروت 
عقیده  و  می دانست  ثروت  سرچشمۀ  یگانه  را 
او  می گیرد؛  سرچشمه  تولید  از  ثروت  داشت 
ثروت  واقعی  مولد  را  کشاورز  طبقات  فقط 
کتاب  بازگشت  از  پس  اسمیت  می دانست. 
را  ملل   ثروت  علل  و  ماهیت  دربارۀ  بررسي 
بانک   ،2۰۰۷ سال  در  کرد.  منتشر   1۷۷۶ در 
اسکناس های  از  بریتانیا سری جدیدی  مرکزی 
2۰ پوندي را با تصویر آدام اسمیت منتشر کرد.
“نظریۀ  نام های  به  کتاب  دو  نوشتن  با  اسمیت 
کتاب  و   1۷5۹ سال  در  اخالقي”  عواطف 
ملل”  ثروت  علل  و  ماهیت  دربارۀ  “بررسي 
یکی  آخر  کتاب  شد.  شناخته   1۷۷۶ سال   در 
سیستماتیک  مطالعۀ  برای  تالش ها  اولین  از 
اروپا  در  تجارت  و  صنایع  تاریخی  پیشرفت 

است.
***

زادروز: 5 جون 1883
زادگاه: انگلستان

تاريخ مرگ: 21 اپريل 1946
مکتب: اقتصاد سياسي 

بنیاد  اندیشه یی  مکتبی  کینز”  مینارد  “جان 
تنها  این  و  گرفت؛  نام  کینزی  اقتصاد  که  نهاد 
مکتب اقتصادی است که عنوان خود را از نام 

بنیان گذارش اقتباس کرده است. 
معروف ترین آثار کینز عبارت اند از: “پیامدهای 
پیش بینی کرده  آن  اقتصادی صلح” که وی در 
و  جاپان  برای  که  غرامتی  زیاد  میزان  که  بود 
منجر  سیاسی  بی ثباتی  به  شده،  وضع  آلمان 
اشتغال،  عمومی  “نظریۀ  کتاب  و  شد؛  خواهد 
پیامدهای  بر  عالوه  اخیر  کتاب  پول”،  و  بهره 
و  سیاسی  اجتماعی،  عظیم  تأثیرات  اقتصادی، 

ایدیولوژیک نیز بر جای گذاشته است.
کینز در “نظریۀ عمومی” که در سال های رکود 
اقتصادی دهۀ 1۹۳۰ نگاشته شد، استدالل می کند 
کوتاه مدتی  مشکالت  اقتصادی،  رکودهای  که 
وی  می شوند.  ناشی  تقاضا  نبود  از  که  هستند 
یک راه حل ساده برای این مسأله پیشنهاد کرد: 
میزان  از طریق هزینه های عمومی،  باید  دولت 
اقتصاد  این که  محض  به  کند.  بیشتر  را  تقاضا 
از  می تواند  دولت  بازگشت،  رونق  دوران  به 
طریق افزایش مالیات و کاهش مخارج عمومی، 

کسری بودجۀ خود را جبران نماید.
***

 زادروز: 31 جوالی 1912
زادگاه: نيويورک 

تاريخ مرگ: 16 نوامبر 2006
 جوایز: مدال آزادي، جایزۀ نوبل اقتصاد 1۹۷۶

آزاد،  تحصیالت  بازارهای  قهرمان  “فریدمن”، 
اکادمیِک خود را در دانشگاه راجرتز نیوجرسی 
دانشگاه  از  را  خود  لیسانس  فوق  کرد،  شروع 
به  موفق   1۹4۶ سال  در  و  گرفت  شیکاگو 
دانشگاه  از  اقتصاد  دکترای  مدرک  دریافت 
کلمبیا شد. فریدمن در دانشگاه شیکاگو کانون 
فکری یی را ایجاد کرد که بعدها چندین نفر از 
و  شدند  نوبل  اقتصاد  جایزۀ  برندۀ  آن  اعضای 
این کانون فکری به “مکتب اقتصادی شیکاگو” 

معروف شد.
 فریدمن در سال 1۹۶2 کتاب “سرمایه داری و 
وی  کتاب  مهم ترین  که  کرد  منتشر  را  آزادی” 
است و در آن از هرچه کمتر شدن نقش دولت 
و  سیاسی  آزادی  ایجاد  برای  آزاد،  بازار  در 
اجتماعی دفاع کرد و نقش اقتصاد سرمایه داری 
در جامعۀ آزاد را مورد بحث قرار داد. این کتاب 
در بیش از 5۰۰ هزار نسخه به چاپ رسیده و به 

18 زبان ترجمه شده است.
نظريات فريدمن: فریدمن نشان داد برای کنترل 
تورم و جلوگیری از افزایش هزینۀ تولید منجر 
به رکود، متغیرهای پولی و حجم نقدینه گی باید 
و  شود  تنظیم  اقتصادی  رشد  نرخ  با  متناسب 
میلتون فریدمن را بر سر  دیگر تحقیقی که نامِ 
بی کاری  بین  رابطه  به  مربوط  انداخت،  زبان ها 

و تورم بود.
جوايز:

مدال جان بیتس کالرک در 1۹51
نوبل اقتصاد در 1۹۷۶

نشان ملی علوم در 1۹88
در  ریاست جمهوری  ویژۀ  نشان  آزادی،  مدال 

 1۹88
منبـع: باشگاه خبرنگاران
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بخش دوم و پایانی

خـداحـافظـی
 با کـمردرد

مروري بر زنده گي بزرگترین 
اقتصاددان هاي جهان

وزِن خود را کاهش دهيد
اضافه وزن، به ویژه در ناحیۀ مرکزی بدن، سبب افزایش کمردرد می شود. 
بدنی  تودۀ  شاخص  باشید.  داشته  توجه  بدنی  تودۀ  شاخص  به  همواره 
)BMI( مهم ترین فاکتور در تعیین وزن نرمال، اضافه وزن و چاقی است. 
قد )به متر(  با تقسیم وزن )به کیلوگرم( بر تواِن دومِ  شاخص تودۀ بدنی 
کم وزنی  نشان دهندۀ   ،18.5 از  کمتر  بدنی  تودۀ  می آید. شاخص  به دست 
غیرطبیعی است. اگر عدد به دست آمده بین 18.5 تا 24.۹ باشد، یعنی وزن 
فرد طبیعی است. عدد بزرگ تر و مساوی 25، نشان دهندۀ اضافه وزن است. 
عدد ۳۰ به باال نشان دهندۀ چاقی است، که به ترتیب به چاقی درجه یک 
)بین ۳۰ تا ۳4.۹(، چاقی درجه دو )بین ۳5 تا ۳۹.۹( و چاقی درجه سه 
)4۰ به باال( تقسیم بندی می شود. آگاهی از شاخص تودۀ بدنی برای هر 

فرد ضروری است. 
سگرت را ترک کنيد

 نیکوتین موجود در سگرت و دخانیات دیگر، جریان خون ناحیۀ دیسک 
در ستون فقرات را کاهش می دهد و سبب خشک شدن، پاره گی یا کسِر آن 
می شود. از طرفی سگرت سبب کاهش آکسیجن خون و کاهش مواد غذایی 

عضالت و تاندون ها می شود.
خودداری از بلند کردن و حمِل اجناس سنگين 

حمل  برای  است.  سنگین  اجسام  کردِن  بلند  از  ناشی  کمردردها  اغلب   
این اجناس تا حد امکان کمک بگیرید یا از چرخ استفاده کنید. استفاده از 
کوله پشتی برای حمل کتاب، لپ تاپ و وسایل ضروری توصیه شده است. 

پرهيز از پوشيدن پتلون های تنگ 
 لباس های تنگ عالوه بر کاهش جریان خون در نواحی مختلف، خم شدن، 
راه رفتن و ایستادن را مختل می کنند و سبب فشار روی کمر و ستون فقرات 

می شوند.
نفس عميق بکشيد

 دمِ عمیق از طریق بینی و بازدم محکم از طریق دهان، سبب تقویت عضالت 
شکم و افزایش آکسیجِن خون می شود که هر دو در کاهش کمردرد موثر 

هستند.
حین کار با تلیفون گپ نزنید

 تلیفونی صحبت کردن حین کار سبب می شود که به طور غریزی گوشی 
تلیفون را با شانه نگه دارید که این کار باعث کمردرد و گردن درد می شود. 

استفاده از هدست در تماس های طوالنی ضروری است.
هنگام نشستن کف هر دو پا را با فاصلۀ عرض شانه روی زمین قرار دهید.

هنگاه نشستن پاها را روی هم نیندازید.
 هنگام نشستن و ایستادن سِر خود را باال نگه دارید.

از فعالیت های شدید بدنی پرهیز کنید.
روزی هشت پیاله آب بنوشید.

