
داعش  رهبر  برای  سرگشاده  نامه یی  در  افغانستان  طالبان 
»صف  افغانستان  در  نباید  گروه  این  است  داده  هشدار 
که  می گویند  تحلیل گران  دهد.  تشکیل  طالبان«  از  جدایی 
داعش  شناختن  رسمیت  به  معنای  به  طالبان  اقدام  این 
است. تحلیلگران می گویند که طالبان می خواهند که رابطه 

حسنه یی با داعش برقرار کنند. 
به گفته تحلیلگران طالبان در این نامه به داعش فهمانده اند 
که می توانند بدون جنگ با طالبان، برنامه های شان را در 
منطقه عملی کنند و طالبان مانع کار آنان نمی شود؛ اما در 

افغانستان فرصت ها را از طالبان نکیرند.
یک روزنامه نگاری که نخواست نامش گرفته شود می گوید 
که نامه مالعمر به رهبر داعش یک حرکت دیپلوماتیک میان 
دو گروه ایدئولوژیک است و سازمان استخبارات پاکستان 

می تواند رابطه طالب و داعش را بهبود ببخشد.
البغدادی، رهبر داعش تاکید  ابوبکر  نامه به  این  طالبان در 
در  داعش  حضور  و  موازی  خط  به  نیاز  که  است  کرده 

افغانستان نیست.
را  داعش  خیر  دینی  اخوت  نگاه  »از  که  گفته اند  طالبان 

می خواهند و از این گروه نیز تقاضای عمل بالمثل دارند.«

این گروه از داعش خواسته  است که با آنان همکاری کنند 
نه آن که »دست به تصمیم هایی بزنند که مایۀ ناخشنودی شان 

شده و سبب از بین رفتن محبت شود.«
شده  نوشته  داعش  به  طالبان  سوی  از  که  نامه یی  در 
آمده است: »رفقای شما نباید کاری کنند که رخنه در صف 
مجاهدین ایجاد شده و امید و آرزوهای دشمنان ما که همانا 
است،  اسالمی  امارت  در  رخنه  ایجاد  و  انداختن  فاصله  

صورت پذیرد.«
گروه طالبان هم چنان به داعش گفته اند که فعالیت  در یک 
صف واحد در افغانستان را...                  ادامه صفحه 6
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آمـاده باش نیروهـای روسـی 
در مرزهای افغانستان

حامد کرزی در گفت وگو با نیویارک تایمز از نداشتن برنامه 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  حضور  برای  مشخص 

۲۰۱۹ این کشور خبر داد.
نیویارک  به  افغانستان  سابق  رییس جمهور  کرزی  حامد 
تایمز گفته است: نه در حال حاضر در سیاست و حکومت 
انتخابات  در  است  قرار  نه  و  دارد  فعال  نقش  افغانستان 

ریاست جمهوری ۲۰۱۹ میالدی شرکت کند.
وی همچنین افزوده است: با...                  ادامه صفحه 6

سرطان  اول  از  پس  مجلس  کار  ادامه  مورد  در  سنا  مجلس  اعضای 
دیدگاه های متفاوتی دارند. برخی از سناتوران نسبت به ادامه کار مجلس 
برعدم  دیگر  شماری  اما  می دهند؛   نشان  نرمش  سرطان،   اول  از  پس 

مشروعیت مجلس پس از اول سرطان تاکید دارند.
محمدحسن هوتک یک عضو مجلس سنا گفت: »مجلس سنا، حقوقدانان 
و نهادهای مختلف در خصوص ادامه کاری مجلس ابراز نظر کرده اند؛ 
برخی ها می گویند که مجلس پس از اول سرطان می تواند به کارش ادامه 
دهد؛  اما برخی دیگر می گویند که ادامه کار مجلس غیر مشروع است«.

اعالم کرده  این خصوص  نیز در  افزود که رییس جمهور  آقای هوتک 
که در پی راه حل است....                                    ادامه صفحه 6

تا  است  تالش  در  که  می گوید  شهرسازی  وزیر 
زمینۀ  جدید  آپارتمان های  و  شهرک ها  اعمار  با 
دسترسی همه اقشار جامعه به مسکن مناسب را با 

اقساط درازمدت فراهم سازد.
در  شهرسازی  وزیر  نادری  منصور  سیدسعادت 
برنامۀ  ارایه  حین  کابل  در  خبری  نشست  یک 
صدروز کاری این وزارت گفت که با اعمار این 
آپارتمان ها همه اقشار جامعه می توانند با پرداخت 
مبلغی اندک و در اقساط درازمدت، صاحب خانه 

شوند.
طول  در  »متاسفانه  نمود:  تصریح  نادری  آقای 
سیزده سال گذشته هیچ نوع توجهی برای مسکن 

قابل استطاعت با اقساط دراز مدت صورت نگرفته 
است؛ آپارتمان هایی که در افغانستان در طول ۱۳ 
سال گذشته چه دولتی و خصوصی ساخته شده اند، 
برای دو قشر بوده، یکی برای کسانی که ثروتمند 

هستند و دیگر برای کسانی که خانه داشتند«.
قابل  مسکن  باالی  توجه  نوع  »هیچ  افزود:  وی 
اند صورت  مستحق  کسانی که  برای  و  استطاعت 
نگرفته است؛ مسکن قابل استطاعت از اولویت های 
کاری ماست؛ ما امیدواریم تا با نرخ ۱۵ تا ۲۵ هزار 
با  بسازیم  را  استطاعت  قابل  مسکن  بتوانیم  دالر 
بتوانند  تا مستحقین  ساله،  و ۳۰  اقساط ۲۵ ساله 
در بین ۳ تا ۶ هزار افغانی ماهوار صاحب مسکن 

شوند«.
شهری،  مدیریت  نظام  اصالح  شهرسازی،  وزیر 
برنامۀ ملی شهر۱ی،...                ادامه صفحه 6
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طی  ناروی  پایتخت  اسلو  دومین بار  برای 
گفت وگوهای  نشسِت  شاهد  اخیر  هفته های 
طالبان  گروه  و  افغانستان  هیأت  میان  صلح 
به  کشور  زناِن  از  هیأتی  این،  از  پیش  است. 
طالبان  گروه  از  هیأتی  با  و  کردند  سفر  اسلو 
عضو  بارکزی  شکریه  نشستند.  گفت وگو  به 
مجلس نماینده گان پس از نشسِت اسلو اعالم 
کرد که هیأت افغانستان با شجاعت از وضعیِت 
زنان در این کشور دفاع کرد و دیدگاه های خود 

را به جانب مقابل رساند. 
حاال اما در حاشیۀ نشسِت ساالنۀ مجمع اسلو به 
نامِ »میانجی گری برای صلح« قرار است هیأت 
گروه  نماینده گان  با  افغانستان  از  بلندپایه یی 
جنبۀ  نیز  دیدار  این  کند. هرچند  دیدار  طالبان 
رسمی ندارد، اما به دلیل اعضای شرکت کننده 
می تواند از اهمیت سیاسِی الزم برخودار باشد. 
ریاست  معاون  محقق  محمد  نشست،  این  در 
ریاست  پیشیِن  معاون  قانونی  یونس  اجرایی، 
وزارت  معاون  کرزی  حکمت  و  جمهوری 
خارجه، اعضای هیأِت شش نفرۀ نشست اسلو 

استند. 
بر اساس گزارش ها، آقای محقق که ریاست این 
هیأت را به عهده دارد، پیام رییس جمهوری و 
می رساند.  طالبان  هیأت  به  را  اجرایی  رییس 
سراِن  پیام  جزییات  که  نیست  معلوم  هنوز 
چه  حاوی  طالبان  برای  ملی  وحدت  دولت 
نکاتی است، اما واضح است که همان سخنان 

و خواست های قبلی بازهم تکرار می شود. 
دولت افغانستان در حالی به شدت به این گونه 
به  طالبان  گروه  که  بسته  امید  گفت وگوها 
اجرای  بر  مبنی  افغانستان  دولِت  درخواست 
آتش بس در جریان ماه مبارک رمضان پاسِخ رد 
داده است. طالبان نشان داده که قادر است دو 
جریان را موازی باهم پیش ببرد. از یک طرف 
آتش جنگ و ویران گری را ادامه دهد و دیگر 
نامِ  زیر  وقت کشی  برای  را  هیأت هایی  این که 
گفت وگوهای صلح به کشورهای مختلف اعزام 
کند. با دریغ که دولت افغانستان در مسالۀ صلح، 
همان سیاسِت شکست خوردۀ رییس جمهورِی 
پیشین را در پیش گرفته است؛ سیاستی که در 
بیشتر از یک دهه نه تنها به نتیجه یی منتج نشد 

که تبعات خطرناک آن، کل جامعه را فرا گرفت. 
طالبان به دلیِل سیاست های آقای کرزی به یک 
که  شدند  تبدیل  نظامی  و  سیاسی  فعال  گروه 
گرفتن حاکمیت  بر سر  آن  دعوای  عادی ترین 
ورود  نخسِت  سال های  در  که  طالبان  است. 
سربازان خارجی به کشور در آستانۀ مضمحل 
شدِن کامل قرار گرفته بودند، به زودی توانستند 
به وضعیت درهم ریختۀ خود سروسامان بدهند 
و جنگ جویاِن بیشتری را وارد صف های خود 
طالبان  سیاست ها،  همان  یمن  به  حاال  سازند. 
دیگر یک گروه تروریست و قاتِل مردم نیستند. 
نیز هواخواهاِن خود  نظام  این گروه در داخل 
اهداِف  از سیاست و  را دارد و برخی ها عماًل 
طالبان حمایت می کنند. یکی از مقام های ارشد 
»جهاد«  را  طالبان  جنگ  صلح،  عالی  شورای 
نیروهای  که  زمانی  تا  می گوید  و  می خواند 
خارجی در افغانستان حضور دارند، این جنگ 

مشروعیت دارد. 
در  دولت  بی برنامه گی  اما  دیگر  موضوع 
گفت وگوهای صلح است. دولت جدید نیز هم 
مانند دولت پیشین، طرح مدون برای صلح در 
کشور ندارد. این دولت نیز به صورت تصادفی 
می گیرد.  مقطعی  تصمیم های  و  می کند  عمل 
یکی از انتقادهای اساسی یی که بر دولت وارد 
ناحیه است که دولت  این  از  می شود، همواره 
اجرایی  رییس  نمی کند.  عمل  شفاف  گونۀ  به 
دولت وحدت ملی نیز در یک سخنرانی اعالم 
در  پیشرفت ها  جزءِ  جزء  از  را  مردم  که  کرد 
زمینۀ گفت وگوهای صلح باخبر می سازد. ولی 
بحثی  صلح،  بحث  که  می کنند  انتقاد  برخی ها 
پیچیده است و نمی شود همه چیز را به اطالع 
مردم رساند تا زمانی که به یک نتیجه نرسیده 

باشد. 
است.  افتاده  اتفاق  عمیقی  غلط فهمی  این جا 
می کنند  فکر  دولت  اعضای  از  شماری  گویا 
منظور از شفافیت در روند صلح این است که 
اگر امشب اتفاقی در این مورد افتاد، فردا رییس 
جمهوری و یا رییس اجرایی مو به مو جزییاِت 
آن را در اختیار رسانه ها بگذارد. چنین نیست و 
همه می دانند که برخی مسایل در گفت وگوهای 
نمی شود  الزم،  زماِن  تا  که  دارند  وجود  صلح 

در مورد آن ها صحبت کرد. اما وقتی از بحِث 
شفافیت در روند صلح یاد می شود، این مسأله 
معطوف به داشتِن برنامه و طرِح از قبل سنجیده 
به  استراتژی صلح  مبنای آن  بر  شده است که 
و  برنامه  چنین  موجودیت  در  می آید.  وجود 
اولویت های  که  می دانند  مردم  استراتژی یی 
و  دنبال می کند  را  اهدافی  دولت چیست، چه 
گفت وگو با هیأت های طالبان برای چه صورت 
کشورهای  دیگر  و  پاکستان  نقش  می گیرد، 
چه  دولت  و  چیست  روند  این  در  همسایه 

انتظاراتی از این کشورها دارد. 
به  استراتژی یی  چنین  حال  به  تا  متأسفانه 
صورِت مدون به وجود نیامده که مردم با طرح 

