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اگرچه پنج ماه از درخواست ها از پکن برای به نصف 
رساندن امتیازاتش در معدن مس افغانستان می گذرد، 
دو کشور همچنان بر سر این معدن سه میلیارد دالری 

مناقشه دارند.
در  که  معدن مس  این  رویترز،  گزاش خبرگزاری  به 
زیر بقایای یک شهر باستانی بودایی قرار دارد، یکی 
اما پروژه  از دست نخورده ترین معادن جهان است. 
گروه  سهامی  »شرکت  که  زمانی  از  عینک«  »مس 
متالورجیکال« چین در سال 2007 میالدی در مناقصه 
تاخیر  گرفتار  شد،  پیروز  معدن  این  از  برداری  بهره 

شده است.
دالری  تریلیون  یک  معدنی  منابع  از  برداری  بهره 
این  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  برای  افغانستان 
کشور در اولویت قرار دارد چرا که وی باید همزمان 
در  خارجی  کمک  دالر  میلیاردها  تدریجی  کاهش  با 

چند سال آتی، بودجه کشور را تامین کند.
اما اظهارات تند چین در زمان سفر اشرف غنی به پکن 
بیانگر چالش بزرگ پیش رو برای توسعه صنعت در 
افغانستان بود. در افغانستان هیچ خط راه آهنی برای 

خارج کردن فلزات از این کشور وجود ندارد، راه ها 
نیز  مس  قیمت  و  هستند  خطرناک  بسیار  سفر  برای 

از سال 2011 میالدی 40 درصد کاهش داشته است.
وزیر معدن افغانستان اخیراً گفت: تاکنون هیچ توافقی 
صورت نگرفته است. ما موضع خود را داریم و آن ها 
می کنم  فکر  کرده اند.  حفظ  را  خودشان  موضع  نیز 

بیشتر مشکالت قابل حل هستند.
مقامات وزارت معدن افغانستان در چند روز گذشته 
گفتند: هنوز هیچ تغییری...               ادامه صفحه 6
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نفهمی و نادانی سه نوع است: یکی آن که انسان هیچ نداند، دوم آن که آن چه
 را که الزم است نداند، و سوم آن که آن چه را نباید بداند، بداند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دست های نامرئِی ناامنی های شمال

ملی  وحدت  حکومت  رییس  اجرایی  اول  معاون 
افغانستان از عدم نقش شورای عالی صلح افغانستان در 

روند مذاکرات صلح این کشور خبر داد.
رییس اجرایی  عبداهلل  عبداهلل  اول  معاون  محمدخان 
شورای  کرد:  اعالم  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت 
دولت  صلح  مذاکرات  روند  در  افغانستان  صلح  عالی 
کابل نقشی ندارد و در...                    ادامه صفحه 6

مرحله  در  افغانستان  دولت  که  مي گوید  جمهوري  ریاست 
تا  داده  قرار  را هدف  پاکستان  نخست گفت وگو هاي صلح، 
با این کشور چارچوبی براي زمینه سازي مذاکرات صلح شکل 

دهد.
به  جمهوري  ریاست  ارگ  سخنگوي  عبیدعابدي  اجمل 
در  صلح  گفت وگوهاي  که  می گوید  جمهور  خبرگزاري 
اولویت حکومت افغانستان است؛ اما این گفت وگوها آن قدر 

هم آسان نیست؛ بلکه زمان بیشتري را در بر مي گیرد.
آقاي عابدي تصریح می کند که...                 ادامه صفحه 6

در پی انتقادهای سناتوران مبنی بر افزایش ناامنی ها در 
کشور، هیأت اداری مجلس سنا اعالم کرد که مسووالن 

امنیتی به این مجلس فرا خوانده می شوند.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا پس از نگرانی 
سناتوران از اوضاع بدامنیتی در کشور گفت: »بر اساس 
تصمیم کمیتۀ روسا، مسووالن نهادهای امنیتی به جلسه 
روز یک شنبه هفته آینده فراخوانده شده و مشکالت 

امنیتی به بررسی گرفته می شود«.
آقای مسلم یار افزود که هر سناتور می توانند در آنروز 

سواالت شان را از مسووالن امنیتی بپرسند.
در سراسر  آرامی ها  نا  افزایش  از  اعضای مجلس سنا 
انتقاد دارند و می گویند که در چنین  کشور به شدت 
شرایط حساسی، رهبران حکومت وحدت ملی درگیر 

تنش های درونی هستند.
نثار حارث عضو مجلس گفت: »حکومت پرچالش ترین 

اقتصادی،   وضعیت  می کنند؛  سپری  را  خود  دوران 
قرار  بدترین شرایط  در  نیز  امنیتی کشور  و  اجتماعی 
دارد، همه روزه سربازان و مردم ملکی در کشور کشته 
می شوند؛  اما اختالفات در درون حکومت ادامه دارد«.

آقای حارث افزود: رهبران حکومت برای منافع ملی 
کار نمی کنند و »بی غم باش« است. 

را  خود  دفاع  وزیر  که  می شود  ماه   7 وی،  گفته  به 
نتوانسته معرفی کند.

رییس  گفت:  سنا  مجلس  اچکزی عضو  محمدموسی 
شخصی شان  منافع  درگیر  اجراییه  رییس  و  جمهور 

هستند و به منافع ملی نمی اندیشند.
به  در صورتی که حکومت  داد،  اچکزی هشدار  آقای 
پایان دادن به  امنیت و  مشکالت مردم به ویژه مساله 
توجه  والیات  پولیس  فرماندهان  و  والیان  سرپرستی 

نکند؛ مردم به جاده های بیرون خواهند شد.

اول مجلس  ایزدیار معاون  در همین حال، محمدعلم 
پیچیده و اعالم  با یک جنگ  افغانستان  سنا گفت که 
این  به  تواند  نمی  نیز  حکومت  و  روبرواست  ناشده 

زودی ها کاری را انجام دهد.
اراده  که  است  این  در  »مشکل  افزود:  ایزدیار  آقای 
سیاسی برای حل قضایا...                ادامه صفحه 6

معاون اول ریاست اجرایی:
شورای عالی صلح لغو شود

سخنگوي ریاست جمهوري:
پیش از طالبان باید 

با پاکستان به توافق برسیم
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ریشه های ناکامِی دولت ملِی مدرن و نافرجامِی 
در  را  افغانستان  در  ـ ملت سازی  دولت  روند 

عوامل زیر می توان به جست وجو گرفت:

عوامل سیاسی: عوامل سیاسی در ابعاد مختلف به 
عنوان یک چالش، پروسۀ شکل گیری دولت های 
اخیر عقیم ساخته  مدرن و ملی را در دو سدۀ 
است. کسب قدرت سیاسی نه از طریق انتخاب 
مردم، بلکه از راه منازعه و جنگ بر سر قدرت، 
شکل دهی  و  دولت-ملت سازی  در  منفی  عامل 
دولت ملِی مدرن است. اسبتداد و مطلق العنانی 
زمام داران در تاریخ معاصِر افغانستان، پیوسته راه 
را به تشکیل دولت های مدرن و ملی بسته است. 
کثرت پذیری  و  سیاسی  مشارکت  که  حالی  در 
شمرده  دولتی  چنین  شکل گیرِی  الزامات  از 
می شود. در دوران شکل گیری دولت های مدرن 
ملی و تکوین ملت-دولت به خصوص در سدۀ 
تمرکز  مسیر  در  افغانستان  سیاسی  نظام  بیستم، 
تداوم  قوم گرا  و  قبیله محور  خانواده گِی  قدرِت 

یافت. 
همچنین ایجاد دولت ایدیولوژیک، یکی دیگر از 
عوامل بازدارنده در جهت تشکیل دولت مدرن 
ملی و تشکیل دولت- ملت است. افغانستان در 
ایدیولوژیِک  دولت های  شاهد  اخیر  دهۀ  چهار 
به  قادر  که  بود  تمامیت خواه  راسِت  و  چپ 

شکل دهی دولت ملی مدرن نبودند. 
عامل ساختاری: از سلطنت امیرعبدالرحمن خان 
تا امروز، ساختار نظام سیاسی متناسب با طرِح 
یک دولت ملی و مدرن شکل نگرفت. در تمام 
این سال ها یا نظام سلطنتی قبیله یی حاکم بوده 
توتالیتر؛  و  ایدیولوژیک  جمهوری  نظام های  یا 
از  که  مردم  از  نه  را  مشروعیت  که  نظام هایی 
با شورش  یا  با کودتاهای نظامی و  اِعمال زور 
نظام هایی  چنین  می گرفتند.  جنگ  و  مسلحانه 
ملی  و  مدرن  دولت های  تشکیل  برای  را  زمینه 

ناهموار می ساخت. 

از  یکی  خارجی  عوامل  خارجی:  عوامل 
عوامل قابل بحث در پروسۀ دولت-ملت سازی 
افغانستان است. سه موضوع مهم در این مورد 

قابل تذکر است: 
میان  دیورند  توافق نامۀ  دیورند:  منازعۀ  الف:    
وزیرخارجۀ هند بریتانیایی و امیرعبدالرحمن بر 
افغانستان  جنوبی  و  شرقی  مرزهای  تعیین  سِر 
از  سپس  مذکور  توافق نامۀ  رسید.  امضا  به 
شامل:  امیرعبدالرحمن  از  پس  شاهانی  سوی 
و  محمدنادرشاه  امان اهلل،  امیر  حبیب اهلل،  امیر 

محمدظاهرشاه تا 1949 مورد تأیید قرار گرفت. 
اما پس از استقالل شبه قاره و تشکیل پاکستان، 
این معاهده و سایر معاهدات قبلی میان دولت 
پارلمان  سوی  از  افغانستان،  و  هند  برتانوی 

کشور ملغا اعالن شد. 
این  به  نسبت  افغانستان  دولت های  سیاست 
منازعه بر مبنای قومیت شکل گرفت؛ در حالی 
کشورِ  یک  در  ملی  مشترِک  منافع  ایجاد  که 
الزاماِت  از  زبانی،  و  قومی  لحاظ  از  ناهمگون 
دولت-ملت سازی است. اما زمام داران افغانستان 
دیورند را به عنوان مرز جدایی پشتون ها به دو 
کشور، غیرقابل پذیرش تلقی کردند و این تلقی، 

بازتاب دهندۀ منافع قومی سایر اقوام نبود.
اقوام  روشن فکری  و  سیاسی  جامعۀ  در   
رویکردِ  با  دیورند  منازعۀ  استمرار  غیرپشتون، 
تضعیف  جهت  در  ابزاری  قومیت،  به  معطوف 
ارزیابی  آنان  اجتماعی  و  سیاسی  موقعیِت 
این داعیه  اما حامالن و حامیان قومِی  می شود. 
چنین  افغانستان،  دولت های  بیرون  و  درون  در 
ملی  خیانت  به  مساوی  را  نگرانی  و  ارزیابی 

می پنداشتند. 

سرد:  جنگ  و  استعماری  رقابت های  ب: 
رقابِت  منطقۀ  عنوان  به  پیوسته  افغانستان 
و  روس ها  به خصوص  توسعه طلب  قدرت های 
دولت  سقوط  پس  بود.  توجه  مورد  انگلیس ها 
تزاری روسیه در سال 1917 این بازی همچنان 
ادامه یافت. اما در پایان جنگ دوم جهانی، ایاالت 
به  بریتانیا شد و رقابت  امریکا جانشین  متحدۀ 
سوسیالیستی  بلوک  دو  میان  سرد  جنگ  شکل 
یافت. رقابت های جنگ  و سرمایه داری تشدید 
میدان  به  هشتاد  دهۀ  در  را  افغانستان  سرد، 
این جنگ  کرد.  مبدل  رقابت ها  این  جنگ گرم 
از بیش  بیشتر  افغانستان را  و بی ثباتی زادۀ آن، 
و  قومی  متفرق ساخت، شکاف های  و  متشتت 
زبانی عمیق و گسترده شد و دخالت خارجی در 

این افتراق افزایش یافت.