 قبل از ورزش بدن را گرم و پس از آن بدن را سرد کنید.
تغذیه سالم و کافی داشته باشید.

به خواب کافی توجه کنید.



مریم حسین یزدی 
بخش نخسـت

چکيـده
در تعامالت زبانی و گفت وگوهای روزمره، مردان نسبت 
به زنان بیشتر رشتۀ کالم را قطع می کنند و این قطِع کالم 
کالمِ  قطع  ولی  باشد؛  سلطه گری  دلیِل  به  بیشتر  می تواند 
حمایتی  حالِت  بیشتر  روزمره  گفت وگوهای  در  زنان 
میان  گفت وگو  و  خود  روزمرۀ  مکالمات  در  زنان  دارد. 
هم جنس های خود سعی می کنند به طور غیرمستقیم انتقاد 
بکنند و تمایل ندارند طرف مقابِل خود را ناراحت بکنند 
و برنجانند. زنان در تعامالت خودشان، طرف مقابِل خود 
در  توافق  با  و  برسند  نظر  اتفاق  به  تا  می کنند  تأیید  را 
نظرات می خواهند رابطۀ شان را با یکدیگر بهبود بخشند و 
رضایت یکدیگر را برانگیزند. اما مردان در تعامالت شان 
ابراز وجود  و  یابند  برتری دست  به حِس  می کنند  سعی 
به مشورت  بکنند. در گفت وگوها، مردان اطالع دادن را 
بیشتر  را  کردن  زنان مشورت  اما  می دهند؛  ترجیح  کردن 
ترجیح می دهند برای همین، هنگامی که زن و مرد با هم 
چون  می شوند،  تعبیر  سوء  دچار  دارند،  کالمی  ارتباط 

اهداف شان متفاوت است.
واژگان کلیدی: زبان مردان، زبان زنان، فرهنگ، مشکالت 

تعاملی

مقدمه
همیشه تصور می شود که یک جامعۀ زبانی دارای زبانی 
واقعیت  با  تصور  این  اما  است،  یکدست  و  یکپارچه 
یکدست نبوده است. زبانی که ما هر روز به کار می بریم، 
به طور قابل توجهی در حال تغییر و دگرکونی است. در 
این زبان هر لحظه شاهد دگرگونِی درونی در تمام سطوح 
ساختاری )واج شناسی، نحوی، ساخت واژی، کالمی و ...( 
هستیم و گویشوراِن آن از امکانات و گزینه های متفاوت 
بهره  می دهد،  قرار  آن ها  اختیار  در  زبان  که  جدیدی  و 
می برند. به همین دلیل هیچ گویشوری در تمام لحظات و 
موقعیت های زنده گی خود در یک جامعۀ زبانی و حتا در 
یک گویش خاص به یک صورت سخن نمی گوید. این 
تغییرپذیری زبان در تجربۀ زبانی هر گویشوری وجود دارد 
و هر کس طبق اظهار نظر ادوارد ساپیر )1۹21،ص14۷( 
زبان  تغییرپذیری  بر  امریکایی،  مردم شناس  و  زبان شناس 

واقف است .
جهات  پاره یی  از  مرد  و  زن  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
خصوص  در  می توانند  تفاوت ها  این  متفاوت اند.  هم  با 
ویژه گی های بیالوژیکی و آناتومی بدن باشند و یا از جهاتی 
دیگر مثل نحوۀ استفاده از پوشاک، آرایش سر و صورت، 
حرکات و رفتارهای اجتماعی، طرز راه رفتن و خندیدن 
باشند. اما تمایز بین زن و مرد  به این ویژه گی های متفاوت 
محدود نمی شود و تفاوتی که کمتر به نظر می رسد، ولی 
در  است.  زبانی  رفتار  در  تفاوت  است،  اهمیت  حایز 
سخن  به  لب  وقتی  ماست.  هویِت  بیانگر  زبان  حقیقت، 
می گشاییم، یکی از مختصه هایی که آشکار می شود، مرد یا 

زن بودِن ما است. )کوتس ،1۹8۶،ص1۶1(
زنان و مردان با توجه به انتظارات جامعه، نقش و عملکرد 
متفاوتی در حوزه های خاص دارند. این امر که باعث بروز 
رفتار  روی  بر  می شود،  آن ها  اجتماعی  رفتار  در  تفاوت 
زبانی آن ها نیز تأثیرگذار است . از این رو جنسیت به عنوان 
یک عامل غیر زبانی در بروز تفاوت و گوناگونی زبانی، با 
زبان هم بسته گی دارد. رفتار زبانی زنان در هر جامعۀ زبانی 
ویژه گی های خاصی دارد که در تمامی سطوح زبان حتا 

راهبردهای ارتباطی و کالمی، از رفتار زبانی مردان متمایز 
می شود. گاهی این تفاوت ها در سطح واژه گان است و با 
به کار بردن واژه های خاص آشکار می شود. مثاًل در زبان 
از اصطالحاتی چون »خدا مرگم  فارسی، گویشوران زن 
بده« استفاده می کنند. گاهی نیز این تفاوت ها جنبۀ آوایی 
دارد و خود را در به کارگیری تلفظ خاص، اعمال فرایند 
واجی و یا تیکه و آهنِگ معینی نشان می دهند. برای مثال 
بافت پیش  /u/ در  /a/ و  در زبان فارسی نمود دو واکۀ 
از همخوان های خیشومی در دو جنسیت متفاوت است. 
گویشوران زن بیشتر تمایل به استفاده از واکه /a/  دارند 
درحالی که درصد به کارگیری واکۀ /u/  در گویشوران مرد 

بیشتر است. )مدرسی، 1۳۶8، ص1۶۷(
بنابراین نقش های اجتماعی و ویژه گی های بیالوژیکی در 
انعکاس می یابد و بر این اساس، گویشوران مرد و  زبان 
بخشی  هستند.  متفاوت  هم  با  زبانی  دانش  لحاظ  به  زن 
از رفتار زبانی زنان و مردان مبتنی است بر ویژه گی های 
جسمانی و تجربیات خاِص آنان، و زبان هم چون آینه، 

این خصوصیات و تجربیات را انعکاس می دهد .
تفاوت های زبانی 

از  زنان  و  مردان  زبانی  تفاوت های  که  بتوان گفت  شاید 
و  پسر  کودکی،  سنین  در  می شود.  آغاز  تولد،  بدو  همان 
دختر رفتار اجتماعی ـ زبانی متفاوتی، متناسب با هویت 

جنسی خود می آموزند. بعدها به مرور که بزرگتر می شوند، 
همین  و  می کنند  کسب  را  متفاوتی  اجتماعی  نقش های 
ایجاد  را  متفاوتی  زبان شناختی  ـ  اجتماعی  رفتار  نقش ها، 
می کند. کودک دختر و پسر حین فرایند اجتماعی شدن، 
در ذهِن خود رفتار زنانه و مردانه را درک می کنند و این 
تصاویر ذهنی بر پایۀ ارزش های اجتماعی و فرهنگی شکل 
می گیرد. از آن جایی که زبان یک رفتار اجتماعی است، با 
بافت اجتماعی گویشور هم بسته گی دارد و نمی توان زبان 
و  تغییر  گونه  هر  لذا  کرد.  آن جدا  اجتماعی  بافت  از  را 
تحول در بافت اجتماعی هم سبب تغییر و دگرگونی در 
برای  که  زبان شناختی  رفتار  معموالً  می شود.  زبانی  رفتار 
نیست  قبول  قابل  پسران  برای  است  قبول  قابل  دختران 
 )1۹۹1  Tanne( تانن  همین خصوص،  در  بالعکس.  و 
اظهار می دارد که: »ارتباط میان مردان و زنان، ارتباط میان 
نیز در کتابش زیر عنوان   )1۹۹2 Gary(».فرهنگی است
»مردان مریخی، زنان ونوسی« دنیای متفاوتی را برای دو 

جنسیت تصور کرده است. 
مردان از روابط و حسن تفاهم لذت می برند، اما از آن جا 
در  که  یافته اند  رشد  جنسیتی  فرهنگ  آن چنان  در  که 
در  را  دیگر  اهداف  می کند،  بازی  مهمی  نقش  مقام  آن، 
گفت وگوها مقدم می دانند. به عقیدۀ تانن، مردان به دنبال 
هستند  محاوره یی خود  الگوهای  از  خود  استقالِل  اثبات 
تا نشان دهند تسلیم خواسته های دیگران نمی شوند؛ زیرا 
این امر نشانگر عدم وجود قدرت است. مردان همچنان 
ترجیح می دهند اطالعات بدهند )که نشان دهندۀ صاحب 
اختیار بودن و در نتیجه داشتن مقام باالتر است.( تا این که 
مقام  دهندۀ  نشان  )که  کنند  با طرفین گفت وگو مشورت 
بنابراین طرف مرد در یک رابطۀ نزدیک  پایین تر است.( 
بیان  با  را  خود  طرف  به  رسانی  اطالع  است  ممکن 
برنامه هایش پایان دهد، در حالی که طرف زن، انتظار دارد 
هنگام  در  شود.  مشورت  ایشان  با  برنامه هایش  مورد  در 
سر و کار داشتن با ارتباطات بین جنسیتی، اهداف متقابل 
مردان و زنان  اغلب منجر به سوء ارتباط می شود، زیرا هر 
طرف مقصود طرف دیگر را اشتباه تعبیر می کند. )استنبرگ 

