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روسیه: 
تحریم های تازه امریکا 

اثری بر همکاری های 
مسکو با تهران ندارد

اطالعات روز: روسیه 
می گوید تحریم های تازه 

ایاالت متحده علیه ایران...

افت بازارهای 
سهام در آسیا به دلیل 
نگرانی از افزایش موارد 

ابتال به کرونا

راکیتیچ: 
نه با مسی، نه با سوارز 

دوست صمیمی 
نبودم

زلزله سوارز؛ انتقال به 
اتلتیکو وتو می شود؟

بارسا سد راه 
جذاب ترین انتقال 

تابستانی
درحالیکه به نظر می رسد 

اتلتیکو مادرید مقصد 
بعدی سوارز باشد حاال...
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کارفازاولپروژهیبزرگخانهسازیدرکابلبهکمکچینآغازمیشود

شکست یک رؤیا؛ 

آیا حکومت افغانستان 
یکدست، مقتدر و مشروع 

است؟

مرور یک پرونده؛ 
در مصارف خوابگاه دانشگاه پولی تخنیک 
میلیون ها افغانی »حیف ومیل« شده  است؟

پولی  تخنیک کابل در سال های 1394 و 1395 به ارزش 
میلیون ها افغانی »حیف  ومیل و اختالس« شده است. 

بر بنیاد اسناد رسیده، نهادهای بازرس و...

اطالعات  روز به گزارشی از نهادهای بازرس و مبارزه با 
فساد دست یافته است که نشان می دهد در خریداری و 
مصرف مواد غذایی، گاز مایع و لوازم در خوابگاه دانشگاه 

زمین در ساحه ی داراالمان آغاز می شود.
قرارداد اعمار فاز اول این پروژه دیروز )سه شنبه، 1 میزان( میان وزارت 

شهرسازی و اراضی و شرکت تطبیق کننده ی آن...

اطالعات روز: وزارت شهرسازی و اراضی کشور اعالم کرد که کار احداث 
فاز اول »پروژه ی مسکونی نیله باغ« شامل ساخت یک هزار و 4۰۰ واحد 
مسکونی با کمک جمهوری چین در مساحت مجموعی بیش از ۲1 هکتار 

مهاجرت داخلی؛ 

سـونامی پنهـان بـرای 
کالن شهرهای افغانستان

به طور کلی از نظر مکانی دو نوع مهاجرت داخلی و 
بین المللی مورد توجه قرار گرفته است که مهاجرت 
بین المللی بیش  تر برای کشورهای توسعه یافته مطرح 
بحث بوده و مهاجرت داخلی برای کشورهای در حال 
مهاجرت ها،  کلیشه ای  شکل  توسعه نیافته.  و  توسعه 
مهاجرت روستا-شهری است؛ هرچند الزاما بیش  ترین 
از  می باشد.  نوشته  این  نظر  مورد  اما  نیست،  شکل 
سازمان  به  کشور   9۰ توسعه  حال  در  کشور   11۶
و  کاهش  برای  سیاست هایی  که  کردند  اعالن  ملل 
آغاز  را  مهاجرت  شتابان  روندهای  معکوس کردن  یا 
هم  شهرنشینی،  به  مربوط  مباحث  در  پس  کردند. 
هم  و  شهری  رشد  اصلی  عوامل  از  یکی  به عنوان 
شهری،  مسایل  پدیدآورنده  عوامل  از  یکی  به عنوان 

همواره مطرح می شده و مد نظر بوده است.
آمارها چنین می نماید که شهرنشینی در...
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ادبیات ستیزه جویانه را 
کنار بگذارید

افغانستان  اسالمی  مستقیم جمهوری  مذاکرات 
با گروه طالبان در ۲4 سنبله در دوحه، پایتخت 
قطر طی یک مراسم ویژه آغاز شد. این مذاکرات 
و  دارد  ادامه  کاری  اصول  روی  حاضر  حال  در 
روز  ده  است.  نشده  اصلی  آجندای  وارد  هنوز 
پس از آغاز این مذاکرات، روز جهانی صلح بود. 
افغانستان  در  میدان های جنگ  اما  روز  این  در 
داغ تر از هر زمانی بود. براساس گزارش روزنامه 
را  گسترده ای  حمالت  طالبان  روز،  اطالعات 
روز  در  و  کرده اند  راه اندازی  کشور  سراسر  در 
یک شنبه حدود 3۰ تن از نظامیان افغان کشته 

و نزدیک به ۲۰ تن دیگر آنان زخمی شده اند.
همزمان با داغ بودن میدان های جنگ، مقام های 
ارشد حکومت افغانستان نیز سخنان تندی را در 
روز جهانی صلح به آدرس طالبان حواله کردند. 
امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهور کارنامه ی 
دوران امارت طالبان را یادآوری کرد و از جمله 
ده ها  دوران حکومت خود  در  طالبان  گفت که 

هزار دختر را وادار به نکاح اجباری کردند.
سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور هم گفت 
که در صلح شتابی در کار نیست و »کسی در 
صدد تحمیل نظریات خود نباشد. هیأت های ما 

هم باید از حوصله کار بگیرند...
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صدها خانه و تأسیسات عامه 
تخریب شده توسط داعش 
در ننگرهار بازسازی می شود

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

آیا »فمینیسم« می تواند 
»اسالمی« باشد؟

»صلح باید زمینه ای برای رشد 
جوانان باشد«

گفت وگوی شبکه  جامعه  مدنی و حقوق بشر 
با شیرمحمد تاجدار، فعال جوانان

ننگرهار  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
خانه،  باب   ۲۰۰ و  یک هزار  تعداد  به  که  می گویند 

مسجد و مکتب و سایر تأسیسات عامه در...
صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

وزارت داخله: 

در شش ماه گذشته ۳۵۰۰ غیرنظایم 
در حمالت طالبان کشته و زخمی شده اند
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مهم ترین پیامدهای اقتصادی آن که تا 
هنوز هویدا شده می توان به مواردی مانند 
بیکاری ناشی از فشار جمعیت، دوره گردی، 
اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد، 
آلودگی محیط زیست، کاهش دستمزد 
نیروی کار، کاهش استندرد زندگی شهری، 
کمبود خدمات شهری و روسپی گری 
اشاره کرد. افزایش سرقت های مسلحانه، 
ترافیک سنگین شهری، بی نظمی و 
همین طور خسارات ناشی از زلزله و کرونا 
را نیز می توانیم به پیامدهای سوء این 
مهاجرت ها عنوان کنیم.

زیرگرفتن کودکان توسط »رنجر« پولیس در ننگرهار؛ یک کودک جان باخت
به شفاخانه منتقل شده اند.

آقای خوگیانی افزود که عامالن این رویداد دو پولیس محلی ولسوالی کوز کنر بوده اند. آنان 
را بازداشت شده و هم اکنون در بازداشتگاه پولیس به سر می برند.

او دلیل وقوع این رویداد را بی احتیاطی این دو سرباز پولیس خوانده است.
ناامن است که همواره رویدادهای مشابهی  والیت ننگرهار در شرق کشور از والیت های 

به دلیل بی احتیاطی رانندگان و خرابی جاده، از رانندگان قربانی می گیرد.

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت ننگرهار تأیید می کنند که چهار کودک توسط یک 
موتر نوع »رنجر« پولیس زیر گرفته شده اند که در نتیجه یک تن از آنان جان باخته است.

این حادثه  عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار به روزنامه اطالعات روز گفت که 
چاشت دیروز )سه شنبه، 1 میزان( در ساحه ی »قصبه«، از مربوطات حوزه ی چهارم امنیتی 

شهر جالل آباد رخ داده است.
به گفته ی او، سه کودک دیگر در این رویداد زخمی شده اند. آنان هم اکنون برای درمان 

باید پشت میز مذاکره  باشد  اندازه که الزم  به هر 
بنشینیم تا باالخره هر نوع اختالفی که داریم پشت 

میز حل کنیم و نه در میدان جنگ.«
جمهور  رییس  معاونان  تند  سخنان  برخالف 
افغانستان در روز جهانی صلح، شورای عالی مصالحه 
ملی موضع دیگری داشت. شورای عالی مصالحه ی 
ملی روز دوشنبه، به مناسبت روز جهانی صلح، در 
اعالمیه ای گفت که توقع می رود تا گروه طالبان به 
فراخوان عدم خشونت و آتش بس لبیک گفته و برای 

یک آینده ی صلح آمیز دست یاری بدهد. 
عبداهلل عبداهلل، رییس این شورا در روز جهانی صلح 
در ارگ ریاست جمهوری اما گفت که چون »هیأت 
همه  از  هستند،  گفت وگو  مشغول  دوحه  در  ما 
خواهش می کنم در صحبت های شان جانب احتیاط 
را رعایت کنند. نه این که واقعیت ها به مردم گفته 
19سال  شرایط  ما  شرایط  بدانیم  باید  ولی  نشود. 
بین الملل خواهان  ما و جامعه  نیست. مردم  پیش 

اتحاد و صلح هستند.«
به  را  اعالمیه ای  طالبان  گروه  آن  از  پس  روز  یک 
معاونان  سخنان  به  آن  در  و  فرستاد  رسانه ها 
که  است  گفته  گروه  این  داد.  پاسخ  رییس جمهور 
علیه  خاص  پالن  کدام  روی  کابل  »اداره  معاونان 
صلح در رسانه ها ظاهر می شوند و در مقابل نظام 
آینده اسالمی عقده گشایی می کنند.« طالبان در این 
اعالمیه الفاظ تند و تیزی را به کار برده اند و از جمله 

به جنگ های داخلی در افغانستان اشاره کرده اند.
در روز جهانی صلح در ارگ ریاست جمهوری چهار 
داشتند.  متفاوت  موضع گیری  ارشد حکومت  مقام 
اشرف غنی با بیان این که صلح حوصله می خواهد، 
افزود »صلح پایدار و تحول اقتصادی، ثبات سیاسی 
می خواهد و ثبات سیاسی بدون قواعد بازی و قانون 
اساسی صورت نمی گیرد.« معاونان او هریک به نوبت 
خود یا کارنامه ی گذشته ی طالبان را ورق زدند و یا 
گفتند که در صلح شتاب نشود. اما رییس شورای 
عالی مصالحه از ضرورت صلح و ختم جنگ چهل 
ساله سخن گفت و دعوت به مسئوالنه سخن گفتن 

کرد. 
که  می دهد  نشان  شد،  گفته  ارگ  در  آنچه 
»جمهوریت خواهان« هنوز در گفتار و رفتار به اتحاد 
در  حکومت  ارشد  مقام های  سخنرانی  نرسیده اند. 
برخالف خواست جامعه جهانی  روز جهانی صلح، 
و شماری از رهبران کشورهای جهان است که در 
نشست افتتاحیه مذاکرات مستقیم صلح در دوحه 
از ضرورت صلح و شتاب در آن سخن گفتند. امریکا 
به عنوان کلیدی ترین متحد دولت افغانستان نیز برای 
رسیدن به صلح عجله دارد. گروه طالبان نیز شتاب 
داشتن  و حوصله  از صبر  کابل سخن  در  اما  دارد 
افغانستان و  این است که حکومت  برداشت  است. 
در رأس اشرف غنی چشم به راه رسیدن انتخابات 
سرنوشت  معلوم شدن  و  امریکا  ریاست جمهوری 
و  او  برداشت  است.  کشور  آن  آینده ی  حکومت 
تیمش این است که دونالد ترمپ می خواهد صلح 
از آن در  بتواند  تا  بدهد  نتیجه  به زودی  با طالبان 

رقابت های انتخاباتی به نفع خود استفاده کند. 
از سوی دیگر یازده روز است که مذاکرات در قطر 
پیشرفتی نداشته است. آنچه تاکنون از قطر بیرون 
می آید، برخالف امیدواری های روز افتتاح مذاکرات 
مستقیم میان دولت و طالبان، سخن از اختالف و 
نوعی بن بست است. در چنین شرایطی نیاز است 
تا »جمهوریت خواهان« و یا به قول رهبران حکومت 
»مدافعان جمهوریت« از کاربرد ادبیات جنگ طلبانه 
باید  نیز  طالبان  کنند.  خودداری  ستیزه جویانه  و 
جامعه جهانی گوش  و  افغانستان  مردم  به صدای 
دهند و دست از کشتار برداشته و حمالت شان را 
کاهش دهند. جنگ و صلح همزمان ناممکن است 
و اگر این گروه نیتی برای صلح دارد، نیاز است تا 
مواد  فتیله ی  و  کنند  خاموش  را  تفنگ های شان 

انفجاری شان را پایین بکشند.
مذاکرات فعلی در قطر و حمایت جامعه ی جهانی 
به  تا  است  افغانستان  برای  تاریخی  فرصت  آن  از 
صورتی  در  اما  شود  داده  پایان  ساله  چهل  جنگ 
که دو طرف، به جنگ تبلیغاتی و شلیک گلوله ها 
از دست  تاریخی می تواند  فرصت  این  دهند،  دوام 
برود. سخن آخر این که موضع طالبان از آغاز تاکنون 
جبهه  در  پراکندگی  و  بی اتفاقی  اما  است  روشن 
جمهوریت می تواند پیامدهای غیرقابل جبران را در 
فردای مذاکرات صلح و در صورت شکست آن، برای 
مردم افغانستان داشته باشد. اکنون که هیأت های 
دو طرف در میز مذاکره نشسته اند، بهتر آن است 
کنار  ستیزه جویانه  ادبیات  و  خاموش  تفنگ ها  که 
گروه  و  افغانستان  سیاسی  رهبران  شود.  گذاشته 
طالبان از مردم این کشور آرامش و شادی بدهکارند 
و اکنون که فرصت جبران آن پیش آمده است، نباید 
مردم  این  برای  را  دیگر  ویرانگر  و  تاریک  روزهای 

هدیه کنند.

تحلیل

محمدعلی مشعل

مهاجرت داخلی؛ 
سوانیم پهنان برای کالن هشرهای افغانستان

رییس اتحادیه ی صرافان مزارشریف 
توسط افراد ناشناس اختطاف شد

صدها خانه و تأسیسات عامه تخریب شده 
توسط داعش در ننگرهار بازسازی می شود

بلخ  امنیتی در والیت  روز: مسئوالن  اطالعات 
تأیید می کنند که عبدالقیوم، رییس اتحادیه ی 
والیت  این  مرکز  مزارشریف،  شهر  صرافان 

توسط افراد ناشناس اختطاف شده است.
پولیس  فرماندهی  سخن گوی  عادل،  عادل شاه 
رییس  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  بلخ 
ساعت  حوالی  مزارشریف  صرافان  اتحادیه ی 

4:45 صبح دیروز )سه شنبه، 1 میزان( از ساحه ی »سیاه گرد« ناحیه ی سوم این شهر زمانی 
که از خانه اش به طرف مسجد روان بود، اختطاف شده است.

پوشش  تحت  را  »مشکوک«  ساحات  تمامی  هم اکنون  بلخ  پولیس  که  افزود  عادل  آقای 
ارگان های کشفی قرار داده و تیم تخنیکی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس 

این والیت نیز در این مورد تحقیقات و احضاراتش را آغاز کرده است.
او همچنان افزود که کمره های امنیتی در این مناطق نیز تحت بررسی قرار دارد.

هنوز مسئولیت اختطاف رییس اتحادیه ی صرافان شهر مزارشریف را شخص و یا گروهی به 
عهده نگرفته است.