بریتانیا  قومی:  تفرقۀ  در  نقش خارجی     ج: 
روسیۀ  با  رقیب  استعماری  قدرت  عنوان  به 
تزاری که شبه قارۀ هند را تا اواسط سدۀ بیستم 
در سلطه داشت، نقش بسیار منفی در تفرقه و 
تضعیِف افغانستان پس از ورود به شبه قارۀ هند 
نبود،  بر مبنای قومیت  این تفرقه  تنها  ایفا کرد. 
بلکه پیوسته میان شاهان و شهزاده گاِن دو قبیلۀ 
هر  میاِن  داخل،  در  و  محمدزایی  و  سدوزایی 
کدام از سران مدعی قدرِت هر دو قبیله جریان 

داشت. روسیۀ تزاری و سپس دولت بلشویکی 
یا اتحاد شوروی نیز با کارت قومی در افغانستان 
بازی کردند. حتا دولت شوروی، دو جناح خلق 
و  توجه  مورد  جداگانه  به صورت  را  پرچم  و 
حمایت قرار داد. این دو جناح بیشتر با هویت و 

تعلقات قومی شناخته می شدند. 
قدرت های  همچون  نیز  همسایه  کشورهای 
استعماری به تفرقۀ قومی و مذهبی در افغانستان 

دامن زدند. 

دهۀ  تا  قدرت  منازعۀ  قدرت:  درونی  منازعۀ 
هفتاد قرن بیستم، منازعۀ قبیله یی و عشیره یی و 
منازعۀ خانوادگی شاه و شاهزاده گاِن قبیلۀ حاکم 
به  قدرت،  قبیله یی  منازعۀ  در  مهم  نکتۀ  بود. 
محدودیِت منازعه در یک قوم یعنی قوم پشتون 
و به دو قبیلۀ مشخِص سدوزایی و محمدزایی 
سرداران  میان  قدرت  درونی  جنگ  سپس  و 
محمدزایی برمی گشت. اما در پایان دهۀ شصِت 
سدۀ بیستم که سلطنت محمدظاهرشاه به دنبال 
و  پسرکاکا  کودتای  با  قدرت  قبیله یی  منازعات 
منازعات  برافتاد،  محمدداوود  شوهرخواهرش 
گروهی  منازعات  به  را  جایش  قدرت  قبیله یی 
حکومت  سال های  در  داد.  قدرت  قومی  و 
با  قدرت  منازعۀ  خلق،  دموکراتیک  حزب 
پس  سال های  در  شد.  تشدید  رویکرد،  این 
دورۀ  در  حزب،  این  حاکمیت  فروپاشی  از 
منازعۀ  طالبان،  و حکومت  مجاهدین  حکومت 
قومی قدرت ابعاد بیشتر یافت. منازعۀ قدرت در 
اشکال گوناگون، ناهمگونی و ناهمگرایی قومی 
حد،  همان  به  و  ساخت  پیچیده تر  را  زبانی  و 
شکل گیری دولت مدرن ملی را دور از دسترس 

قرار داد. 

پاییِن  بسیار  سطح  شامل  فرهنگی:  عامل 
بر  مذهبی  و  دینی  تأثیرات  آگاهی،  و  سواد 
و  رواج ها  متفاوت،  برداشت های  و  فهم  مبنای 
می شود.  جامعه  در  بومی  و  قبیله یی  سنت های 
مختلفی  عوامل  بر  بنا  ملی  فرهنگ  و  روحیه 
از  ناآگاهی  جامعه،  اکثریت  بی سوادی  چون: 
زبانی،  و  قومی  ناهمگونی های  ملی،  مسایل 
مجزا  زنده گی  و  اجتماعی  ناپیوسته گی های 
هم، حضور  با  نامرتبط  دره های  و  روستاها  در 
اقوام  اکثریت  یا  و  اصلی  بدنه های  سکونت  و 
تکوین  و...،  همسایه  کشورهای  در  افغانستان 
فکر  و  روحیه  است.  نداشته  خوب  عینیِت  و 
به آگاهی عمومی و  افغانستان  وحدت ملی در 
خودجوش  مبدل نشد....           ادامه صفحه 3
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محمداکرام اندیشمند

چرا در افغانستان دولت ملی 
و مدرن شکل نگرفت؟

 

افغانستان برای این که از وضعیِت موجود بیرون شود و به کشوری 
فعال در عرصۀ سیاسی ارتقا پیدا کنـد، بدون شک به جنبش های 
موجود،  به وضعیِت  نسبت  که  جنبش هایی  دارد؛  نیاز  اعتراضی 
لحن و زباِن انتقادآمیز داشته باشند و بکوشند مطالباِت جمعی و 

همه گانی را دسته بندی کننـد. 
خود  کشور  در  ما  گذشته،  سال  سیزده  از  بیشتر  طی  متأسفانه 
و  نبوده ایم  منظم  مدنِی  اعتراضی  جنبش های  شکل گیری  شاهد 
شاید یکی از مشکالت اصلِی جامعۀ ما برای رفع کاستی ها در 

این موضوع نهفته باشد. 
تحلیل گرانی که بیشترین توجه خود را به سیاست گذاری معطوف 
دموکراتیک،  کشورهای  در  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  می کنند، 
و  می شود  منتهی  دولت  از  امتیازگیری  به  اجتماعی  ناآرامی های 
به جایی  و دست شان  دارند  قرار  موضع ضعیفی  در  که  کسانی 
و  منطقی  اقدامی  عنوان  به  را  اعتراض  استراتژی  نمی رسد، 
عقالنی، انتخاب و مطالباِت خود را از راه مسالمت آمیز و متعارف 

مطرح می کنند. 
این در حالی است که در کشورهای غیردموکراتیک، »اعتراض« 
همواره یک اقدامِ سیاسی است. اما به باور آگاهان، اعتراض به 
را  انسانی  حوزه های  سایر  و  نمی شود  محدود  سیاست  حوزۀ 
نیز در بر می گیرد. اعتراض نه تنها وسیله  یی برای بیان مطالبات 
اتحادیه ها  و  مجامع  آن  وسیلۀ  به  که  روشی ست  بل که  سیاسی، 
شکل می گیرند، ارتباطات میان مردم ارتقا و افزایش پیدا می کند 

و نوعی معنا و برداشت از » خود« ارایه می شود. 
خود  مطلوِب  جهاِن  به  می خواهند  همه  اجتماعی  جنبش های 
مقیاِس  در  را  بزرگ  و ساختارهای  تشکیالت  این رو  از  برسند؛ 
که  کاری  اولین  دیگر،  عبارت  به  و  می کنند  ترسیم  کوچک 
جنبش های اجتماعی انجام می دهند، عبارت است از ترسیم ذهنِی 

مدلی که برای شان مطلوب است. 
و  دگرگونی  به  معطوف  کوشش های  هم  اعتراضی،  جنبش های 
تغییر جامعه را شامل می شوند و هم مجموعه تالش های معطوف 
به تغییر خویشتن را در بر می گیرندـ هرچند تغییر جامعه، اولین 

و اصلی ترین هدف جنبش های اعتراضی است. 
کرده  ترازبندی  را  همه گانی  خواست های  اعتراضی  جنبش های 
استبداد  به سمِت  نمی گذارند که جامعه  انسجام می بخشند و  و 
در  در طول سیزده سال گذشته  اگر  برود.  پیش  و خودکامه گی 
بدون  قدرتمند شکل می گرفت،  اعتراضی  افغانستان جنبش های 

شک تأثیر مثبِت خود را در تحوالت کشور نشان می داد. 
حوزۀ  در  می تواند  اعتراضی  جنبش های  اثرگذاری  مهم ترین 
انتخابات و مبارزات انتخاباتی نمود پیدا کند. زیرا از دروِن جنبش 
های اعتراضی سوال های اساسِی جامعه بیرون می شود و نامزدان 
روزها  این  در  دهند.  پاسخ  باید  اولویت ها  کدام  به  که  می دانند 
می کنم،  نگاه  ملی  شورای  در  نامزدوزیران  برنامه های  به  وقتی 
بیشتر از گذشته به این باورِ اساسی دست می یابم که چه قدر ما از 
مطالبات اصلِی جامعه به دور هستیم و فکر می کنیم با روش های 

زیرکانۀ پوپولستیک می توان اذهان عمومی را تسخیر کرد. 
به  متناسب  که  دارند  را  خود  برنامه های  کدام  هر  نامزدوزیران 
می گویند  است.  شده  بیرون  حوزه  همان  از  درایت شان  و  فهم 
کرده  نامزدوزیران تالش  با  هنگام صحبت  در  رییس جمهوری 
پیراموِن  تا  بگذارد  آن ها  اختیار  در  را  اساسی  برخی خطوط  که 
همان خطوط بیانیه های خود را تنظیم کنند. اما باید اعتراف کرد 
که گفت وگوهای رییس جمهوری با نامزدوزیران نیز به هیچ وجه 

به معنای استراتژی های کالِن دولت بوده نمی تواند. 
را  خود  شخصِی  برنامه های   و  طرح ها  جمهوری  رییس  آقای 
نامزدوزیران  اختیار  در  می آینـد،  نظر  به  مطلوب  او  نظِر  از  که 
قرار می دهد و نه چیزی به عنوان نقشۀ کالِن برنامه  های سیاسی، 
به  که  جاست  این  افغانستان.  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
جنبش های اعتراضی باید توجه نشان داد؛ همان جنبش هایی که 
سوق  مردم ساالرانه  و  دموکراتیک  مناسباِت  تحکیم  به  را  غرب 

داده است. 
به  اجتماعی  جنبش  های  به  که  دارد  را  فرصت  این  افغانستان 
از  به جامعۀ مطلوب صرفًا  بیندیشد. زیرا رسیدن  صورِت دقیق 

طریق جنبش های اجتماعی میسر می گردد. 
نخبه گان جامعه همواره در رأس جنبش های اعتراضی و اجتماعی 
قرار داشته اند و امروز نیز باید نخبه گان به این مسوولیِت بزرِگ 

سیاسِی خود بیشتر از گذشته فکر کنند. 
این  است.  فروپاشی  حال  در  جدید  دولِت  و  افغانستان  جامعۀ 
فروپاشی تنها محصوِل تفکراِت متضاد و غیرمتجانِس رهبران آن 
نیست؛ بل از این جهت هم دست خوش فروپاشی شده است که 

نمی تواند مطالباِت عمومی را دریابد. 
ادامه  خود  از  انتقـاد  به  نهـاد  در  ملی  وحدِت  دولت  رهبران 
خواهند داد و هرگز به راهِ چارۀ مشکالت نخواهند رسید؛ زیرا 
جامعه آن ها را در شناخِت مطالبات و اولویت ها کمِک چنـدانی 

نکرده است.

نقش کم رنِگ جنبش های
 اعتراضی در افغانستان

ACKU



3 www.mandegardaily.com

آگاهان:

حلقاتی تالش دارند توافق نامۀ سیاسی اجرایی نشود
ناجیه نوری

فراهم سازی  تالش  در  گروه ها  و  حلقات  برخی 
شرایطی هستند که در نتیجۀ آن توافق نامه سیاسی 
زمینه  و  نشده  عملی  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 

برای تأمین منافع آنان فراهم شود.
اجرای  عدم  به  واکنش  در  حقوق دانان  از  شماری 
رییس  و  رییس جمهور  میان  سیاسی  توافقنامۀ 
 اجراییه با بیان این مطلب گفته اند: خیلی ها در صدد 
یابد  افزایش  اختالفات  تیم  دو  میان  تا  هستند  این 
برای  زمینه  تا  نشود  اجرا  سیاسی  توافقنامۀ  مواد  و 

تأمین منافع آنان فراهم شود.
برای  غنی  رییس جمهور  می گویند:  همچنان  آنان 
نقض توافقنامۀ سیاسی به قانون اساسی پناه می برد 
داکتر  و  می کنیم  عمل  قانون  مطابق  من  گویا  که 
عبداهلل هم در مقام دفاع قرار می گیرد و این مساله 
سبب شده تا مردم تصور کنند که  توافقنامه سیاسی 

اجرا نشده و نمی شود.
که  سیاسی  توافقنامه  در  حالیکه  در  آنان،  گفتۀ  به 
گرفته،  شکل  ملی  وحدت  حکومت  آن  براساس 
هردو طرف تعهد کردند تا کرسی های دولت بین دو 
تیم 50= 50 تقسیم شود؛ اما اکنون این توافق اجرا 

نمی شود و یکی از طرفین آن را نقض کرده است.
براساس توافقنامه سیاسی که حکومت وحدت ملی 
برمبنای آن شکل گرفت، رییس جمهور با دو معاون 
خود برنامه می سازند و رییس اجراییه با دو معاون 

خود شورای وزیران را رهبری می کنند.
توافق نامه، رییس جمهوری و رییس  این  مبنای  بر 
و  سیاسی  امنیتی،  کلیدی  پست های  در  اجراییه 

اقتصادی به صورت مساوی سهم دارند.
با این حال، رییس اجرایی با دو معاون خود عضو 

شورای امنیت ملی نیز هستند.
از  ماه  هفت  گذشت  از  پس  تقریبًا  اکنون  اما 
را  همدیگر  تیم  دو  هر  ملی  وحدت  عمرحکومت 
متهم به نقض و عدم اجرایی این توافقنامه می کنند.