) ۷8۹ ،1۳8۶،
راهبردهای  خود،  هدف های  به  رسیدن  برای  زنان 
راهبردها  این  می دهند.  قرار  استفاده  مورد  را  محاوره یی 
تفاوت ها را به حداقل می رسانند، عدالت برقرار می کنند 
از  یک  هر  طرِف  از  برتری  نوع حس  هر  پیدایِش  از  و 
این  اهمیت  زنان  می کنند. ضمنًا  پرهیز  گفت وگو  طرفیِن 
ارتباط و تعهد به آن را مورد تأکید قرار می دهند. آن ها با 
مذاکره برای رسیدن به یک اتفاق نظر، تفاوت در عقاید را 
مهار می کنند. این نوع اتفاق نظر، رابطه را بهبود می بخشد 
و رضایت هر دو طرف، مبنی بر این که خواسته های شان 
مورد توجه قرار گرفته است را تضمین می کند، حتا اگر 
نباشند.  خشنود  کاماًل  حاصل،  توافق  و  تصمیم  از  آن ها 

)استنبرگ،1۳8۶، ۷8۹(

جامعۀ زبانی دختران 
زیاد  خیلی  که  است  گونه یی  به  دختران  بازی  گروه های 
و  دارند  هم سن وساالِن خود  با  دوستی  تشکیل  به  تمایل 
بسیار  نقش  قدرت،  است.  رقابتی  غیر  آن ها  بازی  شیوۀ 
که  آن چه  و  دارد  آنان  گروهی  بازی های  در  کمرنگی 

سبب استحکام دوستی در بین آنان می شود، صمیمیت و 
بیشتری  با کسی که احساس صمیمیت  وفاداری است و 
که  زمانی  تا  و  او می گویند  به  را  راز خود  باشند،  داشته 
بهترین  و  معتمد  فردِ  نکند،  فاش  را  او  راز  مقابل  طرف 
گروه های  بین  از  دختران  معموالً  می باشد.  او  دوسِت 
را  یا صمیمی ترین دوست  بهترین دوست  دوستان خود، 
نیز انتخاب می کنند. اگر مشاجره و اختالفی در گروه های 
فیزیکی آن را  اقدامات  از طریق  ایجاد شود،  دوستی شان 
حل نمی کنند، بلکه با رفتار زبانی آن را سعی می کنند حل 
و فصل کنند و شاید هم به اختالِف بیشتری بینجامد. به 
هر حال، آن چه که به وفور در گروه های دوستی دختران 
رخ می دهد، رفتار زبانی و کالمی است. آن ها می آموزند 
اجازۀ سخنوری  هم  دیگران  به  کردن  هنگام صحبت  که 
خود   کالمی  فعالیت های  در  را  تعاون  حس  و  بدهند 
بین اعضای  در صحبت هایی که  تقویت می کنند. معموالً 
یک گروه می شود و پیشنهاداتی ارایه می شود، دختران با 
آن موافقت می کنند و اگر انتقادی هم داشته باشند، تالش 
می کنند تا به شیوۀ قابل قبولی آن را اظهار کنند. دختران با 
گفتن رازهای خود به دیگران صمیمیِت خود را به طرف 
مقابل نشان می دهند و با قطع رازهای خود، کمرنگ شدِن 
در  که  آن چه  و  می کنند  بیان  را  روابط خود  و  صمیمیت 
وسیلۀ  به  که  آن هاست  گفتن  نحوۀ  دارد،  اهمیت  این جا 

زبان انجام می شود .
نهی  و  امر  زیاد  دختران،  کالمی  گفتارهای  در  معموالً 
معموالً  که  می آموزند  زنده گی شان  طول  در  و  نمی شود 
دوستی  گروه های  در  مستقیم صحبت  کنند.  غیر  به طور 
دختران، زیاد انتقاد شکل نمی گیرد و آن ها می آموزند که 
منبع نقد را پنهان کنند و اگر خودشان نقدی دارند، آن را 
بیان  از جانب شخص سوم و به طور کاماًل غیر مستقیم 

می کنند.

حجت اهلل مهریاری
بخش دوم و پایاین

شرايط و اوضاع
گر آرام گیری سخن تنگ نیست
ترا پوزش اندر پدر ننگ نیست

  شعر و نظم
من این را نبشتم که تا شهریار

بداند سخن گفتن نابه کار
  عبارات و مفاهیم

نبشتند نامه یکی شاهوار
سخن های بایسته آبدار

  عدالت
به بخشش بیارای و زفتی مکن

به اندازه باید به هر در سخن
  عهد و پيوند

چنین گفت با نامدار انجمن
که گر زین سخن بگسلد جان من

  عمل و اقدام
به گرز و به خنجر سخن گوی و بس

چرا ماند این روز بر کوه کس
  فرمان و دستور

و گر بگذری زین سخن نگذرم
سر و تخت و تاجت به پی بسپرم

  فطرت و ذات
چو بشنید رستم برآشفت و گفت

که هرگز نماند سخن در نهفت
  قصه و سرگذشت

چنین است رسم سرای کهن
سکندر شد و ماند ایدر سخن

  قول و قرار
شه نامدار، پهلوان را بخواند

گذشت سخن ها بر و بر براند
  گله و شکايت

برفتند پیچان و لب پر سخن
پر از کین دل از روزگار کهن

  لجاجت
ولیکن تو ای پور خیره سخن

زبان بر نیا برگشاده مکن
  الف و رجز

بدو گفت بیژن که تا کی ُسخن
کجا خواهی آهنگ آورد کن

  مشاوره و همفکری
سخن ها ز هر گونه یی ساختند

هیونی تگاور برون تاختند
  موضوع و قضيه

مگر با درود و پیام و سالم
دو کشور شود زین سخن شادکام

  مطلب
من اکنون هیونی فرستم به بلخ

ابا نامه و با سخن های تلخ
  مکر و حيله

پشیمانی آید ترا زین سخن
بپیچی ازین بد، نگردی کهن

  مرگ و خاتمۀ حیات
وزان پس تن من نهید اندروی

سرآید سخن چون بپوشید روی
  محرک و دليل

ابرشاه زشتست خون ریختن
به اندک سخن دل برانگیختن

  وصيت
سخن هرچه گفتم به مادر بگوی

نبیند همانا مرا نیز روی
  وضع و حال

ز هر دو سخن چون برین گونه گشت
بر آتش یکی را بباید گذشت
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واژۀ مفاهیم 
 »سخن« در شاهنامه

زبا ن 
و 

جنسیت

زنان برای رسیدن به هدف های خود، 
راهبردهای محاوره یی را مورد استفاده قرار 
می دهند. این راهبردها تفاوت ها را به حداقل 
می رسانند، عدالت 
برقرار می کنند 
و از پیدایِش هر 
نوع حس برتری 
از طرِف هر یک از 
طرفیِن گفت وگو 
پرهیز می کنند. 
ضمناً زنان اهمیت 
این ارتباط و 
تعهد به آن را 
مورد تأکید قرار 
می دهند. آن ها 
با مذاکره برای 
رسیدن به یک 
اتفاق نظر، تفاوت 
در عقاید را مهار 
می کنند. این نوع 
اتفاق نظر، رابطه 
را بهبود می بخشد 
و رضایت هر دو 
طرف، مبنی بر 
این که خواسته های شان مورد توجه قرار گرفته 
است را تضمین می کند، حتا اگر آن ها از تصمیم 
و توافق حاصل، کامالً خشنود نباشند
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پیامدهای کنفرانس« پکواش«

