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»میثاق  روی  بحث  جلسۀ  در  غنی  رییس جمهور 
شهرهای  در  فساد  که  است  گفته  شهروندان« 
بزرگ به اوج خود رسیده است، فقرا بی بضاعت 
تر شده اند و نسبت به دهات شکننده گی بیشتر در 

شهرها وجود دارد.
ارگ  در  شنبه  سه  روز  که  جلسه  این  در 
ریاست جمهوری برگزار شده بود، در آن شماری 
از  برخی  و  بین المللی  نهادهای  مسووالن  از 

مقام های دولتی نیز حضور داشتند.
بربنیاد خبرنامۀ ارگ، در این جلسه ابتدا در مورد 
میثاق شهروندان صحبت شد و خاطر نشان گردید 

که میثاق شهروندان تعهد دولت افغانستان در کنفرانس 
ارایه  و  شهروندان  توانمندسازی  به  رابطه  در  لندن 
خدمات به آنها می باشد که در سند ارایه شده از سوی 

یاد  نام  این  به  لندن،  کنفرانس  در  افغانستان  حکومت 
گردید.

از  یکی  که  گفت  جلسه  این  در  غنی  جمهور  رییس 
اولویت های ما توانمندسازی شهروندان کشور و ارایه 

خدمات به آنها می باشد.
مورد  در  بین المللی  نهادهای  مسووالن  سپس 
عرصه  در  کمک  به  رابطه  در  شان  برنامه های 
پیشنهادات  نمودند و  اجتماعی، صحبت  مصونیت 

شان را در مورد میثاق شهروندان بیان کردند.
ولسوالی های  و  شهرها  ما  که  گفت  غنی  آقای 
افغانستان را به پنج کتگوری یعنی شهرهای بزرگ، 
ولسوالی های اقمار شهری، ولسوالی های در امتداد 
و  طبیعی  منابع  دارای  ولسوالی        های  شاهراه ها، 

ولسوالی های سرحدی، تقسیم نموده ایم.
وی در مورد شهرهای بزرگ گفت که فساد در آن 
به اوج خود رسیده است، فقرا بی بضاعت تر شده اند 
و نسبت به دهات شکننده گی بیشتر در آن وجود دارد .
رییس جمهور در رابطه...                ادامه صفحه 6

رییس جمهور غنی:

فساد در شهرهای بزرگ به اوج رسیده است

دولت نیمه تعطیل که صادرات آن نهایت کم، تولیدات صفر و ترانزیت کاال هم دچار مشکالت فراوان است، به افزایش مالیات که همان 
شیوۀ قرون وسطایی است، روی آورده است

که  است  گفته  شنبه  سه  روز  بین الملل  عفو  سازمان 
زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان با تهدید خشونت 
مواجه اند، اما حکومت افغانستان و جامعه بین المللی 

آنها را بدون حمایت به حال خود رها کرده اند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که زنان فعال و 
مدافع حقوق بشر نه تنها توسط طالبان، بلکه توسط 
با  و  می گیرند  قرار  هدف  نیز  حکومتی  مقام های 

تهدیدات، آزار جنسی و ترور مواجه اند.
گفت:  الملل  بین  عفو  سازمان  دبیرکل  شتی،  سلیل 
»زنان مدافع حقوق بشر از همه اقشار جامعه شجاعانه 
برای دست آوردهای 14 سال گذشته مبارزه کرده اند 
و بسیاری زنان حتی جان خود را در این راه از دست 

داده اند.«
دبیرکل این سازمان حقوق بشری افزوده است: »این 

ظالمانه است که مقام های افغانستان این زنان را تنها 
گذاشته اند تا از خود دفاع کنند، در حالی که وضعیت 

آن ها خطرناک تر از هر زمان دیگری است.«
بعد از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 میالدی، 
افغانستان  غرب میلیاردها دالر را در کشور جنگ زده 
مصرف کرد. پیشرفت های...             ادامه صفحه 6
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جهل و تعصب آن قدر قدرت مند است که می تواند جنگ را صـلح، و برده گی را 
عین آزادی جلوه دهد!
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

اقتصاددانان در پیوند به افزایش مالیه بر کسبه کاران:

حکومت باعث فرار سرمایه می شود 

خصوص  در  پیشه وران  اعتصاب  و  راه پیمایی  پی  در 
از  نیز  سناتوران  کابل،  در  برعایدات  مالیات  افزایش 

موجودیت فساد در وزارت مالیه انتقاد کردند.
سناتوران می گویند که قانون افزایش مالیات بر عایدات 
را  مشکلی  هیچ  پیشه وران  برای  و  دارد  صراحت 
ایجاد نکرده است؛ اما به گفته آنان، همۀ مشکالت از 
هیات های وزارت مالیه است که برای جمع آوری عواید 

اقدام می کنند.
زلمی زابلی عضو سنا گفت:...            ادامه صفحه 6

رییس ادارۀ مستقل اراضی می گوید که حکومت زمین های غصب 
شده را از چنگال غاصبین باز پس خواهد گرفت. 

 ۳4 در  که  می گویند  افغانستان  اراضی  مستقل  اداره  مسووالن 
شده  زمین غصب  ملیون جریب  سه  اشاریه  یک  والیت حدود 

است.
 جواد پیکان رییس اداره مستقل اراضی  روز گذشته به خبرنگاران 
گفت که بیش از پانزده هزار و هشتصدتن از غاصبین زمین را  نیز 
فهرست کرده اند که این فهرست به ریاست جمهوری و پارلمان 

ارایه شده است.
اقای پیکان گفت ۳۵۵ شهرک...                      ادامه صفحه 6

مجلس سنا:
مشکل از وزارت مالیه است

ادارۀ اراضی:
بیش از یک میلیون جریب زمین 

دوباره برگردانده می شود

عفو بین الملل:
برخـورد حکـومت افغانستان با زنان مدافـع 

حقوق بشـر ظالمـانه است

اساسی ترین 
وظیفۀ

 دولت وحدت 
ملی تغییر 
نظام است
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ملی  وحدت  دولت  دشوارِ  آزمون  از  شش ماه 
و  انتخاباتی  بحراِن  دنبال  به  که  دولتی  گذشت؛ 
اکنون  و  پادرمیانِی جامعۀ جهانی شکل گرفت  با 
چند  این  در  می گذراند.  را  خود  نخسِت  ماه های 
ماه دولت وحدت ملی کارهایی کرده و کارهایی 
این جای شک نیست که دولت  نکرده است. در 
ارث  به  از گذشته  را  میراِث شومی  ملی  وحدت 
آن  با  نمی شود  زودی ها  این  به  که  است  برده 
وداع گفت. اما در عین حال، دولت وحدت ملی 
می توانست کارهای مهمی را در سروسامان دادن 
هنوز  که  دهد  انجام  کشور  موجودِ  وضعیِت  به 
نداده است. اشاره یی کوتاه به یکی از دیدگاه های 
کارِ  به  آغاز  با  که  احمدولی مسعود می کنم  آقای 
دولت وحدت ملی برایم گفت: »آیندۀ این دولت 
را چندان خوب نمی بینم«. من هم با ایشان موافقت 
کردم ولی پرسیدم چه باید می شد و چه باید شود. 
دادند.  سوالم  به  منطقی  و  جالب  پاسخی  ایشان 
سیاسی  موافقت نامۀ  اگر  که  گفتند  مسعود  آقای 
شده  امضا  آن  پای  در  و  دارد  وجود  که  آن گونه 
انجام شود، افغانستان از روزهای سیاه و بدبختی 
بیرون خواهد شد. گفتم به گونۀ مشخص نظرتان 
آقای  است.  سیاسی  توافق نامۀ  از  بند  کدام  به 
از  کشور  سیاسی  نظام  تغییر  دادند:  پاسخ  مسعود 

ریاستی فعلی به پارلمانی. 
آن حرف ها  شش ماه  گذشِت  از  پس  که  حاال 

دیدگاه  این  با  واقعًا  می کنم،  سنگین  و  سبک  را 
موافق  دیگری  زماِن  هر  از  بیشتر  مسعود  آقای 
اصلِی  از خواست های  نظام  تغییر  بحث  می شوم. 
جامعۀ سیاسی و مدنی افغانستان است. اگر دولت 
در  اجرایی کشور  ریاست  به ویژه  و  ملی  وحدت 
طول سال های آینده بتواند به این بند از توافق نامۀ 
سیاسی جامۀ عمل بپوشاند، بدون شک افغانستان 
به مرتبۀ دیگری از مناسباِت سیاسی ارتقا خواهد 

یافت. 
نبود  در  که  داد  نشان  گذشته  ساِل  سیزده  تجربۀ 
افغانستان  پارلمانی،  نظام  و  سیاسی  احزاب 
فرصت های بی شماری را از دست داده است. به 
همین منظور، باید از تغییر نظام فعلی حمایت کرد 
یک  به  افغانستان  فعلِی  نظام  که  ورزید  تالش  و 
نظام پارلمانی در موجودیِت احزاب سیاسی تغییر 
به  می توان  را  حزبی  و  پارلمانی  نظام های  یابد. 
صورِت دو حزبی، چندحزبی و تک حزبی مشاهده 
به آن ها  نیست  این جا مجال پرداختن  کرد که در 
و فرصتی جداگانه می طلبد. اما نظام های حزبی در 
قیاس با شکل مستقیم انتخاب رییس جمهور، از 
مزیت هایی برخوردار است که ذیاًل به این مبحث 

پرداخته می شود.
حزب

افراد جامعه دانست  از  را می توان گروهی  حزب 
که با اعتقادات و ایمان به برخی از اصول و داشتن 
حزب  عنوان  با  سازمانی  در  مشترک  هدف های 

قسمت های  و  شعبه ها  طریق  از  و  شده  متشکل 
ارتباط متقابل و مستمر دارند  با یکدیگر  مختلف 
و می کوشند تا برای رسیدن به هدف ها و اجرای 
به دست  مستقیمًا  را  حکومت  نظر،  مورد  اصول 
ارایه  از حزب  که  تعریفی  هر  در مجموع  گیرند. 

شود، باید دارای ویژه گی ها و ارکان زیر باشد: 
تشکیالِت  و  سازمان  وجود  مستلزم  حزب  الف. 
حیات  از  آن،  سیاسی  حیات  که  است  پایداری 
بنیان گذاراِن آن فراتر باشد. بدین معنا که با خارج 
شدن رهبران آن از صحنۀ سیاست، حزب هم چنان 

به کارِ خود ادامه دهد.
بوده  مرام نامه  و  اساس نامه  دارای  باید  ب. حزب 
به  معتقد  حقیقِی  اشخاِص  از  عده یی  توسط  و 

آرمان ها و مشِی سیاسِی معین تأسیس شده باشد.
در  مستقر  سازمانی  دارای  حزبی  تشکیالت  ج. 
باشد که در سطح  محل، همراه زیرمجموعه هایی 
متقابل  روابط  یکدیگر  با  و  داشته  فعالیت  ملی 

داشته باشند.
د. رهبران مرکزی و محلی حزب باید برای به دست 
گرفتن قدرت سیاسی، چه به تنهایی و چه با کمک 

احزاِب دیگر مصمم باشند، نه بر اعمال نفوذ.
هـ. حزب باید در پی کسِب حمایِت عموم به ویژه 

از طریق انتخابات باشد. 
برخی کارویژه های احزاب

برای  وسیله یی  جامعه  در  احزاب  وجود  بالطبع 

و  است  غیرسیاسی  و  سیاسی  اهداف  به  رسیدن 
را  آن دردی  یا سازماِن  صرف شکل گیری حزب 
از کسی دوا نمی کند. احزاب با توجه به دالیل و 
زمینه های شکل گیری خود، به دنبال تحقق اهداِف 
خویش استند. جهان بینی و ایدیولوژی هر حزب، 
است.  تأثیرگذار  خود  اهداِف  به  اولویت دهی  در 
اقتصادی،  و  سیاسی  عوامل  مانند  دیگر  عوامل 
در  می توانند  و...  طبقاتی  عوامل  نژادی،  عوامل 
جزیِی  و  کلی  رویکردهای  و  احزاب  شکل گیری 
آن تأثیرگذار باشند. اولین کارویژۀ یک حزب، چه 
در مدل غربی و چه در نگاه غیرغربی، برنامه ریزی 
و تدوین راهبردها و سیاست های کلی و عمومی 
می خواهد  آینده  در  حزب  این که  است.  حزب 
پیش  از  باید  گذارد،  اجرا  به  را  برنامه هایی  چه 
در  شود.  عمل  آن  اساس  بر  و  شود  برنامه ریزی 
فراوانی  تأثیر  هم  گروهی  انضباط  صورت،  این 
از  در موفقیت برنامه های حزب دارد. یکی دیگر 
کارویژه های مهم احزاب را می توان آموزش سیاسِی 
مشارکِت  افزایش  برای  احزاب  تالِش  و  مردم 
که  دانست  حکومتی  و  سیاسی  کارهای  در  آن ها 
از مزایای نظام حزبی است. مطمینًا هر  این یکی 
حزبی می کوشد برای اجرای بهتر برنامه های خود 
جامعه پذیری  با  را  مردم  هم  آرا،  بیشتر  جلب  و 
سیاسی بار بیاورد و هم آن ها را تشویق به حضور 
پررنگ تر در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی کند 
تا کرسی های بیشتری را به خود اختصاص دهد. 

