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سفر 
به چین

فرمانده  شریف  راحیل  جنرال  که  کرد  اعالم  رسمًا  پاکستان  ارتش  سخنگوی 
ارتش این کشور روز یکشنبه آینده برای دیدار با عالی ترین مقام های دولتی و 

نظامی افغانستان، به کابل سفر می کند.
هدف از انجام این سفر مهم، پیگیری تالش ها برای از سرگیری مذاکرات صلح 
میان طالبان و دولت افغانستان است؛ مذاکراتی که برخی منابع از آغاز مجدد آن 

در آینده ای نزدیک خبر داده اند.
همچنین سرتاج عزیز روز چهارشنبه گذشته در گفت و گو با خبرنگاران اعالم 
کرد: قرار است نشستی نیز با حضور مقام های عالی رتبه پاکستان، افغانستان، 
چین و امریکا در آینده نزدیک در ماه آینده میالدی )جنوری( با هدف بررسی 
روند از سرگیری مذاکرات صلح میان دولت کابل و طالبان پاکستان برگزار شود. 
به میزبانی کدام کشور برگزار خواهد  اینکه  این نشست و  به زمان دقیق  وی 

شد، اشاره نکرد.
قرار بود جنرال راحیل شریف قبل از برگزاری کفنرانس ›قلب آسیا‹ که حدود 
دو هفته پیش به میزبانی اسالم آباد انجام شد، به کابل سفر کند اما تنش ها در 

روابط میان دو کشور همسایه مانع از انجام این سفر شد.
و  آسیا  قلب  کنفرانس  در  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی  اشرف  حضور 
این  حاشیه  در  پاکستان  ارتش  فرمانده  و  وزیر  نخست  با  وی  که  دیدارهایی 
کنفرانس انجام داد، تا حدودی باعث کاسته شدن از تنش های اخیر میان کابل 

و اسالم آباد شده است. 
در دیدارهای اشرف غنی با مقام  های پاکستان، توافق هایی مبنی بر پایان یافتن 
اتهام زنی های متقابل میان دو کشور و تالش برای کمک به از سرگیری روند 

مذاکرات صلح افغانستان انجام شد.
همچنین فشارهای بین المللی برای از سرگرفته شدن مذاکرات صلح میان دولت 
افغانستان و طالبان روز به روز درحال افزایش است ضمن اینکه پاکستان سخت 

تالش می کند تا بار دیگر میزبان مذاکرات صلح افغانستان باشد. 
صلح  مذاکرات  دوباره  آغاز  برای  بین المللی  فشارهای  و  شرایط  به  توجه  با 
این  می رسد  نظر  به  طالبان،  گروهی  درون  اختالف های  رغم  به  و  افغانستان 

مذاکرات مدت کمی بعد از سفر راحیل شریف به کابل، از سر گرفته شود.
این  نخست  دور 
سال  تابستان  مذاکرات 
جاری به میزبانی پاکستان 
انجام شد اما با اعالم خبر 
مالعمر  مرگ  ناگهانی 
طالبان،  سابق  رهبری 
بعد  که  مذاکراتی  روند 
بود،  شده  آغاز  مدتها  از 

متوقف شد.

یک مقام بلندپایۀ روسیه گفته است که کشورش با گروه طالبان 
»معلومات تبادله« می کند. او افزوده که در مورد مبارزه با داعش 

مسکو منافع خود را با طالبان همسان می بیند.
ضمیر کابلوف، نمایده ویژۀ روسیه برای افغانستان و مسوول 
امور افغانستان در وزارت خارجه این کشور به آژانس خبری 
انترفاکس گفته است: »منافع طالبان بصورت عینی با منافع ما 

منطبق است.«
این  با  ارتباط دارد و  با طالبان  تایید کرده که روسیه  کابلوف 
گروه معلومات تبادله میکند: »من پیش از این نیز گفته بودم که 
ما با طالبان مجراهای ارتباطی داریم و با آنها تبادله معلومات 

انجام می دهیم.«
گروه  بر  جنگجویان  سوریه  در  بدین سو  ماه  چند  از  روسیه 
هوایی  پیشین حمالت  داعش  یا  اسالمی«  »دولت  تروریستی 
امریکا  متحده  ایاالت  که  است  در حالی  این  دهد.  انجام می 
و متحدانش مسکو را به تضعیف شورشیان مخالف اسد متهم 
گسترش  با  که  است  نگران  روسیه  دیگر  سوی  از  می کند. 
این  افغانستان،  در  اسالمی«  »دولت  تروریستی  شبکه  حضور 
گروه می تواند از طریق کشور های آسیای میانه، منافع روسیه 

را با خطر مواجه کند.
گفت:  اسالمی«  »دولت  با  طالبان  مخالفت  مورد  در  کابلوف 
»طالبان افغان و طالبان پاکستانی گفته اند که البغدادی را بعنوان 
به  را  اسالمی«  »دولت  که  اند  گفته  آنها  نمی پذیرند.  خلیفه 

رسمیت نمی شناسند و این بسیار مهم است.«
طالبان  با  مذاکره  زمانی مسوولیت  کابلوف در سالهای ۱۹۹۰ 
را به عهده گرفت که این گروه به یک طیاره روسی و هفت 
و  نداد  قندهار  هوایی  میدان  از  را  پرواز  اجازه  آن  سرنشین 
برای مدت یک سال طیاره روسی و سرنشینان آن را نزد خود 

نگهداشت.
ماریا زخاروه، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز اظهارات 
کابلوف را تایید کرده است. او در گفتگوی با آژانس خبری 
فرانس پرس اظهار داشته: »اظهارات او در مورد مبارزه ]طالبان[ 

با گروه »دولت اسالمی« است.«
فعالیت  مسکو  می پندارد.  تروریستی  گروه  را  طالبان  روسیه 
گروهای طالبان و »دولت اسالمی« را در روسیه ممنوع اعالن 

کرده است.
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در هر جا كه هستید و با هر چه كه در اختیار داريد، كاري 
بكنیـد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

