
با تالش های  افغانستان  بین طالبان و دولت  آغاز مذاکرات صلح  برای  تماس هایی 
چین و پاکستان برقرار شده است.

رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور نوشته اند که نتیجۀ این مذاکرات 
به زودی مشخص خواهد شد. 

یکی از مقامات پاکستانی مدعی شده که برخی از مقامات دولت افغانستان با طالبان 
برای از سرگیری مذاکرات صلح در ارتباط هستند.

وی افزود که دولت های چین و پاکستان در تالش های خود برای از سرگیری روند 
از  قبل  بیان جزئیات آن  اما  به موفقیت رسیده اند،  افغانستان  صلح طالبان و دولت 

موعد به این روند صدمه خواهد زد.
اکسپرس نیوز نوشت که مقامات پاکستانی جزئیاتی از مکان مذاکره ارایه نکرده اند.

طالبان و دولت افغانستان احتماالً مکان مذاکره را به »پکن«، »دبی« یا اسالم آباد منتقل 
خواهند کرد.

یکی از دیپلمات های پاکستانی نیز در این باره گفت: چین پیشنهاد داده تا مذاکرات 
صلح بین طالبان و دولت افغانستان در این کشور برگزار شود.

دیپلمات پاکستانی اظهار داشت: چین به طالبان پیشنهاد مذاکره داده بود و به نظر 
می رسد که این گروه نیز ابراز تمایل کرده  است.

قابل ذکر است که هیأتی از طالبان افغانستان در ماه نومبر سال 2014 میالدی از چین 
بازدید کرده بود.
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خواسـته یي كه با شوخ طبعي، هوشمندي و اندیشه همراه باشد، مي تواند درهاي 
بسته و هم چنين ذهن هاي بسته را بگشـاید.
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افغانستان به منظور تشویق چین برای همکاری در روند صلح، 
1۵ شورشی ایغور را به دولت پکن تحویل داد.

اعالم  افغانستان  ملی  امنیت  ارشد  مسووالن  و  پولیس  مقامات 
کردند: در عملیاتی که ماه گذشته برای پاکسازی مخالفان مسلح 
در برخی مناطق افغانستان صورت گرفت، تعدادی از شورشیان 

ایغور نیز دستگیر و به مقامات چینی تحویل شدند.
این مقامات به خبرگزاری رویترز گفته اند که در این عملیات 1۵ 
شورشی ایغور نیز دستگیر شدند. یک مقام امنیتی افغانستان در 
چینی  مقامات  به  ایغور  شورشیان  تحویل  منظور  به  که  نشستی 

برگزار شده بود، شرکت...                             ادامه صفحه 6

در  را  تازه یی  گفت وگوهای  امریکا  و  افغانستان 
مورد شیوه همکاری های جدید بین دو کشور آغاز 
کرده اند. شمار نیروهای امریکایی و شکل فعالیت 
آن ها در افغانستان و همچنین مبارزه با تروریسم، 

از مباحث اصلی همکاری های دو کشور است.
در  امریکایی  نیروی  هزار  ده  حاضر  حال  در 
افغانستان به سر می برند. قرار است تا پایان سال 
2016 میالدی، همه سربازان امریکایی این کشور 
سربازان  از  محدودی  شمار  تنها  و  کنند  ترک  را 
باقی  کابل  در  امریکا  سفارت  امنیت  تامین  برای 

بماند.
اما پیش از این که طرح خروج کامل عملی شود، 
مقام های حکومتی در افغانستان و امریکا در مورد 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  ادامه 
امریکایی  سناتوران  از  برخی  اند.  کرده  نظر  ابراز 

از  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  که  اند  گفته 
افغانستان سبب خواهد شد که این کشور به عراق 

تبدیل شود.
در   1393 حوت   2 شنبه  روز  امریکا  دفاع  وزیر 
یک کنفرانس خبری با حضور رییس جمهور غنی 
در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت، برای 
حضور  جزییات  کردن  مشخص  مورد  در  بحث 
نیروهای امریکایی و ماموریت مبارزه با تروریسم، 
مقام های  با  و  آمده  کابل  به   2016 سال  از  پس 
کرده  گفت وگو  مورد  در  ملی  وحدت  حکومت 

است.
آقای کارتر گفت: »ما در این مورد بحث می کنیم 
و در رابطه با ماموریت مبارزه با تروریسم دوباره 
]افغانستان[  این جا  در  فکر می کنیم که وضعیت 
چگونه تغییر می کند. رییس جمهور ما در این مورد 

بررسی های بیشتری خواهد کرد.«
وزیر دفاع امریکا گفت که شمار نیروهایی که پس 
از سال 2016 در افغانستان باقی خواهند ماند، در 
سفر رییس جمهور غنی به امریکا مشخص خواهد 
شد. قرار است رییس جمهور افغانستان در آینده 
نزدیک به ایاالت...                    ادامه صفحه 6

افغانستان ۱۵ شورشی ایغور 
را به چین تحویل داد

یک مقام پاکستانی:

تـالش پکـن و اسـالم آبـاد نتیجـه داد
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این حکومت بهتر از حکومت کرزی و خانواده و پیروان ایشان است. دالیل 
قطعی در اختیار دارم که برخی از ناکامی های همین دولت چیزی جز محصول 

مداخله های آقای کرزی نیست. در افغانستان فرصت هایی برای افراد و گروه های 
فراوانی ایجاد گردید که بیشتر این فرصت ها ضایع شدند. این حکومت هم می تواند 
مایۀ شکست و بدبختی گردد و هم ممکن است از فرصت های باقی مانده سود ببرد. 

ما در آغاز یک روند قرار داریم
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بیست ویک فبروری )2 حوت( مصادف به روز 
همه ساله  روز  این  از  بود.  مادری  زباِن  جهانِی 
فبروری   21 شود.  می  گرامی داشت  جهان  در 
روزی ست که در آن به اهمیِت زبان های مادری 
و  دولت ها  بهانه  این  به  و  می شود  پرداخته 
زنده گی شان  در  را  مادری  زبان  عنصر  جوامع، 
در سال  به صورت رسمی  روز  این  بازمی یابند. 
و  علمی  سازمان  یونسکو،  سوی  از   1999
فرهنگِی سازمان ملل متحد، به نامِ روز جهانی 
آن،  روشن  دلیل  و  شد  نام گذاری  مادری  زبان 
بود.  در جهان  زبانی  و  فرهنگی  تنوع  به  توجه 
اما دلیل نام گذاری روزی به نامِ روز جهانِی زبان 
مادری به حادثه یی برمی گردد که در سال 19۵2 
در داکا پایتخت امروزِی کشور بنگله دیش اتفاق 
که  داکا  دانشگاه  دانشجویاِن  روز  این  در  افتاد. 
هنوز بخشی از کشور پاکستان شرقی به حساب 
زبانی، خواهاِن  تبعیض  به  اعتراض  در  می آمد، 
کنار  در  بنگالی  زبان  شدِن  شناخته  رسمیت  به 
چنین  به  رسیدن  برای  آن ها  شدند.  اردو  زبان 
حقی، دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند، اما 
کرد  رفتار  با خشونت  آن ها  با  پاکستان  پولیس 
شوند.  کشته  دانشجو  چندین  که  شد  سبب  و 
پس از استقالل بنگله دیش، این کشور از سازمان 
ملل درخواست کرد که روز 21 فبروری را روز 
جهانی زبان مادری نام گذاری کند. از سال 2000 
در  گسترده یی  صورت  به  روز  این  این سو،  به 
جهان با مراسم ویژه برگزار می شود و یونسکو 
سال 2008 را به گونۀ ویژه به نام سال جهانِی 
زبان ها اعالم کرد. اما چرا بزرگ داشت از چنین 

روزی اهمیت دارد؟ 
کشورهای  موجود  تنوع  به  برمی گردد  آن  دلیِل 

جهان در ابعاد فرهنگی و زبانی یی که به صورت 
طبیعی از آن برخوردار استند. هیچ کشوری در 
جهان وجود ندارد که از لحاظ فرهنگی و زبانی 
زبانِی  و  فرهنگی  رنگارنگی  باشد.  یک دست 
بتوانند  تا  امتیازهایی بخشیده  به آن ها  کشورها، 
دست  زمین  کرۀ  در  بشری  وضعیِت  درک  به 
و  فرهنگی  رنگارنگی  فهم  درون  از  کنند.  پیدا 
می رسیم  تسامح  و  تساهل  به  انسان ها،  زبانی 
است.  معاصر  جهان  مدرِن  ارزش های  از  که 
باورهای  عرصۀ  در  هرچند  تسامح  و  تساهل 
و  زبان  نمی توان  اما  می کند،  جلوه  بیشتر  دینی 
فرهنِگ انسان ها را از این حوزه جدا انگاشت. 
انسان ها  حساسیِت  میزان  که  داده  نشان  تاریخ 
می تواند  دینی  باورهای  درحوزۀ  که  همان گونه 
مشهود باشد، در حوزۀ زبان و فرهنگ نیز تجلی 

دارد. 
موجودی  است؛  هویت خواه  موجودی  انسان، 
که تعامالِت زنده گِی اجتماعِی خود را از طریق 
هویت بخشی به خود و دیگران شناسایی می کند. 
زبان در این میان البته جایگاه ویژه می تواند داشته 
انسانی  هویِت  جلوۀ  پُررنگ ترین  زبان  باشد. 
معروف  فیلسوف  هایدگر  مارتین  زمانی  است. 
طریق  از  است.  انسان«  خانۀ  »زبان  که  نوشت 
می بخشد  معنا  دیگران  و  خود  به  انسان  زبان، 
اما  شود.  دیگران  با  تعامالت  وارد  می تواند  و 
می تواند  زبان  که  داده  نشان  انسان  سرنوشِت 
نیز شود. تعبیرهای  موجب اختالف و بدفهمی 
سیاسی و ایدیولوژیک از زبان، آن را به سمت 
وسیله یی برای رویارویی و تقابل کشانده است. 
بعضًا  را  خود  هویت های  سیاسی،  نظام های 
مخِل  را  زبان ها  دیگر  و  کرده اند  ادغام  زبان  با 

داده اند.  تشخیص  خود  هژمونی  و  سلطه  ادامۀ 
نسل کشی های انسانی به وسیلۀ سیاست گران، گاه 
به  افراد داشته است. وقتی زبان  ریشه در زباِن 
زباِن »من« و زباِن »دیگری« تقلیل می یابد، زبان 
زبان  می شود.  انهدام  و  سرکوب  برای  ابزاری 
درگیری می آفریند و سبب می شود که خون ها 
اقلیت ها  موضوع  روند.  باد  بر  سرها  و  بریزد 
است.  بوده  دشواری آفرین  همواره  جهان  در 
اقلیت ها برای این که اقلیت باقی بمانند، از سوی 
اقتصادی و سیاسی  بیشتر  اکثریت ها که قدرت 
را در چنگ داشته اند، به حاشیه کشانده شده اند. 
زباِن اکثریت و زباِن اقلیت، دو تقابل اصلی در 
معاصر  جهان  است.  بوده  سلطه  اعمال  عرصۀ 
برای بیرون رفت از معضل های این چنینی، دست 
رسمیت  به  است.  زده  پیش گیرانه  اقدام های  به 
شناختِن روزی به نامِ روز جهانی زبان مادری، 
دیگران  انسانِی  حقوق  به  احترام  معنای  به 

می تواند باشد. 
وضعیت زبان مادری در افغانستان نیز سرگذشِت 
تلخی دارد. در صد سال گذشته، معضل زبان ها 
در افغانستان حاد بوده است و همین امروز نیز 
می توان  برخی ها  سیاست های  در  را  آن  اثراِت 
بحث  هنوز  »پشتو«  و  »دری«  بحث  بود.  شاهد 
سکوی  از  عده یی  هنوز  ماست.  جامعۀ  داِغ 
در  می کنند.  نگاه  دیگران  به  زبانی  تبعیِض 
و  نقش  زبان  ما،  اجتماعی  و  سیاسی  معادالت 
جایگاهِ ویژه دارد. هنوز در افغانستان زبان ها به 
زبان »من« و زبان »دیگری« بخش بندی می شود. 
ذهِن  در  اما  رسمی،  صورت  به  نه  هرچند 
بسیاری ها این بخش بندی وجود دارد و چه بسا 
که  آن کس  می یابد.  تبارز  نیز  رفتارشان  در  که 
وزیر است و به فالن زبان تعلق دارد، می کوشد 
که هم زبان های خود را در وزارتش بیشتر مجال 
است.  از همدلی خوشتر  این جا هم زبانی  دهد. 
و  داد؟  پایان  وضعیت  این  به  می شود  چه گونه 