دولت برای تأمین صلح آشنا باشند. 
صورت  به  حرف هایی  گاهی  دولت  سراِن 
بوده  روشن گر  چندان  که  می کنند  مطرح  کلی 
تناقض آمیز  حرف ها  این  گاه  حتا  و  نمی تواند 
است. همین حاال وقتی چیزهایی درمورد روند 
صلح از رییس جمهوری و رییس اجرایی سوال 
شود، بدون شک این دو تن حرف هایی می زنند 
که در تناقض با هم قرار دارند. چرا؟!... چون 
برای  مدون  طرحی  دولتی  ارشد  مقام  دو  هر 
صلح ندارند و دیدگاه های مقطعِی خود را در 

این باره مطرح می کنند. 
با  که  می گفت  جمهوری  رییس  روز  یک 
طالبان در هر کجایی که خواسته باشند، حاضر 
بعد گفت که  است گفت وگو کند، چند وقت 
نیست  با طالبان مطرح  او گفت وگو  برنامۀ  در 
با  که  می دهد  ترجیح  خصوص  این  در  او  و 
پاکستان وارد گفت وگو شود. این سخنان عماًل 
می دهند  نشان  و  دارند  قرار  هم  با  تناقض  در 
که دولت هیچ طرح و برنامۀ مشخص و دقیقی 
نمی کند. پس می توان  دنبال  را در مورد صلح 
این دست  از  گفت وگوهایی  که  گرفت  نتیجه 
نمی توان  و  است  کوبیدن  هاون  در  آب  فقط 
انتظار داشت که چنین گفت وگوهایی منجر به 
یک  اما  شود.  کشور  در  ثبات  و  صلح  تأمین 
طالبان  که  داشت  بدون شک خواهد  دستاورد 
را به عنوان یک جریاِن مقاوم و آزادی خواه به 
جهان معرفی می کند و جنگ آن ها را در افکار 

عمومِی جهان مشروعیت می بخشد!  
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احمد عمران

وقت کشی های 
صلح با طالبان

 

هم زمان با فرا رسیدن ماه رمضان، قیمت مواد اولیه در پایتخت 
افغانستان  می یابد. شاید  افزایِش چشم گیر  بزرگ  و شهرهای 
قیمت ِ  رمضان،  ماه  رسیدن  فرا  با  که  باشد  منطقه  کشورِ  تنها 

اجناس در آن باال می رود.
با نزدیک شدن ماه مبارک  تا جایی که به یاد داریم، هرساله 
می  افزایش  گونۀ سرسام آور  به  مواد خوراکی  بهای  رمضان، 
رفتِن  بلند  علِت  دربارۀ  گونه گونی  اظهاراِت  همه ساله  یابد. 
بهای مواد خوراکی از سوی مقام های حکومتی و فروشنده ها 
رفتِن  بلند  و  کشور  در  سیاسی  بی نظمِی  حاال  اما  می شنویم؛ 
ارزش دالر در برابر پول افغانی، عمده ترین دلیِل افزایش قیمِت 

مواد خوراکی در آستانۀ ماه مبارک رمضان خوانده می شود.
افزایش قیمت مواد  انتقاد از  با  هر رمضان، شهرونداِن کشور 
خوراکی در بازارها، از حکومت می خواهند که برای جلوگیری 
از این وضعیت دست به کار شود؛ اما امسال دیده می شود که 
حکومِت جدید در این زمینه همانند سایر عرصه ها بی برنامه 

و ناتوان است. 
تقصیری  زمینه  این  در  مغازه داران  و  فروشنده گان  مسلمًا 
از دست و  فراتر  از جاهایی  افزایِش قیمت  این  ندارند؛ زیرا 
صالحیِت ُخرده فروشان آب می خورد. به این ترتیب که با بلند 
رفتِن دالر در برابر افغانی و نیز افزایش نرخ گمرک، آن ها نیز 
اجناِس خود را گران تر می خرند و ناگزیر گران تر می فروشند. 
اگرچه هم مسووالن و هم مردم می گویند که دلیل افزایش مواد 
خوراکی در آستانۀ فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بلند رفتن 
ارزش دالر در مقابل پول افغانی است، ولی دولت تا کنون هیچ 
برنامه یی برای جلوگیری از سقوط ارزش افغانی در برابر دالر 
نداشته و تازه اگر هم این مشکل حل شود، نرخ مواد غذایی 

به ساده گی در ماه مبارک رمضان کاهش نمی یابد. 
ماه  در  خوراکی  مواد  بهای  رفتن  بلند  که  کرده  ثابت  تجربه 
مبارک رمضان در افغانستان به یک فرهنِگ سیئه تبدیل شده؛ 
کنترِل  ماه  این  در  اسالمی  کشورهای  سایر  در  که  حالی  در 
دولت ها کوشش  و حتا  دارد  اجناس وجود  نرخ  بر  شدیدی 
وارد  گذشته  از  سبک تر  قیمتی  با  را  خوراکی   مواد  می کنند 

بازارها کنند. 
اولیه  برنامۀ دولتی برای کنترول قیمِت مواد  نبود  بدون شک 
در افغانستان و نیز ضعِف فرهنگ و اخالِق اسالمی در کشور 
سبب شده است که هر ساله در ماه مبارک رمضان قیمت ها 

افزایش یابد. 
به هر صورت، فردا روز اوِل ماه مبارِک رمضان است و دولت 
اگر اراده کند، با نظارت جدی بر فعالیِت اقتصادِی تجارِ مواد 
مواد خوراکی  قیمِت  بی رویۀ  افزایِش  می تواند جلو  خوراکی 
را بگیرد. جدا از بحث نظارت، شایسته است که خود تاجران 
مبارک  ماه  در  خوارکی  و  اولیه  مواد  کالِن  واردکننده گاِن  و 
رمضان،  از اخالق و عطوفِت اسالمی کار بگیرند و عالوه بر 
خواهاِن  خدا  میهمانی  ماه  در  استثنائًا  گران فروشی،  از  پرهیز 
بهرۀ کمتری از کاالهای تجاری خود شوند و این گونه در این 

ماه مبارک غریبان را یاری رسانند.
کشور  یک  عنوان  به  افغانستان  که  است  مبرهن  همه گان  بر 
نیازِ  از مواد خوراکِی مورد   مصرفی، همه ساله بخش بزرگی 
خود را از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان وارد می کند 
اقتصادِی کشور  بازار، سیاست رسمی  اقتصاد  نیز سیاست  و 
بی نظمِی  به  خود  خودِی  به  عامل  دو  این  می شود.  قلمداد 
قیمت ها و تورم می انجامد. اما با آن هم اسالمی بودن و عمِق 
فقر و بی چاره گی افغانستان، ایجاب می کند که دولت و تاجران 
مواد خوراکی در کشورِ ما هر کدام به نوبۀ خود مراعاِت مردم 
را بکنند و به ویژه در ماه میهمانی خدا برای کمک به هم میهناِن 
که  بگیرند  نظر  در  را  تمهیداتی  و  سیاست ها  مومِن خویش، 
از تورم جلوگیری شود. به گونۀ مثال دولت می تواند در ماه 
رمضان، نرخ گمرک و مالیاِت کاالها را کاهش دهد و تاجران 
نیز می توانند سود کمتری برای اجناِس خود در نظر بگیرند. 
حتا دولت می تواند در ماه رمضان، یارانه هایی را بر برخی اقالمِ 

مهِم خوراکی وضع کند.
مسلمًا ما فرسنگ ها با اخالق و عطوفِت اسالمی و مدیریِت 
اقتصادی فاصله داریم، ماه رمضان بهترین فرصت برای دولت 
و مردمِ ماست تا این فاصله را پُر سازند و در هر دو عرصه به 

بازنگری و خالقیت دست یابند.

ماه رمضان
 و بازهم افزایش قیمت ها
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 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری اعالم کرده 
که مژگان مصطفوی از سوی رئیس جمهوری به عنوان 
شده  تعیین  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 

است.
مصطفوی  خانم  که  است  آمده  اداره  این  خبرنامه  در 
حکم  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  پیشنهاد  اساس  بر 
و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  جمهوری  ریاست 

فرهنگ شده است.
دارای  مصطفوی  مژگان  سیده  خبرنامه،  اساس  بر 
عرصه  در  خوب  تجربه  از  و  بوده  عالی  تحصیالت 

رسانه ها برخوردار است.
خانم مصطفوی از رشته علوم ارتباطات و ژورنالیزم فارغ 
التحصیل شده و سال ها در دانشکده ژورنالیزم دانشگاه 

کابل استاد بود.
مصطفوی پیش از این به عنوان معین وزارت امور زنان 

کار می کرده است.
که  شد  انتخاب  نشراتی  معین  عنوان  به  آن  از  پس  او 
این  از  جمهوری  ریاست  دستور  به  زاده  حسن  سمین 

سمت برکنار شد.
خانم حسن زاده به دنبال انتشار پست فیس بوکی که در 
توجیه قتل فرخنده نوشته بود از سمت معینیت نشراتی 

وزارت اطالعات و فرهنگ برکنار شد.

امروز عمران خان 
مهـمان داکـتر عبـداهلل است

انصاف  تحریک  حزب  رهبر  خان  عمران 
اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  دعوت  به  پاکستان 
حکومت وحدت ملی افغانستان قرار است امروز 

)چهارشنبه( وارد کابل شود.
خان  عمران  پوینت«،  »اردو  روزنامه  گزارش  به 
همراه با شاه محمود قریشی معاون رییس حزب 
مقامات  با  افغانستان  به  انصاف در سفر  تحریک 

این کشور گفت وگو خواهد کرد.
این درحالی است که چندی قبل وی اقدام طالبان 

را در افغانستان جهاد عنوان کرده بود.
پیش از این، مقامات دولتی و نظامی پاکستان برای 
بهبود روابط با افغانستان چندین بار به کابل سفر 
با  نیز   کرده اند و قرار است تفاهمنامه اطالعاتی 

دولت کابل به امضا برسانند.
خان  عمران  دیدار  که  معتقدند  کارشناسان 
در  پاکستان  دولت  اپوزیسیون  مهمترین  رهبر 
ایالت  از  افغانستان  پناهنده گان  اخراج  عدم 
دولت  همچنین  و  است  موثر  خیبرپختونخواه 
با  روابط  بهبود  بدنبال  افغانستان  ملی  وحدت 

احزاب اپوزیسیون دولت پاکستان است.
با توجه به سابقه عمران خان رهبر حزب تحریک 
قبل  چندی  وی  افغانستان،  با  رابطه  در  انصاف 
»جهاد«  افغانستان  در  جاری  جنگ  که  بود  گفته 
است که با انتقاد شدید مقامات دولتی، سیاسی و 

دینی افغانستان روبرو شده بود.
را  خان  عمران  گفته های  افغانستان  کارشناسان 
اطالعاتی دانسته بود و اعالم کرده بود که سخنان 

وی مداخله در امور داخلی کشور است.
نیروهای  علیه  مبارزه  درباره  سخنان عمران خان 

خارجی افغانستان که رسانه ها به نقل از وی جهاد 
در  طالبان  با  همسویی  نوعی  کرده اند،  توصیف 

مناطق قبایلی ارزیابی شده بود.
مقامات ایالت خیبرپختونخواه که بیشتر زیر نفوذ 
حزب »تحریک انصاف« به رهبری »عمران خان« 
افغان یک ماه  پناهنده گان  به  قبل  هستند، چندی 

فرصت ترک این ایالت را داده بودند.
مشتاق غنی وزیر اطالع رسانی دولت ایالتی خیبر 
مدرسه  به  تروریستی  حمله  از  پس  پختونخواه، 
غیرانتفاعی ارتش در شهر »پیشاور« به رسانه های 
محلی گفته بود که پناهنده گان افغان تا ماه آینده 

از این ایالت اخراج خواهند شد.
خیبر  ایالت  سروزیر  پرویزختک  آن،  از  پس 
پختونخواه، نیز از دولت مرکزی پاکستان خواسته 
اخراج  ایالت  این  از  را  افغان  شهروندان  تا  بود 

کنند.
تحریک  حزب  رهبر  خان  عمران  براین،  عالوه 
که  بود  گفته  پیش  مدتی  نیز  پاکستان  انصاف 
۵۰۰ هزار پناهنده غیرقانونی افغانستان در ایالت 
اخراج  باید  که  می کنند  زنده گی  خیبرپختونخواه 
شوند و برای خروج پناهنده گان قانونی نیز باید 

برنامه ریزی شود.