شرکت  از  می توان  احزاب  کارویژه های  دیگر  از 
در رقابت های انتخاباتی با هدف کسب قدرت و 
یا انتقاد از حکومت نام برد. ارسطو معتقد بود که 
باید در خدمت »خیر عمومی« باشد که  یا  دولت 
در این صورت تأسیسی درست یا طبیعی و بهنجار 
یا گروهی  منافع شخصی  در خدمت  یا  و  است، 
نادرست،  تأسیسی  این حالت  فرمانروایان، که در 
این  از  نیز  احزاب  بود.  خواهد  فاسد  یا  منحرف 

قاعده مستثنا نیستند. 
برخی مزایای نظام حزبی عبارت اند از:

کاهش اختالفات و هماهنگِی بیشتر قوا با یکدیگر: 
حکومت پارلمانی یا کابینه یی، مبتنی بر ایتالف و 
همکارِی قوای مجریه و مقننه است و لذا تا حدود 
و  جدی  اختالفات  بروز  از  مانع  می تواند  زیادی 
فضای تشنج در میان مردم و مسووالن شود. شکل 
بیشتر  متجانس  محیط  یک  در  پارلمانی حکومت 

توان شکوفایی دارد.
اعتبار قوۀ قانون گذار و کاهش  افزایش اهمیت و 

قانون گریزی: 
در این شکل از حکومت، قوۀ مقننه بر قوۀ مجریه 
برترِی حقوقی و قانونی دارد. در شکل پارلمانی، 
و  اجراییه  قوای  میان  نزدیکی  خیلی  ارتباط 
انتخابات،  از  نوع  این  در  دارد.  وجود  قانون گذار 
اهمیت  احزاب،  و  گروه ها  و  نماینده گان  هم 
و  می شوند  قایل  مجلس  انتخابات  برای  بیشتری 
هم مردم با دقت و اهمیِت بیشتری نسبت به امور 
مجلس، وارد انتخابات می شوند. احزاب می کوشند 
با برنامه های کمی بیشتر و کیفِی بهتری وارد صحنۀ 
گوناگون  برنامه های  اجرای  با  و  شوند  انتخابات 
در راستای رفاه عمومی مردم، می کوشند آن ها را 
هریک  سازند.  آشنا  دموکراسی  صحیح  اصول  با 
برنامه های  تا  می کوشند  نماینده گان  و  احزاب  از 
بهتری را به اجرا در بیاورند تا رای مردم را برای 

خود حفظ کنند. 
امکان تحقق بیشتر شایسته ساالری: 

و  متخصص  افراد  از  باید  که  مجلس  نماینده گان 
شده  تشکیل  علمی  کافِی  باصالحیت  و  متعهد 
شناخِت  و  بیشتر  توانایی  با  می توانند  باشند، 
بپردازند.  اجرایی  اوِل  شخص  انتخاب  به  بهتر 
از  به دور  باید تالش کنند که  نماینده گان  مطمینًا 
سیاست بازی و با انتخاب صحیح نخست وزیر، به 
فکر پیشبرد منافع ملی باشند تا آرای خود را نیز 

از دست ندهند. 
و  مجلس  برابر  در  مجریه  قوۀ  بیشتِر  پاسخ گویی 

نظارت دقیق تر بر کار فرد اول در قوۀ مجریه: 
نماینده گان مجلس که خود نخست وزیر را انتخاب 
وی  کار  بر  نظارت  به  بیشتری  دقت  با  کرده اند، 
ابزارهای  و  شیوه ها  طریق،  این  به  و  می پردازند 
برخوردار  قوت  از  نخست وزیر  کار  بر  نظارتی 

می شوند.
شناسایی استعدادها: 

آموزش  برای  آن ها  تالش  و  احزاب  گسترده گی 
شناسایِی  سبب  نیرو،  جذب  و  مردم  سیاسی 
استعدادها و تربیت آن ها می شود. به این ترتیب، 
پست های  دریافت  برای  متخصص  نیروهای 

تخصصی افزایش می یابند.
از  ناشی  سنگیِن  هزینه های  شدِن  گذاشته  کنار 

تبلیغات و نظارت ها: 
نظام حزبی نگرانی های ناشی از تقلب و سوءاستفادۀ 

برخی از فرصت طلبان را مرتفع می کند. 
برابر  در  مجریه  قوۀ  خودکامه گی  از  جلوگیری 

دیگر قوا: 
وجود نظام حزبی و حزب مخالف و اپوزیسیون 
به شرط آن که سالم و کارآمد باشد، حزب حاکم 
را در مسیر صحیح نگه می دارد و مانعی بر سر راه 

خودکامه گی قوۀ مجریه است.
 این ها همه سبب می شوند که که در افغانستان از 
نظام سیاسِی پارلمانی دفاع صورت گیرد. به همین 
دلیل تأکید می شود که اگر دولت وحدت ملی به 
یکی از اهداف اصلِی خود که تغییر نظام از ریاستی 
از  افغانستان  کند،  پیدا  دست  است  پارلمانی  به 
بیـرون  سیاسی  انحصارگرِی  و  موجود  وضعیِت 

خواهد شد.
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احمـد عمران

اساسی ترین وظیفۀ
 دولت وحدت ملی تغییر نظام است

 

هفت ماه از تشکیل دولت وحدت ملی گذشته است، اما 
کشور در آستانۀ رفتن به بحران ها و کشمکش های جدید 
آرام آرامِ  شدِن  داعش  یا  داعش  آرامِ  حضورِ  دارد.  قرار 
طالب در کشور و نیز اسارِت ۳1 مسافر توسط این گروه، 
نشان می دهد که افغانستان قرار است در یک بازی نو، به 

مرکِز بحران  در منطقه تبدیل شود.
ایجاد  از  جلوگیری  برای  تالش ها  دیگر،  طرف  از 
بتوانند  تا  دارد  ادامه  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحات 
پُرمشغلۀ  انتخابات  موجود،  انتخاباتی  نهادهای  به واسطۀ 
تا  کنند  مهندسی  را  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی 
هدایت  خویش  دلخواهِ  مسیر  به  را  رو  پیش  لویه جرگۀ 
دیگر  از  اداری و سیاسی  فساد  قوم گرایی و رشد  کنند. 
و  می کند  بیداد  موجود  وضعیِت  در  که  آفت هایی ست 
نشان می دهد که نیتی برای ایجاد اصالحات وجود ندارد. 
نشده  اشاره  آن  به  این ستون  در  که  مواردی  و  این همه 
است، نشان می دهند که کشور به سوی ترکستان حرکت 

می کند.
از  حمایت  از  دولت  مقصود  ارگ،  اعالمیۀ  در  هرچند 
شده  گفته  »کعبه«  یمن،  به  حمله  در  سعودی  عربستان 
است؛ اما حقیقت این است که که سیاست های آقای غنی 
می دهد  سوق  »ترکستان«  به  را  افغانستان  کعبه،  به جای 
به  آینده  به  نسبت  امیدوارکننده یی  چشم اندازِ  هیچ  و 
چشم نمی خورد. چنان که هیچ عزمی از طرِف ارگی ها 
آن،  کنار  در  و  ندارد  وجود  انتخاباتی  نظام  اصالح  به 
حرکت هایی سامان داده شده است که می تواند به ساده گی 
کشور را به قهقرا ببرد. این حرکت ها ساده اما پُرشتاب اند. 
میِخ  می کند  سعی  غنی  رییس جمهور  که  ترتیب  این  به 
اقتدارطلبی اش را بر فرِق نظام بکوبد؛ ولی داکتر  عبداهلل 
رییس اجرایی تالش دارد که آن قدر انعطاف نشان دهد 

که »تار نازِک دولت وحدت ملی« کنده نشود.
که  است  این  اجرایی  رییس  از  مردم  انتظار  آن که  حال 
وضعیِت  به  نسبت  طبیعی  انتی بیوتیِک  یک  عنوان  به 
تکثیر  از  و  دهد  نشان  واکنش  نظام  میکروبی شدۀ 
میکروب ها و فلج شدِن دولت وحدت ملی و دولت داری 
را  تلخ  واقعیِت  این  باید  عبداهلل  داکتر  کند.  جلوگیری 
بپذیرد که جانِب مقابل توافق نامۀ سیاسی را »کاغذپاره« 
این،  از  بیش  و  نیست  پابند  آن  مفاد  به  و  کرده  فرض 
گلیِم  می تواند  وی،  دادن های  نشان  انعطاف  و  گذشت 

»مردم ساالری« را برچیند.
هنوز داکتر عبداهلل ته ماندۀ امیـدهای مردم را با خود دارد 
باقی ست که وضعیِت را به سمِت  او  و این ظرفیت در 
اصالح و بهبودی سوق دهد. می دانیم که دولت وحدت 
برای  تاریخی  فرصِت  یک  آن،  واقعی  معنای  به  ملی 
به ساده گی  نیز  موجود  توافقِی  دولت  و  است  افغانستان 
و  دلهره  ماه ها  نتیجۀ  دولت  این  بلکه  نیفتاده؛  اتفاق 
بی قراری مردم افغانستان است؛ دولتی که فلسفۀ تشکیِل 
راه اندازِی  و  بحران  از  عبور  و  ملی  وحدت  تأمین  آن 
اصالحات اساسی بود و می باشد. بنابراین، انتظار می رود 
عملی  به هدف  را  تالش هایش  قاطعانه  عبداهلل  داکتر  که 

ساختِن مو به موی توافق نامۀ سیاسی دنبال کند.
جامعۀ جهانی نیز باید همۀ تالش هایش را به هدف تطبیق 
موافقت نامۀ سیاسی در افغانستان به خرج دهد. پیشنهاد 
ما به رییس جمهوری نیز این است که به جز عملی کردن 
توافق نامۀ سیاسی، هیچ اجندای دیگری را تعقیب نکند؛ 
زیرا اجنداهای پنهانی بحران را در کشور فربه می سازد 
هیچ جناح و گرایِش سیاسی  به سودِ  بحران  فربه گِی  و 
به  توجه  جز   که  است  روشن  نیست.  افغانستان  در 
موافقت نامۀ سیاسی، هر مورد دیگر در دستور کار داخلی 
باید  افغانستان را از مسیری که  و خارجی برای کشور، 

بپیماید، منحرف می سازد و تاریخ تکرار می شود.

این راه به کعبه منهتی 
نمی شود

ACKU



حبیب حکیمی - تحلیل گِر مسایل خاورمیانه
عربی  کشورهای  ثروتمندترین 
رهبری  به  فارس  خلیج  حوزۀ 
پیشرفته ترین  با  سعودی 
ابزارهای نظامی به مصاِف یکی 
محروم ترین  و  فقیرترین  از 
در  و  رفته اند  جهان  کشورهای 
این کشور با اقلیِت زیدی مذهِب 
حوثی هایی  می جنگند؛  حوثی 
که قرن ها بر سرزمین شان حاکم 
حوثی هایی  می زیستند؛  به آرامی  سنی ها  کنار  در  و  بودند 
و  ناسیونالیست  رهبر  عبدالناصر  نظامِی جمال  حملۀ  با  که 
توسعه طلِب مصر و پوِل سعودی در دهۀ شصت میالدی به 
حکومِت هشتصدسالۀ آن ها در یمن پایان داده شد و افسران 
به  آن  از  و  گرفتند  به دست  را  قدرت  سنی مذهب،  نظامی 
بعد، از هرگونه تبعیض و بی عدالتی علیه آنان دریغ نکردند 
زیباترین  از  که  را  این کشور  در  آنان  و جغرافیای حضورِ 
بخش های یمن بود، به منطقه یی متروک تبدیل کردند که در 

آن نه بانِگ عدالت بود و نه رنِگ آبادانی. 
تحمل  خویش  برگرده های   را  ستم  شالِق  سال ها  حوثی ها 
رفِع  خواستار  و  شد  لبریز  صبرشان  کاسۀ  این که  تا  کردند 
اما وقتی  ابزارهای مدنی شدند.  از  استفاده  با  از خود  ستم 
دیدند که این ابزارها پاسخ گو نیستند، دست به عصیان زدند 
و دولت را به چالش کشیدند و رییس جمهور را مجبور به 

فرار از پایتخت و بعدتر فرار از کشور کردند.
از  متعدد  عوامِل  تراکِم  نتیجۀ  یمن،  بحران  حال،  هر  به   
کشورهای  مداخلۀ  و  استبدادی  حاکمیِت  دهه ها  جمله 
منطقه و فرامنطقه است که هر کدام در پی منافِع خود در 
خویش  نیابتِی  کارزارِ  به صحنۀ  را  آن  و  استند  کشور  این 
و  تصرف  را  پایتخت  حوثی ها  که  زمانی  کرده اند.  تبدیل 
مدت ها  از  که  سعودی ها  کردند،  حرکت  جنوب  سوی  به 
شده،  هراسان  داشتند،  را  یمن  بر  کامل  سلطۀ  آرزوی  قبل 
به بهانۀ دفاع از مرزهای شان و نیز به بهانۀ دفاع از حرمین، 

در کنار متحدین عربی و حامیان غربی شان، دست به اقدام 
که  ـ  ایران  و  سعودی  هم اکنون  و  زدند.  آنان  علیه  نظامی 
هر دو به دلیل سیاست های مذهبی شان در صدد توسعۀ نفوذ 
خود در کشورهای اسالمی هستند ـ یمِن زخم خورده را به 
صحنۀ جنِگ نیابتِی خود تبدیل کرده اند که بهای سنگیِن این 

کشاکش را فقط مردم یمن می پردازند.
امروز یمن دچار بحراِن عمیقی شده است که در آن بازیگراِن 
منطقه یی می خواهند با حمایت از گروه های مختلِف درگیر، 
منافع استراتیژیِک خویش را تأمین کنند. هم اکنون رژیم هایی 
علی الظاهر به خاطِر تأمین عدالت در یمن دست به کار شده اند 
که خود بیشترین بی عدالتی و تبعیض را بر اتباِع خویش روا 

می دارند و کوچک ترین مخالفتی را نیز برنمی تابند.
اما نشانه های ناکامی و بی سرانجامِی حملۀ نظامِی کشورهای 
عربستان  است.  شده  آشکار  حاال  همین  از  یمن  به  عربی 
از  دارد،  عهده  به  را  جنگ  این  رهبرِی  که  که  سعودی 
منظومۀ  از  بیرون  متحدینی  کردِن  پیدا  در صدد  آغاز  همان 

را  جنگ  این  بتواند  یک سو  از  تا  بوده  عربی  کشور های 
نیروهای  دیگر،  از سوی  و  بدهد  نشان  و مشروع  فراعربی 
تا  سازد  وارد  پاکستان  مانند  دیگر  کشورهای  از  را  مرتزقه 
در صورِت دست زدن به حملۀ زمینی، هزینۀ انسانی آن بر 

دوش اینان بیـندازد.
حملۀ نظامی کشورهای عربی به رهبری سعودی به یکی از 
فقیرترین کشورهای جهان که در آن نهاد دولت فرو پاشیده و 
گروه های متعدد در برابِر یکدیگر صف آرایی کرده اند، بحران 
را پیچیده تر از گذشته کرده است. زیرساخت های اقتصادی 
شکاف های  و  نابود،  را  یمن  متالشی ِ  و  ضعیف  نظامِی  و 
و  نظامی گری  روحیۀ  و  عمیق تر،  را  مذهبی  و  اجتماعی 