چه گونه می شود که وارد مناسباِت مدرن شد؟ 
به  علمی  و  مدون  گونۀ  به  ما  جامعۀ  در  هنوز 
ما  هنوز  است.  نشده  توجه  معضالت  این گونه 
جنگ  ما،  جامعۀ  اساسِی  مشکل  که  می پنداریم 
از  نمی کنیم که بخشی  اما فکر  و طالبان است، 
جامعۀ  زبانِی  معضل  طالبان،  و   جنگ  معضل 
ماست. از این منظر، باید به مسأله نگاه کرد تا 
دهد.  نشان  را  افغانستان خود  بحراِن  تازۀ  ابعاد 

چشم ها را باید شست، جورِ دیگر باید دید!
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احمـد عمران
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ریاست جهوری، طی بیانیه یی بر شفاف بودن گفت وگوهای 
برای  پاکستان  تالش های  از  و  است  کرده  تاکید  صلح 
به  گی  تازه  به  است.  نموده  قدردانی  طالبان  با  گفت وگو 
نقل از طالبان گفته شده است که آن گروه بدون هیچ پیش 
این  خود  که  اند  آماده  صلح  وگوهای  گفت  برای  شرطی 
نوع آماده گی طالبان سوال های زیادی را به همراه دارد اما 
تعامالت اخیر میان افغانستان و پاکستان تقریبا به چنین سوال 
هایی پاسخ نسبی می دهد. با توجه به واپسین بیانیۀ ریاست 
جمهوری و با توجه به اظهارات اخیر وزیر داخله پاکستان، 
به نظر میرسد که گام های کالنی میان پاکستان و افغانستان 

برداشته شده است. 
افغانستان  به  پیهمی  سفرهای  اخیراً  پاکستانی  مقام های 
داشته اند و رابطه میان پاکستان و افغانستان بعد از شکل گیری 
دولت غنی و عبداهلل بسیار نزدیک شده است. البته پیداست 
میان  اختالف نظرهایی  پاکستان،  با  بطه  را  نحوۀ  در  که 
چنانکه  دارد؛  وجود  اجرائیه  ریاست   و  ریاست جمهوری 
همزمان با سفر راحل شریف کالن ترین مقام نظامی پاکستان 
به کابل داکتر عبداهلل گفته بود که هیچ کشوری حق ندارد 
که سیاست خارجی افغانستان را وتو کند. اظهارات عبداهلل 
ارساِل  به تازه گی  غنی  داکتر  که  بود  شده  مطرح  آن  از  بعد 
کمک های تسلیحاتی هند به افغانستان را به دلیِل نامعلومی 
به تعویق انداخته است و این همان چیزی ست که پاکستان 
را  اقدام  این  عبداهلل  داکتر  که  میرسد  نظر  به  می خواهد.  
و  افغانستان  دولت  میان  که  جدیدی  معامالت  به  توجه  با 
پاکستان شکل یافته است را به وتوی سیاست خارجی تعبیر 
کرده باشد. با وجود چنین اختالف نظر هایی اما هنوز گرمی 
ها  پاکستانی  های  خورسندی  آباد،  اسالم  کابل  میان  رابطه 
برانگیخته و سیاست مداران پاکستانی را ذوق زده کرده است. 
اما در افغانستان مردم نیِت پاکستان در قباِل افغانستان را درک 
کرده اند و می دانند که پاکستان تا زمانی که این کشور را به 
عنوان صوبۀ پنجِم خود در کنترل نداشته باشد، به هیچ امتیاز 
دیگری دل خوش نمی کند. با این حساب، دولت افغانستان 
باید متوجه حرکاِت خودش باشد و در نزدیکی با پاکستان، 
جانب احتیاط را به کار بندد. اما دیده می شود که آقای غنی 
زیاد مایل به شنیدِن این حرف ها نیست و بیِم آن می رود که 
رابطۀ بیش از حد گرمِ او با پاکستان، سبب سوختِن افغانستان 
شود. مسلمًا، کنار زدن هند و به آغوش گرفتن پاکستان، یک 
دولت  به  نسبت  را  مردم  اعتماد  و  نیست  عاقالنه  سیاسِت 
به شدت کاهش می بخشد. حاال به نظر میرسد که پاکستانی 
را  طالبان  بازی شوند و  فاز دوم  وارد  که  دارند  ها تصمیم 
هدایت بدهند که از روند صلح با دولت افغانستان استقبال 
پاکستان  از  تا ریاست جمهوری  این سبب شده است  کند. 
داد  قلم  یافته  پایان  را  مشکالت  تقریبا  و  کند  سپاسگذاری 
نماید. بنابراین ما یک نکته را بارها گفتیم و بار دیگر هم می 
گوییم که دولت افغانستان به خصوص آقای غنی و عبداهلل 
به  غنی  آقای  باشند.  پاکستان  برابر  در  قدمشان  هر  متوجه 
زیاد  که فرصت ختاکردن شان  باشد  متوجه  باید  خصوص 
است و نشود که در یک بازی خطرناک کشور را از دست 
اسالمی  اقدام جمهوری  نوع  هر  از  که  در حالی  ما  بدهند. 
پاکستان برای ثبات در افغانستان خوشبین می باشیم و سپاس 
گو هستیم اما باید متوجه باشیم که در این میدان بازی گول 
سیاست های محکم پاکستان را نخوریم. ما بارها نگرانی مان 
را در همین ستون مطرح کردیم و بار دیگر مطرح می کنیم 
که  کنند  کاری  نباید  و  باشند  پاکستان  سیاست های  متوجه 
کشور را دست بسته به دامن پاکستان بسپارند. زیرا با توجه 
به نزدیکی زیاد و عمیق با پاکستان و حتا ایجاد صلح یک 
افغانستان یک بار متوجه شویم که  شبه در این فرصت در 
افغانستان به گونۀ اعالم ناشده  از موقعیِت یک کشور مستقل، 

به یکی از ایالت های پاکستان تنزیل یافته است. 

نباید لقمه یی
 بر دهن پاکستان باشیم

فبروری
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واشنگتن در تندترین انتقادی که تا به امروز مطرح کرده، 
از  حمایت  با  جهانی  نظم  کردن«  »متزلزل  به  را  روسیه 

شورشیان شرق اوکراین متهم کرد.
نیز  فرانسه  و  آلمان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
خواستار احترام کامل به آتش بس سست اوکراین شده اند 
اما به نظر می آید که این اظهارات توخالی هستند چراکه 
جدایی طلبان حامی روسیه پیروزی خود در جنگ شهر 

استراتژیک »دبالتسفه« را جشن گرفتند.
جنیفر ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت: 
حمایت دائم روسیه از حمالت کنونی جدایی طلبان در 
و  بین المللی  دیپلماسی  اوکراین،  شرق  آتش بس  نقض 
ما  مدرن  جهانی  نظم  اساس  که  را  چندجانبه  نهادهای 

محسوب می شوند، متزلزل می کند.
وی تاکید کرد، توافقات آتش بس حاصل شده در مینسک 
پایه و اساس یک راه حل پایدار در شرق اوکراین هستند.
با  فوراً  تا  می خواهیم  روسیه  از  ما  افزود:  ساکی  جنیفر 
انجام اقدامی قاطعانه پیش از آنکه شاهد ویرانی شهرهای 
بیشتر و از بین رفتن غیرنظامیانی بیشتر در شرق اوکراین 

باشیم، به تعهداتش جامه عمل بپوشاند.
کنفرانس  در  فرانسه  رییس جمهوری  اوالند،  فرانسوا 

آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال  با  مشترکی  خبری 
که  میالدی   2014 سال  سپتامبر  از  مرکل  و  من  گفت: 
نخستین توافقنامه مینسک امضا شد، هرگز تبادل نظر را 
متوقف نکرده ایم و بیش از پیش متقاعد شده ایم که این 

توافقنامه ها باید اعمال شوند.
مینسک  توافقنامه های  به  که  کشوری  هر  افزود:  وی 

احترام نگذارند با تحریم مواجه می شود.
اتحادیه اروپا، امریکا و اوکراین روسیه را به دست داشتن 

در این اقدامات خصمانه متهم می کنند اما مسکو هرگونه 
رد  را  اوکراین  شرق  جدایی طلبان  از  مستقیم  حمایت 

می کند.
آتش بس جدید از روز یکشنبه در اوکراین اعمال شد اما 
کی یف و واشنگتن به نقض های مکرر از جمله تصرف 

شهر دبالتسفه اشاره کرده اند.
جنیفر ساکی گفت: روسیه با عدم تبعیت از توافقنامه ای 
که امضا کرده، با ادامه حمایت و مداخله غیرقانونی در 

اوکراین هنجارها و قوانین بین المللی را نقض می کند.
اروپا  امنیت و همکاری  با سازمان  افزود: واشنگتن  وی 
دیگری  کمک های  چه  امریکا  ببیند  تا  است  ارتباط  در 

می تواند برای ناظران این سازمان فراهم کند.
این سخنگو ادامه داد: هدف ما این است که مطمئن شویم 
آنها برای انجام وظایفشان از جمله نظارت و اجرای این 
توافقنامه و نظارت بر مرز بین المللی میان اوکراین روسیه 

کاماًل مجهز هستند.
تا مارس  اروپا  امنیت و همکاری  حکم نظارت سازمان 
حال  در  سازمان  این  و  دارد  اعتبار  میالدی  سال جاری 

حاضر ۵00 ناظر در اوکراین دارد.
اینکه جدایی طلبان  از  را  امریکا  تاسف  اما جنیفر ساکی 
حامی روسیه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را 

از دسترسی به بسیاری از مناطق منع می کنند، ابراز کرد.
وی گفت: ما خواستار آزادی و نظارت بیشتر هستیم تا 

ببینیم در آنجا چه اتفاقی می افتد.
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»نارندرا  به سفر  نسبت  را  اعتراض رسمی خود  دولت چین 
مناقشه  مورد  مرزی  منطقه  یک  به  هند  نخست وزیر  مودی«، 

بین دو کشور اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، چینی ها معتقدند، سراسر منطقه 
مورد مناقشه »آروناچال پرادش«، متعلق به جنوب تبت است. 
شهر تاریخی »تاوانگ« که در منطقه مورد مناقشه »آروناچال 
پرادش« قرار دارد، به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای مهم 
توسط   1962 سال  در  جنگی  طی  تبت،  بودایی های  برای 

نیروهای چینی تصرف شد.
در همین حال دولت چین با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: دولت 
چین هرگز منطقه ای به نام »آروناچال پرادش« را به رسمیت 
نمی شناسد و سفر مودی به این ناحیه هم جهت با پیشرفت های 

موجود در روابط دو جانبه بین هند و چین نیست.
این در حالی است که نخست وزیر هند روز جمعه به منظور 
افتتاح یک خط راه آهن و ایستگاه برق به این منطقه مرزی سفر 
کرد. وی طی این سفر بدون اینکه به چین و مناقشات موجود 
اشاره کند، متعهد شد تا میلیاردها دالر برای پیشرفت در این 

منطقه سرمایه گذاری کند.
مودی در این باره گفت: من به شما اطمینان می دهم که طی 
پنج سال آتی شاهد پیشرفت بیشتری نسبت به 28 سال اخیر 
باشید. حمل و نقل سریع تر و استفاده از ظرفیت های هیدرو 
این  در  فقر  با  مبارزه  کلیدهای  پرادش  آروناچال  الکتریک 

منطقه هستند.
پیش از این نیز در ماه جنوری دولت چین با بیانیه دولت ژاپن 

در دفاع از ادعاهای دولت هند ابراز مخالفت کرده بود.
این منازعات بین چین و هند در حالی ادامه می یابد که وقایع 

اخیر بیانگر نزدیک تر شدن دهلی نو به واشنگتن است.

