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ادارات  دادستانی کل کشور به موجودیت فساد در تمامی 
تاکید ورزید که  اما  اعتراف کرد؛  اداره  این  به ویژه  دولتی 

مصمم است علیه این پدیده مبارزه کند.
نورحبیب جالل، سرپرست دادستانی کل که روز گذشته از 
سوی مجلس نماینده گان فراخوانده شده بود، گفت: »فساد 
دولتی  ادارات  بسیاری  در  بلکه  سارنوالی  اداره  در  تنها  نه 
با فساد مصمم هستیم که  مبارزه جدی  بر  اما  دارد  وجود 

اصالحات به وجود آید«.
سرپرست  حیث  به  او  زمانی که  از  افزود:  جالل  آقای 
 ۶ شمول  به  را  نفر   ۱۳ است  شده  تعیین  کل  دادستانی 
آنان  پرونده های  بازداشت کرده که  به جرم فساد  دادستان 
به دادگاه فرستاده شده و هیچ فشاری مبنی بر برائت آنان 

را نپذیرفته است.
را  فسادی  اداره  این  در  که  کسی  هر  که  ورزید  تاکید  او 
تیلفون  های  شماره  طریق  از  می تواند  می کند  مشاهده 

مخصوص، این اداره را در جریان قرار دهد.
اداره دادستانی کل،  به گفته وی، برای اجراآت شفاف در 
شده  ایجاد  جرمی  قضایای  الکترونیکی  دیتابیس  سیستم 

است.

آقای جالل در خصوص اصالحات در این اداره بیان داشت 
که او سرپرست است و صالحیت تعیینات و برکناری را 
ندارد؛ ولی با آنهم چلنج می دهد که در دوره سرپرستی اش 

از هیچ مورد تخلف چشم پوشی نکرده است.
و  دادستان ها  اعتراض  مورد  در  کل  دادستانی  سرپرست 
تصمیم اتخاذ امتحان از آنان مبنی تصریح کرد: » اداره لوی 
دادستان ها  از  جمهور  رییس  هدایت  اساس  بر  سارنولی 
به  امتحان  این  نتیجه  تثبیت سویه گرفته است؛  در  امتحان 
جز از چند سارنوال که از بخش مسلکی به بخشهای اداری 
سوق شدند؛ دیگر هیچ سارنوالی از کار برکنار نشده است«.
رییس  حقوقی  مشاور  سوی  از  تصمیم  این  او،  گفته  به 

جمهور نبوده است.
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کسی که به کسی حسد می ورزد، دلیل بر آن است که به برترِی
 او اعتراف کرده است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

پایتخـت فلـج شـد

خارجه  امور  وزیر  با  دیدار  در  کابل  در  چین  سفیر 
کشور، برقراري صلح در افغانستان را براي کشورهاي 

همسایه، منطقه و جهان مهم خواند .
اعالم  گذشته  روز  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
کرد: دینک زي جون  در دیدار با صالح الدین رباني 
گفت همکاري و تالش هاي چین در راه تامین امنیت 
که  داد  نشان  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  برقراري  و 
برقراري صلح و آرامش در این کشور براي همسایگان 

و منطقه از اهمیت فوق العاده یي برخورداراست .
سفیر چین ضمن دعوت از وزیر امور خارجه افغانستان 
براي دیداري رسمي از پکن گفت براساس توافق انجام 
از چین  هیأتي  بین روساي جمهوري دو کشور،  شده 

هفته آینده به کابل سفر مي کند .

هارون مجیدی
نایب دوم مجلس نماینده گان می گوید که رییس جمهور غنی به آنان 
وعده سپرده است، امروز )سه شنبه( نامزدان وزارت دفاع، دادستانی ُکل 

و بانک مرکزی را به مجلس معرفی خواهند کرد.
او می گوید که امروز شماری از نامزدان معرفی شده برنامه های کاری 

خود را در مجلس ارایه خواهند کرد.
در این حال، شماری از نماینده گان در مجلس می گویند که تا هنوز هم 
اسناد تحصیلی و تابعیت شماری از نامزدان معرفی شده مشکل دارد و  
بسیار ی از این چهره ها سرشناس نیستند که پروسۀ بررسی کارنامۀ آنان 

برای نماینده گان چالش برانگیز بوده است.
یک       هفته پیش ۱۶تن از نامزدان کابینه در دومین دور برای گرفتن رأی 
اعتماد به مجلس نماینده گان...                               ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
وجود  انتخاباتی  کمیسیون های  اصالح  برای  اراده یی  اگر 
نداشته باشد، بدون شک انتخابات پارلمانی با چالش مواجه 

شده و یا اصاًل برگزار نمی شود.
شماری از استادان و نهادهای ناظر بر انتخابات می گویند: اگر 
اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی به میان نیاید و آوردن 
اصالحات یک شعار باشد، در این صورت دادخواهی های 

ما آغاز خواهد شد.
آنان تاکید کردند: اگر انتخابات که یکی از پایه های اساسی 
انتخاباتی  نشدن کمیسیون های  با اصالح  است،  دموکراسی 
با چالش مواجه شود و مانند پروسه صلح استفادۀ غلط از 
آن صورت گیرد، ما دادخواهی ها و تظاهرات خود را آغاز 

می کنیم.
کمیسیون  معاون  اخیر  گفته های  به  واکنش  در  این سخنان 
اصالح نظام انتخاباتی که گفته بود هیچ نوع آماده گی برای 
ندارد،  انتخاباتی وجود  نظام  کار کمیسیون اصالح  به  آغاز 

بیان شده است.
صدیق اهلل توحیدی در یک...                    ادامه صفحه 6

سفیر چین در کابل:
برقراری صلح در افغانستان اهمیت 

 فوق العاده یی برای ما دارد

نایب دوم مجلس نماینده گان:

نامزدان وزارت دفاع، دادستانی ُکل و بانک 

مرکزی امروز به مجلس معرفی می شوند

سرپرست دادستانی کل:
به شمول سارنوالی در بسیاری از اداره  ها فساد است
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رهبران دولت راه رسیدن به اصالحات انتخاباتی را ویران می کنند

صفحه 6

شهر کابل دیروز 
تعطیل بود. دکان داران، 

نان واها و ... در یک 
اعتراض منظم و 

بی پیشینه، دولت و 
مردم را به چالش 

کشیده اند. تا جایی که 
حتا بسیاری ها امروز نان 
خوردن را نیافتند. دلیل 
این اعتراض و اعتصاب 

عمومی، بلندرفتن مالیات 
است

عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اصالح انتخاباتی معرفی 
شده است، می گوید: تا کنون مکتوبی از سوی مراجع مربوط در رابطه به گزینش خود در این 

سمت دریافت نکرده است.
رفیعی گفت: نام شخصی که به عنوان عضو این کمیسیون معرفی شده، عزیزاهلل رفیع است؛ اما 
نام من عزیزالرحمان رفیعی است؛ ولی شکریه بارکزی در یک تماس تلفنی به من گفته که شما 
به عنوان عضو این کمیسیون معرفی شده اید؛ بنابراین مشخص نیست که فرد معرفی شده من 

ACKUهستم یا کس دیگری



شاید  گذشت.  خاموشی  در  هم  حمل  شانزده 
کمتر رسانه یی به این روز توجه نشان داده باشد. 
برگزاری  به یک ساله گی  شانزده حمل مصادف 
انتخابات در افغانستان بود. یک سال از برگزاری 
والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
قرن  یک  با  برابر  که  سال  یک  گذشت.  کشور 
خود  در  بزرگی  درس های  که  سال  یک  بود. 

داشت و جامعه را به شدت تکان داد. 
چنین  در  یعنی  گذشته  سال  حمِل  شانزده  در 
ریاست جمهوری  سومِ  انتخابات  روزهایی، 
شاید  انتخابات  این  شد.  برگزار  کشور 
تاریخ  در  انتخابات  بدنام ترین  و  جنجالی ترین 
شد.  تبدیل  جهانی  افتضاحی  به  که  بود  کشور 
در انتخابات شانزده حمل، 8 تن خود را نامزد 
از  پس  بودند.  کرده  ریاست جمهوری  پست 
برگزاری انتخابات مشخص شد که هیچ یک از 
هشت نامزد انتخابات ظاهراً رای الزم را به دست 
نیاورده اند. در آن روزها بحث اصلی این بود که 
شاید حضور هشت نامزد باعث شده که هیچ یک 
را  یک  جمع  پنجاه  یعنی  الزم  رای  نامزدان  از 
دیگِر  جنبه های  آن،  از  پس  اما  نیاوَرد.  به دست 
تنها  که  شد  رونما  نیز  حمل  شانزده  انتخاباِت 
نزده،  نامزدان چنین فضایی را رقم  بحث تعدد 
بل تقلب و مهندسِی آرا نیز نقش مهم و حیاتی 

در این روند داشته است. 
میان  نتیجه  به دلیل عدم  انتخابات شانزده حمل 
دو نامزدِ برتر به دور دوم رفت. بازهم مبارزات 
و  عبداهلل  داکتر  این بار  و  شد  آغاز  انتخاباتی 
روز  در  گرفتند.  قرار  هم  برابر  در  اشرف غنی 
نوع  بدترین  با  افغانستان  انتخابات،  برگزاری 
از  تقلب  یعنی  شد؛  روبه رو  انتخاباتی  تقلِب 
انتخاباتی.  کمیسیون های  ارشِد  اعضای  سوی 
رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات که بالفعل در 
جریان یک تقلب کاری گسترده از سوی پولیس 
از  تازه یی  ابعاد  بود،  شده  متوقف  و  شناسایی 

جعل و مهندسی آرا را به نمایش گذاشت.
داکتر عبداهلل که در دور اوِل انتخابات بیشترین 
پیوستِن  به رغِم  بود،  کرده  خود  آِن  از  را  آرا 
حمل،  شانزده  انتخابات  مطرِح  چهره های 
این بار در مقام دوم قرار گرفت و بحران بزرِگ 
انتخاباتی در کشور به وجود آمد. نهادهای ناظر 
و  اصالحات  انتخاباتِی  ستاد  و  انتخابات  بر 
همگرایی به اسنادی دست پیدا کردند که تقلِب 
گسترده از سوی مقام های کشور و کمیسیون های 
انتخابات را در روند شمارش آرا برمال می کرد. 
این مسایل سبب بروز جوی متشنج و بحرانی 

اعالم  آن زمان  در  عبداهلل  داکتر  شد.  کشور  در 
با  و  بپذیرد  را  تقلب  نتیجۀ  نمی تواند  که  کرد 
جامعۀ  دلیل،  همین  به  کند.  معامله  مردم  آرای 
مدنی و هواداراِن تیم اصالحات و همگرایی به 
خیابان ها ریختند و با برپایی تظاهراِت گسترده 
و خیمه های ضد تقلب، صدای اعتراِض خود را 
نسبت به نتایج تقلب آمیز انتخابات بلند کردند. 

انتخابات  وارد  را  ملل  سازمان  پای  مسایل  این 
سوی  از  حقیقت یاب  تیم های  و  کرد  کشور 
واقعیت  تا  آمدند  افغانستان  به  ملل  سازمان 
کمیسیون  اما  دریابند.  را  دوم  دور  انتخاباِت 
به  گسترده،  تالش های  وجود  با  حقیقت یاب 
کل واقعیِت تقلب ها به دلیل وسعت و کالنِی آن 
گونۀ  به  ناسره  از  را  سره  نتوانست  و  نبرد  راه 
واقعی جدا کند. کمیسیون حقیقت یاِب انتخاباتی 
به دلیل  که  کرد  اعالم  سرانجام  ملل،  سازمان 
گسترده گی تقلب ها نمی تواند به نتیجه یی دقیق 

در این مورد برسد. 
کشور  انتخاباتی،  حقیقت یاب  کمیسیون  ناکامی 
را به سوی یک بحران تمام عیار و بسیار مدهش 
و  جنگ  احتماِل  آن  در  که  بحرانی  داد.  سوق 
درگیری های خونین میان اقشار مختلِف جامعه 
این موضوع نگرانی های  بود.  کاماًل محرز شده 
روزهای  افغانستان  آورد.  دنبال  به  را  زیادی 
سختی را پشت سر می گذشتاند. رکود اقتصادی 
نسبت  مردم  امید  و  می کرد  بیـداد  کشور  در 
در  بود.  انجامیده  یاس  به  کاماًل  بهتر،  آیندۀ  به 
و  یأس  این  و  جنجال ها  و  جار  این  بحبوحۀ 
امیدها، یک بار دیگر پای سازمان ملل و جامعۀ 

جهانی در انتخابات کشور باز شد. 
وزیر خارجۀ امریکا که مدیریت بحران انتخابات 
افغانستان را به عهده گرفته بود، با رفت وآمدهای 
مکرر به افغانستان و گفت وگو با رهبران دو تیم 
که  کرد  پیشنهاد  را  طرحی  سرانجام  انتخاباتی، 
ایجاد  بگذارد:  پایان  نقطۀ  اختالف ها  به  بتواند 
دولت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی 
)تشکیل  طرح  این  اما  انتخاباتی.  تیم  دو  میان 
دولت وحدت ملی( بسیار پیشتر از آن، نظر به 
سوی  از  افغانستان،   جامعۀ  جاری  واقعیت های 
احمدشاه  شهید  بنیاد  رییس  مسعود  احمدولی 

مسعود در قالب اجندای ملی ارایه شده بود.
 آقای مسعود با توجه به شرایط کشور، دولت 
پسین،  سال های  در  را  کرزی  آقای  رهبری  به 
به  و  می دانست  الزم  مشروعیِت  بدون  دولتی 
همین دلیل، راه چارۀ حل بحران افغانستان را در 
ایجاد دولت وحدت ملی با حضور و مشارکت 

جناح های مختلِف سیاسی می دید. این طرح در 
آمد  میانجی  کار کشورهای  به  انتخابات  بحران 
تیم  دو  شرکت  با  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  و 
انتخاباتی بر اساس توافِق سیاسی امضا شد. اما 
بعداً آقای مسعود اعالم کرد که آن چه به عنوان 
دولت وحدت ملی ایجاد شده، برداشتی ناقص 
و نادرست از طرحی بوده که او سال ها پیش آن 
ارایه کرده بود. به همین دلیل، آقای مسعود  را 
استدالل می کند که دولت وحدت ملی در قالب 
فعلی نمی تواند به حل بحران کشور نایل شود. 