هدیۀ بزرگترین دموکراسی دنیا به افغانستان

اهمیت  بر  تاکید  با  اردوغان  طیب  رجب 
و  آباد  اسالم  مقامات  با  جانبه  سه  نشست 
تروریسم،  علیه  مبارزه  در  به خصوص  کابل 
دوران  در  افغانستان  از  حمایت  خواستار 

انتقالی شد.
در  اردوغان  پست،  اورشلیم  گزارش  به 
کنفرانس خبری با رییس جمهور غنی گفت: 
در  را  خود  اشتباه  نباید  بین المللی  جامعه 
گذشته تکرار کرده و افغانستان را در دوران 
۱۰ ساله پیش رو، دوره انتقالی، تنها بگذارد. 
هم چنین آنها باید حمایت خود را از پاکستان 

برای تضمین و توسعه امنیت حفظ کنند.
وی با اشاره به روابط نزدیک میان افغانستان 
و ترکیه اعالم کرد: سربازهای ترکیه تا زمانی 
که کابل بخواهد، به حضور خود در افغانستان 
تضمین  برای  سربازان  این  می دهند.  ادامه 
حضور  کشور  این  در  ثبات  و  صلح  دایمی 

دارند.
دولت  حامی  بزرگترین  انقره  داد:  ادامه  وی 
مشکالت  است.  افغانستان  ملی  متحد 
مقابل  بوده و در  نیز  ما  افغانستان، مشکالت 
موفقیتهای این کشور را به عنوان موفقیتهای 

خود تلقی می کنیم.
ترکیه در طول سالهای گذشته به عنوان میانجی 
میان افغانستان و پاکستان عمل کرده است. در 

همین راستا نشستهای سه جانبه میان ترکیه، 
با عنوان  از سال 2۰۰7  پاکستان  افغانستان و 

»فرایند استانبول« آغاز شده است.
تفاهم نامه  سه  افغانستان  و  ترکیه  همچنان، 
میان  سیاسی  مشوره دهی  بخش های  در 
امنیتی  همکاری های  خارجه،  وزارت های 
دو کشور و ساخت  داخلۀ  میان وزارت های 
محمد  جالل الدین  موالنا  نام  به  دانشگاهی 

بلخی از سوی ترکیه در کابل امضا می کنند.
خبرنامه یی  انتشار  با  جمهوری  ریاست  ارگ 
با  تفاهم نامه ها  این  قرار است  گفته است که 
سوی  از  کشور  دو  جمهور  رییسان  حضور 

مقام های دو کشور به امضا برسند.
رسمی  سفری  در  که  غنی  جمهور  رییس 
نشست  در  گذشته  هفتۀ  بود،  رفته  ترکیه  به 
سرمایه گذاری افغانستان و ترکیه در استانبول 
افغانستان  دولت  که  گفت  و  کرد  سخنرانی 
زمینۀ سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در 

افغانستان فراهم می کند.
سرمایه گذاران  تشویق  ضمن  او  هم چنان 
ترکی به سرمایه گذاری در افغانستان گفت که 
حکومتش تالش می کند تا با همکاری بانک 
جهانی، بانک توسعۀ آسیایی و دیگر نهادهای 
را  افغانستان  در  سرمایه گذاری  بین المللی، 

مصون سازد.

راحیل شریف
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اردوغان:

 جهان افغانستان را نباید تنها بگذارد
انقره در کابل دانشگاهی به نام موالنا می سازد
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ACKU کمیسیون کارِ  پیشنهادی،  بستۀ  آخرین  ارایۀ  با 
ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی نیز پایان یافت. حاال 
باید منتظر بود و دید که دولت وحدت ملی در 
تحقِق این پیشنهادها چه قدر مسووالنه برخورد 
خواهد کرد و تغییراِت الزم را در نظام انتخاباتی 

کشور به وجود خواهد آورد. 
پنج  که  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار 
افت وخیزهایی  با  هرچند  شد،  آغاز  پیش  ماه 
کمیسیون  این  و  رسید  پایان  به  موفقانه  ولی 
کاستی های  و  خألها  توانست  مقرر  موعد  در 
نظام انتخاباتی کشور را که برای بیشتر از یک 
دهه کارِ انتخابات در افغانستان را با مشکالِت 
برای آن ها  بررسی و  بود،  مهمی روبه رو کرده 
امکانات  و  شرایط  با  متناسب  راه حل های 
این  با تحمیل  انتظار می رود که  کنـد.  پیشنهاد 
پارلمانی  آیندۀ  انتخابات  دست کم  پیشنهادها، 
و  بی عیب  افغانستان  در  ولسوالی  شوراهای  و 
نقص تر از گذشته برگزار شود و مردم نتایج آن 

را تأیید کنند. 
چالش های  با  آغاز  از  کشور  انتخاباتی  نظام 
در  تغییرات  ایجاد  ولی  بود،  مواجه  بزرگی 
از  زیرا  نبود؛  امکان پذیر  به آسانی  نیز  نظام  این 
برگزاری  عرصۀ  در  افغانستان  تجربۀ  یک سو 
بسیاری  به  و  نداشت  را  الزم  غنای  انتخابات، 
از  و  دهد  پاسخ  نمی توانست  پرسش ها  از 
تغییرات  ایجاد  برای  اراده یی  دیگر،  طرف 
در  کمتر  عادالنه  و  شفاف  انتخاباِت  انجام  و 
سال  انتخابات  اما  می شد.  دیده  گذشته  دولت 
به  نخستین بار  برای  جمهوری  ریاست  گذشتۀ 
چنان بن بستی در پذیرِش آرا انجامید که بحث 
اصالح نظام انتخاباتی را از یک بحث ُفرمالیته و 
فرمایشی، به یک بحث کاماًل عینی و درجه یک 
برای دولت وحدت ملی تبدیل کرد. به همین 
مسالۀ  به  سیاسی،  توافق نامۀ  از  بخشی  دلیل، 
انتخابات در افغانستان می پردازد و دولت را به 
ایجاد تغییرات مثبت در نظام انتخاباتی موظف 