آیا مصر می تواند با داعش در دو جبهه بجنگد؟ 
تروریست های  با  این  از  پیش  آنکه مصر  با وجود 
به  اخیرا  اما  می جنگید  سینا  صحرای  در  داعش 
دستور عبدالفتاح سیسی اقدام به حمله هوایی علیه 
این تروریست ها در کشور لیبی کرده است. پخش 
ویدیوی سر بریدن 21 مسیحی قبطی توسط داعش 
در لیبی، مصر را تحت فشار قرار داده تا با این گروه 

تروریستی در دو جبهه بجنگد.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در تحلیلی درباره 
افزایش حمالت دولت مصر علیه گروه تروریستی 
داعش می نویسد: »دولت عبدالفتاح السیسی، رییس 
از  یکی  عنوان  به  را  خود  اخیرا  مصر  جمهوری 
اعضای کلیدی ائتالف بین المللی علیه داعش مطرح 
کرده است و ظاهرا سیسی از حمایت داخلی برای 
افزایش دامنه حمله به داعش برخوردار است. دولت 
قابلیت هایش  بودن  محدود  بر  حال  عین  در  مصر 
برای حمله به داعش تاکید کرده و خواهان حمایت 

قدرت های غربی شده است.
نظامیان  شبه  با  را  جنگ  پیش  چندی  از  السیسی 
افراد وابسته به داعش  افراط گر در داخل به ویژه 
در صحرای سینا در شرق این کشور آغاز کرده بود. 
اکنون مصر پس از تایید حمله هوایی نیروهایش به 
مواضع داعش در لیبی خود را متعهد به جبهه جنگ 

دیگری علیه تروریست ها در غرب کرده است.
آیا ارتش مصر می تواند  اکنون سوال این است که 
با تهدید داعش که به نظر می رسد رو به گسترش 
است در دو جبهه مقابله کند و تا چه زمان می تواند 
این جنگ را پشتیبانی کند؟ دولت سیسی چندین ماه 
بود که به صورت محرمانه از دولت نه چندان موثر 
لیبی که به طور بین المللی تایید شده، در درگیری با 
افراط گران و شبه نظامیان حمایت می کرد. در حالی 
که بیش از سه سال از سقوط معمر قذافی، دیکتاتور 
مخلوع لیبی می گذرد، این کشور دستخوش آشوب 
طرف های  از  منطقه ای  قدرت های  و  است  شده 

رقیب حمایت می کنند.
روز  هوایی  حمالت  از  سیسی  هدف  حال  این  با 
به  رسیدگی  لیبی  در  تروریست ها  علیه  دوشنبه 
در  هوایی  حمالت  این  بود.  داخلی  نگرانی های 
تالفی انتشار ویدیوی سر بریدن 21 مسیحی قبطی 

مصر در لیبی توسط داعش انجام شدند.
و  کرده  متحد  را  مصری ها  مسیحیان  این  کشتار 
موجب شد که آن ها یک صدا خواهان پاسخ سیسی 

به وحشی گری های داعش شوند.
تهدیدی  لیبی  نابسامان  اوضاع  در  داعش  ظهور 
واقعی را متوجه منافع مصر می کند. تروریست های 
تبعه های مصر  به  تنها تهدید کرده اند که  نه  داعش 
برای  خود  تصمیم  از  بلکه  می کنند  حمله  لیبی  در 
آموزش دادن به شبه نظامیان مصری در پناه گاه های 

امن متعلق به خودشان خبر داده اند.
با  مشارکت  برای  چندانی  اقدامات  تاکنون  مصر 
ائتالف تحت رهبری امریکا علیه داعش انجام نداده 
دارد  احتیاج  که  بود  این  کشور  این  بهانه  و  است 
صحرای  در  جنگ  صرف  را  خود  نظامی  ظرفیت 
سینا کند. اعضای جامعه مسیحیان قبطی مصر پیش 
از حمالت هوایی این کشور در لیبی از بابت انفعال 
کارگران  مساله  فصل  و  حل  قبال  در  مصر  دولت 
مسیحی به گروگان گرفته شده توسط تروریستها در 

لیبی شکایت داشتند.
مصر،  در  قبطی  شده  ربوده  کارگران  خویشاوندان 
اظهار  از خانه شان  مقامات  بازدید  اخیرا در جریان 
کردند که نمی توانند باور کنند، پای عزیزان شان به 

آشوب های منطقه کشیده شده است.
همسر یکی از این مسیحیان کشته شده اظهار کرد: 
شوهر من تنها یک کارگر بود که می خواست زندگی 
تنها مردمی  بهتری برای خانواده اش فراهم کند. ما 
این  بکنیم  می توانیم  که  کاری  تنها  و  هستیم  ساده 
برقرار  را  ما  امنیت  از دولت مان بخواهیم  است که 

کنند.
می  مصر  دولت  می رسد  نظر  به  آنکه  وجود  با 
تواند همزمان با عملیات هایش در صحرای سینا به 
تروریست های داعش در لیبی نیز حمله هوایی کند، 
اما حفظ این عملیات ها برای مدتی طوالنی در عمل 

دشوار است.
در  نیز  لیبی  هوایی  نیروی  که  است  حالی  در  این 
در  داعش  مواضع  به  دوشنبه  روز  هوایی  حمالت 

منطقه »درنه« شرکت کرد.
ملی  امنیت  مطالعات  موسسه  کارشناس  گلد،  زک 
که  می رسد  نظر  به  بعید  گفت:  تل آویو  شهر  در 

مصر بدون استفاده تمام و کمال از ظرفیتش بتواند 
حمالتش را ادامه دهد. صادقانه باید گفت که حتی 
با به کارگیری نیروهای بیشتر و ماهرتر نیز ما شاهد 
را  سینا  که مصر عملیات هایش در صحرای  بودیم 

برای یک دوره طوالنی نمی تواند حفظ کند.
برای  جنگنده هایش  اعزام  جای  به  سیسی  دولت 
حمله هوایی در عراق و سوریه تصمیم گرفت تا به 
دیگر نیروهای امنیتی آموزش داده و دانشگاه االزهر 
را به عنوان اصلی ترین نهاد مذهبی خود به جنگ 
با این حال اکنون مصر  ایدئولوژی داعش بفرستد. 
از ائتالف تحت رهبری امریکا برای مقابله با داعش 

خواسته تا توجهش را به لیبی معطوف کند.
روز  در  خود  بیانیه  در  مصر  خارجه  امور  وزارت 
بین المللی  ائتالف  از  دیگر  بار  دوشنبه گفت: مصر 
سازمان  با  مقابله  برای  امریکا  رهبری  تحت 
الزم  اقدامات  تا  خواهد  می  داعش  تروریستی 
دیگر  و  تروریستی  سازمان  این  با  مقابله  برای  را 
لیبی  خاک  در  آن  مشابه  تروریستی  سازمان های 

اتخاذ کند.
سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر در ماموریتی 
حمایت  خواهان  تا  رفت  واشنگتن  به  اضطراری 
بیشتر برای مقابله با داعش شود. مصر روز دوشنبه 
یک قرارداد خرید تسلیحات کلیدی به منظور خرید 

24 جنگنده رافائل از فرانسه را نهایی کرد.
زک گلد گفت: دولت مصر از شخص سیسی تا به 
پایین، موضعش را در خصوص اینکه ائتالف مبارزه 
دیگر  بر  عراق  و  سوریه  بر  عالوه  باید  داعش  با 
تمرکز  تروریست ها  این  حضور  محل  کشورهای 

کند را به طور شفاف بیان کرده است.

عتراض چین به سفر نخست وزیر هند 
به منطقه مورد مناقشه مرزی دو کشور

عربستان امروز میزبان کنفرانس

 »اسالم و مقابله با تروریسم« خواهد بود

امریکا: 

روسیه نظم جهانی را متزلزل می کند

امروز  کشور  این  پادشاه  نظارت  با  عربستان  اسالم«  جهان  »انجمن 
تروریسم«  با  مقابله  و  »اسالم  عنوان  با  مکه  در  کنفرانسی  )یکشنبه( 

برگزار خواهد کرد.
به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، عبداهلل بن عبدالحسن الترکی، 
دبیرکل کل انجمن  جهان اسالم روز شنبه اعالم کرد که این انجمن 
مساله مقابله با تروریسم را به دلیل حوادث تروریستی اخیر که چهره 

اسالم را در جهان تخریب کرده ، انتخاب کرده است.
وی تاکید کرد که مقابله با تروریسم ضرورتی شرعی و خواسته جهان 
اسالم است وگروه های تروریستی و حامیان آنها و تمام کسانی که 
ریختن خون بی گناهان را مباح می دانند، گروه های گمراهی هستند که 

طبق دستورات اسالم راستین حرکت نمی کند.
و  تروریسم  از  که  مسئوالنی  با  باید  جهانی  جامعه  افزود:  الترکی 
گروه های تروریستی، طایفه گرایی، ایجاد دشمنی میان مردم و حزب 
جوامع  در  تنش  و  انگیزی  فتنه  به  ودست  می کنند  حمایت  گرایی 
مسلمان می زنند، مقابله کند و علما و اندیشمندان اسالمی نیز باید با 
سخنرانی به مقابله با این جریانات فکری بپردازند و مسلمانان را از 

تفکرات باطل و ترویج دهندگان آن برهانند.
دبیرکل انجمن جهان اسالم در ادامه اظهار داشت: انجمن از طریق 
بر  جهان  مختلف  کشورهای  در  که  مراکزی  و  موسسه ها  هیات ها، 
ادامه  تروریسم  با  مقابله  برای  به تالش های خود  دارد،  نظارت  آنها 
می دهد و سعی می کند اصول اسالم را به جهان بشناساند و تروریسم 

را متوقف کند.
الترکی در ادامه گفت: انجمن از علما، اندیشمندان، اساتید دانشگاهی 
در  مشارکت  برای  جهان  اسالمی  انجمن های  و  مراکز  مسئوالن  و 
اصلی  محور  است.  کرده  دعوت  موضوع  این  بررسی  و  کنفرانس 
نحوه  دینی و جهانی و  منظر  از  تروریسم  تعریف  کنفرانس  این  در 

برخورد دین با این خطر است.

                                                                                                                                            کریستین ساینس مانیتور
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این مسأله که چه  اسالم دربارۀ   .1
کسی باید حاکم باشد، دارای نظر است.

شیعیان این استدالل را پیش کش می دارند، 
جانشیناِن  پیامبر  آن ها  عقیدۀ  به  به  زیرا 
مشخص  و  است  کرده  معین  را  خویش 
شدن امامان، به معنی آن است که اداره و 
مهِم  وجیبۀ  یک  مسلمانان  جامعۀ  رهبرِی 

دینی ست و از دین جداپذیر نمی باشد.
از قرآن و سنت، می توان مبانی   .2
فقهِی دخالت دین در سیاست  تشریعی و 

را به دست آورد.
مراجعه به قرآن و سنت نشان می دهد که 
قرآن پیوسته مسلمانان را به جهاد و مبارزه 
از  فراوان  احادیث  در  است،  خوانده  فرا 
مسلمانان  میان  در  پیشوا  و  امام  ضرورِت 

سخن رفته است.
نیاندیشد،  سیاست  به  دین  اگر   .3

خود را نفی کرده است.
باشد،  نیاندیشیده  سیاست  به  دین  اگر 
ضمانت اجرایی ندارد؛ زیرا تأمین عدالت، 
مظلومان  حقوِق  از  دفاع  برده گان،  رهایی 
بدون قدرت سیاسی نمی تواند تحقق یابد.

و  دین  ترکیب  صورِت  در   .4

و  تأمین  دولت مردان  تقوای  سیاست، 
سیاست اخالقی می شود.

احکام  و  دینی  حکومت  که  صورتی  در 
عدالت  تامین  زمینۀ  باشد،  جاری  اسالمی 
بیشتر فراهم می گردد؛ زیرا در آن صورت 
و  پولیس  از  بیم  به خاطر  تنها  دولت مردان 
کسب امتیازات مادی به اجرای قانون دست 
نمی زنند، بل دولت مردان از میان مسلمان ها 
برای  اعتقادات شان  حکم  به  آن ها  و  بوده 
اجرای  مردم  به  خدمت  و  عدالت  تأمین 

وظیفه می کنند.

برای  مهمی  منبِع  می تواند  دین   .۵
فداکاری  به  دولت مردان  و  مردم  تشویِق 

باشد. 
از آن جایی که دستورهای دینی با معنویاِت 
که  مواردی  در  دارد،  ارتباط  انسان ها 
کشورها به فداکاری نیاز داشته باشند، دین 
را  دولت مردان  و  مردم  تشویِق  مأموریت 
بیشتر از هر نیروی دیگری انجام می دهد. 

)میر، 1380: 67-108(

دالیل طرف داراِن جدایی دین از سیاست 
یا جدایی دین از حکومت

“سیکلوم”  التینی  واژۀ  ریشۀ سکوالریسم، 
سکوالر  و  است  عصر  معنی  به  که  است 
می رساند.  را  داشتن  تعلق  عصر  به  بودن، 
بی  “جی  به وسیلۀ  سکوالریسم  واژۀ 
از  یکی  در  18۵4م  سال  در  هولبوک” 
سکوالریسم”  “اصول  به نام  کتاب هایش 
اخالقِی  و  مثبت  عنصر  به  تا  شد  وضع 
المذهب،  واژه های  که  کند  اشاره  خاص 
آن  بیاِن  به  قادر  ملحد  و  شکاک  کافر، 

نبودند.)میر، 1380:138(
سکوالریسم در صورت غربی خود، ایده یی 

پدیده های  را  حکومت  و  دین  که  است 
متفاوت و تفکیک پذیر تلقی می کند. مبنای 
می توانند  انسان ها  که  است  آن  عقیده  این 
ادیان و باورهای متفاوتی داشته باشند، اما 
از  و  بوده  کشور  یک  شهروند  می توانند 
حقوق برابر برخوردار باشند. متداول ترین 
توضیحی که در مورد اصطالح “حکومت 
سکوالر” ارایه شده، آن است که حکومِت 
سکوالر در حالی که با دین ضدیتی ندارد، 
قرار  مبنای مشروعیِت خود  نه  را  دین  اما 

می دهد و نه مبنای عمل خود.