طالبان رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
سمنگان را ربودند

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت سمنگان 
طالبان  گروه  جنگ جویان  که  می کنند  تأیید 
محمدعمر مستعد، رییس مخابرات و تکنالوژی 

معلوماتی این والیت را ربوده اند.
نامش در خبر  امنیتی که نخواست  یک منبع 
ذکر شود، دیروز )سه شنبه، 1 میزان( به روزنامه 
اطالعات روز گفت که آقای مستعد حدود یک 

هفته ی پیش در مربوطات والیت بلخ توسط طالبان ربوده شده است.
این منبع افزود که این واقعه زمانی رخ داده است که رییس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از 

شهر شبرغان، مرکز والیت جوزجان به طرف شهر ایبک در حرکت بوده است.
از سویی هم، او تأکید کرد که هنوز از سرنوشت آقای مستعد معلوماتی نشده است. همچنان 
یک منبع محلی در والیت سمنگان گفت که تالش های متنفذان برای رهایی او، جریان دارد.

گروه طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
اخیر  سال  چند  در  که  است  ناامن  والیت های  از  والیت سمنگان  همسایگی  در  بلخ  والیت 

جنگ جویان طالبان در بخش هایی از آن حضور و فعالیت گسترده دارند.

والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
ننگرهار می گویند که به تعداد یک هزار و ۲۰۰ 
تأسیسات  سایر  و  مکتب  و  مسجد  خانه،  باب 
توسط  که  والیت  این  کوت  ولسوالی  در  عامه 
بود،  شده  تخریب  داعش  گروه  جنگ جویان 

بازسازی می شود.
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار دیروز )سه شنبه، 
سایر  و  مکاتب  و  مساجد  خانه ها،  تعداد  این  که  است  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  میزان(   1

تأسیسات عامه در چارچوب پروگرام »شلتر« بازسازی می شود.
آغاز  ولسوالی کوت  در  خانه  بازسازی 1۷۰  کار  که هم اکنون  است  تأکید شده  در خبرنامه 

شده است.
والیت ننگرهار در شرق کشور از والیت های ناامن است که گروه داعش در ماه جدی سال 
1393 خورشیدی در این والیت اعالم خالفت کرد. پس از آن درگیری های خونین در تعدادی 
از ولسوالی های این والیت از جمله ولسوالی کوت، میان جنگ جویان این گروه و گروه طالبان 

و نیروهای دولتی به وقوع پیوست.

در حمالت طالبان بر مرکز ولسوالی »گیزاب« ارزگان 
۱۴ نیروی دولتی کشته شدند

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت ارزگان 
می گویند که در نتیجه ی حمالت جنگ جویان 
این  گیزاب  ولسوالی  مرکز  بر  طالبان  گروه 

والیت، 14 نیروی دولتی کشته شده اند.
دیروز  ارزگان  والی  سخن گوی  عبادی،  زرگی 
روز  اطالعات  روزنامه  به  میزان(   1 )سه شنبه، 
گفت که طالبان این حمالت خود را از دو روز 

پیش به این طرف از سه استقامت بر مرکز ولسوالی گیزاب راه اندازی کرده اند.
آقای عبادی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی هم اکنون از بخشی ازحومه های مرکز ولسوالی 

گیزاب به صورت تأکتیکی عقب نیشینی و در بخش هایی دیگر کمربند امنیتی ایجاد کرده اند.
تهدیدات طالبان جزئیاتی  به خاطر  دلیل قطع شبکه های مخابراتی  به  او همچنان گفت که 
به  این حمالت،  در جریان  تأکید کرد که  ارزگان  والی  نیست. سخن گوی  دقیقی در دست 

جنگ جویان طالبان نیز تلفاتی وارد شده است.
در  طالبان  گروه  که جنگ جویان  است  ناامن  والیت های  از  کشور  جنوب  در  ارزگان  والیت 

بخش هایی از این والیت از جمله ولسوالی گیزاب حضور و فعالیت گسترده دارند.

اسـتفاده کننـد.
جاری  سال  نخست  نیمه ی  در  همچنان 
و  یک هزار  دولتی  نیروهای  خورشیدی، 
3۰۰ حلقه ماین را که قرار بود از سوی 
حمالت  در  طالبان  گروه  جنگ جویان 
و  کشف  نیز  شود،  استفاده  تروریستی 
با  که  کرد  تأکید  آرین  کرده اند.  خنثا 
کشف این مقدار ماین، از چندین رویداد 

تروریستی جلوگیری شده است.
گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی 

نگفته است.

همین  غیرنظامیان  تلفات  بزرگ  عوامل 
مورد بوده است.

سـخن گوی وزارت داخلـه گفـت کـه در 
شـش مـاه گذشـته نیروهـای امنیتـی و 
دفاعـی افغانسـتان نیـز در حالـت دفـاع 
دفـاع  کشـور  خـاک  و  مـردم  از  فعـال 
کرده انـد. بـه گفته ی آریـن، در این مدت 
بیـش از ده هـزار کیلوگرام مـواد انفجاری 
طالبـان توسـط نیروهـای امنیتی کشـف 
می خواسـتند  طالبـان  کـه  شـده  اسـت 
از آن در راه انـدازی حمـالت تروریسـتی 

نظامی و حمالت تهاجمی داشته اند که در 
نتیجه ی آن تلفات سنگین به غیرنظامیان 

وارد شده است.
تحرکات  که  گفت  همچنان  آرین  آقای 
به  نتیجه ی آن  و حمالت طالبان که در 
وارد می شود، جنایت  تلفات  غیرنظامیان 
افغانستان  مردم  علیه  جنایت  و  جنگی 

است.
از سوی هم، او گفت که در جریان شش 
 14۰ و  یک هزار  به  نزدیک  گذشته  ماه 
از  یکی  که  کرده  انفجار  طالبان  ماین 

کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
ماه  شش  جریان  در  که  کرد  اعالم 
سه هزار  به  نزدیک  خورشیدی  گذشته ی 
حمالت  نتیجه ی  در  غیرنظامی   5۰۰ و 
جنگ جویان گروه طالبان کشته و زخمی 

شده اند.
داخله  وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق 
دیروز )سه شنبه، 1 میزان( در یک نشست 
خبری در کابل گفت که از اول ماه حمل 
تا 3۰ ماه سنبله ی سال جاری خورشیدی 
تحرکات  هفت هزار  به  نزدیک  طالبان 

وزارت داخله: 

در شش ماه گذشته ۳۵۰۰ غیرنظامی در حمالت طالبان کشته و زخمی شده اند

همین طور خسارات ناشی از زلزله و کرونا را نیز می توانیم به 
پیامدهای سوء این مهاجرت ها عنوان کنیم.

مقوله  چهار  آموزشی  و  رفاهی  امکانات  اشتغال،  امنیت، 
مهمی است که در تسریع و تسهیل روند مهاجرت داخلی 
تأثیر زیاد داشته و دولت افغانستان باید برخورد هوشمندانه 
با این موضوع داشته و اقدامات کارسازی را در دستور کار 
قرار دهد تا فرایند مهاجرت داخلی ابزار فرصت آفرین برای 
و همین طور  ملی شده  ناخالص  تولید  ارتقای  و  ملی  رونق 
ایجاد  دهد.  کاهش  را  پدیده  این  از  ناشی  آسیب های 
سازوکار برای شهرسازی روستا ها باید به عنوان یک راهبرد 
بلندمدت و تنها راهکار موثر برای مدیریت روند مهاجرت در 
گفتمان های بزرگ ملی و دانشگاهی مطرح شده و نیز این 
مهم در محراق توجه کشورهای تمویل کننده افغانستان قرار 
داده شود تا مبادا این سونامی پنهان همه را غافل گیر کرده 

و آسیب های جدی را در کشور ماندگار کند.

بیکاری،  فقر،  ناامنی،  از  عبارت  ترتیب  به  شده  کشور  در 
خشک سالی، توزیع نامطلوب خدمات در سطح کشور، عدم 
زمینه های اشتغال، تعصب و تبعیض، عدم امکانات آموزشی، 
راه های  نبود  و همین طور  بهداشتی  و  امکانات صحی  نبود 
با  شهرهای  که  داشت  توجه  همچنین  است.  مواصالتی 
شهر  به  شهر  مهاجرت  بیش  تر  شهرنشینی  باالی  جمعیت 
را در خود دارند که این مورد همواره از چشم نظریه پردازان 
اثربخشی  شاخص  هرچند  است.  مانده  پنهان  حوزه  این 
آماری  سنجش  هنوز  کشور  شهرهای  در  مهاجرت پذیری 
نشده، ولی با در نظرداشت واقعیت های عینی و نبود برنامه 
فاجعه بار  را  آن  درازمدت  اثرات  می توانیم  مهاجرت  دقیق 
مناسب  الگوی  و  روندها  چنانچه  اگر  کنیم.  پیش بینی 
مهاجرتی برای مدیریت روند مهاجرت های داخلی در کشور 
پیامدهای  می توانست  پدیده  این  می شود،  دنبال  و  ایجاد 
اقتصادی و اجتماعی مانند تغییر در سبک زندگی  درخور 
افراد و همچنین دگردیسی در شرایط زندگی را که ناشی 
است  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  تحوالت  از 
سرزمین  این  دیرینه ی  آفت های  از  که  تعصب  آورد.  به بار 
است، می توانست بر اثر مهاجرت های داخلی کاهش یافته و 
زمینه های الزم برای همپذیری اقوام و باالخره ملت سازی را 
فراهم کند. توزیع مناسب جغرافیایی جمعیت در کشور که 
یکی از مشکالت تاریخی کشور است، نیز با مدیریت روند 

مهاجرت داخلی قابل حل می نمود.
به عنوان یک سونامی  پیامد سوءمهاجرت داخلی در کشور 
آن  مهار  برای  که  می کند  تهدید  را  کالن شهرها  پنهان 
تدبیر و تردستی هوشمندانه ای ضروری است. از مهم ترین 
پیامدهای اقتصادی آن که تا هنوز هویدا شده می توان به 
از فشار جمعیت، دوره گردی،  ناشی  بیکاری  مانند  مواردی 
اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد، آلودگی محیط زیست، 
کاهش دستمزد نیروی کار، کاهش استندرد زندگی شهری، 
افزایش  کرد.  اشاره  روسپی گری  و  شهری  خدمات  کمبود 
و  بی نظمی  شهری،  سنگین  ترافیک  مسلحانه،  سرقت های 

مهاجرت  از  ناشی  پیامدهای  و  علت ها  بیش  تر  درک  برای 
داخلی ابتدا الزم است تا روندها و الگوهای مهاجرتی مورد 
روندها  این  تا  زیرا  گیرد.  قرار  تحقیق همه جانبه  و  بررسی 
چرایی  و  علل  از  درست  درک  نمی توانیم  نشود،  مشخص 
گذار  درگیر  کشورها  که  گذشته  در  باشیم.  داشته  آن 
ولد  و  زاد  همان  که  مهم  نیروی  دو  بودند  جمعیتی  اول 
و  مناطق  جمعیت  میزان  تعیین کننده  است،  مرگ ومیر  و 
از  گذار  از  بعد  اما  می شد.  محسوب  جمعیت  رشد  پویایی 
مرحله اول، مهاجرت های چشم گیر تبدیل به یکی از عوامل 
و کالن شهرها  مختلف  مناطق  در  پویایی جمعیت  بر  موثر 
شده است؛ بخش زیادی از مهاجران به لحاظ سن و جنس و 
طبقه اقتصادی که دارند ورود و خروج شان در یک منطقه 
همین  از  می شود،  منطقه  آن  در  چشم گیر  تأثیرات  باعث 
رو مطالعات مربوط به مبحث مهاجرت و نگاه اقتصادمحور 
در  می رسد  به نظر  می باشد.  زیادی  اهمیت  دارای  آن  به 
کنار عوامل کم تر موثر دیگر، امنیت و سطح توسعه نسبی 
هرچه  است.  جاذبه  مهم ترین  به عنوان  مهاجرپذیر  مناطق 
شهر توسعه یافته و با امکانات رفاهی بیش  تر باشد، مهاجران 
بیش  تری را به خود جذب خواهد کرد و برعکس این مساله 
مهاجرت های  بحث  افغانستان  در  هنوز  است.  صادق  نیز 
و  عمیق  مطالعات  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  داخلی 
آمارهای  و  بوده  زمینه کم تر  این  در  نیز  میدانی  تحقیقات 
موجود نیز از کیفیت آن چنانی برخوردار نیست. نبود آمار 
و ارقام قابل اعتماد و همین  طور عدم درک دقیق از اثرات 
مبهم  و  چالش انگیز  را  موضوع  این  مهاجرت  پیامدهای  و 
ساخته است. ولی آنچه از پیامدهای آن به چشم می خورد 
هرات  کابل،  مانند  کشور  کالن شهرهای  که  است  این 
بخش  و  شده  داخلی  بی رویه  مهاجرت های  قربانی  مزار  و 
از  این مناطق ناشی  نابه سامانی های موجود در  از  عمده ای 
ناامنی است.  افزایش  و  اقتصادی  افت رشد  فشار جمعیت، 
مهاجرت  دلیل  به صدها  که  مردمی  از  این کشور جدا  در 
می کنند، عمده ترین عواملی که باعث مهاجرت های داخلی 

به طور کلی از نظر مکانی دو نوع مهاجرت داخلی و بین المللی 
مورد توجه قرار گرفته است که مهاجرت بین المللی بیش  تر 
مهاجرت  و  بوده  بحث  مطرح  توسعه یافته  کشورهای  برای 
توسعه نیافته.  و  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  داخلی 
است؛  روستا-شهری  مهاجرت  مهاجرت ها،  کلیشه ای  شکل 
این  نظر  مورد  اما  نیست،  شکل  بیش  ترین  الزاما  هرچند 
نوشته می باشد. از 11۶ کشور در حال توسعه 9۰ کشور به 
سازمان ملل اعالن کردند که سیاست هایی برای کاهش و یا 
معکوس کردن روندهای شتابان مهاجرت را آغاز کردند. پس 
در مباحث مربوط به شهرنشینی، هم به عنوان یکی از عوامل 
اصلی رشد شهری و هم به عنوان یکی از عوامل پدیدآورنده 
مسایل شهری، همواره مطرح می شده و مد نظر بوده است.