مژگان مصطفوی 
معین نشراتی وزارت 
اطالعات و فرهنگ شد

کشته و زخمی شدن پنج 
طالب در قره باغ

دولت وحدت ملی:

در اسلـو بـرای مذاکـرات صلـح بسترسـازی مـی شـود
یک هیات بلندپایه حکومتی از کابل به اسلو پایتخت ناروی رفته تا در نشستی که یکی 
از محورهای اصلی آن صلح در افغانستان است شرکت کند. همچنین طالبان نیز تایید 

کرده است که هیأت اش در این کنفرانس شرکت می کند.
 در ترکیب هیأت حکومت افغانستان محمد محقق معاون دوم رییس اجراییه، حکمت 
کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، یونس قانونی رییس پیشین ولسی جرگه، انوارالحق 
احدی وزیر پیشین تجارت، حسن بانو غضنفر وزیر پیشین امور زنان و فرهاداهلل فرهاد 

عضو شورای عالی صلح حضور دارند.
مقام ها در حکومت افغانستان می گویند که این هیات به دعوت رسمی ناروی به منظور 
اشتراک در نشست ساالنه »مجمع اسلو« به آن کشور سفر کرده است. ناوری این نشست 
را همه ساله به منظور بررسی راه های رسیدن به صلح در نقاط مختلف جهان برگزار 

می کند.
شورای عالی صلح گفته است که این نشست، به معنای آغاز مذاکرات رسمی با طالبان 
گفتگوی  عنوان  به  آن  از  که  نشستی  هیچ  هنوز  که  گفته اند  این شورا  اعضای  نیست. 

رسمی با طالبان یاد شود، برگزار نشده است.
بورگ بریند، وزیر خارجه ناروی گفت که در این نشست برنامه ای برای گفتگوی رسمی 
صلح افغانستان وجود ندارد، اما »اگر می خواهید به صلح دست یابید، پس آن هایی که 

باهم اختالف دارند باید با یک دیگر صحبت کنند.«
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان گفته است که یک هیأت سه نفری این گروه در 
این نشست در ناروی شرکت کرده است، اما گزارش ها در مورد دیدار آن ها با نمایندگان 

حکومت افغانستان »نادرست« است.
مقام های حکومتی نیز می گویند این نشست به معنای آغاز مذاکرات رسمی بین حکومت 
در  جوزا   ۲۶ شنبه  سه  روز  اجراییه  رییس  مشاور  سانچارکی  فاضل  نیست.  طالبان  و 
حاشیه یک نشست در کابل به خبرنگاران گفت: »این مذاکرات غیررسمی است و با 
بیان  برای  که  است  این  هدف  می گیرد.  بین المللی صورت  نهادهای  برخی  مساعدت 

نظرات و دیدگاه های اطراف قضیه بسترسازی شود.«
آقای سانچارکی می گوید نشست رسمی صلح زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار خواهد 
شد اما او از زمان مشخص چنین نشستی سخن نگفت: »وقتی که هیأت ها به صورت 
رسمی از طرف دو آدرس معرفی می شوند این گفتگوها احتماال زیرنظر سازمان ملل 
متحد صورت می گیرد. نشست فعلی برای این است که دو طرف دیدگاه های یک دیگر 

را بدانند و بفهمند که تا رسیدن به صلح چه قدر فاصله وجود دارد.«
اما آگاهان مسایل سیاسی می گویند همه نشست هایی که تاکنون صورت گرفته، غیررسمی 

بوده و معلوم نیست که چنین نشست هایی چه نفعی برای صلح در افغانستان دارند.
به باور این آگاهان، افغانستان راه درازی تا رسیدن به صلح دارد زیرا از یک سو شورشیان 
یک گروه واحد نیستند و از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که حکومت افغانستان با 

کدام یک از جناح های طالبان صلح می کند.

از  رمضان دست  ماه  در جریان  تا  طالبان خواست  از  افغانستان  علمای  اخیرا شورای 
رد  طالبان  از سوی  افغانستان  علمای  این خواست  اما  کنند  آتش بس  و  بردارند  جنگ 
شد. طالبان گفتند نه تنها به جنگ پایان نمی دهند بلکه در ماه رمضان با شدت بیشتری 

عمل خواهند کرد.
نعیم نظری فعال حقوق بشر و آگاه مسایل سیاسی به این نظر است که با وجود برگزاری 
نشست های متعدد با طالبان، جنگ شدت یافته و مردم افغانستان هر روز قربانی می دهند: 
به خاطری که موضع  باشد،  نتیجه بخش  بتواند  مذاکرات  این  که  نیستیم  امیدوار  »زیاد 
اصلی طالبان دوام جنگ است نه حضور پای میز مذاکره و این که به توقعات صلح مردم 

افغانستان آن ها پاسخ مثبت دهند.«
داعش به جای طالبان؟

یکی از نگرانی های اصلی در مورد روند صلح این است که پروژه طالبان به پایان برسد 
و داعش با خشونت و خون ریزی بیشتر جایگزین این گروه خواهد شد. بنابراین حتا 
اگر طالبان با حکومت صلح کنند نیز در جنگ افغانستان تغییر رونما نخواهد شد. افرادی 

که تاکنون به داعش پیوسته اند جنگجویان پیشین گروه طالبان هستند.
»هنوز  نیست:  افغانستان  برای  هنوز خطر جدی  داعش  که  گفت  سانچارکی  آقای  اما 
داعش یک خطر جدی برای افغانستان به شمار نمی رود و ما امیدوار هستیم پس از این 
که معلومات کافی به دست آمد، یک همکاری داخلی، منطقه ای و جهانی برای سرکوب 

گروه های افراطی که قصد ناامن ساختن منطقه را دارند، صورت بگیرد.«
مقام های عالی رتبه حکومتی گفته اند که داعش در حال سربازگیری در افغانستان است و 
هنوز وارد جنگ تمام عیار نشده است. این در حالیست که در یک ماه اخیر جنگ های 

خونینی بین داعش و طالبان در ننگرهار و فراه صورت گرفته است.

طالبان بر قطار نیروهای ارتش ملی در ولسوالی قره باغ 
والیت غزنی حمله کرده و متحمل تلفات شدند.

نمایندۀ محافظت  جگرن محمد ضمیر،  مدیر هماهنگی 
عامه در والیت غزنی، به روزنامه ماندگار گفت که این 
ملی  ارتش  نیروهای  بر  دیروز  بجه  یازده  ساعت  حمله 
صورت گرفت که بر اثر تبادل آتش میان دو طرف، یک 

طالب زخمی و چهار نفر دیگرشان کشته شده اند.
منبع گفت که در میان کشته شده ها، خلیل فرمانده طالبان 

نیز بوده است.
منبع گفت که طالبان کشته ها و زخمی شان را به منطقه 

ملوکی در ولسوالی قره باغ غزنی، انتقال داده اند.
منبع گفت که سرگروپ طالبان در این حمله کسی به نام 

مالکوچی  بوده است.
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بازی خونین و پیچیده ای که نزدیک به نیم 
قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان 
این  است.  نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت، 
بدان معنا نیست که پایاِن این بازی به زودی 
و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ 
این  پایان  که  شده  روشن  نکته  این  ولی 
و  شدت  رفته رفته،  و  گردیده  آغاز  بازی 
سرعت می یابد و باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد 
کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
به  پیوند  در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و 
و  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی،  مناسبات 
به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ  در  حضور 
یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی،  یک  عنوان 
پیش بینی )با تأکید بر تفاوت پیش گویی و 

پیش بینی( مطرح می شود.
این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 
نوشته، پرسش هایی در ذهن مخاطب ایجاد 
می شود که عمدتًا با اشاراتی به بخش های 
ارایه  پاسخ ها  شد  خواهد  تالش  دیگر 
در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی  شوند؛ 
صورتی به دست می آید که از آغاز تا پایان، 
واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته  این  به 

نگریسته شود.  

امنیتی موجود  از سیستم های  افغانستان بخشی 
شرق  جنوب  اگر  نیست.  نیز  ما  منطقۀ  در 
آسیا  شمال  باالخره  و  آن  اقمار  و  چین  آسیا، 
سیستم های  عنوان  به  را  روسیه(  محوریت  )با 
امنیتِی رسمی یا غیر رسمی بپذیریم، افغانستان 
این سیستم ها شامل  از  کدام  هیچ  در محدودۀ 

نیست.
حضور امریکا و ناتو در افغانستان، سایۀ نوعی 
سیستم امنیتی را بر افغانستان پخش کرده است 
که نمی تواند برای یک دورۀ بسیار طوالنی، قابل 
افغانستان  است  نیاز  دلیل  این  به  باشد.  اعتماد 
بدون این که به هیچ کدام از سیستم های امنیتی 
نزدیک  روابط  همه  با  باشد،  وابسته  منطقه یی 
بازیگران  مقابل،  در  و  کند  قایم  استراتژیک  و 
را  دعواهای شان  این که  جای  به  منطقه یی 
از  کنند،  افغانستان حل  نام  به  بیایند در زمینی 
افغانستان به عنوان میدان منافِع مشترک استفاده 
ببرند و افغانستان هم بتواند سهم خویش را از 

این میان بردارد.
در این میان، نقش قدرت های نظامی - اقتصادی 
جهان نیز بسیار موثر خواهد بود. این قدرت ها 
با  افغانستان  رابطۀ  تضمین کننده گان  عنوان  به 
همسایه گانش و قدرت های منطقه یی می توانند 

عمل کنند.
افغانستان،  میدان  در  چندجانبه  رابطۀ  چنین 
می تواند سودآوری های کالن اقتصادی را برای 
در  و   کند  نصیب  رابطه،  این  طرف های  همۀ 
درک  را  فرصت  این  طرف ها  همۀ  که  حالی 
از  نخواهند  که  می رسد  نظر  به  بعید  می کنند، 
طریق هزینه کردن سرمایه، فکر، وقت و منابع 
انسانی، با سرعت و دقت، از یکدیگر در مسیر 

سود بردن از این فرصت ها پیشی بگیرند.
هرچند این به معنای پایاِن رقابت در محدودۀ 

منطقه یی و در سطِح جهانی نیست و نشانه هایی 
این  جیواستراتژیک  زمینۀ  در  که  دارد  وجود 
رقابت ها دوام خواهد کرد، اما مسلمًا در میدان 
میان  همکاری  جز  به  راهی  جیوایکانومیک، 
نخواهد  وجود  جهان  اقتصاد  اصلِی  مهره های 

داشت.