می سازد. 
و  تغییرات  جهت  در  نخستین  های  گام  حاال 
و  شده  برداشته  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
باید دولت با درنظرداشِت بسته های پیشنهادی 
کمیسیون ویژۀ اصالح نظام انتخاباتی، اقدام های 
وقت کشی  و  تعلل  هرقدر  کند.  آغاز  را  فوری 
اصالح  کمیسیون  پیشنهادهای  اجرای  در 
میزان  همان  به  گیرد،  صورت  انتخاباتی  نظام 
بنیادهای  در  را  بیشتری  مشکالِت  افغانستان 

نظام سیاسی متحمل خواهد شد. 
نظر  از  هرچند  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
قانونی در زماِن مشخص صورت نگرفت، ولی 
شرایط  آینده  سال  در  که  سپرده  وعده  دولت 
کارِ  ادامۀ  کرد.  خواهد  فراهم  را  آن  برگزارِی 
پارلمان فعلی، به هیچ صورت برابر با اساساِت 
با  که  می  شود  ناگزیر  دولت  و  نیست  قانونی 
ترفندهای فراقانونی، آن را توجیه پذیر سازد. اما 

آهسته آهسته  فراقانونی،  عملکردهای  این گونه 
و  نظام  مورد  در  بی اعتمادی  جو  ایجاد  باعث 
سمِت  به  را  جامعه  و  می شود  آن  ارزش های 

استبداد و تمامیت خواهی سوق می دهد. 
حمایت از اصالحات در نظام انتخاباتی، امروز 
قرار  جامعه  ُکِل  برابر  در  ارزش  یک  عنوان  به 
سیاسِی  سرنوشت  با  که  گذاشت  نباید  و  دارد 
گیرد.  صورت  فراقانونی  بازی های  شهروندان 
بسته  آخرین  با  حاال  پیشنهادی  نخسِت  بستۀ 
نقشۀ راه اصالحات  به صورت کامل درآمده و 

را در برابر سیاست گراِن کشور قرار می دهد. 
تحکیم  و  ثبات  تأمین  برای  اراده یی  واقعًا  اگر 
باید  دارد،  وجود  مردم ساالرانه  ارزش های 
انتخاباتی  اصالحات  تحقِق  به  زمان  اسرع  در 
آغاز کرد. کمیته گزینش که در پیوند با همین 
اصالحات تشکیل شده، هنوز به صورِت عملی 
کارِ خود را آغاز نکرده و ریاست جمهوری هر 
این  رسمِی  کارِ  به  آغاز  از  تازه یی  تاریخ  روز 

کمتیه ارایه می کند. 
سخنگوی  معاون  مورد،  تازه ترین  در 
ریاست جمهوری گفته است که کمیتۀ گزینش 
آغاز خواهد  خود  کارِ  به  آینده رسمًا  هفتۀ  در 
کمیتۀ  که  این جاست  اما  اصلی  موضوع  کرد. 
دخالت  از  عاری  فضای  در  بتواند  گزینش 
های  کمیسیون  برای  را  چهره هایی  نفوذ،  و 
شایسته گی  واقعًا  که  کند  معرفی  انتخاباتی 
مدیریِت انتخاباِت افغانستان را داشته باشند و نه 
این که خود به لکۀ ننِگ انتخابات تبدیل شوند. 
سال گذشته، انتخابات به دلیل مدیریِت ضعیف 
و ناسالِم شماری از اعضای ارشِد کمیسیون های 
کشور  تاریخ  در  حادثه  بدنام ترین  انتخاباتی، 
نام گرفت و به شدت رواِن جامعه را تکان داد. 
انتخابات  اصلی  تمویل کنندۀ  که  جامعۀ جهانی 
انتخابات  کنایه  با  می رود،  شمار  به  کشور 
افغانستان را پُرهزینه ترین انتخاباِت جهان لقب 

داد. 
در  دیگر  یادآوری  قابل  نکتۀ  حال،  همین  در 
مورد انتخابات، رد فرمان تقنینی رییس جمهوری 
در مورد اصالحات در قانون تشکیل، وظایف 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و 
از  آرا  اکثریت  با  که  انتخاباتی ست  و شکایات 
است.  شده  مسترد  گان  نماینده  مجلس  سوی 
این فرمان، دهمین فرماِن رییس جمهوری است 
ماه  چند  در  نماینده گان  مجلس  سوی  از  که 

گذشته رد می شود. 
مجموع  در  نماینده گان  مجلس  این که  مثل 
نسبت به فرمان های رییس جمهوری حساسیت 
پیدا کرده و آن ها را بدون بررسی های الزم رد 
می کند. این فضا بدون هیچ تردیدی، اصالحات 
نماینده گان  باید مورد حمایت  را که  انتخاباتی 
مردم باشد، با مشکالِت جدی روبه رو خواهد 

کرد. 
    

ده  كوهی
آقای نریندر مودی، صدراعظم هند که روز گذشته 
)جمعه 4 جدی ۱3۹4( برای گشایش ساختمان تازۀ 
مجلس شورای ملی وارد کابل گردیده بود، همراه 
این گشایش  با رییس جمهور غنی در مراسم ویژۀ 
اگرچه  او  پرداخت.  به سخنرانی  و  ورزید  شرکت 
محمد  جالل الدین  موالنا  از  بیتی  با  را  سخنانش 
اشاره های  و  او  سخنان  ادامه  اما  کرد  آغاز  بلخی 
واقعی  روایت  به  چندان  اش  تاریخی  و  فرهنگی 

فرهنگی دو کشور مطابقت نداشت.
 آقای مودی در ضمن یادآوری از پیشینۀ تاریخِی 
هند،  و  افغانستان  میان  معاصر  روابط  و  دوکشور 
نیز  مورد  این  در  فرهنگی  و  تاریخی  نکاِت  به 
با  هند  روابط  پیرامون  مودی  داشت.  اشاره هایی 
ساختِن  در  هند  کمک های  و  پساطالبان  افغانستاِن 
ساختمان  و  سلما  بند  چون  بزرگ  پروژه هایی 
پارلمان، فراهم ساختن بورسیه ها برای خانواده های 
دیگر،  مواردی  و  افغانستان  ملی  ارتش  شهدای 