جنگ طلبی را تقویت کرده است.
عربستان به اقدامِ ماجراجویانه یی دست زده است که عواقب 
وخیمی برای آن و منطقه خواهد داشت؛ اقدامی که انگیزه 
از حوثی ها  ایرانی ها در حمایت  بهانۀ الزم برای مداخلۀ  و 
را فراهم کرده و به اختالفات مذهبی در جهان اسالم دامن 

خواهد  هم  را  سعودی  دامِن  آن  تبعاِت  که  امری  می زند؛ 
احساسات  یمن،  در  زیدی  شیعیان  کشتار  چنان که  گرفت. 
زیر  آتش  و  برانگیخته  به شدت  را  شیعیاِن جنوِب عربستان 

خاکستری برای حکومِت آل سعود رقم زده است. 
پیـروزی  به  منجر  متحدانش  و  سعودی  هوایی  حمالت 
نخواهد شد و منافع استراتژیِک  عربستان را تأمین نخواهد 
به  با توجه  انداخت.  نیز خواهد  به مخاطره  را  کرد؛ بل آن 
متحدین شان،  انگیزۀ قوی حوثی ها و  و  مهارت های جنگی 
در صورِت راه  افتادن نبرد زمینی در جغرافیای پیچیدۀ یمن، 
عربستان خساراِت سنگینی را متحمل خواهد شد و سرانجام 
میداِن جنگ را ترک خواهد گفت. زیرا برتری نظامی هوایی 
در  مجهز  و  وفادار  نیروهای  داشتِن  بدون  جنگی  هیچ  در 

زمین، پیروزی به بار نیاورده است.
دولت سعودی خواسته است که در این جنگ متحدانی از 
خواستار  هم  افغانستان  از  و  باشد  داشته  هم  آسیا  جنوِب 
کمک شده. متأسفانه  ریاست جمهوری به این خواست پاسخ 
عربستان  از  افغانستان  دولت  حمایت  اما  است.  داده  مثبت 
فاقد مشروعیت دینی، اخالقی و سیاسی است. وارد شدِن 
افغانستان ـ به عنوان یک کشور فقیر و بحران زده که تا هنوز 
نفِع  به  نیابتی  جنِگ  یک  به  ـ  دارد  پیکر  بر  زخم  هزاران 
منِش اخالقی  از عقالنیِت سیاسی و  به دور  کاماًل  سعودی 
ازای  در  مالی یی  اجِر  بتواند  افغانستان  دولت  شاید  است. 
در  پاداش  این  مسلمًا  اما  کند؛  کسب  سعودی  از  حمایت 
مقایسه با تبعات ویران گِر این عمل، هیچ به حساب می آید.

سالیان  از  بحران زده  و  فقیر  عنوان یک کشور  به  افغانستان 
و  داشته  خارجی  روابط  در  بی طرفی  سیاسِت  متمادی، 
است.  شده  تمام  فاجعه بار  مشی،  خط  این  از  اندک عدول 
قضیۀ یمن نیز می تواند عدولی فاجعه بار از سیاسِت بی طرفی 
توجهی  قابِل  بخِش  که  باشیم  داشته  یاد  به  باشد.  ما  برای 
ایران  و  می دهند  تشکیل  شیعیان  را  افغانستان  جمعیِت  از 
و  مذهبی  نفوذ  از  تشیع،  جهان  قدرتمند  نمایندۀ  عنوان  به 
استخباراتِی فراوان در کشور برخوردار است و قضیۀ یمن 
در واقع رویارویی عربستان با ایراِن شیعی و قرار گرفتِن ما 
در کنار سعودی، جنگیدن و دشمنی با ایران تلقی می گردد؛ 
کشوری که ـ عالوه بر اشتراکات فرهنگی و تمدنی بی شمار 
است  خوب  داریم.  آن  در  مهاجر  میلیون  دو  به  نزدیک  ـ 
به  این مسایل، دوراندیشی  به  با توجه  افغانستان  که دولت 
خرج دهد و تا دیر نشده، از این عدوِل فاجعه بار از سیاسِت 

بی طرفی انصراف دهد.

3 www.mandegardaily.com2015      8ا پر    یل y 1436    18جما  د   ی  الثا  نی  y 1394              چها   ر       شنبه            19حمل   /   فر   و   رد    ین y 1511     شما  رۀ y        سا  ل    هفتم

ریاست اجرایی:

در خصوص گماشتن یک چهرۀ خوب در رأس کمیسیون 
اصالحات انتخاباتی جدی هستیم

هارون مجیدی
وحدت  دولت  اجرایی  ریاست  فرهنگی  مشاور 
رأس  در  بارکزی  شکریه  انتصاب  که  می گوید  ملی 
اعضای  به  بی اعتنایی  انتخاباتی،  اصالحات  کمیسیون 

این کمیسیون است.
این که  بیان  با  اجرایی  ریاست  فرهنگی  مشاور 
مشغله های کاری رهبران دولت وحدت ملی در جریان 
چند روز گذشته، فرصت گفت وگو برای تجدید نظر 
روی موارد اختالفی در کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
به ویژه رییس آن را نداده است، می گوید: پیش از این 
گفته شده بود، اعضایی که معرفی می شوند، با برگزاری 
و  معاون  و  رییس  دموکراتیک،  صورت  به  انتخابات 
داشته  نقش  هم  آنان  تا  کنند  انتخاب  را  خود  منشی 

باشند و پیشاپیش برای شان رییس تعیین نشود.
از  پیش  غنی  رییس جمهور  انتظار،  ماه  چند  از  بعد 
اصالحات  کمیسیون  ایجاد  فرمان  امریکا،  به  سفرش 
نفر عضو  پانزده  در جمع  که  کرد  را صادر  انتخاباتی 
در  کابل  مردم  نمایندۀ  بارکزی  این کمیسیون، شکریه 
مجلس و یکی از اعضای تیم تحول و تداوم، به عنوان 

رییس این کمیسیون انتصاب شد.
فرهنگی  مشاور  سانچارکی  فاضل  حسین  آقا  سید 
ریاست اجرایی در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار گفت: 
در مورد ضرورت رییس کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
و معرفی یک فرد مستقل، بی طرف، دارای گذشتۀ نیک 
انتخابات  اساس  بتواند  خود  مدیریت  با  کسی که  و 
است  بسیار جدی  اجرایی  ریاست  بگذارد،  را  شفاف 

و می خواهد که این کار هر چه زودتر به سر برسد.
آقای سانچارکی می گوید: با توجه به مصروفیت هایی 
اند،  داشته  گذشته  روز  چند  در  سیاسی  رهبری  که 
پیدا  پیوند صحبت شود،  این  در  که  مجال و فرصتی 
کار  تغییرات  از  بعد  کمیسیون  این  زودی  به  و  نشده 

خود را آغاز خواهد کرد.
مشاور ریاست اجرایی با بیان این که به استثنای بارکزی 
وجود  مشکلی  کمیسیون  این  اعضای  سایر  دربارل 

ندارد. او می افزاید که مشکل در این است که در مورد 
و  بحث  هیچ گونه  بارکزی  شکریه  شخصیت  و  نام 
تفاهمی صورت نگرفته؛ اگر پیش از صادرشدن فرمان 
دو  هر  شاید  می گرفت،  صورت  تفاهمی  یا  و  بحث 

طرف موافقه می کردند.
او می گوید: شاید این کار بابی را بگشاید و کارهای 
دیگر نیز بدون مشوره و تفاهم صورت گیرد که زیاد 

به حال دولت وحدت ملی خوب نیست.
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی در جواب به پرسشی که 
معیارها در زمان گفت وگوها در پیوند به انتخاب رییس 
»نظر  گفت:  بوده،  چه  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
انتخابات  برگزاری  با  کمیسیون  اعضای  که  بود  این 
دموکراتیک، رییس و معاون و منشی خود را انتخاب 
کنند تا آنان هم نقش داشته باشند و پیشاپیش برای شان 

رییس تعیین نشود.« 
اصالحات  »کمیسیون  می کند:  تأکید  سانچارکی  آقای 
انتخاباتی متشکل از شخصیت های حقوقی، فرهنگی و 
فعالین مدنی با تجربه است که باید برای شان احترام 

اعتماد  او  بر  که  را  فردی  خودشان  و  شود  گذاشته 
با  کنند؛  انتخاب  رییس  عنوان  به  میان خود  از  دارند، 
گزینش شکریه بارکزی بی اعتنایی به این شخصیت ها 

شده است.«
دلیل  که  می افزاید  اجرایی  ریاست  فرهنگی  مشاور 
کمیسیون  رأس  در  بارکزی  شکریه  انتخاب شدن 

اصالحات انتخاباتی تا هنوز برای مان روشن نیست.
آقای سانچارکی با اشاره به زمان کاری این کمیسیون 
می گوید: آغاز کار این کمیسیون، از زمان شروع رسمی 
پیش بینی  آن  کارشیوۀ  در  و  می شود  محاسبه  کارشان 
ماه  این کمیسیون در مدت چهار  شده در صورتی که 
این مدت تمدید  برساند،  پایان  به  را  نتواند کار خود 

خواهد شد.
از  شماری  گفته های  به  توجه  با  سانچارکی  آقای 
اصالحات  کمیسیون  نقش  که  کمیسیون  این  اعضای 
انتخاباتی را تنها در حد مشاوره دانسته اند، می گوید: 
و  دارد  باال  صالحیت  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 

مستقل است.

"به جای حمایت از عربستان، 
31 مسافر را رها سازید"

"به جای حمایت از عربستان، ۳1 مسافر را رها کنید"؛  این 
شعاری بود که دیروز از سوی معترضان در خیمه "کمپاین 
از  کمپاین حمایت  می شد.  مسافر" حمل  رهایی ۳1  برای 
در  قدرت  تمرکز  علیه  مبارزه  راستای  در  که  تمرکززدایی 
با  دیروز  صبح  می کند،  فعالیت  جمهوری  ریاست  ارگ 
مختلف شهر  نقاط  در  اعتراضی  راه اندازی گردهمایی های 
کابل، حمایت دولت افغانستان از موقف عربستان در جنگ 
باعث  که  دانست  اشتباهی  را  آن  و  کرده  محکوم  را  یمن 
افغانستان  به  خاورمیانه  فرقه ای  اختالفات  دامنۀ  کشاندن 

خواهد شد.
کنشکا محجوب، یکی از اعضای این کمپاین گفت: دولت 
جای  به  می کند،  توانایی  احساس  خیلی  اگر  افغانستان 
از عربستان سعودی، برای رهایی ۳1 اسیر هزاره  حمایت 
تالش کند. او اسارت ۳1 مسافر هزاره را لکۀ ننگی بر دامن 
با  حکومت وحدت ملی خوانده و ضمن اظهار همدردی 
به  که  خواست  افغانستان  دولت  از  مسافران،  خانواده های 
اشک چشم مادران و خواهران این مسافران رحم کرده و 

نگذارند که پرستوها در بند باشند.
تمرکززدایی  از  کمپاین حمایت  مسوول  ثاقب،  عبدالشهید 
عربستان،  از  ارگ  حمایت  کردن  محکوم  ضمن  نیز 
و  مسافران شده  رهایی  برای  خواهان تالش جدی دولت 
سران وحدت ملی را به برخوردهای دوگانه با شهروندان 
افغانستان متهم کرد. آقای ثاقب گفت: اگر ۳1 مسافر ربوده 
شده هزاره نمی بودند تا هنوز دولت برای رهایی آن ها کارها 
کرده و آن ها را دوباره به خانه و خانوادۀ شان بر می گرداند. 
مسوول کمپاین حمایت از تمرکززدایی، برخوردهایی یک 
بام و دوهوای دولت با شهروندان افغانستان را باعث ایجاد 
ادامه  به  را  مردم  و  دانسته  افغانستان  در  ملی  بی اعتمادی 

مبارزه مدنی علیه این وضعیت تشویق کرد.
گفتنی است که حمایت دولت افغانستان از موقف عربستان 
در جنگ یمن و بی توجهی دولت به سرنوشت ۳1 مسافر 
ربوده شده، یکی از موضوعاتی است که در چندروز پسین 

اعتراض های بسیاری را برانگیخته است.

ACKUعـدوِل فاجعه بار از سیاسِت بی طرفی



کیانوش دل زنده

دنبال  به  ژیژک  که  کژنگری  سویۀ 
آن می باشد تا الیه های پنهاِن خشونت را  با 
آن عریان کند؛ می تواند خط ممیزی باشد 
برای این دغدغۀ اصلِی این روزهای جهان 
معاصر، در جغرافیایی که هر روز  خشونت 
حاکمان و دولت های استبدادی در آن دیده 
می شود، باشد؛ که آیا راه گریزی از نادیده 
طرف  خشونت  گرفتن  نادیده  و  انگاشتن 
مقابل او مدافعان حقوق بشر که برای رهایی 
به جنگ  از خشونت حاکمان دست  مردم 
خشونت بار دیگر می زنند، وجود دارد؟ یا 
که  جغرافیایی  داخل  در  آن  از  فراتر  حتا 
اسیر جنگ داخلی می باشد آیا می توان هر 
دو خشونت، خشونت حاکم و حتا مخالفان 
آن را محکوم کرد؟ و یکی را به نفع دیگری 
این  به  نرسیده  آن  وقت  آیا  داد؟  ترجیح 
یک  با  تنها  خشونت  که  داد  پایان  کلیشه 
پایان پذیر است؟  بزرگ  جنگ خشونت بار 
در  دغدغه ها  این  همۀ  به  نمی توان  اگرچه 
گشایش  و  بسط  ولی  داد  پاسخ  مقاله  این 
تا  می باشد  راه گشا  مدلی  ژیژک،  تیورِی 
با استمداد  امکانی گردد برای مخاطبی که 
از آن، مفاهیم را از نو برای خود بازاندیشی 
کند و با رویکردی تازه حقیقت را دریابد 
و اسیر برابرنهاده های دوست/ دشمن، من 

و دیگری نشود.
خشونت 

خشونت  ترویج  ستودن،  ستایش،  رسالِت 
نهادِ  برابر  این که  می آید.  آن  پذیرش  از 
اگر  خشونت  برابر   در  خشونت  عدم 
و  غیرواقعی  نباشد،  حقه بازی  و  ریاکاری 
غیرعملی می شود و زدودن آن عملی عبث 
نازدودنی بودن  و ناکارآمد. پذیرش وجودِ 
خشونت،گام نخست درک این عبارت کارل 
اشمیت است که اگر بنا باشد »تنها بی طرفی 
در جهان چیره باشد و بس، آن گاه نه فقط 
جنگ که خود بی طرفی نیز به پایان می آمد. 
هر زمان که امکان مبارزه و رزمیدن از میان 
برود، سیاسِت خودداری از جنگ همچون 
می پذیرد.«  پایان  سیاست  صور  جمیع 
و  قانون   ،… بنیامین  اشمیت،  )آگامبن، 
باور  نیز  ژیژک   )10۳:  1۳۸۹ خشونت: 
عدم  رواداری،  تساهل،  بی طرفی،  که  دارد 
امانیستی  تفکر  و جعلیات  خشونت کذب 
دلیل  می گوید:  خود  که  همان طور  است. 