نامزد  دو  میان  سیاسی  توافق نامۀ  حال،  هر  به 
در کشور  قدرت سیاسی  قرار شد  و  امضا شد 
انتخاباتی  تیِم  میان دو  پنجاه  ـ  پنجاه  به صورت 
از  شش ماه  از  بیشتر  که  حاال  اما  شود.  تقسیم 
ایجاد دولت وحدت ملی می گذرد، شکاف ها و 
مشکالِت این دولت روز به روز هویدا می شود. 
حاال پس از این مدت می توان ادعا کرد که دولت 
و  شکست خورده  دولتی  موجود،  ملِی  وحدت 
ناکام بوده است. زیرا که بر اساس آن، مشارکت 
در  ذی دخل  جناح های  میان  سیاسی  واقعی 
مسایل افغانستان به وجود نیامد و رهبران دولت 
نتوانستند به صورت منسجم ممثِل  وحدت ملی 

یک دولِت واحد باشند. 
هر روز که از عمر دولت وحدت ملی می گذرد، 
ریاست  و  ریاست  جمهوری  میان  اختالف ها 
می دهد.  نشان  را  خود  پیش  از  بیشتر  اجرایی 
مسعود  آقای  گفته های  صحِت  می توان  حاال 
چنین  با  دولتی  »چنین  می گفت:  که  فهمید  را 

ساختار، پاسخ گوی نیازهای کشور نیست«. 
در مدت سپری شده از عمر دولت وحدت ملی 
ریاست جمهوری  که  می شود  دیده  به وضوح 
فاصله یی بسیار با اجرای توافق نامۀ سیاسی دارد 
الزم  ارادۀ  ریاست جمهوری  ارگ  در  اصاًل  و 
برای اجرایی شدِن این توافق نامه دیده نمی شود. 
مثال روشن آن، تشکیل کمیسیون اصالح نظام 
بنیادی  اصل های  از  یکی  عنوان  به  انتخاباتی 
توافق نامۀ سیاسی است که به گفتۀ اعضای آن، 
روِح  با  هیچ صورت  به  کمیسیون  این  ساختار 
نمی تواند  و  ندارد  همخوانی  سیاسی  توافق نامۀ 
نظام  در  بنیادی  اصالحاِت  ایجاد  به  موفق 

انتخاباتی کشور شود. 
ملی،  وحدت  دولت  نیز  عرصه ها  دیگر  در 
این  طی  توجهی  قابل  و  ملموس  دستاورد 

شش ماه نداشته است. 
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نبود؛  پیش  روزهای  مانند  کابل  شهر  نمای  گذشته  روز 
دوکان های بسته و بازارهای سرشار از سکوت، رنگ و روی 
در  آرامش  و  این سکوت  بود.  کرده  کلی عوض  به  را  شهر 
سراسر شهر به خوبی به چشم می خورد؛ به استثناء پارک شهر 
نو کابل که محل تجمع صدها پیشه ور معترض شده بود. آنچه 
جواز  مالیات،  سرسام آور  بردن  بلند  پیشه وران  این  سوی  از 
صنفی و مشکالت نانوایی ها خوانده می شد، علت اصلی این 

آرامش و آن طوفان بود.
جدال بر سر سیاست های مالیاتی سبب شده است که بسیاری 
از پیشه ورانی که در بیش از یک سال گذشته هم چندان دل 
شکایت  به  لب  و  آیند  ستوه  به  نداشته اند،  بازار  از  خوشی 
بگشایند. این در حالی است که وزارت مالیه افغانستان اعالن 
نمایندگان  مشوره  با  مالیات  میزان  افزایش  که  است  کرده 
اصناف انجام شده است و این طرف فقط تعداد اندکی مخالف 
داشته است. با این حال معترضان سیاست جدید مالیاتی اعالن 
کرده اند که تا به تقاضاهای آنها رسیدگی نشود، به اعتراضات 

خود ادامه می دهند.
اما اعالن کرده است که عالرغم این  افغانستان  وزارت مالیه 
که آنها هم از »اصالحات در قانون مالیات« استقبال می کنند، 
اما تاکید کرد که یکی از دالیل این اعتراض ها این است که در 
سال های گذشته یک نظام منظم برای پرداخت مالیات وجود 
نداشت، در حالی که امسال همه دکان ها تحت پوشش قرار 
گرفته است و از طرف دیگر میزان درآمد و تجارت هم روز به 
روز رو به گسترش است. او همچنین به صراحت اظهار داشت 

که میزان مالیات افزایش نیافته است.
مبیّن  گذشته  روز  اعتراضات  اظهارات،  این  همه  از  جدا 
حال  در  کشورهای  سایر  مانند  هم  ما  کشور  که  است  این 
پرسش های  با  جدی تر  صورت  به  کم کم  دیگر  حاال  توسعه 
اساسی درباره سیستم و سیاست های مالیاتی مواجه می شود. 
از  یکی  مالیات  مدرن،  دولت -ملت های  در  که  نیست  شکی 
با  است.  نظام  بقای  و  حفظ  برای  درآمدی  منابع  عمده ترین 
اما میزان و نوعیت این مالیات ها در سیاست های  وجود این 
مالیاتی کشورهای مختلف به گونه های مختلف است که در 
کل مناسبات اقتصادی آن کشور را تحت شعاع قرار می دهد. 

مهم  منابع  به  خدمات  ارائه  و  امور  پیشبرد  برای  حکومت ها 
مالیاتی نیازمندند و هر قدر که عواید آنها از این طریق بیشتر 
باشد، به همان میزان دست بازتری در ارائه خدمات خواهند 
مالیه دهندگان،  کل  در  و  پیشه وران  اما  این  وجود  با  داشت. 
میل کمتری به پرداخت مالیات های سنگین دارند که این امر 
به نوبه خود همواره عرصه را برای تنش میان مالیه دهندگان 
اعتراض روز  این مساله،  به  با توجه  و دولت فراهم می کند. 
گذشته پیشه وران هم به نوعی اعالن نارضایتی از سیاست های 
تا  را  آنها  اقتصادی  منافع  که  است  حکومت  مالیاتی  موجود 
حدی محدود می کند. با توجه به اوضاع نه چندان خوب بازار 
در افغانستان به خصوص در شرایط پس از بن بست انتخاباتی، 
شکی نیست که پرداخت مالیات های سنگین برای کسبه کاران 

و پیشه وران دشوار است.
با وجود این اما نباید فراموش کرد که متاسفانه فساد موجود 
مالیاتی که در  فرار  پدیده شوم  از یکسو و  فراگیر در کشور 
وجود فساد اداری، به خوبی توان رشد و نمو را می یابد، در 
شرایط کنونی چالش اصلی فراروی نظام است. به بیان دیگر 
حکومت موجود به جای تالش برای افزایش مالیات به منظور 
باال بردن عواید دولت، باید در عرصه مبارزه با فساد گسترده 

موجود و مساله فرار از مالیات چاره اندیشی کند.
از  یکی  امروز  دنیای  در  مالیات  پرداختن  که  نیست  شکی 
کردن  نهادینه  سمت  به  باید  و  است  دولت ها  بقای  الزامات 
فرهنگ مالیات دهی قدم برداشت، اما حکومت افغانستان باید 
بداند که در شرایطی که از یک سو رکود بر بازار سایه انداخته 
و از سوی دیگر فساد دمار از روزگار کشور در آورده و بر 
داشته  اثر چشمگیری  نظام  به  نسبت  مردم  بی اعتمادی  میزان 
است، کسی به پرداخت مالیاتی که هیچ امیدی به ریختن آن 
حالی  در  این  داشت.  نخواهد  میلی  ندارند،  دولت  جیب  به 
است که اگر کسبه کاران و پیشه وران و هر شهروند کشور در 
صورتی که یقین حاصل کنند که مالیات آنها در یک سیستم 
خوب  حکومتداری  و  خدمات  ارائه  برای  اقتصادی  شفاف 
با کمال میل به آن مبادرت  به جیب حکومت خواهد رفت، 

خواهند ورزید.

ضرورت اصالحات 
در سیـاست های مالیـاتی
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ضمن  مجلس  نماینده گان  مجلس  اعضای  برخی 
انحصار  و  حکومت  اوضاع  از  نگرانی  ابراز 
هم  از  چیز  همه  که  می دهند  هشدار  صالحیت ها 
گسسته و فعالیت بر ضد منافع ملی کشور سمت 

داده می شود.
نماینده گان  مجلس  عضو  بشردوست  رمضان 
مجلس گفت: » ما در کشوری زندگی می کنیم که 
همه چیز از هم پاشیده و بر ضد منافع ملی و در 

خدمت یک اقلیت این کشور روان است«.
آقای بشردوست با اشاره بر عدم پرداخت معاشات 
و  پولیس  ماکوالت  جمهوری،  ریاست  کارمندان 
استادان شبانه دانشگاه کابل افزود: دکان ها، نانوایی 
نام  به  کارخانه ها  و  شرکت ها  موترفروشی ها،  ها، 
یک  و  می شوند  )چور(  روز  هر  مالیات  و  جواز 

افغانی آن به خزانه دولت نمی رود.
بشردوست تصریح کرد: »اما در عین حال ع و غ 
به ده ها موتر زره دار برای چوچه های انجیوهایی  که 
خالف قانون خدمات ملکی هر روز مقرر می کنند 
و الف هم در جگرشان نیست، فرمایش می دهند«.

وحدت  حکومت  رهبران  ظاهرنمایی  اشاره  با  او 
لباس  نمایشگاه  افغانستان  که  ورزید  تاکید  ملی 

نیست و مردم گرسنه است.
عبدالطیف پدرام نیز خاطرنشان کرد: دولت در همه 
ابعاد گرفتار یک فروپاشی است و ۱8۰ روز از عمر 
است  نتوانسته  تاهنوز  اما  می گذرد؛  حکومت  این 

کابینه خود را کامل معرفی کند.
یک  »مجلس  کرد:  پیشنهاد  مجلس  به  پدرام  آقای 
روز یا دو روز کاری خود را برای بررسی بحران 
که ما با آن روبرو هستیم اختصاص دهد و تصمیم 

بگیرد«.
همچنین، برخی نماینده گان مجلس از بی سرنوشتی 
۳۱ مسافر به شدت انتقاد کردند و حکومت را به 

برخورد دوگانه میان شهروندان متهم نمودند.
سرزمین  این  شهروند   ۳۱« گفت:  رحمانی  عارف 
بیش از ۴۰ روز است که در بند مخالفان است و 

رهبران حکومت مصروف کارهایی استند که مایه 
شرمندگی یک ملت است«.

آقای رحمانی افزود: در این مساله بخشی از ملت 
افغانستان به شدت تحقیر شده اند و مجلس باید 
به  باید شفاف  آنان  امنیتی را بخواهند و  مقام های 
مردم پاسخ دهند که این ۳۱ نفر در کجا هستند و 

چه کاری برای آزادی آنان انجام شده است.
نیز خاطرنشان کرد: ۳۱  نیلی  نصراهلل صادقی زاده 
مسافر به جرم خلقت شان به اسارت گرفته شده 
اند و اما مقام ها حاضر نیستند در این مورد صحبت 

کنند.
از سویی هم، نماینده گان مجلس از حضور داعش 
فراه  والیت  تسخیر  برای  گروه  این  برنامه های  و 

سخن گفتند.
حمیرا ایوبی نماینده مردم فراه گفت: »طالبان که به 
باالی چند ولسوالی فراه حمله  اند  پیوسته  داعش 
کرده اند و قصد دارند این والیت را تصرف کنند و 

از آن طریق امنیت ایران را تهدید کنند«.
خطر  »زنگ  کرد:  نشان  خاطر  نیز  فراهی  عثمانی 
حضور داعش در فراه به صدا در آمده است؛ این 
گروه با امکانات و سرمایه ای که در اختیار دارند؛ 
را  ایران  حتا  و  فراه  امنیت  کرده  را جذب  طالبان 

تهدید می کند«.
حکومت  از  مجلس  مجلس  نماینده گان  این 
خواستند تا عملیات گسترده پاکسازی را در والیت 

فراه راه اندازی کند.