اشاره های فراوان نمود.
اما آقای مودی بیشترینه به جنبه هایی تصنعی اشاره 
نقش  است.  وابسته  خاص  قومِ  یک  به  که  کرد 
شیرخان در فلم »زنجیر« نقش یک پتان است. هم 
نام »شیرخان« و هم لباسی که شیرخان به تن دارد 
و نیز آهنگی را که اجرا می کند، بیانگِر این واقعیت 
از  مودی  آقای  چرا  که  این جاست  پرسش  است. 
دودمان  توسط  که  هشت صدساله یی  حدود  تمدن 
نمی کند؟،  یاد  شد،  گذاشته  بنیاد  هند  در  غزنوی 
پارسی و معماری  اگر فرهنگ و تمدن  تمدنی که 
اسالمی را به هند نمی آورد؛ دیگر امروز نه دبستان 
تمدن  اگر  اردو!  زبان  ونه  داشت  وجود  هندی 
گسترش  شبه قاره  به  اسالمی  معماری  و  پارسی 
نمی یافت، نه بنای »تاج محل« وجود می داشت و نه 
»قلعۀ آگره« و »الل قلعه« وجود می داشت و نه »پرانا 
قلعه« و »قطب منار« و »قلعۀ اسکندر« و صدها بنای 

تاریخی ـ اسالمی دیگر! 
پاسداراِن  و  پارسی زبانان  و  پارسی  فرهنگ  اگر 
توسط  اسالمی  عرفان  اگر  و  نمی بود  پارسی 
هجویری  )علی  پارسی زبان  بزرگ  شخصیت های 
غزنوی، داتا گنج بخش، حضرت خواجه معین الدین 
چشتی( به هند نمی رفت، نه »اجمیر شریف« وجود 
موسیقی  نه  نظام الدین«،  »خواجه  هم  نه  و  داشت 
ترانه های  و  سه تار  نه  و  می داشت  وجود  قّوالی 
داشت  وجود  سعدی  مسعود  دیگر  نه  امیرخسرو، 
و نه هم حسن دهلوی و بیدل دهلوی و حتا غالب 
و میر تقی میر و اشک و داغ و در سده های پسین 
ادبیات  آبروی  که  دیگر  هزاراِن  و  الهوری  اقبال 
پارسی و شبه قاره پنداشته می شوند و از داشته های 

جهانی به شمار می آیند! 
زباِن  هند  نبود،  پارسی  و  نبودند  پارسی زبانان  اگر 
اردو را نداشت و اگر زبان...             ادامه صفحه 6
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احمــد عمران

اصـالحات انتـخاباتی
 اما چـه زمان؟

کاستی های
سخنان 

آقایان غنی
 و مودی

 

اعمار ساختماِن پارلماِن جدیِد افغانستان توسط کشور هند، 
آن  ماندگارِ  تحفۀ  بزرگ ترین  دالر،  میلیون  با هزینۀ دوصد 
کشور برای افغانستان به  شمار می آید. این تحفه در حالی 
از جانب کشور هند به افغانستان اعطا می شود که رقیبش ـ 
پاکستان ـ سال هاست که تحفه هایی از نوِع طالب و داعش 
و حکمتیار را به ما هدیه می دهد. این یک طنز نیست، بلکه 
نیز  و جهان  است  مواجه  آن  با  افغانستان  که  واقعیتی ست 

نظاره گرش!
افتتاح پارلمان جدیِد افغانستان، شیرین ترین خاطرۀ دوستِی 
هندی ها و افغانستانی ها را برای نسل های آیندۀ دو ملت به 
دهه هاست  و  سال ها  دو  هر  که  ملتی  دو  گذاشت؛  میراث 
و  رنج  در  ـ  پاکستان  ـ  خود  مشترِک  همسایۀ  ناحیۀ  از 
تکلیف اند. اگر از هند بگذریم، مسلمًا مردمِ ما به هیچ عنوان 
سیاست گراِن  این  و  نیستند  پاکستان  با  دشمنی  عالقه منِد 
به  را  که خصومت  اند  ـ  مانند جنرال مشرف  ـ  پاکستانی 

وجود  می آورند. 
طرف  از  زمانی  افغانستان،  جدیِد  پارلماِن  ساختماِن 
نخست وزیِر هند گشایش یافت و به افغانستان واگذار شد 
از درِ دشمنی  پاکستان،  بااقتدارِ  پیشین و  که رییس جمهورِ 
با مردم افغانستان حرف زد و مردمِ خاصی را در افغانستان 
به دشمنی فرا خواند و پیشتر از آن نیز مردم خاصی را در 

همین کشور به غالمِی خویش معرفی کرده بود. 
مردم  روی  پیش  را  تمام نمایی  آیینۀ  برخوردها،  نوع  این 
افغانستان می گذارد تا در روشنی آن، میان هند و پاکستان 
دولت  بر  این همه،  به رغِم  اما  کنند.  گزینش  و  قضاوت 
افغانستان است که روابط خارجی اش را بر بنیاد منافع ملی 
بسیار هوشیارانه  رقیب و همسایه،  با هر دو کشورِ  کشور 
میان، دچار هیجان و  این  در  کند و  تنظیم  و دوراندیشانه 

جوزده گِی سیاسی نشود. 
مسلمًا هندوستان با در نظرداشِت منافع ملی و استراتژیکش، 
ما  است،  ساخته  افغانستان  در  را  آسیا«  گنبد  »بزرگ ترین 
نیز باید بر بنیاد منافع ملی مان با این دو کشور وارد تعامل 
کرزی  حامد  پیِش  چندی  سخنان  نمونه،  عنوان  به  شویم. 
گونۀ  به  دیورند،  مرز  آن طرف  مردمِ  بودِن  افغانی  بر  مبنی 
صریح مداخله در امور پاکستان بود و به غیر از زیاِن ملی، 