شهال فرید استاد دانشگاه کابل و عضو اجندای ملی 
بیرون  اثرفشارهای  بر  سیاسی  توافق نامۀ  می گوید: 
شکل گرفت، نه براساس رضایت دو طرف؛ بنابراین 
توافقنامه سیاسی  اجرای  از دالیل عمدۀ عدم  یکی 

همین مساله است.
این  نقض  برای  رییس جمهور  افزود:  فرید  بانو 
توافقنامه به قانون اساسی پناه می برد و از این طریق 
اعتماد مردم را نسبت به خود جلب می کند که گویا 

من مطابق قانون عمل می کنم.
دفاع  مقام  در  هم  عبداهلل  داکتر  گفت:  همچنان  او 

قرار می گیرد و همین مساله سبب می شود تا مردم 
هم تصور کنند که  توافقنامه سیاسی اجرا نمی شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: چون در متن توافق نامه 
این مساله که داکتر غنی براساس توافقنامه سیاسی 
رییس جمهور شده است، نیامده و اکنون این صداها 
موقف  این  از  داکترغنی  بنابراین  می شود؛  بلند 

استفاده می کند.
برداشته  چنین  توافقنامه  این  متن  از  افزود:  وی 
می شود که اشرف غنی رییس جمهور براساس قانون 
اساسی است و بعد از به قدرت رسیدن، توافق کرده 

که پست اجراییه به وجود بیاید.
با گذشت ملی این  بانو فرید، داکترعبداهلل  به گفتۀ 
بحران  از  را  افغانستان  و  کرد  امضا  را  توافقنامه 
ملی نجات داد؛ اما هیچگاه تصور نمی کرد که این 

گذشت به زیان او تمام خواهد شد.
داکتر  هم  تا  است  نیاز  هم  اکنون  ولی  گفت:  او 
عبداهلل و هم اشرف غنی هردو طرف گذشت کنند 

تا افغانستان با بحران مواجه نشود.
دانشکدۀ  استاد  کوهستانی  جعفر  حال،  همین  در 
زیاده خواهی های  می گوید:  کابل  دانشگاه  حقوق 
بعضی ها و این که یک جانب می خواهد باالی طرف 
مقابل اعمال نفوذ داشته باشد، توافقنامه سیاسی را 

نقض می کند.
تاکید کرد: درحالی که در توافقنامه سیاسی که  وی 
گرفته،  شکل  ملی  وحدت  حکومت  آن  براساس 
هردو طرف تعهد کردند تا کرسی های دولتی بین دو 

تیم تقسیم شود؛ اما اکنون دیده می شود که این تعهد 
و توافق اجرا نمی شود.

جایگاه  سیاسی  توافق نامه  افزود:  کوهستانی  استاد 
قانون اساسی را دارد؛ زیرا در قانون اساسی ریاست 
دو  توافق نامه سیاسی  در  و  طبقه یی  جمهوری یک 
طبقه یی شد؛ بنابراین باید هر دو طرف به آن پای بند 

باشد؛ اما متاسفانه چنین نیست.
افراد و گروه ها عمداً شرایط را  او: بعضی  به گفتۀ 
طوری فراهم ساخته اند تا توافق نامه سیاسی میان 
دو تیم عملی نشود تا شرایطی فراهم شود که منافع 

آنان را تامین کند.
این  درصدد  خیلی ها  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 
هستند تا میان دو تیم اختالفات افزایش یابد و مواد 
توافقنامه سیاسی هم اجرا نشود تا زمینۀ تامین منافع 

خود و گروه شان فراهم شود.
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  از  پس 
گذشته به دلیل تقلبات گسترده جنجال ها میان تیم 
تحول و تداوم و اصالحات و همگرایی تقریبًا شش 
ماه طول کشید و باالخره پس از تنش های زیاد یک 
شکل  سیاسی  توافقنامه  براساس  توافقی  حکومت 

گرفت.
براساس این توافقنامه اشرف غنی رییس جمهور و 
داکترعبداهلل رییس اجراییه اعالم شد و براساس این 
تقسیم   50  ،50 تیم  دو  میان  قدرت  باید  توافقنامه 

شود.

رییس جمهور:

 رویکرد کنونی در سیستم تدارکات وزارت دفاع نباید ادامه یابد

رییس  غنی  اشرف  محمد  ریاست  تحت 
هفته وار  جلسۀ  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
ارگ  در  گذشته  شب  تدارکات  ملی  کمیسیون 

دایر گردید.
در این جلسه که داکتر عبداهلل عبداهلل و سرور 
دانش نیز حضور داشتند، قراردادهای مربوط به 
وزارت های دفاع، معارف، انرژی و آب، ، فواید 
ادارۀ  عامه و تحصیالت عالی، ریاست عمومی 
امور، شرکت برشنا و ستره محکمه مورد بررسی 

قرار گرفتند.
این جلسه  در  ارگ، همچنان  خبرنامۀ  براساس 

تدارکات  کمیسیون  معیاری  فورم  و  طرزالعمل 
قرار  بحث  مورد  بیشتر،  مؤثریت  جهت  ملی 

گرفت.
نکات  مراعات  بر  این که  ضمن  جمهور  رییس 
اساسی و الزم در اجراآت تدارکاتی تأکید نمود، 
منظور  به  که  داد  هدایت  معارف  وزارت  به 
و  داخلی  مطبعه های  و  شرکت ها  از  حمایت 
پروسه های  در  آنان  رقابت  ظرفیت  بلندبردن 

قراردادها، تالش نماید.
ارزیابی  ایجاد ظرفیت  بر  رییس جمهور کشور 
کار متخصصین و مشاورین خارجی در ادارات 

کشور، به ویژه وزارت انرژی و آب در تطبیق 
پروژۀ کاسا 1000 تاکید نمود و به شرکت برشنا 
هدایت داد تا سیستم مدیریت خود را سر از نو 
اطمینان  آن  نتایج  از  نموده،  بازرسی  و  تفتیش 

دهد.
رییس جمهور غنی مبلغ 47 میلیون افغانی صرفه 
ریاست عمومی  قرارداد  از 10  در کمتر  جویی 
اداره امور  نسبت به سال گذشته را تمجید کرد.
رییس جمهور غنی گفت که باید در قراردادهای 
حفظ  برای  خاص  بودجه  عامه  فواید  وزارت 
در  شود،  گرفته  نظر  در  سرک ها  مراقبت  و 
بلند  بر  عالی  تحصیالت  وزارت  قراردادهای 
بردن کیفیت اقالم اعاشوی لیلیه ها توجه بیشتر 
صورت گیرد و همچنان در قرارداد های وزارت 

دفاع ملی شفافیت الزم بوجود آید.
رییس جمهور در اخیر این جلسه گفت که ما 
هیچ وقت اجازه نخواهیم داد تا روند خدماتی 
و اکماالتی وزارت دفاع ملی با سکتگی روبرو 
شود، اما اصالحات در سیستم تدارکات وزارت 
دفاع ملی یک امر الزمی بوده و رویکرد کنونی 

نباید ادامه یابد.

چرا در افغانستان دولت...
اگر گاهی از روحیۀ ملی و وحدت ملی در سطح افکار عمومی 
به صورت  خارجی  هجومِ  وقوع  زمان  در  تنها  می رود،  سخن 
استبدادپذیری،  می گیرد.  قرار  توجه  و  بحث  مورد  عاطفی 
بی تفاوتی در برابر پدیده های خوب و بِد سیاسی و اجتماعی، 
افغانستان است.  بخشی دیگر از شاخصه های فرهنگی جامعۀ 
از  یکی  عامه،  افکار  و  اذهان  در  فرهنگ  این  غلبۀ  و  حضور 
موانع در جهت تشکیل دولت-ملت و ایجاد جامعۀ شهروندی 

است. 

تصویر ناروشن از ارزش ها و منافع مشترک ملی: ارزش های 
ارزش هویت های  تمام  از  فراتر  ارزش هایی  ملی،  مشترک 
اجتماعی  و  سیاسی  دینی -مذهبی،  زبانی،  قبیله یی،  قومی، 
شمرده می شود. اما ارزش ها و منافع مشترک ملی در افغانستان 
تعریف ناشده و توافق نایافته باقی مانده اند. تعدد گروه های قومی 
قیدوبسِت  در  ماندن  آن ها،  ناهمگوِن  و  زبانی، حیات مجزا  و 
تثبیِت  و  معرفی  در جهِت  مانعی  قومی،  و  قبیله یی  سنت های 

ارزش و منافع ملِی مشترک شمرده می شود. 

عامل زبانی: تنوع و تعددِ زبان در افغانستان یکی از چالش های 
است.  دولت-ملت  شکل گیری  و  ملت سازی  در  مهم  بسیار 
یک  زبان  هرچند  می کند.  جدا  هم  از  را  آدم ها  زبان،  تفاوت 
امر اکتسابی است، اما زبان در افغانستان بیشتر با قومیت پیوند 
یافته و به عنوان یک عنصر تأثیرگذار در ملت سازی و تشکیل 

دولت-ملت نقش ایفا می کند. 

سنِی  مسلمان  افغانستان  مردم  اکثریت  هرچند  مذهبی:  عامل 
حنفی مذهب اند، اما اقلیت شیعۀ دوازده امامی و شیعۀ اسماعلیه 
اختالف  می دهد.  تشکیل  را  افغانستان  جامعۀ  از  بخشی  نیز 
شکل گیری  و  ملت سازی  در  شیعه  و  سنی  فرقۀ  دو  تاریخی 
دولت-ملت در افغانستان در مقاطِع مختلف نقش منفی بازی 

کرده است. 

مختلف  قبایِل  و  اقوام  از  افغانستان  جامعۀ  اجتماعی:  ساختار 
با زبان های متفاوت و حتا مذاهب متعدد تشکیل یافته است. 
اقوام و قبایل در این کشور دارای سنت ها و رواج های مختلف 
و متفاوت هستند. این ساختار در شرایط عقب مانده گی فکری 
و سطح بسیار پایین سواد و آگاهی، به تشتت و تفرِق بیشتِر 
جامعه چه در سطح عام و چه در سطح خواص انجامیده است. 
زیرا سنت و فرهنگ قبیله یی اقوام در تقابل و تعارض با هم 
قرار می گیرند و مانع تکوین فرهنگ ملی می شوند. حتا ساختار 
اجتماعِی شهرها به خصوص پایتخت نیز ساختاری قومی است. 

عمدتًا شهرها میان اقوام تقسیم شده است. 
افغانستان،  در  قومی  ساختار  از  ناشی  چالش های  از  یکی 
است.  ساختار  این  از  سیاسی  گروه های  و  رهبران  بهره گیری 
این رهبران سیاسی  پیوسته  افغاستان،  قومی بودن سیاست در 
را به استفادۀ ابزاری از قومیت می کشاند. آن ها سعی در تداوم 
از مردم  به عنوان رهبر قومی  تا  بودن سیاست می کنند  قومی 
بسازند.  قدرت  و  مشروعیت  منبع  را  قوم  و  کنند  استفاده 
بنابراین، قومی شدِن سیاست در افغانستان مانع و چالشی عمده 

در مسیر دولت-ملت سازی به شمار می آید. 

بنیاد  در  ناتوانی های عمیق  و  اقتصادی  فقر  اقتصادی:  عوامل 
اقتصادی، از موانع جدی دولت-ملت سازی در افغانستان است. 
فقر اقتصادی و کمبود منابع مالی، دولت های افغانستان را در 
چنان که  داده؛  قرار  خارجی  کمک های  به  دایمی  وابسته گی 
می شود.  منجر  دولت  فروپاشی  به  پیوسته  کمک ها  این  قطع 
امیرعبدالرحمن، حبیب اهلل خان و امان اهلل خان و نادرخان همه 
نیز  بودند. ظاهرشاه و داوودخان  بریتانیا وابسته  به کمک های 
به کمک اتحاد شوروی وابسته بودند و نتیجۀ این وابسته گی، 
انجام دو کودتای نظامی سال 1973 و 1978 از سوی هواداران 
و  دارد  ادامه  تا حال  نوزدهم  قرن  از  این وضع  بود.  شوروی 
دولت آقای غنی و عبداهلل نیز شدیداً به کمک خارجی ها وابسته 

است.

