
سرزمین 
لعل و ادب 
را چی فتاده 

است؟

در ادامۀ روند ارایه برنامه  های کاری نامزدان پیشنهادی 
وزرا  نامزد  از  تن  پنج  نیز  دوشنبه  روز  حکومت، 

برنامه های شان را به مجلس نماینده گان ارایه کردند.
تکنالوژی  و  مخابرات  اقتصاد،  وزارت های  نامزدان 
معلوماتی، انرژی و آب، تجارت و صنایع و زراعت و 
مالداری به مجلس حضور یافتند و برنامه های کاری 

آینده شان را جهت کسب رای اعتماد ارایه کردند.
برای  که  گفت  اقتصاد  وزارت  نامزد  مراد  عبدالستار 
احیای اقتصاد کشور در چارچوب یک استراتیژی ملی 

تالش خواهد کرد.
برشمرد  را  این وزارت  فراراه  مراد، چالش های  آقای 
انسانی، منابع طبیعی،  و تاکید ورزید که ظرفیت های 
فرصت های  عنوان  به  را  کشور  استراتیژیک  موقعیت 
قابل توجه غنیمت می شمارد و با مدیریت درست این 
فرصت ها کشور را از ادامه کمک های خارجی بی نیاز 

خواهد ساخت.
اقتصاد، حمایت  برای وزارت  جلب حمایت سیاسی 

آسیب  استراتیژی،  برنامه  تدوین  داخلی،  صنایع  از 
زیربناها،  به  توجه  اقتصادی،  رشد  از  دقیق  شناسی 
حمایت از سکتور خصوصی، شفافیت و هماهنگی نیز 
جزو برنامه های آقای مراد در صورت دست یابی به 

وزارت اقتصاد می باشد.
نیز گفت  مخابرات  وزارت  نامزد  عبدالرزاق وحیدی 
که تا دو سال آینده عواید این وزارت را تا ۵۰ درصد 

افزایش خواهد داد.
هم اکنون ۷ درصد عواید...          ادامه صفحه 3 
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

رونمایی از عنوان جعلِی"حکومت وحدت ملی"

 شرکت برشنا توافقنامه  هایی را با شرکت های مخابراتی 
اداره مریخ  و  نو  کابلبانک  ادارۀ  و  بیسم، روشن  افغان 
تکنالوژی جهت پرداخت صرفیه برق از طریق موبایل 

به امضا رساند.
عبدالرزاق صمدی، رییس...               ادامه صفحه 6

نهادهای امنیتی تأیید کرده اند که در نبرد بین طالبان و نیروهای 
امنیتی در والیت بدخشان ۳۳ عضو ارتش کشته، زخمی و ناپدید 

شده اند.
را  امنیتی  نیروهای  کشتار  آمار،  این  اعالم  با  اجرایی  ریاست 
"جنایت" خوانده و گفته که "دشمنان افغانستان باید بدانند که با 
این کار نمی توانند روحیه نیروهای امنیتی را تضعیف کنند"، اما 

جزییات بیشتری در این مورد ارایه نکرده است.
نبرد که  این  والی بدخشان گفته که در  فروتن، سخنگوی  نوید 
پاسگاه های  به  طالبان  نفرات  با حمله  بامداد روز جمعه گذشته 
امنیتی در منطقه "آب راغب" آغاز شد، ۱۸ نفر از نیروهای امنیتی 
کشته شدند که ۸ نفر آنها سر...                      ادامه صفحه 6

مقام های دولتی و اعضای شورای عالی صلح نشستی 
را زیر عنوان بسیج افکار عامه و روند صلح در کابل 
افکار  ترویج  کنفرانس  این  از  هدف  کردند.  برگزار 

صلح طلبانه در میان مردم است.
قدرت  به  وقتی  پیش  ماه  هفت  غنی  جمهور  رییس 
افغانستان  رسید، تالش هایش را برای تامین صلح در 
تالش ها  این  می گویند  آگاهان  از  بسیاری  کرد.  آغاز 
رییس  کرزی  حامد  که  بوده  فعالیت هایی  از  مثمرتر 

جمهور پیشین افغانستان انجام داده بود.
ملموس  ها  تالش  این  عملی  آورد  دست  هنوز  اما 
که  دادند  وعده  افغانستان  حکومت  مقام های  نیست. 
گفت وگو با طالبان در ماه مارچ آغاز می شود اما این 
وعده ها عملی نشده و هنوز هیچ گفت وگویی با طالبان 

صورت نگرفته است.
در کنار تالش هایی که حکومت و شورای عالی صلح 

برای کشاندن طالبان برسر میز مذاکره انجام می دهند، 
تالش ها برای نهادینه شدن افکار صلح طلبان نیز جریان 
 ۱۳ حمل/   24( دوشنبه  روز  دولتی  مقام های  دارد. 
اپریل( کنفرانسی زیر عنوان بسیج افکار عامه و روند 

صلح برگزار کردند. 
"جنگ دیگران"

استراتژیک وزارت  تمنا رییس مرکز مطالعات  فرامرز 
خارجه افغانستان گفت یکی از دالیل اصلی ناامنی در 
که کشورهای همسایه مشکالت  است  این  افغانستان 
می کنند:  حل  کشور  این  در  را  شان  اختالفات  و 
»افغانستان تنها کشوری در جهان است که به هیچ کدام 
ندارد.  عضویت  خود  پیرامونی  امنیتی  سیستم های  از 
عالوه از آن سیستم های امنیتی پیرامونی ما مشکالت 

امنیتی خود را در داخل افغانستان حل می کنند.«
بجای  را  مشکالت شان  پاکستان  و  ایران  گفت  تمنا 

هرات،  جاده های  در  تهران،  و  آباد  اسالم  جاده های 
گفت  او  می کنند.  حل  کابل  و  قندهار  آباد،  جالل 
تقابل و رویارویی هند و پاکستان، بریتانیا و روسیه در 

افغانستان انجام می شود.
مشکل  بزرگترین  خارجه،  وزارت  مقام  این  باور  به 
افغانستان این است که...                 ادامه صفحه 6

برشنا:
صرفیه برق را از طریق 

موبایل پرداخت کنید

در بدخشان 33 عضو ارتش 

کشته، زخمی و ناپدید شده اند

پنج نامزدوزیر برنامه های شان را به مجلس ارایه کردند

بومی   سازی 
قدرت؛
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افغانستان  مناسبات قدرت در جامعۀ سنتی 
به گونه یی رقم خورده که اعتماد نسبت به 
از  بیشتر  شهروندان  میان  در  خودی  افراد 
مبنا،  همین  بر  است.  بوده  غیرخودی  افراد 
مطرح  می تواند  قدرت  بومی سازی  بحث 

شود. 
در حال حاضر، دولت افغانستان طرحی را 
نباید  والیان  آن،  اساس  بر  که  می کند  دنبال 
از والیِت خود انتخاب شوند. این طرح در 
متفاوتی  گونه های  به  گذشته  سال  سیزده 
مورد آزمون قرار گرفته است و می توان ادلۀ 

له و علیِه بسیاری برای آن نشان داد. 
داشتیم  والیاتی  ما  گذشته  سال  سیزده  در 
اداره  بومِی همان والیات  افراد  به وسیلۀ  که 
و رهبری شدند. در عین حال والیاتی هم 
داشتیم که از سوی افراد غیربومی مدیریت 
بومی  افراد  که  داده  نشان  تجربه  می شدند. 
بوده اند  موثر  بیشتر  وضعیت  مدیریِت  در 
ولی  نمی بریم،  نام  حاال  بومی.  غیر  افراد  تا 
مثال های زیاد و مناسبی برای آن وجود دارد 

که برخی ها هم اظهرمن الشمس اند. 
در مجموع، تجربۀ سیزده سال حکومت داری 
نشان می دهد که افراد بومی در تأمین نظم، 
داشته اند.  موثرتری  نقش  امنیت  و  عدالت 
افراد  برخی  میان،  این  در  که  هرچند 
باشند  داشته  وجود  می تواند  نیز  غیربومی 
که توانسته اند به دلیل ابتکار و استعدادِ خود 
در مدیریِت والیت ها مفید واقع شده باشند؛ 
است  اندک  به شدت  افراد  این  تعداد  اما 
استثنا  منطق،  اساس  بر  دیگر،  جانب  از  و 

نمی تواند قاعده باشد. 
اگر به روِش کارل پوپر عمل کنیم که برای 
را  آن  ابطال  موارد  بخواهیم  فرضیه یی  هر 
در  قدرت  غیربومی سازی  طرح  کنیم،  پیدا 
آزمون  و  روبه رو می شود  ابطال  با  والیات، 
پذیرفته شده یی نمی تواند به شمار رود. پوپر 
به این نظر بود که یک نظریه تا زمانی محِل 

مناقشه نیست که موارد ابطاِل آن جست وجو 
نشود. 

تنها در علوم تجربی  نه  ابطال پذیری  نظریۀ 
راه  نیز  اجتماعی  علوم  به  که  دارد،  کاربرد 
یافته است. نظریۀ غیربومی کردِن قدرت در 
والیات به وسیلۀ افراد غیرخودی از ریشه و 
همین  به  می شود.  روبه رو  ابطال  با  اساس 
دلیل با توجه به شرایط و اوضاع افغانستان، 
باید بر طرح بومی سازی قدرت در والیات 
تأکید صورت گیرد و سران دولت وحدت 
رکود  و  رخوت  بتوانند  این که  برای  ملی 
والیات را به پویایی و پوینده گی بدل کنند، 
باید تالش ورزند که با رای زنی و مشورت با 
مردم و نماینده گان شان، افرادِ الیق و مدبری 
را در هر والیت تشخیص دهند و آن ها را 
در رأِس امور بگمارند. به ویژه این جا بحِث 
این  به  نسبت  باید  و  است  مطرح  والی ها 

موضوع با طرح و برنامه عمل کرد. 
این که  دلیل  به  رییس  جمهوری  شاید 
و  محیط  با  نزدیک  روابط  بومی  والی های 
همواره  افغانستان  در  قدرت  و  دارند  مردم 
در حوزه های مشخص باقی می ماند، از غیر 
بومی کردِن والی ها حمایت کرده باشد و یا 
هم در عقِب این طرح، دیدگاه سیاسی وجود 
داشته باشد؛ اما نباید منافع کالن افغانستان را 
قربانی خواست های شخصی و مقطعی کرد. 
صورت  باید  دفاع  بومی  والی های  از  چرا 
گیرد؟... این طرح چند استدالِل نیرومند را 

با خود دارد:
بومی سازی قدرت به ثبات و نظم در والیات 

منجر می شود.
بومی سازی قدرت اعتماد و باور مردم را به 

نظام افزایش می دهد.
مردم  که  می شود  سبب  قدرت  بومی سازی 
سیاسی  کالِن  مسایل  در  واقعی  مشارکت 

نشان دهند.
مساعد  را  امکان  این  قدرت  بومی سازی 

از  افرادی  کنند  حس  مردم  که  می کند 
قدرت در یک  اهرمِ  خودشان در مهم ترین 

والیت قرار دارند.
و  رشد  زمینه های  قدرت  بومی سازی 
و  می برد.  باال  والیات  سطح  در  را  توسعه 
در ساده ترین استدالل این که وقتی یک نفر 
از محیط در رأس امور قرار گیرد، حس و 
مسوولیت پذیرِی بیشتری از خود برای حل 
دیگر،  جانب  از  می دهد.  نشان  مشکالت 
افراد بومی با شناختی که از محیط و شرایط 
برقرار  مردم  با  نزدیک  رابطۀ  و  دارند  آن 
می کنند  درک  را  چالش ها  زودتر  کرده اند، 
و راه های بیرون رفت آن را می جویند. شما 
از یک والیِت  نفر  وقتی یک  که  کنید  فکر 
دوردسِت  یک والیت  به  جنوبی  دوردسِت 
مقرر می شود، چه قدر  والی  به حیث  غربی 
آشنایی  محیط  و  شرایط  با  تا  می برد  زمان 
بشناسد،  را  محلی  قدرت های  کند،  پیدا 
چالش ها و مشکالِت آن والیت را که بدون 
است،  متفاوت  دیگری  والیت  هر  با  شک 
درک کند و سرانجام تصمیم هایی بگیرد که 

به نارضایتی مردم دامن نزند؟
وجود  نمونه هایی  گذشته،  سال  سیزده  طی 
دارد که افراد غیربومی به دلیل عدم شناخت 
از محیط و مناسبات آن، باعث سرخورده گِی 
منفی  واکنش های  با  و  شده  شهروندان 
والیات  در  والی  چندین  شده اند.  روبه رو 
عدم  دلیل  به  کشور  شرقِی  و  شمالی 
تشخیِص محیط، به صورت حیرت انگیزی با 
واکنش های مردمی در سطح تظاهرات و حتا 
بیرون کردن اجباری از آن والیت ها مواجه 