سهم افغانستان:
از  استفاده  به  آسیا  اقتصادی  قدرت های  نیاز 
جغرافیای افغانستان، این کشور را در موقعیتی 
زیربناهای  و  ساختارها  که  می دهد  قرار 
بتواند  که  یابد  توسعه  حدی  در  ترانزیتی اش 
منطقه  تجارِی  مبادالت  نیازهای  پاسخ گوی 
در  مرتبه یی  ده ها  افزایش  معنای  به  این  باشد؛ 
سیستم های حمل ونقِل جاده یی و ساخت وساز 
شبکۀ بزرگی از خط آهن در افغانستان خواهد 
جنوب شرق  آسیا،  شرق  میانه،  آسیای  که  بود 
کند.  وصل  به هم  را  آسیا  غرب  و  آسیا 
قدرت های اقتصادی منطقه برای استفاده از این 
مسیرها راهی به جز سرمایه گذاری های کالن در 

ساخِت آن ندارند.
چنان که قباًل هم اشارۀ کوتاهی صورت گرفت، 
شبکه های  به  تنها  افغانستان،  ترانزیتی  ظرفیت 
ایجاد  به  نیاز  و  شد  نخواهد  خالصه  زمینی 
هوایی یی  خطوط  و  فرودگاه ها  از  شبکه یی 
کاال  از  بزرگی  انتقاِل حجم  و  نقل  که ظرفیِت 
احساس  به شدت  نیز  باشد  داشته  را  مسافر  و 

می شود.
شبکه های  ایجاب  ترانزیتی،  موقعیت  این 
شبکه های  مانند  می کند؛  هم  را  ممد  یا  معاون 
لوژستیکی،  و  تخنیکی  خدمات  هوتل داری، 
فروشگاه های  استراحتی،  و  تفریحی  زمینه های 
کاالهای  به  ساده  دسترسی  برای  زنجیره یی 
توسعۀ  کنار  در  که  قبیل  این  از  و...  نیاز  مورد 
به  دستمزد،  افزایش  و  شغل  ایجاد  اقتصادی، 

توسعۀ اجتماعی نیز خواهد انجامید.
در  که  گونه یی ست  به  هم  افغانستان  طبیعت 
و  به ساده گی  می تواند  امنیتی،  ثبات  صورت 
جلب  خود  به  را  جهانگردان  توجه  سرعت، 
کند. در جهان کشورهایی وجود دارند که تنها با 
عواید ناشی از جهانگردی، اقتصادشان را رونق 
داده اند و با توجه به این گونه تجارب، افغانستان 
از این مدرک نیز می تواند بخشی از هزینه های 

توسعۀ اقتصادی اش را فراهم کند.
از سوی دیگر، طرح و اجرای پروژه های بزرِگ 
انتقال انرژی از یک سو به سوی دیگِر آسیا، هم 
باعث ایجاد شغِل فراوان می گردد، هم بخشی 

از نیازهای افغانستان به انرژی را فراهم می کند 
اقتصاد  بر  آن،  از  آمده  به دست  عواید  هم  و 

افغانستان تأثیرات مثبِت خود را می گذارد.
و  افغانستان  معادن  سکتور  در  سرمایه گذاری 
بزرگ ترین  شاید  طبیعی،  ذخایر  این  استخراج 
پایۀ اقتصادی افغانستان در سه دهۀ آینده باشد. 
تخمین هایی که در حال حاضر از ارزش منابع 
معدنی افغانستان صورت گرفته، چیزی حدود 
در  این  می دهد،  نشان  را  دالر  تریلیون  سه 
حالی ست که کارشناسان افغانستانی و خارجی 
رسمی  غیر  به صورِت  معادن،  و  اقتصادی 
چند  ذخایر،  این  اصلی  ارزش  که  می گویند 
مرتبه بیشتر از آن چه اعالم شده است، می باشد.
این  مجموعی  ارزش  که  کنیم  تصور  اگر  حاال 
ذخایر سه برابر قیمت اعالم شده است و فقط 
ده درصد این ارزش به افغاستان می رسد و باقی 
یا  منطقه یی  را سرمایه گذاران و قدرت های  آن 
جهانی نصیب می شوند، این ده در صد نزدیک 
به یک تریلیون دالر می شود. این را بیاییم با ۲۰ 
یا ۳۰ بیلیون دالری که طی پانزده سال گذشته به 
افغانستان کمک شده ـ و از آن جمله هم معلوم 
وضعیت  بهبود  برای  مقداری  چه  دقیقًا  نیست 
زنده گی مردم و اقتصاد افغانستان هزینه شده ـ 
مقایسه کنیم؛ یعنی اگر در دو تا سه دهۀ آینده، 
ما حتا پنج درصد از ارزش اصلی معادن مان را 
می شود،  دالر  بیلیون   4۵۰ بیاوریم،   دست  به 
یعنی هر سال ۱۵ بیلیون دالر. مسلمًا این مبلغ، 
افغانستان  که  است  دیگری  عواید  از  جدا 
می تواند داشته باشد که قباًل به شماری از آن ها 
اشاره شد. یک محاسبۀ ساده نشان می دهد که 
اقتصاد افغانستان با چه سرعتی و در کدام ابعاد 

می تواند طی دو ـ سه دهۀ آینده رشد کند.

مأموریت افغانستان
توسعه،  و  ثبات  مسیر  در  و  بعد  به  حاال  از 
افغانستان سه مأموریِت عمده دارد که یکی از 
بیرون بر افغانستان اعمال می شود و دوِی دیگر 

باید از درون به اجرا درآید. 

I مأموریت تحمیلی
تأمین  برای  بزرگ،  قدرت های  نانوشتۀ  توافق 
ثبات افغانستان به منظور استفاده از این جغرافیا 
برای توسعۀ اقتصادی آسیا )چنان که قباًل اشاره 
سهم  توسعه  این  از  قدرت ها  این  همۀ  شد، 
خویش را خواهند برداشت( باعث می شود که 
این قدرت ها یک سلسله برنامه ها را برای تغییر 

ظرفیت های افغانستان طرح و اجرا کنند.

محبوبه عطایی
چشم های پُف کرده 

پِف چشم ها تنها از خسته گی شما حکایت نمی کند. متخصصان می گویند قرمزی 
و پف زیر چشم می تواند نشانۀ ابتالی شما به آلرژی مزمن هم باشد. در چنین 
شرایطی، عروق خونی زیر چشم تان گشاد می شود و زیر چشم های شما پفی بنفش 
رنگ یا آبی تیره مشاهده می شود. البته پف زیر چشم، تنها نشانه یی که باعث آزار 
شما می شود، نخواهد بود؛ احتماالً یک یا چند نشانه از قبیل خارش بدن، آبریزش 

بینی، پف صورت و... هم شما را در این روزها کالفه خواهد کرد.
 

چه باید کرد؟
نگاهی به روزهای گذشته بیندازید تا دلیل حساسیت تان را کشف کنید. تغییر فصل 
نشان  به خوراکی خاصی حساسیت  این که  یا  شده  آلرژی تان  عود  باعث  هوا  و 
داده اید؟ اگرچه پیدا کردن دلیل این اتفاق به کنترل وضعیت شما کمک می کند، اما 
برای کمرنگ کردن عالئم آلرژی بعید است که از مصرف داروهایی که پزشکان 
تجویز می کنند، بی نیاز باشید؛ پس خوددرمانی را کنار بگذارید و به یک متخصص 

مراجعه کنید.

صورت نامتقارن
مشکلی که این نشانه به خاطر آن ظاهر شده، نه با رژیم غذایی برطرف می شود 
و نه تغییر فصل. نامتقارن شدن چهرۀ شما حتا اگر اندک باشد، می تواند از سکتۀ 

مغزی خبر دهد.
احساس  صورت تان  طرف  یک  در  تقارن،  عدم  این  کنار  در  شما  است  ممکن 
لبخند  به راحتی  و  کامل  به طور  نمی توانید  کنید  احساس  این که  یا  کنید  بی حسی 
بزنید. مشاهدۀ اختالل در صحبت کردن هم می تواند از حاد بودن وضعیت شما 

حکایت کند.

چه باید کرد؟
متخصصان می گویند اگر چنین نشانه یی را مشاهده کردید، هر چه سریع تر باید به 
متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید، چرا که تشخیص های اشتباه در این شرایط 
و منحرف کردن مسیر درمان می تواند به قیمت جان شما تمام شود. حتا یک سکتۀ 
مغزی خفیف بدون گرفتن جان شما می تواند به ناهنجاری های ریز و درشتی در 

ظاهرتان منجر شود.

تغییر رنگ 
مهم نیست در چه قسمتی از بدن شما تغییر رنگ ایجاد شده و مهم نیست چه 
رنگ تازه یی در عضوی از بدن تان مشاهده شده باشد، متخصصان می گویند هر 
تغییر رنگ عجیبی در بدن شما می تواند نشانۀ ابتالی تان به یک بیماری باشد. آن ها 
از  چهره خبر  زردِ  رنگ  و  می کند  کم خونی حکایت  از  پریده گی  رنگ  معتقدند 
بیماری های کبدی می دهد. آن ها می گویند اگر هم در لب ها یا بستر ناخن های تان 
رنگ آبی را مشاهده کردید، ممکن است بیماری قلبی یا اختالل در گردش خون 

داشته باشید.

چه باید کرد؟
فهمیدن مشکلی که دلیل تغییر رنگ پوست تان شده، آسان نیست. ابتدا باید یک 
آزمایش کامل بدهید و بعد با کمک پزشک تان به متخصصی که توان حل کردن 
به  از یک معاینه خانه  مشکل اصلی تان را دارد، مراجعه کنید. به تشخیص خود، 

معاینه خانۀ دیگری نروید.

منبع: مجله سیب سبز
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بخش سوم و پایانی

آینه می گوید 
حال تان خراب است!

بخش سی و پنجم

فهیم دشتی
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عبدالحفیظ منصور
بخش سوم

را  زنان  بر  مردان  مغز  بزرگی  زنان،  آزادی  نهضت 
به  نسبت  نیز  را  مردان  توانایی جسمانی  و  نمی پذیرد 
زنان ناموجه می خواند. این نهضت استدالل می ورزد که 
زیر نام جنسیت، بیداد جا گرفته است؛ زیرا از رهگذر 
فیزیکی در صورت مقایسۀ وزن مردان نسبت به زنان، 
حجم مغز زنان بیشتر از مردان می باشد، نه کمتر از آن. 
گذشته های  از  که  کاری  تقسیم  به  نظر  گذشته  آن  از 
به موجب  میان زن و مرد صورت گرفته، مردان  دور 
اشتغال به امور دشوار، دارای عضالت نیرومند شده اند 
یافته اند.  ضعیفی  اندام  خانه نشین،  زنان  برعکس  و 
و  کار  از  زنان  به سان  مردان  اگر  این جاست  پرسش 
فعالیت محروم می ماندند و جلو کار و کوشش آن ها 
گرفته می شد، قدرتمندتر از زنان بار می آمدند؟ عالوه 
برتری  می تواند  مسالۀ عضله  سنتی  در جوامع  آن،  بر 
بوده باشد، ولی در کشورهایی که کارها به وسیلۀ ماشین 
صورت می گیرد، تقسیم کار به خصوصی و عمومی چه 

منطقی را برمی تابد؟
به  تندرو  فمینیست های  از  دسته هایی  حاضر  حال  در 
برتری  از  نیستند. آن ها  قانع  برابری حقوق زن و مرد 
این  باورشان  می گویند:  سخن  مردان  به  نسبت  زنان 
باعث  دارند،  که  درشتی  خوی  با  مردان  که  است 
جنگ ها و کشمکش های خونین و زیان باری شده اند. 
پیدا  بهبود  بشری  زمانی وضعیت جامعۀ  آن ها  دید  از 
می کند که زنان در تصمیم گیری های کالِن سیاسی نقش 
تعیین کننده یابند. آن ها مدعی اند که مادر بودن یک زن، 
و  است  فهمانده  را  آسایش  و  زنده گی  مفهوم  وی  به 
استعداد زنان در امر گفت وگو موجب آن خواهد شد 
که دیپلماسی و مذاکرات مجال بهتری یابد و از تنش ها 

و انتقام جویی ها به قدر چشمگیری کاسته شود. 
حقوق مساوی یا مشابه؟

جایی  هیچ  دارد،  کار  چیز  همه  به  دیگر  امروز  بشر 
رسمیت  به  را  مرزی  نیست،  بیرون  او  دخالت  از 
کرده  دگرگون  را  جنسی  روابط  بشر  این  نمی شناسد. 
و همجنسگرایی را قانونی ساخته است. زاد و ولد را 
در کنترول خویش درآورده است؛ این والدین است که 
قیافه.  با چه رنگ و  یا دختر، آن هم  برمی گزینند پسر 
بشر امروز، گذشته از این که سر تاِس خویش را پُرمو 
می سازد و بینی اش را به  شکل دلخواه درمی آورد، گاهی 
هم آرزوی آن را در سر می پروراند تا جنسیت خویش 
را عوض بدارد. تردیدی نیست این بشر همان گونه که 
تحمل نشستن ماکیان بر سر تخم را به مدت ۲۰ روز 
ندارد و برای تولید چوچۀ مرغ، از ماشین آالت استفاده 
می برد؛ به مدد پیشرفت تکنالوژی به زودی ماشین تولید 
چوچۀ آدمی را نیز به فعالیت در آورد و آن گاه است که 
تازه روشن خواهد شد که بشر قرن ها دیر از جا جنبیده 
غفلت  زن،  حقوق  مهم  بی نهایت  موضوع  به  و  است 
در  نیرومندی  دست  گویی  است.  داشته  روا  سنگینی 
کار است تا بشر را در بیرون از خود سرگرم نگه دارد؛ 
انواع  حفظ  برای  باشد،  نگران  وحش  حیات  دربارۀ 
پرنده های نادر و کمیاب چاره اندیشی کند، سیاره هایی 
به  و  گیرد  شناسایی  به  کهکشان  دوردست های  در  را 
بیفزاید،  دیگر  یکی  با گذشت هر روز  شمار سیارات 
اما وقت اندیشیدن دربارۀ خود را نداشته باشد. به هر 