عنوان  به  افغانستان  خارجی  بُعد  از  جغرافیایی:  موقعیت 
و  تزاری  روسیۀ  استعمارِی  قدرِت  دو  میان  حایل  کشوری 
ایاالت  سپس  و  بریتانیا  استعمار  و  بلشویکی  روسیۀ  سپس 
متحدۀ امریکا، پیوسته در میداِن بازی و رقابِت آن ها قرار داشته. 
همراهِی کشورهای متحِد منطقه یِی قدرت های رقیِب بین المللی 
در بازی و رقابت بر سِر افغانستان، در بی ثباتی سیاسِی کشور 
نقش بارز داشته است. درحالی که ثبات سیاسی از عناصر اصلِی 

دولت-ملت سازی محسوب می شود. 
برای دولت- نیز  داخلی  بُعد  از  افغانستان  ساختار جغرافیایی 

ملت سازی چالش زا و دشوارآفرین است. موقعیت کوهستانی 
و  کوهستان ها  دره های  میان  در  کشور  پراکنده گِی جمعیِت  و 
در  را  ملت  تشکیل  پدیدۀ  هم،  از  جدا  و  روستایی  زنده گی 

افغانستان بیشتر از بیش غیرقابل دسترس می نمایاند. 
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غالم محمد محمدی
در  کشوری ست  یمن 
که  آسیا  قارۀ  جنوب غرب 
در شمال و شمال شرِق آن، 
عمان  و  عربستان  سعودی 
قرار دارد و از استقامت های 
محاط  و شرق  جنوب غرب 
استناد  به  است.)1(  آب  به  
حدود  جغرافیایی،  اطلس 
یمن  مردمِ  درصد   99
باقی  و  سنی  آن ها  درصِد   60 این میان،  از  و  مسلمان 
شیعه مذهب اند. از نظر نژادی 92 درصد عرب، بیش از 
3 درصد سومالی، 1 درصد سیاه پوست و بقیه مربوط 
کیلومتر  555هزار  دارای  یمن  استند.  نژادها  سایر  به 
مساحت است و به  استناد آمار سال 2004، 20 میلیون 
و 700هزار جمعیت دارد.)2( کشوری که در آغاز قرن 
شانزدهم به  تصرِف ترک های عثمانی درآمد و در سدۀ  
و  کرد  نفوذ  آن  جنوِب  در  بریتانیا  استعمار   نوزدهم 
بخش هایی از آن نیز زیر سلطۀ مصر قرار گرفت. سلطۀ 
ترک های عثمانی در سال 1872 بر یمن شمالی مسلم 
ادامه  شد و تا جنگ نخست جهانی)1914 - 1918( 
یافت. استعمار بریتانیا در سال 1839 عدن و مربوطاِت 
آن را مکمل اشغال کرد و تا اوایل قرن 20 سراسر یمن 
تحت الحمایۀ  آن  را  امارت های  و  تصرف  را  جنوبی 

خویش ساخت.)3(
در جریان چهار سال جنگ نخست جهانی، هنوز هم 
عثمانی ها بر یمن شمالی تسلط داشتند، اما از متن آن 
در سال 1918 دولت شاهی مستقل یمن شمالی )غالبًاً 
استعماری  دولت  آمد.  به وجود  حوثی ها(  زیست بوم  
به   را  شمالی  دولت  یمن(  جنوب  بر  )مسلط  بریتانیا 
رسمیت نشناخت و درصدد اشغال یمن شمالی برآمد، 
گردید  مجبور  شده  ناکام  مقاومت حوثی ها  بر  اثر  اما 
را  یمن  دولت شمالی  قراردادی  در سال  1934 طی 

رسمیت بشناسد.)4(
یمن  )پایتخت  عدن  درحالی که  بریتانیا  استعمار 
کرده  مبدل  خود  نظامی  بزرگ  به  پایگاه  را  جنوبی( 
بود، در سال1937 رسمًا آن را مستعمرۀ خویش اعالم 
میان رژیم های  تا در  آن شد  بر  کرد و درسال 1959 
جنوب  »فدراسیون  خود  عربی  جنوب  تحت الحمایۀ 
عربی« را ایجاد نماید که سه سال بعد در )1962( به  
ایجاد این فدراسیون موفق گردید. اما جنبش های ضد 

استعماری در حال اوج گیری بودند.)5( 
به رهبری  جنوبی  یمن  مبارزین   1963 اکتوبر   14 در 
انگلیس  استعمار  علیه  را  گسترده یی  قیامِ  ملی،  جبهۀ 
آغاز کردند. در 30 |11| 1969 حکومت استعماری 
جمهوری  نظام  و  سرنگون  جنوبی  یمن  در  انگلیس 
مستقر شد و در سال 1970 به »جمهوری دموکراتیک 
و  گردید  مسما  سوسیالستی  گرایش  با  یمن«  مردم 

دشمنی غربی ها علیه این کشور جدی تر شد.)6( 
تا  استقالل(  )حصول   1918 سال  از  شمالی  یمن  در 
1962 نظام شاهی برقرار بود، همچنین جنبش های ضد 
پیشوایان  به حیث  شاهی اوج می گرفت و »حوثی ها« 
مذهبی زیدیه قدرت در این کشور را به عهده داشتند. 
در انقالب 26 دسمبر 1962 نظام شاهی سرنگون شد 
بنیادگرای  سنی های  آمد.  روی  کار  جمهوری  نظام  و 
مذهبی، قدرِت بیشتر یافتند و زیدی ها ناخرسند شدند.

)7(
در  سعود  آل  خانوادۀ   1970 تا   1962 انقالب  از 
و  نظام  دشمن  آزادی،  دشمن  که  سعودی  عربستان 
امور  در  هشت سال  مدت  بودند،  اجتماعی  عدالت 
سرسخِت  مخالفان  از  و  دخالت  یمِن  شمالی  داخلی 
در  این که  تا  کردند.  حمایت  جمهوری،  نظام  مسلح 
سال 1970 بر  اثر مداخلۀ دولت سعودی و  استعمار 
غرب، طی کودتای نظامی، نظام  جمهوری منحل شد 
ادارۀ استبدادی را به دست گرفت و  و شورای نظامی 
در 1978 پس از هشت سال استبداد نظامیان طرف دار 
سعودی، دوباره نظام جمهوری به رهبری علی عبداهلل 

صالح به وجود آمد.)8(
به دنبال فروپاشی جماهیر شوروی، نظام    های متمایل به  
پِی دیگر در جهان مضمحل گردید،  یکی  سوسیالیزم 
فشار  زیر  نیز  جنوبی  یمن   مردمی  دموکراتیِک  نظام 
نمود،  سقوط  دولت سعودی  و  استعماری  کشورهای 
حمایِت  در  صالح  عبداهلل  علی   به رهبری  شمالی ها 
بیرونی ها ابتکار اتحاد یمن  را به دست گرفته، در سال 
1990-5-22 اتحاد دو یمن )شمالی  و جنوبی( تأسیس 
شد و دولت واحد »جمهوری عربی یمن« به وجود آمد.

)9(
بر  اما  بود،  زیدی  خود  صالح  عبداهلل  علی  هرچند 
زیدی  مذهبی  خانوادۀ  پیشوایان  از  یکی  مخالفت   اثر 
استبدادی  ضدحکومت  بر  زیدی ها  »حوثی«،  به نام 

علی  عبداهلل صالح متحد گردیده به مبارزه برخاستند و 
درسال 2004 وارد مبارزۀ مسلحانه علیه دولت مرکزی 
یمن شدند، »صالح« آن ها )زیدی  های هم مذهب خود 
اقدام  آن ها  به سرکوب شدید  تروریست خوانده،  را( 

کرد و هزاران تِن آن  ها را به قتل رساند.
است،  شده  مسما  عربی«  » بهار  به  که   2010 سال  در 
در کشور عربی یمن نیز علیه علی  عبداهلل صالح قیام 
سال   32 از  پس  کشور  از  صالح  و  گرفت  صورت 

حکم روایی فرار کرد.)10(
هرچند در یمن عبِد ُربه منصور هادی به  قدرت رسید، 
اما حوثی ها دارای قدرت و نفوذ بیشتری شدند؛ زیرا 
دولت مرکزِی »هادی« توان اعمال قدرت را نداشت. 
حوثی ها،  چون:  هادی  منصور  مخالف  نیروهای 
صالح  عبداهلل  طرف دار  نیروهای  و  جنبش  انصاراهلل 
رییس جمهوری مخلوع و فراری و گروه های دیگری 

که هرکدام اهدافی خاص داشتند، علیه او متحد شده، 
در سپتمبر 2014 »صنعا« پایتخت یمن را متصرف و در 
جنوری سال 2015 وارد کاخ ریاست جمهوری یمن 
شدند. حوثی ها که گاهی طرف دارِ خودگردانِی مناطق 
گرفته اند،  را  کشور  پایتخت  که  حاال  بودند،  خویش 

آرزوی رهبری کل  یمن را دارند.)11(
هادی  منصور  شدند،  پایتخت  نزدیک  حوثی ها  وقتی 
پایتخت را به  شهر »صنعا« )پایتخت یمن  جنوبی سابق( 
نزدیک صنعا شدند،  که حوثی ها  زمانی   و  کرد  منتقل 

وی به  عربستان سعودی گریخت.
بزرِگ  کشورهای  حمایت  تحت  سعودی  عربستان 
استعماری وقتی نفوذ خود را در منطقه به خطر دید و 
نگران سرایت افکار آزادی خواهانه به کشور خود شد، 
در همکاری با تعدادی از کشورهای عربی و کشورهای 
استعماری غیراسالمی ارتش 150 هزار نفری را برای 
مداخله در یمن آماده کرد و حمالت نظامی بر صنعا 
را آغاز کرد که تا کنون صدها کشته و مجروح به جا 

گذاشته است.
تا   1970 سال  از  متحده  ایاالت  رسانه ها،  گزارش  به  

  2 0 0 0
سعودی  عربستان  به  را  فراوانی  خوشه یی  بمب های 
مردم  سِر  بر  را  آن ها  سعودی   حاال  و  است،  فروخته 
سعودی  دولت  عمل  این  می ریزد.  یمن  مسلمان 

»جنایت جنگی« خوانده شده است.
به گزارش سخنگوی نیروهای سعودی: اگر انصاراهلل و 
نیروی های  علی  عبداهلل صالح تسلیم هم شوند، آن ها به 

حمالت شان در یمن ادامه خواهند داد.)12(
حوثی ها چه کسانی هستند و چرا پای ایران به  میان 

آمده است؟
حوثی  ها پیروی فرقۀ مذهبِی زیدیه اند. زید فرزند علی 
سجاد  امام  و  بود  سجاد  امام  به  معروف  حسین  بن 
در سال 94  که  می باشد  شیعیان جهان  امام  چهارمین 
هـ  ق به  دستور ولید بن عبدالما لک اموی مسموم شد و 

به  شهادت رسید. 

زید بن علی از خانواده و اهل بیت پیغمبر بزرگ اسالم 
به  دربار  بارها  سیاسی  فشارهای  زیر  که  بود  )ص( 
می کوشید  وی  شد.  برده  اموی  عبدالملک  بن  هشام 
هشام را نصیحت کند تا از ظلم و فسق و فجور دست 
بردارد، اما موثر واقع نشد. او را یک بار از کوفه نیز 
اخراج کردند، ولی به  اثر نامه های پی در پی کوفیان به 
 کوفه برگشت و در سال 122 هـ ق علیه دولت فاسد 
و مستبد هشام اموی قیام را آغاز کرد؛ زیرا موصوف 
یک  هفته قبل از موعد معین شده قیام را آغاز کرده بود 
و گروه هایی که به  وی وعدۀ همکاری در قیام را داده 
با  شکست  نرسیدند. حرکت زید  به وقت الزم  بودند، 
مواجه گردیده، خود و یارانش پس از سه  روز مقاومت 

مانند یاران امام حسین شهید شدند.)13(
پیروان زید بعدها فرقۀ مذهبی یی به نام »زیدیه« ایجاد 
کردند. طرف داران فرقۀ زیدیه بیشتر در یمن شمالی و 
از جملۀ شیعیاِن 12  آن ها  دارند،  ایران حضور  شمال 
متعددی  فرقه های  دارای  نیستند. مذهب شیعیه  امامی 
اسماعلیه...  غالیه،  افتحیه،  کیسانیه،  زیدیه،  مانند 
»منصور  فرار  از  بعد  یمن  رابطۀ  وقتی  است.)14( 

خراب  سعودی  به ویژه  همسایه  کشورهای  با  هادی« 
سعودی  دولت  حلقۀ  شامل  عربی  کشورهای  و  شد 
سفارت خانه های خود را در یمن بستند، رابطۀ حوثی ها 
میان  شد،  نزدیک تر  و  بیشتر  ایران  اسالمی  دولت  با 
صنعا و ایران خطوط هوایی ایجاد و تهران به حمایِت 

آن ها پرداخت. 
 