شده اند. 
که  می کند  حکم  حکومت داری  منطق 
و  سهل ترین  از  امنیت،  و  نظم  تأمین  برای 
و  گیرد  استفاده صورت  گزینه ها  موثرترین 
و  والی ها  انتخاِب  گزینه،  این  افغانستان  در 

شهردارها از خود محیط می تواند باشد.
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احمـد عمران

قدرت؛ بومی   سازی 
 راهی برای تأمین عدالت

 

ناامن ترین والیت های  این روزها والیِت بدخشان از جملۀ 
بدخشان  از  اخیراً  که  گزارش هایی  می رو د.  به شمار  کشور 
مرحلۀ  وارد  والیت  این  که  می کند  حکایت  می شود،  نشر 

جدیِد ناامنی شده و می تواند بیشتر از این هم ناامن شود.
تروریستاِن  و  پاکستانی  افغانی،  طالبان  که  می شود  گفته 
برابِر  ازبکستانی و چیچنی در بدخشان جمع شده اند و در 
از  تن  سی  به  نزدیک  ربودِن  می جنگند.  ارتش  نیروهای 
نشانگِر  این ها،  توسط  بدخشان  والیت  در  ارتش  افسراِن 
آن است که اگر به وضعیِت این والیت توجِه جدی نشود، 
بدخشان رفته رفته به ناامن ترین والیت ِ کشور تبدیل خواهد 

شد.
وقتی وضعیِت بدخشان را با هلمند مقایسه  کنیم، درمی یابیم 
در  کنون  تا  افتاده،  ناامن  نسبتًا  والیِت  این  در  که  اتفاقی 
هلمند که کاماًل ناامن خوانده می شود، تجربه نشده است. از 
سوی دیگر، طالبان در بدخشان جایگاه اجتماعی ندارند و 
آن جا جنگ هایی هم که قباًل صورت گرفته، بیشتر ریشه در 
بازی ها و رقابت های محلِی سیاسی و اقتصادی داشته است. 
اما رویداد اخیر، همۀ این ورق ها را برگرداند و چهرۀ دیگری 

از بدخشان ارایه داد.
تروریستان  با  نبرد  از ساعت ها  بعد  ارتش  ربودِن سربازان   
افغانی، پاکستانی ، چیچنی و ازبکستانی و شهید شدن آن ها، 
تا سرحِد ساقط  بدخشان  کردِن  ناامن  که  دارد  آن  از  نشان 
ساختِن این والیت، شامِل برنامه های سیاسی استخباراتی یی 
عمق  این،  و  دارد  جریان  شمال  والیت های  در  که  است 

فاجعه را وحشت ناک می نمایاند.
حاال که سه روز از رویداد بدخشان گذشته است، دلیِل اسیر 
شدِن  افراد ارتش را بهتر می توان دریافت. واضح است که 
نرسیدِن کمک های الزم بعد از تمام شدِن مهمات جنگی  و 
را  توان شان  و  تاب  روز،  غذا طی چند  و  آب  نرسیدن  نیز 

ربوده و در نهایت، آنان را اسیِر دشمن ساخته است.
نظامی در مرکز  از جانِب مسووالن  نه  بنابرین هیچ تالشی 
و نیز هیچ همکاری یی از جانب نیروهای خارجی به خاطِر 
استنباط  چنین  است.  نگرفته  صورت  سربازان  این  نجاِت 
در  ارتش  نیروهای  صفوِف  دروِن  در  دستانی  که  می شود 
است.  بوده  کار  در  ارتش  سربازان  ربودِن  در  والیت،  این 
آن  از  این رویداد، حکایت  برابر  در  غیررسمی  روایت های 
دارد که در ربودن و شهید کردِن سربازان ارتش، یک توطیۀ 

کالن در کار بوده است. 
والیت بدخشان به لحاظ موقعیِت ویژۀ جغرافیایی اش، برای 
پاکستانی ها و طالبان از اهمیِت خاصی برخوردار است. این 
آسیای  کردِن  ناامن  برای  تروریستان  عزیمِت  نقطۀ  والیت 
میانه به شمار می آید. بدخشان، به عنوان یکی از مراکز مهِم 
کشت و قاچاق مواد مخدر نیز اهمیِت خاصی برای باندهای 
ناامن شدن آن، می  تواند روی کِل  تبه کار و مافیایی دارد و 
وضعیت در شمال و شمال شرق کشور تأثیر بگذارد. در کنار 
همۀ این عوامل و زمینه ها، نکتۀ اصلی این است که بدخشان 
در راستای اعمال سیاسِت انتقال جنگ به شمال، بیشتر ناامن 
شده است. اما معلوم نیست که چه زمانی مسوولین امور به 

این نکته توجه می کنند. 
رویداد  که  است  این  ملی  وحدت  دولت  اولویِت  حاال 
دریابد که چه  کسانی  تا  قرار دهد  توجه  را مورد  بدخشان 
و  کمک  ارساِل  مانع  نکردند،  حمایت  را  ارتش  سربازان 
نیرو به آن ها شدند و در نهایت، این سربازاِن دلیِر وطن را 

دست بسته به دشمن تحویل دادند.
مسلمًا نتیجۀ این بررسی می تواند کشف و شناسایِی ستون 
پنجمی باشد که در دروِن نظام و ارتش به نفع دشمن کار 

می کند. 
ارتش،  نیست که سربازان  اول  بارِ  این  که  نکنیـم  فراموش 
مورد یک چنین شبیخون ها قرار می گیرند و اگر پشِت صحنۀ 
تمامِ  بود.  نخواهد  نیز  آخر  بارِ  نشود،  پی گیری  رویداد  این 
ارگان های نظامی و امنیتِی کشور نیاز به یک پاک کارِی بنیادی 
از وجود خیانت کاران، جاسوسان و عناصِر متمایل به دشمن 
را  آرامش  روِی  افغانستان  نشود،  اجرا  مهم  این  تا  و  دارد 

نخواهد دید.

رویداد بدخشان 
محصوِل فعالیت های ستون پنجم است

ACKU
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سرزمین لعل و ادب را چی  فتاده است؟
اجتماعی  صفحات  در  بدخشان  خونین  رویداد  بازتاب 

فیس بوک

عزیزاهلل آریافر
ارتش در  نیروهای  تلفات سنگین  از  اندوهی عمیق  ابراز  با 

بدخشان.
است.  اقدام  وقت  نیست؛  سوگواری  و  تسلیت  وقت  دیگر 
پاکسازی  تروریستان  وجود  از  باید  قیمتی  هر  به  بدخشان 

شود. 
یک عملیات بسیار وسیع نظامی برای تصفیه ی منطقه همراه 
با راه اندازی یک عملیات اصالحی و جابجایی ها در پست 
داری  حکومت  به  منجر  که  قضایی  و  امنیتی  اداری،  های 
خوب شود می تواند مشکل را به صورت قابل مالحظه یی 

محدود بسازد.
از  پس  که  شود  می  محقق  زمانی  مشکل،  بنیادی  حل  اما 
و  سیاسی  فرهنگی،  ابعاد  شناسی  عامل  و  شناسی  آسیب 
اقتصادی جنگ، یک استراتیژی جامع امنیتی، اداری، قضایی، 
وضع،  این  از  بدخشان  نجات  برای  اجتماعی  و  فرهنگی 

تدوین و اجرا شود. 
اشتغال زایی و جذب جوانان به خصوص جوانان مدرسه یی 
و جمعیت بیکار بدخشان در والیات دیگر می تواند بخشی 

از این راهبرد باشد. 
استراتژی  ما  که  دارد  وجود  راستا  این  در  اراده یی  آیا  اما 
بازدانده یی را در برابر استراتژی در حال اجرای دشمن درون 
و  جنگ  جغرافیای  تغییر  در جهت  که  برونمرزی  و  مرزی 
تبدیل بدخشان به یک ارض الجهاد گسترش یابنده نیروهای 
افراطی چند ملیتی به سوی آسیای میانه و مناطق خاصی در 

افغانستان قرار دارد؛ طرح و اجرا کنیم. 
فعال شدن گروه های فشار و موضعگیری  بلی، در صورت 
قاطع شورای ملی، حکومت و مردم بدخشان چنین چیزی 

ممکن است.

کامبیز قربانی
مادروطن! 

نزدت خجالتم که نمی توانم به سینه زخم خورده ات مرهمی 
ناخلف ات کشتند، دگر  را فرزندان  شوم، فرزندان اصیل ات 
ارزش ها  از  نداری که در دفاع  با احساس  با وقار و  فرزند 
خانواده  دایرۀ  از  به جز  که  اند  قدرت  در  تعدادی  بی ایستد؛ 
مادر  ندارند،  باور  مادر  به  دگر  نمی اندیشند،  فراتر  شان 
اند که بدون  به معامله گرفته اند، آن قدر ذلیل شده  وطن را 

بادارهای شان نفس نمی کشند...
مادر وطن خجالتم...

هوشمند فرارودي
خدایا چی  می شنوم! 

سرزمین لعل و ادب را چی فتاده است؟ آدم چگونه با تسلیت 
گفتن، ادای َدین کند و تسلیی دِل خونین دهد!

آخر، بدخشان و شهروندان بافرهنگش، چی نسبتی به ترور 
و سربریدن دارند؟

و  ادب  و  لعل  سرزمین  در  که  بشنوم  که  نمی شود  باورم 
النه گزین  بی رحم،  ددمنشان  و  کوردل  جغدهای  آزاده گی، 
می کنند!  تن جدا  از  را سر  آزادگی  درختان سربلنِد  و  شده 
کجای بدخشان و مردم با مدارا و فرهنگ پرورش، به توحش 
و بربریت می ماند؟ چرا الشخواران کثیف در این مرز و بوم 

مجال اقامت و نفس کشیدن بیابند؟
نیک  می دانم دستان و فکرهای پست و مزدورانه یی در این 
که  نیست  تردیدی  است.  دخیل  وحشت بار  رویدادهای 
زیبای  سرزمین  به  را  دهشت  و  ترور  نیروهای  هدف مندانه 
بدخشان هدایت کرده اند و هنوزهم جابجا می کنند. هستند 
کودک  خنده ی  تحمل  اندیش که،  سیه  خفاشان  از  مشتی 
بدخشی و تخاری و سمنگانی را ندارند. بدخشان نه دیروز 

و نه اکنونش، به ترور و توحش ربط دارد!
و  بدخشانی  نازنیِن  و  دلیر  جواناِن  سِر  است  حیف  بخدا 
کسانی  از  دفاع  به  و  کسانی  مدیریت  زیر  روز  هر  شمالی، 
ریخته شود که پشیزی ارزش ندارند! این جماعت، به جان 
او  خون  قطره  یک  ارزش  که،  چی  وطن  عزیز  سرباز  یک 
راست قامت و مدافع ارجمند بدخشی و قندهاری را ندارند. 
درست است که جوانان ما به خاطر دفاع از سرزمین و تمامیت 
ارضی خویش در برابر گروه های ترور و دهشت می ایستند 
و جان می دهند، اما در سویی دیگیر، مسووالن ذیربط چقدر 
به این قربانی ها بها داده و می دهند و به چی پیمانه توجه و 

دلسوزی از خود در این زمینه ها، بیرون داده اند؟ 
آخر جاِن برادر و عزیز من به چی بهایی ریخته  شود؟ 

نان آور  تنها  که  می شود  گلگون  جوانانی،  پیکر  ساعت،  هر 
دلیل  به  و  وضع  ساده ترین  در  اما  اند؛  خود  فقیرانه  خانه 
ناکارگی و ذلت پذیری مسووالن! ما دیگر به چی و به کی دل 

ببندیم و امیدوار باشیم؟
به لحاظ خدا نگذارید از این بیشتر پایمال و دربدر چند تا 
برای  چیزی  دیگر  گردیم.  نکتایی پوش  تروریست  و  طالب 
اند؟  مقصرص  کی ها  که  می پرسند  است!  نمانده  باقی  مان 

برادر! هر چی مسوول و دست اندر کار است مقصر است. در 
همه خون هایی که ساعت وار در این سرزمین به ناحق ریخته 
می شود، همه دخیل اند و حتا شریک! اگر وجدان دارید هر 
چی سسلسله مراتبی که در این قضایا دست اندر کار است را 

محاکمه کنید و برطرف! 
و حزب  طالب  با  مذاکره  خاینانه  طرح  هنوزهم  که  آنهایی 
دنبال  را  معلوم الحال  تروریست های  و  حکمتیار  اسالمی 
می کنند، شریک این همه رویدادهای خونین اند. همه طالبان 

نکتایی پوش شریک مستقیم این جنایات هستند. 
به من چی ربطی دارد که مسووالن ما به دفاع از چند عیاش 
حرمین  برخیزند.  عربی  کشورهای  و  عربستان  در  لومپن  و 
باالی حرمین  باقیست، کسی هم  شریفین در جای خودش 
شریفین حمله ور نشده است. اما اکنون باالی مردم ما هزاران 
حمله و جنایت صورت می گیرد. خادمان حرمین شریفین اگر 
وجدان دارند و خود را مسلمان می دانند، لطفا بفرمایند دست 
میلیون ها بینوا و یتیم و مظلوم را در این سرزمین بگیرند که 

برای شان پاداش دنیا و آخرت را هم به همراه دارد!
در ضمن اگر نیروی نظامی و فرصت و امکانات در کشور 
امنیت شهروندان خود  به  آنها  از  استنفاده  با  داریم، نخست 
توجه کنیم و مردمان مظلوم را از چنگ اژدهای ترور نجات 

دهیم...
به سربازان کشور از اثر فساد و دزدی و ناکارگی، در گرماگرم 
نیروی  برابر  در  نمی رسدکه  نان  و  تیل  و  تجهیزات  مبارزه، 
و  عجیب  دعوای  و  می آییم  بعد  کنند،  مقاومت  خون آشام 
غریِب دفاع از جهان و نمی دانم عربستان را بلند می کنیم. اگر 
مسووالن با وجدان هستید و خون سرباز و انسان بدخشی 
بدخشان،  ناکاره  والی  اکنون  همین  دارد،  ارزش  تان  برای 
از   ... ناکاره و  امنیتی، لوی درستیز  امینه، مسووالن  قومندان 

کار بر طرف کنید و به زندان شان سوق بدهید...

