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صفحه 2

صفحه 5

آیا پاکستان در کنترول
 منابع تمویل تروریسم صادق است؟

اعتراض 
برای رهایی 
از ستم 
جنسیتی

افغان ها هنوز انتظار دارند فرهنگ معافیت 
و بهره برداری زورمندان از آن پایان یابد

روز چهارشنبه هفته ی گذشته، دو گزارش نشر شد و افغانستان را به خاطر وضعیت 
حقوق بشر در آن توبیخ کرد. گزارش مأموریت کمکی سازمان ملل متحد در 
افغانستان )یوناما( در مورد شکنجه در بازداشت گاه ها، می رساند که یک سوم 790 
بازداشتی مربوط به جنگ که با آن ها مصاحبه شده ، شکنجه شده اند یا با آن ها 

بدرفتاری شده است.
هرچند این گزارش، در مقایسه با سال گذشته، 14 درصد کاهش در موارد شکنجه 

را نشان می دهد، یوناما به حکومت افغانستان و حامیان بین المللی اش...

زورچپانی »آرمان گرایی حقوق بشر« 
در افغانستان

4

صفحه 3



اطالعات روز: در نشست فوق العاده ی کابینه 
جمهور  رییس  غنی،  محمد اشرف  ریاست  به 
حوادث  قربانیان  خاطر  به  ارگ،  در  کشور 
دفتر  شد.  اعالم  ملی  ماتم  روز  سه  طبیعی، 
رسانه های ریاست جمهوری با نشر خبرنامه  ای 
تلفات  و  این نشست خسارات  در  اعالم کرد، 

رویدادهای طبیعی در کشور نیز بررسی شد.
از  سر  تا  شده  گرفته  تصمیم  نشست  این  در 
سفارت های  و  کشور  نقاط  تمام  در  امروز 
افغانستان در کشورهای خارج، پرچم افغانستان 
به مدت سه روز نیمه بر افراشته شوند. در این 
نشست از عالمان دینی، بزرگان قومی و مردم 
حوادث  قربانیان  خاطر  به  تا  شده  خواسته 
طبیعی، مراسم فاتحه و ختم قرآن برگزار کنند.
طبیعی  حوادث  قربانیان  برای  فاتحه  مراسم 
قرار است روز یک شنبه در مسجد جامع ارگ 

شود.  برگزار  کابل  شهر  مسجدهای  دیگر  و 
بیش  امسال جان  زمستان  در  حوادث طبیعی 
والیت  از  آن  اکثر  که  گرفته  را  تن   250 از 
پنجشیر اند. هفته ی گذشته در والیت پنجشیر 
بر اثر برف کوچ های سنگین، بیش از 187 تن 

کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند.
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور دیروز 
قربانیان  وضعیت  به  رسیدگی  و  دیدار  برای 
برف کوچ والیت پنجشیر، به این والیت سفر 
کرد. غنی در این سفر در دیدار با خانواده های 
غم شریکی  ابراز  آنان  با  پنجشیر،  قربانیان 
کرد. رییس جمهور گفت که این غم تنها غم 
پنجشیر نیست، بلکه غم تمام مردم افغانستان 

است.
بررسی  برای  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
وضعیت آسیب دیدگان به روز پنج شنبه هفته ی 

اکنون  تا  و  شد  پنجشیر  والیت  وارد  گذشته 
از  ناشی  تلفات  می برد.  به سر  والیت  این  در 
امسال،  زمستان  در  سیالب  و  برف کوچ ها 
پنجشیر،  از  پس  است.  رسیده  تن   250 به 
در  بامیان  و  ننگرهار  بدخشان،  والیت های 
رده های بعدی قرار دارند و آسیب دیدگان این 

والیت ها نیازمند کمک اند.
ویس احمد برمک، هماهنگ کننده ی کمیته ی 
در  گفت،  طبیعی  حوادث  به  رسیدگی  ویژه ی 
در  نفر   27 حوادث  چنین  در  امسال  زمستان 
بدخشان، 11 نفر در نورستان، ده نفر در پروان 
و هشت تن دیگر ننگرهار از بین رفته اند. در 
والیت  مسئوالن  از  شماری  گذشته  هفته ی 
از  بیش  دادن  جان  از  کشور  مرکز  در  بامیان 

چهار تن بر اثر برف کوچ خبر دادند.
پنجشیر  حادثه ی  مورد  در  برمک  احمد  ویس 

گفت، احتمال دارد شمار تلفات رویداد پنجشیر 
از 187 تن بلند برود. 

او در ادامه افزود که بر اساس معلومات آنان، 
دست کم یک صد خانه در نتیجه ی برف کوچ در 

پنجشیر ویران شده اند. 
خوراکی  مواد  و  کمک  رساندن  گفت،  برمک 
پنجشیر  والیت  آسیب دیده ی  خانواده های  به 

ادامه دارد.
هفته ی  پنج شنبه  روز  به  تنها  او،  گفته ی  به 
مواد  افغانی  میلیون  پنج  ارزش  به  گذشته 
برمک  است.  شده  انتقال  پنجشیر  به  کمکی 
گفت، مواد کمکی به والیت پنجشیر در برخی 
از موارد به دلیل بسته بودن راه های رفت وآمد، 
این  می شود.  داده  انتقال  هلی کوپترها  با 
چند  جریان  در  پنجشیر  والیت  در  برف کوچ 

سال گذشته بی پیشینه خوانده شده است.

قومی  بزرگان  تالش های  روز:  اطالعات 
والیت زابل و ولسوالی جاغوری والیت غزنی 
بی نتیجه  ربوده شده،  مسافر   30 رهایی  برای 
پایان یافت . ظفر شریف، ولسوال جاغوری در 
گفت و گوی تیلفونی با روزنامه ی اطالعات روز 
گفت، تالش های دو شبانه روزی ریش سفیدان 
ولسوالی جاغوری و منطقه ی رسنه ی ولسوالی 
نتیجه  افراد  این  رهایی  برای  غزنی  گیالن 

ندادند.
به  حاضر  حال  در  قومی  بزرگان  این 
روز  چهار  گذشت  با  و  برگشته  خانه های شان 
از ربوده شدن 30 مسافر هزاره، هنوز سرنخی 
ولسوال  نیست.  دست  در  آنان  سرنوشت  از 
در  زابل  والیت  ریش سفیدان  گفت،  جاغوری 
تماس تیلفونی به آن ها گفته اند، موفق نشده اند 

با افراد ربوده شده و آنانی که آن ها را ربوده اند، 
دیدار و گفت وگو کنند.

منابع دیگر به روزنامه ی اطالعات روز گفتند، 
افراد  جست وجوی  در  محل  طالبان  اکنون 
فرد  از موقعیت 30  نیز  آن ها  و  ربوده شده اند 
ریش سفیدان  اما  ندارند.  اطالعی  ربوده شده 
قومی  بزرگان  گفته اند،  جاغوری  ولسوالی 
والیت زابل و باشندگان ولسوالی خاک افغان 
برای  آینده  روزهای  در  که  گفته اند  آن ها  به 
خواهند  تالش  ربوده شده  مسافر   30 رهایی 

کرد.
هفته ی  دوشنبه  روز  به  ناشناس  مسلح  افراد 
گذشته مسافران هزاره را از دو بس از شاهراه 
را  آنان  سپس  و  کردند  پایین  قندهار  کابل- 
گمانه زنی های  خبر،  این  نشر  از  پس  ربودند. 

متفاوتی در مورد هویت ربایندگان در رسانه ها 
به  شاه جوی  ولسوال  شد.  دست  به  دست 
افراد  سوی  از  مسافران  این  گفت،  رسانه ها 
شمار  اما  شده؛  ربوده  داعش  گروه  به  وابسته 
دیگری از مسئوالن والیت زابل با رد این ادعا 
به  مربوط  فرماندهان  از  ربایندگان  که  گفتند 
شبانه روز  چهار  از  بیش تر  اکنون  اند.  طالبان 
از این حادثه می گذرد؛ اما سرنوشت این افراد 
و  ردیابی  برای  دولت  و  نیست  روشن  هنوز 
رهایی آنان هیچ  کاری نتوانسته است. وزارت 
دارد،  تأکید  این سو  به  روز  چند  از  داخله  امور 
راه اندازی  مخالف  مسافران،  این  رهایی  برای 

عملیات نظامی هستند.
دیروز  وزارت  این  صدیق صدیقی، سخنگوی 
گفت که تالش می کنیم 30 مسافر ربوده شده 

راه های گفت وگو رها  از  بدون هرگونه آسیب 
شوند. اما شماری از فعاالن جامعه ی مدنی به 
روز پنج شنبه هفته ی گذشته در واکنش به رها 
کردند  اعتراض  کابل  در  این مسافران  نشدن 
رهایی  برای  حکومت  جدی  اقدام  خواهان  و 

آنان شدند.
افراد  ربودن  تظاهرات  این  در  مهرداد  مجیب 
کشور  آینده ی  برای  را  بودن  هزاره  دلیل  به 

خطرناک خواند. 
از  و  مدنی  فعال  یوسف زاده،  منیره 
نیز  اعتراضی  تجمع  این  اشراک کنندگان 
گفت، صدای شهروندان و فعاالن مدنی پس 
از وقوع هر رویدادی در کشور بلند می شود؛ اما 
متأسفانه دولت آن را نادیده می گیرد، یا به آن 

سطحی می نگرد.

از  مالیه  وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
روی  پول  بین المللی  صندوق  با  گفت وگوها 
و  دادند  خبر  نو  بانک  کابل  خصوصی سازی 
در  بانک  این  زیاد  احتمال  به  کردند،  اعالم 
می شود.  گذاشته  فروش  به  نزدیک  آینده ی 
محمدآقا کوهستانی، رییس خزاین این وزارت 
رییس  با  مالیه ی جدید  وزیر  رویترز گفت،  به 
صندوق بین المللی پول در دبی در این زمینه 

توافق می کند.
به گفته ی او، پس از آن که برای کابل بانک 
در  حکومت  حال  نشد،  پیدا  خوبی  خریدار  نو 
می کند.  کار  جدیدی  طرح  روی  زمینه  این 
و  افغانستان  حکومت  میان  افزود،  کوهستانی 

این  در  توافق نامه ای  پول  بین المللی  صندوق 
ادامه تأکید کرد  او در  مورد امضا خواهد شد. 
که کار روی فروش کابل بانک نو جریان دارد 

و نتایج آن به زودی مشخص می شود.
بانک  کابل  فروش  و  خصوصی سازی  طرح 
پیش  چندی  که  شد  مطرح  حالی  در  جدید 
دولتی  بانک   سه  کرد،  اعالم  مالیه  وزارت 
کابل  و  افغانستان  ملی  بانک  بانک،  )پشتنی  
دولتی  قوی  بانک  یک  و  مدغم   نو(  بانک 
گفته  وزارت  این  مسئوالن  می آید.  به وجود 
ریاست  به  بانک  سه  این  ادغام  طرح  بودند، 
را  جمهوری پیش نهاد شده و اشرف غنی آن 

منظور کرده است.

در همین حال، صندوق بین المللی پول با نشر 
خبرنامه  ای اعالم کرد، در همکاری با حکومت 
نو گزینه های  بانک  افغانستان، در مورد کابل 
حال  است.  داده  قرار  بحث  مورد  را  مختلفی 
فروش  به  زمانی  چه  بانک  این  نیست  معلوم 
کارشاسان  از  شماری  اما  می شود؛  گذاشته 
این  فروش  در  دارند،  تأکید  اقتصادی  مسایل 

بانک باید منافع ملی در نظر گرفته شود.
که  دارند  وجود  تالش ها  برخی  آنان،  باور  به 
کابل بانک نو را با 84 نمایندگی اردو، پولیس 
و استخباراتی اش، با 2400 کارمند و باالتر از 
چند صد میلیون سیستم بانکی  ، به 20 میلیون 
دالر بخرند. کارشناسان تأکید دارند، اگر کابل 

بانک جدید به این قیمت فروخته شود، منافع 
ملی در آن در نظر گرفته نشده است.

در  خصوصی  بانک  بزرگ ترین  بانک  کابل 
دالر  میلیون ها  اختالس  دلیل  به  سال 2010، 
حکومت  آن  از  پس  و  شد  ورشکست  پولش، 
حامد کرزی، 850 میلیون دالر را به این بانک 

داد و آن را دولتی کرد. 
زمان کرزی حل ناشده  در  بانک  این  قضیه ی 
حکومت  آمدن  کار  روی  با  اما  ماند؛  باقی 
دوباره  بانک  این  پرونده ی  ملی،  وحدت 
با این وجود، هنوز به طور دقیق  بررسی شد. 
بانک  کابل  تمام قرضه های  نیست که  معلوم 

برگردانده شده یا خیر.

وزارت صحت  حالی  که  در  روز:  اطالعات 
عامه اعالم کرد که 50 درصد مردم به خدمات 
صحی دسترسی دارند؛ اما برخی از شهروندان 
باور  به  خوانده اند.  باور  خالف  را  مسئله  این 
آنان، دسترسی مردم به خدمات صحی کم تر از 
آمار وزارت صحت عامه است؛ زیرا در شماری 
از مناطق دوردست کشور خدمات صحی هیچ 

وجود ندارد.

شهروندان خواستار توجه جدی وزارت صحت 
 عامه و نهادهای مربوط برای حل این مشکل 
مصرف  وجود  با  دارند،  تأکید  و  شده اند 
این  در  گذشته  سال های  در  دالر  میلیاردها 
مواجه  جدی  مشکالت  با  مردم  هنوز  بخش، 
اند. آنان می گویند، برای بهبود وضعیت صحی 
پول های  و  کنند  مبارزه  جدی  فساد  با  باید 
شفاف  صورت  به  جهانی  جامعه ی  کمکی 

وزیر  فیروز،  فیروزالدین  اما  شوند.  مصرف 
صحت عامه ی کشور دیروز گفت، برای بهبود 
وضعیت صحی، برنامه های مشخصی را عملی 
مرکزهای  وضعیت  که  پذیرفت  او  می کند. 
صحی کنونی در کشور قابل قبول نیست؛ زیرا 
ساالنه بیش از 300 میلیون دالر برای تداوی 
مریضان از کشور به خارج انتقال داده می شود.
او در ادامه گفت، هنوز پنجاه درصد مردم به 

تطبیق  با  و  ندارند  دسترسی  صحی  خدمات 
خواهد  کاهش  مشکل  این  جدید،  برنامه های 

یافت. 
در حال حاضر استفاده ی مریضان از داروهای 
دیگر  مشکالت  از  یکی  بی کیفیت،  تجارتی 
در بخش صحی است و شهروندان از وزارت 
معارف انتظار دارند تا به این مشکل رسیدگی 

کند.