از  دین  جدایی  طرف داران  که  دالیلی   
می دارند،  ارایه  سکوالرها  یا  حکومت 

عبارت اند از:
نیازهای  ولی  است،  ثابت  دین   .1

انسان متغیر می باشد.
مشخص  و  معین  دین،  اساسی  نصوص 
بعثت  عصِر  پرسش های  آن  در  و  می باشد 
پاسخ یافته است؛ در حالی که زمانه پیش 
تازه  بشری  نیازهای  آن،  همپای  و  می رود 
نیاز است  به سازو کاری  بنابراین  می گردد، 
و  دهد  پاسخ  پرسش ها  این  به  بتواند  که 
بهترین گزینه برای این این کار، حکومت 

است.
و  آخرت،  به  مربوط  دین   .2
بشر  دنیوِی  زنده گی  به  مربوط  سیاست 

است.
زنده گانی  از  بهتر  را  آخرت  سرای  ادیان، 
به  را  خود  پیرواِن  و  می کنند  وانمود  دنیا 
می خوانند؛  فرا  آخرت  جاودانی  زنده گانی 
این جهانی  به مسایل  در حالی که سیاست 
وجود  مخالفتی  دو  این  میان  می پردازد. 
از  دین  جدایی  صورت  در  بل  ندارد، 
سیاست، می توانند متمم و مکمِل یکدیگر 

باشند.
آلوده گِی  از  دین  تنزیۀ   .3

اجتناب ناپذیِر حکومت ها
کج رفتاری ها  انواع  به  آلوده  حکومت  کارِ 
سیاست مداران  و  می باشد  دسیسه ها  و 
رسانیدِن  به سر  برای  که  ناگزیراند 
کارهای  سلسله  یک  به  مأموریت شان، 
جدایی  این رو  از  بزنند؛  دست  غیراخالقی 
می انجامد.  دین  به سودِ  از حکومت،  دین 
زیرا دامِن دین از ناپاکی ها مصون می ماند.

دین امری فردی، ولی حکومت   .4
مبتنی بر قرارداد اجتماعی است.

دیِن هر کسی به یک سلسله احساسات و 
از  و  دارد،  ارتباط  او  درونِی  برداشت های 
که  همین جاست  از  می گیرد،  شکل  آن جا 
متفاوت  تجربۀ  دارای  می تواند  انسانی  هر 
را  دین  ویژه گی،  این  و  باشند  بوده  دینی 
پهنا و گسترده گی بخشیده است و هر کسی 
و  راحت  احساس  آن  فضای  در  می تواند 
آرامش کند. اما حکومت دارای یک سلسله 
فرد  هر  که  است  عمومی  احکام  و  قواعد 
و  قومی  مذهبی،  دینی،  تعلقات  از  فارغ 
نظم  تا  بماند،  وفادار  آن  به  باید  جنسیتی 
میان  بنابراین  آید؛  به میان  جامعه  در  الزم 
حوزۀ دین و حوزۀ سیاست فرق هایی ست 
که نمی توانند در یک جا جمع گردند، جز 

به زیاِن یکدیگر.
ماهوی  تمایِز  حکومت،  و  دین   .۵

دارند.
دین و حکومت دو مقولۀ جدا از هم هستند. 
حکومت  دارد،  تعلق  معنویت  به  دین 
دارد،  کار  و  سر  عقاید  با  دین  مادیت.  به 
حکومت با قرارداد. دین اعتبارِ درونی دارد 
بیرونی  اقتدار  و حکومت  است  مقدس  و 

دارد و مقدس نیست.
تفکیک دین و دولت بر اساِس   .6

نظریۀ پلورالیسم.

بخت کِم مردان در ازدواج دوم 
اساس  بر  است.  بررسی  قابل  محور  چند  در  طالق  از  پس  آسیب ها 
پژوهش هایی که در خصوص تأثیرات طالق بر خانواده انجام شده است، 
وسیع  بسیار  می کند،  وارد  افراد  تک تِک  بر  طالق  که  فردی یی  پیامدهای 
است. سرخورده گی منفی، حس بدبینی و تردید و مشکالت مالی، اولین 
اثرات طالق بر زنده گِی فردی است که زنده گی مشترِک خود را از دست 
از ازدواج، یکی از مشکالت فراگیر در  داده است. حس بدبینی و تردید 
مرداِن طالق است. آن ها به این فکر می کنند اصاًل الزم است دوباره ازدواج 

کنند یا خیر، یا اصاًل چه ضرورتی دارد دوباره ازدواج کنند. 
برای مردان پس از طالق فرصت هایی برای ازدواج مجدد به وجود می آید، 
اما آن ها به دلیل حس بدبینی که با سرخورده گی همراه است، از کنار آن ها 
می گذرند. جالب این است که مردان در مقایسه با زنان، از بخت کمتری 
این  کند،  زنده گی  مرد  با  نیز  فرزند  اگر  برخوردارند.  بعدی  ازدواِج  برای 
شانس کمتر نیز خواهد شد، چرا که زنان کمتری هستند که حاضر به تربیت 
فرزنداِن دیگران باشند. حتا اگر مردی با زنی که حاضر به پذیرش فرزندش 
است، ازدواج کند و به ازدواجی اجباری تن دهد، تا آخر عمر با عبارت 

دریغ و افسوس گذشته زنده گی می کند.
از آن جا که بسیاری از مردان توانایی کمتری در کنار آمدن با مشکالت دارند 
نیز ترشحات  بیشتر و علت آن  این گونه مسایل  و توانایی روانی زنان در 
هورمون استروژن است، هنگام متارکه، مردان به دلیل وابسته گی به همسر 

از نظر مسایل تربیتی و مسایل حاکم بر زنده گی، ضربۀ بیشتری می بینند.
از آن جا که مردان به خاطر مشغلۀ کاری خارج از محیط خانواده نمی توانند 
با  کمتری  آشنایی  دیگر،  سوی  از  و  کنند  اداره  را  زنده گی  زنان  همانند 
بر خانه  مسایل حاکم  و  فرزندان  تربیت  از  اعم  محیط خانواده  مشکالت 

دارند، دچار شکست روحی و روانی می شوند.

تأسف همیشه گی با مردان طالق
خانه تاریک و ساکت است. کلید خانه را می چرخاند، وارد خانۀ خالی که 
تا چند هفته پیش، پُر بود از صدای فریاد و شیون زنی که با ورودش به 
خانه، گالیه هاش آغاز می شد. هیچ نشانی از زن در خانه نیست، اما ذهن 
مرد پُر است از مرور خاطرات این چندساله. خاطرات تلخ و شیرینی که 
تنهایی شب را پُر می کند و چشمانش را تا صبح بی خواب. انگار قرار نیست 
خسته گی این چند سال زنده گی مشترک از تنش بیرون رود. مانده است 
تنهایی این روزها را دوست دارد یا دلش برای روزهای پُرچالِش گذشته 
افسوس  و  شدید  خلقی  تغییرات  و  عاطفی  دوگانه گی  است؛  شده  تنگ 
این  در  روان شناسان  می شوند.  درگیر  آن  با  مردان  بیشتر  که  احساسی یی 
دوگانه گی  مردان  بیشتر  برای  جدایی،  از  بعد  بالفاصله  می گویند:  رابطه 

عاطفی و تغییرات خلقی شدید به وجود می آید.
.

منبع: سایت آفتاب
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نگاه کن که غم درون دیده ام 
چه گونه قطره قطره آب می شود 

چه گونه سایۀ سیاه سرکشم 
اسیر دست آفتاب می شود 

نگاه کن 
تمام هستی ام خراب می شود 
شراره یی مرا به کام می کشد 

مرا به اوج می برد 
مرا به دام می کشد 

نگاه کن 
تمام آسمان من 
پر از شهاب می شود 

تو آمدی ز دورها و دورها 
ز سرزمین عطرها و نورها 

نشانده یی مرا کنون به زورقی 
ز عاج ها ز ابرها بلورها 

مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعرها و شورها 

به راه پرستاره می کشانی ام 
فراتر از ستاره می نشانی ام 

نگاه کن 
من از ستاره سوختم 

لبالب از ستاره گان تب شدم 
چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل 

ستاره چین برکه های شب شدم 
چه دور بود پیش از این زمین ما 
به این کبود غرفه های آسمان 

کنون به گوش من دوباره می رسد 
صدای تو 

صدای بال برفی فرشته گان 
نگاه کن که من کجا رسیده ام 

به کهکشان به بی کران به جاودان 
کنون که آمدیم تا به اوج ها 
مرا بشوی با شراب موج ها 

مرا بپیچ در حریر بوسه ات 
مرا بخواه در شبان دیرپا 

مرا دگر رها مکن
مرا از این ستاره ها جدا مکن 

نگاه کن که موم شب به راه ما 
چه گونه قطره قطره آب می شود 

صراحی سیاه دیده گان من 
به الالی گرم تو 

لبالب از شراب خواب می شود 
به روی گاهواره های شعر من 

نگاه کن 
تو میدمی و آفتاب می شود

زهرا طهماسبي
ایتالو کالوینو نویسندۀ نامدار  ایتالیایی، 1۵ اکتوبر 
1923 در سانتیاگوی الس و گاس، دهکده یی 
آمد. سال1943  دنیـا  به  کوبا،  هاوانای  نزدیک  
از پیوستن اجباری به گروه فاشیست ها سر باز 
از کودکی داشت،  زد و در پی احساساتی که 
پیوست.  گاریبالدی  بریگاد  پارتیزان های  به 
و  روزنامه ها  با  و  شد  کمونیست  حزب  وارد 
در  تا  این که  کرد  همکاری  مختلف  مجله های 
کرد.  منتشر  را  عنکبوت«  »کوره راه های   1947
سال 1949 هم »کالغ آخر از همه می رسد« را 
منتشر کرد. در دهه های ۵0 و 60 مدیر مسوول 
انتشارات »اینائودی« شد. کالوینو به دنبال چاپ 
»مجموعه داستان ها« در سال 19۵7 و به  ویژه 
کتاب »نیاکان ما« شامل سه گانۀ »ویکنت دوشقه 
شده« )19۵2(، »بارون درخت نشین« )19۵7( و 
»شوالیۀ ناموجود« )19۵9( که رمان هایی دربارۀ 
انسان معاصر هستند، جایگاه خود را به عنوان 
نویسنده یی پیشرو به دست آورد. هم چنین سال 
19۵8 »رکونتی« ـ که داستان های آن در کتاب 
»عشق های صعب« چاپ شده است، را منتشر 
کرد. رسالۀ مهم »نخاع شیر« را سال 19۵۵ چاپ 
کرد و افسانه های  ایتالیایی را گردآوری کرد که 
و  بین سال های 19۵9  سال 19۵6 چاپ شد. 
داستان های  »منابو«  مجلۀ  ادارۀ  ضمن   1967
»چالش  هزارتو«   ،)19۵9( عینیت«  »دریای  
)1962( و »مارکو والدو یا فصل ها در شهر« و 
»زنده گی روزمرۀ  یک رای جمع کن« )1963( 
را نوشت. »کمدی های کیهانی« در همین سال 
در  شد.  چاپ  سال1967  در  صفر«  با  »تی  و 
دهۀ 70 هم »شهر های نامریی« )1972(، »قصر 
»اگر  رمان  و   )1973( متقاطع«  سرنوشت های 
را نوشت  از شب های زمستان مسافری«  شبی 
که مورد آخر بسیار زود به پرفروش ترین کتاب 
به عنوان عضو  او  تبدیل شد. در سال 197۵، 
و  انتخاب شد  امریکا  ادبیات   اکادمی   افتخاری 
اتریش  »اشتات پریس«  ادبی  سال 1976 جایزۀ 
را در رشتۀ ادبیات اروپایی  از آِن خود می کند. 
مهم ترین  و  رفت  رم  به  کالوینو   1980 سال 
رسالۀ خود »تمامش کن« را به چاپ رساند. در 
1981 جایزۀ »لژیون دو نور« را دریافت می کرد 
و سال 1982 هم جایزۀ فستیوال فلم و نیز به 
پرده یی  دو  اوپرای  می یابد.  یک  اختصاص  او 
نوشتۀ کالوینو در سالون اسکاالی میالن به روی 
صحنه رفت و او در سال 1984 ضمن همکاری 
در  را  گارتزانتی  » کلکسیون شن«  انتشاراتی  با 
 این انتشارات منتشر کرد. در سال 198۵ کتاب 
»درس های  امریکایی« را پس از سخنرانی هایی 
پس  و  ماند  ناتمام  که  کرد  تدوین  امریکا  در  