چرا داکتر اشرف غنی کاسۀ داغ تر از آش برآمد؟
از لحاظ سیاسی، دو تیِر کاماًل خطا از تفنگ داکتر غنی 
که دانشمندی جهانی نیز خوانده شده، برآمده و درایِت 

سیاسِی دولِت وی را به باد داده است.
تیر نخست در امریکا رها شد، آن جا که گفت: از طالبان 
باید معذرت خواهی شود. یعنی این که مردم از کسانی 
و  قتل  ترور،  مرتکب  آن ها  علیه  است  سال   21 که 
کشتار، انفجار، انتحار، سربریدن، سوزانیدن... می شوند، 
ناپال در  معذرت بخواهند. این تیر هوایی مانند بمبی 
جامعه منفجر شد و از زمین و آسمان، مردم این سخن 

را تقبیح کردند.
و  لشکرکشی  با  رابطه  در  ارگ،  از  خطا  تیر  دومین 
تجاوز آشکارِ نظامی عربستان  سعودی بر کشور مستقل 
یمن رها شد. آقای داکتر غنی از تجاوز سعودی باالی 
یمن حمایت کرد و موجب عصبانیت مردم افغانستان 
شد. تحلیل گران و آگاهان، این اظهارت ارگ نشینان را 
محکوم و با  آن مخالفت کردند. زیرا هیچ کشوری به 
و دولت  مردم  تا  است  نکرده  تجاوز  حرمین شریفین 
که  می شود  معلوم  بگیرند.  موضع  آن  علیه  افغانستان 
می رود.  خودکامه گی  سوی  به  غنی  داکتر  دولت 
چشیده اند،  بارها  را  تجاوز  تلِخ  طعم  افغانستان  مردم 
مدیوِن  را  خود  امروزِ  قدرِت  که  وی  تیم   و  غنی  اما 
حمایِت مستقیِم مالی و سیاسِی سعودی اند، می خواهند 
عربستان  دولت   به  یمن،  علیه  تجاوز  از  حمایت  با 
می تواند  که  خوش خدمتی یی  کنند؛  خوش خدمتی 

افغانستان را به تباهی سوق دهد.
حوثی ها برای این قیام چه توجیهی دارند؟

پیغمبر و مدافع  بیت  پیروان اهل  زیدی ها که خود را 
و  فاسد  حاکمیِت  به   واکنش  در  می خوانند،  عدالت 
اما  کردند،  قیام  صالح  علی  عبداهلل  32سالۀ  استبدادی 
اتحاد  یک  در  صالح  عبداهلل  حامیان  حاال  متأسفانه 
گذشته  در  که  آن ها  د ارند.  قرار  آن ها  کنار  سیاسی 
حاکمیت  خواهان  حاال  بودند،  خودمختاری  خواهان 
زید ی های  دیگر  همراهاِن  از  هستند.  یمن  سراسِر  بر 
جنگ  در  آب دیده  جنبشی  انصاراهلل؛  جنبش  حوثی، 
سعودی  عربستان  دولت   2009 سال  در  زیرا  است. 
مرزی  مناطق  در  صالح  عبداهلل  دولت  با  همکاری  در 
عربستان و یمن اقدام به سرکوبی انصاراهلل نموده بود. 
اما این بار شرایط متفاوت تر است. حوثی  های انقالبی، 
نزدیک  ارتشی  گروه های  و  مردمی  انقالبِی  کمیته های 
سعودی  و  دارند  خود  با  را  »زیدی«  صالح  عبداهلل  به 
به شدت نگران قدرت گرفتِن شیعیان زیدی در یمن و 
حضورِ 20درصدی شیعیان در داخل عربستان سعودی، 
حزب اهلل  جنبش  به ویژه  عربی  کشورهای  و  بحرین 
و  این جنبش ها  کردن  متالشی  مسلمًا  است.  لبنان  در 
ایجاد  شاید  اما  است؛  دشوار  سخت جان  گروه های 
جایگاه دوباره برای منصور هادی در دولت یمن یکی 

از گزینه ها باشد.
به هر صورت، بر پایۀ ادبیات سیاسی و منطق سیاسی، 
حمله به یمن یک تجاوزِ آشکار است و دولت سعودی، 

متجاوز اصلِی این میـدان شناخته می شود.
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ابدین پاپی
                     بخش دوم

سارتر زیبایی فی نفسه و ذات زیبایی را برای هنر زیباتر 
قلمداد می کند.  زیبایی روساخت در هنر  از  مفیدتر  و 
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  کانت  ایمانوئل  دارد.  قرار  مفکر  نیز 
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 
استوار است  نظر  این  بر  کانت  رانده است.  آن سخن 
که میان زیباشناسی و اخالق رابطۀ موثقی وجود دارد 
می کند.  تجویز  اخالق  با  را  زیباشناسی  بودن  وثیق  و 
مسالۀ تخیل، ذوق، لذت، و رنج و خالقیت هنرمند نیز 

از محورهای زیباشناسی کانت است. 
الپوجاد نیز از دیگر صاحب نظران در حوزۀ زیباشناسی 
است.  همگام  کانت  با  زیباشناسی  دربارۀ  وی  است. 
چه این که می گوید: »نیازی به واژه ها نیست، خود لکۀ 
رنگ همه چیز را می گوید«. وی هنر را صاحب زبان 
نمی داند. بدین سان که می گوید: »هنر، یک زبان نیست. 
نشانه ها  و  نمادها  طریق  از  فقط  ما  که  نیست  درست 
رابطه برقرار کنیم. الپوجاد تعهد دیگری به هنر دارد. 
وی نه از راه فیگوراتیو )هنر پیکرنما( بلکه روی ماهیت 
و وسعت قلمرِو هنر نقاشی تأکید دارد و ارتباط میان 
انسان و دنیا را نقاشی می کند. وی بر این اعتقاد راسخ 
است که زیبایی فقط موضوع هنر نیست، بلکه گوشت 
نگاه  بنابراین  است.  هنر  موجودیت  همۀ  و  خون  و 
معناگرای 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 
این دو مشترک  محوریت بحث در مورد هنر را میان 

ساخته است.

۲ـ اقسام زیبایی
الف( زیبایی طبیعی پایه 

ب( زیبایی مصنوعی پایه 

الف( زیبایی طبیعی پایه 
زیبایی گفته می شود که فی نفسه  آن  به  زیبایی طبیعی 
شامل  مقوله  این  در  طبیعت  دارد.  وجود  طبیعت  در 
که  چهارگانه یی  موالید  است.  هستی  چهارگانۀ  موالید 
موجودیت وجود را به اثبات رسانده اند. به عنوان مثال: 
... که  انسان، کوه، دریا، رود، جنگل، خورشید، ماه و 
نیز  آن ها  ساختار  در  البته  و  زیبایی اند  دارای  فی نفسه 
زیبایی  فرآیندی  به چنین  بنابراین  است.  نهفته  زیبایی 
طبیعی پایه می گویند. لذا اکثر هنرهای رئال از تابلوی 
پایه  زیبایی  از   ... و  موسیقی  و  شعر  تا  گرفته  نقاشی 
تبعیت می کنند. چرا که پیامد زیبایی طبیعی را این قلم 
»تکرار« می نامد. تکرار همان نقاشی و یا تصویر کردن 
یک شی و یا حتا یک انسان است که قباًل توسط نقاشان 
زبردست صورت می گرفت و اکنون نیز عکاس جای 
هنرهای  دیگر  و  شعر  در  ولی  است.  گرفته  را  نقاش 
زیبایی  می گیرد.  صورت  دیگری  انحای  به  هفتگانه، 
طبیعی تکرار همان زیبایی به شمار می آید که هنرمند 
نقاشی های  مثال:  به عنوان  را تکرار می کند.  معنا  عین 
با تبعیت کامل از  رئال که مصداقی بارز از طبیعت و 
لذا در  تکرار است.  زیبایی  نوعی  نمایاند،  آن رخ می 
یا  طبیعی  زیبایی  گفت  می توان  کلی  جمع بندی  یک 
را  شرایط  که  است  زمینه یی  و  بستر  عنوان  به  بنیادی 
تکرار  با  توام  رئالیسم  هنری  جهت  در  هنرمند  برای 

فراهم می کند.

ب( زیبایی مصنوعی پایه 
زیبایی مصنوعی پایه به آن نوع زیبایی اطالق می شود 
که در بستر ذهن شکل می گیرد و امروزه به آن دنیای 
ذهنی می گویند. این دنیای مصنوعی پایه با پشتوانه یی 

انسان تولید  به نام فکر و مفکر بوجود می آید. فکر را 
می کند و همین تولید فکر اگر دارای کارکرد و کاربردی 
می شود.  مفکر  به  تبدیل  زمان  مرور  به  باشد،  عمیق 
مفکر کسی است که دارای افکار جنگ آسا و فرارونده 
رجوع  فکر  اقتباس  جهت  در  آن  به  می توان  و  است 
می تواند  مفکر  همین  زوایایی  در  یا  و  کرد 
متفکرانه  نگاهی  با  که  باشد  طبیعت 
به نام  صاحب نظری  جانب  از 
انسان به وجود می آید. 
ین  ا بر بنا

یی  یبا ز
به  پایه  مصنوعی 

می شود  اطالق  زیبایی یی 
و  است  بشر  دست  ساختۀ  که 

دنیای  از  متفکر  را  آن  کاراکترهای  اغلب 
ذهنی اقتباس می کند. به عنوان مثال: یک تابلوی 

سورئال که از جانب یک نقاش تصویر می شود، نوعی 
زیبایی مصنوعی است که خالق آن هنرمند است. حال 
پیامد همین زیبایی مصنوعی، معانی و مفاهیمی است 
که به ذهن مخاطب منتقل می شود و رفتارهایی هنری را 
برای آن ایجاد می کند. این رفتارهای هنری که از بستر 
زیبایی مصنوعی و یا همان تابلوی سورئال و یا شعری 
سورئال تراوش می کند را می توان زیبایی مصنوعی از 
جنس تقلید برشمرد. یعنی فرق بین تکرار در زیبایی 
در  که  است  این  مصنوعی  زیبایی  در  تقلید  و  طبیعی 
اصلی  معنای  تکرار  همان  تکرار  کار  طبیعی  زیبایی 
طبیعت است و به تعبیری هنرمند همان چیزی که وجود 
دارد را تکرار می کند؛ ولی در زیبایی مصنوعی هنرمند 
زیبایی های  ویژه گی های  هنرمند  یعنی  است،  مقلد 
مصنوعی را به تصویر می کشد. به نوعی می توان گفت 
هنرمند یک تشریح ساز است نه تکرارساز؛ چون کارش 
بیان کردن ویژه گی های زیبایی مصنوعی پایه است. ولی 
در زیبایی طبیعی هنرمند بیان گرا نیست، بلکه تکراری 

بدون تشریح و بیان را عنوان می دارد.