این که 
همه جا  قارچ  مثل  اخالقی  »کمیته های 
 ]...[ است  نکته  همین  مبین  شده اند  سبز 
کاربرد  که  مواجهه ایم  وضعیت هایی  با  که 
میسر  دیگر  آن ها  در  قدیمی  هنجارهای 
نشانی اند  اخالقی  کمیته های  یعنی  نیست؛ 
از اخالق بازتابی ]...[ این کمیته ها در حکم 
در  )و،  ریشه دارترند  مرض  یک  عالمت 
مرض(.«  این  به  نارسا  پاسخی  حال،  عین 

) ژیژک، پیشین:1۳۸۸ :۳4۸(
لیست  به  نمی توان  را  او  نام  این رو  از 
فیلسوفان سیاه فلسفۀ غرب اضافه کرد، بلکه 
او با شناخت روان کاوانه و استفاده از مفاهیم 
روان کاوی الکانی نظیر دیگری، سوپراگو و 
فرایند سوژه شدن، پدر- با قاطعیت اگرچه 
بر خشونت تأسی می گذارد و می گوید باید 
مفهوم هم بسته گی و رواداری مسیحی نظیر 
بر  و  تاخت  بدار«  دوست  را  »همسایه ات 
تأکید  اخالقی  خشونت  افالطونی  »هستۀ 
فراتر  او  42۵(ولی   :  1۳۸۹ )همان:  کرد.« 
واقعیت  از  اخالقی  اکادمیک  فیسلوفان  از 
نیست  کانتی  که  می کند  صحبت  اخالقی 
خشونت  پذیرش  می باشد.  الکانی  بلکه 
بی بدیل نیازمند دلیل حضور نقصان، نقاط 
عیوب  و  عوامل  حضور  می باشد.  ضعف 
نظرگاه  در  را  آن ها  توان  می  که  نقص،  و 
ژیژک به دو قسم تقسیم کرد الف: بخشی 
از آن در خود سوژه گی در بعد روان کاوانۀ 
آن حضور دارد؛ ب: و بخِش دیگر آن به 
خارجی  عوامل  و  دالیل  بیرونی  حضور 
سیستم  و  جهانی  نظم   تحِت  می توان  که 
مدیریت  از  شکلی  معاصر،  جهان  اداری 
بورژوازیی یا همان فرایند سوژه شدن در 
دل آن نظام، برمی شمرد. بنابراین؛ باید پیش 
از  ذکر تبییِن انواع و تقسیم بندی که ژیژک 
عقب  به  گامی  می دهد،  ارایه  خشونت  از 
رفت و دلیل این نقصان را روشن ساخت 
که چرا طرف داران عدم خشونت و تساهل 
جعل  و  ریاکاری  مرتکب  ژیژک  نظر  از 
هستند؟ این که، چرا سوژۀ انسانی نمی تواند 
خشونت  هستۀ  حذف  با  خشونت  بدون 
به  پرداخت  دهد؟  ادامه  خود  حیات  به 
بخش اول سوال، آن جایی که دلیل حضور 
خشونت را در ضعف نهفتۀ خود سوژه پی 

بُعد  نیازمند  می جوید، 
الکانی  مفاهیم  درک  و  روان کاوانه 
می باشد و بخش دیگر سوال که به مدیریت 
معاصر  جهان  در  شدن  سوژه  فرایند 
اهداف  که  ژیژک  اهداف  با  می پردازد، 
می گیرد.  قرار  موازی  هست  مارکسیستی 
مدل پیش رو برگرفته شده از طرحی است 
که مایرز در کتاب خود اسالوی ژیژک در 
آثار ژیژک  باید  که  قرار می دهد  ما  اختیار 
را از سه زاویه در نظر گرفت. »آثار ژیژک 
تأثیر  متفکر  سه  از  و  اصلی  حوزۀ  سه  از 
روان کاوی  و  سیاست  فلسفه،  گرفته اند: 
و  ایده ها  هرچند  الکان.  مارکس،  هگل،   /
این  از  یک  هر  کلی  تأثیرات  و  روش ها 
یکدیگر  با  ژیژک  کتاب های  در  متفکران 
کلی  طور  به  اما  می کنند،  پیدا  پوشی  هم 
روش  یا  نوع  هگل،  فلسفۀ  گفت  می توان 
است،  کرده  پیدا  ژیژک  که  را  اندیشیدنی 
زیر نفوذ خود دارد، آثار مارکس انگیزه یا 
می آورد  فراهم  او  کتاب های  برای  دلیلی 
واژه گان  چارچوب  الکانی  روان کاوی  و 
موضوعات  به  پرداختن  برای  را  مفهومی 
تحلیل های او در اختیارش قرار می دهند.« 

)مایرس ، 1۳۸۵ : 2۷(
روان کاوانة  مفاهیم  با  خشونت  تبیین 

الکان
نقش نوآورانۀ الکان در مقولۀ »خشونت« که 
مورد توجه ژیژک بوده و محل تفسیرهای 
و  او، شک  بودن  از خشونت طلب  متمایز 
آزادی  باب  در  کانتی  رویۀ  این  بر  تردید 
در »نقد عقل عملی« می باشد؛ آن جایی که 
با مثال شگفت انگیز به اثبات وجود آزادی 
می پردازد: »عاشقی را مجسم می کند که به 
او حکم داده می شود از بی رویه گی عواطف 
بپرهیزد: فرض کنیم کسی در گفت وگویی 
از گرایش لذت جویی خود تصدیق کند که 
اگر معشوق حاضر و فرصت داشته باشد، 
خود  تمایل  برابر  در  بتواند  ندارد  امکان 
خانه یی  برابر  در  اگر  حال  کند؛  مقاومت 
از  پس  بی درنگ  تا  برافرازند  داری  چوبۀ 
دارش  به  برآورد  را  خود  خواسِت  که  آن 
نخواهد  غلبه  تمایل خود  بر  او  آیا  کشند، 

کرد؟« )فرایا، 1۳۹0 : 20( 

در حال حاضر دیگر نیازی به قدرت جسمی نیست. البته نه این که شکار و رقیب 
و دشمن دیگر وجود ندارد، بلکه شکل آن عوض شده است. امروزه قدرِت مردان 

تا حد زیادی در توانایی شان در پول درآوردن خالصه می شود.
البته نیازی نیست از باشگاه بدن سازی تان انصراف بدهید، چرا که حافظۀ زنان در 
طول تاریخ هنوز به طور کامل پاک نشده، اما در کنارش به فکِر قدرت امروزی تان 

هم باشید.
 

3ـ زنی که آماده گی ازدواج دارد، آشپزی بلد است یا به یادگیری آن عالقه 
دارد.

واقعًا شما آقایان چه فکری می کنید؟ مگر می خواهید آشپز استخدام کنید؟ در این 
صورت بهتر است بروید با رستورانت سِر کوچۀتان قرارداد ببندید. اما اگر در فکر 
تشکیل خانواده هستید و می خواهید بدانید »او« به ازدواج فکر می کند یا نه، این 
یکی از نشانه هایش است. او آشپزی می داند و از خانه داری هم سر در می آورد. به 
هر حال، وقتی خانمی خودش را برای ازدواج آماده می کند، در واقع با فداکاری 
و لطِف تمام خودش را برای انجام کارهای خانه و به خصوص آشپزی هم آماده 
می کند. او می داند مردان می توانند بدون سقف، بدون خواب یا حتا بدون مسابقات 
فوتبال زنده بمانند اما قطعًا بدون غذا می میرند! هیچ زنی هم این را نمی خواهد، 

حداقل قبل از ازدواج!
  

4ـ زنی که آماده گی ازدواج دارد، با زن بودِن خودش کنار آمده است.
زن بودن مشکلی ندارد، اما از آن جایی که زنان همواره در طول تاریخ مورد ظلم 
و ستم و بی عدالتی قرار گرفته اند و البته بعد از تعالیم جنبش فمینیستی، بسیاری 
از آن ها حداقل در دوره یی از زنده گی شان احساس می کنند جنس دوم هستند؛ با 

جنسیت خودشان کمی مشکل پیدا می کنند.
این برای زِن امروزی یک امر کاماًل طبیعی به شمار می رود، اما زن سالم باالخره 
این بحران را پشت سر می گذارد و زن بودن خودش را با کمال افتخار می پذیرد و 
به نقاط قوِت خودش پی می برد. او می داند اگرچه تفاوت هایی با جنس مرد دارد 

ولی این تفاوت آن ها به هیچ وجه نشانۀ برتری یکی بر دیگر نیست.
زنی که آماده گی ازدواج دارد، دیگر به دنبال بحث های کودکانۀ »زن ها بهترند یا 
مردها« یا »چه قدر مردان به ما ظلم کرده اند« نیست و این مسایل برایش حل شده 
است. او به جنس مرد به عنوان رقیب یا دشمن نگاه نمی کند و به دنبال گرفتن 
انتقام کل زناِن تاریخ از شما نیست. او از این که زن متولدشده خشمگین نیست 
و از مادر شدن، همسر بودن و وظایفی که به عنوان یک زن بر عهده اش است، 

استقبال می کند.
 

5ـ زنی که آماده گی ازدواج دارد، به کودکان عالقة خاصی نشان می دهد.
آقایان! این رازی است که مطمینم از این که آن را با شما در میان گذاشته ام، تشکر 
با  کودکان  به  خانم ها  عالقۀ  همیشه  تقریبًا  که  است  جالب  خیلی  کرد.  خواهید 
عالقۀ آن ها به ازدواج رابطه دارد. این یک نشانۀ شگفت انگیز است که بر اساس 
آن، خیلی راحت و بدون دردسر می توانید نظر طرف مقابل تان دربارۀ ازدواج را 
کشف کنید: وقتی به طور اتفاقی با کودکان و خانم ِ مورد عالقۀتان هم زمان برخورد 
می کنیـد، واکنش او را زیر نظر بگیرید. اگر با بی حوصله گی و بی توجهی و حتا 
انزجار به کودکان واکنش نشان داد، فکر ازدواج با او را فعاًل از سرتان بیرون کنید 
اما اگر با شوق و ذوِق تمام با کودکان ارتباط برقرار و شروع به بازی با آن ها کرد 
و با حسرت به نوزادان خیره شد، زودتر دست به کار شوید. تبریکات صمیمانۀ ما 

را هم بپذیرید! 
منـبع: تبیـان 
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بخش دوم و پایانی

۵ ویژه گی دخترانی که 
آماده گی ازدواج دارند

بخش دوم

 خشونت 
در نظرگاه انتقادی اسال وی ژیژک

رسالِت ستایش، ستودن، ترویج خشونت از پذیرش آن می آید. این که برابر نهاِد عدم خشونت 
در برابر  خشونت اگر ریاکاری و حقه بازی نباشد، غیرواقعی و غیرعملی می شود و زدودن آن 

عملی عبث و ناکارآمد. پذیرش وجوِد نازدودنی بودن خشونت،گام نخست درک این عبارت 
کارل اشمیت است که اگر بنا باشد »تنها بی طرفی در جهان چیره باشد و بس، 

آن گاه نه فقط جنگ که خود بی طرفی نیز به پایان می آمد.

ACKU



عابدین پاپی
بخش نخست

 ۱ـ مفهوم و تاریخچة زیباشناسی
زیباشناسی از ترکیب زیبا و شناسی متولد می شود. زیبا 
به معنِی کسی یا چیزی که در نظر و باطِن خوشایند 
شما  مثال:  عنوان  به  می رسد.  نظر  به  ناخوشایند  یا  و 
وقتی یک نقاشی رئال را می بینید، در واقع این دیدن 
یا  و  است  خوب  نگاه  یا  می گیرد.  شکل  نگاه  دو  از 
بد  نگاه  و  می پنداریم  زیبا  را  نگاه خوب  بنابراین  بد. 
را  زیبا  کلمۀ  که  پسوندی ست  شناسی  و  نازیبا.  را 
تأثیر  زیبا  کلمۀ  تفسیر  و  تأویل  در  همراهی می کند و 
متأثر  آن  از  زیبا  کلمۀ  دیگر،  تعبیری  به  یا  می گذارد 
بیرون  زیبایی  شناختن  مفهوم  به  زیباشناسی  می شود. 
دارند،  وجود  هستی  در  که  چهارگانه  موالید  درون  و 
مضاف بر این که در این نوع شناخت انسان و طبیعت 
در اولویت اول قرار دارند. و زیبا شناس کسی است که 
بتواند خصایص همۀ موجودات زنده را کشف نماید و 
یا دست به خالقیتی نو بزند. از این نگاه، کشف کردن 
صورت  عینی  دنیای  در  زنده  موجودات  خصایص 
می گیرد؛ ولی آفریدن و یا به تعبیری دیگر خلق کردن، 
در دنیای ذهنی به وقوع می  پیوندد. پس زیباشناس کسی 
است که با دل آگاهی و تشبث به دنیای عینی و ذهنی 
بتواند نشانه های زیبایی را خلق نماید. این زیباشناس 
می تواند یک شاعر باشد یا یک نقاش و یا می تواند یک 

مجسمه ساز یا موسیقی دان باشد و... .
انسان و دیگر  زیبایی خصیصه یی است که در وجود 
تمایل  و  دارد  وجود  غیرزنده  و  زنده  موجودات 
به  آدمی  بارز  خصایص  از  که  است  فرآیندی  آن  به 
تا دیگر خالیق  انسان گرفته  از  بنابراین  شمار می آید. 
هستند.  خود  خاِص  زیبایی  دارای  کدام  هر  هستی 
بلکه  نمی شود،  یافت  تنها در ظاهر موجودات  زیبایی 
باطن  ولی  نباشد،  زیبا  موجودی  ظاهر  است  ممکن 
موجودات،  بودن  پارادکسیکال  بنابراین  باشد.  زیبا  آن 
رویکردی  با  می توان  که  است  خصیصه یی  مهم ترین 
معرفت شناسانه به این مهم دست یافت. به عنوان مثال: 
یک سیاه پوست از لحاظ ظاهر شاید زیبا به نظر نیاید و 
کنش های انسانی یک سفیدپوست نسبت به همین آدم 
سیاه پوست از لحاظ ظاهر منفی باشد، ولی ممکن است 
درونی  شهود  از  تأسی  با  سفیدپوست  آدم  همین  که 
یابد.  دست  پوست  سیاه  فرد  همان  از  زیبا  باطنی  به 
با اتیمولوژی کردن واژۀ زیباشناسی درمی یایم که این 
 )aithanesthai( واژه ریشه در واژۀ یونانی
بار  به  التفات  با  ادراک حسی است.  به معنی  دارد که 
معنایی آن، هم بر احساس و هم بر ادراک حسی داللت 
معنا  حواس«  طریق  از  »ادراک  کلی  طور  به  و  دارد 
می دهد. لذا اصطالح »استتیک« تنها مختص به ادراک 
آثار هنری و زیبایی نیست، بلکه بر هر نوع ادراک مبتنی 
بر حواس داللت می کند. استتیک را برای نخستین بار 
الکساندر گاتلیب باوم گارتن )بوم گارتن( در کتابی که 

نگاشت،   )aesthetica( نام  به  التین  زبان  به 
به کار بست.