والیت  امنیتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
بلخ در شمال کشور گفته اند، یک زن در این 
والیت سر شوهرش را بریده است. به گفته ی 
آنان، این رویداد سه شنبه شب هفته ی گذشته 
بلخ  والیت  شاهی  نهر  ولسوالی  مربوطات  در 
نخسیتن  این  روان  سال  در  است.  داده  رخ 

بار است که یک زن سر شوهرش را در این 
ولسوالی بریده است.

عبدالرزاق قادری، فرمانده پولیس والیت بلخ 
به بخدی گفت که پولیس پس از این حادثه 
در  تحقیقات  اکنون  و  شده  اعزام  محل  به 
دارد.  رویداد جریان  این  وقوع  مورد چگونگی 

پولیس والیت  بازداشت  در  زن  این  افزود،  او 
بلخ است. قادری گفت، این زن در تحقیقات 
اعتراف کرده که شوهرش را به دلیل مشکالت 

خانوادگی سر بریده است.
به  نیز  زن  این  برادرشوهر  که  افزود  قادری 
اتهام دست داشتن در این قتل بازداشت شده 

و  داشته  نام  اخترمحمد  زن  این  شوهر  است. 
قتل های  اخیراً  است.  بوده  ساله  بیست و چهار 
ناشی از خشونت های خانوادگی در شماری از 
کشور  مرکزی  و  جنوبی  شمالی،  والیت های 

افزایش یافته است.

سه روز ماتم ملی2
 برای قربانیان حوادث طبیعی

تالش  بزرگان قومی برای رهایی 30 مسافر ربوده شده، بی نتیجه پایان یافت

وزارت مالیه: کابل بانک نو به فروش گذاشته می شود

 افزایش انتقادها از عدم دسترسی مردم به خدمات صحی

یک زن در بلخ سر شوهرش را برید

حادثه ی غم ناک پنجشیر
 و امکان تکرار

تلفات ناشی از برف کوچ در والیت پنجشیر، تکان دهنده است. 187 
تن جان باختند و خانه های بسیاری تخریب و ویران شدند. عالوه 
بر پنجشیر، برف کوچ در بدخشان، تخار، بامیان و... نیز قربانی برجا 
گذاشت. این نخستین بار است که به اثر برف کوچ بیش تر از 200 تن 
جان شان را از دست می دهند. این رویداد در نوع خود بی پیشینه بوده 
است. اما حوادث طبیعی در مناطق مختلف افغانستان، قربانیان زیادی 
رخدادهای  دردناک ترین  از  یکی  بدخشان  ارگون  رویداد  گرفته اند. 
طبیعی بود که جان صدها نفر را گرفت و زمین ها و خانه های زیادی 
را بلعید . اما اکنون که گریزی از حوادث طبیعی نیست، پرسش اصلی 
این است که چرا رویدادهای کوچک، قربانیان بزرگ برجا می گذارند؟

1- برف کوچ در پنجشیر بی سابقه بود و فوری. آنچه که هفته ی 
گذشته در پنجشیر اتفاق افتاد ، نسل کنونی پنجشیر نظیر آن را به 
از این رو، پیش بینی وقوع چنین رویدادی برای ساکنان  یاد ندارند. 
این والیت، دشوار بود . در جریان 24 ساعت، بیش   از یک متر برف 
برف ها  این  پنجشیر،  قهار  و  بلند  از کوه های  نهایت،  در  و  می بارد 
پایین می ریزد و خانه هایی که در پناه کوه ها استوارند، نابود می شوند 
و حدود 200 تن نیز جان می بازند. از این رو، بی پیشینگی این رویداد 
و این که همه چیز بسیار فوری اتفاق افتاد ، یکی از دالیل آمار باالی 

قربانیان این رویداد است.
دشواری  آن  کوهستانی بودن  و  است  کوهستانی  2- پنجشیر، 
رفت و آمد را سخت تر کرده است. شکی نیست که این والیت یکی از 
دشوارترین زمین هایی است که می شود در آن زندگی کرد. کوه های 
بلند و دره  های تنگ آن، زیستن را دشوار کرده و ارتباطات راحت و 
سریع را دشوارتر. از این رو، در شرایط اضطراری، امکان فرار از یک 
حادثه ی طبیعی در این والیت، برخالف والیت هایی که خانه های 
است.  دشوار  دارند،  موقعیت  هموار  زمین های  در  بیش تر  مسکونی 
محدودشدن خانه ها توسط کوه ها و عمدتاً در دامنه ی کوه ها، میزان 
آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در این والیت را بیش تر کرده 
است و از این لحاظ، کوچک ترین حادثه ی طبیعی، منجر به تلفات 

بزرگ جانی و مالی می شود.
مصایب  از  نجات  و  جلوگیری  برای  دولتی  محدود  3- امکانات 
دولتی  امکانات  که  گفته اند  رسانه ها  به  پنجشیر  باشندگان  طبیعی. 
برای جلوگیری از حوادث طبیعی و نجات جان باشندگان این والیت 
کوه های  که  حالی  عین  در  پنجشیر  این رو،  از  است.  ناچیز  بسیار 
دارد.  نیز  را  بالقوه ی خلق حوادث بزرگ طبیعی  بلند دارد، ظرفیت 
با امکانات محدود دولتی و شخصی برای نجات در مواقع اضطراری، 
آن  تکرار  امکان  و  می گیرند  بزرگی  قربانی  این چنینی،  رویدادهای 

زیاد است.
4- ناتوانی دولت در پیش گیری و کمک رسانی به موقع. حکومت 
گذشته  سال های  در  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  مسئول  اداره های  و 
همواره استراتژی کاری شان این بوده که پس از وقوع یک رویداد 
طبیعی، به کمک آسیب دیدگان بشتابند. عملکرد »کمیته ی مبارزه 
با حوادث طبیعی« در سال های گذشته نشان می دهد که این اداره 
آسیب های  محدود کردن  برای  کارساز  و  درازمدت  استراتژی های 
برنامه ها  این که  از  بیش  اداره  این  ندارد.  طبیعی،  حوادث  از  ناشی 
و راهکارهای منطقی و معقول برای جلوگیری از حوادث طبیعی را 
طرح و اجرا کرده باشد، برنامه ی کالنش این بوده که کمک های 
کند.  ارائه  طبیعی  حوادث  قربانیان  به  غذایی  و  صحی  اولیه ی 
شناسایی  را  آسیب پذیر  نقاط  نمی تواند  وقت  هیچ  راهکاری  چنین 
و برنامه های حفاظتی را برای باشندگان، قبل از وقوع یک رویداد 
طبیعی به اجرا بگذارد. از این رو، مادامی که برنامه و استراتژی دولت 
پخش و توزیع غذا و لباس و کمک های صحی باشد، حوادث طبیعی 
هم چنان از انسان های این سرزمین قربانی خواهند گرفت و رویداد 
رویداد  بگذارد.  برجا  بزرگی  خرابی های  و  تلفات  می تواند  کوچکی 
هفته ی قبل در پنجشیر، یک بار دیگر نشان داد که برنامه های دولت  
ناکام اند و حکومت در راستای کمک رسانی به موقع، ناکام و بی برنامه 

است.
5- آنچه در پنجشیر و شماری دیگر از والیت ها در حد محدود تر 
اتفاق افتاده است، غم ناک است. اما حکومت نباید به غم شریکی و 
به  کند. حکومت مسئول کمک  اکتفا  قربانیان  خانواده ی  از  بازدید 
باشندگان پنجشیر است و امکانات بیش تر دولتی را برای بازسازی 

ویرانه های برجا مانده از برف کوچ، به این والیت بفرستد.
6- رویدادهای طبیعی ای که سال گذشته و امسال جان باشندگان 
افغانستان را گرفتند و خانه ها و مزارع را نابود کردند، ممکن است 
فردا و سال و سال های دیگر باز هم تکرار شوند. امکان تکرار چنین 
خلق  دولت  برای  را  پرسش  این  بایستی  انسانی  بزرگ  فاجعه های 
کرده باشد که برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعه هایی، چه باید 
طبیعی،  حوادث  تخریب  و  تلفات  کاهش  برای  دست کم  یا  بکند 
راهکارها و برنامه های درازمدت حکومت چیست؟ و اگر این پرسش 
به راه حِل قابل تطبیق و عملی منجر نشود، حادثه ی غم ناک پنجشیر 

بار دیگر تکرار خواهد شد.
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روزیادداشت



در آخرین پیشرفت های سناریوی پاکستان در رابطه به 
که  شد  گزارش  فبروری   9 تاریخ  به  تروریسم،  تمویل 
اداره ی  به  چودری،  خان  نثار  پاکستان،  داخله ی  وزیر 
 Federal Investigation( فدرال  تحقیقات 
از  پولی  انتقاالت  که  است  داده  دستور   )Agency
حساب 667 مهاجر افغان را که اخیرا توسط بانک دولتی 
پاکستان شناسایی شده اند، تحلیل و بررسی کنند و بعد 
را  الزم  قانونی  اقدامات  تحقیق،  روند  شدن  تکمیل  از 
روی دست گیرند. در جریان جلسه، نثار خان به اداره ی 
تروریزم  تمویل  موارد  که  داد  هدایت  فدرال  تحقیقات 
و  حواله  توسط  پول  غیرقانونی  انتقال  موارد  ویژه  به  و 
از  کنند.  تعقیب  جدی  طور  به  را   )Hundi( هوندی 
ماه جنوری 2014 تا کنون، اداره ی تحقیقات فدرال 32 
تن را که متهم به فعالیت های مظنون هستند، بازداشت 

کرده است. 
است  گفته  پاکستان  داخله ی  وزارت  مقام های  از  یکی 
اخیرا  پاکستان  دولتی  بانک  مالی  مدیریت  واحد  که 
گزارش های انتقاالت پولی مظنون را که از طریق 667 
اداره ی  به  شده،  انجام  افغان  مهاجران  بانکی  حساب 
تحقیقات فدرال داده است. به عنوان بخشی از برنامه ی 
واحد  از  داخله  وزارت  ملی،  کاری  برنامه ی  تطبیق 
پولی مهاجران  انتقاالت  بود که  مالی خواسته  مدیریت 
افغانستان را که در پاکستان زندگی می کنند، از نزدیک 
زیر نظر داشته باشند. با این هم، پرسش این است که 
مهاجران افغانستان در پاکستان چگونه می توانند حساب 

بانکی فعال کنند و از آن کار بگیرند.
مدتی پیش تر، پاکستان به مثابه بخشی از اقداماتش برای 
پیکارجویان،  سازمان های  تمویل  منابع  کردن  مسدود 
و  را منجمد ساخت  الدعوه  بانکی جماعت  حساب های 
لشکر  تروریستی،  گروه های  پیشتاز  بانکی  حساب های 
وزارت  سخن گویان  از  یکی  کرد.  مسدود  را  طیبه، 
جنوری   22 تاریخ  به  اسلم،  تسنیم  پاکستان،  خارجه ی 
2015 آشکارا این تصمیم را تأیید کرد و آن را بخشی 
از تالش های پاکستان برای عملی کردن برنامه ی ملی 

ضدتروریسم دانست. 
و  تروریستان  تمویل  منابع  کردن  مسدود  ظاهرا 
ملی  کاری  برنامه ی  از  بخشی  تروریستی  سازمان های 
از  پس  که  است   )National Action Plan(
حمله ی تروریستان به تاریخ 16 دسامبر 2014 بر یک 

مکتب در پشاور اعالم شد. 
مسلح  گروه های  که  دارند  باور  پاکستانی  مقام های 
پیکارجو از طریق کانال های بانکی غیرقانونی از خارج 
پول دریافت می کرده اند. حکومت در ماه جنوری 2015 
به کمیته ی سنا در امور مالی اطالع داد که به منظور 

عملی ساختن قطع نامه ی ملل متحد در پیوند با مسدود 
بانکی  حساب های  تروریست ها،  تمویل  منابع  کردن 
بلیون  یک  از  بیش تر  ارزش  با  غیرقانونی  سازمان های 
منجمد  دالر(  ملیون   16.3 )تقریبا  پاکستانی  روپیه ی 
در  آنان  که  می گویند  پاکستانی  مقام های  شده اند. 
مطابقت با قانون ضد پول شویی حاال به شکل مؤثری 
با تمام موارد سرازیر شدن پول به حساب های نهادهای 

تروریستی مظنون برخورد می کنند. 
فشارهای قانونی محدود کردن تمویل تروریستان برای 
 2008 سال  از  نیست.  تازه  سیاسی  دردسر  پاکستان 
بدین سو، پاکستان برای منظم و قانونی کردن انتقاالت 
داشته  قرار  المللی  بین  فشارهای  زیر  همواره  پولی 
 2008 سال  فبروری  ماه  در  نخست،  بار  برای  است. 
 Financial Action Task( مالی  کاری  گروه 
پولشویی  با  مبارزه  در  ناکارآمدی  خاطر  به   )Force
و تمویل تروریستان، پاکستان را مقصر شناسایی کرد. 
مقام ها می گویند که حواله  که شیوه ی غیررسمی انتقال 
پول است، یکی از منابع تمویل تروریست ها بوده است. 
در  پول،  انتقال  قدیمی  شیوه های  و  مشکالت  این 
این  بدبختانه،  است.  شایع  آسیا  جنوب  منطقه ی  تمام 
کانال ها برای سازمان های تروریستی و دیگر بازیگران 
کارآمد  و  سودمند  خیلی  راه های  به  تبدیل  غیردولتی 
شده اند. سیستم حواله و انتقال غیررسمی پول قبال در 
تندروی  از  شدیدا  که  پاکستان  شمال غربی  بخش های 
پاکستان  اما  بود؛  معمول  گردیده،  متأثر  خشونت آمیز 
باید تا حدود زیادی این سیستم را زیر کنترول درآورد 
کانال های  این  تمام  از  نظارت جدی  برای  و تالش ها 