همایون پاییز
نزدیک به چهل سال است که این جغرافیا به ماتم سرا مبدل 
گردیده است؛ حادثۀ بدخشان تداوم همان ماتم همیشگی یی 
است که بعضی ها فکر مي کنند که این همه از جانب خداست، 
اما من به این باور هستم که خدای رحمان و رحیم هرگز به 

بنده گان بینوا و فقیرش چنین ظلمی روا نمیدارد... 
و  غنی  اشرف  از  نوشته هاي شان  در  دوستان  مي بینم  اما، 
حکومتش گله مند اند که چرا دست به کار نمي شود و جلو 

چنین حادثات المناک را پیش از وقوع نمیگیرد؟! ...
تعبیر  به  که  است  ُگرگی  و  دزد  همان  غنی  آغای  دوستان 
ایرانیان استکبار جهانی به این مسند رسانیده اندش و او وظیفه 
تا دروازه های ماسکو و  آنها  دارد که میدان را برای جوالن 
این طرف تا دروازه های بیجینگ آماده گرداند. شاید به هفته 
فهمان سوالی مطرح شود که آقای غنی در این بازی فاجعه 
حاکمیت  تضمین  است:  روشن  مي برد؛ جواب  نفع  چه  بار 

لرزان قومش تا قیامت.

جاوید کوهستانی
هموطنان، نمی دانم مسولین وزارت دفاع، قول اردوی شمال 
و  بریدن  دیدن سرهای  از  امنیت  محترم شورای  اعضای  و 
پیکرهای تپیده در خون افسران و سربازان عزیز کندک دوم 
و  کردند  مقاومت  ساعت ها  که  بدخشان  جرم  ولسوالی  در 
و  نرسید  شان  برای  زمینی  و  توبچی  هوای،  کمک  هرگز 
مظلومانه بعد از اسارت به شهادت رسیدند، چه پاسخ دارند. 
این  یا  برسد،  مظلومان  داد  به  تا  هست  کسی  خدا  جز  ایا 
همه سازمان یافته است. واکنش مردم چیست؟ اگر من در 

به  ابرومندانه  بودم  مسولین  سایر  و  اردو  دگرجنراالن  جای 
جای توجیه اشتباهات مکرر کنار می رفتم تا کدام وطندوست 
از  مردم  که  می داد  انجام  کاری  و  می امد  جایم  وصادق 

سردرگمی رهایی می یافتند .
شفیق اهلل سلیم پویا

وزارت دفاع ملی باید پاسخ دهد
باور  می افتاد،  اتفاق  دیگر  کشور  کدام  در  رویداد  این  اگر 
کند چندین مقام از سمت شان استعفاء می دادند چون آنجا 

انسانیت هنوز زنده است .
اما در کشور ما بیشتر از 4۸ ساعت از این رویداد خونین و 
درد آور می گذرد، اما کجاست وجدان بیدارِ مسوولیت پذیر 
و چیزی به نام انسانیت که حد اقل واکنش نشان دهد ... ؟؟؟
این سربازان انسان هستند و شهروند همین کشور اند، فقط به 
جرم پاسداری از نوامیس وطن در والیت بدخشان به چنین 

سرنوشت گرفتار شدند.
قوماندان کندک اردوی ملی به کابل تشریف داشتند.

قوماندان امنیه والسوالی هم به هندوستان تشریف داشتند .
حاال کی باید پاسخگو باشد؟

مسئولین  و  اول حکومتی  درجه  مسئولین  شما  به  وای  هی 
امنیتی که چگونه به خود بعنوان یک انسان اجازه میدهید که 

نفس بکشید ...؟؟؟

رحمت نیکان
مسول سرهای بریده سربازان و منصوبین کندک دوم ولسوالی 

جرم بدخشان کیست؟ 
نماینده مردم بدخشان در مجلس نماینده گان می گوید دولت 
قبأل  رویداد  ازین  ملی  ارتش  رتبه  بلند  مسوولین  و  مردان 
اما  می دهد،  ُرخ  اتفاقی  چنین  می دانستند  و  داشتند  آگاهی 
ملی و سایر  دفاع  از طرف وزارت  آنهم هیچ گونه کمِک  با 
نیروهای امنیتی به کندک دوم ولسوالی جرم بدخشان صورت 
نگرفت که بعد از چندساعت مقاومت طالبان بااسلحه سنگین 
توانستند این محافظین ارتش را به اسارت درآورده و سرهای 

شان را از تن جداسازند.
داکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر اشرف غنی به ملت چی پاسخی 
خواهند داشت؟ آیا هنوز مسووالن ارشد وزارت دفاع چشم 
بقا به ِسمت های شان را دارند؟ یا اینکه این یک پالن از قبل 
سمت  تا  بوده  دولت  بلندرتبه  سران  میان  شده  طرح ریزی 
شمال را یکی پی  دیگر مانند قتل های زنجیره یی سران جهاد 
و مقاومت از میان برداشته و مناطق تحت نفوس مجاهدین 
را ناامن ساخته و دراخیر پایگاهای طالبان را به والیات شمال 

انتقال دهند؟ 
به  را  جرم  ولسوالی  دوم  کندک  توانستند  چگونه  طالبان 
اسارت در بیاورند؟ آیا بدون پالن و دست قدرت های درون 
دولتی یک توده کوچک بدون هیچ امکانات هوایی و توپ و 
تانگ قادر به چنین حمله یی خواهد بود؟ چرا وزارت دفاع 
ملی درخصوص این رویداد بی بدیل باآنکه از قبل آگاه بوده 
سکوت اختیار نموده و پی نجات این محافظین الاقل گامی 

نبرداشت؟ 
وزارت دفاع ملی تسلیحات سنگین و چرخبالها و توپ و 
کار  به  روزی  چه  در  را  سنگین  زمینی  و  هوایی  تجهیزات 
خواهد  هم  روزی  رویداد  ازین  بدتر  آیا  انداخت؟  خواهند 
رسید تا قول اردوی شمال و اعضأی شورای امنیت ازکمک 

های هوایی و توپچی و تسلیحات زمینی کار گیرند؟ 
علل  ملی  دفاع  وزارت  و  امنیت  شورای  پاسخ  اخیر،  در 
خانواده  و  ملت  به  شمال  اردوی  قول  مسوولین  خصوص 

های این شهدا چی خواهد بود؟
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پنج نامزدوزیر برنامه های شان...
دولت از طریق وزارت مخابرات به دست می آید.

ارایه  از  مردم  اکنون  هم  که  افزود  وحیدی  آقای 
خدمات و قیمت مخابراتی راضی نیستند و تاکید 
مجلس،  اعتماد  رای  کسب  صورت  در  که  کرد 
برای دریافت راه حل های تخنیکی و علمی برای 

این مشکل تالش می کند.
تیلفون  های  کارت  سیم  ثبت  که  داشت  بیان  او 

همراه را نیز قانونمند می سازد.
علی احمد عثمانی نامزد وزارت انرژی و آب نیز 
آبهای کشور و استفاده  یادآور شد که برای مهار 

از آن می کوشد.
فساد،  با  مبارزه  مدیریتی،  سیستم  در  اصالحات 
آبیاری  جهت  بزرگ،  و  کوچک  بندهای  اعمار 
متوازن،  توسعه  برق،  تولید  و  زراعتی  های  زمین 
آبی،  سیاست  تنظیم  سکتور خصوصی،  به  توجه 
های  برنامه  سایر  و  آبی  های  حوزه  در  تدقیق 
اقتصاد محور و اشتغال زا را در دستور کار آقای 

عثمانی قرار دارد.
از  استفاده  طریق  از  حرارتی  برق  تولید  روی  او 

ذغال سنگ نیز کار خواهد کرد.
که  گفت  هم  تجارت  وزارت  نامزد  رسا  همایون 
برای توسعه و رشد تجارت در کشور کار می کند.
در  گسترده  فساد  چون  مشکالت  به  رسا  آقای 
نبود  و  افغانستان  در  تولید  زیاد  بهای  گمرکات، 
تعادل در صادرات و واردات اشاره کرد و وعده 
را حاصل  نماینده گان  اعتماد  داد، در صورتی که 

کند به چالش ها رسیدگی جدی خواهد نمود.
مالداری  و  زراعت  وزیر  نامزد  ضمیر  اسداهلل 
تا  کشور  در  زراعت  توسعه  به  که  داد  وعده  نیز 
بی رویه ی  از قطع  مرز خودکفایی و جلوگیری 

جنگالت کار خواهد کرد.
پارک  زراعت،  رشد  برای  که  گفت  ضمیر  آقای 
شهر  چندین  در  را  زراعتی  صنعتی  بزرگ  های 

بزرگ کشور ایجاد می کند.
متخصصین  استخدام  تشکیالتی،  اصالحات 
بلند  و  دهاقین  برای  بهتر  خدمات  ارایه  زراعتی، 
برنامه های  جزو  زراعتی  تحقیقاتی  ظرفیت  بردن 

دیگر آقای ضمیر است.
به  شانرا  کاری  برنامه های  وزیر  نامزد   ۱۱ تاهنوز 
مجلس ارایه کرده و به روز چهارشنبه روند ارایه 
برنامه از سوی نامزد وزیران به پایان خواهد رسید.
قرار است پنج نامزد وزیر دیگر به روز چهارشنبه 
برنامه های شانرا به مجلس ارایه کنند و پس از آن 
در آغاز هفته آینده برای این نامزد وزرا صندوق 

گذاشته خواهد شد.
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کیانوش دل زنده

انسان دو نیم شدۀ عصر معاصر در ذات 
را  پایش  اگر  حتا  است،  انسان  درونی 
در  چه  موجود  نواقص  بگذارد.  فراتر 
درون سوژه و چه در فرایند سوژه شدن 
زمینه  خود،  از  بیرون  در  او  حضور  و 
جابه جایی  و  خودبیگانه گی  از  برای  را 
میل فراهم آورد. به نحوی، اگر خشونت 
تنها  نیاورد،  فراهم  را  میل سوژه  تحقق 
زمینه را برای خشونت پنهان و مضاعف 
دیگری فراهم می آورد. به واسطۀ همین 
و  درونی  نواقص  به  ژیژک  نقصان، 
بیرونی اشاره می کند. در گزارۀ ژیژک در 
است.  گویا  قانون خود  از  اطاعت  باب 
پنهان شده گی و عدم تعیین که خاصیت 
تجلی بودن خشونت می باشد، در واقع 
راز مضاعف بودن آن را تشدید می کند. 
به  شدن  تسلیم  نه  قانون  از  »اطاعت 
فشار خارجی، یا به اصطالح زور عریان 
امر  از  اطاعت  بلکه  است،  عقیدتی  غیر 
است از آن حیث که مافوق درک و فهم 
خصلت  دارای  که  حیث  آن  از  است، 
غیر عقالنی است: این خصلت ترومایی 
آمریت  تنها  نه  قانون  نشدنِی  هضم  و 
کامل آن را مخفی نمی کند، بلکه شرِط 
عینیت  )ژیژک،  است.«  آن  برداشتگر 