هیچ منفعتی در آن برای ما نهفته نبود.
به هر صورت، می دانیم که افتتاح ساختمان پارلمان جدید، 
در  هندوستان  و  نیست  افغانستان  به  هند  کمِک  یگانه 
چهارده سال گذشته کمک های بی شایبه یی را به ما انجام داده 
است. اعتمادی که مردم افغانستان به هند دارند، برخاسته 
در  کشور  این  که   صادقانه یی ست  کمک های  همین  از 
عرصه های مختلِف بازسازی افغانستان، در حِق ما روا داشته 
است. تا جایی که می دانیم، هندوستان در هر زمینه یی که 
دولت افغانستان خواسته، آمادۀ کمک به ما بوده و هیچ گاه 
قطع  خواهاِن  کمک ها،  این  عوِض  در  پاکستان،  مانند  هم 
رابطۀ افغانستان با رقیب سنتِی خود نشده ، و این برای مردمِ 
میان  دوستی  حساب،  این  با  قدردانی ست.  قابل  بسیار  ما 
افغانستان و پاکستان، یک دوستی طبیعی و منطقی ست که 

هیچ یک خود را مِهتر و مهم تر از دیگری نمی نمایاند. 
دو کشور، باید قدرِ این دوستی را بدانند و برای پایداری آن 
تالش کنند. از طرف دیگر، تحویل گیری بزرگ ترین گنبد 
تحفه  عنوان  به  افغانستان(  جدید  پارلمان  )ساختمان  آسیا 
افغانستان  برای  باید  دنیا،  دموکراسی  بزرگ ترین  از جانب 
به خصوص سیاست مدارانش آموزنده باشد. افغانستان باید 
به روندهای دموکراتیک باز گردد و ارزش های مردم ساالرانه 
و کثرت باوری که در هندوستان احترام می شود را در این جا 
کمک های  از  باید  نیز  پاکستانی ها  دهد.  قرار  احترام  مورد 
کشور هند بیاموزند و به این نتیجه برسند که از خواست های 
نامشروع دست بکشند و فقط منافع مشروِع خویش را از 
پی  تحفه هایی  چنین  ارایۀ  و  صادقانه  همکاری های  طریق 

بگیرند. 
مسلمًا صدور داعش و طالب و تروریسم، همان گونه که تا 
حال پاکستان را خوشبخت نکرده، در آینده نیز خوشبخت 

نخواهد کرد! 

از تحفه های هندوستان
 تا تحفه های پاکستان
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- »هوتل نزدیک است، پیاده برویم!«
-معاون  فیصل  آقای  بود.  خبرنگاران  از  یکی  پیشنهاد 
سخنگوی ریاست اجرایی- هم موافِق این پیاده رفتن 
چه  ما  هوتِل  تا  پرسید  چینایی مان  راهنمای  از  و  شد 
یا سه ونیم  به ساده گی گفت سه  او هم  است.  راه  قدر 

کیلومتر! فیصل گفت برویم نزدیک است.
به  یک باره فرحناز فروتن و قاسانی و چند دوسِت دیگر 
اصرار کردند که خوب است پیاده برویم. باالخره همه 
با  نیز  من  ناگزیر  کنند.  پیاده گردی  که  کردند  موافقت 

دوستان هم داستان شدم! 
هوا سرد بود و باد تندی هم می وزید. در میاِن جاده به راه 
با تعجب  از کنار ما می گذشت،  افتادیم. هر کسی که 
طرف مان نگاه می کرد که این ها از کدام جماعت اند که 
سرک را با پیاده رو اشتباه گرفته اند. ده دقیقه پیاده گردی 
کردیم و به سمتی که فکر می کردیم به هوتل منتتهی 
می شود، پیش رفتیم. از یکی ـ دو چهارراهی قصه کرده 
جاِن  به  لرزه  و  سردی  کم کم  اما  گذشتیم؛  خندیده  و 
پیراهن،  بودم که زیرپوش،  تنها من  بچه ها خانه کرد. 
باالپوش و دستمال گردِن ترکِی بسیار گرمـ  که به جای 

نکتایی آن را به گردن بسته بودم ـ داشتم.
همه از سردی بی تاب شده بودند و فرحناز فروتن که 
خود اصرار بر پیاده گردی داشت، بیشتر از همه! او حتا 
امانت خواست و  مرا  زاری دستمال گردِن  به عذر و 
غیرِت افغانستانی من هم در آن خیاباِن چینی کم نیاورد 

و باالخره، دستمال گردن را در این راه ایثار کردم.
فیصل  آقای  که  نگذشت  فداکاری  این  از  دیری  اما 
داد.   را  موتر  به  سوار شدن  دوباره  و  بازگشت  فرماِن 
بودیم،  شده  پیاده  موتر  از  که  آمدیم  جایی  به  دوباره 
اما هیچ خبری از موتر و موترهایی که نیم ساعت قبل 
این جا توقف داشتند، نبود. سردی بیشتر می شد و رفقا 
بی تاب تر. این وضع سبب شد که آقای فیصل نیز دست 
هر  بدهد.  فرحناز  به  را  کرتی اش  و  بزند  فداکاری  به 

چی نباشد، دخترها در برابر سرما جان ندارند!

حیران بودیم که چه کنیم. از پولیس های ترافیک و یا هم 
امنیتی تقاضای کمک کردیم، خوشبختانه آن ها به بسیار 
عکس های  ما  با  آن ها  کردند.  همکاری  ما  با  مهربانی 
یادگاری هم گرفتند و خیلی خورسند شدند از دیدِن 
ما. بچه ها با آن ها انگلیسی حرف می زدند و آن ها که 

مثل من انگلیسی فهم نبودند، می خندیدند!
این که  تا  گذشت  این جا  هم  دیگر  نیم ساعت  شاید   
حقیقت  در  که  سرخ«  »پرچم  همان  نوع  از  موتر  سه 
»بیرق سرخ« نام داشت، رسیدند و سه ـ سه نفر تقسیم 
شدیم و راه افتادیم. ]در قسمت اول مقاله، نام این موتر 
اشتباهًا »مرچ سرخ« ترجمه شده بود؛ اما معنای درست 

آن »پرچم سرخ« بوده است.[
بعدتر متوجه شدیم که راهی را که ما به سمِت هوتل 
پیاده می رفتیم، کاماًل معکوس بوده و خدا می داند که 
اگر به راه مان ادامه می دادیم به کجا می رسیدیم. به هر 
رو، شِب خوبی بود و خوش گذشت. به هوتل رسیدیم، 
یک راست سمت غذا رفتیم و چیزهایی خوردیم و بعد 
برای خواب به اتاق استراحت مان رفتیم و ضمن این که 
می دانستیم باید صبح زودتر از خواب، برای حضور در 