احمدعمران
خود  سیاست های  در  انعطاف های  اگر  طالبان 
شرایط  و  اوضاع  به  متکی  بیشتر  می دهد  نشان 
موجود است و نه استراتژی های اصلی این گروه. 
وقتی طالبان از پروژۀ تاپی به عنوان یک پروژۀ 
در  که  می داند  می کند،  حمایت  اقتصادی  کالن 
از  و  منطقه  قدرتمند  کشورهای  پای  پروژه  این 
جمله حامیان طالبان دخیل است. طالبان با صغرا 
کبراهای این چنینی مواضع خود را اعالم می کند 
و نه براساس منافع ملی کشور و ارزش های که 
می تواند وجود داشته باشد. آیا ارزشی باالتر از 
بیگناه  انسان های  زنده گی  به  گذاشتن  حرمت 
کشتار  می توان  چگونه  دارد؟  وجود  مظلوم  و 
آنگاه دل خوش  و  نادیده گرفت  را  غیرنظامیان 
و  سیاست ها  در  تغییر  حال  در  طالبان  که  کرد 
افغانستان  مسایل  قبال  در  خود  رسمی  مواضع 
است. طالبان وقتی در سیاست های خود انعطاف 
نشان می دهد که شرایط را همسو با منافع خود 
احساس نکند و حاال نیز ظاهرا این گروه دریافته 
است که تاکید برسیاست های خشک و انعطاف 
در  گذشته  از  بیشتر  را  گروه  این  چهره  ناپذیر 
همین  در  ساخت.  خواه  سیاه  عمومی  اذهان 
حال چه پیامدی می توان از کنفرانس« پکواش« 
داشت؟ آیا پس از این کنفرانس طالبان دست از 
جنایت و ریختن خون انسان های بیگناه خواهند 
را  انتظاری  چنین  صورت  هیچ  به  برداشت؟ 
نمی توان داشت زیرا کشتار و جنگ جز سرشت 

این گروه شده است.
پایتخت قطر،  کنفرانس« پگواش« که در دوحه، 
گروه  اختیار  در  را  تازه یی  فرصت  برگزارشد 
خود  مطالبات  آن  تربیون  از  که  قرارداد  طالبان 
کند.  اعالم  صلح  گفت وگوهای  آغاز  برای  را 
طریق  از  گروه  این  رسمی  بیانیه  در  که  آنچه 
چیز  شده  مطرح  قطر  دفتر  در  آن  نماینده گان 
نظر  از  نمی گذارد، هرچند  نمایش  به  را  تازه یی 
محتوایی می توان تغییرات و انعطاف هایی را در 
افراد این گروه  سیاست های رسمی طالبان) اگر 
در قطر به عنوان نماینده گان رسمی آن شناخته 
خروج  از  طالبان  بیانیه  در  بود.  شاهد  شوند( 
سران  نام های  کردن  بیرون  و  خارجی  نیروهای 
به  متحد  ملل  سازمان  سیاه  فهرست  از  طالبان 
برای  گروه  این  اصلی  شرط های  پیش  عنوان 
مذاکرات صلح نام برده شده است. هم چنین در 
سیاسی  دفتر رسمی  یک  باز شدن  از  بیانیه  این 
شده  برده  نام  نیز  گفت وگوهای صلح  برای  نیز 

نظر  مد  باید  قطر  دفتر  همین  ظاهرا  که  است 
نیز  انعطاف های  طالبان  تازۀ  بیانیۀ  در  اما  باشد. 
گیری های  موضع  به  نسبت  مشهود  صورت  به 
بیانیه  در  می خورد.  چشم  به  گروه  این  سابق 
که  است  کرده  اعالم  طالبان  پگواش،  کنفرانس 
متعهد به فعالیت های مدنی، آزادی بیان و حقوق 
زنان در پرتو  قوانین اسالمی، منافع ملی و ارزش 
آموزش  بر  بیانیه طالبان هم چنین  ها هستند. در 
تاسیسات  از  حمایت  افغانستان،  فرزندان  برای 
است.  رفته  تاکید  تاپی  پروژه  و  عام المنفعه 
گمان می رود که طالبان این بار تالش کرده اند 
مسایل  مهم ترین  در  را  خود  موضع  حداقل  که 
مربوط به افغانستان به صورت روشن تری نسبت 
این  از  دیگری  بخش  در  کند.  اعالم  گذشته  به 
بیانیه به مشکل افغانستان پرداخته شده و به آن را 
به دو بخش اصلی داخلی و خارجی تقسیم کرده 
است. طالبان در بخش مشکل خارجی خواهان 
اما در  امریکا به صورت مستقیم شده  با  گفتگو 
بخش مشکل داخلی افغانستان گفته است که این 
مشکل از طریق گفت وگو قابل حل است. طالبان 
در حالی از مواضع جدید خود خبر می دهد که 
حمالت تازۀ این گروه موجی از نفرت و انزجار 
جامعه  در  آن  خشن  عملکردهای  به  نسبت  را 
مراسم  در  رییس جمهورغنی  است.  برانگیخته 
فاتحه خوانی شهدای روز چهارشنبه هفته گذشته 
به کشتار مردم  کابل گفت که کسانی که دست 
نیستند.  کشور  این  شهروند  و  مسلمان  می زنند، 
در  اخیر  قتل های  عامالن  پیگرد  از  همچنین  او 
که  است  حالی  در  این  داد.  اطمینان  افغانستان 
مسوولیت حمالت اخیر کابل و برخی شهرهای 
آیا  به عهده گرفته است.  کشور را گروه طالبان 
میان این موضع گیری ها نمی توان هیچ تناقضی را 
شاهد بود؟ بدون شک در موضع گیری های آقای 
یک  از  او  دید.  را  آشکار  تناقض  می توان  غنی 
غیرنظامیان  کشتار  عامالن  با  که  می گوید  طرف 
گفتگو نمی کند؛ ولی از جانب دیگر به صورت 
با  رابطه  برقراری  برای  تالش  حال  در  پیوسته 
در  طالبان  شاید  است.  طلب  جنگ  گروه های 
گفتاری  به صورت  که  خود  سیاست های  ظاهر 
ولی  دهند  نشان  را  انعطاف هایی  می شوند،  بیان 
این گونه انعطاف ها نمی توانند، از تغییر سیاست 

های این گروه پرده بردارند.
»پکواش«  گفتگوهای  در  طرف  یک  از  طالبان   
با  هم چنان  دیگر  طرف  از  ولی  می کند  شرکت 
بیگناه را می  انسان های  انتحاری جان  حمالت 

گیرد. هر قدمی که در راه صلح برداشته می شود 
را  درگیر  طرف های  نیت  حسن  نشانه های  باید 
برای کاهش خشونت ها با خود به همراه داشته 
پایان  از  پیدا می کند  طالبان وقتی فرصت  باشد. 
دادن به اشغال افغانستان سخن می گوید و تاکید 
کردن  بیرون  برای  گروه  این  جنگ  که  دارد 
خارجی هاست. اما اکثر رویارویی های این گروه 
از  یک  کدام  در  است.  بوده  غیرنظامی  افراد  با 
غیرنظامی  افراد  طالبان  گروه  انتحاری  حمالت 
طی  درد  و  مصیبت  چقدر  اند؟  نشده  کشته 
مردم  برای  گروه  این  سوی  از  اخیر  سال های 
و  تلفات  آمار  آیا  است؟  ارمغان شده  افغانستان 
قربانی های مردم بیگناه را کسی به صورت دقیق 
در اختیار دارد؟ طالبان همواره شرایط برای برقرار 
صلح را به مخاطره انداخته است و حاال نیز هیچ 
و  آتش بس  برای  گروه  این  رهبری  در  اراده یی 
اگر  طالبان  ندارد.  امنیت در کشور وجود  ایجاد 
انعطاف های در سیاست های خود نشان می دهد 
بیشتر متکی به اوضاع و شرایط موجود است و 
نه استراتژی های اصلی این گروه. وقتی طالبان از 
اقتصادی  پروژۀ کالن  به عنوان یک  تاپی  پروژۀ 
پای  پروژه  این  در  که  می داند  می کند،  حمایت 
حامیان  جمله  از  و  منطقه  قدرتمند  کشورهای 
طالبان دخیل است. طالبان با صغرا کبراهای این 
چنینی مواضع خود را اعالم می کند و نه براساس 
می تواند  که  ارزش های  و  کشور  ملی  منافع 
از حرمت  باالتر  ارزشی  آیا  باشد.  داشته  وجود 
مظلوم  و  بیگناه  انسان های  زنده گی  به  گذاشتن 
وجود دارد؟ چگونه می توان کشتار غیرنظامیان را 
نادیده گرفت و آنگاه دل خوش کرد که طالبان 
رسمی  مواضع  و  سیاست ها  در  تغییر  حال  در 
خود در قبال مسایل افغانستان است. طالبان وقتی 
که  می دهد  نشان  انعطاف  خود  سیاست های  در 
شرایط را همسو با منافع خود احساس نکند و 
حاال نیز ظاهرا این گروه دریافته است که تاکید 
چهره  ناپذیر  انعطاف  و  خشک  برسیاست های 
اذهان عمومی  از گذشته در  بیشتر  را  این گروه 
پیامدی  چه  حال  همین  در  ساخت.  خواه  سیاه 
می توان از کنفرانس« پکواش« داشت؟ آیا پس 
از این کنفرانس طالبان دست از جنایت و ریختن 
خون انسان های بیگناه خواهند برداشت؟ به هیچ 
زیرا  داشت  نمی توان  را  انتظاری  چنین  صورت 
کشتار و جنگ جز سرشت این گروه شده است.