کشورها  تمام  در  شهرنشینی  که  می نماید  چنین  آمارها 
الگوهای قدیمی توسعه  از  باعث پیشرفت شده است. یکی 
اقتصادی که توسط دانشمندی بنام سر آرتور لوییس بیان 
شده بود، باور داشت که مهاجرت داخلی از روستا به شهر 
می تواند سبب توسعه کشورها شود. این الگو در دهه 5۰ و 
برتر توسعه برای کشورهای  از مدل های  ۶۰ به عنوان یکی 
جهان سومی شناخته می شد. برحسب الگوی لوئیس اقتصاد 
از دو بخش ساخته می شود: الف، بخش معیشتی، روستایی-

سنتی که با بازده تولیدی صفر و یا بسیار پایین و نیروی کار 
اظافی مشخص می شود؛ و ب، بحش صنعتی شهری نوین 
که دارای بازده تولیدی باالیی است و نیروی کار به تدریج از 
بخش معیشتی به آن منتقل می شود. این الگوی دوبخشی 
در آن روزگار به صورت فراگیرترین الگوی تطبیقی در اکثر 
کشورها پیاده شد. با تطبیق این الگو کشورها می توانستند 
از بیکاری پنهان موجود در روستاها جلوگیری کرده و نیز 
روند شهرنشینی را سرعت بخشند. شهرنشینی در کشورها 
کشورهای  در  است.  اقتصادی  توسعه  معیارهای  از  یکی 
توسعه یافته شاخص شهرنشینی باالتر بوده و روستانشینی 
پایین، لذا لوئس پیشنهاد می کرد که با 3۰ درصد دست مزد 
باالتر می توان نیروی کار زیادی را از روستاها به شهر کشاند 
هرچند  یافت.  دست  اقتصادی  توسعه  به  طریق  این  از  و 
باز هم  الگو مطابق فرضیات لوییس تطبیق نشد، ولی  این 
را  مطلوب  نتایج  که  کرد  پیاده  را  الگو  این  کشور  چندین 
از  مهاجرت  به  مردم  تشویق  با  هند  مثال  نداشت.  پی  در 
روستاها به شهر می خواست به توسعه اقتصادی دست یابد 
که در نتیجه شهرهای آن با کمبود خدمات شهری و تمرکز 
تولید و خدمات مواجه شد، در حدی که این کشور مجبور 
نو  به دهلی  از دهلی  را  پایتخت خویش  از مدتی  بعد  شد 
انتقال دهد. همین طور برازیل بعد از تطبیق این الگو مجبور 
و  دهد  انتقال  برازیلیا  به  برازیل  از  را  پایتخت خویش  شد 
پایتخت خویش  الگو مجبور شد  این  از تطبیق  بعد  ترکیه 
را از استانبول به انقره منتقل کند. کشور ما افغانستان نیز 
هرچند  می کند،  حرکت  مسیر  همین  به  دارد  ناخواسته 
نیست،  خبری  آن  فرضیات  از  استفاده  و  مدل  تطبیق  از 
دریافت  می توان  کالن شهرها  به  مردم  هجوم  روند  از  ولی 
می کند.  دنبال  را  غیرمفید  الگوی  همان  مسیر حرکت  که 
آنچه  اما  می گیرد  بر  در  را  وسیعی  حوزه  مهاجرت  مبحث 
مهاجرت  مسأله  طرح  هستیم  آن  به دنبال  نوشته  این  در 
داخلی و ایجاد باب گفت وگوهای موثر در مورد چالش ها و 
فرصت های ناشی از مهاجرت داخلی و همین طور پیامدهای 
اقتصادی ناشی از آن می باشد. به باور نویسنده مهاجرت های 
بالقوه  عامل  و  فرصت  یک  به عنوان  می توانست  که  داخلی 
فعال  دهد،  نشان  را  خود  اهمیت  کشور  در  اقتصادی  رشد 
شهری  توسعه  فراروی  جدی  چالش های  از  یکی  به عنوان 
و توزیع مناسب فرصت های کاری قرار گرفته و نیز توزیع 

نامناسب جغرافیایی جمعیت را در پی داشته است.

وضعیت کنونی زنان رضایت بخش نیست، چالش ها و موانع بیش تر چگونه قابل 
قبول خواهد بود.

به باور آقای تاجدار، کسانی که به عنوان نمایندگان مردم در گفت وگوهای صلح 
شرکت می کنند، باید متعهد باشند و منافع ملی را بر منافع قومی و گروهی 

مقدم بدانند.

افکار یکدیگر آشنایی پیدا کنند و کوشش کنند از این راه، تالش ها برای تحقق 
صلح و بهبود زندگی شهروندان را تقویت کنند. 

در  زنان  و  ندارند  خوبی  پیشینه ی  که  گروهی  با  گفت وگو  آیا  شبکه: 
نتیجه ی درستی  به  فراوانی دیده اند،  دوران حاکمیت شان آسیب های 
خواهد رسید؟ سرنوشت زنان پس از توافق با این گروه چه خواهد شد؟

تاجدار: اگر طالبان با دید همدیگرپذیری آمده باشند می توان به نتیجه ی این 
ندهد  نشان  انعطاف پذیری  از خود  گروه  این  اگر  اما  داشت،  امید  گفت وگوها 
برای  آینده ی خوبی  نمی توان  باشند،  قبلی خود  عقاید  به  متکی  هنوز هم  و 

شهروندان کشور، به ویژه زنان پیش بینی کرد.
شبکه: به نظر شما دیدگاه طالبان نسبت به زنان تغییر کرده است؟

چون  باشد؛  کرده  نسبی  تغییر  یک  است  ممکن  طالبان  ایدئولوژی  تاجدار: 
طالبان حاال می دانند که تغییرات زیادی در اجتماع افغانستان آمده است و آنان 
قادر به تغییر فضا نخواهند بود. به نظر من تغییراتی در دیدگاه طالبان آمده و 

می توان از این تغییر استفاده های زیادی کرد.
شبکه: به نظر شما توافق به قیمت محدودیت هایی برای زنان قابل قبول 

خواهد بود؟
به  تا کنون  افغانستان  قابل قبول نیست؛ چون زنان  تاجدار: به هیچ صورت 
نیافته و همواره در حاشیه بوده اند. وقتی  شکل درست به حقوق خود دست 

جوانان افغانستان به عنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور، مانند دیگر شهروندان 
نگرانی هایی در رابطه با نتایج گفت وگوهای صلح دارند. برخی از فعاالن جوانان 
به این باورند که در حکومت پس از گفت وگوهای صلح نباید مانعی برای رشد 

این گروه وجود داشته باشد.
و  مدنی  جامعه   شبکه   با  گفت وگویی  در  جوانان،  فعال  تاجدار،  شیرمحمد 
آنان  برای  از مهم ترین مسائل  بعد »شبکه«( می گوید  به  این  )از  بشر  حقوق 
حفظ دست آوردهای جوانان پس از مذاکرات صلح است: »در سال های اخیر 
جوانان پیشرفت های زیادی داشته و به موفقیت های زیادی دست یافته اند. این 

دست آوردهای آنان پس از گفت وگوهای صلح نیز باید حفظ شود.«
بر فعالیت های جوانان،  تأثیری  شبکه: مشارکت طالبان در قدرت چه 

به ویژه دختران جوان خواهد داشت؟
تاجدار: بدیهی است که دید سنتی طالبان چالش هایی برای جوانان، مخصوصا 
دختران ایجاد خواهد کرد، اما بانوان به عنوان بخش بزرگی از جمعیت کشور و 
اعضای فعال جامعه می توانند از حقوق خود دفاع کنند تا بتوانند در بخش های 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش فعال داشته باشند.
شبکه: کدام موضوعات مربوط به جوانان باید در مذاکرات مورد بحث 

قرار بگیرد؟
تاجدار: در نخست، باید در رابطه با فعالیت و ایجاد زمینه ی کار بحث شود و 
حقوقی که در سال های اخیر به آنان داده شده حفظ شود. حضور نمایندگان 
اثبات  بتوانند خود را به  تا  جوانان در گفت وگوهای صلح فرصت خوبی است 

برسانند و از حقوق خود دفاع کنند. 
آقای تاجدار می افزاید جواناِن دیگر می توانند با استفاده از موقعیت، نشست ها و 
گفتمان هایی را با جوانانی که تفکر تندروانه دارند برگزار کنند تا از این طریق با 

»صلح ابید زمینه ای برای رشد جواانن ابشد«

گرفته  نظر  در  پروژه  این  اول  فاز  در  ارتباطی  سیستم های 
شده است.

همچنان ایجاد ذخایر آبی، سیستم منظم گرمایش جداگانه 
تفریحی  پارک های  سبز،  ساحه ی  مسکونی،  واحد  هر  برای 
مواردی  دیگر  از  خدماتی  و  تجارتی  ساحات  و  اجتماعی  و 
گنجانیده  پروژه  این  اول  فاز  تفصیلی  برنامه ی  در  که  است 

شده است.
پروژه،  این  اول  فاز  تکمیل  با  وزارت شهرسازی،  گفته ی  به 
واحدهای مسکونی به مأمورین خدمات ملکی توزیع می شود. 
گام  پروژه  این  تحقق  که  است  گفته  همچنان  وزارت  این 
مهمی در راستای رسیدگی به مشکالت مسکن گزینی، رشد 
اقتصادی و اجتماعی باشندگان شهر کابل و تشویق سکتور 
خصوصی و نهادهای تمویل کننده برای سرمایه گذاری در این 

نوع پروژه ها است.
تفاهم نامه ی همکاری میان جمهوری  این درحالی است که 
ساخت  مورد  در  چین  خلق  جمهوری  و  افغانستان  اسالمی 
ده هزار واحد مسکونی در افغانستان در ماه نوامبر سال ۲۰15 

میالدی به امضا رسیده بود.

 ۲۸۰ شامل  مسکونی  واحد   4۰۰ و  یک هزار  است.  شده 
آپارتمان چهاراتاقه، 5۶۰ آپارتمان سه اتاقه و 5۶۰ آپارتمان 

دواتاقه می شود.
جاده ها  احداث  که  است  گفته  اراضی  و  شهرسازی  وزارت 
برای  آب  قطره ای  سیستم  ایجاد  عصری،  پیاده روهای  و 
سرسبزی، پارکینگ وسیع، سیستم عصری مدیریت فاضالب 
و تصفیه خانه، شبکه های منظم آب و برق، نصب انترنت و 

اطالعات روز: وزارت شهرسازی و اراضی کشور اعالم کرد که 
کار احداث فاز اول »پروژه ی مسکونی نیله باغ« شامل ساخت 
یک هزار و 4۰۰ واحد مسکونی با کمک جمهوری چین در 
ساحه ی  در  زمین  هکتار   ۲1 از  بیش  مجموعی  مساحت 

داراالمان آغاز می شود.
قرارداد اعمار فاز اول این پروژه دیروز )سه شنبه، 1 میزان( 
تطبیق کننده ی  شرکت  و  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  میان 
آن »MCC19« در ارگ ریاست جمهوری امضا شده است. 
وزارت شهرسازی و اراضی »پروژه ی مسکونی نیله باغ« را یکی 
شهر  در  چین  و  افغانستان  حکومت  پروژه های  مهم ترین  از 

کابل خوانده است.
بـه نقـل از اعالمیـه ی وزارت شهرسـازی و اراضـی، براسـاس 
اول  فـاز  ساختمان سـازی  و  زیربنایـی  کار  قـرارداد،  ایـن 
پـروژه ی یادشـده در مـدت 4۰ مـاه تکمیل خواهد شـد. این 
پـروژه بـا کمـک بالعـوض ۷1 میلیـون دالری چیـن تطبیق 

می شـود.
در فاز اول پروژه ی مساعدت چین، 5۶ بالک رهایشی پنج 
نظر گرفته  واحد مسکونی در  منزله شامل یک هزار و 4۰۰ 

کارفازاولپروژهیبزرگخانهسازیدرکابلبهکمکچینآغازمیشود
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نوشته  گزارشش  در  هیأت  است.  بوده   1394
است که پس از گذشت شش ماه از سال 1395، 
هنوز هم از روغن سال 1394 مصرف می  شده 
است. هیأت تفتیش در گزارشش نوشته که با 
آن که روغن از سال قبل در ذخیره گاه موجود 
پرسش برانگیز  و  ناسنجیده  گونه ی  به  اما  بوده 

دوباره روغن خریداری شده است. 
به همین ترتیب هیأت تفتیش وزارت تحصیالت 
عالی از موجودیت 9 قلم مواد دیگر نیز گزارش 
داده  اند. این مواد با آن که از قبل موجود بوده، اما 
مسئوالن خوابگاه بدون سنجش دوباره چندین 

برابر آن خریداری کرده است. 
عالی  اداره  نهایی،  بررسی های  نتیجه ی  در 
مبارزه با فساد نوشته که مسئوالن خوابگاه در 
ماده  ی  برخالف  غذایی  مواد  خریداری  و  ثبت 
کرده اند.  کار  تحویل خانه  تنظیم  مقرره ی    ۶4
براساس این ماده ثبت مواد موجودی و فرمایش 
مواد جدید پس از ختم سال تحصیلی توسط 
شود.  انجام  باید  مسئوالن  از  نفری  سه  هیأت 
نشان  می دهد  بررسی ها  نتیجه ی  درحالی که 
این کار به گونه ی مبهم تنها توسط مدیر  که 
ارزاقی انجام شده است. اجراآت او نیز غیرشفاف 
است. در گزارش  بوده  واقعی  بدون سنجش  و 
اداره ی عالی مبارزه با فساد آمده که از این سبب 
مسئوالن براساس ماده ی ۲۸5 قانون جزا باید 

مورد پی گرد قرار گیرند.

تهیه ی فهرست غیرواقعی در خریداری ها
اسناد نشان می دهد که در طی مراحل خریداری 
از سوی شرکت  قراردادی  مواد غذایی خوابگاه 
وجود  »تزویر«  نیز  نعیمی«  »برادران  نام  زیر 
از  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  است.  داشته 

خودش در کابینه را به اضالع ائتالف سیاسی 
دیگرش چون حزب اسالمی، شاخه ی انشعابی 
جمعیت اسالمی به رهبری عطامحمد نور و تیم 

قنطره – سلما خطاب
مترجم: جلیل پژواک

برای بسیاری، اصطالح »فیمینست اسالمی« ممکن است پادآمیزه ای 
بیش نباشد، اما وقتی زیبا میرحسینی، کنش گر ایرانی این اصطالح 
را در دهه 199۰ مطرح کرد، شعار مبارزه زنان برای داشتن حق کار 

در دانشگاه ها شد.
در آن زمان زیبا میرحسینی به دنبال طالق از همسرش بود. همسر 
وی حاضر نمی شد زیبا را طالق بدهد. زیبا میرحسینی پس از اتمام 
دوره ی دکترای خود در دانشگاه کمبریج در رشته حقوق اسالمی، از 
پژوهش های خود در مورد تاریخ اسالم برای یافتن دالیل و زمینه ی 
حقوقی برای گرفتن طالق از همسرش ــ کاری که در بسیاری از 
کشورهایی که با قوانین اسالمی اداره می شود، برای زنان بسیار دشوار 

ـ استفاده کرد. استـ 
زیبا میرحسینی ماه ها درگیر جلسات دادگاه بود، اما سرانجام موفق 
شد از همسرش طالق بگیرد. او به انگلستان بازگشت و در آن جا 
تحصیالت خود را در رشته حقوق اسالمی خانواده از سر گرفت. او 
از آن زمان به بعد مبارزه با نظام های قضایی-حقوقی را که مملو از 
تضاد بین مقررات دینی و واقعیت های زندگی مدرن است، مأموریت 

زندگی خود قرار داد.
در سال ۲۰۰9 فمینیسم اسالمی طی کنفرانسی در مالیزیا، با حضور 
نمایندگان 5۰ کشور، جهشی را تجربه کرد. این کنفرانس توسط 
جنبش مساوات )برابری( سازمان دهی شد. جنبش مساوات خود را 
یک جنبش جهانی برای برابری و عدالت در خانواده مسلمان توصیف 

می کند.
جنبش  این  است.  فعال  ایران  و  عربی  کشورهای  در  جنبش  این 
مورد  در  تحقیق  در  متحد«  ملل  سازمان  »زنان  نهاد  همکاری  با 
پایان دادن به اعمال تبعیض آمیز علیه  چارچوب های مذهبی برای 
زنان که به نام دین انجام می شود، مانند ختنه دستگاه تناسلی زنان، 

شرکت کرده است.