غیرقانونی ادامه دارد.
مالیه  وزیر   ،2014 دسامبر   30 تاریخ  به  این که  جالب 
دوش  به  تقصیر  انداختن  با  دار،  اسحاق  پاکستان، 
و  قانون  تطبیق  »نهادهای  گفت:  امنیتی  دستگاه های 
تحقیق  برای  آموزش های الزم  فاقد  امنیتی  اداراه های 
درباره ی تمویل فعالیت های تروریستی اند.« نواز شریف، 
دانش آموزان  عام  قتل  از  پس  پاکستان،  وزیر  نخست 
یک مکتب در پشاور، به تمام نهادهای مالی آن کشور 
داشته  نظر  زیر  را  تروریستان  تمویل  که  داد  دستور 
باشند. نخست وزیر پاکستان گفت: »وزارت مالیه، بانک 
دولتی و بانک های تجارتی باید از تمویل تروریست ها و 
سازمان های پیکارجو در کشور نظارت کنند. ما باید به 

تمویل آنان پایان بخشیم.«
بنا بر دستور نخست وزیر، وزیر مالیه، اسحاق دار، در ماه 
دسامبر 2014، یک جلسه ی مقام های سطح باال را دایر 
شان  که طرح های  خواست  اشتراک کنندگان  از  و  کرد 
را برای جلوگیری از تمویل تروریست ها و سازمان های 

پیکارجو در پاکستان نهایی سازند. او در جلسه گفته بود: 
»دستگاه های امنیتی بیش تر بر دست گیری تروریست ها 
آنان که  تمویل کنندگان  تا جستجوی  اند  بوده  متمرکز 
ریشه ی مشکل هستند. هم چنان، هیچ سیستمی برای 
جمع آوری و نگهداری معلومات جامع درباره ی اقدامات 
انجام شده توسط نهادهای تطبیق قانون که بتوان برای 
نداشته  وجود  جست،  کمک  آن  از  بیش تر  تحقیقات 

است.«
تمویل  راه های  کردن  مسدود  رسمی  موضع  متأسفانه 
تروریستان و برخورد با جماعت الدعوه، تهی و بی فایده 
بوده است. بر اساس یک گزارش به تاریخ 10 فبروری 
فعالیت  آزادانه  کشور  سراسر  در  جماعت الدعوه   ،2015
با  مبارزه  برای  پاکستان  جدید  راه  حل های  و  می کند 

پیکارجویی و خشونت را امتحان می کنند. 
دانش آموزان  قتل  از  پس  پاکستان  رهبری  آن که  با 
اصطالح  به  پیکارجویاِن  دیگر  که  کرد  تعهد  پشاور  در 
»خوب« را تحمل نخواهد کرد، فهرست 60 سازمان یا 
اند،   پاکستان ممنوع  از آن که فعالیت شان در  بیش تر 
شامل طالبان و شورشیان جدایی طلب ایالت بلوچستان 
می گردد؛ اما این کشور از خیلی وقت بدین سو، از اقدام 
علیه گروه های که در هند یا افغانستان می جنگند پرهیز 

کرده است. 
به دنبال قطع نامه ی شورای امنیت ملل متحد، رهبری 
پاکستان گفت که این کشور سرمایه های جماعت الدعوه 
را پس از حمله  بر ممبای به تاریخ 26 نومبر سال 2008 
تکرار  را  آن  بارها  اخیر  هفته های  در  و  ساخته  منجمد 
کرده است. اما در مرکز اصلی فعالیت جماعت الدعوه که 
یک مجموعه ساختمان های پراگنده است که با امنیت 
مریدکی  شهرک  در  برنج  کشتزارهای  میان  در  باال 
هیچ  دارد،  موقعیت  الهور  شمال  در   )Muridke(
بی احترامی  و  بی باکی  نمایش  با  است.  نیامده  تغییری 
از  الدعوه،  جماعت  رهبر  سعید،  حافظ  قانون،  به  تمام 
بر  است.  برخوردار  باال  سطح  اجتماعی  زندگی  یک 
اساس گفته های مقام های امنیتی افغانستان که در یک 
گزارش ملل متحد از آنان نقل قول شده است، اکنون 
والیت  به  را  جنگجویانش  طیبه  لشکر  دیگر،  بار  یک 
شرقی نورستان در افغانستان برای جنگ روان می کند. 
روشنی  تصویر  کنون  تا  پاکستانی  نهادهای  برعالوه، 
غیرقانونی  رسما  جماعت الدعوه  آیا  که  نکرده اند  ارائه 
پاکستان  که  می رسد  نظر  به  نه.  یا  است  شده  اعالم 
گه گاهی با اعالم غیرقانونی بودن فعالیت لشکر طیبه و 
جماعت الدعوه و نیز تحقیق درباره ی حساب های بانکی 
به »چشم  درازمدت  در  افغانستان، می خواهد  مهاجران 

مردم خاک بزند.« 
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بنا بر دستور نخست وزیر، وزیر مالیه، 
اسحاق دار، در ماه دسامبر 2014، یک 
جلسه ی مقام های سطح باال را دایر 
کرد و از اشتراک کنندگان خواست 
که طرح های شان را برای جلوگیری 
از تمویل تروریست ها و سازمان های 
پیکارجو در پاکستان نهایی سازند. 
او در جلسه گفته بود: »دستگاه های 
امنیتی بیش تر بر دست گیری 
تروریست ها متمرکز بوده اند تا 
جستجوی تمویل کنندگان آنان که 
ریشه ی مشکل هستند. هم چنان، هیچ 
سیستمی برای جمع آوری و نگهداری 
معلومات جامع درباره ی اقدامات انجام 
شده توسط نهادهای تطبیق قانون 
که بتوان برای تحقیقات بیش تر از آن 
کمک جست، وجود نداشته است.«

1393
سال چهارم
شماره  786

  

روزهای سختی است نازنین! عقربه های نازنین دماغم ُتند ُتند می زنند! آن قدر ُتند 
ُتند که هیچ نمی فهمم چه کار کنم؟ دقیق نمی دانم از کجا شروع کنم، بگذار از 
کریکت شروع کنم. کریکت ورزشی است که افغانستان گاهی در جریان مسابقات، 
کشورهای دیگر را می برد. یعنی چون زمینه ی افتخارآفرینی در عرصه ی کریکت 
از چشم بعضی ها زیاد است، پول گزافی هم در حمایت و تقویت این ورزش، هزینه 
شده و انشا اهلل اگر همان چشمان عیار و سرکار بود، بازهم هزینه خواهند شد. 
ولی آن چه مسلم است، پیروزی های افغانستان در این رشته در مسابقات جهانی 
و منطقه ای قطعی نیست. ما فضل خدا چیزی گم نام در وجود خویش داریم که 
به محض پیروزی افغانستان در یکی از مسابقاتش، به خیابان می ریزیم. رقص 
می کنیم، پرچم سه رنگ خویش را یک رنگ به اهتزاز درمی آوریم. البته همه ی ما 
این خاصیت را نداریم. چرا؟ چرا نباید همه بعد از پیروزی  افغانستان بر تیم کریکت 

کشورهای دیگر، به شادی و اتن و رقص نپردازیم؟ 
از نظر فلسفی و روان شناختی، این جا یک نکته ی استراتژیک وجود دارد که از 
چشم قلم بعضی ها پنهان مانده است. این نکته، هرچند کمی سنگین است؛ اما 
مکث کوتاهی، آن را سبک و شیرین می سازد. نکته ی مذکور و محترمه این است 
که شما یک زیکویک به من بدهید، من با زور زیکویک مردم را به خیابان و 
سرک ها و وات های کابل می کشانم و حرکت های جشنی را در وجود آن ها زنده 

خواهم کرد. 
هرچند دالیل زیادی وجود دارند که یک عده برای شادی پس از پیروزی تیم 
کریکت افغانستان، به خیابان نمی ریزند و هورا نمی کشند. یکی از این دالیل این 
است که یک عده ی ما، این روزها از صمیم قلب پنجشیری هستیم و در ماتم 
فرزندان پنجشیر، زانوی غم را بغل کرده، سوگواری می کنیم. این ماتم عظیم، 

اجازه نمی دهد که ما در جشن پیروزی تیم کریکت کشور شریک شویم.
افتخاری  جشن  این  در  دیگر  عده ی  یک  اشتراک  عدم  برای  که  دومی  دلیل 
این روزها  از پیکره ی وحدت ملی،  این است که یک عده ی دیگر  وجود دارد، 
هزاره تشریف دارند. هزاره ها نگران حیات آن سی نفر ربوده شده هستند. دولت 
وحدت ملی به نقل از ریش سفیدانی که برای آزادی این سی نفر به بعضی  جاها 
رفته اند، می گوید که این سی نفر هنوز آزاد نشده و ریش سفیدان قوم پشتون، 
به ریش سفیدان قوم هزاره امیدواری داده که این ربوده شده گان به امید خداوند 
متعال، آزاد خواهند شد. حکومت وحدت ملی به نقل از یکی از ربایندگان گفته 
که در شرایط کنونی، بازار افغانستان به کساد لگام گسیخته مواجه است و یک 
موتر لق وپق پشتون های زابل که الزاماً درون آن چیزی به نام مواد انفجاریه هم 
باشد، برابر با سی هزاره است که از زابل ربوده و به جای نامعلومی انتقال داده 
می شوند. حکومت وحدت ملی قول داده که رونق را به بازارهای افغانستان بیاورد 
و اگر برف کوچ های زیاد در این وطن صورت نگرفت، مقداری از این رونق را به 
ریاست  و  جمهوری  ریاست  هرچند  کرد.  خواهد  هم صادر  همسایه  کشورهای 
اجرایی هنوز در این مورد به توافق نرسیده؛ اما احتمال این که اگر غم برف کوچ های 
ماتم زا و شادی های پیروزی کریکت گذاشت، به زودی مذاکرات روی این مسئله 
شروع خواهد شد و آقای اشرف غنی و عبداهلل به زودی در این مورد، اعالم موضع 

خواهند کرد.
در  و  شده ایم  پنجشیری  روزها  این  ما  از  عده  ای  که  می فهمیم  ما  حاال  خوب 
غم قربانیان برف کوچ نشسته ایم و عده ای دیگر، هزاره شده ایم و نگران حیات 
ربوده شده گان هستیم. هر طرف ما حیرانیم که چرا دیگران پنجشیری نمی شوند و 
در غم فرزندان پنجشیر، اشک نمی ریزند و سوگواری نمی کنند؟ یا اصاًل بوالتعجب 
شده ایم که چرا دیگران هزاره نمی شوند و نگرانی خویش را برای حیات آن سی 
نفر ابراز نمی دارند؟ این جاست که باز هم ضرورت می افتد، من زیکویک به دست 
بگیرم و با زور زیکویک، حس پنجشیری بودن را به دیگران ببخشم. من باید یک 
زیکویک بگیرم و با زور زیکویک، بفهمانم که سی تن ربوده شده، نیاز به هزاره 
شدن شما دارند. بدون زیکویک که نمی شود. من شخصاً زیکویک را دوست دارم، 

از همین خاطر، هر روز یک گیالس قهوه ی تلخ می نوشم. 
البته یک چیز دیگر را باید یادآور شوم. حکومت وحدت ملی در ماتم کسانی که در 
پنجشیر قربانی شده و جان به جان آفرین تسلیم کرده اند، گفته که یکی از کمبودات 
کشور عزیز ما، نبود برف کوج شناسان در مناطق کوهستانی است. حکومت وحدت 
ملی متعهد است که معدن مس عینک را بفروشد و برف کوچ شناس تربیه کند تا 
در آینده، هیچ ضرورتی نیفتد که یک صدوهشتاد نفر، قربانی برف کوچ شوند. البته 
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در این زمینه توافق نظر ندارند و یکی دیگرش 
می گوید که اول باید صادرات پشم قره قل باال برود، بعدش افغانستان باید برق 
تولید کند، بعد از آن اگر هنوز هم پنج هزار سال عمر افغانستان باقی مانده بود، 
یک کاری خواهیم کرد. کارشناسان زیادی برای تحلیل قربانی های برف کوچ صف 
کشیده اند. یکی از کسانی که در آخر صف قرار داشت، چنین گفت که کابل این 
روزها شاهد پارتی های اضطراری است. می بینید دیگر، تا زیکویک نباشد، کسی به 
فکر کسی نیست. یعنی همان آدم ربایانی که سی نفر را ربوده، خیلی تالش کردند 
مدیر امنیت جاغوری موتر توقیف شده ی آن ها را به آن ها برگرداند؛ اما نگرداند و 
در نهایت، آن ها از زور زیکویک استفاده کرده، سی نفر را مشخصاً ربودند. گفته 
می شود که موترشان دیگر جا نداشت، اگر نه به جالل و جبروت خداوند قسم که 

یک صدوسی نفر را می ربودند.
لطفاً به خاطر خدا یک زیکویک به من بدهید...

خبرنگار ناراضی

یک زیکویک الزم دارم!

هادی دریابی

نویسنده: دکتر سانچیتا بهاتاجریا
برگردان: جواد زاولستانی 
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آیا پاکستان در کنترول
 منابع تمویل تروریسم صادق است؟ 
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و  شد  نشر  گزارش  دو  گذشته،  هفته ی  چهارشنبه  روز 
افغانستان را به خاطر وضعیت حقوق بشر در آن توبیخ 
در  متحد  ملل  سازمان  کمکی  مأموریت  گزارش  کرد. 
بازداشت گاه ها،  در  شکنجه  مورد  در  )یوناما(  افغانستان 
جنگ  به  مربوط  بازداشتی   790 یک سوم  که  می رساند 
آن ها  با  یا  شده اند  شکنجه  شده ،  مصاحبه  آن ها  با  که 

بدرفتاری شده است.
 14 گذشته،  سال  با  مقایسه  در  گزارش،  این  هرچند 
درصد کاهش در موارد شکنجه را نشان می دهد، یوناما 
برای  بین المللی اش  حامیان  و  افغانستان  حکومت  به 
بازداشت گاه ها،  در  بدرفتاری  و  شکنجه  بیش تر  کاهش 
پیش نهادهای مشخصی ارائه می دهد. گزارش ساالنه ی 
حقوق  جهانی  وضعیت  مورد  در  بین الملل  عفو  سازمان 
است،  شامل  را  سوء استفاده ها  از  وسیع تری  طیف  بشر، 
شوم تر  تصویر  یک  انعکاس دهنده  گزارش  این  هرچند 
مسئله ی  به  که  براین  عالوه  گزارش،  این  است. 
انواع  می پردازد،  شکنجه  و  خودسرانه  بازداشت گاه های 
افغانستان،  امنیتی  ملی  نیروهای  که  را  خشونت  دیگر 
گروه های  دیگر  و  طالبان  بین المللی،  امنیتی  نیروهای 
بشری  حقوق  نقض  هم چنین  و  شده اند  مرتکب  مسلح 
بیجاشدگان  و  پناهندگان  خبرنگاران،  دختران،  و  زنان 
برجسته  را  اعدام  مجازات  افزایش  ضمن  در  و  داخلی 

می سازد.
بازداشت گاه های  مسایل  از  است  الزم  که  حالی  در 
خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در کشوری که کشتی اش 
را به سوی یک زندگی دموکراتیک به راه انداخته است، 
کار شود؛  آن  روی  بی وقفه  و  نظارت شود  با هوشیاری 
حمایت  برای  انسانی(  بدون شک  )و  لیبرال  کار  دستور 
به  احترامی  هیچ  که  دشمنی  با  جنگ  در  دولت  از 
دستورالعمل های اخالقی ندارد، به یک بحث گسترده ی 

فلسفی نیاز دارد.