محل کنفرانس، بلند شویم!
***

صبِح وقت، چای و صبحانۀ سبک صرف کردیم و از 
هوتل بیرون رفتیم. این بار برای ما از موترهای لوکس 
نظری  من)  نفر:  چهار  بودند.  کرده  آماده  تشریفات 
از  سالنگی  یک،  تلویزیون  خبرنگار  قاسانی  پریانی(، 
تلویزیون نور و آقای یورش از سالم وطندار، به یکی 
این »پرچم سرخ«ها سوار شدیم و دیگر همکاران  از 
از پشِت ما با همین موترها راه افتادند. شیشه های سیاهِ 

این موترها و صبح وقِت ژن ژو، تماشایی بود! 
سرانجام ساعت 8 صبح به محل رسیدیم. مقر کنفرانس 
نیم  داشت. حدود  قرار  بزرگ  برج جواری  در شمال 
کالنی  حوض  و  بود  فاصله  محل  دو  بین  کیلومتر 
میان آن دو قرار داشت. با گذراندن یک تالشی بسیار 

جدی، وارد مقر کنفرانس شدیم. پرچم های کشورهای 
شرکت کننده در دست راسِت ما صف بسته بودند و با 
نوازش باد به رقص درمی آمدند. ما از زینه های برقِی 
سنتر«  »مدیا  هم  یا  و  رسانه ها  تاالر  به  ساختمان  این 
از ۱4 کشور در  رفتیم.  این کنفرانس  به هدف پوشش 
آن جا  خبرنگار حضور داشت و دیدِن همۀ آن ها برای 
ما جالب بود. کنفرانس به گونۀ رسمی ساعت ۹ صبح 
فقط  افغانستان،  رسانه یی  هیأت  برای  اما  شد؛  آغاز 
اجرایی،  رییس  عبداهلل  داکتر  سخنرانی  پوشش  برای 
ساعت  بودند.  داده  را  اصلی  تاالر  در  حضور  اجازۀ 
این دو  به سخنرانی داکتر عبداهلل می رسید.  نوبت   ۱۱
کارِ  مقدمات  تا  خبرنگاران  برای  بود  فرصتی  ساعت 
دور  که  ما  خبرنگاراِن  اما  دهند.  انجام  را  خبری شان 
کارکردهای  دربارۀ  بحث  مصروف  بودند،  میز  یک 
سیاست مداراِن کشور مثل حامد کرزی، مارشال فهیم و 
داکتر عبداهلل شدند؛ بحث هایی که به نتیجۀ مورد قبولی 
هم نمی رسند. گرمِ این بحث ها بودیم که ناگهان متوجه 
اسکرینی  به  را  خود  هرکدام  دیگرخبرنگاران  شدیم 

رسانده و جریان جلسات را ثبت می کنند! 
حضور  فرصِت  عبداهلل،  آقای  سخنرانی  آغاز  با  دقیقًا 

به خبرنگاراِن ما و خبرنگاراِن چند کشورِ دیگر رسید. 
سخنرانی داکتر عبداهلل هم نکاِت مهمی در خود داشت، 
دایمی  و  اصلی  عضو  باید  افغانستان  این که  جمله  از 
سازمان شانگهای شود و دیگر هم این که با حرف زدن 
نمی شود مشکالت را از سر راه برداشت و باید هرچه 
به  موارد دیگر دست  تروریسم و  با  مبارزه  در  زودتر 
کار و عمل شد. داکتر عبداهلل تروریسم، بنیادگرایی و 
جدایی طلبی در منطقه را سه شیطان بزرگ خواند و از 
تهدیدات  این  برابر  در  که  خواست  عضو  کشورهای 
سهم جدی بگیرند. او از اعضا درخواست کرد تا در 

مبارزه با تروریسم با افغانستان همکارِی جدی کنند. 
بعدتر، به محِل کنفرانس و به جایی که نخست وزیراِن 
یادگاری می گیرند، رفتیـم.  با هم عکس های  کشورها 
همه عکس های جمعی و انفرادی گرفتیم و وارد سالون 
شدیم. در پایان کنفرانس شانگهای که ساعت دوازه و 
نیم صورت گرفت، نخست وزیراِن کشورها با هم دیدار 
و مصافحه کردند و عکس های یادگاری جمعی و حتا 
سلفی گرفتند. در این میان، قصۀ نخست وزیر پاکستان- 
نوازشریف بسیار گرم بود؛ زیرا در اول استقبال چندانی 
هم از نوازشریف صورت نگرفت و تنها نخست وزیر 
و  نخست وزیران  کرد.  گرم  استقباِل  او  از  چین 
نماینده گاِن سیزده کشورِ دیگر هیچ کدام نخست وزیر 
پاکستان را تحویل نگرفتند. وقتی نخست وزیران با هم 
یادگاری  عکس  کشورهای شان  پرچم های  صِف  زیر 
به  محافظان  میان  گوشه یی  در  نوازشریف  می گرفتند، 
تنهایی قدم می زد. دلیل اصلی این تحویل نگرفتن هم 
برمی گردد به بی اعتمادی یی که نسبت به سیاست های 
همۀ  است.  آمده  میان  به  کشورها  میان  در  پاکستان 
شانگهای،  اصلِی  عضو  کشورهای  سیاسِی  مخالفان 
در آن کشور تربیه می شوند و منحیث تهدید در برابر 
کشورهای عضو قرار می گیرند. شریف، حرف واضح 
و روشنی در این کنفرانس نداشت و دیداری هم میان 
داکتر عبداهلل و او صورت نگرفت. اما داکترعبداهلل در 

این نشست کاماًل مورد توجه نخست وزیران کشورها 
جداگانۀ  دیدارهای  تا  یادگاری  عکس های  از  بود. 
رسمی و نیز تا خوش وبش های دیپلماتیک در حاشیۀ 
این کنفرانس، همه حکایت از تحویل گرفته شدِن داکتر 
کشورهای  که  فهمید  می شد  همچنین  داشت.  عبداهلل 
عضوشانگهای اهمیت زیادی برای افغانستان قایل اند و 
مسایلی نظیِر جنگ، کشت تریاک، طالب، داعش پشت 
سرگذاشتِن یک انتخابات استثنایِی پُرجنجال و پُرتقلب 
و بعد هم درامۀ دولت وحدت ملی، آن را در کانوِن 