پس از حرکت های بسیار اجتماعی و مدنی در روزها ی 
اخیر، حاال نوبت به یک حرکِت سازمان یافته و گسترده 
برای دادخواهی دربارۀ ۳۱ مسافِر ربوده شده در زابل 
رسیده است. روز گذشته جمع کالنی از فعاالن مدنی و 
مردمی در پارک زرنگار کابل، خیمه های تحّصِن خود 
را برپا کردند. این اقدامِ جامعۀ مدنی هرچند با گذشِت 
چهل روز سکوت و یا دادخواهی های کوچک تر، کمی 
اما اگر مانند تظاهرات های  دیرهنگام به نظر می رسد، 
دادخواهانه دربارۀ پروندۀ فرخنـده از جدیت و پی گیرِی 
قابل توجهی برخوردار شود، حرکِت ارزنده یی به شمار 

خواهد آمد.
از  کشور  در  اخیر  غیرمترقبۀ  و  خبرساز  رخدادهای 
در  دولت مردان  شدیِد  خطا های  مانند  مواردی  جمله 
دو  و حمالِت  گروگان گیری ها  عرصۀ حکومت داری، 
داعش،  نامِ  تحت  مشکوک  حرکت های  گذشته،  ماه 
موضع گیری های هنجارشکنانۀ حکومت اشرف غنی در 
عرصۀ سیاست خارجی و فاجعۀ مشمئزکنندۀ فرخنده، 
همه از مواردی  اند که سبب شده حضور جامعۀ مدنی 
و  ملموس  دیگری  زماِن  هر  از  بیش  اواخر  این  در 
در هر یک  اجتماعی  و  مدنی  فعاالن  باشد.  محسوس 
موضع گیری صریِح  انحا  از  نحوی  به  این حوزه ها  از 
خود را اعالن کردند. حضور فعال رسانه های جمعی و 
شبکه های اجتماعی هم به این روند سرعت و سهولت 
بخشیده است. اما با وجود همۀ این حرکت های پُررنگ 
با توان مانور باال، جامعۀ مدنی هنوز هم از نقاط ضعِف 

بسیاری رنج می برد.
شاید مهم ترین نقطه ضعِف جامعۀ مدنی در تافتۀ جدا 
بافته بودِن آن از جامعه است. وقتی سخن از نهادهای 
مدنی و فعاالن مدنی در جامعه می شود، بی درنگ ذهِن 
آدم به سمِت چهره ها و نام های شناخته شده یی متبادر 
عنوان  دهۀ گذشته،  از یک  بیش  در طول  که  می شود 
برای  را  یدک کشیده و عرصه  با خود  را  مدنی  فعال 
این چهره های  از  بسیاری  کرده اند.  فراهم  آن  انحصارِ 
از روی کار  شاخص، تکنوکرات هایی هستند که پس 
آمدن افغانستاِن پساطالبان و پا گذاشتِن جامعۀ جهانی 

میداِن  وارد  پروژه یی  و  انجیویی  نگاهی  با  کشور،  به 
این مدت  انسانی شدند. در طول  ارزش های مدنی و 
که  اجتماعی یی  سودمند  دستاوردهای  بر  عالوه  هم 
جامعۀ  بی کراِن  امکانات  از  استفاده  با  کردند،  خلق 
جهانی به منافع فردِی کالنی هم دست یافتند. هرچند 
حکم کلی صادر کردن دربارۀ همۀ فعاالن مدنی، جفایی 
اما از  بر حِق رهرواِن حقیقِی راه مدنیت خواهد بود؛ 
سوءاستفاده های بسیاری که از راه پُرآب و ناِن فعالیت 

مدنی شد هم نمی توان چشم پوشید.
که  منفعت انگارانه یی  منفِی  ذهنیت  این  به  توجه  با 

نسبت به جامعۀ مدنی در سطح اجتماع شکل گرفت، 
انسانی  به واقع  ارزش های  و  اهداف  از  حمایت  عدم 
آن هم تا جایی برای بسیاری ها توجیه پذیر است. حال 
بودِن  وارداتی  واقعیت  کنار  در  را  عارضه  این  اگر 
به  با نگاهی سنتی  ارزش های مدنِی مدرن بگذاریم و 
چالش  به  برای  مذبوحانه  تالشی  را  آن  آن ها،  سوی 
کشیدِن ارزش های دینی و فرهنگی خود بدانیم، شکی 
ارزش ها  این  از  حمایت  بر  حکم  تنها  نه  که  نیست 
روا نخواهد بود، بلکه چه بسا رویارویی در برابر این 
به  پنداشته شود.  پاسخی درخورتر  فرهنگی«،  »تهاجم 

عبارت دیگر، عدم »همنشینی و تعامل« میاِن ارزش های 
جدید و باورهای سنتی در یک روند تدریجی، راهی 

جز »تقابل فرهنگی« را پیش رو نمی گذارد.
اقتصادِی  بُعد  بر  تأکید  با  پروژه یی  و  انجیویی  نگاه 
قضیه هم سبب شد که مقوله جامعۀ مدنی و ارزش های 
در  شوند،  فهم  و  درک  آن که  از  پیش  آن،  انسانی 
به  شوند.  گرفته  حّراج  به  افغانستان  بی دروپیکِر  بازار 
جدید  ارزش های  این  از  ما  جامعۀ  سهم  ترتیب،  این 
وارداتی، تنها به اندازۀ کف های روی دریا بود که آن هم 
بالمنازع  سلطۀ  و  جامعه  پاییِن  آگاهی  سطح  دلیل  به 

ارزش های سنتی در آن، به بدفهمی منجر شد.
با وجود همۀ این اُفت ها و آفت ها، البته نمی توان نیمه 
پُر لیوان را هم نادیده گرفت. شاید اگر بخواهیم فاجعۀ 
اسف بار فرخنده را با همین قاعده بررسی کنیم، در نیمۀ 
خالی لیوان، جامعه یی به شدت خشن، سنتی و بی مدارا 
قرآن سوزی  ظّن  به  فقط  است  حاضر  که  ببینیم  را 
کسی را به خون و آتش بکشاند. اما در نیمه پُر لیوان 
بهار،  بارانی اول  جامعه یی را می بینیم که در روزهای 
فرخنده  از  دادخواهی  برای  چندهزارنفری  راهپیمایی 

به راه می اندازد. 
و  مدنی  جامعۀ  تالش های  که  گفت  باید  حال  هر  به 
دستاوردهای آن برای نهادینه کردن ارزش های مدنی و 
انسانی در جامعه چندان هم بی نتیجه نبوده است. اما به 
استثنای مسالۀ دادخواهی برای فرخنده و موارد بسیار 
اندِک دیگر، نقد اول همچنان پابرجاست؛ زیرا جامعۀ 
از  مردم  و جهت دهی  بسیج  در  همواره  تنها  نه  مدنی 
ضعف بسیار برخوردار بوده، بلکه حتا در دروِن خود 
هم دچار تشتت و پراکنده گی های بسیار است که برایند 
آن چیزی جز حرکت های کوچک و مقطعی نبوده است. 
نشان  تجربه  است؛  آشکار  می رسد  نظر  به  هم  علت 
داده که فعاالن مدنی هم به صورت نسبی مانند فعاالن 
و  انحصارطلب  به شدت  دیگر  حوزه های  از  بسیاری 
تک تازی  و  تک روی  دیگر،  بیان  به  هستند.  اقتدارگرا 
پذیرفته شده یی  اصل  هم  مدنی  فعالیت های  عرصۀ  در 
است. این امر سبب شده که چه بسا در قباِل بسیاری 
از مسایل کالن ملی، جامعۀ مدنی توان بسیج بیش از 
چند ده نفر را نداشته باشد. در حالی که بسیاری از این 
حرکت های مدنی، در بسیاری از موارد از نظر شکلی و 
محتوایی، هم پوشانی دارند و چیزی جز کثرِت عددی 

و موازی کاری را به بار نمی آورند.
که  شده  اعالن  هرچند  هم  زرنگار  پارک  در  تحّصن 
تجربه های  اما  بود،  خواهد  گسترده   و  کالن  حرکتی 
در  مدنی  جامعۀ  که  کرده  ثابت  همواره  این  از  پیش 
گستردۀ  بسیج های  و  همگرایی ها  تواِن  افغانی  جامعۀ 
این،  از  فعاالن مدنی پس  آن که  ندارد ـ مگر  را  دایمی 

خالِف آن را ثابت کنند!
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جامعۀ مدنی و ضرورت نگاهی 
آسیب شناسانه از درون

برخی نماینده گان مجلس:

حکومت در حال فروپاشی است

                                                                                                                                                                                                علی پارسا
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کیانوش دل زنده
مقدمه

قدرت  سازوکار  در  تحول  و  تغییر 
خصوصًا از نیمۀ دوم قرن بیست، و پنهان 
پنهاِن  و  آشکار  ابعاد  از  بسیاری  شدن 
و  پنهان  سویه های  نقاب  زیر  خشونت 
نظام مند، اندیشمندان معاصر را واداشته در 
واکاوی این مفهوم تجدید نظری نسبت به 
ارایه دهند.  آن  روایات سنتی و کالسیِک 
متفکران  این  جملۀ  از  ژیژک  اسالوی 
نظم  توجیهات  با  مقابله  ضمن  که  است 
خشونت،  مسالۀ  قبال  در  جهانی  حاکِم 
در  خشونت  پنهان  و  رادیکال  سویه های 
او  می کند.  افشا  را  حاکم  سیاسی  نظام 
»خشونت  از  وام گیری  با  راستا  این  در 
ثمر  به  را  مهم  این  بنیامین  والتر  الهیاتی« 
می رساند. هدف این مقاله بررسی دیدگاه 
ژیژک در باب خشونت و سویه های پنهان 
فرضی  از  بهره گیری  با  آن هم  است،  آن 
که خود ژیژک در کتاب خشونت به کار 
می گیرد: که »رودرویی مستقیم با خشونت 
ذاتًا تحیرزاست: بیزاری شدید از اقدامات 
خشونت بار و همدردی با قربانیان، پیوسته 
همچون کششی دام گونه، ما را از اندیشیدن 
باز می دارد و برای آن که بتوانیم بی طرفانه 
خشونت  گونه شناسی  نظرِی  بسط  به 
بپردازیم، باید بنا به تعریف، چشم بر تأثیر 
آسیب زای آن ببندیم.« در واقع بازاندیشی 
پرسش  راستای  در  فرض  این  مجدد 
می تواند  عدم خشونت  آیا  که  اصلی ست 
آلترناتیوی در برابر خشونت قرار گیرد؟ و 
یا اعتقاد به التزام خشونت دهشت ناک در 

عرصۀ اخالق محسوب می شود؟
در  شناخته شده  متفکری  ژیژک  اسالوی 
عالم نظریۀ انتقادی می باشد. از او نمی توان 
فرانکفورت  مکتب  ادامه دهندۀ  عنوان  به 
یک  را  او  می توان  بی شک  ولی  برد،  نام 
»میهالو  ماننِد  دانست؛  انتقادی  فیلسوف 
پراکسیس  مکتب  اعضای  از  مارکویچ« 
اتفاقًا در زادگاه خودِ ژیژک »یوگسالوی«، 
ارنست   « لینگ«،  »دکتر  نظیر  متفکرانی  یا 
که  فریره«  »پائولو  یونگر«،  »روبرتو  بکر«، 
می زدند،  قلم  انتقادی  مکتب  در  یک  هر 
مکتب  عضو  نمی توان  را  هیچ یک  ولی 

فرانکفورت دانست.
باب  در  وی  »گفتمان  رو،  همین  از 
یکی  وام دار  انحاء  از  به نحوی  خشونت 
انتقادی،  نظریۀ  مجهول  شخصیت های  از 
اتفاقًا   که  است،  »والتربنیامین«  یعنی 
با  هم  نزدیک  بسیار  دوستی  اگرچه 

فرانکفورت  مکتب  بنیان گذاران  از  یکی 
کتب  از  بسیاری  و  داشته  آدرنو«  »تیودور 
و نوشته های او توسط همین مکتب منتشر 
مکتب  عضو  نمی توان  نیز  را  او  شده، 
 Benjamin Pay,(».فرانکفورت قلمداد کرد

)P 10
خشونت«  »نقد  رسالۀ  با  بنیامین  والتر 
)۱۹۲۱( مناظرۀ ناگشوده در باب خشونت 
سر  بر  جدال  کنون  تا  که  کرده  مطرح 
بنیامین  نگاه  در  خشونت  دارد.  ادامه  آن 
بستری جدید پیدا می کند، بستری که اتفاقًا 
محل تصادمِ دیدگاه وی و ژیژک به شمار 
ساحت  در  نه  نظر  مورد  بستر  می رود. 
قانون، بلکه این بار؛ در ساحت عدالت و 
عرصۀ مناسبات اجتماعی اخالقی، نگرشی

جدید را به خشونت طلب می کند. درست 
در نقطۀ تصادم است،

با  ژیژک  عدالت  و  اخالقی  عرصۀ  که 
که  خود  هگلِی  روش شناسی  چاشنی 
الکانی  روان کاوی  مفاهیم  از  مخلوطی 
والتربنیامین  با  گفتمان  دارد  بر  نیز در  را 
گره می خورد. همین امر، صحن جدید و 
تا خشونت  می آورد،  به وجود  مینیاتوری 
در آن قالبی نوین به خود بگیرد که در آن 
خشونِت عریان به نفع خشونت پنهان، که 
ژیژک  می شود.  داده  ترجیح  بلکه  منزه  نه 
با  مستقیم  »رودرویی  که  است  معتقد 
خشونت ذاتًا تحیرزاست: بیزاری شدید از 

اقدامات خشونت بار و همدری با قربانیان، 
از  پیوسته همچون کششی دام گونه، ما را 
اندیشیدن باز می دارد و برای آن که بتوانیم 
گونه شناسی  نظرِی  بسط  به  بی طرفانه 
خشونت بپردازیم باید بنا به تعریف، چشم 
)ژیژک،  ببندیم.«  آن  آسیب زای  تأثیر  بر 
 ۱۳8۹ چشمی(،  زیر  نگاه  )پنج  خشونت 

)۱۲ :
جستار کوتاه پیش، که در بردارندۀ فرض 
پنج  »خشونت:  کتاب  در  ژیژک  اساسی 
برگیرندۀ  در  می باشد  چشمی«  زیر  نگاه 
الف:  است.  اساسی  و  پایۀ  مقوله  چند 
خشونت،  با  مستقیم  رودرویی  در  سوژه 
می دهد،  دست  از  را  اندیشیدن  قدرت 
و  سوژه  میان  فاصله گذاری  نوعی  که 
این که در پس  را طلب می کند و  دیگری 
دیگری مغاکی درک ناشدنی حضور دارد 
لعاب  رنگ  امانیستی  نگاه  با  نمی توان  که 
رواداری به آن زد، چرا که سوژه گی از نظر 
او »تنها با میانجی رویاروی با یک سوژه 
آزاد  آزاد دیگر است که »من« یک سوژه 
نظریه،   ( مقاالت:  گزیده  )ژیژک،  است.« 
دین، سیاست(: ۱۳8۹ : ۴۳۵( گزینۀ دیگر، 
نمایان  سوژه  بر  که  عریان  خشونت  ب: 
مهم تر  که  را  پنهان   خشونت  می شود، 
دومی  نفع  به  است،  عریان  خشونت  از 
احساسات  که  زمانی  می کند.  مصادره 
و  می کند  پیدا  غلیان  فوریت  به  سوژه 
مخفی  برای  عاملی  خود  می شود،  فوران 
کردن لبه های تیز »خشونِت عریان« است.