فمینیست ها از همه ی مکاتب فکری فمینیستی
تعداد  و  نیست  گسترده  خیلی  اسالمی  فمینیسم  ایده  مصر،  در 
رویکرد درون یک چارچوب  این  با  فعاالن  و  از محققان  معدودی 

محدود کار می کنند.
اومیمه ابوبکر، استاد ادبیات انگلیسی و یکی از بنیان گذاران فمینیسم 
را  مصر  در  اسالمی  فمینیسم  »ایده  می گوید:  مصر،  در  اسالمی 
می توان به عنوان پروژه  ایدئولوژیک و معرف شناختی معرفی کرد که 
توسط محققان و متخصصان مطالعات اسالمی مسلمان با هدف نقد 
پدرساالری در میراث اسالمی و ایجاد گزینه ی عادالنه تر دیگر، کار 
می کنند. این پروژه در سطح محلی، منطقه ای و بین المللی فعال 

بوده است.«
او توضیح می دهد که فمینیسم اسالمی در مصر از طریق سازمانی به 
نام )The Women and Memory Forum( که یک سازمان 
سکوالر است و با فمینیست ها از تمام مکاتب فکری کار می کند، 
سال های  »طی  می گوید:  او  می شود.  برده  پیش  فردی  سطح  در 
و  سازمان دهی  ما   ،۲۰11 جنوری   ۲5 انقالب  از  پس  و  گذشته 
برگزاری سیمینارها، کنفرانس ها و کارگاه ها را شروع کردیم. اصطالح 

فمینیسم اسالمی به مرور زمان جاافتاده تر شده است.«
با االزهر، مهم ترین و  ارتباط این پروژه  وقتی صحبت از چگونگی 
قدیمی ترین نهاد فقهی اهل سنت در جهان می شود، اومیمه ابوبکر 
می گوید: »ما با االزهر همکاری داریم، هرچند با آن ها بر سر مفاهیم 
دانسته  اسالم  در  ازدواج  نظام  اساس  که  قیمومیت  مانند  اصلی 
می شود، اتفاق نظر نداریم. ما با برخی شیخ ها و چهره های مهم در 
االزهر کار کردیم تا سندی را در خصوص حقوق زنان در اسالم تهیه 

کنیم. اما االزهر در آخرین لحظه از پذیرش آن خودداری کرد.«

اعالمیه اسکندریه، نقطه عطفی برای فمینیست ها
عنوان  با  اسکندریه«  »کتاب خانه  توسط  سند  این  این وجود  با 
»اعالمیه اسکندریه« در مارچ ۲۰14 صادر شد. این سند تعدادی 
از موارد اساسی را برای حقوق زنان تأیید می کند که برجسته ترین 
آن محکومیت سیاسی کردن مسائل زنان و استفاده سوء از آن در 
ارزش های  این سند همچنین  است.  نیروها  بین  مبارزات سیاسی 

مایع براساس ماده ۲۷1 قانون جزا مورد پی گرد 
قرار گیرد.

خریداری غیرضروری مواد غذایی
هیأت تفتیش اداره ی عالی مبارزه با فساد در ۲۰ 
جوزای 139۶ گزارش داده است که مسئوالن 
خریداری  کابل  پولی  تخنیک  دانشگاه  خوابگاه 
بدون   1395 سال  در  را  غذایی  مواد  قلم   11

نیازسنجی انجام داده است. 
بررسی های هیأت تفتیش اداره ی عالی مبارزه 
با فساد از خریداری مواد غذایی در سال 1395 
و مواد باقی مانده از سال 1394 نشان می دهد 
تا  سال  یک  از  مواد  بهای  تفاوت  به  نظر  که 
سال دیگر به ارزش 49۷ هزار ۸14 افغانی بر 
اثر سوءمدیریت و نبود بیالنس ضرر وارد شده 
است. درحالی که مقدار هنگفت مواد غذایی در 
ذخیره گاه از سال قبل موجود بوده، اما مسئوالن 
به گونه ی پرسش برانگیز و بدون ضرورت فرمایش 

خریداری داده اند. 
تفتیش  هیأت  نهایی  بررسی های  از  پیش 
تفتیش  هیأت  فساد،  با  مبارزه  عالی  اداره ی 
سرطان   ۲۲ در  نیز  عالی  تحصیالت  وزارت 
1395، ذخیره گاه مواد غذایی خوابگاه دانشگاه 
پولی  تخنیک را بررسی کرده است. این هیأت، 
خریداری 11 قلم مواد غذایی را بدون سنجش و 

بیالنس گزارش داده اند. 
به گونه ی نمونه، در هنگام بررسی هیأت، 5۸ 
هزار و 449 کیلوگرام برنج در ذخیره گاه موجود 
بوده است. از این میان بیش از 1۶ هزار کیلوگرام 
برنج مربوط به قرارداد سال گذشته در ذخیره گاه 
موجود بوده است. هیأت تفتیش در گزارشش 
گفته که پس از گذشت شش ماه از سال 1395 
هنوز برنج سال 1394 در ذخیره گاه موجود بوده 
و به مصرف می رسیده است. در گزارش آمده که 
این موضوع پرسش برانگیز است که چرا چندین 
برابر فراتر از ضرورت واقعی برنج خریداری شده 
عالی  تحصیالت  وزارت  تفتیش  هیأت  است. 
در گزارشش نوشته که قرارداد خریداری برنج 
با شرکت ها نیز به گونه ی پرسش برانگیز انجام 
کیلوگرام  هزار  پنج  که  گونه ای  به  است.  شده 
درج  اما  نبوده،  موجود  ذخیره گاه  در  برنج 
سوی  از   1395 سال  خریداری های  فهرست 

شرکت قراردادی شده است. 
در نمونه ی دیگر در هنگام بررسی هیأت وزارت 
تحصیالت عالی، 1۸ هزار و 5۰۰ کیلوگرام روغن 
میان  این  از  است.  بوده  موجود  ذخیره گاه  در 
هشت هزار کیلوگرام آن مربوط به قرارداد سال 

بر  عالوه  غنی  آقای  می شود.  معرفی  عبداهلل 
سیاسی  تیم  به  کابینه  درصد   5۰ واگذاری 
سهم  از  توجهی  قابل  بخش  عبداهلل،  عبداهلل 

یا  و  رسیده  مصرف  به  حساب دهی  »بدون 
حیف  ومیل« شده است. در نتیجه تنها در سال 
1394 بیش از یک میلیون و 493 هزار افغانی 

در مصرف گاز »اختالس« شده است. 
از  ماه سال 1395 که  تنها در چند  همچنین 
زیر  فساد  با  مبارزه  و  تفتیش  نهادهای  سوی 
هزار  میزان 51۰  به  است،  گرفته  قرار  بررسی 
و 9۰۰ افغانی در مصرف گاز »اختالس« شده 

است. 
براساس گزارش اداره ی مبارزه با فساد، نجیب اهلل 
امرخیل، آمر پیشین خوابگاه در پاسخ به هیأت 
بلند  مصرف  که  است  گفته  اداره  این  تفتیش 
تغییر  و  دانشجویان  افزایش  اثر  بر  مایع  گاز 
به هر  )دیگدان(  از هر منقل   گاز  نورم مصرف 
مبارزه  اداره  تفتیش  هیأت  است.  دانشجو  نفر 
و  دانسته  واقعیت  را خالف  پاسخ  این  فساد  با 
در گزارش نوشته که تغییر نورم مصرف از هر 
دیگدان به هر نفر مبنای اصولی نداشته و آمریت 
خوابگاه و معاون مالی و اداری پیشنهاد مصارف 
را بدون سنجش واقعی ترتیب و اجرا کرده است. 
همچنان آقای امرخیل در پاسخ هیأت تفتیش 
گفته که تغییر نورم مصرف را براساس فیصله 
۲5 جوزای 1394 انجام داده و نورم مصرف گاز 
بر مبنای افزایش دانشجویان افزایش یافته است. 
با فساد  اداره مبارزه  در گزارش هیأت تفتیش 
آمده است که آمریت خوابگاه تعداد دیگدان ها 
را نیز بیش تر از واقعیت )3۷ پایه( گزارش داده 
امرخیل  آقای  تفتیش،  هیأت  پاسخ  در  است. 
گفته است که تفاوت در شمار دیگدان ها به این 
سبب  به  دیگدان ها  از  شماری  که  است  دلیل 
نبود جای مناسب در آشپزخانه نصب نشده و 
مصرف آن در سایر دیگدان ها اضافه شده است. 
هیأت تفتیش این پاسخ ها را غیرواقعی گزارش 
داده و نوشته که او از واقعیت »چشم  پوشی کرده 

و طفره« رفته است. 
پیش از آن هیأت تفتیش وزارت تحصیالت عالی 
نیز درگزارشش نوشته که مسئوالن خوابگاه در 
گزارش مصرف گاز 3۷ دیگدان گزارش داده اند، 
 ۲۲ عمال  هیأت  چشم دید  بنابر  درحالی که 
دیگدان موجود بوده است. بنابر گزارش هیأت 
بررسی در حضور  این  عالی،  وزارت تحصیالت 

آمر خوابگاه انجام شده است. 
اداره ی عالی مبارزه با فساد در گزارش نهایی اش 
نوشته که سید حفیظ اهلل سلطان، معاون مالی 
و اداری، نجیب اهلل امرخیل، آمر پیشین خوابگاه 
نسبت  به  ارزاقی  مدیر  امرخیل،  خلیل اهلل  و 
اختالس بیش دو میلیون افغانی در مصرف گاز 

مستقل  کمیسیون  طرف  از   139۸ دلو  اواخر 
انتخابات پیروز اعالم شد اما در عمل تا 9۰ روز 
بعد که توافق نامه ای میان او و عبداهلل عبداهلل 
مشروعیت  نتوانست  غنی  آقای  شد،  امضا 
پیروزی یا ریاست  جمهوری توافقی اش را تأمین 
ثبات  انتخاباتی  تیم  طرف  از  او  پیروزی  کند. 
دو  و  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی  و 
ادعاهای گسترده ی تقلب  با  تیم پیشتاز دیگر 
عمل،  در  شد.  کشیده  چالش  به  انتخابات  در 
رییس  جمهور  به عنوان  غنی  آقای  مشروعیت 
انتخابات  افغانستان و پیروز  جمهوری اسالمی 
اعالم  براساس  نه  میزان   ۶ ریاست  جمهوری 
براساس  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
سیاسی  تیم  و  او  میان  سیاسی  توافق نامه ی 

عبداهلل عبداهلل تأمین شد.
معاون  و  غنی  رییس  جمهور  میل  برخالف 
اولش، امراهلل صالح که مشتاق تشکیل حکومتی 
یکدست و یکپارچه بودند، توافق نامه ی سیاسی 
میان آقای عبداهلل و غنی و به راه افتادن کاروان 
حکومتی  غنی  رییس  جمهور  شد  باعث  صلح 
در  دهد.  تشکیل  سهامی  و  ائتالفی  توافقی، 
کابینه  درصد   5۰ تقسیم،  مرحله ی  نخستین 
به  گرفت.  تعلق  عبداهلل  آقای  سیاسی  تیم  به 
سیاسی  توافق نامه ی  براساس  ترتیب،  همین 
فی مابین، حدود نیمی از والیان توسط عبداهلل 

که دادستانی کل این پرونده را در 31 جوزای 
سنگین  جرایم  با  مبارزه  دادستانی  به   139۶

فساد اداری فرستاده است. 
متهمان  معرفی  از  سال  سه  از  بیش  اکنون 
دادستانی  مسئوالن  می گذرد.  دادستانی  به 
می گویند که بعد از تحقیقات همه جانبه ثابت 
نیفتاده  اتفاق  جرمی  هیچ گونه  که  است  شده 
دادستانی  سخن گوی  رسولی،  جمشید  است. 
کل به اطالعات روز می گوید اتهامات ناشی از 
اختالفات داخلی و تخلفات اداری بوده است و 
در این مورد برخی از تصمیم های اداری گرفته   
پرونده،  رسولی،  آقای  گفته ی  به  است.  شده 
دلیلی کافی برای اقامه ی دعوا نداشته است. از 
این رو دادستانی در سال 139۸ »قرار حفظ« 
اجراات  قانون   1۷1 ماده ی  براساس  را  پرونده 
جزایی صادر کرده است. »قرار حفظ« یعنی که 
نبوده است که  نبود دالیل کافی الزم  به دلیل 
کافی  دالیل  اگر  اما  دعوا شود،  اقامه ی  اکنون 
برای تحریک دعوا دوباره در این مورد بروز کند، 
 1۷4 ماده ی  براساس  دادستانی  تصمیم  این 

قانون اجراات جزایی، مانع نخواهد شد. 
تصمیم  و  اجراات  که  می گوید  رسولی  آقای 
دادستانی از سوی مسئوالن دانشگاه نیز تأیید 
شده و از آن به ادارات مربوطه اطالع و اطمینان 

داده شده است. 
تاریخ مشخص  مورد  در  دادستانی  سخن گوی 
اما  نمی دهد،  اطالعات  متهمان  از  اتهام  رفع 
می گوید قضیه با تمام جانب های بررسی شده 
شامل  آن  در  شکایت ها  و  اعتراض ها  تمام  و 
شده است. درحالی که کمیته ی مبارزه با فساد 
مربوط  گزارشی  یک  در  پولی  تخنیک  دانشگاه 
به میزان 139۸ نوشته است که در تحقیقات 
تزویر  و  گاز  قیمت  اختالس  موارد  دادستانی 
گرفته  نظر  در  غذایی  مواد  خریداری  اسناد 
نشده است. در گزارش آمده که در تحقیقات 
از صالحیت  سوءاستفاده  مورد  تنها  دادستانی 
خوابگاه  اتاق های  ناعادالنه  توزیع  و  وظیفوی 
و  فساد  با  مبارزه  کمیته ی  است.  بوده  مطرح 
هیأت رهبری دانشگاه در گزارش میزان 139۸ 
بررسی  خواهان  عالی  تحصیالت  وزارت  به 
دوباره ی موضوع از طریق دادستانی شده است. 
پولی  تخنیک  دانشگاه   139۸ اسد   1۰ نامه ی 
از  دانشگاه  این  مسئوالن  که  نشان  می دهد 
تقرر  از  که  عالی خواسته اند  تحصیالت  وزارت 
جلوگیری  دانشگاه  در  امرخیل  آقای  دوباره 
دانشگاه  ریاست  از  منبع  یک  نیز  اکنون  کند. 
می گوید  روز  اطالعات  به  کابل  پولی  تخنیک 
که قضیه از سوی دادستانی یک  جانبه بررسی 
شده و شماری از متهمان دوباره به وظایف شان 

برگشته اند. 
نخست  پرونده  سال  دو  از  بیش  مدت  در 
مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  بررسی  زیر 
است.  بوده  اداری  فساد  سنگین  جرایم  با 
این  که  می گوید  کل  دادستانی  سخن گوی 
مرکز به دلیل کم بودن میزان اختالس و پایین 
پرونده  بررسی  متهم،  مسئوالن  بودن  رتبه 
دوباره  را  آن  و  ندانسته  صالحیت شان  در  را 
نهایت  در  است.  فرستاده  کل  دادستانی  به 
دادستانی کل متهمان را برائت داده و اقامه ی 

دعوا بر سر آن را الزم ندیده است.

اقتدار الزم برای مذاکره ی  و نامزدوزیر، نه تنها 
از موضع قدرت و مشروعیت با طالبان را ندارد 
عادی  و  معمول  خدمات  نمی تواند  حتا  که 
فارغ  کند.  فراهم  کشور  شهروندان  برای  الزم 
توسط  حکومت  ارگان های  اداره ی  این که  از 
به دلیل محدودیت در صالحیت  سرپرست ها، 
حکومت  ندارد،  را  کابینه   کیفیت  سرپرستان، 
بی کابینه پیام سیاسی برجسته ای را منتقل و 
به دالیلی  افغانستان  مخابره می کند. حکومت 
چون نبود انسجام و وحدت سیاسی، کارآمدی 
الزم، غیبت مدیریت قابل قبول و دوام اختالفات 
و چالش های سیاسی، هشت ماه پس از اعالم 
نتیجه ی انتخابات و مراسم تحلیف رییس  جمهور 
نمی تواند کابینه اش را به پارلمان معرفی کند. 
پیامد وضعیت اکنون و دوام آن برای جمهوری 
اقتدار  نبود  و  ضعف  جز  افغانستان،  اسالمی 
که  پرسش  این  نیست.  حکومت  دستگاه  در 
حکومت ناتوان از معرفی معرفی کابینه اش به 
و شایستگی مذاکره ی  اهلیت  پارلمان، چگونه 
»باعزت و مقتدر« با طالبان را می تواند داشته 
و  اتوریته  به  سنگینی  سیاسی  ضربه ی  باشد، 
اقتدار جمهوری اسالمی افغانستان وارد می کند. 
پارلمان،  به  کابینه  معرفی  در  تأخیر  روز  هر 
را  افغانستان  ضعف سیاسی جمهوری اسالمی 

عریان تر می کند.