کار بند برق 
کجکی هلمند 

متوقف شده است
نماینده گان شورای والیتی هلمند می گویند که کار بازسازی 
بند برق کجکی به دلیل ناامنی ها متوقف شده و امیدی به 

آیندۀ این بند وجود ندارد.
 1۶1 در  و  هلمند  کجکی  ولسوالی  در  کجکی  برق  بند 
کیلومتری شمال شهر کندهار بر روی رود هیرمند ساخته 

شده است.
این نماینده گان می گویند که کار بازسازی این بند سه ماه 
پیش، پس از آن متوقف شد که به دلیل بی توجهی حکومت 
مرکزی، ناامنی ها در والیت هلمند روزبه روز افزایش یافتند.
اتل، رییس شورای والیتی هلمند می گوید که  محمدکریم 
۳۰۰ میلیون دالر برای بازسازی بند کجکی اختصاص داده 
شده بود؛ اما به دلیل ناامنی ها، تاکنون مهندسان خارجی و 
نصب کننده گان توربین سوم این بند به هلمند نرسیده اند.

آقای اتل هم چنان می گوید که »حلقه هایی« مانع اجرا شدن 
نام  اما به گونۀ مشخص از کسی یا گروهی  طرح هستند، 

نمی برد.
که  هلمند  والیتی  شورای  معاون  آخندزاده،  عبدالمجید 
باشندۀ ولسوالی کجکی است نیز می گوید که بخشی از مواد 
توربین سوم این بند آماده شده بود؛ اما کار آن به دلیل ناامنی 

و بسته شدن شاهراه انجام نیافته است.
آخندزاده می گوید که اگر حکومت مواد الزم را به این بند 
تمامی  دارد  امکان  نکند،  تأمین  را  منطقه  امنیت  و  نرساند 
امیدهایی که به این بند وجود دارند با خاک یکسان شوند. 
به گفتۀ او، اگر موانع نصب این توربین از سر راه برداشته 
افزایش  برابر  چندین  بند  این  برق  تولید  ظرفیت  شوند، 
والیت  این  در  راحت  خیال  با  سرمایه گذاران  و  می یابد 

سرمایه گذاری می کنند.
اما مسووالن شرکت برشنا، فراهم کنندۀ برق در افغانستان، 
با رد ادعای نماینده گان شورای والیتی هلمند می گویند که 
کار این طرح جریان دارد و تاکنون ۳۰ درصد آن تکمیل 

شده است.
مهندس نصراهلل قانع، رییس برشنا در هلمند به سالم وطندار 
می گوید که تغییر و تبدیل مهندسان مشکالتی را در کار این 
طرح به میان آورده بود؛ اما اکنون این مشکالت حل شده 
اند. به گفتۀ او، اگر حکومت موانع را از سر راه کار بند برق 
پیشبرد  و  مواد  نرسیدن  در  که  بردارد، چالش هایی  کجکی 

کار این بند وجود دارند، به زودی حل خواهند شد.
اما  دارند؛  امنیتی وجود  قانع می گوید که چالش های  آقای 
کار بند کجکی متوقف نیست و روزبه روز سرعت می گیرد.
از سوی دیگر امان اهلل فاروقی، معاون تجاری شرکت برشنا 
در کندهار می گوید که ناامنی تأثیری بر کار بند برق کجکی 
نگذاشته است و کار نصب توربین سوم در بند برق کجکی 

مثل همیشه به گونۀ عادی به پیش می رود.
آقای فاروقی می گوید که اکنون نیز حدود 1۶۰ تن از سوی 
شرکت طرف قرارداد آن ها برای نصب توربین سوم در بند 

کجکی کار می کنند.
طالبان و پول برق

معاون تجاری شرکت برشنا در کندهار می گوید که بخش 
زیادی از درآمدهای برق در هلمند به جیب طالبان می رود.

هم چنان یک مسؤول ریاست برشنا در هلمند می گوید، سه 
مصرف  به  هلمند  مرکز  لشکرگاه،  شهر  در  که  برقی  برابر 
می رسد، به ولسوالی های شمالی هلمند می رود. به گفتۀ او، 
این ولسوالی ها زیر ادارۀ طالبان قرار دارند و هزینۀ برق آن 

را نیز طالبان جمع آوری می کنند.
این مسؤول شرکت برشنا در هلمند که نمی خواهد نامش 
کجکی  بند  در  توربین  دو  اکنون  که  می گوید  شود  گرفته 
 ۳2 بند  این  یابد،  افزایش  آب  میزان  اگر  و  هستند  فعال 

مگاوات برق تولید خواهد کرد.
گفته می شود که 12 مگاوات از برقی تولید شده در این بند 
به کندهار، 5 مگاوات به لشکرگاه و 15 مگاوات دیگر آن به 
سنگین، زمینداور، کجکی و سروان قلعه می رود. این مناطق 
از سوی گروه طالبان اداره می شوند و این گروه میلیون ها 

افغانی بابت مصرف برق از مردم جمع آوری می کند.
ناامنی های  دلیل  به  که  می گویند  هلمند  والیت  باشنده گان 
متوقف  کجکی  برق  بند  همانند  پروژه ها  بیشتر  کار  اخیر، 
بازرگانان پول های شان را  از  افزون بر آن، بسیاری  شده و 
پاکستان  و  کابل  به  لشکرگاه  شهر  از  و  کشیده  بانک ها  از 

کوچیده اند.
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پنجمین  مناسبت  به  سخنانی  در  مصر  رییس جمهور  السیسی،  عبدالفتاح 
سال روز انقالب 25 جنوری، گفت: مصر کشور عده یی خاص نیست و 

متعلق به همه مردم است.
سیسی در سخنانی به مناسبت پنجمین سال روز سرنگونی حکومت حسنی 
مبارک، دیکتاتور سابق این کشور، گفت: مصر طی کمتر از دو سال در همه 

زمینه ها پیشرفت داشته است.
او با بیان این که »مصر امروز مصر دیروز نیست«، تصریح کرد: در مصر 
کنونی حکومتی بر سر کار آمده است که به رأی و گزینه های مردم احترام 

می گذارد.
سیسی تأکید کرد که شهروندان مصری مسیر انقالب 25 جنوری را در ۳۰ 

جون 2۰1۳ با سرنگونی حکومت اخوان المسلمین اصالح کردند.
خارجی  و  داخلی  حوزه های  در  کشور  گفت:  مصر  رییس جمهوری 
رفع  برای  توسعه یی  و  تولیدی  پروژه های  و  دارد  برنامه ها  و  فعالیت ها 

نیازهای جوانان در حال انجام است.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل روز )شنبه( با اشاره به پنجمین 
سال روز انقالب مصر که منجر به سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور پیشین 

این کشور شد، بحران شدید حقوق بشر در این کشور را محکوم کرد.
انقالب مصر در سال 2۰11 میالدی )انقالب 25 جنوری( با راهپیمایی و 
اعتراض های مردمی آغاز شد و با استعفای حسنی مبارک در 11 فبروری 

همان سال دولت مصر به رهبری مبارک سقوط کرد.

وزیر امور خارجۀ آلمان گفت که بدون توافق و یک مبنای گفت وگو 
بین تهران و ریاض، فرآیند وین )برای حل بحران سوریه( با شکست 

مواجه خواهد شد.
او با تأکید بر این که با گذشت حدود پیش از پنج سال از درگیری های 
داخلی و خشونت افراطی در سوریه هنوز راه حلی یافت نشده است، 
سوریه  درباره  صلح  مذاکرات  در  آلمان  آشکار  موضع  بر  همچنین 
تأکید کرده و به مخالفت روسیه برای مشارکت گروه هایی مانند جیش 

االسالم و احرار الشام در مذاکرات صلح ژنو اشاره کرد.
مایر تصریح کرد: طبیعتًا هیچ گروه تروریستی و افراطی که می خواهد 
در اجرای یک راه حل سیاسی اختالل ایجاد کند به این میز مذاکره تعلق 
نیاز داریم که سهمی در جامعۀ  ایتالف تمام کسانی  اما ما به  ندارند. 
سوریه ایفا کرده و اعمال قدرت می کنند، به اصول فرآیند وین احترام 
گذاشته و آماده اند مبارزات خود را از جمله در جریان مذاکرات ژنو 

متوقف کنند.
ریاض  در  تروریستی  گروه های  نماینده گان  گذشته  دسامبر  اوایل  در 
گرد هم آمده و موظف به در پیش گرفتن یک راهکار سیاسی برای 

حل بحران سوریه شدند.
وزیر امور خارجۀ آلمان همچنین با تأکید بر این که زمان حرف زدن ها 
و اعتراف های مداوم کالمی برای )حل این بحران( تمام شده همچنین 
گفت: حاال ما به اقدام جدی و آماده گی توافق همه برای رفع موانع در 

مسیر آغاز مذاکرات ژنو نیاز داریم.
بحران سوریه  در حل  روسیه  کلیدی  نقش  بر  همچنین  مایر،  اشتاین 
تأکید کرده و در بخش دیگری از سخنانش همچنین به شکاف ایجاد 
شده بین ایران و عربستان که به عنوان قدرت های منطقه یی نفوذ قابل 
توجهی در حل بحران سوریه دارند اشاره کرده و گفت: بدون توافق و 
یک مبنای گفت وگو بین تهران و ریاض فرآیند وین با شکست مواجه 

خواهد شد.