فرض  برای  دوباره  آزمونی  حاضر،  مقالۀ 
ژیژک و تبیین این چرایی می باشد که چرا 
»خشونت پنهان« در نگاه او الویت بیشتری 
از خشونت عریان دارد؟ توان پاسخ به این 
می آورد  وجود  به  جدید  بستری  سوال، 
خشونت  حتا  و  زورمند  و  قربانی  از  که 
که  بستری  دهیم.  ارایه  جدیدی  تعریف 
خشونت را نه در چهارچوب قانون، بلکه 
متفاوت،  زاویۀ  از  و  اخالقی  مناسبات  در 
که برای مشاهدۀ آن باید با نوعی کژنگری، 
زاویۀ دید خود را از تصاویری که صاحبان 
از  استمداد  با  بنده گان  به  روز  هر  قدرت 
رود.  فراتر  می خورانند،  خود  رسانه های 
ژیژک زمانۀ معاصر را در احاطۀ فشارها و 
الزامات اخالقی می بیند که توسط حاکمان 
قدرت مصادره شده این که »هرگونه فشار 
دروغین  نقابی  منزلۀ  به  اخالقی  الزامِ  و 
برخشونت قدرت تفسیر می شود.« )همان 

)۴۲۵ :

خواندن ذهِن خانم ها سخت ترین کارِ دنیاست و زمانی که موضوع ازدواج 
عالیمی  نباشید؛  نگران  اما  می رسد.  نظر  به  ناممکن  واقعًا  باشد،  میان  در 

هست که به شما نشان می دهد آیا او به ازدواج فکر می کند یا نه:
و  قید  و  برای خودش محدودیت  دارد،  ازدواج  آماده گی  که  زنی  1ـ 

بندهایی خواهد داشت.
او می داند که از رابطه چه می  خواهد و این آشنایی را باید به کدام سمت 
ارزشمندش  از وقت  نمی گذارد شما  دارد،  ازدواج  آماده گی  که  ببرد. زنی 
استفادۀ بیهوده کنید. او می داند که این رابطه یا باید به سمت ازدواج برود 

و یا همه چیز همین جا تمام شود.
او برای ازدواجش برنامه ریزی کرده است، خودش را آماده کرده و دربارۀ 
آن فکر می کند و حرف می زند. از به میان آمدن حرف ازدواج کهیر نمی زند، 
و  استقالل  شدن،  فرزنددار  مشترک،  زنده گی  دربارۀ  خوشحالی  با  بلکه 

زنده گی خانواده گی صحبت می کند.
نتیجه هیچ برنامه یی برای  زنی که قوانین خاصی برای خودش ندارد، در 
نداشته و هیچ شرط و  از یک مرد  انتظار خاصی  ندارد، هیچ  رابطه  ادامۀ 
محدودیتی برای او قایل نیست؛ چرا که به ازدواج فکر نمی کند. او بدون 
فعلی اش  آمده و سیاست  پیش  برایش  رابطه یی شده که  هیچ هدفی وارد 
این است: »هر چه پیش آید، خوش آید.« اگر در هر ساعت از شبانه روز 
که دل تان خواست، می توانید با او تماس بگیرید یا بیرون بروید، اگر برای 
خودش احترام قایل نیست، اگر پوشش و رفتار درستی ندارد، پس نمی تواند 

زِن زنده گی شما باشد.
به  نباید  بگیرد،  صورت  ازدواجی  است  قرار  اگر  که  می داند  باهوش  زن 
این ساده گی از قوانینش کوتاه بیاید. زن کم هوش هم که به درد زنده گی 

نمی خورد!
  

2ـ زنی که آماده گی ازدواج دارد، به وضعیت مالِی شما اهمیت می دهد.
برای  فقط  را  شما  که  هستند  پول پرستی  موجوداِت  زنان  کنید  فکر  شاید 
پول تان می خواهند. این از ساده اندیشی شماست. اگر زنی به هیچ وجه به 
وضع مالِی شما اهمیتی نمی دهد، به این معناست که اصاًل به ازدواج با شما 

فکر نمی کند.
مالی  وضعیت  ندارد؛  مالی  امنیت  به  نیازی  کوتاه مدت  و  بی هدف  روابط 
شما فقط زمانی اهمیت پیدا می کند که مسالۀ ازدواج در میان باشد نه به 
این خاطر که زنان دنبال جیب شما هستند، بلکه به این خاطر که آن ها به 
دنبال امنیت هستند، آن هم نه فقط برای خودشان، بلکه برای فرزندان شان 

و فرزندان شما.
غریزۀ مادری قوی ترین غریزه در زنان است. اگر این طور نبود، کودکان به 
هیچ وجه نمی توانستند زنده بمانند. همین غریزۀ مادری به زنان می گوید 
که اگر می خواهند فرزندان شان را به خوبی و در امنیت و آسایش تربیت و 

بزرگ کنند، باید برای آن ها پدری قدرتمند انتخاب کنند.
که  می شدند  مردانی جذب  به سمت  زنان  ما،  غارنشین  اجداد  دوران  در 
قدرت بدنی بیشتری داشتند؛ چون تنها در این صورت بود که می توانستند 
برای خانواده به شکار بروند، با رقبا بجنگند و با دست پُر برگردند و از 
حفاظت  طبیعی  بالیای  و  وحشی  حیوانات  و  دشمنان  برابر  در  خانواده 
کنند و تنها در این صورت بود که زنان می توانستند با خیال راحت در غار 

بنشینند و فرزندان شان را بزرگ کنند.
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بخش نخست

۵ ویژه گی دخترانی که 
آماده گی ازدواج دارند

بخش نخسـت

 خشونت 
در نظرگاه انتقادی اسال وی ژیژک

جستار کوتاه پیش، که 
در بردارندة فرض اساسی 

ژیژک در کتاب »خشونت: پنج نگاه 
زیر چشمی« می باشد در برگیرندة 
چند مقوله پایة و اساسی است. 
الف: سوژه در رودرویی مستقیم 

با خشونت، قدرت اندیشیدن 
را از دست می دهد، که نوعی 

فاصله گذاری میان سوژه و دیگری 
را طلب می کند و این که در پس 

دیگری مغاکی درک ناشدنی حضور 
دارد که نمی توان با نگاه امانیستی 

رنگ لعاب رواداری به آن زد، 
چرا که سوژه گی از نظر او »تنها با 
میانجی رویاروی با یک سوژه آزاد 

دیگر است که »من« زاد است.
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وسیمه بادغیسی ـ نویسنده و استاد دانشگاه
ضرب وشتم و هتِک حرمت و قتل و سوزاندِن فرخنده 
و  تعارض  نتیجۀ  عام،  مالی  در  گروهی  به صورت 
اصطکاِک شدید بین سنت گرایاِن مرتجع و علم به دستاِن 

افراطی جامعۀ باز و دموکراتیک است.
استفاده  با  واپس گرایان  از  برخی  اخیر  سال  چند  در 
به  نسبت  رسانه یی،  داشتۀ  دست  در  تریبون های  از 
حضور گسترده و آزادانۀ زنان در دانشگاه ها و نهادهای 
نشان  واکنش  دولتی  ادارات  و  بین المللی  تمویل شدۀ 
از  استفاده  با  اینان  می کنند.  اعتراض  صریحًا  و  داده 
نام دین و ارزش های دینی و اغلب رسوم غیردینی و 
سنتی افغانی، نسبت به تغییر طبیعِی وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی و سیاسِی زنان در چند سال اخیر واکنش 
منفی نشان داده و مردم را هشدار می دهند. ادبیاِت این 
گروه که به صورت گسترده در قریه ها و شهرها و در 
بین مردم نفوذ دارد، بیشتر به این جهت متمایل است 
ارزش های  و  اسالم  و  دوانده  ریشه  خانه  در  فتنه  که 

سنتی جامعه، به خطر افتاده است.
این گروه به طرز پوشِش زنان و حضور زنان در اجتماع 
مقاومت  از  ناشی  حدی  تا  اعتراض  این  معترض اند. 
طبیعِی جامعۀ سنت گرا بوده و ناشی از این مسأله است 
که قدرت مسلِط مردساالر و ارتجاعی زیر سوال قرار 
می گیرد. گاهی این خشم  و اعتراض از طرف برخی 
سازمان دهی  سیاسی  گروه های  و  ذی نفوذ  حلقاِت  از 
بار  به  خشونت  و  اغتشاش  جز  نتیجه یی  که  می شود 

نمی آورد.
بر این خشِم درونی و مقاومت در برابر تغییر، واکنِش 
برخی از طرف داراِن افراطِی جامعۀ دموکراتیک شدت 
می بخشد. برخی از سیاست های ناکارآمد و گاه بسیار 
بانِی  و  باعث  باز،  جامعۀ  افراطی  علم به دستاِن  منفِی 
خشونت های خیابانی می گردد و اغتشاش و ناآرامی را 
در جامعه ایجاد می کند. در این بین و در این کشاکش، 
برای  مناسبی  ابزارِ  گروه  دو  هر  برای  افغانستان  زنان 
سوءاستفادۀ سیاسی اند. به طور مثال، طرف داران جامعۀ 
خیابانِی  اعتراضات  به  دست  اخیر  ماه  چند  در  باز 
و  نیمه برهنه  دختری  خیابان گردی  زده اند.  نمادین 
برقع پوشِی گروهی از مردان، از جملۀ این اعتراضات 

بوده است.
از دید سنت گرایان، این اقداماِت برخی از طرف داران 
افراطی جامعۀ باز، برخی از ارزش های سنتِی اجتماع 
را به صورت بسیار صریح مورد حمله قرار داده است.

افغانی  جامعۀ  سنتی  ارزش  یک  زنان  برقع پوشی   
است. پوشش کامل بدن و حداکثر قسمت های بدن و 
صورت نه تنها در تاریخ معاصر افغانستان مرسوم بوده 
کشورهای  در  بلکه  است،  درآمده  عنعنه  به صورت  و 
منطقه نظیر ایران و کشورهای عربی و ترکیه هنوز که 
این گونه  سنت گرایان  دید  از  دارد.  رواج  است،  هنوز 
خفقان  گونه یی  به  که  نمادین  و  خیابانی  اعتراضاِت 
زنان را به نمایش می گذارد، با تفکر سنتی اکثِر مردم 
و  تغییر  در  بعضًا  و  دارد  قرار  تعارض  در  افغانستان 
اصالح جامعه ناموثر است. این دسته این گونه تحلیل 
آزار  با  مبارزه  برای  که  زره پوشی  دختر  که  می کنند 
جنسی زنان در خیابان های کابل دست به عملی نمادین 
زده، اقدامی نسنجیده مرتکب شده و به جای این که به 

حرمت زنان بیفزاید، از نقش سنتی و احترام برانگیِز 
زنان کاسته است. 

ارزش های  به یک سری  قایل  افغانستان  جامعۀ 
پوشیده  آن  از جملۀ  که  است  باقدامت  سنتی 

ناهنجاری های  است.  جنسی  اندام  بودِن 
و  روانی  خشونت های  و  اجتماعی 

آزارهای جنسی علیه زنان در خیابان ها، 
این گونه واکنش ها اصالح نمی گردد،  با 

بلکه راه را برای سوءاستفاده باز می کند. پوشش 
بومِی  ارزش های  با  عمومی،  مکان های  در  زنان  اندام 
افغانستان مقبولیت  جامعه برابر و نزد اکثر شهروندان 
و  آزارها  به  اعتراض  اقدام،  این  هدِف  گرچه  دارد. 
برخی  و  کابل  در  به ویژه  خیابانی  گستردۀ  اذیت های 
این  سنت گرایان  اما  است،  بوده  بزرگ  شهرهای  از 
پذیرفته شدۀ  و  اخالق حسنه  با  مخالفت  را  اقدامات 
بدنۀ  بر  تعرض  را  اعمالی  چنین  و  دانسته  اجتماعی 

اصلی و سنتی اجتماع و ارزش های اسالمی می دانند.
باز و  از طرف داران جامعۀ  طرز رفتار و گفتار برخی 
کنش ایشان سبب می شود که سنت گرایان هرچه بیشتر 
به دامان جزم اندیشی پناه برده و با استفاده از نفوذ و 
مقبولیت نزد برخی از مردم، باعث و بانِی خشونت و 

اغتشاش در جامعه گردند.
روشن است که هر دو گروه و هر کدام از یک طرِف 
قتل  اینان  از  برخی  که  طوری  افتادن اند،  حال  در  بام 
غیرانسانِی فرخنده را توجیه می کنند و گروهی دیگر 
می نمایند.  صریح  اهانِت  اسالمی  اصول  و  قرآن  به 
کسانی اند  بلکه  نیستند،  اوباش  و  اراذل  گروه  دو  این 

را  نوشتن  و  خواندن  حداقل  و  یافته اند  تحصیل  که 
منابر مساجد،  مثل  تریبون هایی  به  اکثرشان  دارند.  یاد 
دو  این  دارند.  دسترسی  انترنت  و  رادیو  تلویزیون ها 
گروه انتقاد و تعرض و دفاع را یاد دارند، ولی اغلب به 
حاکمیت نیم بنِد قانون باور ندارند؛ بنابرین هر دو دسته 
برای  آمده  به دست  فرصِت  ریشۀ  به  تیشه  نحوی  به 
توسعۀ افغانستان می زنند. هر دو دسته از زن به عنوان 
باورهای  تحکیم  و  مقاصد  به  رسیدن  برای  حربه یی 
و  اراذل  گروه  دو  هر  مخاطِب  می گیرند.  کار  خود 
خیابان گردی  با  باز  جامعۀ  طرف داران  اوباش اند. 
قرار  مخاطب  را  اوباش  و  اراذل  آهن پوشی،  و  برهنه 

مرتجعین  می نمایند.  دهن کجی  آنان  به  و  می دهند 
اراذل و اوباش را پیش می اندازند تا بدین وسیله 

به اصطالح از نوامیس اسالمی پاسداری کنند. 
روانِی  ناآرامی  برخورد،  این  نتیجۀ  اما 

جامعه است که گاه ماه ها طول می کشد 
که اثراِت آن فروکش کند.