لیاقت الیق
گزارشگر

بازرس  نهادهای  از  گزارشی  به  روز  اطالعات  
نشان  که  است  یافته  دست  فساد  با  مبارزه  و 
می دهد در خریداری و مصرف مواد غذایی، گاز 
پولی  تخنیک  دانشگاه  لوازم در خوابگاه  و  مایع 
ارزش  به   1395 و   1394 سال های  در  کابل 
میلیون ها افغانی »حیف  ومیل و اختالس« شده 

است. 
و  بازرس  نهادهای  رسیده،  اسناد  بنیاد  بر 
مبارزه با فساد دست کم در سه مرحله موضوع 
و  کرده  بررسی  را  اختالس«  و  »حیف  ومیل 
گزارش داده اند که در خریداری و مصرف مواد 
دانشگاه  خوابگاه  در  لوازم  و  مایع  گاز  غذایی، 

پولی  تخنیک کابل فساد وجود دارد. 
وزارت  تفتیش  هیأت  دانشگاه،  داخلی  تفتیش 
تحصیالت عالی و اداره ی عالی مبارزه با فساد 
نهادهایی اند که موضوع »حیف  ومیل و اختالس« 
مایع  گاز  و  غذایی  مواد  اجناس،  خریداری  در 
خوابگاه را در سال های 1394 و 1395 بررسی 
حفیظ اهلل  سید  تحقیق،  نتیجه ی  در  کرده اند. 
سلطان، معاون مالی و اداری، نجیب اهلل امرخیل، 
آمر پیشین خوابگاه و شماری از مسئوالن دیگر 
جرایم  با  مبارزه  دادستانی  به   139۶ سال  در 

سنگین فساد اداری معرفی شده اند. 
به  نهایت  در  قضیه  این  متهمان  پرونده ی 
پس  دادستانی  اما  است،  رفته  کل  دادستانی 
برائت  را  متهمان  بررسی  دوسال  حدود  از 
می گوید  کل  دادستانی  است. سخن گوی  داده 
بررسی های این اداره نشان داده که جرمی اتفاق 
نیفتاده و اتهام ها ناشی از اختالف های داخلی و 

اداری بوده است.

اتهام »اختالس« در مصرف گاز مایع
نتیجه ی بررسی ها نشان داده که تنها در سال 
1394 و چند ماه سال 1395 گزارش مصرف 
گاز مایع خوابگاه از مصرف واقعی آن به ارزش 
بیش از دو میلیون افغانی تفاوت داشته است. 
اداره ی عالی مبارزه با فساد در گزارشش نوشته 
است که این میزان بودجه »به گونه ی غیرشفاف 
یا  و  رسیده  مصرف  به  حساب دهی  بدون  و 

حیف  ومیل« شده است. 
که  آورده  درگزارشش  فساد  با  مبارزه  اداره  ی 
گزارش مصرف گاز در هر نفر روزانه 1۷5 گرام 
بوده، درحالی که مصرف واقعی در هر نفر روزانه 
115 گرام بوده است. در گزارش نهایی اداره ی 
روزانه 13۶ کیلوگرام  آمده که  با فساد  مبارزه 

خادم حسین کریمی
گزارشگر

حدود یک سال و نیم قبل، زمانی که شرکای 
سیاسی  جناح های  اکثریت  و  استراتژیک 
افغانستان، دوام پروسه ی صلح و مذاکره با طالبان 
تالش  تمام  می دادند،  ترجیج  انتخابات  بر  را 
برگزاری  بر  غنی،  رییس جمهور  سیاسی  تیم 
انتخابات ریاست  جمهوری قفل شده بود. اگرچه 
از  همراهش  سیاسی  تیم  و  غنی  آقای  هدف 
در  منزوی شدن  از  ترس  انتخابات،  برگزاری 
برای  منزوی کردنش  و سهولت  مذاکرات صلح 
یافتن  پایان  به دلیل  سیاسی  مخالفان  و  رقبا 
دوره ی قانونی ریاست  جمهوری بود، اما در مقام 
از  غنی  آقای  استدالل  مواضع رسمی،  و  ابالغ 
ریاست  جمهوری،  انتخابات  برگزاری  بر  اصرار 
تشکیل  اساسی،  قانون  مفاد  اجرایی شدن 
باصالحیت  و  مقتدر  مشروع،  حکومت  یک 
ندار  و  دار  بود.  طالبان  با  قوی  مذاکره ی  برای 
استدالل سیاسی رییس  جمهور غنی این بود که 
برخورداری  با  افغانستان  انتخابات،  برگزاری  با 
از یک حکومت »یکدست، مقتدر و مشروع«، 

مذاکره ی بهتری با طالبان خواهد کرد.
پیرو  در  که  اما حکومتی  برگزار شد  انتخابات 
و  مشروع  نه  یکدست،  نه  آمد،  کار  سر  بر  آن 
در  غنی  رییس  جمهور  اگرچه  است.  مقتدر  نه 

شرکت قراردادی، روغن »سپین غر« درج شده 
دومی  و  برگه های سومی  در  درحالی که  است. 
قیمت  همان  به  واقعیت  براساس  آن  به جای 
روغن »شایسته« درج شده است. اداره ی مبارزه 
نخست  در  که  نوشته  گزارشش  در  فساد  با 
فرمایش خوابگاه برای شرکت روغن »سپین غر« 
بوده است، اما شرکت »برادران نعیمی« به جای 
کرده  خریداری  نورین«  و  »شایسته  روغن  آن 
روغن  نام  »تزویری« صرف  شکل  به  سپس  و 

»سپین غر« را درج برگه کرده  است. 
دومی  و  اولی  فهرست  در  دیگر،  نمونه ی  در 
و  هشت هزار  قراردادی،  شرکت  خریداری های 
5۰۰ کیلوگرام لوبیا به ارزش 595 هزار افغانی 
درج شده است. درحالی که در فهرست سومی 
آن  بهای  و  هزارکیلوگرام  به هشت  میزان  این 
است. 5۰۰  یافته  کاهش  افغانی  هزار  به 5۶۰ 
کیلوگرام لوبیا در ذخیره گاه موجود نبوده است. 
همچنین شیر خشک در فهرست اولی سه هزار 
و ۶۰۰ کیلوگرام درج شده است. درحالی که در 
فهرست های دومی و سومی به یک هزار و ۷5 
کیلوگرام کاهش یافته است. بهای آن از ۶4۸ 
هزار افغانی به 193 هزار و 5۰۰ افغانی کم شده 
ارزش 454  به  شیر خشک  مجموع  در  است. 
هزار و 5۰۰ افغانی، در فهرست شرکت قراردادی 

درج شده اما در ذخیره گاه موجود نبوده است. 
از  خوراکی  مواد  قلم   11 بهای  مجموع  در 
فهرست اولی تا فهرست سومی از چهار میلیون و 
۸4۲ هزار و 5۰۰ افغانی به چهار میلیون و 1۰3 
هزار افغانی کم شده است. این گونه به ارزش 
۷39 هزار و 5۰۰ افغانی مواد غذایی به گونه ی 
شرکت  خریداری های  فهرست  درج  غیرواقعی 
»برادران نعیمی« شده است. دیده می شود که 
مسئوالن خوابگاه در پای هر سه فهرست امضا 

نیز کرده اند.
بنابر گزارش اداره ی عالی مبارزه با فساد، سید 
حفیظ اهلل سلطان، معاون مالی و اداری، نجیب اهلل 
امرخیل، آمر پیشین خوابگاه، خلیل اهلل امرخیل، 
مدیر ارزاقی خوابگاه و شماری دیگر از مسئوالن 
به دلیل طی مراحل بل تزویری براساس ماده ی 

315 و 31۷ قانون جزا قابل پی گرد است. 

توزیع اتاق های امتیازی خوابگاه
که  داده  گزارش  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره 
نیز  پولی  تخنیک  دانشگاه  خوابگاه  اتاق های 
در  است.  شده  توزیع  »سلیقوی«  گونه  ی  به 
برخالف  خوابگاه  مسئوالن  که  آمده  گزارش 
امتیازی  اتاق های  ُخرد  فیصله شورای خوابگاه 
را به افراد مورد نظر خودشان اختصاص داده اند، 
درحالی که امتیاز آن را نداشته اند. بنابر فیصله ی 
شورای خوابگاه اتاق های خرد امتیازی باید برای 
یا  و  کم  سن  با  افرادی  اول نمره ها،  معلوالن، 

دارای امراض ساری اختصاص داده شود. 

تصمیم دادستانی چیست؟
در پایان بررسی ها اداره ی عالی مبارزه با فساد 
پیشین  آمر  امرخیل،  نجیب اهلل  شخص  اداری 
مالی  معاون  سلطان،  حفیظ اهلل  سید  خوابگاه، 
به  را  مسئوالن  از  دیگر  شماری  و  اداری  و 
یک  در  است.  کرده  معرفی  کل  دادستانی 
نامه ی این داره به وزارت تحصیالت عالی آمده 

هشت ماه از اعالم نتیجه ی انتخابات و دست کم 
شش ماه از مراسم تحلیف آقای غنی به عنوان 
کنون  تا  اما  می گذرد  کشور  رییس  جمهور 
تأیید  رأی  اخذ  برای  را  کابینه اش  حکومت 
زودی  این  به  می رسد  به نظر  و  نکرده  معرفی 
نیز خبری از این اتفاق نباشد. در شرایطی که 
گسترده ی  شیوع  سنگین  تبعات  با  افغانستان 
آن  دوم  موج  برگشت  خطر  و  کرونا  ویروس 
صلح  مذاکرات  دیگر،  سوی  از  و  است  درگیر 
بین االفغانی در دوحه آغاز شده است، کشور به 
حکومتی نیاز دارد که ارگان های آن با حداکثر 
صالحیت، اقتدار و کیفیت، به شهروندان خدمات 
عرضه کرده و حد اعالی اقتدار و انسجام را به 
نمایش بگذارد. حتا اگر این دو فوریت شدید نیز 
مطرح بحث نباشد، در معمولی ترین وضعیت ها، 
و  مقتدر  باصالحیت،  حکومتی  به  افغانستان 
عرضه کننده ی خدمات باکیفیت ضرورت دارد. 
از  ماه پس  فوری، شش  این ضرورت  برخالف 
صد  دست کم  و  رییس  جمهور  تحلیف  مراسم 
روز پس از امضاشدن توافق نامه ی سیاسی میان 
عبداهلل عبداهلل و محمد اشرف غنی، افغانستان 

توسط حکومتی بی کابینه اداره می شود.
مدعی  غنی  آقای  سیاسی  تیم  آنچه  برخالف 
کابینه  هنوز  افغانستان  حکومت  بود،  آن 
سرپرست  سراسر  و  بی کابینه  حکومت  ندارد. 

که  است  داده  گزارش  بررسی هایش  نتیجه ی 
افغانی  در مجموع به ارزش ۷39 هزار و 5۰۰ 
مواد غذایی از سوی این شرکت  قراردادی درج 
وارد  ذخیره گاه  به  اما  شده،  خریداری  برگه ی 
آمده است که ریاست  نشده است. در گزارش 
دانشگاه بعد از آگاهی از این موضوع بودجه ی 
آن را منظور نکرده و هیأتی را برای تفتیش آن 

مؤظف کرده است. 
آمده  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره ی  گزارش  در 
که در برگه ی خریداری شرکت قراردادی پنج 
هزار کیلو برنج به ارزش ۲5۰ هزار افغانی، 5۰۰ 
کیلوگرام لوبیا به ارزش 35 هزار افغانی، دوهزار 
هزار  ارزش 454  به  کیلو شیر خشک  و ۲۲5 
و 5۰۰ افغانی، در برگه شرکت قراردادی درج 
شده اما در ذخیره گاه موجود نبوده است. این 
و  هزار   ۷39 مجموعی  ارزش  به  مواد  میزان 
است.  نبوده  افغانی در ذخیره گاه موجود   5۰۰
پس از آن شرکت های قراردادی اقدام به تهیه ی 
تفاوت  این  که  است  کرده  دیگری  برگه های 
با فساد  مبارزه  عالی  اداره ی  را آشکار می کند. 
»اختالس  جزا  قانون  براساس  را  موضوع  این 

باالتزویر« دانسته است.
که  غذایی  مواد  قلم  برگه ی خریداری 11  سه 
کاپی آن به اطالعات روز رسیده نشان می دهد 
که در قیمت و میزان شماری از این مواد تفاوت 
وجود دارد. به گونه ی نمونه در برگه ی اولی 4۲ 
هزار 3۰۰ کیلوگرام برنج درج است. درحالی که 
موجود  ذخیره گاه  در  آن  کیلوگرام  هزار  پنج 
نبوده و پس از آن در برگه ی دومی و سومی 3۷ 
هزار و 3۰۰ کیلو درج شده است. این گونه پنج 

هزار کیلوگرام تفاوت آشکار شده است. 
خریداری های  از  دوم  مورد  اولی،  برگه ی  در 

این  به  واگذار کرد.  اتمر  سیاسی محمدحنیف 
ترتیب، آقای غنی در رسیدن به رؤیای تشکیل 

حکومتی یکدست و غیرائتالفی ناکام شد.

»میانه گرا« در فرهنگ اسالمی را تأیید می کند و آن را از افراط گرایی 
و انزواطلبی فاصله می دهد.