آرمان های واال
آرمان های  اغلب  جنگ،  در  زندگی  ناگوار  واقعیت های 
مورد  در  یوناما  دیگر  گزارش  می برد.  بین  از  را  واال 
گفت  شد،  نشر  گذشته  هفته ی  که  ملکی،  شتلفات 
دولت  علیه  که  مسلحی  گروه های  دیگر  و  طالبان  که 
تلفات  و چهار درصد  هفتاد  عامل  افغانستان می جنگند، 
انسانی  رفتار  براین،  بنا  اند.  نظامیان  غیر  زخمی های  و 
مظنون های تروریست، زورچپانی به افغان هایی است که 
روزانه به طور مستقیم از حمالت بی رحمانه ی تروریستی 

به  بشر  حقوق  آموزش  حال،  این  با  می دهند.  تلفات 
نیروهای ملی امنیتی افغانستان باید ادامه یابد و بیش تر 

تقویت شود.
مرگ  مجازات  به  خواهانه(  )آزادی  لیبرال  رویکرد 
امیدوارند  افغانستان  روشنفکران  که  است  تجملی  نیز 
جامعه ی شان روزی به آن دست خواهد یافت؛ اما در حال 
دلیل  به  اکثرا  مجرمان  گسترده  جرایم  وجود  با  حاضر، 
موجودیت فساد مجازات نمی شود – شوهری که بر زن 
شاهد  که  مادری  است،  شده  گروهی  تجاوز  حامله اش 
دزدان  دست  به  گلوله  ضرب  به  نوپایش  کودک  مرگ 
بوده است و خانواده هایی که اعضای شان را در نتیجه ی 
آدم ربایی و دزدی در شاهراه ها از دست می دهند، برای 

عامالن اشد مجازات را می خواهند.
دیگر ساحات تطبیق ضعیف حقوق بشر، که در گزارش 
سازمان عفو بین الملل برجسته ساخته شده اند، شایسته ی 
حکومت  ضعف  به  آن ها  تمام  تقریبا  اند.  جدی  توجه 
افغانستان در آوردن حاکمیت قانون اشاره دارند. در حالی 
که بخشی از مشکالت ریشه در آسیب پذیری های فنی، 
نبود  به  مشکالت  این  اکثریت  دارند،  مالی  و  ظرفیتی 
افغانستان و متحدان  اراده ی سیاسی در جانب حکومت 
بین المللی اش در تطبیق حاکمیت قانون در سیزده سال 

گذشته پیوند دارد.
بر  غربی  فمینیستی  گروه های  که  زمانی  از 
در  زنان  حقوق  می آوردند،  فشار  حکومت های شان 
افغانستان برای جامعه ی جهانی موضوع دل چسپی بود. 
عدم تمایل کلی رییس جمهور پیشین افغانستان به این 
کشورهای  و  متحده  ایاالت  دلبستگی  با  همراه  مسئله، 
به کمک  افغانستان  نگهداشتن  ثبات  با  برای  ناتو  عضو 
محافظه کارترین جنگ ساالرانی که در صحنه ی قدرت 
حضور دارند، در کندسازی روند پیشرفت در عرصه حقوق 
بشر به صورت کلی و حقوق زنان به صورت مشخص، 

کمک کرده اند.
به  که  مردانی  و هم چنین  و صادق  توانا  زنان  انتصاب 
برابری جنسیتی باور دارند در موقف های تصمیم گیری و 
پالیسی سازی، در گذاشتن اساس بهبودی وضع نامساعد 
و  سیستماتیک  کار  کرد.  خواهد  کودکان کمک  و  زنان 
دوامدار در سطح عوام برای آگاهی دهی در میان زنان و 
مردان و در مورد تساوی حقوق زنان ]با مردان[، که از 
سطح ابتدایی مکتب ها آغاز شود و از طریق مسجدها و 
رسانه ]نیز تطبیق شود[، به تدریج بر فرهنگ تأثیر خواهد 

کرد و ذهنیت را تغییر خواهد داد. 

آزادی بیان
آزادی بیان حقی است که قانون اساسی افغانستان آن را 
تضمین کرده است. در حالی که در مقایسه با بسیاری از 
کشورهای منطقه و اکثریت کشورهای اسالمی، افغان ها 
مند  بهره  افکار شان  بیان  برای  زیادی  آزادی  از  مسلما 
با  مقایسه  در  داده اند.  تلفات  بسیار  خبرنگاران  هستند؛ 
سال گذشته، تعداد خبرنگارانی که در سال 2014 کشته 
را نشان می دهد. تعداد زیاد  افزایش  شده اند، 50 درصد 
دیگر بازداشت شده اند، لت و کوب شده اند و یا به اشکال 
دیگر، به ویژه در تالش به منظور پوشش دادن انتخابات 
بحث برانگیز ریاست جمهوری سال گذشته، آزار و اذیت 

شده اند.
که:  می گوید  حق  به  بین المللی  عفو  سازمان  گزارش 
و  کند  تحقیق  کافی  اندازه ی  به  نتوانست  »حکومت 
بر خبرنگاران و دیگر کارمندان بخش  عامالن حمالت 
رسانه را که به طور مسالمت آمیز از حق آزادی بیان شان 

استفاده می کردند، تحت پیگرد قرار دهد«.
پناهندگان و بیجاشدگان داخلی افغانستان واقعا در وضع 
وخیم قرار دارند. این یک فاجعه ی انسانی است که تنها 
با اعانه ها و کمک های اضطراری بشردوستانه نمی توان 
به آن رسیدگی کرد. حکومت افغانستان، برای نخستین 
بار، از یافتن یک راه حل اساسی برای این بحران سخن 
بر می گردند  بین المللی  به کمک کنندگان  این  می گوید. 
تا به راه حلی درازمدت برای مشکل بیجاشدگان داخلی 
افغانستان، کمک مالی کنند و آن را از لحاظ فنی حمایت 
سیاسی  فشار  اهرم  از  می توانند  هم چنین  آن ها  کنند. 
استفاده کنند  افغانستان  بر همسایه های  اثرگذاری  برای 
با  رفتار  مورد  در  بین المللی  کنوانسیون های  مطابق  تا 
پناهندگان، که این کشورها آن ها را امضا کرده اند، عمل 

کنند.
قدرت  به   2014 سپتامبر  ماه  در  غنی  اشرف  وقتی 
رسید، بر اجرای حاکمیت قانون به عنوان ستون اصلی 
این زمینه گام های کوچک  او در  حکومتش تاکید کرد. 
قابل  تغییر  هنوز  افغان ها  اما  است؛  برداشته  نمادین  و 
توجهی در فرهنگ معافیت، که قدرتمندان و افراد تحت 
نکرده اند.  تجربه  شده اند،  بهره مند  آن  از  حمایت شان 
واضح است که حاکمیت قانون و پاکی از فساد و رفتار 
تمام  بشری  از حقوق  به حمایت  تبعیض آمیز،  و  دوگانه 
بهبود  سوی  به  سفر  آغاز  شد.  خواهد  منجر  شهروندان 
عدالت، به وضع بهتر از گذشته ی حقوق بشر می انجامد.

زورچپانی 
»آرمان گرایی حقوق بشر« در افغانستان

افغان ها هنوز انتظار دارند فرهنگ معافیت
 و بهره برداری زورمندان از آن پایان یابد

در زمینه ی همکاری ها میان روسیه و افغانستان، در آینده چه مسایلی بیش تر از همه 
مهم به نظر می رسند؟

در آینده ی نزدیک، به هدف همکاری های دوجانبه در باره ی افغانستان، روسیه و ناتو اوضاع این کشور را 
در دست کنترول خواهند گرفت. البته که کمک های مسکو برای کابل، در زمینه ی آماده سازی نیرو برای 
مبارزه علیه مواد مخدر، حفظ خواهد شد. فکر می کنم که همکاری واقعی روسیه با ناتو در بخش خاصی 

خالصه می شود و این عبارت از مقابله با چالش سازمان های تروریستی در منطقه است.
با  ما  کشور  روابط  روند  بر  تأثیراتی  چه  افغاستان،  از  ناتو  نظامی  نیروهای  خروج 

افغانستان خواهد گذاشت؟
آسیای  مقام های کشورهای  با  کار  افغانستان، فرصت های جدید  از  ناتو  نیروهای  روسیه، خروج  برای 
ازای وفاداری  ناتو و در  به جای سپر  برای چتر دفاعی روسیه  )پیش نهاد آن ها  باز می کند  را  مرکزی 
امنیت  )تأمین  فراهم می کند  را  تازه ای  راه حل های  ناتو  استراتژیک(. هم چنین  خروج  و همکاری های 
مرزی کشورهای آسیای مرکزی با افغانستان و مقابله با تهدیدهای تروریسم در نقاط مرزی(. مشکل در 
این جاست که روسیه نمی  تواند یا نمی  خواهد فورمول کارامدی را برای همکاری های بیش تر با ناتو، دریابد 

و جست وجو کند. برخی از شانس ها برای همیشه از دست رفته اند.  
***

دولت فعلی افغانستان )دولت وحدت ملی( پس از یک آزمون سخت و دشوار، اکنون نیز به شدت متزلزل 
است. به درستی نمی  توان پیش بینی کرد، این دولت آیا می تواند از پس مشکالت گسترده ای که اکنون 
دامن گیر این کشور است، موفقانه بیرون شود یا خیر. عالوه بر اقتصاد شکننده و در حال رکود، افزایش 
بیکاری و فقر، اوضاع نابه سامان اجتماعی، ریفورم زمان بر ساختار دولت و سیاست؛ اما افزایش ناامنی و 
بدتر از همه، ظهور گروه تروریستی داعش، آینده ی افغانستان را به صورت جدی تهدید می کند. حضور 
فعال گروه های مختلف افراط گرایان اسالمی در این کشور، راه و زمینه را برای حضور و فعالیت داعش 
و سایر گروه های تروریستی کاماًل هموار و آماده می کند. موضوعی که برای آینده  ی نزدیک کشورهای 
آسیای مرکزی و از این طریق برای فدراسیون روسیه، یک زنگ خطر جدی می تواند محسوب شود و 
سیاست مردان کشورهای مذکور، ضمن این که وجود این تهدید و خطر بزرگ را جدی گرفته اند و درک 
کرده اند، به شدت در تالش اند تا راه ها و راهکارهای مناسب مقابله با این تهدید را جست وجو و عملی کنند.

در این زمینه، کشورهای آسیای مرکزی به رهبری روسیه، می توانند به صورت کل عمل کند. کشورهای 
آسیای مرکزی هرکدام بدون روسیه قادر به اقدام نیستند و توانایی الزم برای مقابله با هرنوع چالش 
را ندارند. برای همین است که سیاست مردان و کارشناسان روسیه، مسایل مربوط به  آینده  و بحران 
افغانستان را که شامل امنیت، حضور یا ظهور گروه های تندرو تروریستی می شود، اخیراً از زوایای مختلفی 

به بررسی می گیرند.
از سوی دیگر، سال 2015 در مقایسه با آنچه در مورد سال 2014 گفته می شد، نگران کننده تر است. 
انتخابات سپری شده است؛ اما کابینه ی دولت ناتکمیل است و عالوتاً، تعامل رهبران و اتخاذ موضع واحد 
در راستای پیش برد امور کشوری، شدیداً در معرض شک و تردید قرار دارد. بخش بزرگی از نیروهای 
ناتو و آمریکا مطابق برنامه ی از قبل اعالم شده، افغانستان را ترک کرده اند و گزینه ی بازنگری حضور 
نیروهای آمریکایی نیز هنوز کاماًل مشخص نشده است. عالوه بر همه ی این مشکالت، گسترش فعالیت 
طالبان و ظهور واقعی گروه ویرانگر و تروریستی داعش در مناطق مختلفی از خاک افغانستان، همه از 
جمله ی مسایلی اند که دولت جدید افغانستان را در مقابل یک آزمون بزرگ قرار داده و سال جاری، سال 

دشوار و پرخطری خواهد بود. 
در هر صورت اما، خروج نیروهای ناتو و مسایل پس از آن )سرنوشت افغانستان( موضوع محوری برای 
دولت روسیه است. به تازگی سفارت این کشور از مقام های دولت افغانستان خواسته است تا موافقت نامه ی 
همکاری با روسیه را امضا کنند. این موافقت نامه شامل همکاری ها در بخش های مختلف و به خصوص 
امنیت افغانستان است. سفیر روسیه در کابل گفته است که روسیه از سال 2010 تا به حال صدها نفر از 
نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش داده و این برنامه، هم چنان ادامه خواهد یافت. این در حالی است که 
روسیه حتا در زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و همزمان با خبر خروج ناتو از افغانستان، اعالم 
کرده بود، با دولت جدید افغانستان همکاری خواهد کرد. به گفته ی مقام های روسی، این همکاری ها در 
بخش های مختلف، شامل بازسازی، توسعه ی صادرات و واردات، آموزش و کمک به نیروهای امنیتی 

افغانستان و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی خواهد بود.
اکنون که وضعیت امنیتی کشور بیش از پیش شکننده تر شده و این بار اما تهدید داعش نیز افزوده شده، 
روسیه را بیش تر از پیش ترغیب می کند تا به هر نحو ممکن، روابط جدیدش را با دولت افغانستان از 
سر گیرد. این روابط بر اساس تأمین منافع جمعی دو کشور شکل خواهد گرفت. مبارزه با تروریسم و 
بینادگرایی و در صدر آن، مقابله با تحرک های احتمالی گروه تروریستی داعش، مبارزه با مواد مخدر و 
افزایش همکاری های اقتصادی از مهم ترین مسایلی است که می تواند چارجوب و چشم انداز  این روابط 

را به خوبی تعریف کند.