در  وی  شد.  منتشر   1988 سال  در  مرگش  از 
سال 198۵ بر اثر خون ریزی مغزی در شفاخانۀ 
انا با هستی وداع کرد. پس از مرگش در  سی 
گربه یی  آفتاب،  »زیر  گارتزانتی  می  1986  ماه 
داستان  سه  شامل  که  کرد  چاپ  را  وحشی« 
بود: »نام«، »بینی« و زیر آفتاب گربه یی وحشی 
تصمیم  »کالوینو«  زنگ.  به  گوش  پادشاهی  و 
داشت متنی دربارۀ حواس پنج گانه بنویسد که 
مرگ مجالش نداد و داستان های بینایی و المسه 
ناتمام ماند. کتاب های »شش داستان برای هزارۀ 
و   )1990( »جادۀ سن جووانی«   )1988( بعد« 
»پیش از آن که بگویی  سالم« ) 1993( هم پس 

از مرگش به چاپ  رسیدند.
نوآوری های  به  است  نگاهی  می خوانید  آن چه 

وی در روایت کتاب »تی صفر«:
در  روایت  با  ایتالوکالوینو  برخورد  شیوۀ 
از  فارغ  است.  تازه  و  زیبا  بسیار  داستان هایش 
نیم  قرن  حدود  را  شیوه هایی  چنین  او  این که 
پیش تجربه کرده است، منظورمان از تازه گی در 
زبان فارسی است که با توجه به کتاب های او 
و دیگر نویسنده گان متفاوت نویس به ما رسیده 

است.
با  کیهانی«  »کمدی های  کتاب  در  کالوینو 
در  و  ادبیات  به  آن  شگفتی های  و  علم  پیوند 
شاهکار دیگرش »اگر شبی از شب های زمستان 
در  شگفت آور  و  نو  تجربه های  با  مسافری« 
زمان و  زمینۀ در هم ریختِن مرزهای مکان و 
تغییر روایت و لحن داستان، توانایی های خود 
را نشان داده و به موفقیت های فراوانی رسیده 
بود. »تی صفر« هم نمونه یی دیگر از تجربه های 
ایتالو کالوینوست که چندی پیش ترجمه شده 

است.
»تی  در  روایت  تغییر  مهم  شیوه های  از  یکی 
صفر«، استفاده از شیوۀ نقاشی کمیک استریپ 
پرنده گان«  »منشای  داستان  در  نویسنده  است. 
کمیک  نقاشی  که  می کند  اعالم  راوی  زبان  از 
استریپ را بسیار دوست دارد، بنابراین روایت 
خود را با نقاشی همراه می کند. دستور صحنه  
می دهد و گویا پشت صحنۀ یک فلم را گزارش 

می کند:
»کادر خالی است. من می رسم به گوشۀ باال و 
راست چسب می مالم. در گوشۀ پایین و چپ 
می نشینم یک پرنده در حال پرواز از گوشۀ باال 
و چپ وارد می شود. وقتی دارد از کادر خارج 
می شود، دمش به چسب  گیر می کند. به پرواز 
با دستش چسبیده  را که  ادامه می دهد و کادر 
همراه من که ته آن نشسته ام، با خود می کشد. 

)صفحۀ 24(
این نوع روایت در بخش های دیگر داستان  و 

هم ادامه می یابد:
»پرنده ها، با منقار و چنگال، این صفحۀ داستان 
مصور را پاره می کنند. هر کدام یک تکه کاغذ 
هم  زیرین  صفحۀ  دارد.  منقار  در  شده  چاپ 
شده؛  پوشانده  استریپ  کمیک  نقاشی های  با 
دنیا را آن طور که قبل از ظهور پرنده ها بود و 
پیشرفت های قابل پیش بینی بعدی اش را نشان 

می دهد...« )ص 27(
ش  و تنوع ر ایجاد  برای  کالوینو  دیگِر  مهم 

راه های  و  فرضیه ها  که  است  این  روایت  در 
در  مخاطب  با  اثرش  روایت  برای  را  متفاوتی 
بررسی  را  مختلفی  احتماالت  می گذارد.  میان 
می برد.  باال  را  خواننده  تخیِل  قوۀ  و  می کند 
ضمن این که توقع و انتظار خواننده را از ادبیات 

داستانی تقویت می کند:
»برای شروع، می توانید کلی عالمت تعجب و 
بیرون  ما  کلۀ  از  که  بخوانید  را  سوال  عالمت 
حسرت زده  داریم  ما  که  یعنی  این  و  می زند 
داستان   ،1۵ )صفحۀ  می کنیم...«  نگاه  پرنده  به 

منشای پرنده گان(
در قسمتی دیگر از همین داستان می خوانیم:

می توانید  ندارید،  دوست  را  داستان  این  »اگر 
مسالۀ  کنید:  هم  برای خودتان سر  دیگر  یکی 
برسانید...«  جا  آن  به  مرا  که  است  این  مهم 

)صفحۀ 24 از داستان منشای پرنده گان(
گاهی هم نویسنده برای رفتار متفاوِت خود در 
روایت داستان با خواننده اش گفت وگو می کند 

و دالیل متفاوت نویسی اش را شرح می دهد:
خالصه تر  را  داستانم  قسمت های  بعضی  »اگر 
از بقیه تعریف می کنم، به این خاطر نیست که 
اهمیت شان کمتر است، بلکه به این دلیل است 
 62 )صفحۀ  مانده اند...«  خاطرم  در  کمتر  که 
داستان میتوز از بخش دوم کتاب یعنی پریسیال(
داستان  روایت  نحوۀ  برای  نتایجی  سپس  و 

می گیرد:
سلولی  کنیم:  شروع  طور  این  بیایید  »پس 
هست، و این سلول یک ارگانیسم تک سلولی 
است و این ارگانیسم تک سلولی منم، و این را 
می دانم، و از این مسأله خوشحالم...« )ص 63 

از داستان میتوز(
 و سپس می افزاید:

»حاال بیایید سعی کنیم این حقیقت را در فضا 
و زمان برای خودمان تصویر کنیم...« )ص 63 

داستان میتوز(
که  داشت  نظر  در  هم  را  نکته  این  باید  البته 
کالوینو  نوآوری های  با  موضوع  هماهنگی 
کاماًل متناسب است. وقتی که بحث از مسایلی 
با علت یابی و  علمی و فلسفی است، می توان 

روشن گری این نوع از روایت را به کار برد.
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بررسی 
شیوه های روایت 
در کتاب »تی صفر« 
کالوینو ایتالو   اثر   
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گفت وگو از جمشيد یما اميری
ملی،  به تشکیل دولت وحدت  پیوند  در  یادداشت: 
عملکرد پنج ماهۀ این دولت، چالش ها و مشکالت 
عبداهلل  داکتر  و  غنی  اشرف  داکتر  آقایان  تازه یی که 
بشیر  با  را  آن روبرو هستند، گفت وگویی  با  عبداهلل 
نام  آشنای  نویسندۀ  و  پژوهشگر  انصاری  احمد 
کشور انجام داده ایم. آقای انصاری از نظریه پردازان 
نظریات  کشور در زمینه های سیاسی و دینی است. 
است.  بوده  بحث برانگیز   همواره  او  تحلیل های  و 
کتاب  جمله  از  معروف  کتاب  چندین  نویسندۀ  او 
»افغانستان در آتش نفت« است که در اوایل تشکیل 
ادارۀ موقت به نشر رسید و عنوان »مادر کتاب ها« را 
به خود گرفت. آقای انصاری اکنون در ایاالت متحدۀ 
امریکا زندگی می کند و اوضاع افغاستان را پیوسته 

دنبال می نماید. 

این   فرصت  این که  از  انصاری  آقای  جناب  سپاس 
می خواهم  نخست  در  کردید.  فراهم  را  گفت وگو 
بپرسم.  شما  از  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  دربارۀ 
نگاه شما به تشکیل دولت وحدت ملی چیست؛ آیا 
این دولت مشروعیت دارد و از ُکِل مردم افغانستان 

نماینده گی می کند؟ 
جامعه یی  هیچ  در  است.  نسبی  امری  مشروعیت 
آن  افراد  تمامی  از  آن  حکومت  که  نمی توانیم  گفته 
از  اگر هدف  افغانستان،  نماینده گی می کند. در  جامعه 
مشروعیت همین امر معمول در دنیای امروز باشد، هیچ 
حکومتی در امتداد تاریخ آن مشروعیت نداشته است. 
اما آنچه به نام حکومت وحدت ملی شناخته می شود با 
از  بهتر  انتقاداتی که متوجه آن است، فکر می کنم  همه 
وضعی است که قرار بود کشور را در دهانۀ آتشفشانی 
مفهوم  دو  میان  تفاوت  این جا  در  دهد.  قرار  خون  از 
دیگرش حکومت  و  است  دولت  یکی  که  را  مختلف 

نباید فراموش کنیم.

دولت وحدت ملی از دو تیم انتخاباتی اصالحات و 
همگرایی و تحول و تداوم تشکیل شده است. رهبران 
و  دولت  تشکیل  توافقنامۀ  امضای  از  پس  تیم،  دو 
تقسیم قدرت به گونۀ مساوی، گفتند که پس از این 
ماه  چند  باگذشت  اما  هستند؛  واحد  تیم  یک  آن ها 
دیده می شود که اختالفات کماکان به حال خود باقی 

است، دلیل این مسأله را در چی می بینید؟ 
با در نظرداشت پیچیده گی های جامعۀ افغانستان، بیشتر 
از این نمی توان انتظار داشت. اختالف در همان روزها 
با  افگند.  چهره  از  نقاب  نخستین  لحظه های  حتا  و 
گذشت زمان و بیرون شدن برخی شاخه ها و احزاب از 
این تیم ها ممکن است اوضاع سیاسی کشور پیچیده تر 
بپرسید،  ملی  وحدت  حکومت  بقای  از  اگر  گردد. 
وجود  آن  ورای  در  اصلی  علت  دو  که  گفت  خواهم 
دارد که یکی علت بیرونی است و دیگرش انگیزۀ بقا 
در قدرت. اما اگر بپرسید که چرا اختالفات باقی مانده 
ایجاد پستی در سطح رهبری  است، خواهم گفت که 
کشور مستلزم تغییر در استخوان بندی دستگاه حقوقی 
افغانستان است، امری که نبود آن رهبری کشور را به 

معجزه نزدیک می سازد.

وعده هایی  به  اکنون  تا  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
که در جریان کمپاین انتخاباتی و پس از آن به مردم 
سپرده بودند، عمل نکردند. رییس جمهور به وعده اش 
در خصوص پروندۀ کابل بانک عمل نتوانست؛ کابینه 
نیمه تمام ماند و اداره های مستقل و کمیسیون ها نیز از 
سوی سرپرستان رهبری می شود. چرا رهبران دولت 

در عملکرد پنج ماهۀ شان ناکام بوده اند؟
انتخابات های  در  این که  اول  است.  مسأله  چند  اینجا 
آرای  تا  می شود  داده  وعده هایی  دنیا  کشورهای  اکثر 
مردم را به دست آرند، ولی وقتی که به قدرت می رسند 
دیگر یادی از آن وعده ها نمی شود. در خصوص مسألۀ 
خیلی  را  موضوع  غنی  آقای  می کنم  فکر  کابل بانک، 
عرصه  آن  در  ناکامی  به  که  امری  می انگاشتند،  ساده 
انجامید. پیروزی در میدان محاکمۀ مجرمان کابل بانک، 
رییس  از  مردم  بزرگ  گروه  حمایت  به  می توانست 
تا  حکومت  رهبران  چرا  اینکه  اما  بینجامد.  جمهور 
اینطور  پرسش  باید  من  باور  به  اند،  بوده  ناکام  هنوز 
هم  کنار  در  هنوز  تا  کشور  رهبران  چرا  که  می بود 
مانده اند. افغانستان نوع جدیدی از مدیریت را تجربه 
می کند که من خودم در جای دیگری سراغ ندارم. این 
محور  می تواند  ناکامی هایش  و  دست آوردها  با  تجربه 

پژوهش هایی در عرصۀ علوم سیاسی باشد.

ایجاد  زیادی  سروصداهای  کابینه،  معرفی  از  پس 
شد. عده یی در غرب کشور و شماری هم در شمال 
و  هزاره ها  کردند.  اعتراض  کابینه  ترکیب  به  کابل، 
نا  از عملکرد مجلس و رهبران دولت  ازبیک ها هم 
خشنود بودند. آیا به راستی در ترکیب کابینه عدالت 

اجتماعی و وحدت ملی رعایت نشده بود؟
داوری  موردش  در  تا  نشده  تکمیل  هنوز  تا  کابینه 
و  افراد  و  مناطق  بحث  روز  و  این شب  در  اما  کنیم. 
خانواده ها بیشتر به کشمکش های کابینه رابطه می گیرد 
تا اصل وحدت ملی. برخی از گروه های قومی به جای 
آن که عدالت را اصل قرار داده و کارشان را بر محور 
آن استوار دارند، بر اصل خون و نژاد تأکید ورزیده و 
که  داشته اند  نگه  محصور  خود  دایرۀ  در  را  خودشان 
نتیجه اش را دیدند. فکر می کنم برای رسیدن به عدالت 
اجتماعی و وحدت ملی، ما نیازمند فرمول هایی هستیم 
که جوامع دیگر دنیا آن را پیش از ما تجربه کرده اند. در 
امریکا اصلی به نام affirmative  action و یا 
»کنش مثبت« معمول است که تا اندازه یی توانسته است 

مشکل عدالت اجتماعی را حل کند.