این اعالمیه با حمایت از برابری به عنوان یکی از مفاهیم جدایی ناپذیر 
در تعریف روابط زن و مرد در اسالم، خواهان مشارکت گسترده تر 
زنان در اجتماع است. این اعالمیه حقوق و مسئولیت های برابر را در 

چارچوب همکاری و مشارکت اولویت می دهد.
این اعالمیه مسأله قیمومیت را که بسیاری از مردان از آن برای اعمال 
قدرت بیش تر سؤاستفاده می کنند، به عنوان »تعهد مالی نسبت به 
را  شوهر  مشارکتی  نقش  که  مفهومی  می دهد؛  توضیح  خانواده« 
به عنوان »مسئولیتی برای تأمین نیازهای مالی خانواده به نحوی که از 
برآورده شدن نیازهای همسر و فرزندان اطمینان حاصل شود و آن ها 

احساس امنیت و آرامش کنند« مشخص می کند.
این اعالمیه تأکید می کند که »قیمومیت در اسالم به معنای این 
نیست که مرد در اعمال خود از اختیار مطلق برخوردار است و بر 
اعالمیه  این  براین،  عالوه  دارد.«  کامل  تسلط  فرزندان خود  و  زن 
تصریح می کند که حقوق سیاسی و اقتصادی زنان با حقوق سیاسی 

و اقتصادی مردان برابر است.
کوثاو الخولی، رییس »مرکز امور زنان و خانواده« و یکی از محققانی 
که روی این اعالمیه کار کرده، می گوید: »ما در سال ۲۰1۲ پس 
از انقالب ماه جنوری کار روی این اعالمیه را آغاز کردیم؛ در آن 
سعی  بود،  اخوان المسلمین  کنترل  تحت  که  مصر،  پارلمان  موقع 
داشت برخی از قوانیِن تضمین کننده حقوق زنان، مانند حق طالق و 

همچنین قانونی که ختنه زنان را جرم می انگارد، لغو کند.«
از چهره های  تعدادی  با  بود که  ما خیلی مهم  او می گوید: »برای 
تا در  برقرار کنیم  ارتباط  یا جاهای دیگر  االزهر  از  دینی-مذهبی 
کار  هم  با  اسالمی  قوانین  چارچوب  در  زنان  تأمین حقوق  زمینه 

کنیم.«
این اعالمیه به سایر مسائل مرتبط مانند آزار و اذیت جنسی که زنان 
در مصر هر روز آن را تجربه می کنند، نیز می پردازد. در این اعالمیه 
آمده است که »مسأله لباس زنان در شریعت حل وفصل  شده و نکته 
اصلی آن این است که حجب و پوشاندن بدن خواسته های مشروع 
است، اما دولت نیز باید به نقش خود در اعمال قوانینی که انواع 
مختلف آزار و اذیت زنان را از جمله آزار و اذیت جنسی، جسمی و 

کالمی را جرم می انگارد، متعهد باشد.«
که  بدانند  باید  »مردان  که  است  آمده  همچنین  اعالمیه  این  در 
خداوند زمین را فقط برای آن ها خلق نکرده است، بلکه برای همه ی 
انسان ها از هر دو جنس خلق کرده است. زنان حق دارند در خانه ها 

و در جریان مسافرت شان در امن و امان باشند.«

فمینیسم اسالمی زیر آتش دو طرف
فمینیسم اسالمی با وجود تازگی نسبی خود مورد انتقاد قرار گرفته 
است. بسیاری می پرسند که یک رویکرد فمینیستی چگونه می تواند 
با اسالم که از نظر منتقدین یک ایدئولوژی ذاتا مردساالرانه است، 

سازگار باشد.
ابوبکر در پاسخ به چنین انتقادهایی می گوید که »چنین تعاریف 
از فمینیسم سطحی است و به فمینیسم لیبرال محدود می شود. 
و  مانند فمینیسم چپ  انواع مختلف دارد،  در حقیقت، فمینیسم 

همچنین جنبش های فمینیستی مسیحی و یهودی.«
او می گوید که »جنبش های فمینیستی که از درون حلقات دینی 
برمی خیزند، امری بدیع نیستند و فمینیسم منحصر به ایدئولوژی 

لیبرال نیست؛ فمینیسم متنوع است.«
ایدئولوژی  و  ایده  این  بین  اسالمی،  فمینیسم  از  دیگر  انتقاد 
اخوان المسلمین شباهت قائل می شود. ابوبکر این انتقاد را فاقد اعتبار 
دانسته و توضیح می دهد که فمینیسم اسالمی از دو طرف زیر آتش 
است. فمینیسم اسالمی از یک طرف توسط لیبرال ها، که به دنبال 
انحصار فمینیسم هستند، مورد حمله قرار می گیرد و از طرف دیگر، 
محافظه کاران و سنت گرایان دینی-مذهبی فمینیسم اسالمی را به 
ـ که  دلیل لیبرال بودن بیش از حد آن و زیرسوال بردن اصول اسالمـ 
ـ محکوم  از نظر آنان مقدس است و نباید کسی آن را زیرسوال ببردـ 
فمینیسم  از  غربی  لیبرال  انتقاد  میانه ی  در  این حال  با  می کنند. 
اسالمی و تالش های بنیادگرایان اسالم گرا برای حذف این ایده، این 

اغلب صدای زنان مسلمان است که ناشنیده می ماند.

مرور یک پرونده؛ 
در مصارف خوابگاه دانشگاه پویل تخنیک 

میلیون ها افغاین »حیف ومیل« شده  است؟

شکست یک رؤیا؛ 
آیا حکومت افغانستان یکدست، مقتدر و مرشوع است؟

آیا »فمینیمس« یم تواند »اسالیم« ابشد؟

Arg
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باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

آرتورو ویدال 
به اینترمیالن پیوست

زالتان: اگر 20ساله بودم 
دو گل دیگر می زدم

آرتورو  کرد  اعالم  رسماً  اینترمیالن  باشگاه 
تیم  این  به  بارسلونا  سابق  بازیکن  ویدال 

پیوسته است.
باشگاه اینترمیالن رسماً اعالم کرد با امضای 
قرارداد با آرتورو ویدال ستاره شیلیایی سابق 

بارسلونا او را به خدمت گرفته است.
ویدال که پیشتر سابقه بازی زیر نظر آنتونیو 
باشگاه  در  را  اینتر  فعلی  سرمربی  کونته 
در  را  گذشته  فصل  دو  داشته  یوونتوس 

نوکمپ و با پیراهن بارسلونا بازی کرده بود.
به  بارسا  برای  بار   43 گذشته  فصل  ویدال 
کومان  رونالد  که  زمانی  ولی  رفت  میدان 
سکان هدایت بلوگرانا را به عهده گرفت اعالم 
کرد که نیازی به او ندارد. او به همراه ایوان 
راکیتیچ و آرتور سه هافبکی بودند که توسط 
بارسا  از ترکیب کنار گذاشته شده و  کومان 

را ترک کردند.
وبسایت رسمی  قبل در  لحظاتی  اینترمیالن 
خود امضای قرارداد با آرتورو ویدال را اعالم 
ویدال  قرارداد  که  کرده  اعالم  اینتر  کرد. 
شامل پرداخت 1 میلیون یورو بعالوه پاداش 

خواهد بود.

زالتان ابراهیموویچ که در بازی دوشنبه شب 
اگر  را زد می گوید  میالن هر دو گل تیمش 
۲۰ساله بود می توانست دو گل دیگر هم وارد 

دروازه حریف کند.
خود  بازی  اولین  در  دوشنبه شب  آث میالن 
در فصل جدید سری آ به مصاف بولونیا رفت 
ابراهیموویچ  با درخشش زالتان  و موفق شد 
ستاره کارکشته خود این تیم را ۲-۰ شکست 
دهد. هر دو گل میالن توسط زالتان به ثمر 
رسید. ستاره سوئدی در پایان بازی گفت از 
اینکه دو گل به ثمر رسانده بسیار خوشحال 
است ولی اگر ۲۰ساله بود می توانست دو بار 

دیگر هم دروازه بولونیا را باز کند.
زالتان که یک ماه دیگر 39ساله می شود برای 
تیمش  بازی  اولین  در  شد  موفق  بار  اولین 
بازی  پایان  ایبرا در  بزند.  آ دو گل  در سری 
بدنی  شرایط   « گفت:  اسکای  با  گفتگو  در 
به شکل مناسبی کار می کنم.  و  خوبی دارم 
این دومین بازی رسمی فصل برای ما بود. ما 
برنده شدیم و من می توانستم باز هم گل بزنم. 
اگر بیست ساله بودم دو گل دیگر می زدم...«.

پیر  من   « گفت:  ادامه صحبتهایش  در  ایبرا 
نیستم. من مثل بنجامین باتن هستم. کسی 
که از سن باال شروع می کند و در جوانی می 
میرد! فارغ از شوخی، تیم ما خیلی خوب کار 
کرد. ما هنوز به آمادگی 1۰۰درصد نرسیده 
ایم و به همین علت اشتباهاتی داشتیم ولی 
در نهایت نتیجه خوبی بدست آوردیم. هدف 
ما این است که بهتر از فصل قبل کار کنیم«.

به ازای هر فصل امضا کنند.
واکنش  مساله  این  به  دیروز  هم  اسپانیایی  های  روزنامه 

گسترده ای نشان دادند.
مارکا در شهر مادرید صفحه اول خود را به سوارز اختصاص 
داده و با چاپ عکسی از او با پیراهن اتلتیکو از تیتر »گِل 
اتلتی« استفاده کرده. مارکا می گوید »سوارز به زودی برای 
انجام  انتقال  این  اگر  پیوست.  خواهد  اتلتیکو  به  فصل  دو 

نشود کاوانی گزینه اتلتی خواهد بود«.
را  اول خود  مادرید هم صفحه  روزنامه چاپ  دیگر  اس،  آ 
زلزله   « تیتر  از  و  داده  اختصاص  سوارز  لوئیس  تصویر  به 
روزنامه هم می گوید: » سوارز  این  استفاده کرده.  سوارز« 
در حال مذاکره با بارسا برای پیوستن به اتلتیکو است. او به 

مدت دو فصل در اتلتیکو توپ خواهد زد«.
موندو دپورتیوو چاپ کاتالونیا هم عکس سوارز را در حالی 
در صفحه اول خود چاپ کرده که نیمی از لباس او لباس 
اتلتیکو نیم دیگر پیراهن بارسا است. این روزنامه از تیتر » 
توافق سوارز با اتلتیکو« استفاده کرده و می گوید اگر بارسا 
با پیوستن ستاره اروگوئه ای موافقت کند او با توافقی دو 

ساله راهی روخی بالنکو خواهد شد.
اول  صفحه  در  اما  کاتاالن  روزنامه  دیگر  اسپورت  دیاریو 
دیروز خود با انتشار عکسی از لوئیس سوارز از تیتر »روی 
برای  اتلتیکو  با  او  توافق  از  و  کرده  استفاده  نبض سوارز« 
صورت  در  گوید  می  اسپورت  گفته.  تیم  این  به  پیوستن 
دیگو  شاگرد  حاال  از  سوارز  باید  بارسا  نهایی  موافقت 

سیمئونه دانست. 

با  بارسلونا  ترازیستور می گوید  ال  ولی حاال  بود  او خواهد 
که  صورتی  در  کرده.  مخالفت  مادریدی  تیم  به  او  انتقال 
به  شود  ناامید  بارسا  اروگوئه ای  ستاره  جذب  از  اتلتیکو 
جای او به دنبال یک ستاره اروگوئه ای دیگر خواهد رفت: 

ادینسون کاوانی.
به  بارسلونا  با  سوارز  لوئیس  وقتی  گزارش،  این  اساس  بر 
بیاورد  بدست  را  تیم  این  از  خروج  اجازه  تا  رسید  توافق 
مدیریت بلوگرانا به او گفته بود می تواند به هر تیمی به جز 
سه تیم ملحق شود. سه تیمی که بارسا گفته بود آنها را وتو 
خواهد کرد عبارت بودند از رئال مادرید، پاری سن ژرمن 

و منچسترسیتی.
اما حاال که سوارز به باشگاه اعالم کرده می خواهد به اتلتیکو 
برود مدیریت بارسا با این انتقال هم مخالفت کرده. گفته 
راهی  نتواند  صورتیکه  در  که  کرده  تهدید  سوارز  می شود 

اتلتیکو شود در بارسا خواهد ماند و جدا نخواهد شد.
و  است  تیمش  در  سوارز  حضور  خواهان  سیمئونه  دیگه 
شخصاً با او تماس گرفته و سوارز با برای پیوستن به روخی 
بازی کردن  به  البته سوارز هم  بالنکو متقاعد کرده است. 
زیر نظر سیمئونه تمایل دارد. با وجود توافق بازیکن و تیم 
مقصد حاال تیم فروشنده است که در این میان کارشکنی 

می کند.
کیف  و  کم  درباره  پیشتر  اتلتیکو  و  سوارز  می گوید  مارکا 
در  که  دانند  می  و  اند  رسیده  کامل  توافق  به  او  انتقال 
بنشینند  قرارداد  امضای  میز  پشت  باشد  قرار  که  صورتی 
طبق توافق باید قراردادی دو ساله به ارزش 9 میلیون یورو 

بعدی  مقصد  مادرید  اتلتیکو  رسد  می  نظر  به  درحالیکه 
سوارز باشد حاال در اسپانیا ادعا شده که بارسلونا در روند 

انتقال سوارز به روخی بالنکو کارشکنی کرده است.
رسانه های  در  زیادی  گزارشهای  دوشنبه  روز  اینکه  با 
بارسلونا  با  سوارز  توافق  از  بعد  که  شد  مطرح  اسپانیایی 
برای خروج از این تیم، اتلتیکو مادرید احتماالً گزینه اول 

زلزله سوارز؛ انتقال به اتلتیکو وتو می شود؟
بارسا سد راه جذاب ترین انتقال تابستانی

در  اقدامی  او  دارد  وجود  امنیت  شورای  در  که  نظرهایی 
زمینه خواست امریکا انجام نمی دهد.

ملل  سازمان  در  ایران  دائم  نماینده  تخت روانچی،  مجید 
متحد، در نیویورک هم در ویدئویی اقدام امریکا را خالف 

توافق برجام و قطعنامه ۲۲31 دانسته است.
مناسبت  به  که  سخنرانی  در  دیروز  ای  خامنه  آیت اهلل 
عراق  و  ایران  ساله  شروع جنگ هشت  سالگرد  چهلمین 
بازگشت  درباره  امریکا  ادعای  و  اختالفات  به  داشت، 

قطعنامه های شورای امنیت واکنشی نشان نداد.
تحریم  روز کردن  به  با  روز گذشته  امریکا  ایاالت متحده 
های اتمی ایران از جمله وارد کردن ۲4 شخص و موسسه 
عضو  کشورهای  از  شده،  تحریم  افراد  فهرست  به  تازه 
را که  امنیت  سازمان ملل خواسته قطعنامه های شورای 

می گوید دوباره علیه ایران اعمال شده، به اجرا درآورند.

و  کرده اند  مخالفت  امریکا  با  هستند  متحد  ملل  سازمان 
گفته ادعای امریکا درباره بازگشتن قطعنامه های پیشین 

شورای امنیت، فاقد اثر حقوقی است.
توافق  عضو  اروپایی  کشور  سه  آلمان  و  فرانسه  بریتانیا، 
ایران  علیه  اروپا  شده  رفع  تحریم های  می گویند  برجام 
همچنان به قوت خود باقی است و آنها ادعای امریکا در 

بازگشت قطعنامه های شورای امنیت را قبول ندارند.
امریکا در بهار 139۷ از توافق هسته ای برجام خارج شد 
و تمامی تحریم های رفع شده علیه ایران را مجددا به اجرا 
گذاشت. کشورهای عضو توافق برجام می گویند به دلیل 
خروج ایاالت متحده از توافق این کشور اجازه استفاده از 
بندهای برجام و قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت که مرتبط 

با توافق برجام است را ندارد.
دبیرکل سازمان ملل متحد هم اعالم کرده به دلیل اختالف 

بود.
روابط  راهبری  این کمال خرازی، رییس شورای  از  پیش 
خارجی ایران، که منصوب آیت اهلل علی خامنه ای رهبر 
این کشور است گفته بود در صورتی که امریکا در اجرای 
قطعنامه های لغو شده شورای امنیت دست به اقدامی بزند 
ایران بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد در دفاع از حق 

ذاتی خود بی درنگ پاسخ خواهد داد.
صورت  »در  متحد  ملل  منشور  از  ماده  این  اساس  بر 
وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی 
امنیت  و  صلح  حفظ  برای  الزم  اقدام  امنیت  شورای  که 
بین المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور 
جمعی  دسته  یا  فردی  خواه  خود،  از  دفاع  ذاتی  حق  به 

لطمه ای وارد نخواهد کرد«.
کشورهای عضو توافق برجام که همگی عضو شورای امنیت 

اطالعات روز: ایران تهدید کرده است در صورتی که ایاالت 
متحده برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت که ادعا 
می کند دوباره احیا شده دست به اقدامی بزند، »بر اساس 

اصل دفاع مشروع پاسخی کوبنده« خواهد داد
به گزارش بی بی سی فارسی، سعید خطیب زاده، سخن گوی 
وزارت خارجه ایران، گفته است »بر اساس حق دفاع مشروع 
که یک حق شناخته شده در حقوق و نظام بین الملل است، 
علیه  امریکا  یاغی گری  و  به هرگونه سرکشی  ایران  پاسخ 

کشورمان، کوبنده و بدون لحظه ای تردید خواهد بود.«
در  ماشه  سازوکار  انداختن  جریان  به  با  گوید  می  امریکا 
را  هایی  قطعنامه  تمامی  امنیت،  شورای  قطعنامه ۲۲31 
که بر اساس توافق برجام لغو شده بود دوباره علیه ایران 
امنیت  شورای  پیشین  قطعنامه های  در  است.  بازگردانده 
بازرسی از کشتی ها و هواپیماهای ایران پیش بینی شده 

ایران ایاالت متحده را به پاسخ »بر اساس اصل دفاع مشروع« تهدید کرد

برنامه پانورامای بی بی سی رسیده، آرکادی روتنبرگ یکی از 
رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  یاران  حلقه  نزدیکترین 
روسیه از طریق بانک بارکلیز در لندن پولشویی می کرده 

و تحریمها را دور می زده است.
این افشا به افت سهام بانکهای بزرگ منجر شد؛ سهام بانک 
اچ اس بی سی دیروز بیش از 5 درصد تحت تاثیر این اتفاقات 
افت کرد که ارزش آن به کمترین مقدار در ۲5 سال گذشته 

رسید.
سهام این بانک در معامالت بازار سهام هنگ کنگ امروز 3 

درصد دیگر کاهش یافت.
قیمت هر اونس طال هم که در ماه آگست به نزدیک ۲۰۷۰ 
دالر رسیده بود از ابتدای سپتامبر شروع به کاهش کرده و 

به باالی 191۰ دالر رسیده است.