آیا کابل آماده است 
با تروریسم مستقالنه

 مبارزه کند؟
آندری سیرینکو
МКru منبع: رسانه ی
بخش آخر

افغانستان در نگاه

منبع: الجزیره
نویسنده: هیلینا ملک یار
برگردان: حمید مهدوی



با  به روز پنج شنبه، 7 حوت  تیاتر  بازی گر  کبرا خادمی، 
پوشیدن زره آهنی که اندام جنسی زنانه در آن برجسته 
سنگی،  کوته ی  پل  پایان  تا  آغاز  از  دقیقه،  بود، هشت 
چند  در  او  زد.  قدم  مردم  میان  را  کابل  غرب  در  واقع 
دقیقه ای که این حرکت  اعتراضی اش را علیه آزار جنسی 
گذاشت،  نمایش  به  افغانستان  در  زنان  خیابان  آزاری  و 
جامعه  ی  در  را  زنان  حضور  دشواری های  که  خواست 
او در جریان این اعترض ،  افغانستان نشان دهد.  سنتی 
و  متانت  با  را  آن   و  شد  رو به رو  زن ستیزانه  برخورد  با 
شکیبایی تحمل کرد. مردان جوانی  که اطراف او جمع 
شده بودند، هریک با نگاه های شگفت زده، اذیت جنسی 
و پرتاب سنگ، در برابر این حرکت اعتراضی او واکنش 

نشان داد ند.
مینا رضایی که در این حرکت اعتراضی کبرا خادمی را 
همراهی کرده، در صفحه ی فیس بوکش واکنش مردان 

را این گونه به تصویر کشیده است:
زن  یک  برجسته ی  اندام  شکل  با  زرهی  لباس  »کبرا 
نمایش  به  را  زن  یک  درد  می خواست  و  داشت  تن  به 
بگذارد. آزارهایی که یک زن متحمل می شود، از بودن و 
وجودش، از داشتن اندامش که در ذهن مردها به همین 

برجستگی ها ختم می شود و...
که  می دویدند  همه  و  بودند  حیرت زده  همه  جمعیت 
اندام برجسته ی زن زره پوش را ببینند. بعضی ها شکایت 
داشتند که چه پوشیده، بعضی ها هم از فرصت استفاده 
پرت  سنگ  عده ای  و  کردند  دست اندازی  و  کرده 
بود و  دادند. فضا سنگین  کردند و عده ای دیگر دشنام 
می دویدند  زره پوش  زن  سوی  به  همه  داشت.  وحشت 
همراهی  سنگ  پرتاب  با  را  خودش  و  اطرافیانش  و 

اول  از  دقیقه ای،  مسیری هشت  پیمودن  در  می کردند. 
تند  تند  زره پوش  پلی در کوته ی سنگی ، زن  انتهای  تا 
زره پوش  زن  آخر،  در  بود.  هراسان  و  برمی داشت  قدم 
سوار موتر شد و مردم نیز حمله کردند به موتر و با لگد و 
سنگ بدرقه اش کردند و برای شان تماشایی درست شده 
مفت  سیلش  که  »بدو  بعضی  های شان،  قول  به  و  بود 
هست«. ما نیز که در بین جمعیت بودیم، به گمان شان 
جزئی از نمایش بودیم. تا بود دست اندازی بود و فحش 
و بعد که سوار موتر شدیم، مشت و لگد نثار موتر شد و 
محل نمایش را ترک کردیم. برای همه ی مان سنگین 
بود؛ اما برای من، کبرا و هزاران زن دیگر که جنس دوم 

و سوژه ی مردان هستیم، خیلی سنگین تر بود«.
این  نیز  اجتماعی  شبکه های  و  خبری  سایت های  در 
حرکت اعتراضی واکنش ها و تحلیل های گسترده ای به 
دنبال داشت. اکثریت مردان، این حرکت کبرا خادمی را 
اجتماعی  ارزش های  با  ستیز  و  زنان  هنجارشکنی  نماد 
تلقی کردند و آن را ترویج برهنگی زنان پنداشتند و به 

او دشنام  دادند.
نیست.  کبرا خادمی  اعتراض  نمادین  اولین حرکت  این 
نیم ساعت  نمایش،  در جریان یک  او  نیز  این  از  پیش 
را به صورت خویش سیلی زده است و با این عمل، از 
خشونت در برابر زنان در جامعه   اش اعتراض کرده است. 
حرکت اعتراضی کبرا خادمی در جامعه ی سنتی افغانستان 
و  مردانه  آن  اجتماعی  ساختا ر های  و  روابط  هنوز  که 
تک جنسیتی است، نقش اجتماعی زنان تنها در چرخه ی 
به طور  زنان  زناشوهری محدود می شود، حقوق  روابط 
گزارش های  و  خبر  روز  هر  و  می گردد  نقض  گسترده 
تکان دهنده ای از نقض حقوق زنان و خشونت علیه  آن ها 

به نشر می رسند، نشان می دهد که سطح درک و آگاهی 
حاکمیت  سرنگونی  از  بعد  سال  سیزده  طول  در  زنان 
طالبان که زنان را اجازه نمی دادند تحصیل کنند و رفتن 
زنان به بیرون از خانه بدون محرم جرم تلقی می شد، بلند 
رفته است. دختران و زنان نسبت به ساختارهای نابرابر 
جنسیتی و نقض حقوق انسانی شان آگاه شده اند و برای 
در  این دست آورد  مبارزه می کنند.  نابرابری ها،  این  رفع 
بانوی  این که  ارزش مند می باشد.  افغانستان  تاریخ  طول 
وجود  با  می شود  حاضر  شایستگی  تمام  با  هنرمندی 
انجام  را  آگاهانه  اعتراضی  حرکت  یک  حساسیت ها، 
دهد و با شکیبایی ، برخورد  های نادرست علیه زنان را به 
نمایش بگذارد، شایسته ی ارج گذاری است. این اعتراض 
نشان می دهد، نسلی از دختران و زنانی که در این دوره 
و  جامعه  در  زنان  وضعیت  تغییر  برای  شده اند،  بزرگ 

احیای حقوق انسانی شان، با شکیبایی مبارزه می کنند.
کبرا خادمی با انجام دادن این حرکت اعتراضی ، نشان 
مورد  افغانستان  در  جنسیت شان  به  خاطر  زنان  که  داد 
اذیت و آزار خیابانی قرار می گیرند و نگاه مردان در جامعه 
نسبت به زنان، جنیستی است و ریشه های خیابان آزاری 
ارضاکننده ی  را  زنان  که  می رسند  باورهایی  به  زنان، 
امیال و خواست های جنسی مردان تلقی می کنند. زنان 
بیداد گری  این  و  اند  جنسیت شان   قربانی  افغانستان  در 

جنسی باید از بین رود.
اعتراض یک زن  بلکه صدای  نه،  برهنگی  این حرکت 
در برابر مناسبات و ارزش هایی است که باعث می شوند، 
زنان مورد برخوردهای نادرست و غیرانسانی قرار بگیرند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

نه  بکند،  کاری  می تواند  نه  آدم  موقعیت ها،  بعضی  در 
اراده اش را دارد که کاری بکند و نه می تواند ساکت بماند. 
ماندن  خاموش  و  گفتن  سخن  موقعیت ها،  این گونه  در 
هر دو سخت می شوند. مخصوصا سخن گفتن سخت تر 
می شود؛ چون آدم نمی داند چه بگوید که هم بار سنگین 
خاموشی را از شانه اش بردارد و هم او را مجبور نکند که 
دست به اقدامی بزند. یکی از سخنانی که در این موقعیت ها 
به داِد آدم می رسد، همین جمله ی »ما در غِم شما شریک 
هستیم« است. بد است آدم در مورد این جمله ی عاطفِی 
اما  بگیرد.  منفی  یا موضع  بگوید  درشتی  قشنگ، سخن 
واقعیت آن است که این جمله تدبیری است برای گریز 
از شریک شدن در غم کسی. مثل این است که خانه ای 
آتش گرفته باشد و ما در نزدیکی آن خانه نشسته باشیم. 
آتش  با  و  برویم  کنیم؟  تماشا  و  بنشینیم  کنیم؟  کار  چه 
بجنگیم؟ محل را ترک کنیم؟ فریاد بزنیم؟ در این میان، 
کسی می آید و به شما می گوید: »پدر جان، شما پیرید و 
طبعا از دست تان کاری برنمی آید، لطفا از این جا بروید که 
خدای نخواسته آتش آسیبی به شما نرساند«. آن وقت، شما 

نفس راحتی می کشید و از »پیری« خود تشکر می کنید.
هم وطنان مان  از  نفر   30 طالبان  ماست.  قصه ی  حاال، 
آن  خانواده های  غم  در  پیشاپیش  ما  و  ربوده اند  را 
نگون بخت های ربوده شده، شریکیم. در پنجشیر ده ها نفر 
زیر برف شده اند و ما در غم پنجشیر »شریکیم«. همین 
فردا که خانه ی من  است.  کافی  که می گوییم شریکیم، 
نیز  من  غم  در  هم شهری ها  همه ی  شد،  آتش  طعمه ی 

شریک اند )یعنی می گویند که شریک اند(.
در  دارد.  حجره  چندین  افغانستان،  ما،  مشترک  خانه ی 
هرکدام از این حجره ها چند نفر زندگی می کنند. بر دیوار 
هر حجره دریچه ای است که به روی حجره های دیگران 
باز می شود. »در غم شما شریک هستیم«، پرده ای است 
آماده در درون همین حجره ها. هر وقت که دیدیم یکی از 
این حجره ها آتش گرفته یا دیوی در یکی از این حجره ها 
درآمده و ساکنان آن را تکه-پاره می کند، ما این پرده ی 
آماده را بر دریچه ی حجره ی خود می آویزیم تا همسایه ای 
که غرق در فاجعه است، بداند که ما نیز در این سوی پرده 
کمی  شده ایم،  نگران  کمی  شرم،  از  شده ایم  سرخ  کمی 
دل مان می خواست که آن بال بر سر او نیاید، کمی نفرین 

به دشمن او می فرستیم، کمی جان مان درد کرده است.
شریک  آن که  از  بیش  هستیم«،  شریک  غم تان  در  »ما 
شدن در غم کسی دیگر باشد )حد اقل در میان ما(، گریبان 
خود را رهانیدن است از چنگ مسئولیت، با یک جمله ی 

ساده و بی هزینه.
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بگو مگو از

پیوند سر تا »دو سال دیگر انجام پذیر است«

چرا نوشتن با دست مهم است؟

دیگر  نقاط  در  دیگر  تن  صدها  و  پنچشیر  در  تن   200
افغانستان شهید شده اند، غم شریک هم دیگر نیستیم و در 

خیابان ها می رقصیم! این است مفهوم ملت یک پارچه.
از این به بعد نوشته ی منوچهر فرادیس را بخوانید.

ما هرگز ملت نبوده ایم، هرگز!
پنجشیر در غم نزدیک به دو صد قربانی خود عزادار است و هنوز از ده ها خانواده ای که 
زیر برف گیر مانده، خبری نیست؛ اما این جا، کابل ، و در مناطق جنوب رقص و پای کوبی 

و اتن جریان دارد برای کریکت بازان.
از سرنوشت سی هم وطن هزاره ی ما که در دست حیوان صفتان مزدور، گروگان گرفته 
شده اند، خبری نیست. در تخار و بدخشان و دیگر مناطق برف کوچ قربانی گرفته و هنوز 

جریان دارد...
ما هرگز ملت نبودیم، هرگز!

درد هلمند برای بلخ مهم نبوده، هرگز قربانی و زمین سوخته ی شمالی برای کندهار 
پکتیکا  و  بوده  پکتیا  برای  ناشناخته  جزیره ی  یکاولنگ  نداشته.  ارتباطی  و  نبوده  مهم 

والیتی جدا برای شمال.
بارها این دروغ بزرگ را تکرار کرده ایم و می کنیم:  ما مردمان دروغ گویی هستیم که 

ملت بزرگ افغانستان.
ما هرگز یک ملت واحد نبود ه ایم، هرگز.

آسیب دیدگان و بازماندگان بهمن پنجشیر به کمک عاجل 
و  داخلی  کمک کننده ی  نهادهای  و  دولت  اگر  دارند.  نیاز 
بین المللی در این یکی_دو روز به داد آنان نرسند، فاجعه ی 

سال گذشته ی بدخشان تکرار خواهد شد.
در عین حال، حدود 31 شهروند دیگر این سرزمین نیز در چنگ تروریستان قرار دارند. 
اندک غفلت، بهای سنگینی برای سران وحدت ملی در پی خواهد داشت. پس لطفا برای 

نجات گیرماندگان بهمن پنجشیر و 31 مسافر زابل لحظه ای صبر نکنید!

جمهوری  ریاست  روبه روست.  بشری  فاجعه ی  با  پنجشیر 
پیامد های  باره ی  در  عمومی  و  کلی  پیام  یک  صدور  با 
ساحه  به  اجرایی  رییس  اگرچه  کرده.  بسنده  برف کوچ ها 
رفته و تالش ها برای رسیدگی به قربانیان آغاز شده؛ اما از 
آن جایی که ژرفا و پهنای فاجعه به مراتب گسترده تر از آن است که از دور دیده و فهمیده 
کمک های  صرفًا  بهمن،  و  برف  کوه های  زیر  در  گیرماندگان  اصلی  مشکل  می شود. 
بشری نیست. مهم این است که عملیات نجات با قوت و با استفاده از امکانات و وسایل 
پیشرفته به زود ترین فرصت ممکن به تمامي مناطق معروض به برف کوچ آغاز شود. 
دولت افغانستان باید در اسرع وقت از ناتو و کشور های همسایه و حتا روسیه، هند، ترکیه 
عملیات  و  کند  اضطراري  کمک های  درخواست  ما  شمالی  همسایگان  نزدیک ترین  و 
نجات را شتاب ببخشد. حتا درخواست کمک نواز شریف را نباید نادیده بگیرد. حیات 

شهروندان گیر مانده در قهر طبیعت، اساسی ترین اولویت ماست...