ایدیولوژی، ۱۳۹۰ : ۸۶(
گزاره های  با  خشونت  تقسیم بندی 

اجتماعی بنیامین
امر  الکانی  روان کاوانۀ  مفاهیم  با  ژیژک 
واسطۀ  به  که  خیالی  امر  نمادین،  واقع، 
از خشونت   سوژه  شده گی  درک  میزان 
و گزارۀ الهی/ اسطورۀ بنیامین که مبتنی 
بر تمایز تجلی یافتن خشونت و واقعی 
بودن آن است، خشونت را به سه قسم 
تقسیم می کند. الف: خشونت عریان که 
در  خشونت  سه گانۀ  ضلع  نمایان ترین 
نگاه ژیژک می باشد، خشونتی که قابلیت 

نمادین شدن را دارد؛ به زبان و قالب های 
گفتاری تبلور یافته می یابد و کنش گرانه 
خشونت  نوع  این  حضور  بستر  است. 
در  تنها  خشونت  »این  می باشد.  قانون 
بررسی شدۀ  بسیار  و  نمونه های آشکار 
برانگیخته گی و مناسبات سلطۀ اجتماعی 
که در قالب های گفتاری عادت شدۀمان 
بلکه  نیست،  کار  در  می شوند  بازتولید 
شکل بنیادی تری از خشونت هم وجود 
دقیق  معنای  در  زبان  به  بازهم  که  دارد 
از  معینی  جهان  تحمیل  به  یعنی  کلمه 
معانی توسط زبان باز می گردد.« )ژیژک، 
خشونت )پنج نگاه زیر چشمی(: ۱۳۸۹ 

)۱۰:
دیگر  قسِم  دو  پنهان:  خشونت  ب:   
می دهند  تشکیل  را  ناپیداتر  اضالع  که 
آن  از  ژیژک  که  می باشند،  کنش پذیرانه 
به عنوان خشونت سیستمی نام می برد 
در  و  ندارد  شدن  نمادین  قابلیت  که 
به  اخالقی  و  اجتماعی  مناسبات  بستر 
شکل »تجلی« نمایان می شود. خشونت 
سیستمی قابلیت سلطه و رهایی را توامان 
با هم دارد. این خشونت را می توان به 
دو وجه خشونت مضاعف و خشونت 
شکل  به  اولی  کرد.  تقسیم  خدایگان 
عهده  به  را  بزرگ  دیگری  سلطۀ  پنهان 
دارد و دومی شکل رهایی بخشی. »فقط 
یک هیچ است که می تواند به هر چیزی 
شدن میل ورزد.« )ژِیژک،گزیده مقاالت 
 )24۸  :  ۱۳۸۹ سیاست(:  دین،  )نظریه، 
آیا »هیچ« مورد نظر همان تجلی نیست؟ 
عدم  و  نامعین  مرز  در  کلیت  یا  تجلی 
را  و حضور  تعیین  معنی  تمام  حضور، 
دارد؟ خشونِت متجلی که اگر به دست 
زور گرفته شود، به بند می کشد و اگر در 

دست عدالت باشد، رها می گردد.
حضور این نوع از تقسیم بندی، گفتمان 
خشونت  فلسفۀ  تاریخ  در  ِجدیدی 
که  بنیامین  خشونت  نقد  رسالۀ  نیست. 

ژیژک نیز در فواصل کتاب خشونت به 
عنواِن هستۀ گفتمان او دربارۀ خشونت 
از آن  به طور اخص  انتهای کتاب  نیز  و 
یاد می کند، حضور دارد. به عبارتی این 
خشونت  فلسفۀ  تاریخ  به  تقسیم بندی، 
به قبل و بعد از بنیامین نظر دارد این که 
چهارچوب  بر  عالوه  باید  را  خشونت 
آورد.  عدالت  چهارچوب  به  قانون 
خود  تجلی  شکل  در  خشونت  این که، 
اگرچه  نیست.  رهایی بخش  بالذات 
جلوتری  مرحلۀ  متجلی  خشونت 
در  وقتی  ولی  می باشد  خشونت  از 
مراتب  به  که  می رود  اسطوره یی  قالب 
الهی  قالب  در  وقتی  و  دهشت ناک تر 
در  می گردد.  بخش تر  رهایی  می رود، 
بیشتر  خشونت  خشونت،  فلسفۀ  تاریخ 
می شد  نگریسته  قانون  چهارچوب  در 
با رسالۀ توجه برانگیز خود  بنیامین  ولی 
به وجه دیگری از خشونت اشاره می کند 
بسیار  ولی  نیست  نمایان  اگرچه  که 
همین  می باشد.  تأثیرگذارتر  و  مهم تر 
رسالۀ  در  شدن  نمادین  غیرقابل  سویۀ 
بنیامین مورد توجه ژیژک قرار می گیرد. 
خشونت  ژیژک  برای  که،  نحوی  به 
خالصه  نمایان  و  عریان  صور  در  تنها 
در  ژیژک حتا  برای  نمی شود. خشونت 
پس زمینه های احساسات ضد خشونت 
دارد  حضور  خشونت  عدم  حامیان  و 
خشونت  با  مبارزه  تالش های  اتفاقًا  که 
و ترویج تساهل را نیز مدیریت می کند. 
سرشته  نظام  یک  ذات  با  که  »خشونتی 
شده که نه تنها خشونت فیزیکی مستقیم 
بلکه افزون بر آن، شکل های ظریف تری 
و  سلطه  مناسبات  که  اجبار  و  قهر  از 
خشونت  به  تهدید  جمله  از  بهره کشی 
خشونت  می دارد.«)ژیژک،  نگه  سرپا  را 

)پنج نگاه زیر چشمی(: ۱۳۸۹ : 2۰( 

داکتر داریوش دایر
تاریِخ بشریت دارد. در زمان هایي که بسیاري  به طول  واژۀ ماه گرفته گي، قدمتي 
از  هاله یي  با  و  داشت  ناشناخته  دالیلي  پوستي  و  بدني  تغییراِت  و  بیماري ها  از 
خرافات و تصورات پوشیده شده بود، ایجاد لکه هایي به رنگ سرِخ تیره یا شرابي 
را با تغییرات ماه مرتبط مي دانستند. در واقع چنین تصور مي شد که مادراِن چنین 
کودکاني در بارداري، هنگام پدیدۀ »خسوف یا ماه گرفته گي« به ماه نگاه کرده اند 
از بدن جنین دچار »ماه گرفته گي«  یا دست بر شکِم خود گذاشته اند که نقطه یي 

شده است.
گاهی هم این تغییر پوستي به دلیل نفرین یا لعنِت ساحران و گاه نیز ناشي از جاي 
منقارِ لک لک هایي تصور می شد که کودک را از پس گردن گرفته و از بهشت به 
زمین و نزد والدینش آورده بودند.  در واقع تمامي این تصورات، باطل و بدون 
منطق بوده و این تظاهراِت پوستي ناشي از »اختالالت مویرگ ها« هستند و بس. 

 
علت بروز این لکه هاي پوستي چیست؟

علت ایجاد این ضایعات پوستي، اختالالت ژنتیک در شکل گیري عروق زیرپوستي 
الزامي  از اختالالت پوستي ندارند و  است. والدین این کودکان معموالً عالیمي 
ندارد که مثاًل پدر یا مادري خود این مشکل را داشته باشد تا فرزندي مبتال از 
آن ها متولد شود. از نظر ظاهري، این اختالالِت عروقي عمومًا صورت بیمار را 
درگیر مي کند، گرچه احتمال درگیري هر نقطه یي از بدن نیز وجود دارد. میزان 
بروز بیماري بین یک تا دو درصد است. در ناحیۀ صورت انتشار ضایعات در مسیر 
عصب سه قلو است که وظیفۀ عصب رساني به صورت را دارد و باال و دور چشم، 

باالي گونه و لب و فک پاییني را درگیر مي کند.
برسد.  نیز  لثه ها  و  لب ها  مخاط  تا  مي تواند  ضایعات  گسترده گي  همچنین 
زمان  گذشت  با  و  تدریجًا  ولي  است  کم رنگ  صورتي  رنگ  به  ابتدا  ضایعات 
تنه  ناحیۀ  در  یا  بماند  ثابت  این رنگ  است  و ممکن  پررنگ تر شده  آن ها  رنگ 
یا دست ها کم رنگ تر شود. در ناحیۀ صورت، لکه ها به تدریج ضخیم تر مي شوند 
ظاهر  نیز  عروقي  اختالالت  دیگر  و  عروقي  شکل  بادکنکي  برجسته گي هاي  و 
بزرگ تر  استخوان ها  بزرگ تر و زمخت مي شود.  منطقۀ درگیر  مي شوند و کم کم 
از سمت مقابل شده و دندان درآوردن نیز زودتر رخ مي دهد و اگر گسترده گي 
ضایعات به اندام هاي بیمار )دست ها یا پاها( رسیده باشد، این اعضا ممکن است 

بزرگ و ضخیم و بدشکل نیز شوند.

لکه هاي سالموني و موقت 
شباهت  )به علت  سالموني  لکه هاي  دارند؛  عمده  دستۀ  دو  مویرگي  اختالالت 
رنگ این ضایعات به رنگ گوشت ماهي سالمون چنین اسمي دارد( و لکه هاي 
معموالً  و  بوده  شایعي  بسیار  عروقي  اختالالت  سالموني  لکه هاي  شرابي رنگ. 
نامتقارن و صورتي  لکه هایي  به شکل  را درگیر مي کنند. ظاهر آن ها  نژادها  همۀ 
پوستي  بزرگ  عروق  از  رگه هایي  است  ممکن  گاهي  که  است  سرخ رنگ  تا 
)تالنژکتازي( بین این لکه ها دویده باشد. این لکه ها معموالً از پشت گردن شروع 
شده و تا ناحیۀ پشت جمجمه یا حتا تا جلِو سر و منطقۀ پیشاني مي رسد و تا باالي 

پلک ها یا پل بیني را درگیر مي کنند.
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بخش نخست

ماه گرفته گي؛ 
خرافات یا واقعيت؟

بخش پنجـم

خشونت در نظرگاه انتقادی 
اسالوی ژیژک
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عابدین پاپی

بخش سوم و پایانی

سرودن غزلی عرفانی و یا عاشقانه و اجتماعی، بستری 
بتوان  تا  می طلبد  را  اجتماعی  یا  و  عاشقانه  عارفانه 
این بستر فرود آورد؛ زیرا که وقتی  خیاِل خود را در 
می گوییم درون مایۀ شعر عاشقانه است و یا سیاسی و 
اجتماعی، در واقع این درون مایه از بستری به نام منظر 
منظر الزم  و  نظر  لذا  است.  اقتباس شده  خاِص خود 
بر  مقدم  را  یکی  نمی توان  البته  و  یکدیگرند  ملزومِ  و 
بر اساس شرایط  این دو  این که  دانست. چه  دیگری 
و  می شوند  پوست اندازی  دچار  اجتماعی  تحوالت  و 
بتوان  به یکدیگر واگذار می کنند. شاید  را  جای خود 
کنه  در  دیگرپنداری  و  همذات پنداری  نوعی  گفت 
این دو واژه پیداست که به درونیات فطری و طبیعی 
بنابراین هر هنرمند برای  این دو واژه مرتبط می شود. 
سرایش، نواختن، خواندن و کشیدن و... نیاز به بستری 
کار  در  نباشد، خالقیتی  منظری  تا  و  دارد  منظر  به نام 
به  منظری  هرگز  نباشد،  هم  نظری  تا  طبعًا  و  نیست 
نظر می تواند  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 تفاصیل برای 
شناختن هر اثر هنری اعم از سنتی، مدرن و پست مدرن 
نیاز به شناخت از نظر و منظر می باشد و اگر هنرمند 
خوب بتواند با جهان اسطوره یی _ذهنی و عینی ارتباط 
پیدا  را  منظر جهانی خود  به اصطالح  و  نماید  برقرار 
نماید، هم چارچوب فکری خود را دریافته و هم این 
که خود را در اتیمولوژی منظر خود سهیم ساخته است. 
از  هنری  اثر  یک  از  ما  شناخِت  عدم  اغلب  بنابراین 
شعر گرفته تا رمان و داستان و نقاشی و ... این است 
منظر  با  یعنی  نمی شناسیم.  را  منظر  به نام  بستری  که 
جهانی اثر آشنایی نداریم و همین امر سبب شده تا از 
برای شناخت یک  بمانیم.  دور  به  هنر  معرفت شناسی 
اثر هنری، نیاز به منظر هستی آن اثر ضروری است. به 
بیانی، آبشخوری که از آن تناول می کنیم را باید به خوبی 
بدانیم تا به بی راهه کشانده نشویم. به عنوان مثال: شما 
تابلوی نقاشی درختی را در منظری زمستانی  در یک 
مشاهده می کنید که کالغ هایی بر روی شاخه های این 
و  ساختار  به  بردن  پی  برای  لذا  اند.  نشسته  درخت 
پیدا  را  هنر  این  هستی  منظر  باید  تابلو،  این  محتوای 
کرد که منظری رئالیسم است. در مقابل همین اثر رئال 
امکان دارد که با تابلویی مواجه شوید که مثاًل جوانه یی 
که باید بر شاخه های درختی بشکفد، بر روی بازوی 
ستبری شکوفه زده که این بازوی ستبر می تواند از آِن 
انسان باشد و یا موجود زندۀ دیگری. بنابراین، تصویر 
آشنازدایی  نوعی  با  ما  و  نیست  رئال  تصویری  دوم 
تصادم داریم که این آشنازدایی به ما تصویری سورئال 

را می رساند.
که  است  رئالیسم  منظر  نوعی  نخست  منظر  حال 
مهم ترین ویژه گی آن وضوح است، ولی در منظر دوم 
ابهام سر و  به نام  با کاراکتری  ما  که سورئال می باشد، 
بنابراین زیباشناسی در اثر رئال را باید در  کار داریم. 
ابهام.  اثر دو را در  اثر یافت و زیباشناسی در  وضوح 
البته احتمال این هم می رود که در این اثر رئال ابهام 
وجود داشته باشد و یا وضوح در اثری رئال، ولی در 
این دو مفهوم و  از منظر هستی  هر شرایطی شناخت 

معنا را برای ما آسان می کند.