گارتن در این کتاب هدفش توصیف زیبایی شناسی به 
عنوان یکی از علوم خیال آفرین بود تا سلیقه و احساس 
را به عنوان معیاری از کمال قرار دهد. وی برای نقد 
هنری و مبانی نظری فرهنگی، درس نامه یی در رابطه با 
زیبایی شناسی به عنوان شاخه یی از فلسفه تدوین کرد. 
بوم گارتن فیلسوفی دکارتی است. ایشان وارث تفکری 
است که از جانب دکارت به او رسیده است. دکارت 
اگر چه بنیان گذار این گفتمان نیست، ولی بنا بر شواهد 
موسیقی  مورد  در  که  مختصری  رسالۀ  در  قراین  و 
دارد، چیزی دربارۀ زیبایی شناسی و هنر ندارد، اما نوع 
عالم  و  هستی  از  مدرن  دورۀ  در  دکارت  که  نگره یی 
بنیان نهاده است، در حقیقت منجر به این شد که علم 
زیباشناسی تأسیس شود. این بنیاد تفکر جدید از جانب 
دکارت که از بستری سوبژاکتیویته خیز برمی دارد، منجر 
آن  از  قبل  تا  که  شد  جدیدی  زیبایی  و  هنر  تولد  به 
صحبتی از زیبا شناسی در میان نبود. به بیانی دیگر، تا 
قبل از تفکر جدید که از دکارت استارت خورد و بوم 
گارتن به آن پرداخت، سخنی از زیباشناسی محل بحث 
کالف  معرفت شناسی  و  هستی شناسی  با  یعنی  نبود، 
خورده بود و از این رو نزد هیچ یک از فیلسوفان یونان 
یا قرون وسطا حتا در عالم اسالم که بحث زیبایی طرح 
شد، از زیبایی به عنوان یک امر سوبژاکتیویسم که امری 
حاصل درک و فهم و احساس انسان به عنوان سوژه 
باشد، یاد نمی شد. افالطون نیز در مورد زیباشناسی در 
سخن  زیبایی  دربارۀ  سقراط  زبان  از  خود  آثار  بیشتر 
رانده است. از میان نوشته های افالطون سه اثر عمدتًا 
که  آنان  که  دارد  زیبایی  مفهوم  بررسی  به  اختصاص 
در رشتۀ فلسفه سیر می کنند و یا می آموزند، خواندن 
هیپیاس  اثر  اولین  است.  و ضروری  الزم  اثر  سه  این 
و  حقیقت  آن جست وجوی  موضوع  که  است  بزرگ 
ذات زیبایی است. در این رساله مناظره یی بین سقراط 
این چنین  را  زیبایی  سقراط  و  درمی گیرد  هیپیاس  و 
جست وجوی  یعنی  بزرگ  هیپیاس  می کند:  تعریف 
جست وجوی  در  که  زنده گی  ذات  و  حقیقت  همان 
زیبایی فی نفسه است. البته زیبایی غیر از چیزهای زیبا 
و سودمند است. لذا فرق زیبایی و سودمندی اساسی 
آن عشق  بن مایۀ  است.  میهمانی  رساله،  دومین  است. 
مطرح  عشق  با  رابطه  در  زیبایی  که  است  زیبایی  و 
می شود. سومین رساله نیز فایدروس است که موضوع 
یا حداقل قسمت عمدۀ موضوع آن، حقیقت و زیبایی 
است. در این جا زیبایی در رابطه با مفهوم حقیقت بیان 

می شود، یعنی زیبایی چیست.
بیشتر  افالطون  فایدروس،  و  میهمانی  رسالۀ  دو  در 
میهمانی  رسالۀ  در  می کند.  کند وکاو  مفهوم  دربارۀ 
تسمیۀ  وجه  دارد.  حضور  زیبایی  مکالمه،  ابتدای  از 
میهمانی نیز به این علت است که گفت وگو در منزل 
از تراژدی نویسان آن دوره برگزار شده بود و  آگاتون 
اثر تراژدیک خود برده بود  او جایزه هایی برای اولین 

داستان  آپلو  بود.  داده  میهمانی  امر  همین  خاطر  به  و 
میهمانی  به  رفتن  راه  در  می گوید:  و  کرده  روایت  را 
و  تمیز  همیشه  برخالف  که  دیدم  را  سقراط  آگاتون، 
مرتب است و کفش به پا دارد. آپلو با تعجب می پرسد: 
برای  می گوید،  می روی؟« سقراط  زیبا  کجا چنین  »به 
از  دارم،  دعوت  آگاتون  خانۀ  به  شب  غذای  صرف 

این رو خود را آراستم، زیرا باید زیبا نزد زیبا رفت. 
زیباشناسی  دربارۀ  که  فیلسوفی ست  دیگر  نیز  ارسطو 
زیبایی  خود  خطابۀ  رسالۀ  در  وی  است.  صاحب نظر 
به  که  است  چیزی  »زیبایی  می کند:  تعریف  چنین  را 
لذت  حال  عین  در  و  است  ارزشمند  خود  خودی 
می بخشد.« لذا ارسطو به ارزش ذاتی و آیدتیک زیبایی 
توجه دارد و ارزش لذت زیبایی را بنا بر ارزش ذاتی 
زیبایی  وجود  به  ارسطو  بنابراین  می کند.  قلمداد  هنر 
به هنگام بحث  این که  ندارد. چه  تأکید موکد  در هنر 
از اصل و خاستگاه شعر بر این بنیاد معتقد بود که از 
ناشی می شود.  انسانی  ماهیت  درون  فطری  انگیزۀ  دو 
ابتدا: »تقلید است که  نهایی وی دربارۀ شعر  و نظریۀ 
انسان است« و »حس ادراک  از دوران کودکی فطری 
بعداً حس  را  آن  ارسطو  که  ریتم« چیزی  و  هارمونی 
نظر  که  می گیریم  نتیجه  بنابراین  نامید.  زیبایی  ادراک 

ارسطو دربارۀ هنر آیدتیک است نه رفرم و ساختار.
فیلسوفی  دکارت  که  پنداشت  چنین  می توان  بنابراین 
تفسیر  حقیقت  در  و  است  )عقل گرا(  راسیونالیسم 
مبنای  بر  معرفت  و  هستی  حقیقت،  از  آن  جدید 
جهان  در  سوژه  است.  خودبنیادی  و  »سوبژاکتیویسم« 
دکارتی به معنای ذهن است، درست نقطۀ مقابل مفهوم 
کهِن آن که به همۀ موجودات طبیعی و انسان اطالق 
می شد. »ابژه« نیز در دنیای قدیم به معنای برابر ایستاده 
و سوژه به معنای امر ذهنی بود، به بیانی هر آن چه معتبر 
انقالبی در  اعتبار ذهن است ولی در عالم دکارتی  به 
حال وقوع بود که سوژه به انسان اطالق می یافت، زیرا 
است.  متفکر  همان شی  امور،  یقینی ترین  دکارت  نزد 
دکارت بر این اصل معتقد است که ابژه بودن به نحوی 
موجود  دیگر  ابژه ها  است.  سوژه  به  کردن  پیدا  تعلق 
بماهو موجود نیستند، بلکه به اعتبار سوژه موجودند. با 
این تفاسیر که از گفتمان زیباشناسی دست داد، می توان 
چنین پنداشت که راسیونالیسم دکارتی در واقع نوعی 
ریشه دار  فالسفۀ  تز  دل  در  که  بود  آنتی تز  دیالکتیک 
آمد.  به وجود  ارسطو  و  افالطون  سقراط،  چون  یونان 
می تواند  که  نیز  آنتی تز  و  تز  جنگ  این  حاصل  البته 
سنتز باشد، هنوز شمایلی به خود نگرفته و در هاله یی 
ابهام مانده است. اگر چه نظریاتی در مقابل دنیای  از 
عینی و ذهنی از جانب فالسفه ارایه شده، و برخی بر 
این دو پل اعتماد زده اند، ولی هنوز به عنوان یک سنتز 
نشده  تعریف  و  تصویر  )جوامع(  مدن  برای  فرارونده 

است. 
زیبایی  دربارۀ  که  جهان  بزرگ  فالسفۀ  دیگر  از 
اشاره  سارتر  پل  ژان  به  می توان  کرده اند،  قلم فرسایی 
اگرچه  چیست«،  »ادبیات  کتاب  در  سارتر  داشت. 

نکات زیبا و ارزشمندی را به تصویر می کشد، اما در 
همین کتاب بین موسیقی، نقاشی و شعر با نثر تفاوت 
می گذارد و برای گروه اول تعهدی قایل نیست، زیرا که 
وی اعتقاد بر این دارد که در گروه اول زبان داللت گون 
نیست و معنا را به مبارزه می طلبد. یعنی سارتر بر این 
اصل واقف است که این سه هنر که بدان اشاره شد، 
فاقد زبان اند و عنصر اصلی در جهت شناخت از آن ها 
معناست. لذا مهم ترین نگاه سارتر، معناگرایی است که 
به این سه هنر نسبت می دهد. از این نگاه موسیقی و 
نقاشی هنر غیر کالمی اند و چون از کارکردهایی غیر 
از واژه گان سود می جویند، نمی توان این دو هنر را هنر 
کالمی نامید و سخن سارتر نیز در مورد این دو درست 
دست  در  ابزار  که  نثر  و  شعر  مورد  در  ولی  است، 
شکل گیری  در  نیز  کلمات  و  هستند  کلمات  هنرمند 
زبان هنرمند کاربردی کارآمد دارند، چنین نظری صدق 
نمی کند. ولی با نگاهی آیدتیک که سارتر به این چهار 
هنر دارد، طبعًا می توان به زیباشناسی بیرونی و درونی 
سارتر  بیان،  دیگر  به  برد.  پی  هنرها  به  نسبت  سارتر 
و  زیباتر  هنر  برای  را  زیبایی  ذات  و  فی نفسه  زیبایی 
می کند.  قلمداد  هنر  در  روساخت  زیبایی  از  مفیدتر 
می توان گفت نگاه سارتر به گفتمان زیباشناسی با نگاه 
در  جدید  هرمنوتیک  از  تأسی  به  زوایایی  در  دکارت 
حرکت است و پشت بند و سازندۀ این نوع هرمنوتیک 
برجستۀ  فیلسوف  ایمانوئل کانت  دارد.  قرار  نیز مفکر 
آلمانی نیز نخستین کسی بود که نظریۀ درونی دربارۀ 
نقدهای  در  او  کرد.  عرضه  فلسفه اش  در  زیباشناسی 
سه گانه اش دربارۀ عقل نظری، عقل عملی و قوۀ حکم 
به تفصیل دربارۀ زیبایی، ماهیت و معنا و معیارارزیابی 
آن سخن رانده است. کانت بر این نظر استوار است که 
میان زیباشناسی و اخالق رابطۀ موثقی وجود دارد و 
وثیق بودن زیباشناسی را با اخالق تجویز می کند. مسالۀ 
از  نیز  هنرمند  خالقیت  و  رنج  و  لذت،  ذوق،  تخیل، 
محورهای زیباشناسی کانت است. الپوجاد نیز از دیگر 
دربارۀ  وی  است.  زیباشناسی  در حوزۀ  صاحب نظران 
زیباشناسی با کانت همگام است. چه این که می گوید: 
را  لکۀ رنگ همه چیز  نیست، خود  به واژه ها  »نیازی 
بدین  نمی داند.  زبان  صاحب  را  هنر  وی  می گوید«. 
سان که می گوید: »هنر، یک زبان نیست. درست نیست 
برقرار  رابطه  نشانه ها  و  نمادها  طریق  از  فقط  ما  که 
کنیم. الپوجاد تعهد دیگری به هنر دارد. وی نه از راه 
فیگوراتیو )هنر پیکرنما( بلکه روی ماهیت و وسعت 
و  انسان  میان  ارتباط  و  دارد  تأکید  نقاشی  هنر  قلمرو 
دنیا را نقاشی می کند. وی بر این اعتقاد راسخ است که 
زیبایی فقط موضوع هنر نیست، بلکه گوشت و خون 
معناگرای  نگاه  بنابراین  است.  هنر  موجودیت  همۀ  و 
الپوجاد نیز به هنر از عمده نگاه هایی ست که ما را با 
درونیات و ذات هنر آشنا می کند نه بیرونیات و ساختار 
هنر. لذا می توان کالفی عمیق و معناگرا را بین کانت و 
الپوجاد در مورد زیباشناسی مشاهده کرد که محوریت 
بحث در مورد هنر را میان این دو مشترک ساخته است.
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مشکل از وزارت مالیه...
» در قانون مالیات بر عایدات به صراحت آمده است: 
هرگاه متشبث در یک سال ۶0 هزار عاید داشته باشد، 
از مالیات معاف است و هرگاه عواید دکاندار بیشتر از 
1۵0 هزار باشد باید در هر ربع ۵00 افغانی به دولت 

مالیه بدهد«.
عواید  آوری  جمع  هیات های  افزود:  زابلی  آقای 
مشکل  پیشه وران  و  دکانداران  برای  مالیه  وزارت 
واقعیت ها  خالف  را  آنان  عواید  و  می کنند  ایجاد 

ساالنه باال می سنجند.
از این حالت فساد در وزارت مالیه به شدت  زابلی 
حالت  این  ادامه  که  کرد  خاطرنشان  و  نموده  انتقاد 
تمام متشبثین را به اعتصاب عمومی در سطح کشور 

وا می دارد.
به گفته او، اگر حکومت می خواهد عواید دولت را 
باال ببرد به این معنا نباید باشد که باالی دکاندار ظلم 
درست جمع  بزرگ  متشبثین  از  را  مالیات  باید  کند 

آوری کند.
نثار حارث عضو دیگر مجلس سنا گفت: مجلس سنا 

باید مسووالن به ویژه وزیر وزارت مالیه را فرا بخواند 
اقدام کند در غیر آن،  با فساد  مبارزه  او در مورد  تا 

اعتصاب ها عمومی خواهد شد.
روز  تظاهرات  نوعیت  از  سناتوران  حال،  همین  در 

دوشنبۀ پیشه وران نیز انتقاد کردند.
به گفته آنان، در تظاهرات روز گذشته برای شهروندان 

عادی کابل مشکالت زیادی ایجاد شده بود.
افزایش  به  اعتراض  در  پیشه ور  هزاران  دوشنبه  روز 
مالیات بر عایدات، تظاهرات و اعتصاب عمومی کرده 

بودند.