میان  فقط  تبعیض  و  تعصب  که  شنیده ام  فراوان 
سیاست مداران و »روشنفکران« وجود دارد. مردم عادی 

افغانستان از هر قومی که هستند، برادرند.
راننده ی  دو  با  تلویزیونی  شبکه های  از  یکی  دیشب 
غیرهزاره ی بس هایی که هزاره ها را از آن ها جدا کردند و به سمت نامعلوم بردند، 
و  پشتو  از  غیر  زبانی  ناآشنا،  زبانی  به  ربایندگان  که  گفتند  آن ها  کرد.  مصاحبه 
و  بود  بس  همان  مسافران  از  که  هزاره ای  خانم  اما  می کردند.  فارسی صحبت 
مردی که به دلیل کمبود جا در موتر ربایندگان از اسارت نجات یافته، گفته های 
مصاحبه شوندگان دیروزی را رد می کنند. ربایندگان کسانی اند که به پشتو و فارسی 
گپ می زدند؛ آن ها کاری به پشتون های مسافر نداشتند و آمدند تنها هزاره ها را از 
بس پایین کردند. این هم نشانه ی این که تبعیض و تعصب علیه هزاره تنها مشکل 
فرهنگی یا ساختاری نیست. این بیماری خیلی عمیق تر از یک مشکل فرهنگی یا 

ساختاری است. هزاره ها راهی ندارند جز این که خودشان از خود دفاع کنند.

خبر
در  نفر   31 دادند،  من  به  که  گزارشی  اساس  به 
منطقه ی سیک ولسوالی اختر والیت زابل به دست 
اعراب و... اسیر اند. هیأتی که رفته بود، برگشته و تا 

دو روز دیگر رییس طالبان به نام مولوی خالد در والیت زابل مهلت 
خواسته و گفته که موضوع را با آنان در میان می گذارد. حال ببینیم که نتیجه 

چه می شود؟
در گزارش گفتند، طیاره ی بی سرنشین در ساحه در حال گشت زنی است.

دوش  به  را  مسؤلیت  تمام  و  هستند  نفر   31 دست گیری  منکر  طالبان  ظاهرا 
نیرو های خارجی گذاشته اند.

باورمندم که اگر طالبان بخواهند، این افراد را فورا آزاد می توانند؛ چون عناصر 
خارجی هیچ توان رزمی در منطقه ندارند و من حیث همکار طالبان وارد منطقه 

شده اند.
احساس می کنم فشار جدی است، مگر آن که خارجی ها پیام واضح به هزارها 
اند.  هزارستان  مختلف  مناطق  از  مسافرین  شوند.  خطرناک  فاز  وارد  و  بدهند 
پیش نهاد می کنم که وکالی پارلمان و مقام های دولتی روی موضوع مکث کنند 

تا خدای نخواسته فاجعه ی دیگری پیش نیاید.

Qeyamuddin Bahram

Akbar Rostami

Hashmat Radfar

Hazrat Wahriz

سعادت غزنوی









مدیر »گروه مدوالسیون عصبی پیشرفته« در تورین 
ایتالیا می گوید، پیشرفت های پزشکی امکان جراحی 
کرده  فراهم  را  بدن(  پیوند  تعبیری  به  )یا  سر  پیوند 
می توان  را  دالری  میلیون  هفت و نیم  جراحی  این  و 
نشریه ی  نوشته  ی  به  داد.   انجام  دیگر  سال  دو  تا 
نیوساینتیست، دکتر سرجو کاناورو، جراح ایتالیایی قرار 
است تابستان امسال در کنفرانسی خبری در آکادمی 
را  پروژه  این  آمریکا شروع  ارتوپید  و  اعصاب  جراحان 

اعالم کند.
در این جراحی سر فردی که دچار مرگ مغزی شده، 
دچار  که  دیگر  فردی  سر  با  است،  سالم  بدنش  اما 
تخریب کننده ی  بیماری های  یا  نخاعی  ضایعه ی 
عضالت و اعصاب است، جابه جا می شود. به گفته ی 
تمام  دکتر کاناورو، »اکنون در مرحله ای هستیم که 

جنبه های فنی این عمل امکان پذیر است«.
او هم چنین می گوید، لیستی طوالنی از بیمارانی دارد 
که می توانند کاندیدای بالقوه ی چنین عملی باشند؛ 
عملی که دکتر کاناورو قصد دارد در سال 201۷ انجام 
دهد. دکتر کاناورو در باره ی تکینک عمل این جراحی 
اخیرا مقاله ای در نشریه ی بین المللی جراحی اعصاب 

منتشر کرده است.
برای این جراحی، بدن فرد دهنده و گیرنده ی سر در 
ابتدای جراحی سرد می شود تا مدت زمانی که سلول ها 
افزایش  کنند،  تحمل  را  اکسیجن  کمبود  می توانند 
یابد. سپس بافت های گردن جدا می شوند و رگ های 

بزرگ با لوله هایی ظریف به هم متصل می شوند.
بعد نخاع فرد دهنده ی پیوند را قطع کرده و سر او را 
با  نخاع  می دهند، سپس  قرار  گیرنده  فرد  بدن  روی 
مثل چسب  که  گالیکول  پلی ایتلین  نام  به  ماده ای 
می شود.  متصل  جدید  بدن  نخاع  به  می کند،  عمل 
سپس فرد حدود چهار هفته در اغمای مصنوعی فرو 
خواهد رفت تا در مدتی که بافت ها ترمیم می شوند، 

تکان نخورد.
در این مدت اعصاب و نخاع با شوک های الکتریکی 
خفیف تحریک می شوند تا پیوندها و ارتباطات آن ها 
این که  برای  اما  شود.  جدید محکم  بدن  و  سر  بین 
بدن، سر پیوند شده را پس نزند، باید فرد تحت درمان 
با داروهای قوی سرکوب کننده ی سیستم ایمنی قرار 

داشته باشد.
دکتر کاناورو معتقد است، فرد بعد از به هوش آمدن 
قادر است سر خود را تکان دهد و صورتش را حس 

و  کامپیوتر  با  بچه ها  می رویم،  پیش تر  هرچه 
صفحه کلید بیش تر سروکار دارند تا تخته سیاه و دفتر، 
لمس  را  نمایش گر  صفحه ی  بیش تر  انگشت شان 
نه  آینده ای  در  کرد،  فرض  می شود  مداد.  تا  می کند 
چندان دور، نوشتن با دست– یا به قول معروف، قلم و 

کاغذ– فراموش شود.
قوه ی  و  فکری  رشد  به  روند  این  است  ممکن  آیا 
خالقه ی کودکان آسیب بزند؟ نتیجه ی یک تحقیق 
جدید می گوید، بلی، ممکن است. برای گفت وگو در 
باره ی اهمیت یادگیری نوشتن با دست در رشد مغزی 
داده  انجام  را  این تحقیق  کودکان سراغ محققی که 
رفتیم– کرین جیمز، متخصص علوم اعصاب شناختی 

در دانشگاه ایندیانا در بلومینگتون آمریکا.
قلموکاغذدربرابرصفحهکلید

پروفیسور جیمز در تحقیق  خود سراغ بچه هایی رفته 
که هنوز خواندن نمی دانند. بچه هایی که بعضی ممکن 
است بعضی حروف را بشناسند؛ ولی هنوز نمی توانند 
کنار هم قرارشان بدهند و کلمه درست کنند. او بچه ها 

کند، با صدای قبلی صحبت کند و در عرض یک سال 
قادر به راه رفتن خواهد بود. دکتر کاناورو نخستین بار 
در سال 2013 این ایده را مطرح کرد؛ اما خود او می داند 
که بسیاری از متخصصان چنین عملی را متعلق به 

آینده می دانند.
را  عملی  چنین  مردم  »اگر  می گوید:  کاناورو  دکتر 
نمی خواهند، من این کار را نخواهم کرد. اگر مردم در 
اروپا یا آمریکا آن را نمی خواهند، به این معنا نیست 
که نباید در جای دیگری انجام شود«. »سعی من این 
است که کار درست را انجام دهم؛ اما پیش از سفر به 
ماه، باید مطمئن باشید که مردم از کار شما استقبال 

می کنند«.
نشده؛  نظر گرفته  در  این جراحی محلی  برای  هنوز 
این  انجام  به  را  خود  عالقه مندی  کاناورو  دکتر  اما 
برخی  این حال،  با  است.  کرده  ابراز  لندن  در  جراحی 
متخصصان در اجرای این جراحی تردید کرده و آن ها 

»تخیل محض« خوانده اند. 
در  اعصاب  جراحی  پروفیسور  اسمیت،  گلد  هری 
»بسیار  را  عملی  چنین  احتمال  کالیفرنیا  دانشگاه 
نامحتمل« می داند: »من فکر نمی کنم این کار شدنی 

باشد، مشکالت چنین عملی بی اندازه زیاد است«.
پاتریشیا اسکریپکو، نورولوژیست معتقد است، حتا اگر 

چنین عملی، شدنی باشد، اتفاقی نادر خواهد بود:
»این طور نخواهد شد که کسی بگوید من دارم پیر 
بدنی  است  بهتر  شاید  پس  دارم،  آرتروز  و  می شوم 
داشته باشم که بهتر کار کند و ظاهر بهتری داشته 

باشد«. 

یاد  بعضی  به  کرده،  تقسیم  گروه های مختلف  به  را 
داده حروف را بنویسند،  از بعضی ها خواسته با حروف 
روی صفحه کلید کار کنند. هدف این بوده که ببینند 
حال،  عین  در  می گیرند.  یاد  را  حروف  چقدر  بچه ها 
فعالیت مغزی بچه ها را هم با ام.آر.آی ثبت می کرده اند 
الفبا آشنا  با حروف  ببینند وقتی بچه ها به مرور  که 
می شوند، مغزشان چطور تغییر می کند. مغز هر کودک 
را پیش و پس از آموزش اسکن و گروه های مختلف را 
مقایسه کردند. معیار سنجش فعالیت مغزی را مصرف 

اکسیجن مغز در نظر گرفتند و آن را اندازه گرفتند.
رابطهینوشتنبادستوخواندن

محققان متوجه شدند که واکنش مغز هنگام یادگیری 
روی  کردن  تایپ  یادگیری  و  دست  با  حروف  نوشتن 
صفحه کلید فرق می کند. شکل کلی فعالیت مغزی 
شبیه  می نوشتند،  را  حروف  دست  با  که  بچه هایی 
اما  بلدند.  نوشتن  و  خواندن  که  بود  باسواد  آدم های 
در مورد بچه هایی که نوشتن با صفحه کلید را تمرین 

می کردند، چنین نبود.

به گفته ی دکتر کاناورو، بزرگ ترین مشکل این عمل، 
اخالقی است: »مهم ترین مانع، اخالقی است. آیا اصال 
افراد بسیاری  انجام شود؟ مطمئنا  باید  چنین عملی 
این حال، متخصصان  با  بود«.  آن مخالف خواهند  با 
به مشکالت دیگر این جراحی هم اشاره می کنند، از 
جمله این که که کسی نمی داند تأثیر چنین عملی از 
نظر روان شناختی چه خواهد بود؛ این که فردی با سر 

فردی دیگر به زندگی ادامه دهد.
عالوه بر این، کسی نمی داند چگونه می شود اعصاب 
نخاع را به هم پیوند زد و چگونه می توان کاری کرد 
خود  کار  و  شده  برقرار  خوبی  به  ارتباطات  این  که 
تحقیقات  مرکز  مدیر  برچنز،  ریچارد  دهد.  انجام  را 
می گوید،  آمریکا  ایندیانای  در  فلج کننده  بیماری های 
از پیوند مغز و  »شواهد علمی در باره ی این که بعد 

نخاع، حس و حرکت از نو باز می گردد، وجود ندارد«.
دکتر کاناورو می گوید، موفقیت این عمل به بسیاری 
بیماری های  یا  نخاعی  فلج  دچار  که  افرادی  از 
ناتوان کننده هستند، امکان راه رفتن و زندگی تازه ای 
را می دهد. او حتا معتقد است، این عمل برای کسانی 
بیماری  به  مبتال  )که  هاوکینگ  پروفیسور   مثل 

نیورون های حرکتی است( هم می تواند انجام شود.
نخستین پیوند سر در سال 1۹۷0 در کلیولند آمریکا 
انجام شد و طی آن، سر یک میمون به بدن میمون 
دیگر منتقل شد. البته چون جراحان نتوانستند نخاع 
نبود. سیستم  به حرکت  قادر  بزنند، میمون  پیوند  را 
ایمنی میمون، پیوند را پس زد و او نه روز بعد مرد. 

)بی بی سی(

با دست  یاد می گیرند  بچه ها  وقتی  به  نظر می رسد 
نشان  واکنش  حروف  به  دیگر  طوری  مغز  بنویسند، 
دست  با  نوشتن  یادگیری  فرایند  بین  انگار  می دهد. 
بیان  به  می کند.  برقرار  ارتباط  خواندن  یادگیری  و 
بچه ها  مغز  از  که  تصاویری  »از  جیمز،  پروفیسور 
گرفتیم، این  طور برمی آید که نوشتن مبنایی می شود 
برای یک دستگاِه خواندن که وقتی بچه این فرایند را 

آغاز می کند، خواندن را برایش آسان تر می کند«.
پروفیسور جیمز می گوید،  که  آن طور  این،  بر  عالوه 
برای  که  ذهنی  ظریف  قابلیت های  گرفتن  شکل 
در  است  ممکن  است،  الزم  دست  با  حروف  نوشتن 
هم  شناخت  و  مغزی  رشد  دیگر  زمینه های  بسیاری 

مفید باشد.
کامپیوتردرمکتب

یافته های این تحقیق می توانند در سیاست گذاری های 
حوزه ی آموزش تأثیر بگذارند. به قول پروفیسور جیمز، 
»در بعضی نقاط دنیا عجله دارند از همان سنین پایین 
کامپیوتر وارد مکتب کنند. این تحقیق ممکن است 
باعث شود تجدید نظر کنند«. مکتب های بسیاری در 
آمریکا یاد دادن نوشتن سرهم و دست خط را به اختیار 
بنابراین، معلم های بسیاری دیگر  معلم ها گذاشته اند. 

زحمت یاد دادنش را به خودشان نمی دهند.
پیش  هرچه  می گوید،  جیمز  پروفیسور  که  آن طور 
می رویم، بخش بیش تری از وقت کالس به کار کردن 
با صفحه کلید می گذرد. حتا یادگیری نوشتن جداجدای 
حروف )مثل چاپ( هم به مرور اهمیتش را از دست 
می دهد– چه رسد به سرهم نویسی. یک راه حل میانه 
می تواند استفاده از قلم های مخصوص کامپیوتر های 
جیبی در مکتب ها باشد، که همان حرکت دست با قلم 
است. گرچه تحقیق پروفیسور جیمز در این که چیزی 
بتواند جاگزین مؤثری برای یادگیری نوشتن با دست 

باشد، تردید می کند. )بی بی سی(
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کاستا: 
رفتار داورها با من فرق دارد

مدیر پارما: مثل تایتانیک
 در حال غرق  شدن  هستیم

راجرز: حاال روی لیگ برتر 
تمرکز می کنیم

ساندرو ملي، مدیر باشگاه پارما عنوان کرد که وضعیت اقتصادي 
باشگاه آن ها، مثل کشتي تایتانیک، در حال غرق شدن است.