3ـ رویکردی به نظر و منظر در مقولۀ زیباشناسی

جهان  دو  در  زیباشناس  که  پنداشت  چنین  می توان 
زیست می کند؛ یا در جهان عینی است و یا جهان ذهنی. 
البته جهان اسطوره یی نیز از دیگر جهان هایی ست که به 
جهان ذهنی نزدیک تر است. به نظر می آید که شاهنامۀ 
فردوسی تنها در جهان ذهنی اتفاق نیفتاده، بلکه تلفیقی 
با رهیافتی که  لذا  از جهان ذهنی و اسطوره یی است. 
مبحث  وارد  می توان  شد،  گشوده  مبحث  آغاز  برای 
اصلی شد. نظر و منظر از دو مولفۀ فرارونده به شمار 

می آیند که در هر سه جهانی که در باال بدان ها اشاره شد، 
موثر افتاده اند. چه این که با رویکردی معرفت شناسانه 
درمی یابیم که این دو واژه هم ابژه هستند و هم سوژه 
و در جهت شناختن هرچه بیشتر خود حالتی گونه گون 

نیز به نمایش می گذارند. 
نظر از لحاظ لغوی به معنی نگاه و نگریستن است، ولی 
از حیث مفهوم فرآیندی است که مقولۀ منظر را در بر 
می گیرد. نظر به سه نوع تقسیم می شود: نظر وجود، - 
نظر خاص و نظر عام. نظر وجود نظری است که تمام 
کائنات طبیعی و مافوق طبیعی را در برمی گیرد و از آن 
به عنوان منظر نیز یاد می شود. خداوند یزدان هم نظر 
منظری  خود  آفرینش  جهان  چون  منظر.  هم  و  است 
است.  آمده  به وجود  نظر حق  از جانب  که  است 

نظر خاص به نظری 

که  می شود  گفته 
سعت  و

ش  نظر
پایین تر از نظر وجود 

به  آن  از  تبعیت  با  و  است 
شامل  بیشتر  نظر  این  می آید.  وجود 

فالسفه و عرفاست که عرفان نظری و عملی 
را طی می کنند و به عین الیقین می رسند. لذا این نوع 

نظر می تواند در فلسفه نمایان شود و یا در هنر و... .
افق دید آن محدود  نیز دیگرنظری است که  نظر عام 
است و بیشتر در زنده گی عامیانۀ مردم تعریفی به خود 
می گیرد. بنابراین فرق بین نظر خاص و عام در عمق و 
وسعت این دوست. چه این که نظر خاص فراتر از خود 
می رود و منظرهایی متفاوت را متولد می سازد ولی در 

نظر عام افق دید بیشتر طولی است نه عرضی.
منظر از مکان می آید و به کسی یا چیزی گفته می شود 
که می توان از آن نظرهایی مفید و سازنده را در ابعاد 
مختلف تزریق نمود. بنابراین این منظر می تواند منظر 
این  با  اجتماعی.  منظری  یا  و  طبیعی  یا  و  باشد  الهی 
تفاسیر، زیباشناسی در همۀ زوایا از نظر و منظر تزریق 

می کند و هر زیبایی را باید از طریق این دو مورد وارسی 
قرار داد. متفکر با بهره گیری از نظری زیبا سعی بر آن 
دارد تا خصایص زیبای خود ر از منظر طبیعت اقتباس 
نماید. لذا بدون بستری به نام منظر، نظر بی معناست. چه 
این که حرف »بر« در میان نظر و منظر بسیار مهم است. 
چون وقتی نظر می اندازیم، در واقع آن چه به ذهن متبادر 
می شود، نظر بر منظر است. به بیانی دیگر، »بر« همان 
می شود.  داده  سوق  آن  سمت  به  نظر  که  است  منظر 

و  عاشقانه  یا  و  عرفانی  غزلی  مثال، سرودن  عنوان  به 
را  اجتماعی  یا  و  عاشقانه  عارفانه  بستری  اجتماعی، 
می طلبد تا بتوان خیال خود را در این بستر فرود آورد. 
زیرا که وقتی می گوییم درون مایۀ شعر عاشقانه است 
از  درون مایه  این  واقع  در  اجتماعی،  و  سیاسی  یا  و 
بستری به نام منظر خاص خود اقتباس شده است. لذا 
البته نمی توان  نظر و منظر الزم و ملزوم یکدیگرند و 
یکی را مقدم بر دیگری دانست. چه این که این دو بر 
اساس شرایط و تحوالت اجتماعی دچار پوست اندازی 
می کنند.  واگذار  یکدیگر  به  را  و جای خود  می شوند 
شاید بتوان گفت نوعی همذات پنداری و دیگرپنداری 
در کنه این دو واژه پیداست که به درونیات فطری و 
طبیعی این دو واژه مرتبط می شود. بنابراین هر هنرمند 
به  نیاز  نواختن، خواندن و کشیدن و...  برای سرایش، 
بستری به نام منظر دارد و تا منظری نباشد، خالقیتی در 
کار نیست و طبعًا تا نظری هم نباشد، هرگز منظری به 
می تواند  نظر  که  این جاست  نکته  آمد.  نخواهد  وجود 
فاعل باشد و منظر مفعول. ولی همین مفعول که منظر 
است نیز نظرسازی می کند. لذا هنرمند از نظر به منظر 

می رود و از منظر نیز به نظر می آید. با این 

صیل  تفا
شناختن  هر برای 

سنتی،  از  اعم  هنری  و اثر  مدرن 
منظر پست مدرن نیاز به شناخت از نظر  و 

می باشد و اگر هنرمند خوب بتواند با جهان اسطوره یی 
_ ذهنی و عینی ارتباط برقرار نماید و به اصطالح منظر 
جهانی خود را پیدا نماید، هم چارچوب فکری خود را 
دریافته و هم این که خود را در اتیمولوژی منظر خود 

سهیم ساخته است. 

رویکردی آیدتیک به زیباشناسی

ACKU
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شورای عالی صلح لغو...
کشور  این  نفع  به  شورا  این  انحالل  حاضر  حال 

می باشد.
وی در مصاحبه با خبرگزاری پژواک گفت: در حال 
ویژه  نمایندگان  توسط  صلح  مذاکرات  روند  حاضر 
انجام  افغانستان  رییس جمهور  اشرف غنی  محمد 

می شود.
محمد خان افزود: با اینکه شورای عالی صلح در زمان 
حکومت حامد کرزی رییس جمهور سابق افغانستان 
تشکیل  دولت  مخالفان  با  صلح  گفت گوهای  برای 
آمدن حکومت  کار  روی  از  بعد  شورا  این  اما  شد، 

وحدت ملی هیچ فعالیتی نداشته است.
ملی  وحدت  حکومت  رییس اجرایی  اول  معاون 
برای  زمانی  صلح  عالی  شورای  گفت:  افغانستان 
از حالت منفعل  افغانستان مفید می باشد که خود را 

خارج کند.
در  اسالم آباد  مقامات  هرچند  کرد:  تأکید  وی 
گفت وگوهای اخیر خود اظهار داشته اند که صادقانه 
اما  می کنند،  همکاری  روند صلح  در  کابل  دولت  با 
افغانستان و  وقایع و حوادث اخیر در مناطق مرزی 
پاکستان مجدداً صداقت این کشور را زیر سوال برد.

حکومت  رییس اجرایی  اول  معاون  خان  محمد 
مشخص  زمان  گذشت  داشت:  اذعان  ملی  وحدت 

خود  گفته های  در  میزان  چه  تا  پاکستان  که  می کند 
روند  در  افغانستان  حکومت  با  همکاری  بر  مبنی 

مذاکرات صلح این کشور صادق است.
در همین حال، اعضای مجلس و کارشناسان می گویند: 
به  گذشته  سال   13 در  پاکستان  حکومت  عملکرد 
گونه یی بوده که به صداقت این کشور در همکاری با 

افغانستان شک دارند.
روند  بود،  گفته  افغانستان  حکومت  این  از  پیش 
مذاکرات صلح دولت کابل با طالبان افغانستان در ماه 
مارس سال جاری میالدی آغاز می شود، اما با پایان 

این ماه هنوز این مذاکرات آغاز نشده است.

علی پارسا
فصل بهار در افغانستان فقط از سرسبزی و رویش 
انفجار  سرزمین  در  فصل  این  بلکه  نمی دهد،  خبر 
نیز  ناامنی  و  جنگ  دوبارۀ  آغازِ  از  خبر  انتحار،  و 
به نظر می رسد که هرجا  اما  این سال  می دهد. در 
از  بهاری  تر است، سرخ تر و خونین تر  سرسبزتر و 
طبیعِت  ترتیب،  این  به  است!  هم  انتحار  و  انفجار 
از  موجی  با  را  امسال  بهار  کشور،  شمال  زیبای 

ناامنی های شوم و اسف بار آغاز می کند.
افغانستان  مردمِ  دشمنان  ناجوان مردانۀ  حملۀ 
بیگانه گان به دادستانی والیت بلخ  و مزدوراِن 
 68 و  کشته  عزیزمان  هموطِن   18 آن  در  که 
ناامنی های  کنار  در  شدند،  زخمی  دیگر  تن 
شمالی،  دیگر  والیت  پنج  دست کم  در  اخیر 
مذبوحانۀ  تالش  بر  آشکاری  نشانه های  همه 
است.  کشور  شمال  ناامن سازی  در  دشمنان 
و  تخار، سرپل  فاریاب،  بدخشان،  والیت های 
کندز بر اساس گزارش های تازه، شاهد نبردها 
تأیید  به  بنا  که  هستند  مضاعفی  ناامنی های  و 
مواضع  بر  آسیب هایی  محلی،  امنیتی  مسوالن 

نظامیاِن کشور وارد کرده است.
کشور  شمال  در  اقدامات  این گونه  گرفتِن  پا 
ناامنی های  چنین  شاهد  کمتر  این  از  پیش  که 
گسترده یی بوده، نشان از پروژۀ جدیِد دشمنان 
کشور  امِن  مناطِق  ناامن سازی  برای  افغانستان 
تحرکات،  این گونه  پشِت  در  هرچند  دارد. 
منطقه  کشورهای  استخباراِت  و  طالبان  دست 
قرار داشت و دارد، اما گمان می رود هم اکنون 
و  داخلی  بازیگراِن  بازیگر،  دو  این  بر  عالوه 
خارجِی دیگری هم در صحنه حضور یافته اند.

در  فعال  خارجِی  بازیگران  عمدۀ  نمونۀ 
ازبیکستان  اسالمی  حرکت  اخیر،  ناامنی های 
است که در هفتۀ گذشته با نشر کلیپ ویدیویی 
گردن زدِن یک سرباز اردوی ملی کشور، رسمًا 
به مردم و  افغانستان  فعاِل خود را در  حضور 
دولت گوشزد کرد. این گروه ادعا کرده است 
شهرونداِن  از  تن   31 گروگان گیرِی  عامل  که 
که  را  سربازی  و  بوده  زابل  والیت  در  کشور 
گردن زده، یکی از همین اسیران است. شکی 
نیست که این گروه افراطی و عوامل خارجِی 

نقش  شمال  صفحاِت  ناامن سازی  در  نیز  دیگری 
داشته اند. چنان که قباًل هم مسووالن امنیتی کشور از 
حضور بیش از 100 گروه تروریستی تنها در شهر 
کابل خبر داده بودند و با این قیاس باید گفت که 
تنها در  ناامنی های والیات شمالی کشور،  متأسفانه 

انحصارِ یک گروه هراس افکِن نیست.
اخیر  ناامنی های  از  نگرانی  بر  آن چه  این وجود،  با 
عناصر  داشتِن  دست  و  حضور  موضوع  می افزاید، 
داخلی در درون نظام در ناامنی های اخیر در شمال 

حکایت  نشده  تأیید  گزارش های  است.  کشور 
ناامن سازی  در  داخلی  حلقات  از  برخی  تالِش  از 
از  با استفاده  افراد  این  والیات شمالی کشور دارد. 
نفوذ و قدرتی که در ساختار حکومت وحدت ملی 
دارند، می کوشند تا میدان بازِی خون و آتش را به 
مناطق امِن کشور از جمله والیات شمالی بکشانند و 

به این ترتیب، به اهداف شومِ خود نایل آیند.
از  حکومتی  بلندپایۀ  مقامات  این  هم،  از  پیش 
و  جاسوسان  نفوذ  از  پیشین،  داخلۀ  وزیر  جمله 
این  بلنِد  کرسی های  در  خارجی  عوامل 
بودند. حاال هم که  داده  امنیتی خبر  ارگان 
زماِن  هر  از  بیش  ملی  وحدت  حکومت 
دیگری روزگار انحطاط و اختالفاِت درونی 
را سپری می کند، فرصت مناسبی برای این 
مانورِ  تا  شده  فراهم  فرصت طلب  عناصِر 
بیشتری در والیات امِن کشور اجرا کنند. به 
نظر می رسد که حضور این عناصر داخلِی 
عرصه  دیگری  آفِت  هر  از  بیش  مخّرب، 
می کند.  فراهم  کشور  در  ناامنی  برای  را 
دولت مرداِن  که  می رود  انتظار  نتیجه  در 
خنثا  و  چینش  به  ملی  وحدت  حکومت 
کردِن این عناصر در اسرع وقت اقدام کنند؛ 
اعماِل  این  در  داشتن  دست  به  خود  ورنه 

مخّربانه متهم خواهند شد.
یکی از شایبه های جدی و اتهاماِت اساسی 
نیست، مسالۀ دست  بی مایه  که چندان هم 
حکومت  مسووالِن  و  مقامات  داشتِن 
اخیر  ناامن سازی های  در  ملی  وحدت 
یک  دل  از  برآمده  می شود  گفته  که  است 
قومیت  کارِت  از  استفاده  با  کثیف  بازِی 
است. رییس جمهور غنی و برخی مسووالِن 
این  زدودِن  برای  باید  حکومت  بلندپایۀ 
پاسِخ  آن ها،  از  کردِن خود  مبّرا  و  اتهامات 
ناامنی های اخیر داده و  عملِی درخوری به 
بسیاری ها حکومت  که  مقطعی  در  درست 
فعلی را حکومتی چندپاره و غلتیده به دام 
و  ملی  وجهۀ  می دانند،  قومی  گرایش های 
و  سیاسی  توان  کنار  در  را  خود  فراقومِی 

نظامِی خود به نمایش بگذارند.
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تنش میان چین و افغانستان...
در وضعیت حاصل نشده است.