بیماری، محدودیتها دوباره برقرار شون و اقتصاد این کشور 
مجددا متاثر شود.

دیروز در معامالت بازار سهام لندن شرکتهای هواپیمایی، 
خدمات مسافرتی و هتلها باالترین افت را داشتند که امروز 

هم این روند ادامه یافته است.
مالک  که  جی  ای  آی  شرکت  به  مربوط  افت  بیشترین 
خطوط هوایی بریتانیا )بریتیش ایرویز( بود که بیش از 1۲ 
درصد از ارزش سهام آن کم شد و امروز هم نزدیک به 5 

درصد افت کرد.
نگرانی از افزایش موارد ابتال به کرونا در حالی بازارهای مالی 
جهان را تحت تاثیر خود قرار داده که سهام بانکها دلیل 

دیگری هم برای ریزش دارند.
بر اساس اسنادی که اخیرا درز کرده و به رویت دست اندرکان 

علت  بودند؛  شدیدی  افت  شاهد  بریتانیا  و  اروپا  امریکا، 
این افت هم نگرانی از افزایش موارد ابتال به کرونا بود که 

چشم انداز منفی اقتصادی را ترسیم کرده است.
 5۰ حدود  رفتن  دست  از  لندن  سهام  بازار  در  افت  این 
میلیارد پوند )بیش از ۶4 میلیارد دالر( را به همراه داشت؛ 
سهام  بازارهای  همچنین  و  نیویورک  در  سهام  بازارهای 
امروز کمی  البته  که  بودند  افت  دیروز شاهد  اروپایی هم 

بهبود یافته اند.
سهام  ارزش  لندن،  مالی  بازار  امروز  اولیه  معامالت  در 
فوتسی-1۰۰ که متشکل از صد شرکت بزرگ است ۰۶/۰ 
درصد بهبود یافت؛ ارزش شاخص کل در بازارهای پاریس، 
فرانکفورت و آمستردام هم در معامالت امروز بهبود یافته اند.
موارد  شدید  جهش  با  که  می رود  آن  ترس  بریتانیا  در 

رو  روند  از  نگرانی سرمایه گذاران  افزایش  با  روز:  اطالعات 
به رشد موارد ابتال به کووید-19 در جهان، بازارهای سهام 

آسیایی شاهد افزایش فروش و افت بوده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، در معامالت امروز سه شنبه )۲۲ 
سپتامبر/ اول میزان( در بازارهای آسیایی بیشترین افت در 
استرالیا ثبت شد که شاخص کل شاهد کمترین رقم در3 

سه ماه اخیر بوده است.
این افت در معامالت بازارهای سرمایه کوریای جنوبی، چین 
و هنگ کنگ روند مشابهی را طی کرد و بازار سهام توکیو 

هم امروز به دلیل تعطیلی رسمی در این کشور بسته بود.
سرمایه گذاران در عین حال چشم انداز روشنی برای حمایت 

از اقتصاد امریکا نمی بینند.
دیروز و همزمان با آغاز معامالت بین المللی سهام، بازارهای 

افت بازارهای سهام در آسیا به دلیل نگرانی از افزایش موارد ابتال به کرونا

دوران  تصمیم  سخت ترین  ملی  تیم  با 
بود. ولی احساس می کردم  فوتبالی من 
زمان آن رسیده که این تصمیم را بگیرم. 
پیراهن  با  که  بازیهایی  تک  تک  از  من 
و  بردم  لذت  داشتم  کشورم  ملی  تیم 
جهانی  جام  نشدنی  فراموش  خاطرات 
زندگی  خاطرات  بهترین  همیشه  برای 

من خواهد بود«.

با آنها تا جایی که الزم بود رابطه خوبی 
داشتم و احترام می گذاشتم. همه ما در 
دوران قرنطینه کرونا خیلی به هم نزدیک 
شدیم و حکم همسایه را پیدا کردیم. در 
نهایت از رفتاری که در همه این سالها با 

ما داشتند سپاسگزارم«.
تیم  با  اش  خداحافظی  درباره  راکیتیچ 
خداحافظی   « گفت:  هم  کرواسی  ملی 

اذعان  اینکه  با  راکیتیچ  ندارد.  خوبی 
سوارز  و  مسی  صمیمی  دوست  می کند 
نبوده ولی می گوید برای آنها احترام قائل 
است و هرگز به آنها بی احترامی نکرده 
و نخواهد کرد. راکیتیچ در گفتگو با ال 
دسمارک گفت: » رابطه من نه با مسی و 
نه با سوارز هرگز در حد رفاقت صمیمی 
یک  که  هستید  تیمی  در  وقتی  نبود. 
گروه ۲3 یا ۲4 نفره بازیکن دارد دوست 

صمیمی شدن با همه سخت می شود«.
ستاره کروات در ادامه گفت: » صمیمی 
گذشته  فصل  در  من  دوستان  ترین 
پرینس  تراشتگن،  اینیستا،  آندرس 
ولی من  بودند.  فیرپو  و جونیور  بواتنگ 
چه برای مسی و چه برای سوارز احترام 
قائلم. آنها شش سال هم تیمی من بوده 
اند و بازیکنان خیلی مهمی هستند. من 

ایوان راکیتیچ که بعد از شش سال بارسا 
سویا  سابقش  تیم  به  و  کرده  ترک  را 
با  هرگز  بارسلونا  در  می گوید  بازگشته 
دوست  سوارز  لوئیس  و  مسی  لیونل 

صمیمی نبوده است.
کراوات  3۲ساله  ستاره  راکیتیچ  ایوان 
نوکمپ  در  حضور  سال  شش  از  بعد 
کرده  ترک  را  تیم  این  تابستان  امسال 
آنچه  از  کمتر  ارزش  به  قراردادی  با  و 
انتظار می رفت به باشگاه سابق خود سویا 
دسمارک  ال  با  مصاحبه  در  او  پیوست. 
در  حضورش  سالهای  تمام  در  می گوید 
سوارز  لوئیس  و  مسی  لیونل  با  بلوگرانا 
دوست  و  نداشته  صمیمی  رفاقت 

صمیمی آنها نبوده.
مبنی  بود  شده  مطرح  شایعاتی  پیشتر 
بر اینکه راکیتیچ با مسی و سوارز رابطه 

راکیتیچ: نه با مسی، نه با سوارز دوست صمیمی نبودم

بازی کند«.
ستاره بلجیمی سـیتی در ادامه گفت: » 
داوید متخصص پـاس دادن در فضاهای 
تنـگ بـود و پر کـردن جـای خالی اش 
مـا  معتقـدم  مـن  ولـی  اسـت  دشـوار 
کسـانی را داریـم کـه بتواننـد ایـن کار 
را انجـام دهنـد. البتـه مـا چـه در زمین 
و چـه بیـرون از زمیـن دلمـان بـرای او 
تنـگ می شـود. پسـت مـن بسـتگی به 
سـبک بـازی حریـف دارد. ولـوز با سـه 
مدافـع در انتهـای زمیـن بـازی می کرد 
و مربـی مـا می خواسـت آنهـا را تحـت 
فشـار بگـذارد و بـه همیـن علـت بـا دو 
هافبـک دفاعی بـازی کرد. مـا بازیکنان 
تهاجمـی زیـادی داریـم کـه مـن از این 
پسـت مـی توانـم آنهـا را راه بینـدازم تا 

آنهـا بقیـه کار را انجـام دهنـد«.

دی بروین در پایان بازی گفت: » داوید 
سیلوا برای ما بازیکن فوق العاده ای بود. 
من نمی توانم جای خالی او را پر کنم. 
بازی می  باید همانطور که همیشه  من 
کردم بازی کنم و به تیمم کمک کنم. 
هر کس باید با توجه به کیفیتی که دارد 

امسال تابستان اتحاد را ترک کرد و به 
این  تا  سیتی  پیوست.  سوسیداد  رئال 
برای پر کردن  لحظه کسی را مستقیماً 
و  نگرفته  خدمت  به  سیلوا  خالی  جای 
گفته می شود این تیم امیدوار است دی 

بروین بتواند جای خالی او را پر کند.

در  درخشش  از  بعد  دی بروین  کوین 
بازی دوشنبه شب منچسترسیتی گفت 
که  سیلوا  داوید  خالی  جای  نمی تواند 

سیتی را ترک کرده پر کند.
اولین  در  شب  دوشنبه  منچسترسیتی 
برتر  لیگ  جدید  فصل  در  خود  بازی 
دهد.  شکست   1-3 را  ولوز  شد  موفق 
گلهای  از  یکی  که  بروین  دی  کوین 
بازی  این  در  رساند  ثمر  به  را  سیتی 
نمایش درخشانی داشت و پپ گواردیوال 
بعد از بازی از او ستایش کرد. دی بروین 
سبک  باید  او  گفت  خبرنگاران  به  هم 
بازی خود را ادامه دهد چرا که نمی تواند 
جای خالی داوید سیلوا که از سیتی جدا 

شده، پر کند.
داوید سیلوا ستاره اسپانیایی سیتی بعد 
از یک دهه درخشش با پیراهن این تیم 

دی بروین: پر کردن جای خالی داوید سیلوا کار من نیست

این اتحادیه در عین حال از ایران خواسته تا »بالدرنگ به اجرای کامل تمامی 
تعهدات خود در قبال برجام بازگردد«.

بهروز کمالوندی، سخن گوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز سه شنبه گفت 
که تحریم  شدن مقام های این سازمان »هیچ گونه تاثیری در روند فعالیت های 

سازمان انرژی اتمی ایران ندارد«.
بر اساس فهرست اعالم شده از سوی مقام های دولت امریکا و وزارت خزانه داری 
این کشور، محمد قنادی مراغه، بهروز کمالوندی، جواد کریمی ثابت، حمیدرضا 
با  مرتبط  افراد  از جمله  رحیمیان  پژمان  و  اصغری شیوایی  احمد  قدیریان، 

سازمان انرژی اتمی ایران هستند که به فهرست تحریم ها افزوده شده اند.
بهروز کمالوندی،  سخن گوی سازمان انرژی اتمی ایران و جواد کریمی ثابت، 

محمد قنادی مراغه و پژمان رحیمیان، معاونان این سازمان هستند.
از سوی دیگر سعید خطیب زاده، سخن گوی وزارت خارجه ایران، هم گفته در 
صورت حمله احتمالی امریکا، پاسخ ایران »کوبنده و بدون لحظه ای تردید« 

است.
وی افزود که حکومت ایران در صورت وقوع چنین رویدادهایی با استناد به ماده 

51 منشور سازمان ملل متحد به »دفاع مشروع« خواهد پرداخت.
این اظهارنظر در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر گزارش یا اظهارنظری 

درباره احتمال حمله نظامی امریکا به ایران منتشر نشده است.
پس از مخالفت آلمان، بریتانیا و فرانسه، متحدان امریکا برای بازگشت همه 
تحریم ها علیه ایران، مقام های امریکایی اعالم کرده بودند که ایاالت متحده 
حق استفاده از مکانیسم ماشه را برای خود حفظ کرده و برای استفاده از آن، 

نیازی به اجازه دیگران ندارد.

تحریم های سازمان ملل علیه تهران در چارچوب فعال شدن »مکانیسم ماشه« 
را تقویت کند.

مکانیسم ماشه سازوکاری پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت 
است که به طرف های برجام اجازه می دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش، 
این  موضوع  آنها  تعلیق  که  را  بین المللی  تحریم های  همه  خودکار  بازگشت 

قطعنامه است، درخواست کنند.
کشورهای عضو توافق هسته ای می گویند امریکا از برجام خارج شده و نمی تواند 
از این مکانیسم استفاده کند، ولی وزیر خارجه امریکا می گوید از آنجا که این 
کشور در قطعنامه ۲۲31 مشارکت داشته، همچنان می تواند برای فعال سازی 

این سازوکار درخواست دهد.
وزارت خارجه روسیه دو روز پیش نیز اعالمیه ایاالت متحده مبنی بر بازگشت 
مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران را »غیرقانونی« و »غیرقابل قبول« 

دانسته و آن را محکوم کرده بود.
برخی دانشمندان  ایران، شامل  بر وزارت دفاع  امریکا عالوه  تازه  تحریم های 
سازمان انرژی اتمی ایران و حتی نیکالس مادورو، رئیس  جمهوری ونزوئال، 
نیز می شود که از سوی مقام های دولت امریکا متهم به همکاری با حکومت 

ایران است.
امریکا در حالی به دنبال بازگشت همه تحریم ها و فعال شدن مکانیسم ماشه 
علیه جمهوری اسالمی است که متحدان اروپایی این کشور و نیز چین و روسیه 

با این اقدام مخالف هستند.
اتحادیه اروپا از تصمیم امریکا برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران 
عمیقا اظهار تاسف و تاکید کرده که این اتحادیه هنوز از برجام حمایت می کند.

اطالعات روز: روسیه می گوید تحریم های تازه ایاالت متحده علیه ایران هیچ 
تاثیر سیاسی یا عملی بر روابط تهران و مسکو و هیچ اثری بر همکاری روسیه 

با جمهوری اسالمی نخواهد داشت.
به گزارش رادیو فردا، این موضع گیری سرگئی ریابکف، معاون وزیر خارجه 
روسیه، روز سه شنبه، اول میزان، پس از آن بیان می شود که امریکا روز دوشنبه 
تحریم های جدیدی را علیه وزارت دفاع و سایر بخش های درگیر در برنامه 

هسته ای و تسلیحاتی ایران وضع کرد.
این تحریم ها از آن رو وضع شده اند تا موضع واشینگتن مبنی بر بازگشت همه 

روسیه: تحریم های تازه امریکا اثری بر همکاری های مسکو با تهران ندارد

روسیه پیش از این همواره مسمومیت الکسی ناوالنی را رد کرده است.
به گزارش ایران اینترنشنال، ناوالنی که از مخالفان سرشناس والدیمیر پوتین 
است ماه گذشته پس از وخیم شدن حالش در جریان یک پرواز از سیبری 

به مسکو، به آلمان منتقل شد.
بر روی تخت  ناوالنی روز سه شنبه ۲5 شهریور تصویری در حالت نشسته 
بدون  که  نوشت  و  کرد  منتشر  فرزندانش  و  همسر  همراه  به  بیمارستان 
دستگاه تنفس می تواند نفس بکشد. به گفته مقام های آلمانی قرار است که 

او پس از بهبودی، به کشورش بازگردد.