پارما از 23 بازی، تنها 10 امتیاز کسب کرده و در قعر جدول قرار 
دارد. باشگاه نتوانسته حقوق بازی کنانش را از تابستان پرداخت 
کند و بازی آخر این تیم مقابل اودینزه، به دلیل عدم توانایی 
تعویق  به  ورزشگاه  امنیتی  نیروی  پرداخت حقوق  در  باشگاه 
افتاد. مشکالت اودینزه از زمانی شروع شد که آن ها نتوانستند 
یکی از استانداردهای یوفا را فراهم کنند و به همین دلیل، از 

لیگ اروپا حذف شدند.
ساندرو ملی در مصاحبه با کوریره دلو اسپورت گفت: "متوجه 
شدم که ما روی تایتانیک قرار داریم. روی عرشه همه چیززیبا 
و جذاب بود. روی آن، توماس گیراردی، رئیس سابق باشگاه 
و پیترو لئوناردی، نایب رئیس آن بودند و سپس باقی اعضا 
و بازی کنان در طبقات دوم و سوم قرار داشتند. می دانستیم 
که با برخورد با اولین مانع، غرق خواهیم شد. صخره یخی، 
استانداردی بود که یوفا از ما می خواست. به خاطر دارید که 
تایتانیک چگونه غرق شد؟ آن هایی که در عرشه بودند، نجات 
با  کشتی،  کاپیتان  مسلما،  و  شدند  کشته  دیگران  و  یافتند 
کشتی اش غرق خواهد شد. کاپیتان در اینجا چه کسی است؟ 

البته که دونادونی."

برندان راجرز، سرمربي لیورپول، پس از شکست تیمش مقابل 
بشیکتاش در ضربات پنالتي و حذف از  لیگ اروپا، اعالم کرد 
از این که مي توانند در ادامه فصل، تنها روي لیگ برتر تمرکز 

کنند، راضي است. 
سرخ ها که در دیدار رفت بشیکتاش را با یک گل شکست 
داده بودند، در دیدار برگشت با یک گل شکست خوردند تا 
کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در حالی که بشیکتاش 
پنالتی  لوورن  تبدیل کرد، دژان  به گل  را  پنالتی  اش  هر 5 
پنجم لیورپول را از دست داد و مردان راجرز از دور رقابت  ها 

کنار رفتند.  
راجرز به خبرنگاران گفت: "البته که به خاطر حذف شدن به 
اول  موقعیت هایی  نیمه  در  ما  هستیم.  ناراحت  شیوه،  این 
ایجاد کردیم که کار را برای آن ها دشوار کرد. من به تیمم 
ما  بود که  افتخار می کنم. فضای فوق العاده ای  در ورزشگاه 
به خاطر آن متشکریم اما ناراحتیم زیرا تالش زیادی در بازی 

کردیم. 
ما اکنون می توانیم روی لیگ برتر تمرکز کنیم. ما فرصت 
از  من  خواهیم  داشت.  دیگر  رقابت های  در  فوق العاده ای 
بازی کنانم بسیار متشکر هستم. متاسفانه استانبول برای ما 
شهر شادی بخشی نبود. فکر  می کنم تا زمانی که آن ها به 
گول نرسیده بودند، ما با آرامش بازی می کردیم. هدف ما این 
بود که دروازه  مان را بسته نگه داریم. ما کمی از خالقیت مان 

را از دست دادیم اما بهانه ای نمی توانیم داشته باشیم." 

دیگو کاستا، مهاجم چلسي عنوان کرد که باید بیش از حد 
او متفاوت  با  رفتار داورها  زیرا  باشد  مراقب رفتارش در زمین 
این  که  گذشته  فصل  در  اتلتیکومادرید  قهار  گول زن  است. 
فصل هم عمل کرد بسیار خوبی داشته و 1۷ گول در 20 بازی 
به ثمر رسانده، در تابستان با 44 میلیون یورو از اتلتیکو به 
استفموردبریج منتقل شد. او در ماه جنوری پس از درگیری های 
از سوی  لیورپول،  امره جان در دیدار تیمش مقابل  با  متعدد 
شد،  روبرو  محرومیت  جلسه   3 با  انگلیس  فوتبال  اتحادیه 
مجازاتی که مورینیو آن را ناشی از کمپینی که بر علیه چلسی 

ایجاد شده می دانست.
بازی ام  سبک  ندارم  "قصد  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  کاستا 
درگیری های  در  زیرا  باشم  مراقب  بیشتر  باید  کنم.  را عوض 
که من با دیگران دارم، رفتار داورها فرق دارد. اگر کاری انجام 
دهم، خیلی بیشتر از دیگر بازی کنان درباره آن صحبت می شود 
بنابراین باید بیشتر مراقب باشم. ولی هیچ گاه سبک بازی ام را 
عوض نخواهم کرد. سبک بازی ام است که من را به این جا 
رسانده و من این گونه هستم. آیا هنوز از محرومیت عصبانی ام؟ 
نه. دیگر گذشته. حاال تنها تمرکزم روی بازگشتن به بهترین 

شرایط بدنی است."
کاستا ادامه داد: "من یک تورنمنت خاص یا یک حریف خاص 
را برای گول زنی انتخاب نمی کنم. من مهاجمم و می خواهم 
هر بازی گول بزنم. اگر آمار خوبی در دیدارهای حذفی نداشته 

ام، امیدوارم خدا کمک کند روز یکشنبه گول زنی کنم."

بکام: فرگوسن مجبورم کرد
 موهایم را بتراشم

ریبری: ممکن است 
پسرم برای آلمان بازی کند

مارتینو: 
مسی بخاطر هدردادن پنالتی عصبانی است

ونگر: آرسنال هنوز از چمپیونزلیگ حذف نشده

سرزو: اتلتیکو به سیمئونه نیاز دارد

مورینیو: مقابل تاتنهام
 فقط به برد فکر می کنیم

دی بوئر: فصل بعد هم در آژاکس می مانم

دی متئو: درهای شالکه
 به روی خدیرا باز است

هانری: 
آرزویم مربی گری در آرسنال است

منچستریونایتد  سابق  هافبک  بکام،  دیوید 
سرمربي  فرگوسن،  سرالکس  که  شد  مدعي 
تا مدل  را مجبور کرده  او  یونایتد،  افسانه اي 

موي معروفش را بتراشد.
کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس، همیشه در 
زمینه مد از پیشتاز ترین بازی کنان بوده و مدل 
موهایش، به سرعت در سطح جهان محبوب 
می شود. حال او مدعی شد که پیش از دیدار 
مقابل چلسی در سال 2000، وقتی فرگی وارد 
را  موهایش  "موهاک"  مدل  و  شده  رختکن 
دیده، او را مجبور به تراشیدن موهایش کرده 
است. او گفت: "من در رختکن بودم و حدود 
که  بود  مانده  باقی  بازی  شروع  تا  ساعت   1
را  من  و  دید  را  موهایم  فرگوسن  سرالکس 
مجبور کرد که آن را بتراشم. در ابتدا مخالفت 
خیلی  حالت صورتش  که  دیدم  بعد  و  کردم 
سریع تغییر می کند، بنابراین سریعا به توالت 
سخت گیر  خیلی  او  تراشیدم.  را  آن  و  رفتم 
او  بود.  باشگاه  وجهه ی  خاط  به  بیشتر  بود. 
می خواست تمام بازی کنان، حرفه ای به نظر 

از چنین  برسند و برای همین اجازه نمی داد 
مدل موهایی استفاده کنیم. هم چنین ما در 
هم  موضوع  این  که  می کردیم  بازی  ومبلی 

می تواند تاثیر گذار باشد."
بکام درباره اختالفش با فرگی و اینکه روابط 
شان در حال حاضر چه گونه است گفت: "ما 
با هم مشکلی نداریم. در آن دوره، بیش از حد 
بزرگ نمایی شد. او چندین سال برای من مثل 
یک پدر بود. او من را به باشگاهی برد که از 
کودکی عاشقش بودم و من در آن جا موفق 
در  که  همه چیزی  بنابراین  شدم،  ظاهر  هم 
فوتبالم کسب کردم را به او مدیونم. همیشه 
هوایش را دارم و احوالش را پرس و جو می کنم 
واقعیت  من  رویای  به  که  بود  او کسی  زیرا 
بخشید. هیچ گاه با هم بحثی انجام ندادیم. 
بعضی چیزها بود که من را ناراحت می کرد و 
بعضی چیزها درباره ی من بود که او را ناراحت 
به  او  برای  بسیاری  احترام  من  ولی  می کرد 
عنوان مربی قایلم زیرا او رویایم را به واقعیت 

تبدیل کرد."

فرانک ریبري، ستاره فرانسوي بایرن مونیخ، 
اعالم کرد که ممکن است بعد از پایان دوران 
و  بماند  مونیخ  شهر  در  اش  هم  حرفه اي 
براي  روزي  پسرش،  است  کرد ممکن  تایید 

تیم ملي آلمان بازي کند. 
به  مارسی  المپیک  از  سال 200۷  در  ریبری 
بایرن پیوست و در این مدت، چهار  قهرمانی 
در بوندس لیگا، 4 قهرمانی در جام حذفی، 
یک  و  چمپیونزلیگ  در  قهرمانی  یک 
قهرمانی در جام  باشگاه های جهان به دست 

آورد.  
سوالی  به  پاسخ  در  بیلد،  با  گفتگو  در  او 
گفت:  آلمان،  شهروندی  گرفتن  مورد  در 

"چرا که نه؟ می توانم  تصور کنم که بعد از 
بمانم. من خانه  در مونیخ  بازنشستگی هم 
بسیار زیبایی اینجا خریدم؛ از بودن در اینجا 
 احساس خوبی دارم و ذهنیت مردم این جا را 

دوست دارم.  
و  دارند  مدرسه  در  خوبی  شرایط  فرزندانم 
سیف  پسرم  اند.  کرده  پیدا  آلمانی  دوستان 
اینجا به دنیا آمده و  ممکن است روزی برای 
آلمان بازی کند. دختر بزرگم حیزیا همیشه 
صحبت کردن آلمانی من را دست می  اندازد 
و با هم می خندیم. من در مدرسه زبان یاد 
نگرفتم؛ بلکه در زندگی روزمره، از مردم یاد 

گرفته ام." 

آرژانتین،  ملي  تیم  سرمربي  مارتینو،  جراردو 
بارسا،  ستاره  مسي،  لیونل  که  است  معتقد 
مقابل  دیدار  در  پنالتي اي  که  خاطر  به 
منچسترسیتي از دست داد، عصباني خواهد 

بود. 
فصل  این  در  که  بارسا  آرژانتینی  ستاره 
دیدار  رفت  در  بازگشته،  اوجش  روزهای  به 
مرحله یک هشتم نهایی چمپیونزلیگ مقابل 
منچسترسیتی هم نمایش خوبی داشت اما در 
ثانیه های  پایانی یک ضربه پنالتی را از دست 
داد تا بارسا در این دیدار با همان نتیجه 1-2 

به پیروزی برسد. 
را  بارسا  هدایت  گذشته  فصل  که  مارتینو 
برعهده داشت، معتقد است که مسی بعد از 
از  با  انریکه، بسیار راضی تر  حل مشکالتش 

گذشته است و تردیدی ندارد که او می تواند 
پنالتی از دست رفته اش را  جبران کند. 

"می توانم عصبانیت  به خبرنگاران گفت:  او 
به  توجه  با  نمی کردم  فکر  کنم.  درک  را  او 
او  بدهد  اجازه  داور  باقی مانده  بازی،  زمان 
در سال 2015  بزند. مسی  را  برگشتی  ضربه 
در فرم خوبی است. این که بدانید  پیش از آن 
رختکن،  در  بودن  بدون  داده،  رخ  اتفاقی  چه 

دشوار است. 
می جنگد،  می شود،  توپ  صاحب  اکنون  او 
جریان  در  بیشتر  و  می کند  ایجاد  موقعیت 

بازی است و این به  همه کمک می کند.  
دست  به  سیتی  مقابل  خوبی  پیروزی  بارسا 
آورد. آن ها در نیمه اول فوق العاده بودند و برای 

دیدار برگشت،  برتری قابل توجهی دارند." 

کرد  اعالم  آرسنال،  سرمربي  ونگر،  آرسن 
دیدار  در  تیمش   1-3 شکست  رغم  علي 
رفت مرحله یک هشتم  نهایي چمپیونزلیگ 
مقابل موناکو، نباید توپچي ها را از حاال حذف 
شده دانست.  آرسنالی ها که امیدوار بودند بعد 
از مرحله یک هشتم  بتوانند  از چهار فصل، 
 نهایی لیگ قهرمانان به دور بعد صعود کنند، 
در دیدار رفت که در ورزشگاه امیریتس برگزار 
تا کارشان  نتیجه   3-1 مغلوب شدند  با  شد، 

برای صعود به مرحله بعد بسیار دشوار شود. 
با این وجود، ونگر تاکید کرد که تیمش در 
دیدار برگشت تا پایان خواهد جنگید و اعالم 
حذف  حاال  همین  را  از  آن ها  نباید  که  کرد 

شده دانست. 
در  هنوز  "ما  گفت:  خبرنگاران  به  او 
زود  خیلی  را  ما  داریم.  حضور  چمپیونزلیگ 

حذف شده ندانید. 
به سختی  چمپیونزلیگ،  به  برای صعود  ما 
جنگیدیم.     موضوع  بشیکتاش  مقابل 
سال   4 در  که  ما  است  این  ناراحت کننده 
حذف  نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  گذشته 
مقصر  را  نفر  یک  تنها  نمی توان  شدیم. 
دانست. در  دیدار مقابل موناکو، همه چیز علیه 
ما پیش رفت و از دست رفتن موقعیت ها، تنها 

یکی از موارد بود. 
مسئله مهم این است که واکنش قدرتمندانه ای 
داشته باشیم. ما باشگاه بزرگی هستیم و باید 
بدهیم.  این شکست  به  قدرتمندانه  ای  پاسخ 
هر سال 55 بازی انجام می دهیم و لحظات 
می  خواهیم  ما  دارد.  وجود  هم  ناامیدکننده 
پایان  به  قدرتمندانه ای  شیوه ای  به  را  فصل 

برسانیم." 