دربارۀ  متخاصم  دیدگاه  دو  حاضر  حال  در  صورت، 
زنان وجود دارد که بدین شرح اند: 

دیدگاه نخست 
این نظریه بر پایۀ تفاوت طبیعی میان زن و مرد استوار 
نمی توان  و  دارد  فیزیولوژی  منشای  که  تفاوتی  است؛ 
آن را از میان برداشت. از این رو طبیعت این دو جنس، 
اقتضای کارهای متفاوتی را دارند. مرتضی مطهری در 
»نظام حقوق زن در اسالم« این دیدگاه را چنین شرح 

داده است: 
»از لحاظ جسمی: مرد به طور متوسط درشت اندام تر و 
زن کوچک اندام تر، مرد بلندقدتر و زن کوتاه قدتر، مرد 
خشن تر و زن ظریف تر، صدای مرد کلفت تر وخشن تر 
و صدای زن نازک تر و لطیف تر، رشد بدنی زن سریع تر 
و رشد بدنی مرد ُکندتر است. حتا گفته می شود جنین 
دختر از جنین پسر سریع تر رشد می کند. رشد عضالتی 
مرد و نیروی بدنی او از زن بیشتر است. مقاومت زن 
بیشتر  مرد  مقاومت  از  بیماری ها  از  بسیاری  مقابل  در 
است. زن زودتر از مرد به مرحلۀ بلوغ می رسد وزودتر 
از مرد هم از نظر تولید مثل از کار می افتد، دختر زوتر 
از پسر به سخن می آید. مغز متوسط مرد از مغز متوسط 
زن بزرگ تر است، ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به 
بزرگ تر است. ریۀ  از مغز مرد  بدن، مغز زن  مجموع 
و  است  زن  ریۀ  از  بیشتری  هوای  تنفس  به  قادر  مرد 

ضربان قلب مرد سریع تر می باشد.
وکارهای  شکار  ورزش،  به  مرد  میل  روانی:  لحاظ  از 
پُرحرکت و جنبش بیش از زن است. احساسات مرد 
و  صلح جویانه  زن  احساسات  و  جنگی،  و  مبارزانه 
آرام تر  زن  و  غوغاگرتر  و  متجاوزتر  مرد  است.  بزمی 
دربارۀ  خشونت  به  توسل  از  زن  است.  ساکت تر  و 
به همین دلیل  دیگران و دربارۀ خود پرهیز می کند و 
خودکشی زنان کمتر از مردان  است. مردان در کیفیت 
دار،  تفنگ،  به  مردان  اند.  زنان خشن تر  از  خودکشی 
پرتاب کردن خود از روی ساختمان های مرتفع متوسل 
می شوند و زنان  به قرص های خواب آور و تریاک و 
از مرد جوشان تر است و  این ها. احساسات زن  امثال 
مورد  که  اموری  در  زن  یعنی  مرد سریع الهیجان تر؛  از 
تأثیر  تحت  سریع تر  و  زودتر  است،  ترسش  یا  عالقه 
احساسات خویش قرار می گیرد. مرد سردمزاج تر از زن 

است. زن به زینت و زیور و جمال و آرایش و مدهای 
از  بی ثبات تر  دارد. احساسات زن  زیاد  مختلف عالقۀ 
مرد است. زن از مرد محتاط تر، مذهبی تر، پرحرف تر، 
و ترسوتر و تشریفاتی تر است. احساسات زن مادرانه 
است و این احساسات از دوران کودکی در او نمودار 
او  ناآگاهانۀ  توجه  و  خانواده  به  زن  عالقۀ  می شود. 
زن  است.  مرد  از  بیش  خانواده گی  کانون  اهمیت  به 
کمال  به  عقالنی  مسایل خشک  و  استداللی  علوم  در 
با  که  مسایل  سایر  و  نقاشی  ادبیات،  در  ولی  می رسد 
مرد  از  کمی  دست  است،  مربوط  احساسات  و  ذوق 
ندارد. مرد از زن بیشتر قدرت کتمان راز دارد و اسرار 
ناراحت کننده را در درون خود حفظ می کند و به همین 
دلیل، ابتالی مردان به بیماری ناشی از کتمان راز بیش 
از زنان است. زن از مرد رقیق القلب تر است و فوراً به 

گریه و احیانًا به غش متوسل می شوند.
از نظر احساسات به یکدیگر: مرد بندۀ شهوت خویشتن 
دوست  را  زنی  مرد  مرد.  محبت  بند  در  زن  و  است 
می دارد که او را پسندیده و انتخاب کرده باشد. و زن 
مردی را دوست می دارد که ارزش او را درک و دوستی 
خود را قباًل اعالم کرده باشد. مرد می خواهد شخص 
زن را تصاحب کند و در اختیار بگیرد و زن می خواهد 
ر کند و از راه دل بر او مسلط شود.  دل مرد را ُمسخَّ
مرد می خواهد از باالی سر زن بر او مسلط شود و زن 
مرد  کند.  نفوذ  مرد  بر  مرد  قلب  درون  از  می خواهد 
می خواهد زن را بگیرد، زن می خواهد او را بگیرند. زن 
از مرد شجاعت و دلیری می خواهد و مرد از زن زیبایی 
و دلبری. زن حمایت مرد را گرانبهاترین چیزها برای 
خود می شمارد. زن بیش از مرد قادر است بر شهوت 
خود مسلط شود. شهوت مرد ابتدایی و تهاجمی است 

و شهوت زن انفعالی و تحرکی. 
و  آبستنی  و  قاعده گی  از  اعم  زنانه گی  عوارض  زنان 
زایمان دارند و بیش از یک بار در سال نمی توانند باردار 
شوند و تقریبًا در ۵۰ ساله گی قدرت زایایی خود را از 
دست می دهند، ولی مردان عوارض مشابهی مانند زنان 
ندارند و هر روز می توانند چندین زن را آبستن کنند، 

هم چنین تا 7۰ ساله گی امکان آبستن کردن را دارند.«
دکتر الکسیس کارل برندۀ جایزۀ نوبل نیز از طرفداران 
وجود تفاوت طبیعی میان زن و مرد است. او نه تنها 

برای زن و مرد می باشد، حتا  خواستار کارهای معین 
نظام آموزشی متفاوتی را برای دختران و پسران تجویز 

می دارد و می گوید:
»اختالف طبیعی که بین زن و مرد موجود است، فقط 
تناسلی و حرکات و  از نظر شکل مخصوص دستگاه 
بلکه  تعلیم و تربیت نیست،  با طرز  فعالیت های آن ها 
اعضای  دارد.  زیادی  موجبات  و  علل  اختالف  این 
نتیجۀ فعل و  دارای خواصی است که در  تناسلی زن 
انفعاالت شیمیایی، تغییرات و تحوالت شگرف و قابل 
این تحوالت  به  پیدا می کند و چون مردم  مالحظه یی 
روی  مردم  از  دسته  یک  بلکه  ندارند،  توجه  اساسی 
جهالت و نادانی از جنس زن حمایت می کنند و برای 
آن ها یک نوع تعلیم و تربیت و یک نوع کار و یک نوع 
فعالیت و توانایی و مسـوولیت قایل می شوند، در حالی 

که بین خلقت زن و مرد تفاوت زیاد است. 
قابل توجه  از طرف دیگر چیزی که خیلی مهم و   ...
نوع  و  روحی  پرورش  نباید  که  است  این  می باشد، 
داد.  انجام  فرمول  یک  با  را  دختر  و  پسر  زنده گی 
اشخاصی که تعلیم و پرورش اطفال را بر عهده دارند، 
بایستی مخصوصًا متوجه این موضوع بشوند که چون 
با هم  وضع ساختمان جسمی و روحی دختر و پسر 
فرق زیاد دارد، در پرورش و طرز تغذیۀ آن ها نیز باید 
مرد  و  زن  جنس  دو  بین  شوند.  قایل  زیادی  تفاوت 
تمرین  نسبت  به همین  و  است  موجود  زیاد  اختالف 
خارجی نیز باید در هر مورد این تفاوت ها را از نظر 

دور ندارند.«
سیمون دوبووار به پهلوهای دیگری از تفاوت میان مرد 

و زن چنین اشاره می دارد:
به  می کند.  مشخص  هورمونی  اعمال  را  زن  »جسم 
است،  مرد  از  سبک تر  و  کوچک تر  زن  متوسط،  طور 
منطبق  و  پهن تر  لگنش  ظریف تر،  استخوان بندی اش 
بافت های  است؛  حمل  وضع  و  بارداری  اعمال  با 
مفصلی اش نگه دارندۀ چربی است و شکل های پیکرش 
بیش از پیکر مرد کروی شکل است؛ حالت کلی، یعنی 
در  غیره  و  اندام  موی  سیستم  پوست،  مورفولوژی، 
عضالتی  قدرت  دارد.  آشکار  تفاوت  هم  با  دوجنس 
نیروی  سومِ  دو  تقریبًا  است،  کمتر  خیلی  زن  در 
ریه ها،  دارد:  کمتری  تنفسی  نیروی  زن  مرد.  عضالتی 
حنجره،  اختالف  است؛  کوچک تر  زن  حنجرۀ  و  نای 
تفاوت صدا را به دنبال دارد. وزن مخصوص خون زن 
این رو،  از  است؛  کمتر  هموگلوبین  ثبات  است:  کمتر 
برای  آماده گی شان  و  دارند  ضعیف تری  بنیۀ  زن ها 
کم خونی بیشتر است. نبض شان تندتر می زند، سیستم 
ناپایدارتر است: به آسانی سرخ می شوند.  عروقی شان 
نمایان  ویژه گی های  از  یکی  ناپایداری  کلی،  طور  به 
ثبات ها  جمله  از  مردها  در  اما  آن هاست.  اورگانیسم 
یکی پایداری در متابولیسم کلسیم است؛ در حالی که 
و  می کند  آهکی ذخیره  امالح  مرد  از  کمتر  زن خیلی 
از  بارداری  و  قاعده گی  ایام  در  هم  را  آن  از  مقداری 
دست می دهد. به نظر می رسد که تخمدان ها در مورد 
ناپایداری  این  می دهند؛  انجام  کاتابولیک  کلسیم عمل 
در تخمدان ها و نیز در تیروییدها که در زن بزرگ تر از 
مرد است، بی نظمی هایی پدید می آورد و بی قاعده گی ها 
سمپاتیک  اعصاب  سیستم  بر  درون ریز،  ترشح های  و 
طور  به  عضالتی  و  عصبی  کنترول  و  می گذارد  اثر 
ناپایداری وعدم کنترول،  کامل صورت نمی گیرد. این 
به  مستقیمًا  که  دارد  دنبال  به  را  هیجانی  تأثیرهای 
قلب،  تپش  می شود:  مربوط  خون  گردش  نوسان های 
سرخی و غیره؛ و از این جا است که زن ها دست خوش 
از قبیل گریه، خنده های شدید و  تظاهرات تشنج آلود 