۴ـ زبان، فرهنگ و رنگ در مقولۀ زیباشناسی
الف( زبان و فرهنگ

ب( رنگ

الف( زبان و فرهنگ
فرارو  عالم  با  را  ما  ارتباط  که  است  پلی  اگرچه  زبان 
برقرار می سازد، و یا به بیانی وسیله یی است که ارتباط 
ما را با دیگران برقرار می سازد؛ ولی پیامدسازی آن هم 
که  اندازه  همین  به  این که  چه  نیست.  کارآمد  همیشه 
فرهنگ سازی می کند، به همان قدر هم می تواند نوعی 
برای  است  وسیله یی  زبان  نماید.  ایجاد  را  بدفرهنگی 
بیان فکر. بنابراین وقتی زبان سخنی را زیبا بیان کند، 
آن سخن را زیبا می پنداریم. به بیانی دیگر، نوع بیان 
از  یکی  اخالق  افزاید.  می  سخن  زیبایی  بر  لحن  و 
مولفه هایی است که در سخن باعث زیبایی سخن می 
شود. بنابراین زبان در زیباشناسی تأثیر اساسی دارد و 
باعث نضج و تراوش زیبایی ها در هنر می شود. زبان 
به دو نوع گفتاری و نوشتاری تقسیم می شود. اگرچه 
آن  معنایی  پیامد  ولی  نیست  نماد  فی نفسه  زبان  خود 
یاد  نمودوار  نمادی  به عنوان  آن  از  که  باعث می شود 
کنند به گونه یی که جامعه شناسان در علم جامعه شناسی 
بنیادی  نمادی  عنوان  به  نوشتاری  و  گفتاری  زبان  از 

با  را  رابطۀ یک ملت  زبان  این حال،  با  اند.  یاد کرده 
ملل دیگر پُربار می کند و برعکس می تواند این رابطه 
زیباشناسی  سازد.  کم رنگ  مختلف  حوزه های  در  را 
زبان  نخست  می شود.  تصویر  دو صورت  به  زبان  در 
ساختاری است. یعنی کار زبان در این مرحله پرداختن 
بیشتر  و  است  اثر  یک  در  ساختاری  زیبایی های  به 
اثر. زبان در این  هنرمند به دنبال فرمیکال نشان دادن 
مرحله نیت بر آن دارد تا ماهیت هایی را در ساختار اثر 
به تصویر بکشاند و خواننده را با معیارهایی آموزنده 
که از ساختار اثر وجود دارند، آشنا سازد. ولی در زبان 
محتوایی بدین شکل نیست. چون کار زبان فلسفیدن 
در ساختار اثر هنری نیست، بلکه به دنبال تصویر معنا 
مرحله  این  در  زبان  است.  اثر  آیدتیک  اصطالح  به  و 
به دنبال پیدایی زیرالیه هایی مفهومی و جان مایه دار از 
اثر بوده که با این روند بتواند به تصاویر زیبایی از اثر 
اثری  هیچ  زبان  بدون  که  آید  می  نظر  به  یابد.  دست 
تعابیر  این  با  کند.  نمی  و تصویر  پیدا  را  زیبایی خود 
هم نمی توان هر اثر هنری را دارای زبان دانست؛ چون 
غیرکالمی  هنرهای  و  کالمی  هنرهای  به  فالسفه  نگاه 
متفاوت است، ولی از این نگاه هیچ اثری بدون زبان 

آثار نمی شود.
دیگر مقولۀ فرهنگ است. فرهنگ که تعاریف متفاوتی 
و  مردم شناسی  علم  بزرگان  آثار  در  و  شده  آن  از 
جامعه شناسی نیز قابل تصویر است، از دیگر نشانه هایی 
ایفا می کند.  است که در زیباشناسی نقش عمده یی را 
خود  گفت  می توان  یا  است،  نمادسازی  فرهنگ  کار 
می آید.  وجود  به  نمادها  دامن  از  فی نفسه  فرهنگ 
فرهنگ از مجموعه شناخت هایی مشترک به وجود می 
آید که این شناخت ها به دنبال نظام مند کردن یک پدیده 
اند. هر پدیده یی می تواند نوعی فرهنگ تلقی شود. چه 
تا پدیده های اجتماعی  از پدیدۀ طبیعی گرفته  این که 
نظام ها  از  مجموعه یی  و  مجموعه ها  از  نظامی  دارای 

هستند. بنابراین این که می گوییم فرهنگ در زیباشناسی 
فرهنگ  که  چرا  گفته ایم؛  درست  دارد،  به سزایی  تأثیر 
و  شکل  فی نفسه  چون  است،  زیبایی  بدنبال  فی نفسه 
شمایل آن زیبا و هارمونی شده است. به عنوان مثال: 
فرهنگ اجتماعی نمونه یی از این مصداق است. یکی از 
زیر شاخه های فرهنگ اجتماعی، فرهنگ پوشش یا مد 
می باشد که به عنوان نمادی نمادین خود را در جامعه 
به صورت نظام مند نشان می دهد. فرهنگ معنوی نیز از 
دیگر فرهنگ هایی است که زیبایی خود را به صورت 
زیباشناسی  با  بنابراین  دهد.  می  نشان  باطن  و  ظاهر 
فرهنگ می توان به زیبایی های فرهنگ پی برد. فرهنگ 
غذا خوردن نیز یکی از فرهنگ هایی است که در نوع 
در  این که  چه  است.  خاصی  زیبایی های  دارای  خود 
زیباشناسی فرهنگ غذا نوعی نظم و انضباط نهفته که 
اگرچه بر سر سفره غذاهایی جنگ آسا وجود دارد ولی 
کنش های انسانی به عنوان فرهنگی فرارونده ما را در 
تناول غذا نظام مند می کنند و این نظام مند بودن، خود 
نوعی زیبایی است. به نظر می آید که مهم ترین عنصری 
که فرهنگ ملل را زیبا می کند، زبان است و مهم ترین 
نازیبایی سوق  به سمت  را  عنصری هم که فرهنگ ها 
زبان ها  شکل گیری  جهت  در  فرهنگ  زبان.  می دهد، 
تبعیت  فرهنگ ها  از  زبان ها  از  خیلی  و  است  موثر 
می کنند و در جهت پر و بال دادن به ماهیت و ساختار 
خود از همین فرهنگ ها ارتزاق می کنند. اما اگرچه زبان 
زبان ساز  می تواند  نیز  فرهنگ  و  می کند  فرهنگ سازی 

باشد، ولی از این نگاه اولویت با زبان است.
عمده یی  نقش  زیبایی  در  که  است  رنگ  نکته  دیگر 
به  و  زیبایند  خود  ذاِت  در  و  فی نفسه  رنگ ها  دارد. 
رنگ ها  هستند.  زیباسازی  دنبال  به  نیز  خاطر  همین 
شکل  ذهنی  جهان  و  اجتماعی  طبیعی  جهان  دو  در 
می گیرند. در جهان طبیعی ما با انواع رنگ سر و کار 
دشوار  زیاد  دنیا  این  در  رنگ ها  زیباشناسی  و  داریم 

عینیات  با  هنرمند  چون  ذهنی  جهان  در  ولی  نیست، 
سر و کار ندارد، لذا ساختن زیبایی ها دشوارتر است. 
فصول سال در ایجاد زیبایی ها نقش سازنده یی دارند؛ 
به گونه یی که هنرمندان با نگاهی رئال و ناتورئال دست 
به خالقیت هایی زیبا می زنند اما رنگ ها در عالم ذهن 
که  است  همین  به خاطر  تفاوت اند.  در  عین  عالم  با 
زیباشناسان رنگ، در عالم ذهن و عین با هم به تفاهم 
یا  و  سیاه  شعر  که  شاعری  مثال  عنوان  به  نرسیده اند. 
خاکستری می گوید با شاعری که شعر سفید و یا آبی 
می گوید، در تفاوت است. چون دنیای فکر و اندیشیدن 
این  البته  از حیث ساختار و محتوا یکی نیست.  آن ها 
به  ولی  می کنند  سیر  عین  عالم  در  دو  هر  شاعر  دو 
نظر می آید که دنیای ذهن دنیای بی رنگی ها و یا دنیای 
رنگ های نوین است که این ویژه گی ها در دنیای عین 
یافت نمی شوند. نتیجه این که زبان، فرهنگ و رنگ سه 
پارامتِر اساسی هستند که در تولد زیباشناسی در یک 

اثر نقش سازنده یی را بر عهده دارند.
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صرفیه برق را از طریق...
شرکت برشنا روز گذشته در کنفرانسی گفت: این 
سیستم ظرفیت ۱۰ میلیون مشترک دارد و همزمان 

به صورت آنالین پول دریافت می شود.
این مشترکین می      توانند  از  بعد  وی تصریح کرد: 
شرکت  نماینده گی  یا  و  بانک  به  مراجعه  بدون 
طریق  از  را  خویش  برق  صرفیه  پول  برشنا، 
شرکت های مخابراتی افغان بیسیم ) پولم( روشن 
)ام پیسه( شماره ۳۱۳۱ کابل بانک نو و )کیاسکه 

پرداخت  تکنالوژی  مریخ  شرکت  اس(  او  پی 
نمایند.

آقای صمدی از شفافیت در این سیستم اطمینان 
داده و گفت: شرکت برشنا با شرکت های مخابراتی 
تعهد سپرده و صرفیه برق شهروندان به صورت 

تضمینی به شرکت برشنا می رسد.
وی گفت که شرکت برشنا روی دریافت پول به 
شرکت های مخابراتی کنترول دارد و سیستم اخذ 

صرفیه برق از طریق بل برق نیز ادامه دارد.

قابل ذکر است که ارسال هر پیام جهت پرداخت 
صرفیه برق در شرکت های مخابراتی، ۱۵ افغانی 

هزینه دارد.
وقت گیرترین  از  یکی  به  برق،  صرفیه  پرداخت 
کابلی ها  ویژه  به  کشور  شهروندان  برای  کارها 
که  ابتکار  این  که  شود  دیده  است؛  شده  تبدیل 
قرار  استفاده  مورد  کشورها  بیشتر  در  تقریبًا 
استندرد  با همان  افغانستان  می گیرد؛ می تواند در 

الزم پیاده شده و مشکل شهروندان را حل کند.

علی پارسا

دو  میان  سیاسی  توافق  از  از شش ماه  بیش  که  حاال 
انتخاباتِی تحول و اصالحات می گذرد و موجی  تیم 
از نارضایتی های مضاعف در برابر عملکرد »حکومت 
وحدت ملی« از درون ارگ تا دورترین نقاط کشور 
را احاطه کرده است، بد نیست بارِ دیگر سری به متن 
و  پُرمدعا  حکومِت  این  تشکیل  موافقت نامۀ  مفاد  و 
پُرتنش بزنیم. بدون شک با باز کردِن متن توافق نامه یی 
خاک  حکومتی  اسناد  سایر  میان  در  فقط  حاال  که 
می خورد، درخواهیم یافت که چه عهد و پیمان هایی 
نشده  بر آب  نقش  نقشه هایی که  که نشکسته و چه 
یک  از  را  کشور  که  توافقی  از  َگردگیری  با  است. 
بن بسِت سهمگین نجات داد و راه یک بحران فراگیر 
در افغانستان را بست، شاید بتوان به انحرافاِت عمدۀ 
تعهدات شان و رشته هایی که  از  این حکومت  سراِن 
حاال پنبه شده، بهتر پرداخت. تردیدی نیست که این 
توافق سیاسی همان راه نجات بخشی بود که نه تنها بر 
آفت های انتخاباِت پرتقلِب پیشین سرپوش گذاشت، 
که حتا امیدهای بسیاری را برای به پیش گرفتِن یک 
پُر از سعادت  راه سبز در راستای آینده یی شکوفا و 
در دل ها زنده کرد. اما هنوز جوهر امضای پاِی این 
موافقت نامه خشک نشده بود که آهنگ شومِ ناسازی 
و عدول از مفاد آن به صدا در آمد و حاصل این شد 

که امروز می بینیم.
در این موافقت نامه برنامۀ عملی حکومت وحدت ملی 
برای اشتراک مساویانۀ هر دو تیم انتخاباتی با توجه به 
دو اصل »برابری« و »شایسته ساالری«، به توافق سران 
از فرد و گروه  نام گرفتن  تیم رسید و بدون  هر دو 
آرا  بیشترین  که  تیمی  که  این شد  بر  قرار  مشخصی 
را در صندوق داشت، به ارگ برود و رهبر تیِم دیگر 
هم عنوان ریاست اجرایی را از خود کند. با این حال 
اما تصریح شده بود که هرچند رییس جمهور ریاست 
کابینه و رییس اجراییه ریاست شورای وزیران را به 
عهده می گیرند، اما اصل بر حضور و مشارکِت هر دو 
»برابری« و »شایسته ساالری«  بر همان دو محور  تیم 
است. با وجود این هنوز سند توافق نامه بر سر میز هر 
دو تیم بود که خبرهایی مبنی بر اختالف نظر و تفاوِت 

ریاست  و  ریاست جمهوری  دستۀ  دو  میان  خوانش 
اجرایی، فضای عمومِی تازه آسوده را آلوده کرد.