به صورت های  زنان  بودِن  حربه 
گروه های  توسط  و  مختلف 

مختلف آشکار می شود:

1. حضور نمادیِن برخی از 
زنان در دم و دستگاه های دولتی

اخیر  دهۀ  یک  از  بیش  در  افغانستان  زنان   
از  برخی  سیاست های  طعمۀ  موارد،  از  برخی  در  و 
از زنان به  گروه های سیاسی و ذی نفع قرار گرفته اند. 
استفاده  قدرت سیاسی  به  برای رسیدن  ابزاری  عنوان 
شده است. این سوءاستفاده به نحوی است که برخی 
دولتی  های  پست های  بر  را  صالحیت  فاقد  زناِن  از 
می گمارند. طوری که این دسته از زنان به علت فقدان 
ظرفیت، نمی توانند آن چنان که باید شایسته گی از خود 
نشان دهند. در حالی که در بیش از یک دهۀ اخیر زناِن 
خالیگاه ها  این  می توانند  که  کرده اند  رشد  شایسته یی 
در  زناِن ضعیف  از  برخی  برگزیدِن  کنند. علت  پُر  را 
به قدرت سنتی و  چانه زنی های سیاسی، توسعه دادن 

مردانه و استفادۀ آسان و ابزاری از زنان است.

برای  زنان  عمومی  وضعیت  از  ابزاری  استفادۀ   .2
ارگان های  از  برخی  اقتصادِی  پروژه های  تمویل 

وابسته به نهادهای خارجی و بین المللی
طرف دار  سازمان های  به  وابسته  نهادهای  از  تعدادی 
خوِن  از  و  برده  سود  زنان  وضعیت  از  بشر،  حقوق 

قربانیانی مانند فرخنده 
استفاده کرده و به تمویل پروژه های اقتصادی خویش 
می پردازند. برخی از طرف داران افراطی جامعۀ باز، در 
وضعیت  ساختِن  رسانه یی  و  دادن  نشان  سیاه  بسیار 
اسف بار زنان افغانستان در جهان نقش مهم و اساسی 
دهۀ  یک  در  اینان  از  برخی  می کنند.  بازی 
اخیر دچار تعارض و شوک فرهنگی 
شده و برخی از ارزش های 
اجتماعی  پسندیدۀ 
که تناقضی 

انسانی  ارزش های  با 
و  نمی پذیرند  را  ندارد 

با استفاده 
دست  در  ابزارهای  از 
صفحات  نظیر  داشتۀشان 
مخالفت  به  انترنتی  اجتماعی 
پرداخته  ارزش ها  این گونه  با 
مخدوش  را  اجتماعی  فضای  و 
این  می سازند.  سرگیجه آور  و 
خیابانی  اعتراضات  در  بیشتر  گروه 
نهادهای  به  و  کرده  شرکت  رسانه یی  و 
مستقل و گاه وابسته به نهاد های خارجی 
از  گروه ها  این  از  برخی  دارند.  دسترسی 
وضعیت عمومی زنان افغانستانی که محرومیت 
پول سازی و  برای  است،  و...  کار  و  از تحصیل 

پروژه سازی  استفاده می کنند. 
نجاِت  برای  هنگفتی  مبالغ  اخیر،  دهۀ  در یک ونیم   
اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی،  فقر  از  زنان 
به افغانستان واریز شده  و می شود که با وجود فساد 
گسترده در دستگاه های حکومتی و فساد مالی در برخی 
ارگان های داخلی که در زمینۀ حقوق  از سازمان ها و 
زنان کار کرده اند، این کمک ها گاه به هدر می رود و 
ناکارآمد  بعضًا  یا  و  کار می رود  به  منفی  یا در جهت 

تمام می شود.
محرومیِت  نمایش  و  افغانستان  تاریک  چهرۀ  انتشار 
زنان، به این گروه ها کمِک بیشتر می کند تا منابع مالِی 
خارجی را به خود جذب  کنند. حال آن که بسیاری از 
کارآ  و  متخصص  انسانِی  نیروی  فاقد  سازمان ها  این 

برای فعالیت و انکشاف مناسب و متناسب با ارزش های 
بومی زناِن جامعه اند. برای انکشاف و توسعه و کمک به 
وضعیت زنان، وجوه قابل مالحظه یی توسط برخی از 
گروه های داخلی و برخی از گروه های خارجی سرازیر 
و  سوءمدیریت  و  گسترده  فساد  علت  به  که  می شود 
ناآگاهی، استفادۀ به جا نشده و گاه تأثیرات مخربی را 

در وضعیت اجتماعی زنان به جا می گذارد.
فعالیت های هر دو گروه طرف داران افراطی جامعۀ باز 
می شود  تمام  سیاست مداران  نفع  به  گاه  مرتجعین،  و 
سود  گروه  دو  این  درگیرِی  از  سیاسی  گروه های  و 

می برند. 

۳. زنان، طعمۀ ارتجاع و اسالم گرایاِن سیاسی
وضعیِت  از  متأثر  مرتجع،  و  واپس گرا  گروه های 
نابساماِن قدرِت رو به افوِل اجتماعی و سیاسِی خود، 
به شدت  که  فعالیت هایی می زنند  اقدامات و  به  دست 
زن ستیزانه است. این دسته  با استفاده از عملکرد نمادیِن 
طرف داران جامعۀ باز، به زنان به شدت می تازند. آنان 
رشد نسبِی اجتماعِی زنان را اهرم قرار داده و جنبه های 
گروه  این  فعالیت های  می سازند.  پُررنگ  را  آن  منفی 
قابل  مردم  عامۀ  برای  سخن شان  که  نحوی ست  به 
فهم است و مخاطبیِن آن ها افرادِ کم سوادی اند که گاه 

می توانند دست به اغتشاش و بی نظمی بزنند. 

و  آتش افروزی  برای  ابزاری  افغانستان،  زنان   .۴
پیشبرد سیاست های منطقه یی

اخیراً تالش های زیادی صورت گرفته است که چهرۀ 
به  منطقه،  کشورهای  از  برخی  چهرۀ  مانند  افغانستان 
چهره یی کریه تبدیل شود. حال آن که افغانستان دارای 
منطقه است  زنان در  به  ارتباط  در  قوانین  پیشروترین 
از  نشانه هایی  طالبان،  از  قبل  و  معاصر  تاریخ  در  و 
ندارد.  وجود  سازمان یافته  به صورت  زنان  با  ضدیت 
نحوۀ برخورد با زنان، طبیعی و نرمال بوده است. زنان 
انتخاب پوشِش خود بوده اند. زنان  در شهرها قادر به 
در روستاها به شیوه های سنتِی خود لباس می پوشیدند.

آنان،  سوزاندِن زنان  بر زنان، اختطاف  تجاوز گروهی 
پیدا  شدت  اخیر  ماه های  در  که  و...  عام  مالی  در 
کرده است، مواردی اند که در تاریخ معاصر افغانستان 
نظر  به  سازمان دهی شده  حرکت ها  این  ندارد.  سابقه 
می رسد و به نوعی استفادۀ ابزاری از زنان برای ایجاد 
عماًل  که  گونه یی  به  می آید.  شمار  به  دهشت افکنی 
ایجاد  و  جامعه  در  زنان  حضور  شدِن  کم رنگ  سبب 
خفقان و وحشت می گردد. این حرکات، ناامیدی برای 
توسعۀ افغانستان به وجود می آورد و مردم را مشوش و 
ناآرام می سازد. به نظر می رسد که بسیاری از گروه های 
ذی نفِع نام برده شده، تعارضاتی را سازمان دهی می کنند 
و  داده  قرار  هم  مقابِل  در  را  زن  و  مرد  دو صِف  که 
روند طبیعِی زنده گی اجتماعی و صلح آمیز جامعۀ ما را 
زیر پرسِش تاریخی قرار دهند. گروه مرتجع، طرف دارِ 
جامعۀ  افراطِی  طرف داران  و  اند  مرد  مسلِط  موقعیِت 
باز، طرف دارِ نقش دادِن تزریقی به زن اند که البته این 

کشاکش، قربانیانی چون فرخنـده دارد! 
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زنان افغانستان 
طعمۀ 

سیاست های 
پساطالبانی

ACKU



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1510  سه        شنبه            18حمل   /   فر   و   رد    ین              y 1394  17جما  د   ی  الثا  نی    y 1436  7ا پر    یل      62015

پیشه وران  عایدات،  بر  مالیات  بلندرفتن  به  اعتراض  در 
پایتخت دکان ها و نان وایی های را خود را بستند و کابل روز 

گذشته عماًل فلج شده بود.
هزاران معترض روز گذشته با تجمع در پارک شهر نو کابل 
از دولت خواستند که در سیاست مالیاتی خود تجدید نظر 

کند.
وزارت مالیه اعالم کرده است که افزایش میزان مالیات با 
مشوره نماینده گان اصناف انجام شده است و فقط شماری 

اندک از افراد با این طرح مخالف هستند.
افغانستان حدود ۲  دالری  میلیارد  بودجۀ حدود هشت  از 

میلیارد آن از عواید داخلی تامین می شود.
تظاهرکننده گان گفته اند که متعهد به پرداخت مالیه هستند؛ 

اما افزایش نا متناسب مالیات را نمی پذیرند.
با اشاره به دربستۀ دکان  از دکان داران شهر نو کابل  یکی 
بنیاد طرح جدید  بر  خویش به روزنامۀ ماندگار گفت که 
مالیاتی وزارت مالیه، آن ها باید ساالنه شش صدهزار افغانی 

بپردازند که این رقم باتوجه به درامد آنان بسیار باالست. 
اجمل همچنان گفت که از یک سو کرایۀ دکان  آن ها بسیار 
به  سرسام آور  مالیۀ  پرداخت  دیگر،  سوی  از  و  باالست 

دولت، کمر آنها را می شکند. 

تظاهرکننده گان افزایش کنونی مالیات را غیر عادالنه خوانده 
اعتراضات  به  این مشکل حل نشود  تا  تاکید کردند که  و 

مدنی خود ادامه خواهند داد.
براساس قانون مالیات افغانستان بر فعالیت اصناف کوچک 
اقتصادی همانند دکانداران و نانوایی ها، مالیات ثابت وضع 

می شود.
درصورتی که درآمدهای این افراد ساالنه از ۶۰ هزار افغانی 
افغانی ) حدود ۲8۰۰  الی ۱۵۰ هزار  دالر(  )حدود ۱۲۰۰ 
دالر( باشد، آنان موظف به پرداخت ۵۰۰ افغانی ) ۱۰ دالر( 
در هر ربع از سال هستند و عالوه بر آن افرادی که بیشتر از 
۱۵۰ هزار افغانی الی ۵۰۰ هزار )حدود ۱۰ هزار دالر( درآمد 
دارند، عالوه بر ۵۰۰ افغانی در هر ربع سال ۱۵۰۰ افغانی 

دیگر نیز باید بپردازند.
براساس این قانون افرادی که باالتر ۵۰۰ هزار افغانی در آمد 

دارند، باید ۳ درصد مالیات بپردازند.
بر  مالیات  قانون  در  اصالحات  خواستار  کننده گان  تظاهر 
از  که  گفته  مالیه  وزارت  اند.  شده  افغانستان  درآمدهای 
این پیشنهاد استقبال می کنند و می خواهد بخش خصوصی 

کشور تشویق شود.
مشکالت  پایتخت  نانوایی های  و  خرید  مراکز  بسته شدن 

توجه  با  و  کرده  ایجاد  کابل  شهروندان  برای  را  زیادی 
بود،  نشده  قبال  باره  این  در  الزم  رسانی  اطالع  اینکه  به 
شهروندان کابل با دکانهای بسته و کمبود نان مواجه شدند.

دولت وحدت ملی، ُخلق مردم را تنگ کرده است 
به  پیوند  در  فیسبوک  اجتماعی  شبکۀ  کاربران  از  یکی 

وضعیت شهر کابل در روز گذشته نوشت است: 
... در  نان واها و  بود. دکان داران،  شهر کابل دیروز تعطیل 
یک اعتراض منظم و بی پیشینه، دولت و مردم را به چالش 
کشیده اند. تا جایی که حتا بسیاری ها امروز نان خوردن را 
بلندرفتن  عمومی،  اعتصاب  و  اعتراض  این  دلیل  نیافتند. 