بحران های عصبی قرار می گیرد.«
امر  یک  مرد  و  زن  میان  اختالف  نظریه،  این  پایۀ  بر 
را  اجتناب ناپذیر است و هرگز نمی توان آن  طبیعی و 
و  زن  جنس  دو  میان  تفاوت  وجود  انگاشت.  نادیده 
بلکه  نمی کند،  اثبات  را  بر دیکری  مرد، فضیلت یکی 
یکی را نسبت به دیگری نیازمند ساخته است، و تنها 
نیازمندی های  دوجنس،  هر  همنوایی  و  هماهنگی  با 
تفاوت های  اساس  بر  می شود.  مرفوع  یکدیگرشان 
اجرای  شایستۀ  یکی  مرد،  و  زن  طبیعت  در  موجود 
امور عمومی، و دیگری سزاوار فعالیت های خصوصی 
امور  سپردن  و  امر  این  گرفتن  نادیده  با  می باشد. 
زنده گی بدون مراعات مسالۀ جنسیت، افزون بر این که 
نظم زنده گی مختل می شود، در حق هر دو جنس ظلم 
وجود  جغرافیایی مان  حوزۀ  در  اما  می گیرد.  صورت 
تفاوت میان زن و مرد به شکل هولناکی تفسیر گردیده 
به  و شرافت،  دین و حفظ عصمت  نام  زیر  و  است، 
»نرو«،  »نه«،  از  دکتر شریعتی کلکسیونی  قول  به  زنان 
»نکن«، »نبین«، »نگو«، »نشناس«، »ننویس«، »نخواه« و 

»نفهم« تحویل داده شده است.
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مراسم  در  غنی  رییس جمهور 
فارغان  از  تن   ۲۰۶ تحلیف 
قضا  ستاژ  دور  بیست ونهمین 
تأمین  بدون  که  است  گفته 
عدالت و قانون، ثبات در کشور 

به وجود نخواهد آمد. 
در  دیروز  که  مراسم  این  در 
ارگ برگزار شد،  رییس  جمهور 
قضات  به  تبریکی  ضمن  غنی 
امروز  که  گفت  جدیدالتقرر 
سپرده  برای تان  بزرگ  وظیفه 
پیامبر  قاضی  اولین  است،  شده 
خلفای  آن  از  بعد  و  بود  اسالم 

راشدین این مقام بزرگ را عهده دار بودند.
اشرف  محمد  جمهوری،  ریاست  خبرنامۀ  براساس 
مبین  دین  افغانستان  وجودی  فلسفه  که  گفت  غنی 
تشکیل  عدالت  را  دین  این  اساس  و  است  اسالم 

می دهد.

وی افزود: در جایی که عدالت نباشد در آنجا تجارت، 
داشته  وجود  حکومتداری  نظام  و  اردو  زراعت، 

نمی تواند.
رییس جمهور تاکید کرد که نظام های متکی به زور 
موقتی بوده و عدالت پایدار می باشد و در کشوری که 

میان  به  ثبات  باشد،  نداشته  وجود  عدالت  و  قانون 
نمی آید.

محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که معیار عدالت 
این است که زن و مرد، فقیر و غنی، مسلمان و هندو 

در مقابل نظام قضا برابر باشند.
که  زن  قضات  از  تن   4۲ حضور  از  جمهور  رییس 
با سایر قضات حلف وفاداری یاد کردند و همچنان 
از موجودیت ۲4۵ تن قضات زن در دوایر عدلی و 
قضایی کشور، ابراز خرسندی کرد و آن را افتخاری 

بزرگی برای افغانستان دانست.
اداری  فساد  با  مبارزه  این که  ضمن  جمهور  رییس 
از  یکی  را  قضایی  و  عدلی  امور  در  خصوص  به 
اولویت های مهم حکومت دانست، خطاب به قضات 
گفت که چون صالحیت بزرگ برای تان سپرده شده 
از قضات  است. وی  نیز خطیر  است، مسوولیت تان 
خواست تا عدالت را در امورشان در نظر داشته باشند.
رییس جمهور غنی با اشاره بر این که تعادل سه قوۀ 
کشور نیاز اساسی است، گفت که من در مطابقت به 
قانون اساسی خادم اول مردم بوده و هر سه قوه را به 

صورت یکسان در نظر دارم.
رییس جمهور گفت که در صد روز دوم به ارگان های 

عدلی و قضایی توجه جدی صورت خواهد گرفت.
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در حکومت نقش...
آن که مسایل مهم افغانستان را بسیار از نزدیک دنبال می کنم اما 
نمی خواهم حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی را مورد 

انتقاد قرار دهم.
 - کابل  اطالعاتی  تفاهمنامه  امضای  به  اشاره  با  کرزی  حامد 
اسالم آباد به نیویارک تایمز گفته است، آی اس آی پاکستان یکی 

از حامیان دیرینه طالبان است.
به باور کرزی، سازمان اطالعات ارتش پاکستان هنوز هم بر برخی 

از اعضای گروه طالبان نفوذ دارد.
رییس جمهور سابق افغانستان گفته است که از تفاهمنامه امنیتی با 

آی اس آی پشتیبانی نمی کند، زیرا وی صلح طلب است.
حامد کرزی همچنین با اشاره به اختالفات سال های اخیر حکومت 
خود با واشنگتن گفته است: با وجود اختالفات با امریکا بر سر 
برخی مسائل مانند عملیات های شبانه و کشته شدن غیرنظامیان 
در حمالت هوایی این کشور، احترام فراوانی برای مردم امریکا 

قایل هستم.
حامد کرزی در حالی از فعال نبودن در سیاست و حکومت فعلی 
ایجاد یک  افغانستان می گوید که چندی پیش سخنانی در مورد 

حزب سیاسی به رهبری حامد کرزی شنیده می شد.

وزیر دفاع روسیه نسبت به اوضاع نامساعد امنیتی در 
افغانستان ابراز نگرانی کرده و به نیروهای مسلح این 

کشور دستور آماده باش داده است.
 سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به نیروهای مسلح 
این کشور دستور داده تا با توجه به تحوالت منفی در 

اوضاع امنیتی افغانستان آماده گی داشته باشند.
این  رسانه های روسی گزارش داده اند که وزیر دفاع 
همتای  بردیف  خدای  حبیب اهلل  با  دیدار  در  کشور 
در  منفی  تحوالت  گسترش  از  خود  قرغزستانی 

افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

وی گفته است که همکاری نظامی روسیه با قرغزستان 
در راستای حفظ ثبات در آسیای مرکزی مهم است.

مقامات نظامی روسیه بر این باور هستند که با خروج 
کامل نیروهای بین المللی از افغانستان پس از ۲۰۱۶، 
تا  شد  خواهد  وخیم تر  افغانستان  در  امنیتی  اوضاع 

جایی که امنیت منطقه را هم تهدید خواهد کرد.
نظامی در مرزهای  مانور  قبل چند  از چندی  روسیه 
راستای  در  مانورها  این  است.  داده  انجام  افغانستان 
مقابله با حمالت تروریستی گروه های شورشی مستقر 

در افغانستان انجام شده است.

در  نیز  روسیه  دفاع  وزارت  معاون  آنتونوف  اناتولی 
نیروهای  عملکرد  از  روسی  رسانه های  با  گفت وگو 

بین المللی در قبال افغانستان انتقاد کرده است.
او گفته است که نیروهای بین المللی کمک به امنیت 
اعتبارنامه  نتوانستند  سال   ۱۳ از  بعد  افغانستان  در 

شورای امنیت سازمان ملل متحد را عملی کنند.
به گفته معاون وزارت دفاع روسیه، تهدیدات از جانب 
طالبان پا بر جاست و همچنین نفوذ گروه داعش در 
این کشور به موضوع نگران کننده یی تبدیل شده است.
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انعطاف طالبان در...
یک مصلحت عظیم دینی می داند و ایجاد صف و گروه دیگر در 
مقابل آن را عملی بر خالف جهاد، مجاهدین و مصالح اسالمی 

می داند.
افغانستان  در  ناکرده  خدای  اگر  است:  شده  تاکید  نامه  این  در 
برای طالبان از سوی افرادی که خود را منسوب به شما )داعش( 
جهان  مسلمانان  تمام  شود،  ایجاد  دردسری  و  جنجال  می دانند 
باور کنید که این گونه  ناراحت و ناخشنود خواهند شد.  از شما 
وارد  ناپذیری  جبران  زیان  شما  شهرت  و  فعالیت  به  حرکات 
می کند. مواظب باشید تا افراد بدچهره و ُمغرض از نام  شما در 
افغانستان استفادۀ سوء نکنند، از این رو ما بازهم اصرار و پافشاری 
می کنیم که شما بیش تر متوجه این خطر باشید و به دنبال ایجاد 

صفی جدا از امارت اسالمی در افغانستان نباشید.
علیه  گروه  دو  این  جنگ  اعالم  از  گزارش هایی  این  از  پیش 

یکدیگر منتشر شده بود.
که  نوشته   البغدادی  ابوبکر  برای  را  خود  نامه   حالی  در  طالبان 
و  شدید  زخمی شدن  از  هم  برخی  و  کشته  از  گزارش هایی 

برگشت ناپذیر رهبر داعش منتشر شده است.
ابوبکر البغدادی، مال عمر، رهبر طالبان را داروی تاریخ  مصرف 
گذشته خوانده و گفته بود که زمان طالبان دیگر به پایان رسیده  

است.

مـا را به کـار مجـلس...
او تصریح کرد: 

این  در  موضع جدی  دیگر  سنا  مجلس  که  است  این  من  »امید 
قرار  تقابل  در  نماینده گان  مجلس  با  که  باشد  نداشته  خصوص 

گیرد«.
این عضو سنا خاطر نشان کرد که تقابل دو مجلس باالی اذهان 

مردم تاثر منفی می گذارد.
به  »دامن زدن  داشت:  بیان  نیز  دیگر عضو سنا  زرمتی  بازمحمد 
که  بودید  شاهد  است؛  ملی  شورای  ضرر  به  مجلس  دو  تقابل 
مجلس  ولی  دادیم  ادامه  خود  کار  به  ماه  سه  فرمان  بدون  ما 
نماینده گان هیچ صدای خود را بلند نکرد و حاال هم ما نمی توانیم 
مجلس  دو  میان  صرفًا  بپوشانیم،  عمل  جامه  را  خود  انتقادهای 

تفرقه ایجاد می شود«.
گذشته  انتخابات  در  تقلب  و  ناامنی ها  به  اشاره  با  زرمتی  آقای 
انتخاباتی  نظام  اصالح  بدون  انتخابات،  برگزاری  که  دارد  تاکید 

ممکن نیست.
مجلس  مشروعیت  عدم  بر  سناتوران  از  دیگری  شماری  اما 

نماینده گان پس از اول سرطان تاکید دارند.
گل احمد اعظمی گفت: »پس از اول سرطان، مجلس نماینده گان 
مجلس  نمی تواند،  بوده  قانونی  سرپرستی  می شود؛  سرپرست 
سرپرست نمی تواند به وزیران رای دهد و یا قانونی را تصویب 

کند«.
فضل های مسلم یار رییس مجلس سنا نیز تاکید ورزید که موضع 
مجلس  کار  ادامه  چه گونگی  خصوص  در  مجلس  این  قبلی 
بر اساس  پارلمانی،  انتخابات  تاریخ  نماینده گان و مشخص شدن 

فیصله سناتوران بوده است.
مجلس  که  می کند  رد  را  مساله  این  که  افزود  یار  مسلم  آقای 
بحث  بوده،  روبرو  آن  با  سنا  چالش هایی که  باالی  نماینده گان 

نکرده است.
هم  دهد  ادامه  کارش  به  مجلس  »اگر  گفت:  سنا  مجلس  رییس 
غیرقانونی است و نبود مجلس هم یک عمل غیر قانونی است؛ 
تاریخ  باید حداقل  پیدا شود و آن هم  باید  بنابراین یک راه حل 

انتخابات اعالم شود«.
به گفته وی، مجلس سنا می خواهد که تاریخ انتخابات مشخص 

شود تا خاطر مردم از دموکراسی و مردم ساالری جمع باشد.
سناتوران در حالی در خصوص ادامه کار مجلس چنین ابراز نظر 
می کنند که برخی نماینده گان، مجلس سنا را غیر قانونی می دانند. 
به باور آنان؛ مجلس سنا با دو ثلث به کارش ادامه می دهد در 

حالی که از سه ثلث تشکیل شده است.

بی خانه ها با پول اندک...
مبارزه  و  وزارت  اجرایی  امور  در  اصالحات 
و  خواند  اش  کاری  اولویت های  از  را  فساد  با 
اظهارداشت که برنامۀ کاری صد روز آینده وی با 
درنظرداشت امکانات و ظرفیت های این وزارت 

تدوین شده است.
آقای نادری، برخورد جدی با فاسدین و بررسی 

قرارداد های عقد شده وزارت شهرسازی  مجدد 
را از اولویت های دیگر کاری اش برشمرد.