تنها  تیم،  دو  هر  قرائت های  تفاوت  و  اختالف نظرها 
نبود.  موافقت نامه  بر  تحمیل شده  عارضۀ  و  آفت 
بحث  از  فراتر  که  توافق نامه  این  در  مهم تر  موضوع 
قانون  »تعدیل  مسالۀ  بود،  قدرت  تقسیم  اکنونیِت 
که  بود  پارلمانی  به  ریاستی  نظام  تغییر  و  اساسی« 
پیش شرط اصالح نظام انتخاباتی را هم در دروِن خود 
داشت. بر اساس متن موافقت نامه، قرار بر این شد که 
رییس جمهور پس از مراسم تحلیف، به مشورۀ ریاست 
اجرایی، کمیسیونی را به منظور تهیۀ پیش نویس تعدیل 
این  کار  پایان  از  پس  و  دهد  تشکیل  اساسی  قانون 
کمیسیون، لویه جرگه یی با هدف اعمال این تعدیالت 
و تغییر نظام فراخوانده شود. به این ترتیب، در مدت 
دو سال پس از توافق بر سر این موافقت نامه و تشکیل 
حضور  با  پارلمانی  نظام  ملی،  وحدت  حکومت 
صدراعظم اجرایی جای نظام ریاستی کنونی را خواهد 
گرفت. در همین راستا قرارِ دیگر بر این بود که پس 
از مراسم تحلیف، رییس جمهور غنی فرمان تشکیل 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را صادر کند تا با پُر 
دیگر  بار  انتخاباتی،  نظام  در  موجود  کردن خالهای 
افغانستان طعم تلِخ بحران انتخاباتی را نچشد و مجبور 
نشود برای عبور از بحران، بار دیگر جام زهر را سر 

بکشد.
به این ترتیب باید گفت که مهم ترین برنامۀ استراتژیِک 
توافق نامه، روی دست  این  دل  در  آینده  به  معطوف 
نظام  تغییر  و  اساسی  قانون  تعدیل  تمهیداِت  گرفتن 
وجود  با  است.  انتخاباتی  نظام  اصالح  پیش شرط  با 
اقدام  هیچ  کنون  تا  می شود،  دیده  چنان که  اما  این 
عملِی هدفمندی به منظور دست یافتن به این هدِف 
که  معناست  بدین  این  نمی شود.  دیده  استراتژیک 
اراده یی  نام نهاد »وحدت ملی« هیچ عزم و  حکومِت 
و  سست  قدمِ  تنها  ندارد.  مهم  این  تحقق  برای 
آن هم  که  برداشته شده  راستا  این  در  که  بی نتیجه یی 
بوده،  اجتماعی  و  سیاسی  بسیار  فشارهای  از  ناشی 
تشکیل کمیسیون اصالح و تعدیل نظام انتخاباتی ست 
است.  مانده  گیر  اختالفات  از  انبوهی  در  نیز  آن  که 
در  خود  که  ـ  بارکزی  شکریه  مانند  کسی  نصب 

دسته اول  هیزم آوراِن  از  پیشین  پُرتنِش  انتخابات 
رأس  بر  غنی  رییس جمهور  سوی  از  ـ  بود  معرکه 
این کمیسیون نه تنها به معنای برداشتن گامی مثبت به 
سوی اصالح واقعی نظام انتخاباتی نیست، که حتا به 
معنای عقب گشت در روند کار و افزودن گرهی دیگر 

به کالف کورِ حکومت وحدت ملی است.
این در حالی است که تا کنون تالش ها و تقاضاهای 
انتخاباتی،  نهادهای  مدنی،  جامعۀ  آدرس  از  بسیاری 
راستای  در  مردمی  اجتماعات  و  سیاسی  جناح های 
اصالح نظام انتخاباتی صادر شده است. کمیسیونی که 
قرار بود در فردای مراسم تحلیف شروع به کار کند، 
است  هنوز  که  هنوز  روز،  آن  از  با گذشت شش ماه 
شروع به کار نکرده و چه بسا این که هنوز اندر خم 

کوچۀ اول است! 
مسالۀ اساسی تر، تشکیل کمیسیون تهیۀ طرِح تعدیل 
قانون اساسی ست که گویی به گونۀ مطلق به فراموشی 
سپرده شده است. در توافق نامۀحکومت وحدت ملی 
به صراحت آمده که این کمیسیون باید پس از مراسم 
تحلیف تشکیل  شود. در حالی که تا کنون هیچ صدایی 
در دادخواهی از آن بلند نشده است. حکومتی که پس 
از گذشت شش ماه تا به حال با سیستم سرپرستی اداره 
می شود و تا به حال بر سر وظایف و صالحیت های 
ریاست اجرایی آن اختالفات عمیق است؛ حکومتی 
کمیسیون  ایجاد  سر  بر  کنون  تا  شش ماه  از  پس  که 
اصالح نظام انتخاباتی توافق نکرده و حکومتی که تا 
هنوز معاش شش ماهۀ کارمندان ادارات جدیدالتأسیس 
خود را نپرداخته، شکی نیست که در صورت عزم و 
ارادۀ راسخ هم نمی تواند در دو سال نخست کارش 
لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی و ایجاد نظام پارلمانی 
را برگزار کند. به این ترتیب به نظر می رسد که مسالۀ 
تعدیل قانون اساسی از هزاران وعده یی است که هرگز 
جامۀ عمل به تن نخواهد کرد. با وجود این باید گفت 
پارلمانی،  نظام  یک  موجودیت  عدم  صورت  در  که 
و  جعلی  عنواِن  یک  ملی«  وحدت  »حکومت  عنوان 
پُر از تقلب خواهد بود که جز رسوایی و سیاه رویی 
برای سران این حکومت و به استهزاء گرفتِن سیستم 
پیـامدی  ملی«  وحدت  »دولت  پاسخگوی  و  کارآمد 

نخواهد داشت.
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در بدخشان 33 عضو ارتش...
 بریده شده اند.

از  عکس هایی  که  می شود  اعالم  آن  از  پس  آمار  این 
اجساد سربریده شده منسوب به این افراد در شبکه های 

اجتماعی به صورت گسترده یی پخش شد.
برخی از ساکنان والیت بدخشان گفته اند که آمار واقعی 
تلفات نیروهای امنیتی در این نبرد بیشتر از آن است که 

از سوی مقام های دولتی اعالم شده است.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع به بی بی سی گفته 

که در این درگیری 2۰ نفر از شورشیان هم کشته و ۱۷ 
تن دیگر آنها زخمی شده اند.

شده                                                                                      گان  کشته  از  نفر  شش  که  افزود  وزیری  آقای 
شورشیان "خارجی" بوده اند.

سخنگوی وزارت دفاع گفت که نیروهای امنیتی طالبان 
را به عقب رانده و در حال حاضر نیروهای امنیتی در 

محلی که طالبان حمله کرده بودند، مستقر هستند.
در مقابل، گروه طالبان گفته است که در این نبرد 4۹ نفر 
از نیروهای امنیتی کشته و 42 نفر دیگر زخمی شدند و 
به مقدار زیادی از جنگ افزارهای آنها به دست طالبان 

افتاده است.
این گروه کشته شدن ۵ عضو خود و زخمی شدند ۷ تن 

دیگر را تایید کرده است.
ولسوالی جرم که این درگیری در آن روی داده، از مناطق 
استراتژیک والیت بدخشان است. حمله طالبان انتقادهای 
زیادی را نسبت به آنچه که "سهل انگاری"مراجع دولتی 

عنوان شده، در پی داشته است.
حاضر  حال  در  که  گفته  دفاع  وزارت  سخنگوی 
احتمال  تا  دارد  حضور  بدخشان  در  کمیسیون  یک 

سهل انگاری در این موضوع را بررسی کند.

دولت در تالش بسیج...
و  نیست  وابسته  امنیتی  سیستم  هیچ  به  کشور  این   
افغانستان  این سیستم ها رقابت های شان را در داخل 
وزارت  استراتژیک  مطالعات  رییس  می برند.  پیش  به 
که  می شود  امن  زمانی  کشور  این  می گوید  خارجه 
جهانی  یا  و  منطقه یی  امنیتی  سیستم های  از  یکی  به 
بپیوندد: »کشوری مثل ما برای دست یابی به امنیت دو 
که  بپیوندد  منطقه  امنیتی  سیستم  به  یا  دارد.  حل  راه 
امکان پذیر نیست یا این که به سیستم امنیتی سایه ناتو 
بپیوندد که در این مورد یازده موافقتنامه با کشورهای 

اروپایی صورت گرفته است.«
تشدید جنگ به جای صلح

غنی  رییس جمهور  سفرهای  از  پس  افغانستان  مردم 

به پاکستان، چین و عربستان امیدوار شدند که جدیت 
آقای غنی می تواند منجر به تامین صلح شود. ولی تا 

حاال چنین نشده است.
برخی از نماینده گان پارلمان به این باورند که گروگان 
تا  تازه سبب شده  و خشونت های  گیری ها، جنگ ها 
حکومت افغانستان به جای تالش صلح، برای بهبود 

وضعیت امنیتی فکر کند.
فاطمه عزیز نماینده پارلمان می گوید: »رییس جمهور 
جدید تالش هایی را به خاطر آوردن صلح روی دست 
گرفت و مردم هم منتظر صلح اند، ولی متاسفانه باز 

هم جنگ را شدت می بخشند.«
نقش علما

بخشی از ناامنی و جنگ به باور آگاهان، برداشت های 
تندروانه و افراطی گری است. در سیزده سال گذشته 

از تبلیغاتی که در شماری از مساجد صورت می گیرد 
بارها انتقاد شده است. به این دلیل که مال امام ها به 
جای این که مردم را به صلح دعوت کنند، آن ها را 

به سمت مخالف جهبه دولت سمت و سو می دهند.
اما اعضای شورای عالی صلح در کنفرانس روز دوشنبه 
گفتند که علما آماده اند برای تامین صلح و ثبات تالش 
کنند. قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح 
افغانستان در این کنفرانس گفت: »ما برای تان اطمینان 
می دهیم که علما کار خود را می کنند. علمای محترم و 

آزادی که از جیب دولت چیزی نمی   خورند.«
اوقاف،  و  حج  وزارت  در  مقام ها  اظهارات  براساس 
هزاران مسجد از کنترول دولت افغانستان بیرون است 
و مالها در بیشتر این مساجد تبلیغاتی انجام می دهند 

که منجر به ناامنی و ادامه جنگ می شود.