ناجیه نوری
قرون  شیوه  های  به کارگیری  با  افغانستان  دولت 
سرمایه گذاران،  از  مالیه  جمع آوری  در  وسطایی 
شهروندان  و  شده  کشور  از  سرمایه  فرار  سبب 
فقیر و طبقۀ متوسط را زیر فشار قرار داده است. 
در  مجلس  نماینده گان  و  اقتصادانان  از  شماری 
واکنش به افزایش مالیات پیشه وران و کسبه کاران 
نیمه تعطیل  دولت  اند:  گفته  مطلب  این  ابراز  با 
اشرف غنی که صادرات آن نهایت کم، تولیدات 
صفر و ترانزیت کاال هم دچار مشکالت فراوان 
قرون  شیوۀ  همان  که  مالیات  افزایش  به  است، 

وسطایی است، روی آورده است. 
آنان تاکید کردند: غنی و مشاورین او باید بدانند 
که افغانستان امریکا و آلمان نیست و افغانستان 
حتا با ایران و پاکستان متفاوت است و چیزهایی 
در  اند،  دیده  افغانستان  از  بیرون  در  آنان  که  را 

افغانستان اصاًل قابل تطبیق نیست.
با این حال، شماری از دکانداران شهر کابل در 
اعتراض به آنچه که بلندبردن سرسام آور مالیات، 
اند،  خوانده  نانوای ها  مشکالت  و  صنفی  جواز 
شهر  نانوای های  و  دکان ها  جاری  هفته  یکشنبه 

کابل را بستند و اجتماع اعتراضی بر پا کردند.
این افراد با تجمع در پارک شهر نو کابل از دولت 
مالیاتی خود  افغانستان خواستند که در سیاست 

تجدید نظر کند.
یکی از تظاهر کننده گان گفت که قباًل ساالنه 40 
پرداخت  مالیات  دالر(   ۸00 افغانی)معادل  هزار 
می کرده که اکنون این مقدار به 1۳۸ هزار افغانی 

)بیش از 2400 دالر( افزایش یافته است.
و اما وزارت مالیه اعالم کرده که افزایش میزان 
انجام شده  نماینده گان اصناف  با مشوره  مالیات 
است و فقط شماری اندک از افراد با این طرح 

مخالف هستند.
دانشگاه  اقتصاد  استاد  سیحون  سیف الدین 
کارگیری  به  جای  به  حکومت  می گوید:  کابل 
روش های قرون وسطایی، شیوه ها و چشمه های 
است،  فراوان  نهایت  که  را  عایداتی  دیگر 

جست وجو کند.
فعلی  مالیۀ  وزیر  گفت:  از حکومت  انتقاد  با  او 
هیچ  و  دارد  سواد  غنی  اشرف  سکرتر  حِد  در 
تا  ندارد  حضور  فعلی  حکومت  در  اقتصاددانی 
و  تعیین  افراد  درآمد  سطح  با  برابر  را  مالیات 

مشخص کند.
این استاد دانشگاه می گوید: سیاست های پولی و 
مالیاتی سیاست های عمیق علمی هستند که دانش 
اقتصادی نیاز دارد؛ اما متاسفانه در حکومت فعلی 

مساله  همین  و  ندارد  حضور  اشخاصی  چنین 
کار  به  وسطایی  قرون  روش های  تا  شده  سبب 

گرفته شود.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، دولت نیمه تعطیل که 
صادرات آن نهایت کم، تولیدات صفر و ترانزیت 
کاال هم دچار مشکالت فراوان است، به افزایش 
مالیات که همان شیوۀ قرون وسطایی است، روی 

آورده است. 
تمامی  درحالی که  کرد:  تاکید  سیحون  استاد 
کشورهای دنیا تالش می کنند تا سطح تولیدات 
خود را افزایش داده و درآمدهای مالیاتی خود را 
از بخش های دیگر عایداتی فراهم کنند، نه این که 
مالیات پیشه وران و کسبه کاران که درآمد چندانی 
هم ندارند را افزایش دهند؛ حکومت داکتر غنی 
فرار  سبب  وسطایی  قرون  شیوۀ  کارگیری  به  با 

سرمایه از افغانستان شده است. 
از  سرمایه  فرار  سبب  را  مالیات  افزایش  وی، 
افغانستان دانسته گفت: سیاست اقتصادی امروز 
سبب شده تا بیشترین سرمایه گذاران از افغانستان 
فرار کند و افزایش مالیات و فرار سرمایه بدون 

شک نشان دهندۀ ناتوانی حکومت فعلی است. 
به گفتۀ او، دولت باید به جای این که از درآمدهای 
فعالیت های  زنده گی خود  تامین  برای  کسانی که 
بگیرد،  مالیات  اند،  انداخته  راه  را  کوچک 

چشمه های عایداتی دیگری را جست وجو کند.
در همین حال، چمن شاه اعتمادی عضو مجلس 
سو  یک  از  درحالتیکه  می گوید:  نماینده گان 
دیگر  جانب  از  ریخته،  هم  به  بازار  وضعیت 
بازارها با رکود اقتصادی مواجه اند و از طرفی هم 
پیشه وران  مالیات  بی کاری بی داد می کند، دولت 
که درآمد چندانی هم ندارند را افزایش می دهد.

عملکرد  این  از  انتقاد  با  مجلس  عضو  این 
افزایش  اصلی  متضررین  کرد:  تاکید  حکومت 
مالیات پیشه وران، مردم عام خواهند بود، چرا که 
اگر در کاهش مالیات تجدید نظر صورت نگیرد، 

بدون شک قیمت ها افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ اعتمادی، تمامی کشورها افزایش مالیات 
را مطابق به وضعیت زنده گی مردم خود تعیین و 
مشخص می کند و تا حد نهایی تالش می کنند تا 
بار مالیات به دوش مردم عام نیفتد؛ اما ما هنوز 
متوجه نشدیم که حکومت افغانستان برمبنای چه 
مالیات را باالی مردم عام این گونه افزایش داده 

است.
خیلی  گفت:  غنی  رییس جمهور  از  انتقاد  با  او 
عمل  تا  شده  نوشته  کتاب ها  در  که  مواردی 
او  مشاورین  و  داکترغنی  بنابراین  دارد،  تفاوت 

باید بدانند که چیزهایی را که آنان در کتاب ها یا 
در بیرون از افغانستان خواند اند، زمینه تطبیق آن 

در افغانستان تفاوت بسیار دارد.
افغانستان  که  بدانند  باید  آن ها  افزود:  اعتمادی 
امریکا و آلمان نیست و افغانستان حتا با تهران و 
پاکستان متفاوت است و چیزهای را که آنان در 
بیرون از افغانستان دیده اند، در این کشور اصاًل 

قابل تطبیق نیست.
مالیه  وزارت  سخنگوی  جیالنی  عبدالقادر  اما 
این  دکانداران  اعتراض  دلیل  که  گفته  افغانستان 
منظم  نظام  یک  گذشته  سال های  در  که  است 
اما امسال  برای پرداخت مالیات وجود نداشت، 
اند  این دوکان ها تحت پوشش قرار گرفته  همۀ 
و از طرف دیگر، تجارت نیز نسبت به سال های 
گذشته رو به افزایش است و درآمد نیز افزایش 

یافته است.
نیافته، ولی  افزایش  مالیات  که  او همچنان گفته 
افزایش  افراد  تجارت  و  بیشتر  مبادالت  حجم 
بدهند،  باید  بیشتری  مالیات  نتیجه  در  و  یافته 
به  قبل  سال  چند  کوچک  غرفه های  اکنون  زیرا 
دوکان های بزرگ و سوپرمارکیت تبدیل شده اند.
نواحی  در  مالیه  که وزارت  داد  توضیح  جیالنی 
که  کرده  بررسی  دوباره  را  دوکان ها   2 و   ۶  ،۷
1۳ هزار دکان ثبت مجدد شده و دکان داران به 
صورت منظم مالیات خود را پرداخت می کنند، 
چنین  به  دست  دکان داران  تعداد  یک  ولی 

تظاهرات زده اند.
فعالیت  بر  افغانستان،  مالیات  قانون  براساس 
و  دوکانداران  همانند  اقتصادی  کوچک  اصناف 

نانوایی ها، مالیات ثابت وضع می شود.
 ۶0 از  ساالنه  افراد  این  درآمدهای  درصورتیکه 
هزار  الی 1۵0  دالر(  )حدود 1200  افغانی  هزار 
موظف  آنان  باشد،  دالر(   2۸00 ) حدود  افغانی 
به پرداخت ۵00 افغانی ) 10 دالر( در هر ربع از 
از  بیشتر  افرادی که  بر آن  سال هستند و عالوه 
1۵0 هزار افغانی الی ۵00 هزار )حدود 10 هزار 
دالر( درآمد دارند، عالوه بر ۵00 افغانی در هر 

ربع سال 1۵00 افغانی دیگر نیز باید بپردازند.
هزار   ۵00 باالتر  که  افرادی  قانون  این  براساس 
مالیات  درصد   ۳ باید  دارند،  آمد  در  افغانی 

بپردازند.
افغانستان  از بودجه حدود هشت میلیارد دالری 
می  تامین  داخلی  عواید  از  آن  میلیارد   2 حدود 

شود.
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برخـورد حکـومت افغانستان...
تربیت  تعلیم و  چشمگیری در عرصه رسانه یی، صحت و 
به دست آمده است، اما دست آوردها در بخش های حفاظت 

از زنان و حقوق بشر و مبارزه با فساد محدود بوده است.
عفو بین الملل گفته است که سرمایه گذاری بین المللی برای 
حمایت از زنان افغان اینجا و آنجا و در موارد خاص بوده 

و بخش زیاد پول های کمکی رو به کاهش اند.
هفته گذشته یک اداره ناظر ایاالت متحده امریکا گزارشی را 
نشر کرد که نشان می دهد یک برنامه 41۶ میلیون دالری که 
در ماه نوامبر برای تقویت زنان افغان شروع شده بود، ممکن 

است منفعت قابل لمسی نداشته باشد.
را  مقام هایی  ثابت  »نمونه های  است  گفته  المللی  بین  عفو 
یافته است که تهدیدها علیه زنان را رد می کنند و یا نادیده 
می گیرند.« در اعالمیه این سازمان آمده است: »چند قضیه 
اند،  یافته  انجام  زنان(  علیه  به خشونت  پیوند  )در  تحقیق 
در حالی که پیگیری و محکومیت حتی کمتر از آن است.«

موارد  بسیاری  »در  بشری،  حقوق  سازمان  این  گزارش  به 
زنان مدافع حقوق بشر که از خشونت ها و یا حمالت )به 
پولیس( گزارش داده اند، در مخاطره بیشتر قرار داده شده و 
با بدنام سازی و تهدیدها مواجه شده اند، صرفًا به این دلیل 

که زبان باز کرده اند.«
زنی  هیچ  عامه  زندگی  در  که  است  گفته  الملل  بین  عفو 
قانونگذاران،  سیاستمداران،  بشر،  حقوق  فعاالن  شمول  به 
نیستند. »حتی زنان شامل در  خبرنگاران و معلمان مصون 
آزارهای  اند، جایی که  مواجه  تهدید  با  نیز  پولیس  نیروی 
جنسی و قلدری رایج است و تقریبًا همیشه مورد مجازات 

قرار نمی گیرد.«

بیش از یک میلیون جریب...
و محل رهایشی  در سراسر افغانستان وجود دارد که  در 

زمین های غصب شده اعمار شده است.
اساس  به  که  وقراینی  شواهد  و  »اسناد  کرد:  تصریح  او 
معلومات و تحقیقی که از طرف واحدهای دومی و سومی 
ما صورت گرفته، ما به اطمنان گفته می توانیم که ما 1۵۸۳1 
غاصب را لیست کردیم و در سطح افغانستان، ۳۵۵ شهرک 
نوع  هیچ  که  را  دهاتی  یا  پالنی  غیر  مسکونی  ساحات  و 
قانونی را در قسمت تطبیق پروژه ها در نظر  اسناد و مواد 

نگرفته اند.«
آقای پیکان این مطلب را  در ورکشاپی که از سوی سازمان 
پنداری غصب  مورد جرم  در  عدلیه  وزارت  و  متحد  ملل 

زمین در کابل راه اندازی شده بود، بیان کرد.
اقوام،  سران  اکثرشان  زمین  غاصبین  گفت  پیکان  آقای 
مردمان با نفوذ، یک تعداد از افسران اردوی ملی و پولیس 
هستند. به گفتۀ او، یک تعداد اراکین بلندرتبه دولتی در کابل 