وی در مورد اتهام فساد ۶ کارمند ارشد وزارت 
به  افراد  این  پرونده  که  گفت  نیز  شهرسازی 
این  در  تحقیقات  و  فرستاده شده  کل  دادستانی 

باره جریان دارد.
غنی  محمداشرف  پیش  چندی  که  است  گفتنی 

در دیداری با مسووالن وزارت امور شهرسازی 
وظایف ۶ کارمند ارشد این وزارت را به حالت 
تعلیق درآورده و فرمان ممنوع  الخروجی آنان را 

صادر کرد. 
و  فساد  در  دست  داشتن  جرم  به  افراد  این 
نهادهای  به  غنی  آقای  سوی  از  رشوت ستانی، 

عدلی و قضایی معرفی شده اند.

آمـاده باش نیروهـای روسـی 
در مرزهای افغانستان

نماینده ویژه سابق امریکا در افغانستان و پاکستان:

امریکا برای تسریع مذاکرات صلح از سیاست تنبیه و تشویق استفاده کند

دکتر غنی:

بدون تأمین عدالت ثبات نخواهد آمد

مذاکرات  روند  درباره  پاکستان  و  افغانستان  امور  در  امریکا  سابق  ویژه  نماینده 
صلح دولت کابل و طالبان گفت که واشنگتن با حفظ تعهداتش در مسائل امنیتی 

افغانستان از سیاست تنبیه و تشویق برای انجام مذاکرات صلح استفاده کند.
جیمز دابینز که سابق فرستاده ویژه باراک اوباما رییس جمهور امریکا در افغانستان 
افرز« نوشت که از سال  و پاکستان را در کارنامه خود دارد، در روزنامه »فارین 
۲۰۰۱ میالدی به اینطرف فرصتی برای روند مذاکرات صلح افغانستان مقطعی میسر 

می شد اما دوباره از بین می رفت.
وی می نویسد: زمانی هم به دلیل مسائل سیاسی مانند خودداری امریکا از گفت وگو 
وجود  بخاطر  هم  مواردی  در  و  می گردید  مواجه  تعویق  با  روند  این  طالبان  با 
عدم تفاهم سیاسی متوقف می شد، اما در سال ۲۰۱۰ میالدی امریکا پذیرفت که 
مذاکرات صلح بهترین راه برای پایان جنگ در افغانستان است با این حال تاکنون 

پیشرفت قابل توجهی صورت نگرفته است.
دابینز ادامه داد: احتمال دارد که این بار با دفعات قبلی متفاوت باشد، زیرا محمد 
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان گفت وگوهای صلح را به طور ویژه در دستور 

کار خود قرار داده است.
همچنین به نظر می رسد کشورهای چین و پاکستان نیز به پایان یافتن درگیری ها در 

افغانستان و انجام روند مذاکرات صلح دولت کابل و طالبان تمایل دارند.
برای  تعهداتش  با حفظ  موجود  فرصت  از  استفاده  با  امریکا  است:  نوشته  دابینز 
پیشرفت روند صلح افغانستان تالش کند و در این راه نیز سیاست تنبیه و تشویق 

کاربردی به نظر می رسد.

تا در  افغان کمک کند  نیروهای  به  امریکا  این مقاله خاطرنشان کرده که  وی در 
میدان های جنگ مواضع خود را حفظ کنند و با فشار به پاکستان، اسالم آباد را نیز 
وادار کند تا طالبان را به میز مذاکرات صلح بکشاند و برخی امتیاز طلبی ها را نیز 

پایان دهد.
به نوشته جیمز دابینز، مسئله مهم اینجاست که امریکا در جدول زمان بندی خروج 
نیروهایش از افغانستان انعطاف عمل داشته باشد و به حمایت از نیروهای افغان تا 

سال ۲۰۱7 و سال های بعد از آن متعهد باشد.

ACKU
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ورزش
زیدان: 

زالتان مثل رونالدو مغرور 
است اما...

جام  مقدماتی  گروهی  مرحله  در  خود  دیدار  دومین  در  افغانستان  فوتبال  تیم 
جهانی ۲۰۱8 با حساب ۱ بر ۰ موفق به شکست تیم فوتبال کامبوج شد.

تیم های افغانستان و کامبوج در چارچوب دور دوم مرحله گروهی رقابت های 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱8 روسیه در ورزشگاه المپیک پتومپن به مصاف هم 
رفتند که در نهایت تیم ملی فوتبال افغانستان با تک گل مصطفی زازی در دقیقه 

8۶ مقابل حریف ضعیفش به برتری رسید.
در بسیاری از دقایق این بازی، توپ و میدان در اختیار تیم سفید پوش افغانستان 
بود و این تیم فرصت های زیادی را برای گل زنی روی دروزاه حریفش ایجاد 

کرد.

الزم به ذکر است که تیم فوتبال کامبوج حتی یک شوت داخل چارچوب هم به 
سمت دورازه افغانستان نداشت .

نزدیک به ۶۰ هزار تماشاگر کامبوجی نیز این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.
کامبوج اولین دیدارش را به تیم فوتبال سنگاپور با حساب 4 بر ۰ واگذار کرده 

بود.
افغانستان نیز در اولین گام با حساب ۶ بر ۰ مغلوب سوریه شد.

این اولین پیروزی افغانستان در گروه E رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱8 
روسیه محسوب میشود.

سومین دیدار افغانستان در این گروه در تهران مقابل جاپان خواهد بود.

هافبک تیم ملی فوتبال کلمبیا در آستانه دیدار این تیم برابر برزیل به تمجید از ستاره 
بارسلونایی سلسائو پرداخت.

همراهی   ۲۰۱۵ آمه ریکا  کوپا  مسابقات  در  را  کلمبیا  ملی  تیم  که  رودریگس  خامس 
می کند، در آستانه دیدار بامداد پنجشنبه این تیم برابر برزیل در گروه C این رقابت ها در 
تمجید از مهاجم بارسلونایی حریف گفت: اشتباه نکنید این مسابقه یی انتقام جویانه برای 
کلمبیا و جبران شکست مقابل سلسائو در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱4 
نیست. نیمار در حال حاضر در فرم و شکل باورنکردنی است ولی او و هم تیمی هایش 
باید خیلی عالی باشند تا بتوانند کلمبیا را شکست دهند. در فوتبال همیشه احتمال برد و 
باخت وجود دارد. به هر حال ما باید متحد بوده و روحیه همیشگی خود را داشته باشیم.
نیمار، ستاره ۲۳ ساله برزیل در بازی اول این تیم در مسابقات کوپا آمه ریکا درخشان 
ظاهر شد. او گل تساوی تیمش را در پیروزی ۲ بر یک مقابل پرو به ثمر رساند و نمایش 
تیم ملی برزیل همچنین در فصل اخیر لیگ  بازی داشت. مهاجم  این  تأثیرگذاری در 
قهرمانان اروپا در کنار قهرمانی با بارسلونا با ۱۰ گل زده به طور مشترک با کریستیانو 

رونالدو و لیونل مسی به عنوان آقای گلی رسید.
هافبک رئال مادرید که در بازی اول کلمبیا در کوپا آمه ریکا ۲۰۱۵ او و هم تیمی هاش با 
نتیجه یک بر صفر مغلوب ونزوئال شدند، تصریح کرد: همیشه روزها و بازی های بدی 
هم هست. ما باید متحد باشیم و گام های خود را در ادامه محکم برداریم. باید به بازی 
بعدی مان و کسب پیروزی فکر کنیم. البته شکست دادن برزیل کار ساده ای نیست ولی 
انتظار یک بازی باز را داریم. آنها احتماالً هجومی بازی خواهند کرد و در زمین شان 

فضاهای خالی به وجود خواهد آمد. این برای ما خوب است.
خامس رودریگس ۲۳ ساله که در بازی با ونزوئال از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی 
شد، در خصوص وضعیت خود هم گفت: مصدومیتم جدی نیست و به لحاظ جسمانی 
به  کمک  برای  همیشه  و  داشتم  اسپانیا  در  را  خوبی  فصل  من  است.  وضعیتم خوب 
ما  از  برزیل حمایت خوبی  مقابل  بازی  در  امیدوارم  آماده ام.  کلمبیا  ملی  تیم  موفقیت 
صورت بگیرد و نه تنها در زمان پیروزی بلکه به هنگام شکست هم پشت ما باشند. در 

حال حاضر ما به چنین حمایتی نیاز داریم.

در فهرست ۱۱ نفره بهترین بازیکنان فصل رقابت های لیگا که از سوی کمیته باشگاه های 
فوتبال اسپانیا انتخاب شد، بارسلونا ۶ نماینده دارد این درحالی است که تنها دو بازیکن 

از رئال مادرید در این فهرست حضور دارند.
کمیته باشگاه های فوتبال اسپانیا اسامی بهترین بازیکنان و مربی فصل ۲۰۱4-۲۰۱۵ را 
اعالم کرد که بارسلونا بیشترین نماینده را در این فهرست دارد و این کاماًل طبیعی است 
چرا که آبی-اناریها فصل رویایی را پشت سرگذاشتند و توانستند قهرمانی در رقابت های 

لیگا را به دست آورند.
در این فهرست کلودیو براوو، سنگربان آبی-اناریها که نخستین فصل حضورش در این 
تیم را پشت سرگذاشت به عنوان بهترین دروازه بان انتخاب شد. براوو فصل بسیار خوبی 
را با آبی-اناریها پشت سرگذاشت. او در ۳7 بازی برای تیمش به میدان رفت و تنها ۱۹ 
بار دروازه اش باز شد. این دروازه بان شیلیایی توانست ۱۹ بار دروازه اش را بسته نگه 

دارد و 7۱ شوت را مهار کند.
او تابستان سال گذشته با ۱۰ میلیون یورو از رئال سوسیداد به بارسلونا پیوست.

کمیته باشگاه های فوتبال اسپانیا همچنین لوئیس انریکه، سرمربی آبی-اناریها را به عنوان 
بهترین مربی فصل انتخاب کرد. انریکه توانست در نخستین فصل حضورش در آبی-

اناریها این تیم را قهرمان رقابت های لیگا بکند.
درحالی  این  دارد  نماینده   ۶ بارسلونا  فصل  بازیکنان  بهترین  نفره  یازده  فهرست  در 
است که تنها ۲ بازیکن از رئال مادرید در این فهرست وجود دارند که یکی کریستیانو 
با 8۰ میلیون یورو  تابستان سال گذشته  رونالدو و دیگری خامس رودریگز است که 

راهی کهکشانی ها شد.
۱۱ بازیکن برتر انتخاب شده از سوی کمیته باشگاه های فوتبال اسپانیا:

دروازه بان:
کلودیو براوو )بارسلونا(

مدافعان:
یوردی آلبا )بارسلونا(، اوتامندی )والنسیا(، جرارد پیکه و دنی آلوس از بارسلونا

هافبک ها:
ایوان راکتیچ )بارسلونا( ،خامس رودریگز )رئال مادرید(، کریچویاک )سویا(

مهاجمان:
از  مسی  لیونل  و  مادرید(  )رئال  رونالدو  کریستیانو  مادرید(،  )اتلتیکو  گریزمان  آنتوان 

بارسلونا

زالتان  غرور  که  است  باور  براین  فرانسه  فوتبال  اسطوره 
هم  بسیار  بلکه  نبوده  ضررش  به  تنها  نه  ابراهیموویچ 
مانند  زالتان  چند  هر  گوید  می  او  است.  بوده  به سودش 
رونالدو مغرور است اما هر تیمی در جهان دوست دارد که 

این دو ستاره را در اختیار داشته باشد.
سن  پاری  ستاره  ابراهیموویچ،  زالتان  از  انتقاد  به  بسیاری 
ژرمن می پردازند و او را بازیکنی مغرور می دانند، اما زیدان 
براین باور است که غروری که زالتان دارد منفی و بازدارنده 