خشم معاون ریاست اجرایی رونمایی از عنوان جعلِی"حکومت وحدت ملی"
و وزیر خارجه از وضعیت امنیتی

روز گذشته  که  نوبتی شورای  در چهاردهمین جلسۀ 
دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  ریاست  تحت 
از  دولتی  ارشد  مقام های  شد،  برگزار  ملی  وحدت 

وضعیت امنیتی به شدت ابراز نگرانی کردند. 
گزارش مسووالن امنیتی از حوادث اخیر، خشم برخی 
امور  وزیر  و  اجرایی  ریاست  معاون  جمله  از  مقام  ها 

خارجه را بر انگیخت. 
براساس خبرنامۀ ریاست اجرایی، در نشست شورای 
گزارش  ارایۀ  به  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  وزیران 
مورد  در  و  پرداخته  گذشته  هفته  جریان  در  امنیتی 
باالی  کشور  شهروندان  و  دولت  دشمنان  حمله 
سربازان کشور در والیت بدخشان گفت: با تاسف که 
یک حادثه در بدخشان در ساحه آب خوسته رخ داده 
ده  را حوالب ساعت  کشور  دفاعی  نیروهای  و  است 
کم سه بجه جمعه شب سربازان ما را هنگام تغییر و 
قرار  غافلگیرانه هدف  نظارت  و  دیدبانی  نوبت  تبدل 
اولی  پوسته  یک  خوسته  آب  دهنۀ  در  و  است  داده 
بیرون می کنند و در  ما  نیروهای دفاعی  کنترول  از  را 
نتیجه به تجهیزات موجود در پوسته دست می یابند و 

بر سربازان ما در پوسته های دیگر آتش می کنند".
سرپرست وزارت دفاع افزود، این رویداد تحت بررسی 
قرار دارد، اما خط کنونی نیروهای دفاعی ما در حالت 
رویداد  هنگام  در  چنان  هم  و  دارند  قرار  باش  آماده 
شمار از شهروندان خارجی نیز در میان حمله کننده گان 

دشمن دیده شده است. 
 2۷ رویداد  این  "در  افزود:  دفاع  وزارت  سرپرست 
تن شان   ۷ که  اند  شده  کشته  نیز  دشمن  جنگجوی 
از  تن  دو  همچنان،  و  می باشند  خارجی  شهروندان 
مسوولین کندک اردوی ملی در ساحه که هنگام رویداد 

در کابل بوده اند تحت تحقیق قرار دارند".
صالح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در این نشست 

در پیوند به گزارش وزارت دفاع گفت: 
وخیم تر  بسیار  وضعیت  دارم  من  که  "گزارش هایی 
می دهد. ضعف  نظری گزارش  آقای  که  است  این  از 
فاجعۀ  این  که  است  شده  سبب  ملی  اردوی  رهبری 
به  که  امنیتی  گزارش های  با وجود  افتد.  اتفاق  بزرگ 
شب  در  است،  رسیده  ساحه  این  در  کندک  مسوول 
نداشته اند.  حضور  ساحه  در  مسوول  فرد  سه  حادثه 
بررسی های  به  نیاز  است  گرفته  صورت  کوتاهی    که 
جدی دارد. من در جلسۀ شورای امنیت در این رابطه 

صحبت های جدی با مسووالن دارم.
اجرایی  ریاست  دوم  معاون  محقق  محمد  چنان،  هم 
کشور در مورد وضعیت امنیتی گفت: این یک موضوع 
بهار امسال تروریستان می خواستند  واضح بود که در 
در هماهنگی طالبان داخلی و تروریستان خارجی که 
حاال داعش نیز به جمع شان اضافه شده است، جنگ 
چندین  من  همین  برای  بکشانند.  شمال  سمت  به  را 
بار در جلسه شورای امنیت هشدار داده بودم که باید 
در  اینجا  هم  باشیم. حاال  داشته  را  آماده گی های الزم 
شورای وزیران یادآور می شوم و هم در بعداً در جلسه 
امنیت در این مورد به صورت جدی دیدگاه  شورای 
که  رسیده ایم  مرحله یی  در  ما  می کنم.  مطرح  را  خود 
نداریم.  را  مورد  این  در  کوتاهی  هیچ گونه  فرصت 
صحبت ها در جلسه شورای امنیت جدی باشد. ما به 

یک فکر و برنامه جدی نیازمندیم".
به  کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  حال،  این  در 
سرپرست وزارت دفاع ملی هدایت داده که در مورد 
گزارش هایی که از ساحه برایشان می رسد باید از دقت 
الزم کار بگیرند و بر منای اصل واقعیت باید تصمیم 

گرفته شود.

ACKU
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ورزش
پیگرینی:

 نمی دانم مشکل منچسترسیتی چیست

منچستریونایتد  کنونی  سرمربی  به  را  خودش  هنوز  بارسلونا  ساله   ۳۰ هافبک 
مدیون می داند.

بارسلونا به تیم  اینیستا در دوران مربیگری لوییس فان خال هلندی در  آندرس 
تیم  به  بار  نخستین  برای   2۰۰2 اکتبر  در  او  کرد.  پیدا  راه  باشگاه  این  نخست 

بزرگساالن راه یافت و سه ماه بعد هم مقابل رکرتیوو اوئلوا برای نخستین بار در 
نوکمپ به میدان رفت.

سال ها گذشته و اینیستا به بازیکن بزرگی بدل شده است. او به همراه تیم ملی 
اما  است  رسیده  هم  اروپا  و  جهانی  جام  در  قهرمانی  عنوان  به  اسپانیا  فوتبال 
 - آبی   بزرگساالن  تیم  به  را  او  که  می داند  فان خال  مدیون  را  همواره خودش 

اناری ها آورده است.
اینیستا در این زمینه گفت: وقتی برای نخستین بار در ترکیب بارسلونا به میدان 
رفتم، مهم ترین روز زندگی ام رقم خورد زیرا رویایی بود که به حقیقت بدل شد. 
خاطره های بسیار خوبی از آن روز دارم. کمی عصبی بودم اما از این که فان خال 

مرا برای حضور در ترکیب تیم اصلی بارسلونا مناسب دیده بود، ممنون بودم.
با توجه به این که اینیستا در طول دوران فوتبالش جام های زیادی کسب کرده 
است اما این بازیکن ۳۰ ساله قهرمانی در لیگ فوتبال اسپانیا در سال 2۰۰۵ و 
لیگ قهرمانان اروپا در سال 2۰۰۹ را خاطره انگیزترین جام هایی می خواند که آنها 

را به دست آورده است.
اینیستا گل های زیادی هم زده اما گلی که در فینال جام جهانی 2۰۱۰ به ثمر 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  چلسی  با  دیدار  پایانی  ثانیه های  در  که  گلی  و  رساند 
وارد دروازه این تیم کرد را مهم ترین گل های زندگی فوتبالی اش خواند. "آنتی 
من  برای  لیگا  در  قهرمانی  جام  نخستین  کسب  گفت:  این باره  در  گاالکتیکو" 
خاطره  انگیز است چون اولین بار بود که آن را باالی سر می بردم. در آن زمان 
فکر می کردم زمان ایستاده است. جوان بودم و آغاز کارم بود. فینالی که در رم 
برگزار شد، به عقیده من بهترین اتفاق بود. نه تنها قهرمانی در اروپا در آن سال 
برایم عالی بود که برای طی کردن آن مسیر دشوار برای رسیدن به فینال بود که 
سالی فوق العاده برایم رقم زد. گلی که در دقیقه های پایانی دیدار با چلسی وارد 
دروازه این تیم کردم، همواره یکی از بهترین اتفاق هایی است که در طول دوران 

فوتبالم به خاطر می آورم.

سرمربی آرسنال اعتراف کرد که چلسی قهرمان این فصل رقابت های لیگ جزیره 
است اما تیمش می خواهد به روند پیروزی های پیاپی خود ادامه دهد.

پیروزی چلسی در دقایق پایانی برابر کوئیینز پارک رنجرز باعث شده تا آرسن 
ونگر از قهرمانی در فصل جاری لیگ جزیره ناامید شود و چلسی را از همین 

حاال قهرمان بداند.
شاگردان مورینیو با این پیروزی ۷۳ امتیاز شدند و با هفت امتیاز اختالف نسبت 
به آرسنال و یک بازی کمتر نسبت به این تیم در صدر جدول رده بندی قرار 

دارند. این در حالی است که تا پایان لیگ تنها شش هفته باقیمانده است.
آرسن ونگر سرمربی آرسنال که تیمش نزدیک ترین تعقیب کننده چلسی است 

اعتراف کرد که چلسی از همین حاال قهرمان است.
او گفت: تیم صدرنشین در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و باید از همین حاال 
این تیم را قهرمان دانست. اختالف چلسی با دیگر تیم ها زیاد است. دیگر حاال 

همه چیز دست این تیم است و کاری از دست ما برنمی آید.
او ادامه داد: درست است که چلسی در شرایط خوبی قرار دارد اما ما دست از 
تالش برنمی داریم و می خواهیم به روند خوب خود ادامه دهیم. آرسنال در ۱۸ 
بازی اخیر خود ۱۶ بار به پیروزی رسیده است که این نتیجه بسیار خوبی است 
و نشان می دهد که تیم ما در چه شرایط خوبی قرار دارد. باید ببینم که در آینده 
چه اتفاقی می افتد. نهایت تالش خود را برای پیروز شدن انجام می دهیم. نباید 
فراموش کنیم که منچستر یونایتد و منچستر سیتی در تعقیب ما هستند و نباید 

اجازه دهیم به ما برسند.
و  یافته ایم  راه  حذفی  جام  نهایی  نیمه  به  گفت:  خود  سخنان  پایان  در  ونگر 

می خواهیم جام قهرمانی را در این رقابت ها باالی سر بریم.

کرد  اعتراف  منچستر  شهر  آبی پوشان  شیلیایی  سرمربی 
شکست مردانش در دربی ضربه سنگینی به شانس راهیابی 

آنها به لیگ قهرمانان فصل بعد زده است.
مانوئل پیگرینی یکشنبه در اولدترافورد شاهد به زانو درآمدن 
شاگردانش برابر همشهری سرخ پوش و شکست 4 بر 2 آنها 
برابر منچستریونایتد بود تا نه تنها در پس گرفتن رده سوم 
از شیاطین سرخ ناکام باشد بلکه اکنون بیم از دست دادن 

سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده را نیز داشته باشد.
من سیتی اکنون با 4 امتیاز اختالف نسبت به منچستریونایتد 
۶۵ امتیازی در رده چهارم جدول قراردارد، ساوتهمپتون ۵۶ 
امتیازی را در فاصله ۵ امتیازی خود می بیند و با تداوم روند 
پایان فصل سهمیه  تا  نیست که  بعید  نتیجه گیری اش  فعلی 

لیگ قهرمانان اروپا را هم از دست بدهد.
من سیتی در شرایطی در خانه شیاطین سرخ تن به شکست 
داد که با گلزنی سرخیو آگرو از میزبان پیش افتاده بود. آگرو 
در دقایق پایانی بازی دومین گل خود را هم در این دیدار به 
ثمر رساند تا شمار گل هایش برای آبی پوشان شهر منچستر 
را به ۱۰۰ برساند اما این گل برای فرار شاگردان پیگرینی 
از اولین شکست شان در دربی شهر منچستر پس از کسب 

پیروزی در ۵ دربی اخیر کافی نبود.
پیگرینی در خصوص این بازی به خبرنگاران اظهار داشت: 
لیگ  ما در  قرار گرفتن در رده چهارم واقعًا سخت است. 
از  کمتر  امتیاز    4 اکنون  داریم.  سرسختی  تیم های  برتر 
تا  باید  داریم.  آرسنال  از  کمتر  امتیاز   ۵ و  منچستریونایتد 
پایان فصل بجنگیم. برای من، بازیکنان و باشگاه بسیار مهم 
است که فصل را در جایگاهی به پایان برسانیم که ما را به 
لیگ قهرمانان فصل آینده برساند. هنوز ۶ هفته دیگر فرصت 
داریم که این هدف را محقق کنیم. ما تمام طول فصل در 

رده دوم بودیم و هنوز ۶ هفته دیگر باقی است.
شکست در اولدترافورد آمار پیگرینی را فاجعه آمیزتر از قبل 
و جایگاهش را روی نیمکت من سیتی متزلزل تر از قبل کرد. 
این پنجمین شکست من سیتی در سال 2۰۱۵ بود، یعنی یکی 
متحمل   2۰۱4 سال  در  تیم  که  کل شکست هایی  از  بیشتر 
شد. این آمار بدترین دوران منچسترسیتی در ۹ سال اخیر 
محسوب می شود چرا که در ۱۵ بازی  خود تنها 4 پیروزی 

کسب کرده است.
همچنان  شرایطی  چنین  در  من سیتی  شیلیایی  سرمربی 
تأکید دارد که جایگاهش در این تیم تهدید نشده و اینکه 
منچستریونایتد شایسته فتح دربی بوده است. او افزود: فکر 
خیلی  را  بازی  ما  برد.  را  بازی  میدان  برتر  تیم  که  می کنم 
خوب شروع کردیم و در 2۰ دقیقه ابتدایی می توانستیم آن 
را کنترل کنیم. پس از گل دوم منچستریونایتد راه مان را گم 
بفهمم  نمی توانم  زد.  بیشتری  گل های  من یونایتد  و  کردیم 
فقط  دارد  را  بازی خوب  ارائه یک  پتانسیل  که  تیمی  چرا 
2۰ دقیقه این کار را انجام می دهد. ما بر بازی سوار بودیم، 
موقعیت های گلزنی داشتیم و صاحب توپ بودیم. زمانی که 
بازی یک بر یک مساوی شد، من یونایتد به تدریج شروع 
تیم را  این  به نفس  اعتماد  به پیشرفت کرد و گل سومش 

افزایش داد.
پیگرینی در پاسخ به این سؤال که مشکل من سیتی که باعث 
افت اخیر این تیم شده چیست، عنوان کرد: فقط یک مشکل 
نیست. تیمی که باخت همان تیمی بود که 2۰ دقیقه اول را 
بازی کرد. شاید در حال حاضر مشکل افت سطح  خوب 

بازی مان باشد اما واقعًا نمی دانم مشکل چیست؟

اینیستا:

 به فـان خـال مدیونـم

اعتراف ونگر: 

چلسی از همین حاال قهرمان است

ACKU



Year 7 y NO 1515 y Tuesday 14 April 2015

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید یام

گزارشگران: ناجیه نوري و محمد هارون مجیدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز "سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

ساعاتی پیش ناشر گونتر گراس نویسنده و شاعر سرشناس آلمانی برنده نوبل ادبیات 
اعالم کرد او روز دوشنبه ۱۳ اپریل در شهر لوبک آلمان از دنیا رفته است.