برخی از رهبران و فرماندهان جهادی معترض هستند 
افراد  از دولت حذف شده اند و  که گویا مجاهدین 
این  اند.  گرفته  را  دولت  کمونیست ها  و  دوتابعیته 

اعتراض ها تا چه اندازه به مورد است؟ 
دستگاه  از  مجاهدان  زدودن  برای  تالش ها  آن که  با 
داشت،  وجود  کرزی  حکومت  آغاز  همان  از  دولت 
از  مشخصی  تعریف های  نیازمند  ما  هم  باز  ولی 
و چه  است  مجاهد  این که چه کسی  پدیده ها هستیم. 
کسی مجاهد نیست، این باید تعریف شود. دوم اینکه 
حقوق و مسوولیت های مجاهد چیست و این حقوق 
تثبیت می گردند.  نهادی  از سوی کدام  و مسوولیت ها 
نیز  آن ها  اما  است،  تا جایی مطرح  بحث کمونست ها 
باید تعریف شوند. کسانی که سال ها پیش به مجاهدین 
پیوسته و در برابر حکومت نجیب قرار گرفتند، آیا آن ها 
هم کمونست اند؟ چطور می شود که عین شخص یک 
روز کمونست خطاب شود و روز دیگرش مسلمان؟ 
حلقه کوچک و منظمی از کمونست های سابق که در 
قلب نظام سیاسی افغانستان زرع شده اند، آنها هم دیگر 
کمونست نیستند. آنها چیز دیگری اند. اما بحث تابعیت 
در افغانستان بحثی سیاسی بوده و نه حقوقی که شواهد 
که  است  این خوب  می کند.  تأیید  مرا  ادعای  فراوانی 
جلوگیری  سیاسی  نظام  درون  به  دیگر  اتباع  ورود  از 
صورت گیرد، ولی داشتن تنها تابعیت افغانستان به معنی 
وطن دوستی نیست، ورنه شاه شجاع و ترکی و مالعمر 
این قضیه هم  بودند. عکس  اتباع همین کشور  از  هم 
می تواند مصادیق فراوانی داشته باشد. در کشوری که 
ثلث نفوس آن در بیرون زندگی می کنند که در بیشتر 
فرزندان  مرز،  داخل  خانواده های  آوران  نان  حالت ها 
بیرون مرزی شان اند و در کشوری که خود از نبود و 
فرار مغزها و یا خون ریزی مغزی رنج می برد، مسووالن 

امور باید مسووالنه حرکت کنند.

چالش های تازه یی در پیش روی دولت افغانستان قرار 
از والیت های  نفوذ داعش در شماری  گرفته است. 
اما  است.  کرده  خلق  را  تازه یی  بحران  و...  کشور 

رییس جمهوری مصروف سفرهای خارجی است. او 
تا اکنون به بیش از ده کشور سفر کرده است و قرار 
متحدۀ  ایاالت  و  ایران  به  آینده  روزهای  است طی 
سفرهای  جمهوری  رییس  اولویت  آیا  برود.  امریکا 
خارجی است و یا تنظیم امور دولت و تعیین خطوط 

سیاسی کشور؟ 
فکر می کنم آقای غنی به این باور است که ریشه های 
به  من  کرد.  مرزها خشک  از  برون  در  باید  را  مشکل 
درستی و نادرستی این اندیشه کار ندارم ولی همینقدر 
می دانم که این همه سفرهای گوناگون و گاهی بی لزوم 
برخاسته از برداشت ایشان می باشد. داعش از نظر من بر 
دو پایه استوار است: یکی کشوری همسایه که می خواهد 
پای خونین تجاوز را در کفش نوی به  نام داعش بگذارد 
و دیگرش انگیزه های اجتماعی و اقتصادی و فقر و و 
فساد و نا امیدی و تصادم فرهنگی و عصر اطالعات و 
جهانی شدن و نادانی دینی و امثال آن می باشد که جمعی 

از جوانان را به این گروه ها کشانده است.

رییس جمهور در کنفرانس مونیخ گفت که افغانستان 
از چشم جامعۀ جهانی افتیده است. او این موضوع 
را نگران کننده خواند و گفت که باید جهان افغانستان 
از  حرفی  هیچ  هم  ناتو  اخیر  نشست  در  نکند.  رها 
جامعۀ  چرا  شما  نظر  به  نشد.  زده  افغانستان  بحران 

جهانی به افغانستان کم عالقه شده است؟ 
بنیاد  بر  اوباما  خارجی  سیاست  که  می کنم  تصور 
از  که  حالی  در  او  است.  استوار  هوشیار«  »دپلوماسی 
منافع ملی کشورش نمی گذرد، سعی می ورزد تا هزینه 

دست یابی به آن را تا حد ممکن پایین آورد.

چگونه  کشور  در  را  ملی  وحدت  دولت  دورنمای 
می بینید. آیا دولت وحدت ملی بهتر از دولت حامد 

کرزی عمل خواهد کرد؟ 
من از آینده اطالعی ندارم، ولی همینقدر می دانم که این 
پیروان  از حکومت کرزی و خانواده و  بهتر  حکومت 
ایشان است. دالیل قطعی در اختیار دارم که برخی از 
ناکامی های همین دولت چیزی جز محصول مداخله های 
آقای کرزی نیست. در افغانستان فرصت هایی برای افراد 
و گروه های فراوانی ایجاد گردید که بیشتر این فرصت ها 
ضایع شدند. این حکومت هم می تواند مایۀ شکست و 
باقی  بدبختی گردد و هم ممکن است از فرصت های 

مانده سود ببرد. ما در آغاز یک روند قرار داریم.

اگر از شما به عنوان یک کادر فرهنگی و دانشگاهی 
ملی کار کنید،  خواسته شود که در دولت وحدت 
حاضر هستید در این دولت سمتی را احراز نمایید؟ 

در افغانستان اکثریت مطلق مردم وظایف حکومتی را 
امتیاز  عنوان یک  به  بلکه  نه،  به حیث یک مسوولیت 
می شمارند. از همین رو می بینیم که گروه بزرگی از افراد 
غیر متخصص و فاقد اهلیت، بازی بزکشِی رسیدن به 
زمانی  هیچ  که  حالی  در  اند.  انداخته  راه  به  را  کابینه 
مخالف سهم گیری دوستان در امر ادارۀ کشورشان نبوده 
ام، می خواهم بگویم که شیفته و دلدادۀ ِسَمت پُر زرق 
بلخ  فرزانۀ  فرزند  گفتۀ  به  نبوده  هم  حکومتی  برق  و 
ابراهیم بن ادهم »ما از نظر روانی و روحی در حالتی 
برای  یابند،  اطالع  آن  از  پادشاهان  اگر  که  داریم  قرار 
تصاحب آن با شمشیر بر ما حمله خواهند نمود«. اما 
این را هم می خواهم اضافه کنم که اگر از دستم کاری 
ساخته شود، هیچ گاهی صرفه نخواهم کرد. متولیان امر 
حکومت و خسروان مدیریت سیاسی کشور -که صالح 
مملکت خویش بهتر دانند- را می گذاریم تا عناصری 
را که خود شایستۀ همچو مسوولیت ها دانسته و با آنها 
احساس هماهنگی می کنند، برگزینند. در سیزده سالی 
که گذشت ما از یکسو شاهد گوشه گیری عناصر سالم 
سوی  از  و  بودیم  کشور  سیاسی  مدیریت  عرصه  از 
شبکۀ سرطانی خویش  که  بودند  ماجراجویانی  دیگر، 
را  مسوولیت  نموده،  پهن  دولت  دستگاه  تمامی  بر  را 
غنیمت و امتیاز شمرده و در نتیجه افغانستان را در رأس 
فاسدترین کشورهای دنیا قرار دادند. به هر حال، میدان 
خدمت از نظر من خیلی گسترده بوده و کسی که عشق 
این مردم و سرزمین در دلش ریشه داشته باشد می تواند 
امکانات و موقعیتش خدمتی  با  متناسب  در هر جا و 

انجام دهد.
امان  ایمنی در  خداوند، ملت و میهن ما را از شر هر 

نگه دارد!
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امریکا مأموریتش را در...
جدید  ماموریت  مورد  در  و  کند  سفر  امریکا  متحده 
نیروهای امریکایی، با رییس جمهور اوباما گفتگو کند.
رییس جمهور غنی و وزیر دفاع امریکا در مورد شمار 
این نیروهای باهم گفت وگو کرده اند، ولی توافق برسر 
امریکا  به  غنی  جمهور  رییس  سفر  به  موضوع  این 

موکول شده است.
بازبینی براساس شرایط

متحده  ایاالت  است حمایت ها و همکاری های  قرار 
تغییر  و  ماحول  »تغییر  براساس  افغانستان  با  امریکا 
بارک  از  افغانستان  رییس جمهور  یابد.  ادامه  شرایط« 
خود  از  که  کرد  تشکر  امریکا  جمهور  رییس  اوباما 
انعطاف پذیری نشان داده و شیوه حمایت از افغانستان 

را با تغییر شرایط مشروط کرده است.
رییس جمهور غنی در این کنفرانس گفت: »ما با خطر 
نو دچار هستیم. تروریسم به حیث یک پدیده هم ما 
و هم شما را تهدید می کند. و این ضرورت همکاری 

کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت را می کند.«
حضور  اما  نبرد،  نام  جدید  تهدید  این  از  غنی  آقای 
برخی از جنگجویان داعش در افغانستان، نگرانی هایی 
مسایل  آگاهان  است.  آورده  بار  به  کشور  این  در  را 
امنیتی نیز گفته اند که پروژه طالبان در حال تغییرشکل 
براساس آن داعش جایگزین طالبان خواهد  است که 

شد.
منطقه یی  همکاری های  گفت  غنی  جمهور  رییس 
برای تامین صلح و ثبات در افغانستان به صورت بی 
سابقه یی ای گسترش یافته و پس از این افغانتسان نه 
مرکزی برای تضاد بلکه برای همکاری های منطقه ای 
خواهد بود. آقای غنی تاکید کرد که تالش می کند تا 

افغانستان به چهارراه آسیا تبدیل شود.
حمایت دوام  دار

وزیر دفاع امریکا گفت به افغانستان آمده است تا این 
پیام را برساند که حمایت ایتالف ضدتروریسم به حال 
خود باقی است و به پس از این نیز ادامه خواهد یافت.
آقای کارتر گفت: »من در این زمان برای این در این 
و  امریکایی  نیروهای  که  کنم  تا مشخص  ام  آمده  جا 
همچنان  ما  تعهد  دارند.  جدیدی  ماموریت  ایتالف 
محکم و قوی است و ایاالت متحده امریکا حمایت و 

همکاری پایدار از افغانستان خواهد داشت.«
می کند  افغانستان سفر  به  حالی  در  امریکا  دفاع  وزیر 
دفاع  مسوولیت  افغان  امنیتی  نیروهای  است  قرار  که 

از کشور شان را به صورت مستقالنه به عهده گیرند.

افغانستان ۱۵ شورشی ایغور...
را  خود  همکاری های  چین  با  افغانستان  گفت:  داشت، 
گسترش خواهد داد تا در قبال آن پاکستان تحت فشار پکن 
از حمایت طالبان افغانستان دست بردارد و این را تشویق به 

حضور در میز مذاکرات صلح نماید.
نیز  افغانستان  پولیس  مقامات  از  دیگر  یکی  باره  این  در 
می گوید: از میان 1۵ شورشی ایغور، سه نفر در کابل و 12 

نفر دیگر در والیت کنر دستگیر شدند.
اردوگاه  یک  ایغور  شورشیان  پولیس،  مقامات  گفته  به 
کشور  این  با  پاکستان  مرز  نزدیکی  در  را  نظامی  آموزشی 

هدایت و رهبری می کردند.
افغانستان،  امنیت ملی  ارائه شده توسط  براساس اطالعات 
سایر  و  القاعده  شبکه  با  کشور  این  در  ایغور  شورشیان 

گروه های تروریستی پاکستان در ارتباط بودند.
یکی از سخنگوی طالبان پاکستانی در این باره اظهار داشت: 
حضور  پاکستان  شمالی  وزیرستان  در  ایغور  شورشیان 
کشور  این  ارتش  گذشته  سال  آنکه  از  پس  اما  داشتند، 
عملیات نظامی خود را در این مناطق آغاز کرد، آیغورها به 

سوی افغانستان فرار کردند.
صورت  میالدی  گذشته  ماه  در  ایغور  شورشیان  تحویل 

گرفته بود، اما این خبر در روزهای اخیر رسانه یی شد.
پکن یکی از متحدین کلیدی اسالم آباد به شمار می رود و به 
گفته کارشناسان؛ به خاطر اهمیتی که روند مذاکرات صلح 
افغانستان دارد، چین می تواند نقش پاکستان را در این امر 

پررنگ سازد.
دولت  توسط  ایغور  شورشی   1۵ تحویل  از  پس  اکنون 
افغانستان به چین، کابل انتظار دارد تا پکن تالش های خود 
را برای فشار آوردن به اسالم آباد جهت همکاری و حضور 

بیشتر در روند مذاکرات صلح افزایش دهد.