»عینک«  اطراف  منطقه  بر  خود  کنترل  طالبان  نظامیان  شبه 
را شدیدتر کرده و شرکت سهامی گروه متالورجیکال پس 
از تهدیدها و حمالت راکتی کارگران چینی خود را سال 

گذشته میالدی از این کمپ حفاظتی خارج کرد.
البته حفظ بقایای این شهر باستانی بودایی نیز یک مشکل 
محسوب می شود. اقدامات باستان شناسی برای حفظ این 
میراث بسیارحساس است و باید آرام صورت گرفته و پیش 

از آغاز استخراج معدن پایان یابد.
افزایش  و  چین  با  افغانستان  تجاری  روابط  بر  پروژه  این 

نقش پکن در کابل تأکید دارد.

پیش از طالبان باید... 
در مرحله نخست، مذاکرات صلح، باید مذاکرات 
جامع با پاکستان صورت بگیرد تا هر دو کشور به 

یک چارچوب همکاري دست یابند.
سخنگوي ارگ ریاست جمهوري می گوید: تاهنوز 
نشده  انجام  طالبان  گروه  با  مذاکره یی  هیچ گونه 
مردم  که  مي گیرد  صورت  زماني  مذاکرات  این  و 

افغانستان در جریان قرار خواهند گرفت.
گرفتن  قرار  جریان  در  که  کرد  تأکید  وي 
بلکه  افغانستان  مردم  تنها  نه  گفت وگوهاي صلح، 

گرفته  نظر  در  نیز  مردم  آرمان         هاي  و  خواسته ها 
هاي  ارزش  با  معامله یي  هیچ گونه  و  شد  خواهد 

مردم افغانستان نخواهد شد.
از سویی هم، علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا 
همکاري  آماده  آباد  اسالم  که  زماني  تا  می گوید: 
در  افغانستان  حکومت  تالش هاي  نباشد،  کابل  با 

تامین صلح وثبات، نتیجه یي نخواهد داد.
افغانستان  حکومت  از  سنا  مجلس  اول  معاون 
تمامي  صلح،  گفت وگوهاي  آغاز  با  که  خواست 
روشن  افغانستان  مردم  براي  روند  این  شرایط 
شود؛ زیرا، نباید قوانین نافذه افغانستان قرباني این 

گفت وگوها شود.
آقاي ایزدیار گفت که حمایت کشورهاي منطقه یي، 
در  باید  متحد  ملل  سازمان  و  جهاني  جامعه 

گفت وگوهاي صلح با گروه طالبان، حتمي است.
قرار بود نخستین دور مذاکرات صلح در ماه پیش 
سران  میان  اختالف ها  اما  شود؛  برگزار  میالدي 
و  افغانستان  دولت  به  آنان  پیشرط هاي  و  طالبان 
میان  مذاکرات  چگونگي  روي  دیدگاه  اختالف 
در  تاخیر  عامل  اجرایي،  رییس  و  جمهور  رییس 

برگزاري این روند گفته شد. 

بانک ملی افغان قرضه های 
بلندمدت می پردازد

نگرانی شدید مجلس سنا...
و ختم جنگ وجود ندارد؛  تا زمانی که مساله حمایت 
از تروریزم حل نشود؛ مشکالت امنیتی در افغانستان 

نیز حل نخواهد شد«.

که  خواست  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  از  او 
های  پراگندگی  مانع  و  کرده  عمل  شان  تعهدات  به 

درونی شوند.
این در حالی است که اخیراً وقایع ناگوار امنیتی در 

بسیاری والیت های کشور رخ داده است.

در هفته گذشته، حوادث انفجاری، حمالت انتحاری 
بدخشان،  بلخ،  های  والیت  در  گروهی  حمالت  و 
غزنی، فراه، فاریاب، کنر و برخی والیت های دیگر 
ده ها قربانی از نیروهای امنیتی و افراد ملکی گرفته 

است.

بانک ملی افغان و برد متشبثین ملی کشور تفاهمنامه ای را به 
منظور ارایه قرضه های بلند مدت با مفاد پایین تا سقف 200 

میلیون دالر با متشبثین داخلی امضا کرد.
حاجی  خان  رحم  و  ملی  بانک  سرپرست  ضیا  احمدخسرو 
ارایه  منظور  به  را  تفاهمنامه یی  ملی  متشبثین  بورد  رییس  آقا 

تسهیالت قرضه های بلندمدت به امضا رساندند.
این قرضه ها برای مدت 5 تا 10 سال با مفاد 8 تا 10 درصدی 

بوده که مبلغ آن بین 100 تا 200 میلیون دالر خواهد بود.
خاطرنشان  افغان  ملی  بانک  سرپرست  ضیا،  احمدخسرو 
ساخت که طبق این تفاهمنامه در مفاد قرضه ها تا 5 درصد 
کاهش خواهد آمد که پیش از این مفاد آن 18 تا20 در صد 
بوده ولی با امضای این تفاهمنامه این مفاد به 8 تا 10 در صد 

کاهش خواهد یافت.
نبود  از  بانک ها  همواره  این  از  پیش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
از نبود سرمایه و  زمینه های سرمایه گذاری و متشبثین داخلی 
قرضه شکایت داشتند؛ افزود: ما بر آنیم که با امضای اینگونه 
تفاهمنامه ها، فاصله بین بانک ها و متشبثین و تاجران کشور 
را کاهش داده و زمینه های سرمایه گذاری را در کشور فراهم 

کنیم.
رحم خان حاجی آقا، رییس برد متشبثین ملی کشور در مورد 
این تفاهمنامه گفت که این قرضه ها به بخش های مختلف 
اختصاص خواهد یافت و مقدار قرضه برای هر بخش متفاوت 
خواهد بود؛ ولی مفاد آن در همه بخش ها 5 درصد کاهش 

خواهد یافت.
مهمترین  از  یکی  را  مالی  منابع  و  پول  کمبود  مشکل  وی 
و  دانست  کشور  در  گذاری  برای سرمایه  متشبثین  مشکالت 
ابراز امیدواری کرد که با عقد قراردادهای اینچنینی، مشکالت 

مشبثین کاهش یابد.
رییس برد متشبثین ملی کشور تصریح کرد که سرمایه گذاری 
در بخش های زراعت به خاطر زیربنایی بودن این بخش، در 

اولویت خواهد بود.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت نیز با استقبال از امضای 
این تفاهمنامه از همه بانک های خصوصی و دولتی خواست تا 
با ارایه تسهیالت این چنینی، زمینه سرمایه گذاری و پیشرفت 

اقتصادی در کشور را فراهم کنند.
امور حکومت  در  رییس جمهور  نماینده  مسعود،  احمد ضیا 
داری خوب با حضور در این نشست بیان داشت که در ارتباط 
بین بانک ها و صنعت کاران باید یک تغییر عمیق ایجاد شود؛ 
که  موثری  ارتباط  به  توجه  با  دو  این  می شود  دیده  که  چرا 

می توانند داشته باشند، از هم دور هستند.
کشور  واردات  فعال  که  است  باور  این  بر  که  حالی  در  وی 
نسبت به صادرات بسیار رقم باالتری دارد و اگر همین منوال 
ادامه داشته باشد کشور به سمت مصرفی شدن پیش می رود؛ 
برای  موثر  های  راه  از  یکی  را  سهامی  های  شرکت  تشکیل 

تشکل سرمایه می داند.
نماینده رییس جمهور در امور حکومت داری خوب در مورد 
اقتصادی گفت که  کارکردهای دولت وحدت ملی در بخش 
هنوز در مدت 6 ماه، هیچ کار اقتصادی کالنی صورت نگرفته 

و دولت اکنون مصروف تشکیل کابینه بوده است.
به  از تشکیل کابینه  بعد  امیدواری کرد که  ابراز  آقای مسعود 
سرعت کارهای اقتصادی در بخش های زیربنایی نیز صورت 

خواهد گرفت.

دست های نامرئِی ناامنی های شمال
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ورزش
انریکه:

 بهتر می شویم

مـارادونـا باز هـم جنـجال سـاز شـد

سرمربی آرسنال از عملکرد تیمش در دیدار برابر برنلی 
شایسته  شاگردانش  گوید  می  او  است.  راضی  بسیار 
به  را  بازی خوبی  بودند؛ چرا که  دیدار  این  پیروزی در 

نمایش گذاشتند.

حانه  در  انگلیس  برتر  لیگ  سی ودوم  هفته  در  آرسنال 
آرون  که  گلی  تک  با  توانست  و  رفت  میدان  به  برنلی 
رمزی به ثمر رساند سه امتیاز حساس را به دست آورد 
اخیر  های  هفته  در  خود  پیاپی  پیروزی های  روند  به  تا 

ادامه دهد.
عملکرد  از  توپچی ها  فرانسوی  سرمربی  ونگر،  آرسن 
شاگردانش در دیدار برابر برنلی بسیار راضی است. او در 
از عملکرد شاگردانم  بازی گفت:  از  بعد  نشست خبری 
در این دیدار بسیار راضی هستم؛ چرا که از ابتدای بازی 
پیروزی  دادیم که شایسته  نشان  پایان آن جنگیدیم و  تا 
امتیاز  سه  و  گذاشتیم  نمایش  به  را  بازی خوبی  هستیم. 

حساس را نیز به دست آوردیم.
او ادامه داد: مدافعان آرسنال بازی خوبی را در این دیدار 
به نمایش گذاشتند. آنها بدون اشتباه ظاهر شدند و همین 
باعث شد تا در نهایت سه امتیاز به اندوخته ما اضافه شود. 
در نیمه نخست خوب ظاهر شدیم اما در نیمه دوم بازی 
ضعیفی را به نمایش گذاشتیم با این حال می توانستیم گل 

دوم خود را نیز در دقایق پایانی به ثمر رسانیم.
و  داشته  درخشانی  عملکرد  اخیر  هفته های  در  آرسنال 
دست  به  را  خود  پیاپی  پیروزی  هشتمین  است  توانسته 
آورد تا با 66 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار 
چهار  به  صدرنشین  چلسی  با  تیم  این  اختالف  و  گیرد 
بازی  دو  ونگر  آرسن  شاگردان  البته  یابد.  کاهش  امتیاز 
بیشتر نسب به چلسی انجام داده اند و این کار آنها را برای 
کسب عنوان قهرمانی در صورت پیروزی چلسی در این 

دو دیدار سخت می کند.
ونگر در پایان سخنان خود گفت: حاال آرسنال در شرایط 
قبل  به  نسبت  دفاعی  خط  در  دارد.  قرار  خوبی  بسیار 
را  خود  تالش  نهایت  داریم.  باالتری  بسیار  هماهنگی 
می کنیم تا در دیدارهای باقی مانده نیز به پیروزی برسیم 

تا فصل را با بهترین شکل به پایان رسانیم.

سرمربی بارسلونا عنوان کرد به ناراحتی نیمار از تعویضش 
اهمیتی نمی دهد و این مسائل برای او مهم نیستند.