مالیات است. 
دولت وحدت ملی، ُخلق مردم را تنگ کرده است. تاجران 
بزرگ، کمپنی های کالن خارجی و شرکت ها و ملکیت های 
و  شهرداری  با  زدوبند  یک  در  دولتی،  بلندپایۀ  مسووالن 
را  درصد   ۲۰ مالیات شان  درصِد   ۱۰۰ از  مالیه،  وزارت 
به شهروندان  مالیه دهنده گان کوچک که  اما  می پردازند. و 
طبقۀ متوسط و فقیر کشور مربوط می شوند، مجبور هستند 

حتا بیشتر از عواید و درامدهای شان مالیه بپردازند. 
او نوشته که دولت به جای زیر فشارقراردادن مردم، جلو 
مالیۀ  بگیرد.  را  کابل  شهرداری  و  مالیه  وزارت  در  فساد 
اصلی را باید کمپنی های خارجی و تاجران بزرگ بپردازند. 
نه  بپردازند؛  مالیه  درامدهای شان  اندازۀ  به  باید  تهی دستان 

بیشتر و کمتر از آن.
افزایش مالیات بی پیشینه، با توجه به پایین بودن سطح درامد 

سرانه در کشور، خالف منطق اقتصادی خوانده می شود.
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نامزدان وزارت دفاع...
معرفی شدند.

به  نماینده گان  مجلس  دوم  نایب  احمدزی  نذیر  محمد 
و  تحصیلی  اسناد  که  وزاری  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
تابعیت شان بررسی شده و مشکلی ندارد به روز سه شنبه، 
برنامه های خود را به نماینده گان مجلس ارایه خواهند کرد.
می گوید  و  نمی برد  نام  وزرا  نامزد  این  از  احمدزی  آقای 
که در میان نامزدان معرفی شده به مجلس تا هنوز اسناد 

تحصیلی و تابعیت هیچ نامزدی مشکل ندارد.
او می گوید: اگر در آینده اسناد تحصیلی و یا تابعیت این 
نامزدان مشکلی داشت، نام آنان را به مردم اعالم خواهیم 

کرد.
نایب دوم مجلس نماینده گان می گوید: ما با رییس جمهور 
صحبت کرده ایم و شاید تا فردا نامزد وزارت دفاع ملی و 
رییس دادستانی ُکل و بانک مرکزی نیز به مجلس معرفی 

شوند.
در عین حال، غالم فاروق مجروح عضو مجلس نماینده گان 
به  و  آمده  مجلس  به  وزیر  نامزد  شانزده  اسناد  می گوید: 
کمیسیون های مربوطه فرستاده شده، اما تا هنوز هم اسناد 

شماری از این نامزدان تکمیل نشده است.
تابعیت دوم در  هنوز مشکل  تا  که  فاروق می گوید  آقای 
تعهد  به مجلس  نامزدان  این  ندارد و  نامزدان وجود  میان 
مورد  این  بعداً  اگر  و  ندارند  دوم  تابعیت  که  اند  سپرده 
دارند،  را  دوم  شهروندی  نامزدان  این  که  رسید  اثبات  به 

مجلس نماینده گان آنان را سلب صالحیت خواهد کرد.
این عضو مجلس می افزاید: ما تالش خواهیم کرد که هر 
نامزد وزیری که شایستگی، تعهد و تخصصی که در قانون 
کابینه  تکمیل  برای  باشند،  داشته  را  است  شده  پیش بینی 

دولت وحدت ملی به آنان رأی اعتماد خواهیم داد.
رهبران دولت وحدت  میان  دیدگاه  اختالف  فاروق  آقای 
این  رهبران  تا  شده  سبب  که  می داند  عواملی  از  را  ملی 
دولت نامزد وزیر وزارت دفاع و ریاست های مستقل را به 

مجلس نماینده گان معرفی نکنند.
با  نماینده گان  فایق عضو دیگر مجلس  نقیب اهلل  هم چنان، 
نامزد وزیر  میان ۱۶  این که چهره های سرشناس در  بیان 
اندک است، می گوید: در این لیست کسانی هم هستند که 
مجلس  در  آنان  نماینده گان  بلکه  افغانستان  مردم  تنها  نه 
و  بیایند  تا  است  الزم  و  نیستند  آگاه  آنان  کارنامۀ  از  نیز 
برنامه های خود را مطرح کنند و با نماینده گان مردم البی 
کنند تا شناختی از آنان حاصل شود و ما در روشنایی در 

این زمینه تصمیم بگیریم.
آقای فایق می افزاید: این نا آشنایی چالش بزرگی است که 
انتخاب را در میان نماینده گان مجلس دشوار ساخته است.
این عضو مجلس تصریح می کند: »تا جایی که ما سندهای 
تحصیلی و تابعیت این نامزدان را مطالعه کردیم، شماری از 
آنان تا هنوز تابعیت شانرا ترک نکرده اند، سه چهار نفر از 
این نامزدان تحصیالت خود را در بیرون از کشور به پایان 
رسانیده اند که در آن زمان ویزۀ آن کشور را ندارند که به 
این معنا است، در آن سال ها تابعیت همان کشور را داشته 

اند که این موارد تا هنوز نهایی نشده است.«
آقای فایق از این نامزدان نام نمی برد و می گوید که در میان 
نامزدان معرفی شده تا جایی که من مطالعه کرده ام، چند 
نامزد وزیر اسناد تحصیلی شان مشکل دارد و تا هنوز در 
این زمینه وزارت تحصیالت عالی نتیجۀ نهایی را برای ما 

نفرستاده اند.
در  سردرُگمی  و  بیکاری  سطح  می کند:  تأکید  فایق  آقای 
میان مردم بیشتر شده و مردم از نماینده گان توقع دارند 
تا هر چه عاجل کابینۀ دولت را تکمیلکنند که این مورد 
سبب خواهد شد تا نامزدان بیشتری رأی اعتماد از مجلس 

به دست آورند.
این عضو مجلس از مشخص شدن نامزد وزارت دفاع و 
ریاست های مستقل ابراز بی خبری کرده می گوید: »با توجه 
به تنش هایی که هنوز میان رهبران دولت وجود دارد و در 
گذشته نیز دولت در زمینه های مختلف تعهد سپرد که بعداً 
عملی نشد، من چندان باور ندارم که فردا این نامزدن نیز 

به مجلس معرفی شوند.«
نامزد وزیر وزارت دفاع مشخص شد

رییس جمهور افغانستان پس از یک سلسله ابهام و تأخیر 
در معرفی نامزد وزارت دفاع ملی به مجلس نماینده گان، 

فرد نامزد برای این پست را معرفی کرد.
نامزدوزیر  عنوان  به  را  لودین  افضل  غنی  اشرف  محمد 

وزارت دفاع ملی کشور معرفی کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که قرار است افضل 
به  رسمًا  اعتماد،  رای  گرفتن  خاطر  به  زودی  به  لودین 

مجلس نماینده گان معرفی شود.
در پیوند به پیشینه یی کاری آقای لودین گفته شده است که 
او در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 

سمت های نظامی کار کرده است.
او در اواخر ریاست جمهوری نجیب اهلل رییس جمهوری 
افغانستان  قول اردوهای  از  یکی  فرمانده  افغانستان،  وقت 
عملیات های  پکتیکا  و  ننگرهار  والیت های  در  و  بوده 
نظامی را رهبری کرده اما در سال های اخیر و در جریان 
حکومت حامد کرزی در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان 

حضور چندان برجسته یی نداشته است.
دفتر رسانه های ریاست جمهوری می گوید که آقای لودین 
یکی از کادرهای مسلکی نظامی در کشور است؛ سال های 
زیادی در وزارت دفاع کار کرده و اخیراً به عنوان مشاور 

نظامی دفتر شورای امنیت ملی نیز کار کرده است.
پیش از این در نخستین دور معرفی نامزد وزیران کابینه، 
رییس جمهور شیر محمد کریمی را به عنوان نامزد وزارت 
دفاع معرفی کرده بود اما، وی نتوانست رأی اعتماد پارلمان 

را به دست آورد.
در این حال، منابع اعالم کرده اند که جنرال عتیق اهلل بریالی 

به عنوان رییس ستاد مشترک ارتش انتخاب شده است.
از  بود،  ملی  دفاع  وزارت  پیشین  معاون  که  بریالی  آقای 
معرفی  این سمت  به  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  سوی 

شده است.

رهبران دولت راه رسیدن به
نوع  هیچ  که  که  بود  گفته  ماندگار  با  ویژه  گفت وگوی 
آماده گی برای آغاز به کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
وجود ندارد. این کمیسیون دبیرخانه و مقر مشخص ندارد. 
و  نکرده  برگزار  را  مقدماتی خود  کمیسیون جلسات  این 
این کمیسیون توسط رهبران دولت وحدت ملی رسمًا به 
کار آغاز نکرده و فقط یک فرمان ضمیمۀ الیحه وظایف به 

اعضای این کمیسیون فرستاده شده و بس.
او می گوید: با اعالم شماری از شخصیت ها به عنوان اعضا 
انتخاباتی، تا کنون این  و هیأت رهبری کمیسیون اصالح 
این  و  نکرده  آغاز  کار خود  به  به گونۀ رسمی  کمیسیون 
وضعیت نشان می  دهد که حکومت عالقه مندی  ویژه برای 

آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی ندارد. 
راستی  به  اگر  می گوید:  تیفا  رییس  ایواب زاده  نعیم  اما 
اراده یی برای اصالح کمیسیون های انتخاباتی وجود نداشته 
باشد، بدون شک انتخابات پارلمانی ممکن با چالش مواجه 

شده و یا اصاًل برگزار نخواهد شد. 
وی تاکید کرد: آوردن اصالحات یک اصل است و تا زمان 
برگزاری  انتخاباتی،  کمیسیون های  در  اصالحات  آوردن 
انتخابات یک چالش بزرگ برای نهادینه کردن دموکراسی 

و اعتمادسازی است.
رییس تیفا افزود: اگر اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی 
به میان نیاید و آوردن اصالحات یک شعار باشد، در این 

صورت دادخواهی های ما آغاز خواهد شد.
ایوب زاده گفت: اگر انتخابات که یکی از پایه های اساسی 

دموکراسی است، با اصالح نشدن کمیسیون های انتخاباتی 
غلط  استفادۀ  پروسه صلح  مانند  و  مواجه شود  با چالش 
و  دادخواهی ها  ما  صورت  دراین  گیرد،  صورت  آن  از 

تظاهرات خواهیم داشت.
انتقاد  با  در همین حال، طاهرهاشمی استاد دانشگاه کابل 
گونه  این  می گوید:  ملی  وحدت  حکومت  عملکرد  این 
عملکرد های رهبران حکومت وحدت ملی نشان می دهد 
وجود  انتخاباتی  کمیسیون های  اصالح  برای  اراد ه یی  که 

ندارد.
استاد هاشمی گفت: هر دو رهبر دولت ملی همواره ادعا بر 
اصالح کمیسیون های انتخاباتی دارند؛ ولی راه رسیدن به 

آن را با دست خود ویران می کنند.
را  کمیسیون  این  اعضای  اینکه  دانشگاه ضمن  استاد  این 
به هردو رهبر می داند می گوید: کمیسیون اصالح  وابسته 
تا  می بود  بی طرف  کمیسیون  یک  باید  انتخاباتی  نظام 
اصالحات اساسی را می آورد؛ اما متاسفانه در ترکیب فعلی 

این کمیسیون افراد بی طرف دیده نمی شود.
شده؛  ترکیب  تیم  دو  از  می کند: چون حکومت  تاکید  او 
بنابراین در هر مورد باید ۵۰، ۵۰ باشد و بدون شک ترکیب 
قاعده  این  از  خالی  هم  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 

نیست.
کمیسیون  این  درصد   ۵۰ زمانی که  افزود:  هاشمی  استاد 
افراد غنی و ۵۰ در صد هم افراد عبداهلل باشد، بدون شک 
کمیسیون های  اصالح  در  گروهی  تمایالت  و  خواست  ها 
از  انتخابات  کمیسیون  ترکیب  و  شده  دخیل  انتخابات 

وضعیت فعاًل هم بدتر خواهد شد.

او می گوید: اگر کمیسیون انتخابات فعلی اصالح نشود و یا 
کمیسیونی ایجاد شود که از کمیسیون فعلی هم بدتر باشد، 
در این صورت ممکن انتخابات برگزار نشود و اگر برگزار 
مانند  کمیسیونی  چنین  از  آمده  بیرون  پارلمان  شود  هم 
حکومت وحدت ملی مشروعیت نخواهد داشت، چرا که 
حکومت  یک  گذشته  سال  انتخابات  از  برآمده  حکومت 

قانونی نیست.
یکی  عنوان  به  که  مدنی  رییس جامعه  رفیعی  اما عزیز  و 
انتخاباتی معرفی شده است،  از اعضای کمیسیون اصالح 
می گوید: تا کنون مکتوبی از سوی مراجع مربوط در رابطه 

به گزینش خود در این سمت دریافت نکرده است.
رفیعی گفت: نام شخصی که به عنوان عضو این کمیسیون 
معرفی شده، عزیزاهلل رفیع است؛ اما نام من عزیزالرحمان 
تلفنی  تماس  یک  در  بارکزی  شکریه  ولی  است؛  رفیعی 
به من گفته که شما به عنوان عضو این کمیسیون معرفی 
شده اید؛ بنابراین مشخص نیست که فرد معرفی شده من 

هستم یا کس دیگری.
در  تغییر  آوردن  هدف  به  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون 
مقررات، قوانین انتخاباتی و هم چنان تغییر و تبدیل برخی 
از کارمندان ارشد کمیسیون های انتخاباتی که گفته می شود 
انتخابات  در  که  یافته یی  سازمان  و  گسترده  تقلبات  در 
ریاست جمهوری سال پار صورت گرفته بود و افغانستان 
را تا لبه پرتگاه به پیش برد، ایجاد گردیده، اما گفته می شود 
این  درکارشیوۀ  زیادی  اختالفی  موارد  و  مشکالت  که 

کمیسیون وجود دارد.