فرانسوآ اوالند، رییس جمهوری فرانسه در واکنش به انتشار ویدیویی توسط 
با  مبارزه  مورد  در  را  کشورش  چیز  هیچ  گفت،  »داعش«  تروریستی  گروه 

تروریسم دچار تردید نمی کند.
اوالند دیروز )دوشنبه( در واکنش به ویدیو منتشر شده از سوی داعش در 
معرفی عامالن حمالت تروریستی 1۳ نوامبر )22 آبان( پاریس، اطمینان داد: 
هیچ چیز ما را به هراس نمی اندازد، هیچ تهدیدی ما را در مورد آن چه در 

مبارزه با تروریسم باید انجام دهیم، مردد نخواهد کرد.
او افزود: این تصاویر تنها عامالن جنایت را بی اعتبار کرد.

در حمالت تروریستی پاریس 1۳۰ نفر جان خود را از دست دادند و بیش 
از ۳5۰ نفر دیگر مجروح شدند. این برای نخستین بار در تاریخ فرانسه بود 
تروریستی  گروه  گرفت.  کشور صورت  این  خاک  در  انتحاری  عملیات  که 

»داعش« مسوولیت این حمالت را برعهده گرفت.
گروه تروریستی داعش با پخش یک نوار ویدیویی ۹ عامل حمالت پاریس را 
معرفی کرد. این گروه در این فیلم همه کشورهای ایتالف ضد داعش از جمله 

انگلیس را به اقدامات تالفی جویانه تهدید کرد.

بیش از 22۰ هزار تکت مسابقات المپیک 2۰1۶ ریو در روزهای 
پنجشنبه و جمعۀ گذشته به فروش رسید.

مسووالن برگزاری بازی های المپیک 2۰1۶ ریو از فروش بیش از 
22۰ هزار تکت به ساکنان برزیل طی روزهای پنجشنبه و جمعه 

خبر دادند.
اختتامیه،  و  افتتاحیه  مراسم  هندبال  فوتبال،  شنا،  دوومیدانی، 
ژیمناستیک  و  جودو  تنیس،  ساحلی،  والیبال  والیبال،  بسکتبال، 
در  بیشتری  فروشی  تکت  که  بودند  رشته هایی  بخش(  )در سه 

آن ها صورت گرفت.
تکت های بیشتری از زمان فروش آن ها از اکتبر 2۰15 در اختیار 
برگزاری  محل  در  بتوانند  تا  گرفته  قرار  میزبان  کشور  مردم 

مسابقات مختلف حضور داشته باشند.
تکت فروشی المپیک در حالی است که برای بازی های پارالمپیک 
بازی های  شروع  تا  روز   2۳۰ از  کمتر  نیست.  مناسب  شرایط 
پارالمپیک 2۰1۶ در ریودوژانیرو زمان باقی  مانده و این در حالی 
است که تاکنون فقط 1۰ درصد از مجموع ۳ میلیون اختصاص 

یافته به مردم برزیل برای این بازی ها به فروش رفته است.
 ۷ از  که  برزیل  در  پارالمپیک  تکت  فروش  سطح  بودن  پایین 
قبل و  آغاز شده، در حالی است که چهار سال  سپتامبر 2۰15 
در پارالمپیک 2۰12 لندن 2.۷ میلیون تکت فروخته شد. قیمت 
که  تکت  گران ترین  و  دالر   ۳ ریو  پارالمپیک  تکت  ارزان ترین 
شده  ارزش گذاری  دالر   ۳۰۰ است،  افتتاحیه  مراسم  به  مربوط 
دالر   ۹ مسابقات  این  تکت  میلیون  دو  این که  ضمن  است، 

قیمت گذاری شده اند.

کمپانی بزرگ تولیدات لوازم ورزشی در آلمان اعالم کرد که پس 
از یازده سال به همکاری اش با اتحادیه جهانی دوومیدانی پایان 

می دهد.
جهانی  اتحادیه  اسپانسر  بزرگ ترین  عنوان  به  آدیداس  کمپانی 
دوومیدانی تصمیم گرفت که به دلیل دوپینگ، فساد و رسوایی های 
به  از دسامبر گذشته مطرح شده،  اخیر در رشتۀ دوومیدانی که 
همکاری اش با اتحادیه جهانی دوومیدانی )IAAF( خاتمه بدهد.
در  اخیر  اتفاقات  که  کرد  اعالم  آلمانی  بزرگ  شرکت  این 
دوومیدانی نقض قراردادش از سوی اتحادیۀ جهانی دوومیدانی 
بوده و به همین دلیل چنین تصمیمی را گرفته است. آدیداس از 
نوامبر سال 2۰۰8 متعهد شده بود که سالیانه 8 میلیون دالر )5.۶1 

میلیون پوند( به اتحادیۀ جهانی دوومیدانی بپردازد.
این شرکت در کنار َکنون، تویوتا، ِسیکو، TDK،TBS  و موندو، 

یکی از شرکای رسمی اتحادیه جهانی دوومیدانی بود.

سیسی:

مصر کشور عده یی خاص نیست

اشتاین مایر:
بدون توافق تهران و ریاض فرآیند حل 
بحران سوریه با شکست مواجه می شود

اوالند:
هیچ چیز باعث تردید فرانسه در مبارزه 

با تروریسم نمی شود

فروش 22۰ هزار تکت المپیک در 2 روز

قطع همکاری آدیداس
 با اتحادیه جهانی دوومیدانی

عزیزاهلل ایما

حرکِت  مانند  گروهی  کم تر  افغانستان  تاریخ  در 
در  را  میهن مان  کودِک  و  مرد  زن،  طالبان  تروریستی 
کشنده،  هجوم  آماِج  مسجد  و  مکتب  بازار،  خانه، 
آزار،  در  تروریستی  گروه  این  است.  قرارداده  وحشیانه  و  دهشتزا 
خالفت خواهاِن  و  القاعده  پیشَرِو  افغانستان  مردم  کشتارِ  و  اذیت 
از همه گروه های  بوده است و در جنایت،  عراق، شام و خراسان 

تروریستی جهاِن امروز گامی پیش است.
امریکایی ها پس از فروریختِن برج های بازرگانی جهانی و به خاطر 
با  بنابر سیاستی،  و  پیش گرفتند  را  افغانستان  راهِ  القاعده،  از  انتقام 
بود،  کرده  بیعت  او  به  بن الدن  که  امیری  و  القاعده  اصلی  حامیاِن 
طالبان  تروریستی  گروهِ  کامِل  نابودی  بر  و  داشتند  دگرگون  رفتارِ 
پای نمی فشردند. این در حالی ست که مردمِ افغانستان نه تنها قربانِی 
جنایاِت هولناک و هویت زدای طالبان بودند، که ریشه های فرهنگی، 
ملی و تاریخی شان چون تاکستان های شمالی از زمیِن این سرزمین 
و  کنده شدن  حاِل  در  چندآیینی  و  چندزبانی  چندقومی،  کهن ساِل 

جداشدن بود.
سیاست های  با  همسویی  در  طالبان  از  پس  رییس جمهورِ  نخستین 
امریکا و غربیان، چنان آدمک کوکی رفتار می کرد. نه مرِگ بودا، نه 
گم شدن و نابودی بسی از یادگارها و سنگ نبشته های هزاران ساله 
و نه گورستان های جمعِی آدم ها، اثری بر سِر این آدمک کله جنبان 
داشت. آن قدر این غفلِت شاهانۀ او را از خود برده بود که حتا در 
کنارِ تِن تکه تکۀ برادر زبانش الل شد و نتوانست که قاتالن را هم 

برادر نگوید.
در  این سخنیم.  امروز گواهِ  ما  نمی شناسد.  پدر  می گویند، سیاست 
این دنیای پُر از رمز و راز جای سوزی نیست، آن گونه که از ساز 
است. می بینیم هوِش پسر از سِر پریدۀ پدر نیاموخته و نمی آموزد و با 
دسِت خالی پشِت میِز قاتالِن خنجر در آستین می نشیند و ذهِن رهبر، 