سرشناس  منتقد  ناوالنی،  الکسی  متحدان  می گوید  روسیه  روز:  اطالعات 
از کشور خارج کرده اند  را  او  بر مسمومیت شیمیایی  مبنی  پوتین، شواهد 

و از این رو مسکو برای تحقیق درباره این پرونده به مشکل برخورده است.
اعصاب  عامل  با  ناوالنی  که  می دهد  نشان  آزمایش ها  نتایج  می گوید  آلمان 

»نوویچوک« مسموم شده است.
با این حال دمیتری پسکوف، سخن گوی کرملین، روز سه شنبه گفت به دلیل 
اینکه متحدان ناوالنی شواهد را »خارج کرده اند« و دریافت اطالعات از آلمان 

هم »با مشکالتی همراه شده« تحقیقات دولت روسیه به مانع خورده است.

مسکو: متحدان ناوالنی شواهد را از کشور خارج کرده اند



هاشم  خان سیاست های زبانی به مرحله ی اجرا گذاشته 
شد. البته به روایت صدیق فرهنگ، هاشم خان در ابتدا 
موافق چنین سیاست هایی نبود، اما به مرور زمان و با 
هیتلر،  قوم گرایانه ی  و  فاشیستی  موفقیت سیاست های 
نظری مساعد به سیاست های تحمیلی پیدا کرد. شاید 
بتوان زمان صدارت هاشم خان، نقطه ی اوج عملی شدن 
را  پشتو  زبان  خان  هاشم  است.  تحمیلی  سیاست  این 
تمام  بر  و  کرد  تعیین  اداری  و  رسمی  زبان  به عنوان 
کارکنان دولتی الزام کرد تا تمام مکتوب ها و نوشته های 
اداری را به زبان پشتو بنویسند. این سیاست در مکتوبی 
که در تاریخ سوم مارچ سال 193۷ در جریده ی اصالح 
فرهنگ، متن جریده  اعالم رسید. صدیق  به  نشر شد، 
زبان  مساله ی  که  است  »مسلم  می کند:  نقل  را چنین 
و حفظ آداب و شعایر یک ملت اثرات معتنابهی داشته 
و توجه به این مطلب از ضروریات یک مملکت است.... 
فلذا اراده فرمودیم در ترویج و احیای لسان افغانی سعی 
به عمل آمده و از همه اول، مأمورین دولتی به این زبان 
ملی بیاموزند... شما به وزارت خانه ها امر بدهید که تمام 
مأمورین دولتی در مدت سه سال لسان افغانی آموخته 

و در محاوره و کتابت استفاده کنند.«
محدود  دولتی  ادارات  به  تنها  پشتو  زبان  تحمیل  اما 
نماند، بلکه به تمام معلمان مکاتب دستور داده شد تا به 
زبان پشتو تدریس کنند و برای معلمان نیز کورس های 
مناطق  در  فرهنگ،  تعبیر  به  شد.  دایر  پشتو  زبان 
نمی دانستند،  پشتو  خود  که  معلمانی  غیرپشتوزبان، 
مجبور بودند تا مضامینی که کتاب آن به زبان فارسی 
بود، به زبان پشتو تدریس کنند، آن هم به شاگردانی 
که پشتو نمی دانستند. و این رفتار، باعث عقب ماندگی 
در  آنان  مشغول شدن  و  دانش  کاروان  از  دانش آموزان 

برنامه های صوری و نامفید شد.
رفتار  این  شد،  اشاره  نوشته  ابتدای  در  که  همان طور 
آلمانی  ناسیونالیسم/ملی گرایی  از  الگوپذیری  براساس 
است. همان طور که هاشم خان، در اجرای این سیاست 
خود به شدت متأثر از آلمان هیتلری بود. شاید از محمود 
طرزی تا افرادی مانند هاشم خان را ملی گرا خواند، و 
کشور  توسعه  برای  آنان  که  کرد  ادعا  بتوان  هم  شاید 
نمی توان  اما  بودند،  آورده   رو  سیاست هایی  چنین  به 
و  تبعیض  جز  نتیجه ای  سیاست ها،  این  که  کرد  انکار 
ناکامی و فربه شدن شکاف های قومی نداشته است. شاید 
چنین سیاست  هایی در کوتاه مدت موفق آمیز باشد، اما 
در درازمدت، باعث ایجاد شکاف های قومی و همین طور 
باعث تمایل خرده هویت ها به ستیز و کشمکش می شود.

لذا سیاست تحمیلی زبانی، سیاست تاریخی است که از 
اوایل قرن بیستم، به صورت سیستماتیک و با پشتوانه ی 
نظریه پردازی شخصیت هایی همچون محمود طرزی به 
جز  نتیجه ای  سیاست  این  شد.  گذاشته  اجرا  مرحله ی 
در  ملی گرایی،  آلمانی  الگوی  ندارد.  و  نداشته  شکست 
کشورهایی قابلیت اجرا را دارد که تمام شهروندان آن 
کشور و یا اکثریت قریب به اتفاق آنان، متعلق به یک 
فرهنگ و نژاد باشند. اما در کشوری مانند افغانستان که 
هیچ قومیتی اکثریت نیست، اجرای چنین سیاست هایی 
منجر به شکست است، چنانچه اکنون نیز این سیاست 
جز  نتیجه ای  خان،  امان اهلل  ناتمام  فصل  کامل کردن  و 

شکست و دامن زدن به اختالفات زبانی و قومی ندارد.
چنین  اجرای  اوقات،  برخی  که  کرد  اشاره  باید  البته 
می باشد.  نیز  عمومی  افکار  کنترل  برای  سیاست هایی 
اذهان  انحراف  برای  سیاست مداران  مثال  به عنوان 
به  دیگر،  امری  به  شهروندان  مشغول کردن  و  عمومی 
اگر  مثال  به عنوان  می پردازند.  سیاست هایی  چنین 
فساد  چه  باشد،  شده  فساد  به  متهم  سیاست مداری 
چنین  با  می کند  تالش  اخالقی،  فساد  یا  و  اداری 
تالش  و  کرده  پا  به  جامعه  در  سروصدا  سیاست هایی، 
کند تا افکار عمومی را از اتهاماتی که نسبت به او مطرح 

می شود منحرف کند.

برای تطبیق این الگو، باید فرهنگ و زبان پشتو را که 
به نظر طرزی، زبان و فرهنگ اکثریت بود، به عنوان زبان 
و فرهنگ ملی بازشناساند. یکی از مهم ترین تالش های 
طرزی در سراج االخبار، معرفی زبان پشتو به عنوان زبان 
ملی و محور اتحاد افغانستان بود. طرزی به عنوان یک 
و  ملی  زبان  به  پشتو،  زبان  که  می کرد  تالش  ملی گرا، 
رسمی، و همین طور به عنوان ارزش ملی شناخته شود.

خان  امان اهلل  بر شخص  طرزی  که  تأثیری  به  توجه  با 
داشت، نظریات او به مرحله ی اجرا گذاشته شد و اولین 
 19۲3 لویه  جرگه ی  در  خان،  امان اهلل  توسط  آن  قدم 
که  کرد  اعالم  جرگه  این  در  امان اهلل  شد.  برداشته 
می خواهد زبان پشتو را تعمیم بدهد و به همین جهت 
اقدام به تأسیس انجمنی تحت عنوان )مرکه  پشتو( برای 
انکشاف زبان پشتو کرد. اما شخص امان اهلل، هیچ اقدامی 

برای تحمیل این زبان بر غیرپشتوزبانان نکرد.
نادرخان  توسط  تا حدودی  سیاست  این  او  از  پس  اما 
خود،  رسیدن  قدرت  به  از  بعد  نادرخان  شد.  اجرا 
محمدگل خان مومند را که فردی فاشیست و قوم گرا 
بود به عنوان رییس تنظیمیه به والیات شمالی فرستاد. 
قومی  برتربینی  حس  دارای  که  مومند  محمدگل خان 
مجبور  را  شمال  فارسی زبان  و  ترک زبان  مردمان  بود، 
و  کنند  نوشته  فارسی  زبان  به  را  خود  عرایض  تا  کر 
او می رسید،  به  )دری(  فارسی  زبان  به  عرایضی که  به 

ترتیب اثر نمی داد.
و بعد از نادرخان، در زمان سلطنت ظاهر شاه و صدارت 

و  داشته  تعلق  همدیگر حس  به  نسبت  آن  شهروندان 
خود را تحت یک چتر معرفی  کنند، از قدرت بیشتری 
برخوردار بوده و می توانند قدم های توسعه را به خوبی 
بردارند. شاید بتوان گفت که ملت سازی مهم ترین قدم 

در راستای توسعه ی سیاسی است.
می شود،  مطرح  بیش تر  الگو،  دو  ملت سازی،  مورد  در 
بر  آلمانی  الگوی  فرانسوی.  الگوی  و  آلمانی  الگوی 
الگو  این  در  دارد.  تأکید  مشترک  نژاد  و  مشترک  قوم 
قومی  تعصب  و  قومیت  از  برخاسته  فرهنگ  و  قومیت 
در  دیگر،  تعبیر  به  ملت سازی می شود.  باعث  که  است 
ارزش های  می شود،  ملت سازی  باعث  آنچه  الگو،  این 
برخاسته از نژاد و قومیت است. اما در الگوی فرانسوی، 
ارزش هایی فراقومی مانند آزادی، استقالل، دموکراسی 
و یا ارزش های دینی مالک و محور ملت سازی می شوند، 
دارد  نژادی  بویی  و  رنگ  آلمانی،  الگوی  می توان گفت 
و  فراقومی  الگویی  فرانسوی،  الگوی  آن،  برخالف  و 

فرانژادی است.
زندگی  عثمانی  ترکیه ی  در  سال ها  که  طرزی  محمود 
کرده بود، متأثر از ملی گرایی ترکی بود که آن هم الگوی 
ملی گرایی  و  ناسیونالیسم  در  بود.  آلمانی  ملی گرایی 
ترکی، این نژاد ترک بود که محور ملت سازی شناخته 
در  باعث ملت سازی  آلمانی  نژاد  می شد، همان طور که 
ملی گرای  اندیشه ی  از  طرزی  محمود  بود.  آلمان شده 
آلمانی تأثیر پذیرفته بود و در پی آن بود که این الگو 
او چنین می اندیشید که  افغانستان تطبیق کند،  را در 

در روزهای اخیر، عوض شدن لوحه ی لیسه  رابعه  بلخی از 
فارسی به پشتو، سروصدای زیادی را در فضای مجازی 
دنیای مجازی،  کاربران  از  بسیاری  و  است  انداخته  راه 
پرداختند.  تبعیض آمیز  رفتارهای  نوع  این  از  انتقاد  به 
تبدیل شدن،  این  که  باورند  این  بر  برخی  سویی  از 
دالیل دیگری داشته و برخی هم ادعا می کنند چنین 
و سقم  از صحت  اما جدای  است.  نیفتاده  اصال  اتفاقی 
در  رفتار/شایعه   این  به دلیل  که  سروصدایی  قضیه، 
فضای مجازی به راه افتاد، بهانه ای است تا بیش تر در 
البته  کنیم.  تأمل  پارسی ستیزی  تاریخی  دالیل  مورد 
از سوی حکومت  رفتارهایی  اخیر، چنین  در سال های 
مرکزی و یا دیگر نهادهای مرتبط با دولت صورت گرفته 
است و چنین مواردی، نه مورد اول است و نه هم مورد 
سیاست های  موارد  جنجال برانگیزترین  از  یکی  آخر. 
زبانی، در سال های اخیر، مسأله ی دانشگاه و پوهنتون 
بود که هنوز هم جنجال بر سر آن باقی مانده است و 
چه بسا برخی دانشگاه ها، به دلیل همین اختالفات، هنوز 

بدون لوحه است.
چنین رفتارهایی در ظاهر، رفتاری تعصب آمیز و برآمده 
که  است  این  واقعیت  اما  می شود،  تلقی  قوم گرایی  از 
ریشه ای  بسا  چه  و  تاریخی  ریشه ی  رفتارها،  این گونه 
از  فراتر  رفتارها،  این  تئوریک دارند و همین طور دلیل 
نوشته  این  در  است.  تعصب آمیز  و  ساده  حرکت  یک 
چنین  معاصر،  تاریخ  به  نگاهی  با  تا  است  شده  تالش 
رفتارهایی در چارچوب تحمیل فرهنگی تحلیل شده و 

دالیل تاریخی و تئوریک آن تبیین شود. 
پارسی ستیزی و تالش برای حذف زبان پارسی از معابر 
عمومی و یا نوشته  های مختلف، نوعی تحمیل فرهنگی 
است. تحمیل فرهنگی به این معناست که یک قوم، در 
پی تحمیل فرهنگ و عنعنات خود بر اقوام دیگر باشد، 
در سیاست تحمیل فرهنگی یک قوم تالش می کند به 
در چنین سیاستی  بپردازد،  دیگر  اقوام  فرهنگ  حذف 
در  را  خود  که  می شوند  مجبور  فرودست،  اقوام  تمام 
کنند.  بازتعریف  فرادست  قوم  فرهنگ  زبان  و  لباس 
یکی  فرهنگ،  سمبل  مهم ترین  به عنوان  زبان،  تحمیل 

از شایع ترین موارد تحمیل فرهنگی است.
به نظر می رسد سیاست تحمیل فرهنگی ریشه  ی طوالنی 
در  سیاست  این  که  نه تنها  دارد،  افغانستان  تاریخ  در 
موارد زیادی عملی شده است، بلکه می توان گفت پشت 
این سیاست، چند نظریه پرداز و روشنفکر مشهور افغان 
قرار دارند که این سیاست را برای توسعه ی افغانستان، 

الزم و مطلوب می دانستند.
محمود  به  مورد  این  در  نظریه پردازی ها  اولین  شاید 
طرزی بازگردد؛ روشنفکر، نویسنده و سیاست مدار افغان 
که پدِر همسر امان اهلل، شاه تجددگرای افغانستان بود. 
محمود طرزی که از ترکیه ی عثمانی بازگشته بود و با 
ملی گرایی/ ناسیونالیسم ترکی و همین طور ناسیونالیسم 
ملی گرایی  الگوی  بود، در پی عملی کردن  آشنا  آلمانی 
آلمان بیسمارک، در افغانستان شد. او می خواست با این 
استراتژی، به ملت سازی افغانستان کمک کرده و بتواند 
با الگوگیری از آلمان، افغانستان را تبدیل به ملتی واحد 
ملی گرایی  الگوی  که  است  این  اساسی  اما سوال  کند، 
آلمانی چیست و این الگو چگونه در افغانستان تطبیق 

می شود؟
ابتدا الزم است روند ملت سازی را تعریف کرده و سپس 
است  روندی  ملت سازی  بپردازیم.  فوق  سوال  پاسخ  به 
که از سوی دولت و برای ایجاد و یا بازتعریف ارزش های 
صورت  جغرافیا  یک  شهروندان  تمام  برای  مشترک 
توسط  تا  می کند  تالش  دولت  روند،  این  در  می گیرد. 
کانال های مختلف، یک ارزش و یا چند ارزش  را به عنوان 
ارزش های مشترک تعریف کرده تا بدین واسطه بتواند 
تمام شهروندان را در زیر چتر یک ارزش و یک هویت 
برای  قدم  مهم ترین  و  اولین  ملت سازی،  کند.  جمع 
استقالل و قدرت مندی یک جامعه است. جامعه ای که 

محمدهادی ابراهیمی

تحمیل زبان پشتو تنها به ادارات دولتی محدود نماند، بلکه به تمام معلمان مکاتب 
زبان  کورس های  نیز  معلمان  برای  و  کنند  تدریس  پشتو  زبان  به  تا  شد  داده  دستور 
پشتو  خود  که  معلمانی  غیرپشتوزبان،  مناطق  در  فرهنگ،  تعبیر  به  شد.  دایر  پشتو 
نمی دانستند، مجبور بودند تا مضامینی که کتاب آن به زبان فارسی بود، به زبان پشتو 
تدریس کنند، آن هم به شاگردانی که پشتو نمی دانستند.
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