گراس که بیش از یک سال پیش با دنیای نویسندگی خداحافظی کرد، روز گذشته برای 
همیشه با زندگی وداع کرد و در پی همین موضوع حوادث مهم زندگی او را مرور 

می کنیم.
گونتر گراس متولد ۱۶ اکتبر ۱۹2۷ بود و زندگی ای مملو از فراز و فرود را تجربه کرد. 
او در خانواده  تقریبًا سطح پایینی از پدری خواربارفروش در شهر دانتسیگ کنونی به دنیا 
آمد. مشتریان مغازه پدرش آن قدر فقیر بودند که نمی توانستند قرض های شان را بدهند. 
خانواده کاتولیک گراس در آپارتمانی بسیار کوچک زندگی می کردند. زندگی نامه نویس 
گراس در کتاب خود دوران کودکی او را به نقل از وی، »فضایی بین روح القدس و 

هیتلر« توصیف کرده است.
گراس ۱۷ ساله بود که جنگ جهانی دوم درگرفت. او به عضویت حزب نازی درآمد 
اما دهه ها طول کشید تا توانست تجربیاتش را در این زمینه فاش کند. صحبت کردن 
درباره فعالیت او به عنوان یکی از اعضای حزب نازی به لکه ننگی در زندگی اش تبدیل 
شد. سال 2۰۰۶ بود که گونتر گراس مجبور شد اعتراف کند در جریان جنگ جهانی 
دوم کامال هم بی گناه نبوده است. گرچه او تنها یک نوجوان بود، به عضویت حزب 
نازی درآمده بود. »پوست کندن پیاز« کتابی بود که او در آن از تجربه حضور در حزب 
نازی نوشت. انتشار این خبر باعث شد بسیاری او را انسانی مزور و دورو بدانند. کتاب 
»پوست کندن پیاز« افشاگری بزرگ گراس بود که او با آن، نگاه سنگین منتقدان و اهل 

ادبیات و سیاست را به جان خرید.
گراس که به هنر عالقه مند بود، در رشته طراحی گرافیک و مجسمه سازی تحصیل کرد 
و عضو یک گروه جاز شد. او سفرهای زیادی در زندگی داشت، اما سرانجام در سال 
این  را در  اولش زندگی معمولی ای  به همراه همسر  آرام گرفت و  پاریس  ۱۹۵۶ در 
کشور شروع کرد. در همین دوران بود که استعدادش به عنوان یک نویسنده شکوفا شد.
گونتر گراس اولین رمانش را با عنوان »طبل حلبی« در سال ۱۹۵۹ به نگارش درآورد 
و پیش از رسیدن به موفقیت و شهرت بین المللی، مورد انتقاد شدید جامعه محافظه کار 
آلمان غربی قرار گرفت. »طبل حلبی« به زبان های مختلف برگردانده شد و به سینما راه 

یافت. دقیقا چهار دهه پس از آن، جایزه نوبل ادبیات به گراس اهدا شد.
او در طول دوران نویسندگی اش در گونه های مختلف نمایشنامه،  شعر  و ادبیات  داستانی 
قلم می زد. »موش و گربه« ، »سال های سگی «، »ماده موش«، »قرن من«، »آخرین رقص« 
و »از دفترچه خاطرات یک حلزون« از جمله مشهورترین کتاب های او هستند. شرایط 
و رخدادهای سیاسی و اجتماعی مهم ترین دغدغه های گراس بودند که انعکاس آن ها 

در آثارش هوایداست.
او که بومی دانتسیگ بود، به طور ویژه ای به رابطه مسالمت آمیز بین دو کشور آلمان و 

لهستان می پرداخت.
او  آثار  را سنگین و سیاسی می دانستند،  منتقدان، کتاب های گراس  از  بسیاری  گرچه 
در حلقه های بین المللی ادبی بازار داغی داشت. با همه این احوال هیچ یک از آثار او 

نتوانست موفقیتی را که »طبل حلبی« برایش به ارمغان آورد، تجربه کند.
به گزارش دویچه وله، گونتر گراس هنرمندی چندوجهی بود که عالوه بر نویسندگی 
و سرودن شعر، در مجسمه سازی و طراحی نیز دستی بر آتش داشت. او گه گاه طراحی 

جلد کتاب هایش را خودش انجام می داد.
این شاعر و نویسنده در دی ماه سال گذشته در مصاحبه  با روزنامه محلی »پاسائور نوئه 
پرس« گفت: من اکنون ۸۶ ساله ام و فکر نمی کنم بتوانم از پس یک رمان دیگر برآیم. 
وضعیت سالمتی ام به من اجازه نمی دهد مشغول پروژه هایی شوم که پنج یا شش سال 
طول می کشند و این زمانی است که باید برای پژوهش درباره یک رمان صرف کرد. 

این روزها وقتم را با طراحی و نقاشی با آبرنگ می گذرانم و از این فعالیت خالقانه 
چند متن اولیه تولید شده است.

سیاسی اش  آرای  که  می شناختند  افراطی  چپ گرای  یک  عنوان  به  بیش تر  را  گراس 
بین مردم دودستگی ایجاد می کرد. او که از سال ۱۹۶۱ خود را وقف حزب سوسیال 
دموکرات کرد یکی از افرادی بود که »ویلی برنت« را در کمپین انتخاباتی سال ۱۹۶۹ 
حمایت کرد. با این که گراس پس از چند سال فعالیت های سیاسی اش را کاهش داد، 
همیشه نگاهی انتقادآمیز و موشکافانه نسبت به مسائل سیاسی کشورش و حتی جهان 
رسانه ها  در  سیاسی اش  اظهارات  پررنگ تر شدن  به  نیز  او  بین المللی  داشت. شهرت 

کمک می کرد.
یکی از اقدام های انقالبی اخیر گراس انتشار شعری به نام »آن چه باید گفت« در اپریل 
تحریم  و  اسراییل  غاصب  رژیم  سیاست های  و  خط مشی  اثر  این  در  او  بود.   2۰۱2
هسته یی علیه ایران را به باد انتقاد گرفت. گراس در این شعر اسراییل را تهدیدی علیه 
صلح جهانی خواند. چاپ این سروده در سه روزنامه »نیویورک تایمز«، »ریپابلیکا« و 
»دویچه سایتونگ« خشم مقام های اسراییلی را برانگیخت؛ تا جایی که ورود این شاعر 

آلمانی را به سرزمین های اشغالی ممنوع اعالم کردند.
این شعر باعث شد برخی گراس را به داشتن افکار ضدیهود متهم کنند. با همه این 
در  قدرت  راویان  توانمندترین  از  یکی  را  او  ادبیات جهان  بزرگان  و  منتقدان  احوال 
ادبیات آلمان می دانستند. »موریتس رینکه« نویسنده همیشه از او به عنوان »جالب ترین 

و تطبیق پذیر ترین دایناسور« یاد می کرد.
آخرین سخنان جنجالی گونتر گراس حدود دو ماه پیش او را به سوژه رسانه ها بدل 
کرد. روزنامه آلمانی »نووست فالیش« به نقل از گراس، بروز جنگ جهانی دیگری را 
محتمل دانست. این شاعر ۸۷ ساله ظهور شکل جدیدی از درگیری ها را دلیل هراس 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  همچنین  گراس  کرد.  بیان  مسأله ای  چنین  از  خود 
استفاده از اینترنت برای بلوکه کردن سیستم اقتصادی جنگ افروزی و شرایط غیرقابل 
درکی که در کشورهایی مثل اوکراین و سوریه همچون جنگ های کالسیک در جریان 

است، اشاره کرد.

گونتر گراس؛ جالب ترین دایناسور دنیا نخست وزیر ترکیه از اظهارات"یک 
جانبه" و "نامناسب" پاپ انتقاد کرد

انتقاد اسالم آباد از اظهارات امارات
 دربارۀ موضع پاکستان در یمن

برای  کشی"  واژه":نسل  از  جهان  کاتولیک های  رهبر  آنکه  از  پس 
جنگ  از  بعد  عثمانی  نیروهای  دست  به  ارامنه  عام  قتل  توصیف 
جهانی اول استفاده کرد، نخست وزیر ترکیه از وی به خاطر اظهارات 

"نامناسب" و"یک جانبه اش": به شدت انتقاد کرد.
اختالفات  گرفتن  باال  با  همزمان  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
وزیر  نخست  اوغلو،  داوود  احمد  واتیکان،  و  ترکیه  میان  دیپلماتیک 
پاپ  برای  جانبه  یک  شیوه ای  به  تاسف  و  حزن  ابراز  گفت:  ترکیه 

فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان و واتیکان نامناسب است.
وی افزود: ما از رهبران مذهبی انتظار داریم تا خواستار صلح شوند. 
وموم  مهر  قلب هایشان  که  افرادی  برای  آرشیوها  داشتن  دسترس  در 
شده هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. متاسفم که اظهارات پاپ فرانسیس 
با بیانیه هایی که در دفاع از صلح و سازش در جریان سفر قبلی اش به 

ترکیه مطرح بوده، متفاوت است.
در  که  اظهاراتی  پای  فرانسیس  پاپ  امیدواریم  گفت:  اوغلو  داوود 
سفرش به ترکیه در نوامبر سال گذشته میالدی مطرح کرد، بایستد و در 

رویکرد و رفتار کنونی اش تجدیدنظر کند.
ترکیه همچنین در اعتراض به اظهارات پاپ، سفیر خود در وایتکان را 

فرا خوانده است.

وزیر داخله پاکستان از اظهارات یک وزیر دولت امارات در مورد موضع گیری 
اسالم آباد در قبال تحوالت یمن انتقاد کرد.

پاکستان  داخله  نثار علی خان، وزیر  به گزارش خبرگزاری شینهوا، چودری 
اظهارات انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات را برخالف قواعد 

دیپلماتیک دانست.
پارلمان پاکستان پیش از این، از دولت نواز شریف، نخست وزیر این کشور 
مشاور  وزیر  باشد.  داشته  یمن  مناقشه  در  بی طرف  نقشی  که  بود  خواسته 
که  کرد  اعالم  اسالم آباد  تصمیم  این  به  واکنش  در  امارات  خارجه  امور  در 
با کشورهای  نفع روابط راهبردی خود  به  باید موضعی مشخص و  پاکستان 
یعنی  این مساله  اتخاذ کند زیرا خالف  عضو شورای همکاری خلیج فارس 
تصمیم های متناقض و مبهم در مورد موضوع جدی یمن بهای سنگینی برای 

این کشور به دنبال خواهد داشت.
وزیر داخله پاکستان در واکنش به این اظهارات وزیر مشاور در امور خارجه 
امارات گفت که این دیپلمات عرب از رویه تهدیدمحوری استفاده کرده است.
نثار علی خان با انتشار بیانیه ای گفت:  پاکستان روابط دوستانه ای با عربستان 
و امارات دارد اما تهدیدهای مطرح شده از سوی وزیر اماراتی مایه تأسف و 

نگرانی است.
وزیر داخله پاکستان افزود: اظهارات وزیر مشاور در امور خارجه امارات در 
خصوص موضع ما درباره یمن به مثابه توهین به عزت نفس مردم پاکستان و 

غیر قابل قبول است.
پارلمان پاکستان اخیرا با توافق آرا به مصوبه یی رای داد که دولت این کشور را 
ملزم می کند نسبت به درگیری ها در یمن بی طرف بماند. در این مصوبه اعالم 
تا  باید بی طرفانه درخصوص یمن عمل کند  پاکستان  پارلمان  شده است که 
بتواند نقش دیپلماتیک موثرتری را برای پایان بحران ایفا کند. پارلمان پاکستان 
در عین دست رد زدن به سینه ائتالف عربستانی علیه یمن، بر حمایت کامل 

خود از ریاض نیز تأکید کرد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
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مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت
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