نیست، بلکه توانسته به او هم کمک کند.
ابراهیموویچ االن در پاری سن ژرمن بازی می کند. او برای 
بارسلونا  و  اینتر  یوونتوس،  آژاکس،  میالن،  مثل  های  تیم 
بازی کرده است و می توان گفت که در همه این تیم ها 
به غیر از بارسلونا عملکرد خوبی از خود نشان داد. بارها 
افتاده است که زالتان به ستایش از خود پرداخته و  اتفاق 

لقب پادشاه را برای خود انتخاب کرده است.
زیدان درباره شخصیت زالتان ابراهیموویچ گفت: فکر نمی 
کنم که مشکلی در شخصیت زالتان وجود داشته باشد. او 
برای پاری سن ژرمن و همه تیم های که برای آن بازی کرده 
کارهای بزرگی انجام داده است. بله! این درست است که 
او بسیار خود شیفته است اما در داخل زمین مثل قهرمانان 
بازی می کند. او مهره ای تاثیرگذار برای پاری سن ژرمن به 
شمار می آید و باید این تیم فرانسوی بسیار خوشحال باشد 

که چنین بازیکنی را در اختیار دارد.
او ادامه داد: خود شیفتگی و غرور جزیی از شخصیت زالتان 
است. هیچ شخصی وجود ندارد که بخواهد شخصیت خود 
رونالدو  کریستیانو  مانند  زالتان  کند.  تغییر  دستخوش  را 
او  با  نزدیک  از  وقتی  اما  دهد  می  نشان  مغرور  او  است. 
رابطه برقرار می کنی متوجه چیز دیگری می شود. او بسیار 
آدم لطیف و با احساسی است. من زیاد ابراهیموویچ را نمی 
داریم.  نیاز  او  مثل  بازیکنانی  به  که  بگویم  باید  اما  شناسم 
مردم زالتان را مغرور خطاب می کنند اما این غرور آسیبی 
به او وارد نمی کند بلکه برعکس بسیار به سود او هم بوده 
است. درست مثل کریستیانو رونالدو که هر تیمی آرزو می 

کند که او را در اختیار داشته باشد.
پوگبا از بازیکنانی است که مشتریان زیادی دارد و هر تیمی 
در فوتبال اروپا دوست دارد که چنین بازیکن بزرگی را در 
پوگبا  از  ستایش  به  زیدان  الدین  زین  باشد.  داشته  اختیار 
پرداخت. او دوست دارد که این بازیکن فرانسوی پیراهن 
ها  تیم  دیگر  به  را  تیم  این  و  بکند  برتن  را  مادرید  رئال 

ترجیح بدهد.
زیدان گفت: پوگبا بازیکنی است که با حرکت های خود در 
میدان همه را غافلگیر می کند. آنچه که باعث تعجب من 
شده است این است که او تمام شاخصه های یک بازیکن 
بزرگ را دارد و همچون بزرگان بازی می کند. او بازیکن 
کاملی است و این توانایی را دارد تا مثل مهاجمان گلزنی 

بکند.
او ادامه داد: درباره پوگبا باید بگویم که او بازیکنی استثنایی 
است. پوگبا برای پیشرفت به یک محیط مناسب نیاز دارد. 
رئال مادرید هم مثل دیگر باشگاه های بزرگ دوست دارد 
این ستاره را در اختیار داشته باشد و امیدوارم که او به این 

تیم بیاید.

غلـبۀ افغانستـان بـر کامبـوج

خامس:

 نیمار در فرم و شکلی 
باورنکردنی است

سلطه آبی-اناری ها بر فهرست 
بهترین های لیگا

ACKU



"تسلیحات اتمی برای دفاع از کشور هستند نه 
برای استفاده در مراسم جشن و پایکوبی"

دیکتاتور سابق پاکستان ضمن هشدار دادن به هند 
نظامی  عملیات  یک  انجام  برای  تالش  به  نسبت 
ندارد  جرأت  دهلی نو  گفت:  پاکستان  داخل  در 

اسالم آباد را همانند میانمار تهدید کند.
پرویز  جنرال  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
مشرف، دیکتاتور سابق پاکستان که از سال ۱۹۹۹ 
دست  به  را  کشور  امور  زمام  میالدی   ۲۰۰8 تا 
داشت به شدت از رهبری هند به خاطر موضعش 
درخصوص عملیات نظامی در میانمار انتقاد کرده 
و گفت: پاکستان میانمار نیست و هند نیز جرأت 

ندارد پاکستان را همانند میانمار تهدید کند.
مشابه«  »ماجراجویی  این  به  نسبت  هند  به  وی 

هشدار داد.
راجیا واردهان سینگ راتور، وزیر اطالعات و اخبار 

میانمار  در  هند  نظامی  عملیات  دنبال  به  پاکستان 
همچنین  و  کشورها  دیگر  به  پیامی  این  گفت: 

هشداری برای پاکستان است.
پرویز مشرف در مصاحبه یی ضمن انتقاد از نارندرا 
کار  با روی  مدعی شد:  هند،  مودی، نخست وزیر 
آمدن مودی، هند عملکرد و رفتارش را تغییر داده 

است.
داکا  در  اظهارات مودی  وی ضمن محکوم کردن 
احساسات  تا  تالشید  در  سال   ۵۰ از  پس  گفت: 
آیا  کنید.  تحریک  بنگالدش  در  را  ضدپاکستانی 
است؟  صلح جویانه  رفتار  یک  بی دلیل  اقدام  این 

برای  مسلمًا  می دهد  انجام  هند  نخست وزیر  آنچه 
پاکستان و هیچ شهروند پاکستانی قابل قبول نیست.
اسالم آباد  و  دهلی نو  روابط  درباره  مشرف  جنرال 
که  کنونی  ستیزه جویانه  شرایط  براساس  گفت: 
فکر  آمده،  وجود  به  هند  نخست وزیر  توسط 
نیز  آینده  برای  و  باشد  پیشرفت  راه  این  نمی کنم 

خوش یمن نخواهد بود.
به  هند  کردن  محکوم  گذشته ضمن  هفته  مشرف 
بی ثبات کردن پاکستان گفت: تسلیحات اتمی برای 
مراسم  در  استفاده  برای  نه  هستند  کشور  از  دفاع 

جشن و پایکوبی.
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دادگاه قاهره روز سه شنبه احکام نهایی خود را درباره دو پرونده جنجالی علیه 
رهبران اخوان المسلمین که شاهد صدور بیشترین حکم اعدام بوده است، قرائت 

کرد.
برای صدور حکم  دیروز  نیوز عربی، جلسه  اسکای  به گزارش شبکه خبری 
نهایی ۱۶ تن از رهبران اخوان المسلمین در پرونده جاسوسی و ۱۰۶ تن از آنان 
درباره حمله به زندان های این کشور که به شکل بدوی به اعدام محکوم شده 

بودند، برگزار و بار دیگر آن حکم تایید شد.
به  حمله  یعنی  دوم  پرونده  در  مصر  سابق  رییس جمهوری  مرسی،  محمد 
زندان های این کشور به صورت بدوی به اعدام محکوم شده بود. وی امروز در 
پرونده جاسوسی حبس ابد گرفت و حکم وی در حمله به زندان ها که اعدام 

بود، بار دیگر نیز تایید شد.
در این جلسه، حکم اعدام برخی از رهبران اخوان المسلمین از جمله خیرت 
بودند،  متهم شده  به جاسوسی  بلتاجی و احمد عبدالعاطی که  ابراهیم  شاطر، 
تایید شد و قاضی آنها را متهم دانست که عالوه بر ارائه اطالعات به حماس، 
اسناد محرمانه ای را به کشورهایی از جمله به ایران داده اند که امنیت ملی مصر 

را به خطر انداخته است.
و  مرسی  محمد  اخوان المسلمین،  رهبر  بدیع،  محمد  همچنین  جلسه  این  در 
برخی دیگر از رهبران اخوان از جمله کتاتنی و العریانی به حبس ابد به اتهام 

جاسوسی به نفع طرف های خارجی محکوم شدند.
جلسه دوم قرائت حکم برای رسیدگی به پرونده موسوم به حمله به زندان های 
مصر که در آن مرسی و برخی دیگر از رهبران اخوان به اعدام محکوم شده  
بودند، پس از یک  ساعت از جلسه اول برگزار شد. براساس آن محمد بدیع، 

رشاد بیومی، احمد کتاتنی، عصام عریان و محمد مرسی، همگی به اعدام محکوم 
شدند و برای برخی دیگر از رهبران حبس ابد و حبس های طوالنی مدت صادر 

شد.

القاعده یمن تایید کرد که ناصر الوحیشی، رهبر »القاعده در شبه جزیره عرب« 
در حمله پهپادهای امریکایی کشته شده است.

روزنامه واشنگتن پست پیشتر به نقل از مسووالنی در پنتاگون که نام آنها را 

ذکر نکرده، اعالم کرده بود که هنوز بسیار زود است که مشخص شود آیا ناصر 
الوحیشی، رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان در این حمله کشته شده است 

یا خیر.
این روزنامه به نقل از یک مسوول در اطالعات آمریکا که خواست نامش فاش 

نشود، گزارش داد: ما تالش می کنیم تا در مورد کشته شدن او مطمئن شویم.
این  هربار  که  بود  شده  منتشر  الوحیشی  شدن  کشته  خبر  بار  چند  نیز  پیشتر 
خبر رد شده است. بنا بر اعالم آژانس امنیت ملی امریکا القاعده یمن یا همان 
آمریکا و  منافع  برای  القاعده  القاعده در شبه جزیره عرب خطرناکترین شاخه 

غرب است.
القاعده یمن با صدور بیانیه ای ضمن تایید کشته شدن الوحیشی، قاسم الریمی، 
یکی دیگر از اعضای خطرناک و بانفوذ خود را به عنوان رهبر جدید معرفی 

کرد.
آمریکایی در ۹  پهپادهای  بود که  اعالم کرده  یمنی هفته گذشته  یک مسوول 
جون چهار موشک را به سمت سه عضو القاعده شلیک کردند که یکی از آنها 

از رهبران این گروه بود و هر سه تن در این حمله کشته شدند.
استان  مرکز  مکال،  شهر  اسکله  نزدیک  در  را  القاعده  اعضای  آمریکایی  پهباد 
حضرموت هدف قرار داد. شهر مکال در آوریل گذشته به کنترل القاعده درآمد.

حکم اعدام محمد مرسی تایید شد

رهبر خطرناکترین شاخه القاعده کشته شد

هشدار مشرف به هند: 

پاکستان میانمار نیست

وزیر دفاع پاکستان:

 الزم باشـد دست 
بـه سـالح مـی شـویم

به  مجبور  اسالم آباد  اگر  کرد:  اعالم  پاکستان  دفاع  وزیر 
جنگ با هند شود، به نحوی شایسته پاسخ خواهد داد چون 

سالح های ما جنبه دکوری ندارند.
به گزارش پایگاه خبری بیزنس استاندارد، خواجه آصف ، 
وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه طی مراسمی در اسالم آباد 
هند  با  مقابله  برای  از سالح هایمان  باشد  اگر الزم  گفت: 

استفاده می کنیم.
وی با انتقاد شدید از بیانیه های »خصمانه« اخیر سیاستمداران 
بیانیه های  با صدور چنین  هند گفت: سیاستمداران هندی 
پاکستان  ذهن  که  می خواهند  خصمانه یی  و  تحریک آمیز 
ترویج  حال  در  هند  کنند.  منحرف  ترور  با  جنگ  از  را 

تروریسم در پاکستان است.
این مقام دفاعی ارشد پاکستان تاکید کرد که نواز شریف، 
مون،  بان کی   با  دیدار  در جریان  این کشور  نخست وزیر 
دبیرکل سازمان ملل در تاجیکستان، »بیانیه های تهدیدآمیز« 

هند را در اختیار وی قرار داده است.
را  قطعنامه یی  آراء  اتفاق  به  گذشته  هفته  پاکستان  سنای 
تصویب کرد که به شدت بیانیه های اخیر از سوی رهبری 
پاکستان  به خاک  تهدید حمالتی  شامل  که  را  هند  ارشد 

می شد، به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که اسالم آباد هرگز اجازه نخواهد 
و  شود  نقض  بهانه یی  هیچ  به  آن  ارضی  تمامیت  که  داد 
نیروهای مسلح پاکستان قادرند تا پاسخی درخور هرگونه 

تهاجمی ارایه کنند.
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