خواجه بشیر احمد انصاری در گفت وگو با ماندگار: 

همـسایه پـای تجـاوز را  در کفش نوی می گذارد

ACKU



فوتبال  کنفدراسیون  فراوان؛  های  نشست  از  بعد 
آسیا حوزه تازه تاسیس در این قاره را مورد تایید 

قرار داد.
بعد از درخواست فدراسیون های فوتبال افغانستان 
و ایران برای ایجاد حوزه مرکز در آسیا؛ کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در نشست اخیر خود قبل از بازیهای 
با  را  این موضوع  استرالیا،  آسیا در  جام ملت های 
با  و  گذاشت  میان  در  های عضو  فدراسیون  تمام 
تواند  می  حوزه  این  که  شد  تصویب  آرا  اکثریت 

فعالیت های خود را در آسیا آغاز کند.
تاجیکستان،  ایران،  افغانستان،  کشورهای 
کشورهای  ازبکستان  و  ترکمنستان  قرغیزستان، 
عضو حوزه مرکز آسیا را تشکیل داده اند و از این 
به بعد این کشورهای در این حوزه با یکدیگر به 

رقابت خواهند پرداخت.
اولین  در  گذشته  هفته  ها  فدراسیون  این  روسای 
نشست خود با حضور نماینده خاص شیخ سلمان 
فوتبال  کنفدراسیون  رییس  خلیفه  آل  ابراهیم  بن 
اعضای  و  رییس  توانستند  کویت،  کشور  در  آسیا 

این حوزه را تعیین کنند.
رییس  کریم  الدین  کرام  نشست  این  اساس  بر 
سلطانوف،  سمته  افغانستان،  فوتبال  فدراسیون 
رییس فدراسیون قرغیزستان و ساپاردوردی رییس 
این  اجراییه  برد  عنوان  به  ترکمنستان  فدراسیون 
حوزه، میر ابرار عثمانوف رییس فدراسیون فوتبال 
ازبکستان برای چهار سال بعنوان رییس این حوزه، 
رستم امام علی رییس فدراسیون فوتبال تاجکستان 
اهلل  رحمت  سردار  حوزه،  این  معاون  عنوان  به 

یوف از کشور ازبکستان به عنوان دبیر کل و سید 
علیرضا آقازاده دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان 
به عنوان معاون دبیر کل و مسوول روابط بین الملل 

تعیین شدند.
همچنین در این نشست اعضای این حوزه به این 
فدراسیون  رییس  کفاشیان  علی  که  رسیدند  نتیجه 
فوتبال ایران به عنوان معاون در کنفدراسیون فوتبال 
و  شود  معرفی  حوزه  این  از  نمایندگی  به  آسیا 
فدراسیون فوتبال افغانستان نیز یک بانو را به عنوان 
کنفدراسیون  اجراییه  بخش  در  حوزه  این  نماینده 

فوتبال آسیا معرفی کند.
پست  و  لوگو  اساسنامه،  روی  نشست  این  در 

شد.  گیری  تصمیم  منطقوی  فدراسیون  این  های 
اعضا همچنان توافق کردند که مقر این فدراسیون 

منطقوی در کشور ازبکستان باشد. 
از حوزه  ایران  و  آسیا  از حوزه جنوب  افغانستان 

غرب آسیا به تازه گی وارد این منطقه شده اند .
به گفته علیرضا آقازاده دبیر کل فدراسیون فوتبال 
این نشست حضور داشته است،  افغانستان که در 
کردن  فراهم  و  میزبانی  بدلیل  ازبکستان  کشور 
حوزه  این  کلی  دبیر  و  ریاست  مسابقات،  شرایط 
به این کشور واگذار شده است که آنها برای چهار 

سال این سمت ها را پیش می برند.
به گفته او بودن رییس فدراسیون فوتبال افغانستان 

در بورد اجراییه این حوزه، داشتن یک نماینده بانو 
در بورد اجراییه کنفدراسیون فوتبال آسیا و داشتن 
جایگاه  تواند  می  المللی  بین  روابط  مسوولیت 
فوتبال افغانستان را تثبیت کند و این می تواند بر 
روی روابط و استفاده درست برای رشد فوتبال در 

این کشور تاثیر گذار باشد.
به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال افغانستان حضور 
این کشور در کنار کشورهایی صاحب نام فوتبال 
آسیا مانند ایران و ازبکستان می تواند روی سطح 
کیفی فوتبال افغانستان تاثیر داشته باشد و افغانستان 
باید برای حضور قوی در این حوزه آمادگی های 
خاص خود را بگیرد تا بتواند در برابر این تیم ها 
بازیهای قناعت بخش و نتایج قابل قبولی را کسب 

کند.
حضور  افغانستان  برای  ابتدا  در  آقازاده  گفته  به 
در  می رود  احتمال  و  است  مشکل  حوزه  این  در 
سالهای نخست نتوانند نتایج خوبی را کسب کنند 
اما با برنامه ریزی دقیق و پشتوانه قوی می توانند 
در سالهای بعدی مانند مسابقات جنوب آسیا این 
کشور نیز در این حوزه حرفهایی برای گفتن داشته 
باشد. که این برنامه ریزی از سالهای گذشته روی 
دست اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان است و 
را  ها  برنامه  این  نزدیک  آینده  در  فدراسیون  این 

پیاده خواهد کرد.
مسووالن حوزه مرکز فوتبال آسیا )CAFA( در 
چگونگی  روی  ازبکستان  در  خود  بعدی  نشست 
برگزاری نخستین دور مسابقات این حوزه بحث و 

تصمیم خواهند گرفت.

اتحادیۀ فوتبال آسیای مرکزی ایجاد شد

افغانستان از فوتبال جنوب آسیا خارج شد
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سرمربی یوونتوس به ستایش از پیرلو 
آتاالنتا  برابر  تیمش  پیروزی  از  بعد 
پرداخت و او را یک جادوگر دانست. 
آلگری تیمش را شایسته پیروزی در 

این دیدار دانست.
های  رقابت  چهارم  و  بیست  هفته 
آغاز  دیدار  یک  انجام  با   A سری 
شد که در آن یوونتوس به سختی در 
ورزشگاه خانگی خود با نتیجه دو بر 
یک برابر آتاالنتا به پیروزی رسید. در 
با  که  بود  مهمان  تیم  این  دیدار  این 
پایان کار  این  اما  افتاد  یک گل پیش 

نبود و یوونتوس با دو گلی که یورنته 
و پیرلو به ثمر رساند سه امتیاز حساس 
تا  آورد  دست  به  هم  به  را  دیدار  این 
کسب  نخست  شانس  که  دهد  نشان 

عنوان قهرمانی است.
یوونتوس  سرمربی  آلگری  ماسیملیانو 
بازی  از  بعد  خبری  نشست  در 
به خوبی  هم  دیدار  این  از  قبل  گفت: 
پیش  سختی  بسیار  کار  که  می دانستیم 
رو داریم. آتاالنتا تیم بسیار خوبی است 
سازمان  و  منظم  دفاعی  کارهای  در  و 
یافته بازی می کند. آتاالنتا بازی دفاعی 
بر  ما  اما  گذاشت  نمایش  به  را  خوبی 

بازی مسلط بودیم و با سرعت خوبی 
گل  سریع  خیلی  توانستیم  داشتیم  که 
خورده را جبران کنیم و در نهایت هم 

سه امتیاز حساس را به دست آوریم.
او ادامه داد: آتاالنتا در این دیدار چشم 
طبیعی  بود.  دوخته  حمالت  ضد  به 
ما  بتواند دروازه  تیم هم  این  است که 
برابر  شدن  پیروز  برای  کند.  تهدید  را 
آرام  باید  کنیم.  عجله  نباید  حریفان 
آنها  به دروازه  تمرکز  نهایت  با  و  آرام 
نزدیک شویم. یوونتوس نمی تواند در 
پیروزی  به  قاطع  نتیجه  با  دیداری  هر 
نمی  بیکار  دیگر  های  تیم  برسد. 
بسیار   A سری  در  رقابت  نشینند. 

سخت شده است. هر تیمی می خواهد 
برابر یوونتوس امتیاز به دست آورد و 
باید در  این کار ما را سخت می کند. 
بیشتری  اختالف  با  آتاالنتا  برابر  دیدار 
به پیروزی می رسیدیم. به هر حال مهم 
کسب سه امتیاز بود که به خوشبختانه 
کردیم  ثابت  دیگر  بار  رسیدیم.  آن  به 

که تیم خوبی هستیم.
ستاره یوونتوس در دیدار برابر آتاالنتا 
این  پیروزی  گل  که  بود  پیرلو  آندرا 
به  تمام تر  چه  هر  زیبایی  به  را  تیم 
از  ستایش  به  آلگری  رساند.  ثمر 
پاهای  پیرلو  گفت:  و  پرداخت  پیرلو 
از  یکی  هم  هنوز  او  دارد.  جادوگری 
سری  های  رقابت  بازیکنان  بهترین 
بازیکن  چنین  به  یوونتوس  است.   A
دیدار  این  در  پیرلو  دارد.  نیاز  بزرگی 

گل بسیار زیبایی به ثمر رساند.
یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا باید به 
درباره  آلگری  برود.  مصاف دورتموند 
این دیدار گفت: اصال درباره این دیدار 
نگران نیستم چرا که به تیم خود ایمان 
دارم. دورتموند به روزهای خوب خود 
نمی شود  باعث  این  اما  است  برگشته 
تا من احساس ترس و یا نگرانی کنم. 
برای پیروزی در این دیدار به میدان می 
رویم. دیدار سختی برای دو تیم خواهد 
بود و براین باورم که تکلیف تیم صعود 
کننده به دور بعد در دقایق پایانی بازی 

برگشت مشخص می شود.

باشگاه بارسلونا زمین تمرینی خود را به 
نام سرمربی فقید این تیم نام گذاری کرد.

روز جمعه باشگاه بارسلونا طی مراسمی، 
زمین تمرینی شماره یک تیم را به نام تیتو 
نام گذاری  خود  فقید  سرمربی  ویالنووا، 
کرد. ویالنووا سال گذشته به خاطر ابتال 

به سرطان درگذشت.
اعضای  از  تعدادی  که  مراسم  این  در 
داشتند،  حضور  نیز  ویالنووا  خانواده 
و  باشگاه  رییس  بارتومئو،  ماریا  جوزپ 
تمامی بازیکنان این تیم نیز حاضر بودند.

این  در  ویالنوو  همسر  چاور،  مونتسه 
اینجا  تیتو  اگر  مراسم گفت:  فکر می کنم 
بود، می گفت که شایسته چنین اقدامی از 
سوی باشگاه نیست. بهترین کار در زمانی 
که یک نفر در میان ما نیست این است که 
به یادش باشیم. تیتو این زمین را دوست 
دارد  دوست  می گفت  همیشه  او  داشت. 
کاری را انجام دهد که از آن لذت می برد 
تمام  او  بود.  مربیگری  هم  کار  این  که 

بازیکنانش را دوست داشت.
خانواده  از  در سخنان خود  نیز  بارتومئو 
خواسته  تا  کرد  درخواست  ویالنووا 
تمرینی  زمین  نام  تغییر  بر  مبنی  باشگاه 
به  ادامه  در  او  بپذیرند.  را  بارسلونا 
مربیگری اش  دوران  در  تیتو  که  کارهایی 
در بارسلونا انجام داد پرداخت و گفت که 
این باشگاه در آن دوران از نظر ورزشی 

پیشرفت خوبی داشته است.
قدم  تیتو  با  کرد:  اظهار  این باره  در  وی 

در سال  ما  برداشتیم.  به جلو  رو  بزرگی 
2013 با او موفق شدیم 100 امتیاز کسب 
کرده و قهرمانی در لیگ فوتبال اسپانیا را 
به دست آوریم که یک رکورد بود. همه 
نام گذاری  بود.  که  ویالنووا  می دانیم  ما 
این زمین به یاد او به این خاطر است که 
کسانی در آینده از خود خواهند پرسید او 
که بوده است. آنها از ما سوال می پرسند 

و ما نیز به آنها پاسخ می دهیم.
ویالنووا دوران مربیگری خود را از سال 
همراه  به  بارسلونا  دوم  تیم  در   2007
جوزپه گواردیوال آغاز کرد. تیتو زیر نظر 
گواردیوال به عنوان دستیار فعالیت کرد و 
با وی به تیم نخست بارسلونا آمد. آنها در 
به کسب 14 جام شدند.  موفق  کنار هم 
از   2012 سال  در  گواردیوال  که  زمانی 
مربیگری در بارسلونا کنار رفت، ویالنووا 
هدایت کاتاالن ها را به دست گرفت و در 
نخستین فصل توانست قهرمانی در لیگ 
را کسب کند. او در سال 2013 به خاطر 
بارسلونا  از هدایت  بازگشت مریضی اش 

کناره گیری کرد.