خاکستِر شعله های زمیِن سوخته را به بادِ فراموشی سپرده است.
امریکا و  امِن سیاست  زیِر سایۀ  در  پیشین  اگر رییس جمهور  حاال 
غرب نامش نقِش در و دیوارِ میدانی ست و ماهانه بیش از چهارصد 
هزار دالر پاداش دریافت می کند و هنوز بر وفق مراد مغربیان رفتار 
روزنامه نگاران،  کارشناسان،  رسانه،  صاحبان  همه  این  چرا  دارد، 
و  بر  از  خون  ریختِن  تماشاگِر  که  مردمی  و  آگاهان  گزارشگران، 
دوِش این میهن مجروح اند، باید »جنبِش طالبان« بگویند، نه گروهِ 

تروریستی و دهشت افگن؟

باسط آریانفر

اوج حماقت، کهنه فکری، و تیره نگری یی یک رهبر 
قابل  پیمانه یی  هیچ  به  که  نادان  سنتی  و  مذهبی 
اندازه گیری نیست را در سطور پایین خواهید خواند. 
پرویز مشرف رییس جمهور پیشین پاکستان در کتاب خود به نام 

»در خط آتش« چنین می نویسد:
»یکی از بدترین کارهای طالبان، تخریب تندیس های غول پیکر 
به  موسوم  منطقه یی  در  بدین سو  قرن ها  از  که  بود  بودا  تاریخی 
تخریب  به  )مال عمر(  وقتی عمر  ابتدا  در  بودند.  ایستاده  بامیان 
را  او  تا  آورد  رو  پاکستان  به  تمام جهان  کرد،  تهدید  تندیس ها 
وادار به تغییر نظرش کند. البته تمام جهان قسمًا مرتکب اشتباه 
به رسمیت نشناختن رژیم طالبان و گشایش سفارت خانه های شان 
رهبران  بسیاری  از  داشتم.  متفاوت  برخورد  من  کابل شدند.  در 
آن ها  بر  تا  بشناسند  رسمیت  به  را  طالبان  خواستم،  جهان  مهم 
فشار جمعی وارد کنیم که روش شان را تغییر دهند. اگر هفت یا 
هشت کشور سفارت خانه های شان را در کابل گشایش می دادند، 
کلنتون،  بیل  با  کنیم.  وارد  فشار  طالبان  بر  می بودیم  قادر  شاید 
پادشاه  عبدالعزیز،  بن  عبداهلل  شاه  امریکا،  وقت  رییس جمهور 
امارات  امیر  نهیان  آل  سلطان  بن  زید  شیخ  و  عربستان سعودی 
متحدۀ عربی این پیشنهاد را در میان گذاشتم. عبداهلل بن عبدالعزیز 
خیلی از مالعمر انتقاد می کرد و او را دروغ گو می خواند. او گفت: 
»هرگز نمی توانم به یک دروغ گو بپیوندم و از دروغ گویان متنفرم« 
بنًا بر این مسوولیت وادار کردن مالعمر برای دست کشیدن از 
هیأتی  وقتی  شد.  گذاشته  ما  شانه  به  بودا  مجسمه های  تخریب 
را برای مذاکره پیرامون این مسأله نزد عمر فرستادیم، او را آدم 
مجسمه ها  این  خواسته  من  از  »خدا  گفت:  عمر  یافتیم.  دیگری 
باران  خداوند  متمادی  سال های  ظرف  زیرا  کنم،  تخریب  را 
فرستاده تا سوراخ های کالن در تحت مجسمه ها به وجود آید و 
دینامیت ها در آن جا شوند. این نشانه یی از دستور خداوند است 
ما  به  توجهی  هیچ  عمر  مال  تخریب شوند«.  باید  که مجسمه ها 

نکرده و به صورت تراژیکی مجسمه ها را ویران کرد«.
پیشین  رییس جمهور  پرویز مشرف  از  کتابی ست  آتش،  در خط 

پاکستان.
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

به  اروپا  اتحادیه  کمک  با  یونان  که  است  مدتی 
ثبت در کمپ های  یا مراکز  ساخت »هات سپات« 
با وجود  اما  است.  مشغول  آوره گان  پذیرش  اولیه 
و  یونان  به  نسبت  انتقاد  اروپا  اتحادیه  در  این 

سیاست اش در قبال آوره گان رو به افزایش است.
به گزارش دویچه وله، یوهانا میکل– الیتنَر، وزیر 
یونان  که  صورتی  در  است  گفته  اتریش  داخله 
کنترول  بیشتری  شدت  با  را  اش  بیرونی  مرزهای 
از منطقه شینگن اخراج  به طور موقت  باید  نکند، 

گردد.
این  آلمان  خارجه  وزیر  مایر،  شتاین  والتر  فرانک 

پیشنهاد را بدون درنگ رد کرده است.
به  اروپا  اتحادیه  کمک  با  یونان  که  است  مدتی 
ساخت »هات سپات« یا مراکز ثبت و راجستر در 

کمپ های اولیه پذیرش آوره گان مشغول است.
آمدند.  یونان  به  پیش  ماه  یک  دوستانش  و  ُجهاد 
آن ها می خواستند سفرشان را به اروپای غربی ادامه 
دهند، اما به خاطر این که پاکستانی هستند، اجازه 
عبور از مرز مقدونیه به آن ها داده نشد. اکنون آن ها 
روزها را در میدان مرکزی آتن می گذرانند و شب ها 

را در پارک سر می کنند.
ُجهاد در این باره گفت: »من تمام شب را در هوای 
آزاد به سر می برم، خیلی سرد است، باران می بارد، 
ما این جا مشکالت بزرگی داریم. ما می خواهیم به 

آلمان یا به یک کشور اروپایی دیگر برویم«.
یونان  در  نیز  شمالی  افریقای  یا  عراق  از  آواره ها 
گیر مانده اند. حکومت یونان به آن ها این امکان را 
داده که در این کشور تقاضای پناهنده گی بدهند. اما 
تقاضای  دارند که  اندکی  بسیار  بیشتر آن ها شانس 
شان به رسمیت شناخته شود. پناهجویان پاکستانی 
مانند ُزهید به هر حال فکر نمی کنند که در یونان 

آینده یی داشته باشند.
ُزهید می گوید: »آن ها همراه ما بسیار سخت رفتار 
کشور  هیچ  به  ما  که  نمی گذارند  آن ها  می کنند. 
دیگری برویم و اگر این جا کار کنیم، پول چندانی 

به ما نمی دهند«.
مردان  برای  آتن  المپیک  استدیوم های  از  یکی  در 
دیگر کمپی وجود  پاکستان و کشورهای  از  مجرد 
نیست.  مناسب  جا  این  زنده گی  شرایط  اما  دارد. 
کافی  تشناب  و  شاور  ندارد،  وجود  خواب  تخت 
برای همه وجود ندارد و تامین نیازهای غذایی در 

پایین ترین سطح است.
به  موسوم  برنامه  در  که  آوره گانی  برای  همزمان 
به جایی سهم می گیرند، مکان  یا جا  »ریلوکشن« 

های جدید ایجاد می شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف شده اند که 

به سر می  یونان  آواره را که در  از ۶۶ هزار  بیش 
برند قبول کنند. اما فقط آوره گانی می توانند در این 
برنامه شرکت کنند که از مناطق بحران زده ای مانند 

سوریه، عراق و چند کشور دیگر می آیند.
سازمان  یک  »ریلوکیَشن«،  برنامه  چارچوب  در 
را  آواره  صدها  پراکسیس،  نام  به  یونانی  امدادی 
اسکان داده است. قرار است که در ماه های آینده 
تا 2۰ هزار محل زندگی به خصوص در خانه های 

کامال عادی برای این برنامه ایجاد گردد.
الکیس سولیوتیس، مدیر این پروژه گفت: »۷54 تن 
در حال حاضر در هوتل هایی به سر می برند که 
ما با آن ها همکاری داریم. شمار آنها در مجموع به 
2۳ هوتل می رسد که ده تا در آتن و ده تای دیگر 

در لیسبوس هستند«.
او گفت که در حال حاضر می توان هجوم آوره گان 
خواهند  می  ها  آن  بیشتر  چون  کرد،  کنترول  را 
سفرشان را به شمال اروپا ادامه دهند و هنوز اجازه 
عبور از مرز مقدونیه را دارند. اما به گفته او شاید 

نیاز به محل زندگی به سرعت افزایش یابد.
مرزها  »اگر  گفت:  ادامه  در  سولیوتیس  الکیس 
بسته شوند، تغییری ایجاد می شود. در آن صورت 
تعداد آن هایی که می خواهند در برنامه ریلوکیشن 

شرکت کنند، افزایش می یابد«.
اما در صورتی که کشورهای بیشتری در شمال اروپا 
مرزهای شان را مسدود کنند، یونان انتظار افزایش 

شدید آوره گان در کشورش را ندارد.
یوآنیس موزاالس، از مقام های بلندپایه دولت یونان 
در بخش مهاجرت گفت: »من فکر می کنم که پیامد 
طبیعی )بستن مرزها در شمال اروپا( این باشد که 
مردم )آوره گان( این جا گیر بمانند. شمار آن ها )در 

این صورت( حدود چند ده هزار تن خواهد بود و 
به این تعداد می توان رسیدگی کرد«.