مادرید،  اتلتیکو  باشگاه  رئیس  سرزو،  انریکه 
این  سرمربي  سیمئونه،  دیگو  کرد  اعالم 
ویسنته  این  زودي ها  به  مطمئنا  باشگاه، 

کالدرون را ترک نخواهد کرد. 
سیمئونه که در سال 2011 جانشین گرگوری 
در  سه سال  مادرید شد،  اتلتیکو  در  مانسانو 
باشگاه  این  با  زیادی  موفقیت های  به  اخیر 
در  که  کرد  تایید  قبل  هفته  دو  او  رسید. 
تمدید  برای  اتلتیکو  با  مدیران  مذاکره  حال 
قرارداد است و سرزو هم تایید کرد قصد دارند 

قرارداد این مربی آرژانتینی را  برای بعد از سال 
201۷ تمدید کنند.  او به رادیو مارکا گفت: "ما 
هرکاری می کنیم، نگاهی به آینده هم داریم. 
و  خواهیم  داشت  مذاکراتی  ما  می کنم  فکر 
فکر نمی کنم مشکلی وجود داشته باشد. فکر 
می کنم به سیمئونه در اتلتیکو نیاز داریم. او 
جایگاه  مهمی در باشگاه پیدا کرده و همه با 
این موافق هستند. او هنوز دو سال دیگر با 
ما قرارداد دارد و عجله ای  برای تمدید قرارداد 

نداریم." 

خوزه مورینیو، سرمربي چلسي، به شاگردانش 
مقابل  یکشنبه  روز  دیدار  در  که  داد  هشدار 
تاتنهام در فینال  جام اتحادیه، اصال نباید به 

شکست فکر کنند. 
مورینیو که در آخرین فصل کامل حضورش 
در چلسی در اولین مقطع حضورش  در این 
اتحادیه  باشگاه، قهرمان  FA Cup  و جام 
شد، قصد داد این هفته اولین جام در دومین 
به  را  استمفوردبریج  در  مقطع  حضورش 
"این  گفت:  خبرنگاران  به  او  بیاورد.   دست 
به  باید در آن  ما  فینال است که  یک دیدار 
پیروزی برسیم. این اولین بار از  جوالی 2013 
و بازگشتم به چلسی است که به آینده باشگاه 
و  می کنم  فکر  حال  به  تنها  نمی کنم.  فکر 

باید  که  داریم  دیدار  یک  دیدار.  این  تنها  به 
در آن پیروز شویم و چیزهای دیگر اهمیتی 
ندارد."  چلسی نمی تواند به همه جام ها برسد 
و هر فصل به قهرمانی برسد. اگر بخواهیم به 
این هدف برسم، باید به  جایی بروم که لیگ 

سختی نباشد. 
چلسی در 10 سال، تنها دو بار قهرمان لیگ 
اتحادیه شد اما بارها در ومبلی بازی کردیم، 
لیگ  قهرمان  قهرمان    FA Cup   شدیم، 

برتر شدیم و همین طور قهرمان اروپا.    
از  جدید  نسل  این  با  تا  می کنیم  تالش  ما 
تالش  و  بسازیم  جدید  تیم  یک  بازی کنان 
می کنیم رفتن به ومبلی  برای مان یک اتفاق 

طبیعی شود و هر سال به آن جا برویم."   

تایید کرد  آژاکس،  بوئر، سرمربي  فرانک دي 
که فصل آینده هم هدایت این تیم را برعهده 

خواهد داشت. 
دی بوئر از سال 2010 هدایت آژاکس را برعهده 
را  تیم  این  اخیر  توانسته  در 4 فصل  و  دارد 

قهرمان رقابت های لیگ هلند کند. 
در  آژاکس  با  بوئر  دی  قرارداد  که  حالی  در 
سال 201۷ به پایان می رسد، از فصل گذشته 
انگلیس  لیگ  به  او  رفتن  در  مورد  شایعاتی 
منتشر شده و از تاتنهام و نیوکاسل به عنوان 

مقصدهای احتمالی او یاد می  شد.  
با این وجود، او تاکید کرد که قصد دارد برای 
یک فصل دیگر در آژاکس بماند و پس از آن، 

در مورد آینده  اش تصمیم گیری می کند. 
و  باشگاه  با  من  گفت:"  خبرنگاران  به  او 
مارک اوورمارس، مدیر باشگاه، صحبت کردم. 

 بازی کنان خبر را در تمرینات شنیدند و کادر 
می دانست.  را  موضوع  این  قبل  از  هم  فنی 
دارد  را  این  آژاکس  شایستگی  می کنم  فکر 
هم  من  شود.  شفاف  قبل  از  موضوع  که 

می خواستم این طور باشد. 
باشگاه پایه ریزی خوبی دارد؛ بازی کنان جوان 
با قراردادهای طوالنی. هنوز احساس نمی کنم 

کارم این جا  تمام شده است. 
پیشنهاد لیورپول؟ آن ها می توانند به مارک یا 
مدیر برنامه های من تماس بگیرند اما پاسخ 
هیچ  حاضر،  حال  در  خواهد  بود.  منفی  من 
اتفاقی رخ نخواهد داد. سال گذشته ممکن بود 
مورد  که  در  می گفتم  من  و  بدهد  رخ  اتفاق 
پیشنهادها فکر می کنم. باشگاه آژاکس از من 
خواست تا پیش از مارچ وضعیتم را مشخص 

کنم.  احساس کردم باید این کار را بکنم." 

روبرتو دي متئو، سرمربي شالکه، اعالم کرد از 
حضور سامي خدیرا، هافبک ملي پوش ریال 

مادرید، در  این باشگاه استقبال مي کند. 
خدیرا که قراردادش در پایان این فصل با ریال 
به پایان می رسد، احتماال  در تابستان سانتیاگو 
برنابئو را ترک خواهد کرد. باشگاه های زیادی 
به دنبال این ملی پوش آلمانی هستند و  گفته 
می شود که شالکه نیز به صف خریداران او 

اضافه شده است. 
"همه  این موضوع، گفت:  تایید  با  متئو  دی 

می دانند که سامی چه بازی کن بزرگی است. 
اگر او بخواهد به  اینجا بیاید، درهای باشگاه به 
بازی کنی در کالس  باز است. خدیرا  او  روی 
جهانی است."  اما هورت هلت، مدیر ورزشی 
باشگاه شالکه، تاکید کرد وارد شایعات مربوط 
به نقل و انتقاالت نمی شود: " من در روزنامه ها 
خواندم که شالکه به سامی عالقه مند است 
نمی شوم.  شایعات  بازی  وارد  هرگز  من  اما 
 بازی کنان جذاب زیادی در بازار نقل و انتقاالت 

حضور دارند." 

تیري هانري، مهاجم سابق آرسنال عنوان کرد 
که آرزو دارد روزي سرمربي آرسنال شود.

موناکو  مقابل  آرسنال  از شکست 1-3  پس 
در ورزشگاه امیریتس در مرحله یک شانزدهم، 
انتقادات از ونگر به شدت باالگرفت. بسیاری 
اخرین فصل حضور  این فصل،  معتقدند که 
هانری  تیری  و  بود  خواهد  آرسنال  در  ونگر 
عنوان کرد که رویایش سرمربی گری در آرسنال 
می خواهم  من  که  "چیزی  گفت:  او  است. 

بگویم این است که نمی دانم آرسن برای چه 
در  امیدوارم  ولی  دهد  ادمه  می خواهد  مدتی 
موقعیتی قرار بگیرم که روزی بتوانم سرمربی 
آرسنال رویای  آرسنال شوم. سرمربی گری در 
اول  که  بگویم  باید  واقع،  در  ولی  است  من 
باید مربی گری را یاد بگیرم و این مهم ترین 
چیز است. اینکه قباًل فوتبالیست بوده ام و 
فوتبال را به خوبی می شناسم، کافی نیست 
و باید مربی گری را به طور کامل یاد بگیرم."

















از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مسئوالن  روز:  اطالعات 
افزایش استفاده ی کودکان از سوی برخی افراد برای قاچاق مواد 
در  آنان،  معلومات  بنیاد  بر  کرده اند.  نگرانی  ابراز  به شدت  مخدر 
والیت های  و  کابل  در  کودک  هزار   300 حدود  در  حاضر  حال 
مسئله خطرناک  این  و  آورده  روی  مواد مخدر  قاچاق  به  کشور 
است. شمس اهلل احمدزی، رییس دفتر ساحه ای کمیسیون مستقل 
حقوق بشر دیروز گفت، در کابل و شماری از والیت های کشور از 
کودکان در فروش چرس، هیرویین و دیگر مواد نشه آور استفاده 
اقدام های  که  خواست  مربوط  نهادهای  از  ادامه  در  او  می شود. 
الزم را برای بازداشت قاچاق بران روی دست گیرند و نگذارند، از 

کودکان در قاچاق مواد مخدر استفاده شود.
مواد  قاچاق بران  موارد  از  برخی  در  که  گفت  ادامه  در  احمدزی 
مخدر از کودکان استفاده های جنسی نیز می کنند. این اظهارات 
استفاده از کودکان در کابل و  در حالی مطرح می شود که اخیراً 
یافته  افزایش  مخدر  مواد  فروش  و  خرید  در  کشور  والیت های 
است. کودکی به نام حسن با برادرش اکنون در کابل در انتقال 

و فروش مواد مخدر کار می کنند. این دو کودک پدرشان را چند 
سال پیش از دست داده و وی از مجبوری برای تأمین نیازهای 
خانواده ی خود، به خرید و فروش مواد مخدر روی آورده اند. او با 
برادر خود روزانه در بدل 200 افغانی، مواد مخدر را به معتادان 
می فروشند. حسن دیروز به رادیو آزادی گفت، این کار را برای 
یک دکان دار در منطقه ی باغ علی مردان شهر کابل انجام می دهد.

این منطقه نیز مانند زیر پول سوخته مرکز معتادان کابل است. 
دقیقی  آمار  کرد،  اعالم  اجتماعی  و  کار  وزارت  حال،  همین  در 
از استفاده ی کودکان در قاچاق مواد مخدر در دست نیست؛ اما 
احتمال دارد کودکان مورد استفاده ی قاچاق بران قرار بگیرند. علی 
افتخاری، سخنگوی این وزارت دیروز از نهادهای امنیتی خواست 
رحیمی،  عبدالرحمان  اما  کنند.  اقدام  مشکل  این  حل  برای  که 
برای  فرماندهی  این  تالش های  از  دیروز  کابل  پولیس  فرمانده 
بازداشت قاچاق بران مواد مخدر خبر داد و گفت، در چند هفته ی 
پولیس  مأموران  توسط  کابل  از  مواد مخدر  قاچاق بر  اخیر هفت 

بازداشت شده اند.
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اطالعات روز: به دنبال محکوم شدن نجیب اهلل مسافر، 
اعتراض های  زندان،  ماه  به شش  کشور  مشهور  عکاس 
دادگاه  حکم  این  علیه  خبرنگاران  و  رسانه  ای  فعاالن 
از  اجتماعی،  رسانه های  در صفحات  آنان  است.  افزایش 
جمله فیس بوک، این حکم دادگاه را غیرقانونی خوانده و 
تأکید دارند، حکومت آقای مسافر را هرچه زودتر آزاد کند.
برخی از فعاالن رسانه  ای گفته اند، دادگاه پرونده ی مسافر 
قربانی  مسافر  آقای  و  نکرده  بررسی  و شفاف  درست  را 
فساد اداری شده است. نجیب اهلل مسافر به روز یک شنبه 
هفته ی گذشته )سوم حوت( توسط حوزه ی ششم امنیتی 
کابل به دلیل فروش یک عکس در سال 1385 احضار 
ماه  شش  به  محکوم  کابل،  والیت  به  رفتن  از  پس  و 

زندان شد.
برای سپری  گذشته  هفته ی  بعد از ظهر چهارشنبه  مسافر 
کابل  پل چرخی  زندان  به  محکومیتش،  دوران  کردن 
انتقال داده شد. با این حال، قیس نجیبی، از بستگان آقای 
مسافر  »استاد  گفت:  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  مسافر 
در سال 1385 در یک مراسم ورزشی در استدیوم غازی 
عکس دخترانی را گرفته بود که توپ های رسامی شده ی 
باسکتبال را به عنوان نماد ورزشی منتقل می کردند و به 
را به شرکت  این عکس ها  از  دنبال آن مسافر دو قطعه 
شرکت  این  بعد  فروخت.  هفتم«  »پرودکشن  تبلیغاتی 
توپ های  جای  به  اصلی،  عکس های  در  دست کاری  با 
باسکتبال، لوگوی شرکت اتصاالت را چسپانده و منتشر 

کرده است«.
پخش  از  پس  دختران  این  خانواده های  او،  گفته ی  به 
اتصاالت، شکایت  لوگوی شرکت  با  یادشده  عکس های 
به  دعوا  این  مدعیان  قیس،  معلومات  اساس  بر  کردند. 
تاریخ 28 دلو سال 1386 به استاد مسافر برائت داده اند 

و از دعوای شان منصرف شده اند. با این وجود، این دعوا 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  توسط  سال   7 از  پس  دوباره 
پی گیری و در نتیجه مسافر در یک محاکمه ی ناعادالنه 

به شش ماه زندان محکوم شده است.
او افزود، استاد مسافر در تغییرات این عکس ها هیچ دستی 
شرکت  یا  هفتم  پرودکشن  سوی  از  کار  این  و  نداشته 
تغییرات در  اتصاالت  انجام شده  است. شرکت  اتصاالت 
از  است.  کرده  رد  را  این شرکت  از سوی  این عکس ها 
نجیب اهلل مسافر به عنوان پدر عکاسی کشور یاد می شود 
و وی تا کنون ده ها نمایشگاه عکس را در داخل و خارج 

از کشور برگزار کرده است.
آموزش  اول عکس  برنده ی مقام  مسافر در سال 1384 
و دموکراسی در امریکا شناخته شد. آقای مسافر در حال 
زیبای  هنرهای  دانشکده ی  عکاسی  بخش  استاد  حاضر 
دانشگاه کابل و رییس فوتوژورنالیزم چشم سوم است. او 
در چند سال گذشته در کابل و برخی از والیت های کشور 

برنامه های آموزشی عکاسی را نیز راه اندازی کرده است.

خبرنگاران و فعاالن رسانه  ای:
 نجیب اهلل مسافر رها شود
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Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.  

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel
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Skype:       
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام

کمیسیون حقوق بشر: صدها هزار کودک
 در قاچاق مواد مخدر استفاده می شوند