از غاصبین زمین حمایت می کنند.
زمین های  در  شده  اعمار  شهرک های  اکثر  گفت:  پیکان   

غصب شده در کابل، بلخ و ننگرهار قرار دارد.
او گفت: زمین های غصب شده در مجموع به چهار هدف، 
و  تجارتی  مسکونی،  ساحات  شهرک ها،   اعمار  برای  
نیز در ساخت  پول های سیاه  از  و  استفاده شده   زراعتی  

شهرک ها استفاده شده است.
احیا و  در بخش  یوناما  معاون  بودین  مارک  این حال،  در 
با  باید  افغانستان  در  بازسازی می گوید: جلو غصب زمین 

استفاده از شیوه های مختلف گرفته شود.
آقای مارک همچنان گفت باید برای غاصبین زمین جزای 
سخت و مجازات سنگین در نظر گرفته شود تا در آینده از 

غصب زمین دراین کشور جلوگیری به عمل آید.
آقای مارک می گوید که آینده بسیاری از خانواده ها و اقوام 
افغانستان در نقاط مختلف این کشور به زمین وابسته است 
نتیجه  و  عادی  کار  یک  کشور  این  در  زمین  غصب  واما 

عملکرد حکومت های ضعیف است.
او از غصب زمین در والیت ننگرهار، غزنی و قندهار یاد 
کرد و گفت یک تعداد محدود از اعضای پارلمان، اعضای 

حکومت و متنفذین در عصب زمین دست دارند.
بازسازی گفت فکر می شد  احیا و  یوناما در بخش  معاون 
که ۶0  در صد زمین های شهر جدید کابل مربوط به دولت 
است اما او گفت اکنون این رقم تا 2۵ در صد کاهش یافته 

است.
اراضی  گفت فهرست  اداره مستقل  این حال، رییس  با    
به  هم  و  قبلی  حکومت  به  هم  را  زمین  غاصبین  نام های 

حکومت فعلی وهم به پارلمان ارایه کرده اند.
او گفت اداره مستقل  اراضی دو طرح  را برای  بیرون رفت 
از این مشکل پیشناد کرده است که  شامل استرداد تمامی 
زمین های غصب شده و وضع  چگونگی مجازات و معامله 

با غاصبین زمین در این طرح ها  شامل است.
رییس اداره مستقل اراضی همچنان  گفت حکومت کامال 
متعهد است تا زمین های غصب شده را از چنگ غاصبین 

باز پس گیرد.

فساد در شهرهای بزرگ...
بین  رابطه  که  گفت  شهری  اقمار  ولسوالی های  به 
شده  ضعیف  شهرها  با  شهری  اقمار  ولسوالی های 
از  را  شان  اموال  شهرها  بازارهای  گذشته  در  است. 
تولیدات بازارهای اقمار شهری بدست می آوردند اما 
امروز تولیدات از خارج وارد می گردد و در عین حال 
رابطه اجتماعی بین شهرها و ولسوالی های اقمارشان 

ضعیف شده است.
رییس جمهور غنی در رابطه به ولسوالی های شاهراه ها 
گفت که امنیت ترانسپورت در این ولسوالی ها ضعیف 
مشکالت  با  ترانسپورت  مالکین  اکثر  و  است  شده 
گسترده روبرو می باشند و مردم این ولسوالی ها کاماًل 

در حاشیه زنده گی می      کنند.
دارای  ولسوالی های  مورد  در  کشور  جمهور  رییس 
منابع طبیعی گفت که مردم این ولسوالی ها از جمله 
غریب ترین مردم این کشور اند، زیرا برخی از منابع 
طبیعی که در آنجا وجود دارد، قاچاق و یا به تاراج 

برده می شوند.
سرحدی  های  ولسوالی  به  رابطه  در  جمهور  رییس 
نگرفته  کاری صورت  ها  ولسوالی  این  در  که  گفت 

است و کاماًل در حاشیه قرار دارند.
پالیسی  روی  نیز  این جلسه  در  غنی  رییس جمهور 
گندم و این که چگونه ارزش گندم با تولیدات متنوع 

از آن باال برود، صحبت نمود.
و  کرده  را شناسایی  که دولت، مشکالت  وی گفت 

برای حل آن تعهد دارد به همین خاطر برنامه ایجاد 
میثاق شهروندان را در کنفرانس لندن پیشنهاد نمود.

رییس جمهور غنی با تاکید بر اینکه افغانستان ظرفیت 
این  ما در  دارد، گفت که  را  برنامه ای  تطبیق چنین 

راستا ضرورت به همکاری بین المللی داریم.
رییس جمهور افزود که تالش داریم تا این برنامه به 
برای  و  گردد  طراحی   موجود  های  ظرفیت  اساس 
تطبیق آن ظرفیت های متذکره، بسیج و به کار انداخته 

شود.
در اخیر این جلسه، مسووالن نهادهای بین المللی از 
میثاق شهروندان حمایت نمودند و خاطر نشان کردند 
و  همکار  افغانستان،  دولت  با  راستا  این  در  آنها  که 

همگام خواهند بود.

اقتصاددانان در پیوند به افزایش مالیه:

حکومت باعث فرار سرمایه می شود 

ACKU
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چگونه بارسلونا

 پس از آنوئتا اوج گرفت

۵ نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن لیگ انگلیس معرفی شدند و روزنامه دیلی میل 
نیز به معرفی آنها پرداخته است.

لیگ برتر انگلیس به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و همه منتظر هستند تا طبق 
روال همیشه بهترین بازیکن فصل و بهترین جوان این فصل لیگ برتر معرفی شود. با 
توجه به نزدیکی تا پایان این رقابت ها، روزنامه دیلی میل به معرفی ۵ نامزد کسب عنوان 

بهترین بازیکن فوتبال جزیره پرداخته است.
ادن هازارد )بلژیک – چلسی(

ادن هازارد دو سال است که نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر می شود ولی 
هر دو بار دستش از رسیدن به این عنوان باارزش بازمانده است. او یکبار در رقابت با 
گرت بیل و یکبار نیز در رقابت با لوئیس سوارس شکست خورد و حاال در سومین 
تالش شانس زیادی برای دریافت عنوان بهترین بازیکن لیگ جزیره دارد. این فصل، 
فصل هازارد در فوتبال انگلیس بوده است و درخشش خوب این بازیکن جوان باعث 
شده است تا افت بقیه بازیکنان چلسی دیده نشود. او در دو بازی اخیر چلسی برابر هال 
سیتی و استوک سیتی به تنهایی تیمش را به پیروزی های باارزش رساند تا آبی های لندنی 

گام بلندی برای قهرمانی در لیگ برتر این فصل بردارند.
از  و  شناخته شد  برتر  لیگ  بازیکن جوان  بهترین  عنوان  به  گذشته  فصل  البته  هازارد 
سوی هواداران چلسی هم عنوان بهترین بازیکن فصل را کسب کرد. این فصل ممکن 
است هازارد هر دو جایزه فصل یعنی بهترین بازیکن و بهترین بازیکن جوان را به خود 
اختصاص دهد. او این فصل با 12 گل و ۷ پاس گل تا اینجای فصل نقش مهمی در 
صدرنشینی تیمش داشته است. هازارد البته بیشتر در خدمت تیم است و برخالف مسی و 
رونالدو کمتر به سمت دروازه شوت می زند. تکنیک و بازی سازی این بازیکن در پست 
هافبک کناری سبب شده است تا هازارد به یکی از خطرناک ترین بازیکنان لیگ برتر 
تبدیل شود. او در دو فصل اخیر بیشترین دریبل را در لیگ برتر به نام خود ثبت کرده 
است و در اروپا نیز پشت سر لیونل مسی با اختالف ناچیز در رده دوم قرار گرفته است.

آلکسیس سانچس )آرسنال(
این بازیکن شیلیایی در این فصل درخشش خوبی با پیراهن توپچی های لندنی از خود 
نشان داد. وقتی آرسنال این بازیکن را از بارسلونا به خدمت گرفت، ابتندا شک و شبهات 

زیادی درباره توانایی او به گوش رسید چرا که آرسنال بازیکنان زیادی در پست سانچس 
داشت ولی رفته رفته این بازیکن شیلیایی ارزش های خود را به رخ کشید و نام خودش 
بر سر زبان ها  برتر  لیگ  بازیکن  بهترین  نامزدهای دریافت عنوان  از  به عنوان یکی  را 
انداخت. او شروع چندان خوبی با آرسنال نداشت ولی از اوایل نیم فصل نخست فرم 
خوب خود را بدست آورد. او تا اینجای فصل 14 گل برای آرسنال ثبت کرده است و ۸ 
پاس گل نیز برای هم تیمی های خود فراهم کرده و باعث شده آرسنال فعال در رده دوم 
لیگ برتر قرار گیرد. این بازیکن 2۶ ساله که همکاری خوبی با مسوت اوزیل در زمین 

دارد یک تنه در نیم فصل دوم آرسنال را به رده های باالی جدول کشاند.
داوید دخیا )منچستریونایتد(

در طول تاریخ لیگ انگلیس تنها دو دروازه بان این افتخار را داشتند تا به عنوان بهترین 
بازیکن لیگ برتر انتخاب شوند. اولی پت جنینگز دروازه بان بزرگ انگلیسی ها در سال 
1۹۷۶ بود و دیگری پیتر شیلتون دیگر دروازه بان بزرگ انگلیسی ها در سال 1۹۷۸ که 
به این عنوان رسیدند. داوید دخیا اکنون یکی دیگر از نامزدهای دریافت عنوان بهترین 
بازیکن لیگ برتر است هر چند شانس او کم به نظر می رسد. او در خیلی از باز های 
یونایتد به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و دروازه تیمش را نجات داد. او قطعا 
باالتر از تیبو کورتوآ و جو هارت بهترین دروازه بان جزیره در این فصل بود ولی بعید 
است بتواند بهترین بازیکن این لیگ شود. از سال 1۹۹2 که لیگ برتر جایگزین لیگ 
انگلیس شد، هیچ دروازه بانی نتوانسته است این عنوان را به خود اختصاص دهد. آن هم 
در شرایطی که دروزاه بانانی بزرگ نظیر پیتر اشمایکل، دیوید سیمن، پتر چک، دیوید 
جیمز و رینا در این لیگ دروازه بانی کردند. شاید اگر دخیا در این فصل نبود منچستر 
اورتون  برابر  او  نمایش  گیرد.  قرار  باالی جدول  تیم های  بین  در  نمی توانست  یونایتد 
بهترین نمایش دخیا در این فصل بود؛ جایی که به اولین دروازه بانی تبدیل شد که پنالتی 

لیتون بینز را دریافت کرده است. او برابر ساوت همپتون و چلسی نیز درخشید.
هری کین )تاتنهام(

اگر انگلیسی ها بخواهند در زمینه انتخاب بهترین بازیکن جزیره تعصب به خرج دهند، 
قطعا هری کین را به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب خواهند کرد. او در حال حاضر 
با 1۹ گل زده در کنار دیگو کاستا به عنوان بهترین بازیکن لیگ انگلیس شناخته شده 
است. او نه تنها نامزد عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر شده است، بلکه نامزد دریافت 
عنوان بهترین بازیکن جزیره نیز شده است. او با بازی های خوب خود در این فصل به 
تیم ملی انگلیس نیز راه یافت و فقط ۷0 ثانیه طول کشید تا اولین گل ملی خود را برای 
سه شیرها به ثمر برساند. نمایش بسیار خوب هری کین جوان باعث شده تا خأل گرت 
بیل در تاتنهام پر شود و خیلی از تیم های بزرگ برای به خدمت گرفتن او دست به کار 
شوند. مائوریسیو پوچتینو سرمربی آرژانتینی تاتننهام فصل را با آدبایور و سولدادو به 
عنوان مهاجم آغاز کرد ولی درخشش هری کین در لیگ اروپا باعث شد تا این بازیکن 

به ترکیب تیمش در لیگ برتر اضافه شود.
دیگو کاستا )چلسی(

آخرین نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن لیگ انگلیس دیگو کاستا مهاجم بداخالق 
این  حاال  نبود،  کاستا  محرومیت های  و  مصدومیت ها  اگر  شاید  است.  لندن  آبی های 
بازیکن بیش از 1۹ گل برای تیمش در لیگ برتر به ثمر رسانده بود ولی همین تعداد گل 
برای رساندن کاستا به صدر جدول گلزنان جزیره کافی بوده است. چلسی در دو فصل 
گذشته نیاز شدیدی به یک مهاجم گلزن داشت و نبود بازیکنی مثل کاستا در ترکیب این 
تیم باعث شده بود ثبات از چلسی فاصله بگیرد. او فصل را خیلی خوب با چلسی شروع 
کرد و در 4 بازی موفق شد ۷ گل به ثمر برساند. او ۳ پاس گل نیز برای هم تیمی هایش 
فراهم کرده است. هر چند محرومیت ها و مصدومیت همسترینگ او به سبب اصرار برای 
بازی در فینال لیگ قهرمانان اروپا زمانی که در آتلتیکومادرید بود باعث شد تا کاستا 

بازی های زیادی را از دست بدهد.

بارسلونا پس از شکست مقابل رئال سوسیداد در 20 بازی 
موفق به کسب 1۹ پیروزی شده  است.

شاگردان لوییس انریکه پس از شکست در آنوئتا در جنوری 
پیشرفت قابل توجهی داشتند.