به  برابر سویا  از خانه  بارسلونا در دیداری حساس خارج 
تساوی 2 بر 2 رسید تا اختالفش با رئال مادرید از 4 امتیاز 
به 2 امتیاز کاهش پیدا کند. در این دیدار زمانی که بارسلونا 
از حریف پیش بود ژاوی به جای نیمار وارد زمین شد ولی 
این بازیکن برزیلی به نعویض خود واکنش نشان داد و با 

ناراحتی روی نیمکت نشست.
انریکه ، سرمربی بارسلونا پس از بازی برابر سویا  لوئیس 
درباره ناراحتی نیماز از تعویضش گفت: اصال برای من مهم 
نیست که نیمار ناراحت شده است و به این جور اراجیف 
توجهی نمی کنم. برای من مهم برتری تیمم است و این که 
بتوانیم روند خوبمان را حفظ کنیم. این جور چیزها برای 

شما مهم هستند و برای من ارزشی ندارند.
انریکه ادامه داد: نیمه اول کامال برتر از سویا بودیم. فوتبال 
زیباییبه نمایش گذاشتیم و کنترل توپ و زمین دست ما بود. 
متاسفانه به فاصله اندکی پس از زدن گل دوم، سویا فاصله 
را کمتر کرد. در نیمه دوم بازی کامال متعادل بود و هر دو 
اشتباه خودمان  نهایت روی  تیم موقعیت هایی داشتند. در 
که  داشتیم  موقعیت  خیلی  کردیم.  دریافت  را  تساوی  گل 
مهمترین آن را سوآرس از دست داد. باید کار را تمام می 
کردیم و نمی گذاشتیم دقایق پایانی حساس شود. همیشه از 
دریافت گل ناراحت می شوم. مهم نیست به چه شیوه ای 
و در چه شرایطی به ثمر رسیده باشد. روی اشتباه خودمان 
است.  نیفتاده  اتفاقی  هنوز  اما  کردیم  دریافت  را  دوم  گل 

صدرنشینیم و اطمینان دارم که بهتر خواهیم شد.
سرمربی جوان بارسلونا ادامه داد: کاری ندارم به این که دو 
امتیاز برتری ما نسبت به رئال در حال حاضر چه مفهومی 
دارد. از احتماالت ریاضی خوشم نمی آید. تا هفته 38 نمی 
توان گفت کدام تیم قهرمان خواهد شد. تا پایان هفته 31 ما 
صدرنشینیم. من روی تیم خودم و تقویم بازی های خودمان 
دشوارتر  ما  مستقیم  رقیب  حریفان  هرچقدر  دارم.  تمرکز 
باشند، بهتر است ولی باز هم می گویم که توجه من روی 

تیم خودم است.
این مربی یک بار دیگر در پایان دلیل تعویض نیمار را عنوان 
تعویضی  چنین  من  که  بود  باری  اولین  این  گفت:  و  کرد 
تعویض  چنین  نیز  گذشته  فصول  در  ولی  دادم  می  انجام 
هایی را در بارسلونا دیده بودیم. می خواستم با اضافه کردن 
نتوانستیم در  اما  هافبکها، کنترل بازی را در دست بگیریم 

اواخر بازی، حفظ توپ خوبی داشه باشیم.
پاری  برابر  باید  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  هفته  این  بارسلونا 

سن ژرمن قرار گیرد.

کنترل  کلمبیا  در  بار  این  آرژانتین  فوتبال  اسطوره 
و  پولیس  یک  با  و  داد  دست  از  را  خود  روانی 

خبرنگار درگیر شد.
مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین به نظر می رسد که 
دست بردار رفتارهای جنجالی و حاشیه ساز خود 
نیست. ستاره سابق تیم ملی فوتبال آرژانتین که برای 
یک دیدار دوستانه به کلمبیا سفر کرده بود حرکات 
این دیدار  او در  انجام داد که حضور  بسیار زشتی 

دوستانه را زیر سوال برد.
این دیدار که دیدار صلح نام داشت بنا به درخواست 
یک سیاستمدار کلمبیایی برگزار شد اما با رفتارهای 
فوتبال  اسطوره  رفت.  سوال  زیر  مارادونا  زشت 
آرژانتین به یک مامور حمله ور و با او درگیر شد 
اما به این بسنده نکرد و وقتی خبرنگاری خواست 
تا از صحنه عکس بگیرد به طرف او نیز حمله ور 

شد و اگر این خبرنگار فرار نمی کرد مارادونا او را 
نیز می زد.

فوتبال  اسطوره  که  نیست  بار  نخستین  برای  این 

آرژانتین و جهان کنترل خود را از دست می دهد. 
دیگر برای همه روشن شده است که مارادونا از نظر 

روانی در شرایط خوبی به سر نمی برد.

ونگر:

 آرسـنال بسـیار آمـاده است
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گسترش  و  متوسط  خانوارهای  برای  اقتصادی  امنیت  رونق 
فرصت ها برای خانوارهای شاغل مهمترین مسائلی خواهد 
بود که هیالری کلینتون در مبارزات انتخاباتی 2016 میالدی 

بر روی آنها تمرکز خواهد داشت.
خارجه  وزیر  کلینتون  هیالری  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
سابق و سناتور پیشین امریکا احتماال قصد دارد روز یکشنبه 
 2016 جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  را  خود  نامزدی 

میالدی اعالم کند.
باراک اوباما رییس جمهور امریکا نیز در مبارزات انتخاباتی 
2012 میالدی تمرکز زیادی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای 
متوسط داشت و این گونه به نظر می رسد که دموکرات ها 
اند  داده  قرار  این مساله  بر  تمرکز  را  انتخاباتی خود  راهبرد 
و در مقابل جمهوریخواهان خواستار حمایت از ثروتمندان 
هستند. جمهوریخواهان سیاست هایی را دنبال می کنند که 

منجر به وقوع رکود اقتصادی بزرگ می شود.
 2  مشاور ارشد هیالری کلینتون که خواستند نامشان فاش 
نشود، در این باره تاکید کردند که کلینتون تمایل دارد تا خود 
را طوری نشان دهد که حاضر به همکاری با کنگره، کسب 
این رویکرد می تواند نقدی  و کار و رهبران جهانی است. 

بر عملکرد اوباما به شمار رود، که تا حد زیادی نتوانست به 
قول خود در زمینه پایان دادن به تنش های حزبی پایان دهد 
و بخش زیادی از دوران ریاست جمهوری خود را در تنش 

با کنگره سپری کرده است.
مبارزات  نخست  های  هفته  در  کلینتون  رود  نمی  انتظار 

کند.  بیان  تفصیل  به  را  خود  سیاستی  مواضع  انتخاباتی، 
درباره  تا  دارد  قصد  وی  که  کردند  اعالم  کلینتون  مشاوران 
پرورش  و  آموزش  توانند  می  خانوارها  که  راهکارهایی 
تر  به صرفه  کودکان را گسترش دهند و آموزش را مقرون 

کنند، صحبت نماید.

کلینتون  اقتصادی  های  سیاست  آیا  که  نیست  معلوم  هنوز 
نه. جمهوریخواهان  یا  اوباما فاصله زیادی خواهد داشت  با 
های  اوباما، سیاست  اقتصادی  های  از سیاست  انتقاد  ضمن 
ناکافی  اقتصادی، ضد کسب و کار و  از بحران  وی را پس 
ارزیابی کرده اند. البته کاخ سفید بر این باور است که شرایط 

اقتصادی در سال های اخیر بهبود یافته است.
رسیده  درصد   5.5 از  کمتر  به  مارس  ماه  در  بیکاری  نرخ 
افت  با  جدید  های  خانه  ساخت  و  صنعتی  تولیدات  ولی 
روبرو شده است. کاهش قیمت بنزین هنوز نتوانسته موجب 
افزایش هزینه های مصرفی شود و مشارکت در نیروی کار 

نیز همچنان روندی نزولی دارد.
به نظر می رسد بیل شوهر هیالری کلینتون و چلسی دخترش 
قصد ندارند در رویدادهای اولیه مربوط به مبارزات انتخاباتی 
وی حضور یابند. بیل کلینتون اخیرا اعالم کرده است که قصد 
دارد نقش مشاور پشت صحنه را برای همسرش در مبارزات 

انتخاباتی داشته باشد.
کلینتون برای آمادگی در مبارزات انتخاباتی، ماه ها زمان را 
اقتصادی  کارشناسان  با  متعدد  های  نشست  برگزاری  برای 

صرف کرده است.

قاره  رهبران  نشست  حاشیه  در  کوبا  و  امریکا  جمهور  روسای 
امریکا در پاناما رو در رو با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار تاریخی باراک اوباما و 
رائول کاسترو روسای جمهور امریکا و کوبا بیش از یک ساعت 

بطول انجامید.
 1956 سال  از  کوبا  و  امریکا  جمهور  روسای  دیدار  اولین  در 
تاکنون، اوباما و کاسترو در مورد تالش های دو کشور در راستای 

احیای روابط دوجانبه مذاکره کردند.
اوباما در مورد این دیدار گفت: آشکارا این یک دیدار تاریخی بود. 
پس از 50 سالی که سیاستهای ما در قبال کوبا عمل نکرد، زمان آن 
فرا رسیده که مسیر دیگری را در پیش بگیریم. ما اکنون در مسیر 

پیشرو به سوی آینده قرار داریم.
اقدام فوری در مسیر  نشان کرد که  امریکا خاطر  رئیس جمهور 
احیای روابط دوجانبه بازگشایی سفارت خانه های دو کشور است.
رائول کاسترو نیز به رغم استقبال از این برگزاری چنین دیداری 
با  مسائل  یکسری  در  همچنان  طرف  دو  که  کرد  نشان  خاطر 

یکدیگر اختالف دارند.
رئیس جمهور کوبا در ادامه عنوان کرد: ما تمایل داریم در مورد 
همه موضوعات مهم برای دو طرف گفت و گو کنیم اما الزم است 
در این مسیر صبور باشیم. ما پیش از این به برخی از دوستان مان 
در قاره امریکا گفته بودیم که تمایل داریم در مورد هر موضوعی 

رایزنی کنیم.
اوباما پس از دیدار با کاسترو به خبرنگاران گفت که این دیدار 
امریکا  سیاستهای  در  تغییر  این  گفت:  اوباما  بود.  مفید  و  مثبت 
نشان دهنده نقطه عطفی برای کل منطقه است. رائول کاسترو نیز 

در ادامه از اوباما به عنوان فردی صادق یاد کرد.
رئیس جمهور امریکا همچنین عنوان کرد: نتیجه ما از این دیدار 
این بود که می توانیم با حفظ احترام به یکدیگر همچنان اختالف 
و  اختالفات  مورد  در  صادقانه  توانستیم  ما  باشیم.  داشته  نظر 

در  متفاوتی  بسیار  دیدگاههای  ما  کنیم.  گفت و گو  نگرانی هایمان 
به  داشته ایم.  باید سازماندهی شود،  راستا که جامعه چگونه  این 
رائول کاسترو صراحتا گفتم که ما می خواهیم به ارائه نظرات مان 
یا  در مورد مسائلی همچون وضعیت دموکراسی، حقوق بشر و 

وضعیت آزادی رسانه در کوبا ادامه دهیم.
مقابل  در  کوبا  و  امریکا  جمهور  روسای  مذاکره  این  از  پس 

خبرنگاران با یکدیگر دست دادند.
کشورهای  سران  گرم  استقبال  با  امریکا  و  کوبا  رهبران  دیدار 
امریکای التین و منطقه کارائیب مواجه شده است. »دیلما روسف« 
برای  »شجاعانه«  اقدامی  را  مالقات  این  برزیل  جمهوری  رییس 
نیمکره غربی جهان  بقایای جنگ سرد در  به آخرین  پایان دادن 
رئیس  کرشنر«  دی  فرناندز  »کریستینا  همچنین  کرد.  توصیف 
این کار را به کوبا داد و  اعتبار  جمهوری آرژانتین، بخش اعظم 

گفت که این کشور با شایستگی در برابر تحریم های امریکا مبارزه 
کرده است.

در سال 1959 و پس از آنکه »فیدل کاسترو« رهبر انقالبی سابق 
کوبا و برادرش رائول در یک انقالب زمام قدرت را در کوبا به 
دست گرفتند، امریکا روابط خود با این کشور را قطع کرد. برادران 
روابط  که  کردند  برقرار  کوبا  در  سوسیالیستی  حکومتی  کاسترو 
نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشت. رهبر کوبا خواستار لغو 
نام کوبا  تحریم های امریکا علیه کشورش شده و گفته است که 

باید از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شود.
این در حالی است که تالش برای بهبود رابطه امریکا و کوبا از 
دسامبر 2014 آغاز شد هنگامی که اوباما شیوه برخورد واشنگتن 

با این کشور را »از مد افتاده« توصیف کرد.

محور اصلی مبارزات انتخاباتی هیالری کلینتون چیست؟

در دیدار تاریخی اوباما و رائول کاسترو مطرح شد:

زمان تغییر مسیر فرا رسیده است
اعالمیۀ 

مطبعه امام
قابل توجه ارگان های محترم امنیتی
 و کشفی کشور و مردم افغانستان!

به تازه گی ها متوجه شدم که کسانی 
شمارۀ تلفن همراه مرا، در پای اوراق 
تبلیغاتی فتنه انگیز، درج کرده اند و 
این سبب مشکالتی برای من شده 

است.
من اعالم میدارم که هیچ رابطه یی 

با این متن و برنامه ندارم و از 
ارگان های امنیتی می خواهم که در این 
زمینه توجه نموده و مرا از مشکالت 

رهایی بخشند.
با احترام

نصیر احمد هوتک رییس مطبعۀ امام

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

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

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

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

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

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
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
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