تیم  ساله   22 بازیکن  شایسته  فیصل 
به  تازه گی  به  که  افغانستان  فوتبال  ملی 
در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  عضویت 
امده است پیراهن شماره 10 تیم سان خاال 
یونایتد تایلند را بر تن خواهد کرد. قیصل 
رسمی  بازی  اولین  گذشته  سال  شایسته 
را  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  برای  خود 
در مقابل قرقیزستان انجام داد . پدیده تیم 
مهره های  از   که  افغانستان  فوتبال  ملی 
کلیدی سلوان اسکلیزیج محسوب میشود 
بازی در لیگ کشور هالند را دارد  سابقه 
و در حال حاضر در تم فوتبال سال خاال 
این  از  است  قرار  و  میکند  بازی  یونایتد 
تایلندی  تیم  این   10 شماره  پیراهن  پس 

را بر تن کند .
فوتبال  تیم  آینده دار  بازیکنان  از  او 
بازی  میانی  خط  در  و  است  افغانستان 
لقب  افغانستان  فوتبال  پدیدۀ  او  می کند. 

گرفته است. 

زمین تمرینی بارسلونا به نام
 »ویالنووا« شد

پیراهن شماره ۱۰ تیم سان خاال یونایند 

به پدیده فوتبال افانستان رسید

ورزش

ورزش

آلگری:

 پیرلو یک جادوگر است
ACKU
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ناجيه نوری

اداره کردن ریاست های امور زنان توسط سرپرستان، نبود 
یک برنامۀ روشن از سوی وزارت حج و اوقاف و نبود 
یک ارادۀ قوی در میان دولت مردان، سبب شده است که 

خشونت در برابر زنان افزایش یابد. 
مجلس  نماینده گان  و  زن  حقوق  فعاالن  از  شماری   
می گویند، علت اصلی افزایش خشونت های اخیر در برابر 
توسط سرپرستان  امورزنان  ریاست های  اداره کردن  زنان 

است.
به گفتۀ آنان، چون ریاست های امور زنان توسط سرپرستان 
اداره می شود؛ بنابراین از یک سو صالحیت ندارند و از 
جانب دیگر عدم عالقه آنان سبب شده تا کارهای شان را 

به درستی انجام ندهند.
با آنکه خشونت در برابر زنان در افغانستان حرف تازه یی 
از  زیادی  دهندۀ  تکان  اخبار  آواخر  این  در  اما  نیست، 
سربریدن تا تجاوزهای گروهی، حلق آویز کردن، بد دادن، 
بیرحمانۀ  کوب  لت  و  فروش  شرمگاه،  بریدن  سوزاندن، 

زنان از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد.
بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر از آغاز سال 
روان تاکنون 42۵9 رویداد گوناگون خشونت آمیز دربرابر 
 ۵0 از  بیش  میان  این  از  که  ثبت شده  نهاد  این  در  زنان 
به شمول تجاوزهای گروهی، ۵ رویداد  قتل، 40 تجاوز 
لت  رویداد  اجباری، 1129  ازدواج  رویداد   8۵ دادن،  بد 
بوده  بهانۀ عروسی  به  زنان  فروش  رویداد  وکوب و 11 

است.
و اما افزایش خشونت در برابر زنان در یک هفته گذشته 
به شدت افزایش یافته و اخبار زیادی در مورد خشونت 
علیه زنان در والیت های مختلف به خصوص والیت های 

شمال و غرب به نشر رسیده است.
مسوول بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون مستقل 
علیه  خشونت  که  گفته  افغانستان  شمال  در  بشر  حقوق 
زنان در شمال افغانستان امسال یعنی 1393نسبت به سال 

گذشته )1392( بیش از 60 درصد افزایش یافته است.
افزایش  از  هرات  والیت  در  مسووالن  حال،  همین  در 
که  می گویند  داده  خبر  زنان  علیه  درصدی خشونت   40
پار  سال  به  نسبت  والیت  دراین  زنان  علیه  خشونت ها 

افزایش یافته است.
افزایش  دلیل  نماینده گان  مجلس  عضو  هاشمی  شکیبا 
خشونت در برابر زنان را  کم کاری ریاست های  امور زنان 

والیت ها به دلیل سرپرست بودن آنان عنوان می کند. 
او می گوید، رییس امور زنان والیت قندهار آن طور که در 
گذشته مسوولیت های خود را انجام می داد، در حال حاضر 

به دلیل سرپرست بودن انجام نمی دهد.
بشر  حقوق  کمیسیون  مسووالن  حتا  کرد،  تاکید  وی 
با  می شوند،  اداره  سرپرستان  توسط   که  والیت  ها 
عالقمندی کار نمی کنند، زیرا از یک سو صالحیت ندارند 
تا کارهای  و از جانب دیگر عدم عالقه آنان سبب شده 

شان را به درستی انجام ندهند.
بانو هاشمی همچنان گفت، مسالۀ دیگر خطر جانی است، 
در  واقعیت ها  اگر  اینکه  دلیل  به  مسووالن  اکثریت  زیرا 
است  ممکن  بسازند  برمال  را  زنان  علیه  خشونت  مورد 
کشته شوند، از گفتن حقیقت یا پی گیری آن خود داری 

می کنند.
شماری  گفت،  رسانه ها  از  انتقاد  با  مجلس  عضو  این 
در  خشونت  مورد  در  مختلف  دالیل  به  نیز  رسانه ها  از 
برابر زنان از خودسانسوری کار می گیرند و واقعیت ها را 

بازتاب نمی دهند.
بانوهاشمی کم کاری علمای دین و وزارت حج و اوقاف 
را دلیل دیگر افزایش خشونت در برابر زنان دانسته گفت، 
نبود یک برنامۀ مشخص از سوی وزارت حج و اوقاف 
برای کاهش خشونت در برابر زنان سبب شده تا ما شاهد 

افزایش این پدیده باشیم.
او با انتقاد از نهادهای مدافع حقوق زن و کمیسیون حقوق 
از  غلط  آمارهای  گرفتن  به جای  نهادها  این  گفت،  بشر 

رسانه های داخلی و خارجی باید خود به مناطق مختلف 
سفر کرده و علل و عوامل خشونت ها را ریشه یابی کنند 
نه اینکه آماری را که معلوم نیست دقیق است یا خیر به 

نشر برسانند.
در همین حال، شهال فرید استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه 
کابل می گوید، عدم توجه ریاست های امور زنان والیت ها 
اصلی  عوامل  از  یکی  شان  بودنش  سرپرست  دلیل  به 

افزایش خشونت در برابر زنان است.
وی تاکید کرد، چون رییس های امو زنان والیت ها توسط 
بنابراین  ندارند؛  صالحیت  و  می شوند  اداره  سرپرستان 
زمانیکه درخصوص یک قضیه با پولیس تماس می گیرند، 

پولیس با آنان همکاری نمی کند.
می گوید،  اوقاف  و  حج  وزارت  از  انتقاد  با  شهال  استاد 
متاسفانه وزارت حج و اوقاف نیز برای بیرون رفت از این 

معضل کدام طرح و برنامۀ روشنی ندارد.
 او افزود، ما در این خصوص دیدارهایی با وزارت حج 
وزارت  این  جدید  وزیر  متاسفانه  اما  داشتیم؛  اوقاف  و 
برای کاهش خشونت در برابر زنان کدام راهکار و دیدگاه 

روشنی برای ما ارایه نکرد.
و  رییس جمهور  هم  آنکه  با  دانشگاه،  استاد  این  گفتۀ  به 
افغانستان  هم رییس  اجراییه وعده سپرده بودند که زنان 
اما مشکالت معرفی نشدن  قربانی سیاست نخواهد شد؛ 
کابینه و کشمکش ها میان دولت مردان سبب شده تا زنان 

فراموش شوند.
بانو فرید گفت، کشمکش ها برسر معرفی کابینه سبب شده 
و  نشود  زنان رسیده گی  برابر  در  به قضایای خشونت  تا 
کسانیکه خشونت  و  متجاوزگران  به  رسیده گی  این عدم 
می کنند، جرأت داده تا خشونت های بیشتری را مرتکب 

شوند.
او می گوید، شبکه زنان افغان می خواستند این موضوع را 
در سطح جهانی مطرح کنند، بنابراین نیاز بود تا این مساله 
تاکنون  متاسفانه  اما  بگذارند؛  درمیان  رییس جمهور  با  را 

داکترغنی حاضر به گفتگو دراین زمینه نشده است.
یافته   افزایش  حالی  در  زنان  برابر  در  خشونت ها  اما  و 
پیکارهای  درهنگام  رییس اجراییه  و  جمهور  رییس  که 
انتخاباتی از مبارزه جدی برای جلوگیری خشونت ها در 

برابر زنان سخن زده بودند.
رییس جمهور در 19 جوزای سال جاری گفته بود که اگر 
ادارۀ افغانستان در دست من باشد و کوچک ترین اقدام در 

قسمت بی ناموسی شود من دستش را قطع خواهم کرد. 
اما افزایش خشونت در برابر زنان و عدم توجه و رسیده گی 
به آن نشان می دهد که حکومت ارادۀ برای ریشه کن کردن 

و یا کاهش آن ندارد.

انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد، حج و اوقاف در پیوند 
به افزایش خشونت علیه زنان

نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهور در امور اصالحات 
و حکومت داری خوب:

4۰ درصِد بودجۀ ملی باید در والیات تطبیق شود

که  می گویند  ملی  وحدت  حکومت  در  مسووالن 
حکومت تعهد سپرده است که 40درصد بودجه ملی 

را در والیات تطبیق کند.
احمدضیا مسعود، نماینده فوق العاده رییس جمهور در 
امروز در نشستی خبری  امور حکومت داری خوب 
 40 تا  سپرده  تعهد  ملی  وحدت  حکومت   « گفت: 

درصد بودجه در والیات تطبیق شود«.
در  پروژه ها  و  بودجه  »تطبیق  افزود:  مسعود  آقای 
شوراهای  و  والیتی  شوراهای  به  مربوط  والیات، 
ولسوالی می شود که انتخابات شورای ولسوالی ها هم 

باید برگزار شود«.
او  نقش مردم و نهادهای مدنی را در تطبیق بودجه در 
والیات و نقاط دوردست کشور مهم خواند و گفت: 
اقتصادی در کشور در حال حاضر  برنامه های  همه 
این  که  شود  می   تطبیق  بزرگ  شهرهای  و  مرکز  در 
سهم  والیات  برای  تا  شود  سرتاسری  باید  موضوع 

داده شود .
وی در این زمینه تصریح کرد: » ما ضرورت به یک 
ریفورم و اصالحات داریم در این قسمت تا بتوانیم 

همه مردم را در مسایل اقتصادی دخیل بسازیم«.
 13 در  که  افزود  جمهور  رییس  العادۀ  فوق  نمایندۀ 
سال گذشته، توجه حکومت باالی مرکز در هر عرصه 
بیشتر از والیات و ولسوالی ها بوده و روستاها دور از 

چشم باقی مانده است .
در همین حال، مجتبا پیکان، رییس نهاد مدنی بدیل 
سبز از حکومت وحدت ملی خواست که بودجه سال 

مالی باید بر اساس برنامه تنظیم شود.
وی گفت: »از رییس جمهور و کمیسیون بودجه مالی 
سال  بودجه  طرح  که  می خواهیم  نمایند گان  مجلس 
بودید؛ جواب  برنامه تصویب کرده  اساس  بر   1394
رییس  از  مخصوصًا  بخواهید؛  برنامه  توسط  نیز  آنرا 
جمهور خواست ما همین است تا به وزارت مالیه و 
تمام ادارات ذیربط فرمان صادر کند و مصرف بودجه 

را نیز بر همین اساس برنامه ریزی کند«.
مدنی  نهادهای  و  والیتی  شوراهای  این،  از  قبل 
خواهان مشورت و سهیم شدن در تنظیم بودجه مالی 

شده بودند.
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