حال  در  اما  نمی کرد  بازی  خوب  که  بود  مدتی  بارسلونا 
حاضر سرعت آنها در گرفتن نتیجه های خوب را نمی توان 
محاسبه کرد. کاتاالن ها شروعی بسیار خوب در لیگ داشتند 
اما در مقطعی گرفتار افت شدند. مشکالتی که در باشگاه به 
وجود آمد و موجب شد این تیم با بحران مدیریتی، استعفای 
برخی کارکنان از جمله آندونی زوبی زارتا و کارلس پویول، 
مشکالت مربوط به نپرداختن مالیات، محرومیت از خرید 
بازیکن تا سال 201۶، اختالف لوییس انریکه و لیونل مسی 
و مسایل مربوط به قرارداد نیمار مواجه شود، اکنون از بین 

رفته اند.
پارک دو  از آن در  باخت و پس  مادرید  به رئال  بارسلونا 
پرنس و در لیگ قهرمانان اروپا مغلوب پاری سن ژرمن شد. 
مدل فوتبالی که آبی و اناری ها طی سال های گذشته ارائه 
می کردند تا حدودی رنگ باخته بود و انتظارهای هواداران 
هم با عملکرد ضعیف آنها برآورده نمی شد. لوییس سوارس 
به خاطر محرومیتی که داشت چند ماه دیرتر از آغاز فصل 
کارش را در بارسلونا آغاز کرد، لیونل مسی در اوج آمادگی 
نبود و خط دفاعی این تیم هم پس از کناره گیری کارلس 
نظر  به  مستحکم  فرمالن  توماس  دیدگی  آسیب  و  پویول 
نمی آمد. شکست مقابل رئال سوسیداد، اوج تیره روزی های 

بارسلونا بود. آن زمان بود که زنگ های خطر برای این تیم 
به صدا درآمدند.

سقوط ناگهانی این تیم طی چند ماه و آن شکست در نهایت 
به انگیزه ای بدل شد که بازیکنان بارسلونا خودشان را پیدا 
کنند. از آن زمان تاکنون، بارسا 1۹ دیدار از 20 دیدار خود 
را با پیروزی پشت سر گذاشته  که میانگین برد ۹۵ درصدی 
را برای آنها در پی داشته است. میانگین گل های زده آنها از 
2.۳۵ به ۳.41 رسیده است. به عالوه، آبی و اناری ها از آن 
زمان تاکنون مقابل تیم های بزرگی چون پاری سن ژرمن، 
منچسترسیتی و رئال مادرید موفق به کسب پیروزی شده اند. 
البته میانگین گل های خورده آنها نیز افزایش داشته و نزدیک 
به یک گل در هر دیدار رسیده است اما با توجه به گل های 
زیادی که وارد دروازه حریفان می کنند، این آمار نمی تواند 

زیاد تاثیرگذار باشد.
مسی بار دیگر به روزهای خوبش بازگشته و سوارس هم 
وارد دروازه  را  لیورپول می زد  در  آن مدل گل هایی که  از 
خط  قلب  در  متیو  ژرمی  و  پیکه  جرارد  می کند.  حریفان 
می رسد  نظر  به  و  رسیده اند  خوبی  هماهنگی  به  دفاعی 
به  کاتاالن ها  است.  گرفته  خود  به  تازه ای  شکل  بارسلونا 
لیگ  نهایی  چهارم  یک  در  رسیده اند،  ری  دل  کوپا  فینال 
بندی در  دارند و صدر جدول رده  اروپا حضور  قهرمانان 
لیگ فوتبال اسپانیا را نیز در اختیار دارند. تنها نقطه تاریک 
این تیم طی 20 دیدار اخیر هم به شکست خانگی مقابل 

ماالگا بازمی گردد.

ورزش
معرفی نامزدهای بهتـرین بازیکـن لیگ جزیره
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اقدام  گفت:  ایتالیا  خارجه  امور  وزیر 
نظامی در مقابله با تروریسم گریزناپذیر 
افراطی  با  مقابله  برای  بایستی  و  است 

گری اقدام بیشتری صورت گیرد.
پائولو  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  ایتالیا  خارجه  امور  وزیر  جنتیلونی، 
تند  لحنی  با  و  غیرمنتظره  مصاحبه ای 
اروپا  گفت:  دالسرا  کوریر  روزنامه  با 
سایر  از  که  خطراتی  به  مدت هاست 
با  است  مردم  متوجه  جهان  مناطق 
بی اعتنایی می نگرد در حالیکه باید کاری 

بیشتر انجام دهد.
وی افزود: پاسخ مناسب به تروریسم به 

ممکن  روند  این  است.  نظامی  اقدامات  حتم  طور 
است باعث تعجب و شگفتی برخی شود اما با این 
من  شود،  مقابله  نظامی  طریق  از  بایستی  گروه ها 

استفاده  مورد  این  در  ضربت  واژه  از  نمی خواهم 
کنم.

وزیر امور خارجه ایتالیا با اشاره به این مطلب که 
نیروهای ایتالیایی به آموزش نیروهای مسلح محلی 

می کنند،  فعالیت  الشباب  علیه  که  سومالی  در 
متعهد می مانند.

این دیپلمات  ارشد دولت رم پیشتر گفته بود که 
بین المللی در  از هیات  به عنوان بخشی  ایتالیا 
لیبی و علیه خشونت ها در این کشور به فعالیت 
خود ادامه می دهد امروز )سه شنبه( نیز اعالم 
کرد که دولت ایتالیا ممکن است مشارکت در 
مقابله با گروه های شبه نظامی نظیر بوکوحرام 

در نیجریه را نیز مدنظر قرار دهد.
از آنجا که  ادامه داد:  ایتالیا  وزیر امور خارجه 
قرار  را هدف  مسیحیان  نظامی  گروه های شبه 
نیازمند  گذشته  از  بیش  مسیحیان  می دهند، 
که  است  مهم  ایتالیا  برای  این  هستند.  کمک 
از مسیحیان واقعیت های مذهبی چون یهودیان که 
هدف این حمالت قرار می گیرند حمایت کند چون 

ایتالیا خانه پاپ در واتیکان محسوب می شود.

رییس جمهوری امریکا روز سه شنبه 
دریافت  محض  به  که  شد  متعهد 
درباره  خارجه  وزارت  درخواست 
لیست  از  کوبا  کشور  نام  حذف 
کشورهای حامی تروریسم، سریعا 
اقدام کند؛ موضوعی که به چالشی 
با  حسنه  روابط  احیای  در  اساسی 

هاوانا تبدیل شده است.
رییس  جمهوری  اوباما،  باراک 
ملی  رادیو  با  مصاحبه  در  امریکا 
)NPR( گفت: به محض اینکه 
من درخواست وزارت امور خارجه 
دریافت  رابطه  این  در  را  امریکا 

کنم، دستور اقدام صادر می کنم.
تا  روز  چند  تنها  که  شرایطی  در 
جمعه  روز  در  پاناما  نشست  آغاز 
که  حالی  در  و  است  مانده  باقی 
بار  اولین  برای  می خواهد  اوباما 
کاسترو،  رائول  با  دسامبر   1۷ از 
کند،  دیدار  کوبا  رییس جمهوری 
از  کوبا  کشور  نام  حذف  مساله 
تروریسم  حامیان  امریکایی  لیست 
این  و  مانده  باقی  الینحل  همچنان 
حل  بر  هاوانا  که  است  حالی  در 
عامل  عنوان  به  مساله  این  سریع 
کلیدی در احیای مناسبات دوجانبه 

تاکید دارد.
اوباما در اوایل ماه مارچ در مصاحبه 
ابراز  رویترز  با خبرگزاری  دیگری 
امیدواری کرده بود که سفارت های 
دو کشور پیش از نشست پاناما در 
بازگشایی  آوریل  یازدهم  و  دهم 
درباره  تاکنون  اینکه  اما  شود. 
حامیان  لیست  از  کوبا  نام  حذف 
نگرفته  صورت  اقدامی  تروریسم 
است، تردیدهای بسیاری را درباره 
چهارچوب  در  روابط  عادی سازی 
آورده  وجود  به  مشخص  زمانی 

است.
رییس جمهوری امریکا در مصاحبه 
اینکه  به  اشاره  بدون  ان.پی.آر  با 
رسیده  کجا  به  طرفین  مذاکرات 
است، گفت که منتظر اعالم وزارت 
خارجه کشورش برای صدور اقدام 

در رابطه با کوبا است.
وی  تصمیم  که  کرد  تاکید  وی 
اقدامات  پایه  بر  باره  این  در 

که  خودکامه ای  یا  و  »سرکوبگرانه 
دولت کوبا در کشور خودش انجام 
بلکه  شد  نخواهد  اتخاذ  می دهد«، 
»اقدامات  اساس  بر  تصمیم  این 
با  رابطه  در  کوبا  دولت  کنونی 

تروریسم« گرفته می شود.
که  زمانی   1۹۸2 سال  در  کوبا 
کمک  مارکسیست  شورشیان  به 
می کرد، در لیست حامیان تروریسم 
جای گرفت اما این کشور هم اکنون 
از روند صلح با شورشیان چپگرای 

فارک در کلمبیا حمایت می کند.
گفت:  خود  مصاحبه  در  اوباما 
فرصتی  هم اکنون  که  می کنم  گمان 
واقعی وجود دارد و ما همچنان به 
ما  امید  می دهیم.  ادامه  تدابیر خود 
را  سفارتمان  بتوانیم  که  است  این 
یک بار  و  کنیم  بازگشایی  کوبا  در 
رایزنی   و  عادی  تماس های  دیگر 
کوبا  با  مختلف  موضوعات  بر سر 
مسائل  این  از  برخی  باشیم.  داشته 
است.  دوجانبه  منافع  راستای  در 
سخن آخر من این است که من با 
جدیت درخواست هایی که وزارت 
خارجه در این باره مطرح می کند، 

دنبال می کنم.

اتخاذ  عدم  به  اشاره  ضمن  اسالم آباد  دولت  وزیر  نخست 
موضع محرمانه در قبال جنگ یمن گفت که هر تصمیمی از 
سوی پارلمان پاکستان در خصوص اعزام نیرو به این کشور 

قطعی و اجرایی خواهد بود.
اجالس  دوم  روز  در  پاکستان  وزیر  نخست  شریف  نواز 
کرد:  اعالم  یمن،  بحران  خصوص  در  کشور  این  پارلمان 
پارلمان پاکستان باید در مورد مشارکت ارتش این کشور در 
جنگ عربستان علیه یمن دولت اسالم آباد را در تصمیم گیری 

نهایی راهنمایی کند.
وی گفت: حکومت پاکستان قصد ندارد تا در مورد اعزام 
نیرو به یمن تصمیم مخفیانه یی بگیرد، به همین دلیل برای 
مشاوره با تمام احزاب این کشور اجالس مشترک پارلمان و 

سنا برگزار شده است.
اعزام  درمورد  پاکستان  پارلمان  تصمیم  افزود:  نوازشریف 

نیرو به یمن قطعی و اجرایی خواهد بود.
درمورد  اسالمی  کشورهای  با  ارتباط  به  اشاره  ضمن  وی 
جنگ یمن اظهار داشت: بحران یمن مسأله حساسی است 

و کشورهای اسالمی باید دراین باره محتاطانه عمل کنند.

وزیر خارجه ایتالیا:

 اقدام نظامی جهت مقابله با تروریسم گریزناپذیر است

اوباما:

 سریعا برای حذف نام کوبا از لیست حامیان تروریسم اقدام  می کنیم
نواز شریف: 

تصمیم پارلمان پاکستان در مورد اعزام 
نیرو به یمن قطعی و اجرایی می باشد

وزیر دفاع امریکا در حالی خود را آماده سفر به آسیا و دیدار با متحدان 
منطقه ای این کشور می کند که طی سخنرانی گفت، واشنگتن به شدت 
نگران برخی رفتارهای چین است اما این دو قدرت بزرگ جهان نباید 

با یکدیگر خصومت و دشمنی داشته باشند
در  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر«،  »اشتون  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
جریان سخنرانی در دانشگاه ایالت آریزونا پیش از سفر به آسیا با هدف 
تاکید بر استراتژی رئیس جمهوری امریکا در قبال آسیا گفت: امریکا به 

تعهداتش در قبال کمک به برقراری صلح در آسیا پایبند است.
اما وزیر دفاع امریکا همچنین اعالم کرد که واشنگتن از برخی اقدامات 
دولت چین در منطقه و همچنین گسترش اقدامات نظامی و فعالیتهای 
سایبری پکن بسیار نگران است. وی افزود: ما به همراه بسیاری دیگر 
از کشورها به شدت نگران این اقدامات دولت پکن در منطقه هستیم. 
اقدامات چین در فضای سایبری و  بودجه هنگفت در زمینه دفاعی، 
پرسش های  شرقی  و  جنوبی  چین  دریای  قبال  در  کشور  این  رفتار 
بسیار زیادی را به وجود آورده است. تنش میان امریکا و چین قابل 

پیشگیری است.
ادامه داد: واشنگتن و پکن درست است که متحد  امریکا  وزیر دفاع 
نیستند اما دشمن هم نیستند. یک رابطه کامال قوی و سازنده امریکا 
برای امنیت و شکوه جهانی ضرورت دارد و با وجود اینکه دو کشور با 
یکدیگر روابط خوبی ندارند اما باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.
پکن  میان  شده  امضا  توافقات  به  همچنین  امریکایی  ارشد  مقام  این 
میان  اعتمادسازی  هدفش  که  کرد  اشاره   2014 سال  در  واشنگتن  و 
دو طرف بود و گفت: توافق دیگری نیز قرار است اواخر سال جاری 

میالدی برای جلوگیری از تقابل خطرناک هوایی امضا شود.
سفر کارتر به آسیا نخستین مورد از دو برنامه سفر برنامه ریزی شده وی 
در ماه های آتی محسوب می شود. وی به توکیو و سئول می رود. وزیر 
همکاری های  درباره  رهنمودهای جدید  درباره  ژاپن  در  امریکا  دفاع 
گفت وگو  می رسد،  امضا  به   201۵ اپریل  اواخر  که  کشور  دو  نظامی 
دفاع  نیروهای  نقش  گسترش  درباره  رهنمودها  این  کرد.  خواهد 
شخصی ژاپن است که به سربازان ژاپنی این اجازه را می دهد تا در 

صورت حمله به کمک نیروهای امریکایی بپردازند.
اقامت در توکیو، روز پنجشنبه به سئول می رود  از دو روز  وی پس 
مقابل  در  و  کره جنوبی  امنیت  در  واشنگتن  تعهدات  بر  دیگر  بار  تا 
تحریکات و تهدیدهای پیونگ یانگ تاکید کند. وی روز شنبه ریاست 
دارد.  برعهده  هاوایی  در  را  امریکا  پاسیفیک  فرماندهی  مقر  نشست 
کارتر بار دیگر قرار است مه 201۵ و برای شرکت در یک کنفرانس 
ساالنه امنیتی در سنگاپور به آسیا بازگردد و به هندوستان نیز سفر کند.

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

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

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

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

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

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

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7

وزیر دفاع امریکا:

 نگران برخی رفتارهای چین است
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