این  از  مردم  مراکش  در  اگر  که  گفت  موزاالس 
اند،  مسدود شده  در شمال  مرزها  که  یابند  اطالع 
دیگر کسی جانش را برای عبور از ساحل ترکیه به 

خطر نمی اندازد.
در  جنگی  مناطق  مردم  مرزها  بستن  که  این  اما 
بسیار  دارد،  برحذر می  فرار  از  را  سوریه و عراق 
به  گذشته  مانند  آواره  هزاران  است.  برانگیز  شک 
جزایر یونان می رسند. از آغاز جنوری تا به حال 
سال  نخست  هفته  سه  با  مقایسه  در  ها  آن  شمار 

گذشته ده برابر شده است.
در این مراکز ثبت و راجستر »هات سپاتس« قرار 
است که مشخصات آوره گان ثبت شده و آن ها به 
دو دسته تقسیم شوند، آوره گان مناطق جنگی و آن 
اند. پانوس  هایی که به دالیل اقتصادی فرار کرده 
در  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  اداره  رئیس  کارونیس، 
آتن گفت که روند ساخت این مراکز به سرعت در 

حال پیشرفت است.
پانُس کارونیس در این باره گفت: »یونان اذعان دارد 
که )در این زمینه( تاخیراتی وجود داشته است. اما 
من اطمینان دارم که این مراکز هات سپات با کمک 
در  دیگر  های  سازمان  و  اروپا  اتحادیه  کمیسیون 

هفته آینده قابل استفاده خواهند بود«.
پس از آن قرار است که ثبت مشخصات آوره گان 
ساموس  و  لِروس  شیوس،  لیسبوس،  جزایر  در 
باشد.  داشته  های مشخص جریان  برنامه  براساس 
شود.  نمی  حل  زودی  این  به  آوره گان  مشکل  اما 
یونان برای غلبه بر این مشکل به همبستگی بیشتر 

شرکای اروپایی اش نیاز خواهد داشت.

با رد شایعه تمدید مدت  پاکستان  ارتش  سخنگوی 
ماموریت جنرال راحیل شریف گفت که رییس ستاد 
بازنشسته  شده  تعیین  تاریخ  در  کشور  این  ارتش 

خواهد شد.
باجوا  سلیم  عاصم  جنرال  نیوز،  داون  گزارش  به 
ارتش  داخلی  عمومی  روابط  کل  مدیر  و  سخنگو 
پاکستان اخبار تمدید مدت مأموریت جنرال راحیل 

شریف رییس ستاد ارتش این کشور را رد کرد.
پایان  از  پس  پاکستان  ارتش  ستاد  افزود:رییس  وی 
مدت مأموریت خود در تاریخ تعیین شده بازنشسته 

خواهد شد.
این  پاکستان  ارتش  مدیر کل روابط عمومی داخلی 
در شبکه های  در صفحه شخصی خود  را  اظهارات 

اجتماعی مطرح کرده است.
باجوا در رابطه با رییس ستاد ارتش پاکستان نوشت: 
و  است  مقدس  و  عظیم  نهاد  یک  پاکستان  »ارتش 

تمدید مدت مأموریت وی باور نمی کنم.«
سخنگوی ارتش پاکستان همچنین به نقل از راحیل 
شریف اظهارداشت که در تاریخ تعیین شده بازنشسته 
نابودی  برای  تالش ها  که  حالی  در  شد  خواهم 
تروریسم در پاکستان ادامه دارد همچنین منافع ملی 

پاکستان را در اولویت قرار می دهم .
پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  شریف  راحیل  جنرال 
قرار است در ماه نوامبر سالجاری بازنشسته شود و 
اخباری مبنی بر تمدید مدت مأموریت وی از سال 
این  گذشته میالدی در رسانه های داخی و خارجی 

کشور منتشر می شود.
وکیل  نقوی  اختر  محمود  که  است  حالی  در  این 
مدافع دادگاه عالی پاکستان پیش از این درخواستی 

جنرال  کار  مدت  که  بود  کرده  ثبت  دادگاه  این  در 
باید  کشور  این  ارتش  ستاد  رییس  شریف  راحیل 

تمدید شود.
به گفته وی،  پس از روی کار آمدن راحیل شریف 
سراسر  در  امنیتی  ارتش وضعیت  ریاست  عنوان  به 
بنابراین  پاکستان نسبت به گذشته بهبود یافته است 
دوره کاری رییس ستاد ارتش این کشور باید تمدید 

شود.

وکیل مدافع پاکستانی اظهار داشت: پاکستان در حال 
حاضر با چالش های مختلف روبرو است و عالوه بر 
تهدیدات امنیتی، عملیات برای نابودی فساد مالی نیز 

باید ادامه یابد.

تأثیر آواره گان بر روابط اروپا

رییس ستاد ارتش پاکستان بازنشسته می شود

اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان:

واحد حفاظتی رسانه ها ایجاد شود

می خواهد  حکومت  از  افغانستان  های  تلویزیون  و  رادیو  اتحادیۀ 
کمیته  یک  باید  افغانستان  رسانه های  کارمندان  امنیت  تامین  برای  که 

مشترک امنیتی تشکیل شود.
این اتحادیه دولت افغانستان را نسبت به تامین امنیت کارمندان رسانه ها 
برنامه  باید  جمهور  رییس  که  می گوید  و  کرده  متهم  بی توجهی  به 

استراتژیک برای تامین امنیت کارمندان رسانه ها داشته باشد.
افغانستان  تلویزیون های  و  رادیو  اتحادیۀ  اجرایی  رییس  کمیل  احمد 
که در یک نشست خبری صحبت می کرد حمله چهارشنبه گذشته به 

کارمندان کابورا پرودکشن را ددمنشانه خواند.
آقای کمیل گفت: » حمله به یک رسانه به معنی اعالم جنگ با همه 
رسانه ها به عنوان یک ارزش ملی است و رییس جمهور در حمایت 
از رسانه ها نباید تنها به اعالمیه ها اکتفا کند و باید برنامه استراتژیک 

برای تامین امنیت کارمندانان رسانه ها در پیش گیرد«.
او خاطر نشان کرد: این اتحادیه در شش ماه گذشته تالش کرده که 
امنیت  تامین  برای  ملی،  امنیت  شورای  با  مشترک  امنیتی  کمیته  یک 
خبرنگاران درست کند؛ اما حکومت تا هنوز جواب مثبت نداده است.
گفت:  رییس جمهور  معاون سخنگوی  هاشمی  ظفر  حال،  همین  در 
مدیران  با  امنیت  شورای  سطح  در  را  نشستی  افغانستان  حکومت 
رییس  و  شده  مطرح  نیز  پیشنهاداتی  آن  در  که  کرده  دایر  رسانه ها 

جمهور غنی این پیشنهادات را بررسی می کند.
محمد رحمتی مدیر مسوول تلویزیون تمدن نیز گفت: » تهدید رسانه 
دلیل  به  هنوز  تا  از سال گذشته  ها  است و رسانه  ملی  یک موضوع 

حمایت و دفاع از حقوق مردم ، همواره مورد هدف قرار گرفته اند«.
محمدفقیر میوند مشاور اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان نیز 
گفت: » رسانه ها همواره در حمایت از دولت در نبرد مسالمت آمیز 
هستند و برای سازندگی و تامین صلح در کشور تالش می کنند و به 

همین دلیل مورد حمله قرار می گیرند«. 
این اتحادیه طی اعالمیه یی نیز از رییس جمهور خواسته است که در 
چارچوب پولیس یا امنیت ملی یک قطعه ویژه باید برای حمایت از 

کارمندان رسانه ای ایجاد شود تا در موارد اضطراری اقدام نماید.
در اعالمیه بر اتحاد و همبستگی میان رسانه ها تاکید شده و از مجامع 
بین المللی نیز خواسته شده که برای حمایت از رسانه هایی که جزو 
دستآوردهای ملی 15 سال حضور آنان در افغانستان است، حمایت و 

دفاع نمایند.
این در حالی است که حمله روز چهار شنبه بر موتر حامل کارمندان 
واکنش  گذاشت؛  برجا  زخمی   24 و  کشته   ۷ که  پرودکشن  کابورا 
شماری زیادی از نهادهای داخلی و بین المللی حامی آزادی بیان را در 

پی داشت و این نهادهای آن حمله را جنایت جنگی خواندند.
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