قرنیه چیست؟پایتـخت فلـج شـد

 قرنیه قسمت شفاف جلوی کره چشم است که مثل 
شیشه پنجره داخل چشم را از محیط خارج جدا می 
کند. قرنیه دو وظیفه مهم دارد: یکی آنکه پرتوهای نور 
را به داخل چشم هدایت کند و آن ها را روی پرده 
شبکیه متمرکز کند؛ دوم آنکه از ساختمان های داخل 
کره چشم محافظت نماید. برای آنکه نور بتواند وارد 
چشم شده و به پرده شبکیه برسد، ابتدا باید از قرنیه 
بنابر این شفاف بودن قرنیه اهمیت زیادی  عبور کند. 
از پشت یک شیشه  اگر  که  دارد. همانطور  بینایی  در 
بینیم،  می  تاریک  را  ها  آن  کنیم  نگاه  اشیاء  به  کثیف 
اگر از پشت یک قرنیه کدر به اشیاء نگاه کنیم آن ها 
را تاریک خواهیم دید. به عالوه همانطور که از پشت 
می  نظر  به  معوج  و  کج  اجسام  موجدار  شیشه  یک 
نیز تصاویر کج  باشد  ناهموار  قرنیه  اگر سطح  رسند، 
سالم  قرنیه  دیده می شوند. پس وجود یک  معوج  و 
دید  برای  طبیعی  انحنای  و  هموار  با سطح  شفاف  و 
طبیعی ضروری است. در بسیاری از موارد پیوند قرنیه 
به منظور برداشتن بخش های کدر قرنیه و جایگزین 
همانطور  گیرد.  می  انجام  شفاف  قرنیه  با  آن  کردن 
از  حفاظت  قرنیه  مهم  وظایف  از  یکی  شد،  گفته  که 
ساختمان های داخل کره چشم است. در مواردی که 
به علت عفونت یا سوختگی سوراخی در قرنیه ایجاد 
شود، احتمال تخریب و آلودگی بافت های داخل چشم 
وجود دارد. در این حالت برای حفاظت از ساختمان 
شده  ایجاد  سوراخ  است  الزم  کره چشم  داخل  های 
مناسبی  روش  قرنیه  پیوند  که  شود  ترمیم  سرعت  به 
برای این منظور می باشد. پیوند قرنیه چیست؟ پیوند 
قرنیه یک عمل جراحی است که طی آن قسمت آسیب 
دیده قرنیه بیمار برداشته شده، با یک قرنیه جدید سالم 

جایگزین می گردد.
پیوند قرنیه معموالً به یکی از این دالیل انجام می شود: 
باعث  قرنیه  کدورت  که  مواردی  در  بهتر  دید  ایجاد 

کمی دید شده است. 
ترمیم سوراخ قرنیه برای حفاظت ساختمان های داخل 

کره چشم. 
درمان درد چشم در مواردی که به علت بیماری یا تورم 
قرنیه درد شدید وجود دارد ریشه کن کردن عفونت 
در مواردی که عفونت قرنیه با دارو درمان نمی شود. 

پیوند قرنیه در چه بیماری هایی انجام می شود؟ 
شایع ترین بیماری هایی که با پیوند قرنیه درمان می 
شوند عبارتند از: ورم قرنیه پس از جراحی پرده چشم 
قرنیه  کدورت  )کراتوکونوس(  شکل  گنبدی  قرنیه 
خال چشمی  تب  مکرر  شدن  مصاب  از  پس  )اغلب 
سوختگی  شود(  می  ایجاد  میکروبی  های  عفونت  یا 
ایجاد  باعث  که  ارثی  های  بیماری  قرنیه  کیمیاوی 
از  پیوندی  قرنیه  شوند.  می  قرنیه  التهاب  یا  کدورت 

کجا تهیه می شود؟ 
تهیه می  افرادی  از چشم  از مرگ  پیوندی پس  قرنیه 
شود که تمایل داشته اند با اهداء قرنیه به دیگران کمک 
کنند. بدون اقدام خیرخواهانه این افراد جراحی پیوند 
قرنیه امکان پذیر نبود. قرنیه های اهداء شده در بانک 
چشم نگهداری می شوند. در بانک چشم این قرنیه ها 
به طور دقیق معاینه می شوند تا از سالم بودن آن ها 
اطمینان حاصل گردد. به عالوه تمام قرنیه های پیوندی 
از نظر بیماری هایی مثل ایدز و زردی کنترل می شوند 

تا این بیماری ها به فرد گیرنده پیوند سرایت نکند.

ACKU



کریس رونالدو با گلزنی برابر گرانادا به سومین 
گلزن برتر تاریخ رئال مادرید تبدیل شد.

رونالدو  کریستیانو  هنرنمایی  با  مادرید  رئال 
موفق شد با نتیجه ۹ بر یک گرانادا را شکست 

دهد که رونالدو ۵ گل به ثمر رساند.
توانست  یکشنبه شب خود  با ۵ گل  رونالدو 
گل های زده خود در تمامی رقابت ها با پیراهن 
اتفاقی  برساند.   ۳۰۰ عدد  به  را  مادرید  رئال 
که تا به حال تنها آلفردو دی استفانو و رائول 
کریستیانو  بوند.  آمده  نایل  آن  به  گونزالس 
رونالدو برای اولین بار در دوران ورزشی خود 

در یک بازی ۵ گل به ثمر رساند.
رونالدو در نیمه اول بازی با گرانادا در طول 8 
دقیقه هت تریک کرد و در نیمه دوم این بازی 
هم دو گل دیگر به ثمر رساند تا او ۵ گله و 

رئال مادرید در این بازی ۹ گله شود.
گفتنی است رائول گونزالس با به ثمر رساندن 
تاریخ  گلزن  برترین  بازی   7۴۱ در  گل   ۳۲۳
مادریدی ها به شمار می رود و پس از او آلفردو 
دی استفانو مرحوم با ۳۰8 گل در ۳۹8 مسابقه 
و کریستیانو رونالدو با ۳۰۰ گل در ۲87 بازی 
اند و به نظر می رسد که برترین  قرار گرفته 
به  بتواند  فوتبال جهان  اخیر  دو سال  بازیکن 
زودی نام خود را به عنوان برترین گلزن تاریخ 

باشگاه رئال مادرید به ثبت برساند.

آبی پوشان  شیلیایی  سرمربی 
که  کرد  تأکید  منچستر  شهر 
تیمش در تابستان سال جاری به 
جذب بازیکنان بزرگ نیاز دارد.
است  معتقد  پیگرینی،  مانوئل 
کورس  در  رقابت  برای  تیمش 
بازیکن  باید  برتر  لیگ  قهرمانی 
در  منچسترسیتی  بخرد.  جدید 
زیادی  شانس  دیگر  فصل  این 
قهرمانی  عنوان  کسب  برای 

 7۰ صدرنشین  چلسی  با  که  چرا  ندارد 
دارد،  هم  معوقه  بازی  یک  که  امتیازی 
امتیاز فاصله گرفته است. پیگرینی  هشت 
این  هم  آینده  فصل  که  نمی خواهد  اما 

وضعیت برای شاگردانش تکرار شود.
پیگرینی گفت: تیم های بزرگ به بازیکنان 
بزرگ  بازیکن  دارند. هر سال  نیاز  بزرگ 
من  نظر  به  اما  است  سختی  کار  خریدن 
داد.  انجام  را  کار  این  باید  سال  دو  هر 
منظور من فقط منچسترسیتی نیست. شما 
مادرید،  رئال  مانند  تیم هایی  که  می بینید 
بایرن  و  بارسلونا  منچستریونایتد، چلسی، 
مونیخ هر این کار را انجام می دهند. داشتن 

بازیکنان بزرگ در تیم خیلی مهم است.

برای  برنامه هایش  خصوص  در  پیگرینی 
داشت:  اظهار  بعدی  وانتقاالت  نقل  بازار 
فصل  برای  برنامه هایم  درباره  نمی خواهم 
آینده صحبت کنم چون باید این فصل را 
به پایان برسانیم. ما اول باید فصل را تمام 
کنیم و وضعیت بازیکنان مان را بر اساس 
آنالیز  دارند  فصل  پایان  تا  که  عملکردی 
کنیم. پس حاال زمان مناسبی برای حرف 

زدن درباره این موضوع نیست.
رئال  و  ماالگا  تیم های  پیشین  سرمربی 
حاضر  حال  در  که  کرد  تأکید  مادرید 
که  است  جایگاهی  دغدغه اش  مهمترین 
شاگردان او در جدول رده بندی این فصل 

لیگ برتر دارند.
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هازارد:
 قهـرمانـی در مشـت چلـسی است

رکوردشکنی رونالدو و پیوستن

 به باشگاه 300 تایی ها

پیگرینی: 

منچسترسیتی باید بازیکن بزرگ بخرد

نیمار معتقد است دیدار با پاری سن ژرمن 
در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فینال 

زودرس این رقابت ها است.
از  یکی  در  ژرمن  سن  پاری  و  بارسلونا 
یک  مرحله  دیدارهای  ترین  حساس 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر هم 

به میدان می روند.
گفت:  بارسلونا  برزیلی  پدیده  نیمار 
دیداری بسیار حساس برابر پاریس داریم 
و به خوبی می دانیم که این بازی با تمام 
دیدار  این  فرق می کند.  ما  قبل  بازی های 
است.آنها  قهرمانان  لیگ  زودرس  فینال 
قهرمانی  مدعی  و  دارند  زیادی  بازیکنان 
موضوع  این  به  حواسمان  باید  و  هستند 

باشد. 
هفته گذشته نیمار کاپیتان جوان تیم ملی 
ملو  فیلیپه  و  میراندا  ژائو  از  باالتر  برزیل 
جایزه موسوم به Samba Gold را 

 Sambaّ فرانسویه  اتحادیه  سوی  از 
این  است  کرد.گفتنی  دریافت   Foot
جایزه که به برترین بازیکن برزیلی شاغل 
سال  از  شود،  می  اعطا  اروپا  فوتبال  در 
پایه گذاری شده و در دوره های   ۲۰۰8
فابیانو  لوئیز   ،)۲۰۰8( کاکا  به  آن  پیشین 
سیلوا  تیاگو  و   )۲۰۱۰( مایکون   ،)۲۰۰۹(
گرفته  تعلق   )۲۰۱۳ و   ۲۰۱۲  ،۲۰۱۱(

است.
می  روزی  آیا  دانم  نمی  داد:  ادامه  نیمار 
کریستیانو  و  مسی  لیونل  سطح  به  توانم 
رونالدو برسم یا نه. این دو بازیکن بهترین 

بازیکنان حال حاضر فوتبال جهان هستند. 
من نهایت تالش خود را می کنم که روز 
نمی دانم  حال  این  با  شوم،  بهتر  روز  به 
دو  این  سطح  به  می توانم  زمانی  چه  که 
بازیکن برسم.همه چیز به زمان نیاز دارد. 
من بازی خود را در سانتوس شروع کردم 
را  خوبی  بازیهای  تیم  این  با  توانستم  و 
به نمایش بگذارم اما دوست داشتم وارد 
خاطر  همین  به  و  شوم  جدیدی  تجربه 
را  خود  شانس  تا  شدم  جدا  تیم  این  از 
در فوتبال اروپا آزمایش کنم. حاال بسیار 
خوشحالم که در تیم بزرگی چون بارسلونا 
بازی می کنم و می خواهم با این تیم به 

موفقیت های بزرگی دست یابم.
نیمار هر چند بازیکن بسیار جوانی است 
تیم  سرمربی  دونگا  کارلوس  حال  این  با 
به  را  کاپیتانی  بازوبند  برزیل  فوتبال  ملی 
او داده است. نیمار امیدوار است که با تیم 
را  خوبی  روزهای  کشورش  فوتبال  ملی 
تجربه کند. او گفت: نمی دانم چرا دونگا 
بازوبند کاپیتانی را به من داد. این سوالی 
است که جواب دادن آن برای من بسیار 
سخت است. نمی خواهم از نقاط مثبت و 
منفی این اقدام دونگا سخن به میان آورم 
تنها می توانم بگویم که افتخار می کنم که 
من  به  را  مسئولیت سنگینی  دونگا چنین 
داده است. نهایت تالش خود را می کنم تا 
بهترین بازیها را با تیم ملی فوتبال برزیل 
دونگا  اعتماد  جواب  و  گذارم  نمایش  به 

را بدهم.

بال کناری چلسی می گوید قهرمانی در مشت چلسی است و آبی های لندن باید خیلی زود قهرمانی را 
جشن بگیرند.