توجه دیگران قرار داده است. 
از  ما  پایین شدِن  و  کنفرانس شانگهای  یافتن  پایان  با 
شدیم  متوجه  کنفرانس،  برگزاری  محل  برقِی  پله های 
ما  برای  پُرکاری  بسیار  روزِ  امروز  برنامه،  طبق  که 
با  عبداهلل  آقای  مالقاِت  چندین  در  باید  بود.  خواهد 
نخست وزیران چند کشور حضور داشته باشیم. دوباره 
به موترهای »پرچم سرخ« سوار شدیم و به اقامتگاه مان 
برگشتیم. اما هنوز از موتر پایین نشده بودیم که اعالم 
با نخست وزیر  باید به محل مالقاِت آقای عبداهلل  شد 
یک  و  راننده  اول  برویم.  تاجیکستان  و  قزاقستان 
راهنمای افغانستانی به نامِ احمدشاه از کارمندان وزارت 

خارجه، مرا با دو همکار دیگر به یک هوتلی که گفته 
از  بعد  برد.  آن جاست،  قزاقستان  نخست وزیر  می شد 
دقایقی که قهوه نوشیدیم و قصه ها کردیم، همین مرد 
آمد و ما را در یک کاستر که در آن دیگر خبرنگاران هم 
بودند، حدود دو کیلومتر دورتر به محلی برد که قرار 
نخست وزیر  رسول زاده  آقای  با  عبداهلل  آقای  مالقات 
بودند.  ما  با  هم  چینی  راهنماهای  بود.  تاجیکستان 
از  پیش  دوستان  دیگر  رسیدیم،  هوتل  این  به  وقتی 
آقای  نام  به  دیگر  همکارِ  یک  و  من  بودند.  رفته  ما 
آسانسور  طرِف  دو  هوتل،  اوِل  منزل  ماندیم.  یورش 
با  دختران  بودند؛  کشیده  زیبا صف  پسراِن  و  دختران 
لباس های درازِ سرخ و پسران با کت وشلوارهای سیاه و 
پیراهن سفید. فکر کردیم این استقبال، سنِت همیشه گی 
از  اثنا، یکی  باشد. در همین  برای مهمانان  این هوتل 
بسیار  و  کرد  صحبت  یورش  با  ما  چینِی  راهنمایاِن 
عصبانی هم به نظر می آمد. حدود ۱۰ دقیقه همین جا 
به ساِن یک گنگ و کر، ناظر صحبت های این دو بودم 
که طرف چینی هر لحظه عصبانی تر می شد. سرانجام 
ایستاده ایم؟«  این جا  چرا  و  است  خبر  »چه  پرسیدم: 
همکار من گفت که این آقا می گوید که شما به مالقات 
نخست وزیر تاجیکستان نروید، چرا که قرار است که 
چین  نخست وزیر  با  نخست وزیرتان  مالقات  در  شما 
در  که  شدم  متوجه  ناگهان  برید.  آن جا  باید  و  باشید 
آسانسور باز شد و یک مرد با چهرۀ سیاه و کت وشلوار 
برای  پسران  و  دختران  این  همۀ  شد.  بیرون  آبی رنگ 
تحویل  درست  را  دیگران  بی آن که  او  زدند.  کف  او 
آماده  هوتل  دم  برایش  که  موتری  به  و  رفت  بگیرد، 
شده بود، نشست. دختران و پسران هم دویده دویده از 
دنبالش رفتند و هی پیش موتر او منتظر ماندند. این مرد 
دقایقی، گرم  برای  بود،  کدام کشور  مقامِ  نمی دانم  که 
صحبِت تلیفونی در داخل موترش شد و این خانم ها و 

آقایان همچنان در آن هوای سرد ایستاده بودند...

چینهبسفر
يادداشت هايی از سفر به چهاردهمین نشست شانگهای

بخش چهارم/ نظری پریانی
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نظریه های انتقادی، با نگاهی نقادانه و عمیق 
به پدیده ها و واقعیت های اجتماعی و کشف 
قدرت  نهادهای  در  آن  ساختاری  روابط 
در  واقعی  آگاهِی  افزایش  پی  در  ثروت،  و 
میان مردم هستند تا بدین وسیله با شناختی 
شده  موجب  که  شرایطی  و  علل  از  صحیح 
تمام  بتوانند  سرمایه داری  قدرت های  است 
اجتماعی  و  فردی  زنده گی  وجوه  و  جنبه ها 
را در خدمت تأمین منافع و سود مادی خود 
درآورند، مبارزه کنند. هم چنین این نظریه ها 
اقتدار  میان  اجتماعی  تعادل  ایجاد  دنبال  به 
شخصی فرد و هم بسته گی عام جمع هستند 
و بدین ترتیب فردگرایی را در متن و زمینۀ 
این صورت،  غیر  در  برمی تابند.  جمع گرایی 
قرار  نظام سرمایه  در خدمت  فردگرایی  این 
خواهد گرفت و سرمایه داری با تبلیغاِت خود 
افراد را در تور هیجانات جامعۀ مصرفی نگاه 
خواهد داشت. مکتب انتقادی این فردیت را 
کاالها  طریق  از  که  می داند  کاذب«  »فردیت 
شکل  فردی  و  شخصی شده  فرآورده های  و 
می گیرد و خود را نمایان می سازد. دیگر این 
که نظریه های انتقادی همواره در پی ارتقای 
مقابل  در  مبارزاتی  فعالیت های  و  اندیشه ها 
عناصر سلطه و گروه های قدرت مندی هستند 
یا  سرمایه داری  نظام  سازوکار  طریق  از  که 
را  جامعه  قدرت،  عوامل  کنترل  و  حاکمیت 
از  می دارند.  نگه  خود  چنگال  در  ستم گرانه 
ایجاد  پی  در  انتقادی  نظریه های  که  آن جا 
اصالح پذیرند،  و  عقالنی  انسانی،  جامعه یی 
اخالقی  مفید  ارزش های  حفظ  و  تقویت  با 
انسجام  بیشتر  چه  هر  موجباِت  دارند  سعی 
و هم بسته گی اجتماعی را فراهم کنند.)همان 