چلسی پس از فتح جام اتحادیه می خواهد دومین جام فصل را نیز کسب کند. آنها با یک بازی کمتر 
و 7 امتیاز اختالف با تیم دوم جدول در صدر جا خوش کرده اند و پس از برد برابر استوک سیتی باید 

خودشان را برای بازی با کوئینز پارک رنجرز آماده کنند.
ادن هازارد درباره شانس قهرمانی تیمش در این فصل گفت: به خودمان اطمینان داریم. در حال حاضر 
صدرنشین هستیم و هدفمان پیروزی در همه دیدارهای پیش رویمان است. می توانم بگویم که قهرمانی 

در مشت ماست و قصد داریم آن را در انتهای فصل به هواداران تقدیم کنیم.
بازی مقابل استوک فرصت های گل زیادی خلق کردیم.  اول  نیمه  ادامه داد: در  بلژیکی  بازیکن  این 
خیلی خوب فوتبال بازی کردیم اما فقط یک گل زدیم. در حالی که شایسته زدن دو یا سه گل بودیم. 
خوشحالم که در نیمه دوم با گل رمی تساوی را با برد عوض کردیم. او هر زمان که در زمین حضور 
دارد، گلزنی می کند و شایستگی های بسیاری دارد. مهم نیست که نتوانستیم گل های بیشتری بزنیم. 

مهم این است که پیروز شدیم و وظیفه خودمان را به خوبی انجام دادیم.
هازارد درباره جدایی دی بروین گفت: او بازیکن برزرگی است. مورینیو تصمیم گرفت که او جدا شود 
و به او بازی نداد. جدایی او تصمیم من نبود اما این را می دانستم که او توانایی بازی در چلسی را دارد 
چون قابلیت های شگرفی دارد. فکر می کنم در چلسی نسبت به ولفسبورگ تحت فشار بیشتری باشید. 
دوست داشتم که در کنار او بازی کنم اما او به دنبال بازی کردن به عنوان بازیکن ثابت بود و آن را به 
دست آورد. شما می توانید این مورد را درباره کورتوا هم ببینید. جدایی او ناراحت کننده بود اما بدون 

شک او حرفه ای موفق خواهد داشت.
هازارد درباره خواست مورینیو از خود گفت: مورینیو از من خواست آمار گلزنی ام را باال ببرم. خط 
حمله ما باید گل های بیشتری بزند و بیش از این ها پاسکاری کند. فکر می کنم آمار گلزنی  من برای این 
پایین است که در ایجاد موقعیت برای هم تیمی هایم نیز تالش می کنم و خطاهای زیادی روی من انجام 
می شود. ضربه های کاشته و پنالتی های زیادی را می توانم از بازیکنان حریف بگیرم. با این حال مورینیو 

از من خواسته است تا مانند مسی و رونالدو در هر مسابقه دو یا سه گل بزنم.
همچنین سزار آسپلیکوئتا با تمجید از هازارد گفت: وقتی از رونالدو و مسی صحبت می شود، از دو 
غول فعلی فوتبال صحبت می شود. ادن نیز بازیکن بزرگی است و جوان تر از آنهاست پس ظرفیت و 
جای بیشتری برای پیشرفت دارد. فکر می کنم که او در آینده می تواند توپ طال را ببرد چون کیفیت 
الزم را دارد اما این را هم می دانم که او تمرکزش بیشتر بر روی عناوین تیمی است تا جوایز انفرادی. 

با تمام این اوصاف او کیفیت و توانایی الزم برای گرفتن این جایزه را در سال های آینده دارد.
ادن هازارد این فصل نامزد اصلی کسب عنوان بهترین بازیکن لیگ جزیره است. او برای کسب این 

عنوان باید با نفراتی چون هری کین و داوید دخیا و آلکسیس سانچس و آگرو رقابت کند.

ورزش

ورزش

نیمار:
 بازی با پاریس فینال زودرس است
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پارلمان  امروز  جلسه  از  پیش  پاکستان  دفاع  وزیر 
این کشور به منظور بررسی احتمال مشارکت نظامی 
این کشور در یمن اعالم کرد ریاض از اسالم آباد 
سرباز  و  جنگی  کشتی های  نظامی،  هواپیماهای 

درخواست کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی از 
تحت  نظامی  ائتالف  به  تا  است  خواسته  پاکستان 

رهبری اش در یمن بپیوندد.
این در حالی است که مقامات پاکستانی مکرراً اعالم 
می کنند تا در برابر هرگونه تهدید علیه عربستان و 

تمامیت ارضی آن دست به دفاع خواهند زد.
پاکستان  در همین حال خواجه آصف، وزیر دفاع 
بدون اشاره مشخص به درخواست حضور نیروهای 
پاکستانی در ائتالف ضد یمن اظهار کرد: عربستان 
تقاضا  سرباز  همچنین  و  جنگی  کشتی های  ما  از 

کرده است.
این درخواست در حالی مطرح شده که دولت فعلی 
پاکستان به شدت به عربستان و کمک های مالی آن 
وابسته است. پاکستان برای جلوگیری از فروپاشی 
نیازمند  خارجی  مداوم  کمک های  به  اقتصادی اش 
است و عربستان تنها طی سال گذشته ۱.۵ میلیارد 

دالر به پاکستان اعطا کرد.
موجب  می تواند  ضدیمن  ائتالف  به  پیوستن  اما 
شود  پاکستان  در  مذهبی  و  قومی  درگیری های 
شیعه  پاکستان  جمعیت  درصد   ۵۰ حدود  چراکه 
هستند و در حال حاضر حمالت علیه شیعیان در 

پاکستان رو به افزایش است.
در همین حال افکار عمومی به صورت گسترده با 

پیوستن به ائتالف ضدیمنی مخالف است.
و  فعال  سرباز  میلیون   ۱.۵ حدود  تقریبًا  پاکستان 
ذخیره دارد. اما حدود یک سوم از این تعداد درگیر 
هستند.  افغانستان  مرز  در  ضدتروریستی  عملیات 
به  هند  با  مقابله  در  سربازان  این  از  دیگر  عده ای 
سر می برند و باقی مانده درگیر اجرای برنامه جدید 

ضدتروریستی دولت هستند.
تحلیلگران،  از  بسیاری  گفته  به  حال  همین  در 
پاکستان  برای  ویژه ای«  »دولت  عربستان  اگر  حتی 
ممکن  یمن  در  اسالم آباد  دخالت  نشود،  محسوب 

است دور از عقل باشد.
این درخواست می تواند نخست وزیر پاکستان را در 
مقابل مردم هراسان از جنگ این کشور به مخمصه 

و دردسر بیندازد.
از زمانی که عربستان از دولت پاکستان خواسته تا 
به ائتالف نظامی تحت رهبری ریاض علیه حوثی ها 

در یمن بپیوندد، نواز شریف، نخست وزیر پاکستان 
که  حالی  در  و  گرفته  پیش  در  احتیاطی  اقدامات 
مکرر می گوید در مقابل هرگونه تهدید از تمامیت 
به ماهیت  انسجام ارضی عربستان دفاع می کند،  و 

چگونگی این دفاع اشاره ای نکرده است.
خاورمیانه  موسسه  در  محقق  یک  رفیق،  عارف 
دولت  می گوید:  باره  این  در  واشنگتن  در  مستقر 
ایجاد رضایت و برآورده کردن  اسالم آباد به دنبال 
حداقل انتظارات عربستان است. البته بعید است که 
پاکستان دست به اقدامی معنا دار داخل یمن بزند و 

تنها به تقویت مرز عربستان می پردازد.
نواز شریف به عربستان مدیون است. عدم پرداخت 
مالیات در پاکستان که به امری شایع بدل شده، این 
کشور را مجبور می کند تا به صورت مداوم و منظم 
و برای جلوگیری از یک بحران اقتصادی به تزریق 
میالدی،  گذشته  سال  بزند.  دست  خارجی  پول 
داد.  پاکستان  به  دالر  میلیارد   ۱.۵ مبلغ  عربستان 
ریاض همچنین میزبان نواز شریف بود؛ زمانی که 
وی در کودتای نظامی ۱۹۹۹ توسط جنرال پرویز 

مشرف از قدرت برکنار شد.
اما پیوستن پاکستان به ائتالف تحت رهبری عربستان 
در یمن به معنای دامن زدن به یک درگیری فرقه ای 
در داخل است؛ کشوری که یک پنجم آن را شیعیان 
تشکیل می دهند و حمالت علیه شیعیان رو به رشد 
منجر  کشور  بی ثباتی  به  هم  بلندمدت  در  و  است 

می شود.
در  ضدحوثی ها  ائتالف  این  در  اسالم آباد  مداخله 
خواهد  منجر  ایران  دولت  خشم  به  احتماالً  یمن 
شد؛ کشوری که مرزهایی طوالنی با پاکستان دارد 
امان  در  پاکستانی   شبه نظامیان  اقدامات  از  خود  و 

نیست. مرزهای اصلی دیگر پاکستان با هندوستان 
و افغانستان است؛ کشورهایی که سربازان پاکستان 
از گذشته عملیات ضدطالبان در آنها انجام داده و 

می دهند.
نیز  پاکستان  مردم  اکثر  که  است  حالی  در  این 
مخالف مداخله کشورشان در عملیات عربستان در 

یمن هستند.
است:  آمده  تریبیون  اکسپرس  در سرمقاله روزنامه 
مستخدم  و  ندیمه  پاکستان  که  شویم  یادآور  باید 

عربستان نیست.
بسیاری از تحلیلگران می گویند که ارتش پاکستان 
ارتش  ژنرال های  اما  بزند.  را  نهایی  حرف  باید 
 ۱.۵ به  قریب  پاکستان  هستند.  ساکت  همچنان 
میلیون سرباز فعال و ذخیره دارد اما حدود یک سوم 
آنها در مرزهای افغانستان هستند و مابقی در مرز 
با هندوستان مستقر شده اند. همچنین تعدادی دیگر 
از سربازان هم در برنامه مقابله با تروریسم جدید 

پاکستان به کار برده می شوند.
محمدعلی دورانی، جنرال بازنشسته و مشاور سابق 
حتی  می گوید:  باره  این  در  پاکستان  ملی  امنیت 
و  برای دولت  ویژه  اگر هم عربستان یک دوست 
یمن  در  اسالم آباد  مداخله  باشد،  پاکستان  ارتش 

غیرهوشمندانه است.
وی افزود: اگر اسالم آباد خواهان دفاع از عربستان 
شده،  متعهد  که  همانطور  است،  تهاجم  مقابل  در 
به نظرم باید در اعزام سربازان خود به یمن تعلل 
کند. اعزام سرباز به یک کشور ثالث اقدامی از روی 
بی احتیاطی است. هر راه دیگری برای پاکستان یک 

انتخاب کامال وحشتناک است.

عربستان دست به دامن پاکستان شد روسیه به تاجیکستان در مبارزه 

با داعش کمک نظامی می کند

مسکو  داد،  گزارش  روسیه  اقتصادی  روزنامه های  از  یکی 
آماده است برای تاجیکستان که در حال حاضر از سوی گروه 
تروریستی داعش مورد تهدید قرار گرفته، تسلیحات و تجهیزات 

نظامی به ارزش ۲ / ۱ میلیارد دالر فراهم کند.
ارتش  ستاد  در  ناشناس  منابع  از  نقل  به  کومرسانت  روزنامه 
به  مسکو  شده  برنامه ریزی  نظامی  کمک  میزان  نوشت،  روسیه 
تاجیکستان می تواند ظرف چند سال آتی به 7۰ میلیارد روبل )۲ 

/ ۱ میلیارد دالر( برسد.
تسلیحات  شامل  تجهیزات  و  سالح ها  این  افزودند،  منابع  این 
و مهمات شخصی، سیستم های ارتباطی، هواپیماها، سیستم های 
سخت  کمک  این  اعظم  بخش  هستند.  موشک   و  توپخانه ای 

افزارهای دست دوم نیروهای روسیه هستند.
ارتش  بروزرسانی  بزرگ  برنامه  یک  از  بخشی  کمک  این 
تاجیکستان است که در سال ۲۰۱۴ میالدی میان مسکو و دوشنبه 
امضا شد. هدف اصلی تقویت و حمایت از مرز میان تاجیکستان 
نیروهای  از خروج  به ویژه پس  این وظیفه  افغانستان است.  و 
ائتالف از افغانستان و افزایش تهدید گروه ترورسیتی داعش به 

امری حیاتی تبدیل شده است.
سال  مارس  اوایل  روسیه  دفاع  وزیر  معاون  آنتونف،  آناتولی 
به  روسیه  جاسوسان  گفت:  خبرنگاران  به  میالدی  جاری 
نزدیکی  در  داعش  گروه های  فعالیت   افزایش  درباره  اطالعاتی 
مرز  نزدیکی  در  ویژه  به  و  روسیه  فدراسیون  جنوبی  مرزهای 
با  مقابله  برای  روسیه  یافته اند.  دست  تاجیکستان  افغانستان- 
این تهدید پایگاه های نظامی اش در تاجیکستان و قرقیزستان را 

تقویت کرده است.
در  نیز  روسیه  امنیت  شورای  رئیس  پاتروشف،  نیکوالی 
در  را  بیشتری  اقدامات  دارد  قصد  روسیه  گفت:  مصاحبه ای 
مبارزه با داعش با شرکایش در سازمان  همکاری های شانگهای 

انجام دهد.
در  آمریکا  با  همکاری  خواستار  همچنین  روسیه  افزود:  وی 

مبارزه با داعش است.
روسیه درحال حاضر پایگاه نظامی خود متشکل از 7۰۰۰ پرسنل 

را در نزدیکی پایتخت تاجیکستان حفظ کرده است.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
شماره موقعیت اعالن در روزنامه

قسمت باالی صفحه کنار لوگو 60 $ 48 $ 36 $
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 7روز $ 400 برای 14روز $ 600 برای 30 روز $ 1200

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر
مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر
نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

از 1 الی30 روز از 31 الی 80 روز 20% تخفیف اندازهبرای 180 روز 40% تخفیف
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm
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16/25 cm
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2
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5
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