منبع، ۱38۵(
قدرت در رویکرد انتقادی

انتقادی  نظریه پردازان  برای  قدرت  مفهوم 
 )۱۹8۵( راین«  و  »کنراد  است.  مهم  بسیار 
و  نمادین  سنتی،  رویکرد  سه  قدرت  برای 

رادیکال انتقادی را مطرح کرده اند.
۱ـ رویکرد سنتی: طبق این رویکرد، قدرت، 
یا  افراد  که  است  ثابتی  نسبتًا  موجودیت 
را  رویکرد  این  که  محققانی  دارند.  گروه ها 
اتخاذ می کنند به دنبال کشف عوامل به وجود 

آورندۀ قدرت سازمانی و نیز تأثیر قدرت بر 
عمل کرد  و  شغلی  رضایت  مانند  پیامدهایی 

هستند.
2ـ رویکرد نمادین: قدرت را نتیجۀ تعامالت 
دارای  که  محققانی  می داند.  ارتباطی 
میان  ناسازگاری  به  هستند،  رویکرد  این 
ارتباطی  فرایندهای  و  قدرت  ساختارهای 
که از طریق آن ها این ناسازگاری ها مدیریت 

می شوند، عالقه مندند.
3ـ رویکرد رادیکال انتقادی: در این رویکرد، 
در  که  عمیقی  ساختارهای  به  نظریه پرداز 
گسترش  ایجاد  موجب  سازمانی  زنده گی 
روابط می شوند، توجه دارد. این نظریه پردازان 
و ساختار  ظاهری  میان ساختار  که  معتقدند 
وجود  اساسی  تفاوت های  قدرت،  عمیق 
بنابراین  گردند.  بررسی  باید  که  دارد 
کشف  انتقادی،  رادیکال  نظریه پرداز  نقش 
تبادالت  آن ها  طریق  از  که  است  شیوه هایی 
اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی موجب ایجاد 
می شوند. سازمان  در  قدرت  روابط  و حفظ 

)میلر، ۱377، ترجمه قبادی، صص ۱4۰(
فرایندها و ساختارهای اجتماعی ایجادکنندۀ 

قدرت در رویکردهای انتقادی:
ـ مالکیت شیوه ها و مناسبات تولید

ـ مسایل مربوط به جنس
ـ کنترل بصیرت سازمانی

می کنند  استدالل  انتقادی  نظریه پردازان 
فوق،  اجتماعی  ساختار  و  فرایند  سه  که 
)توسط  ایدیولوژی  شکل گیری  موجب 
می شود.  سازمانی  تفوق  و  مسلط(  طبقۀ 
معتقدند   )۱۹۹2( ویلموت«  و  »آلوسون 
و  “رهایی”  انتقادی،  مدل  در  نهایی  هدف 
از سنت ها،  افراد  “آزادی  به عبارت دیگر  یا 
قدرت  روابط  مفروضات،  ایدیولوژی ها، 
غیرضروری  محدودکننده  هویت  اشکال  و 
است که مانع و یا از بین برندۀ استقالل، بیان 
خواسته ها و نیازهای واقعی است و بنابراین 
منتقدان  بیشتر  می شود”  نارضایتی  موجب 
شدن  آگاه  فرایند  را  “رهایی”  مارکسیست، 
وظیفۀ  بنابراین،  می دانند.  ستم  تحت  طبقۀ 
ساختارها  کردن  آشکار  انتقادی،  نظریه پرداز 
و فرایندهای تفوق و تفهیِم این نکته به افراد 

است که آن ها “کلید” رهایی شان را در دست 
دارند.)همان منبع، صص ۱4۵ ۱47(

انتقاد از نظریۀ انتقادی
انتقاد  سه   )۱۹۹2( ویلموت«  و  »آلوسون 
آن ها  می کنند.  مطرح  نظریه  این  دربارۀ  را 
و  بنیادگرایی  ذهنی،  نظریه،  این  معتقدند 

منفی بافی است.)همان منبع، ص ۱48(
رویکردهای پست مدرن

مطرح  جدیدی  نگرش  اخیر  سال های  در 
به ویژه  انتقادی  نظریۀ  در  تغییری  که  شده 
آن  بودن  ذهنی  و  بنیادگرایی  جنبه های  در 
نظریۀ  این نگرش جدید،  محسوب می شود. 
گسترده یی  طور  به  که  است  پست مدرن 
در  ما  نگرش،  این  طبق  است.  یافته  توسعه 
دنیایی متفاوت و جدید یعنی در یک جامعۀ 
رویکرد  در  می کنیم.  زنده گی  پست مدرن 
عنوان  به  امروز  سازمان های  مدرن،  پست 
منطقی،  یا  معنادار  نظم یافتۀ  موجودیت های 

زیر سوال می روند.
تعریف پست مدرنیسم

Moder� التی  واژۀ  از  مدرن  نکلمۀ 
می باشد.  هم اکنون«  »از  معنای  به   nus
فراتر  چیزی  پدیرفتن  یعنی  پست مدرنیسم 
بیان  به  یا  واژه  پست مدرنیسم  اکنون.  از 
که  است  پیچیده یی  عقاید  مجموعه  دقیق تر، 
اکادمیکی  مطالعات  از  حیطه یی  عنوان  به 
و  است.  گشته  پدیدار   8۰ دهۀ  اواسط  از 
فرانوین گرایی،  چون  واژه هایی  قالب  در 
فراتجددگرایی، پسانوین گرایی و فرا صنعتی 
 ،۱38۶ است)عباس زاده،  گردیده  مطرح  نیز 
دشوار  پست مدرنیسم  توصیف   .)۵ ص 
در  که  است  مفهومی  زیرا  می رسد،  نظر  به 
از دیسیپلین ها و حیطه های  انواع گسترده یی 
موسیقی،  معماری،  هنر،  قبیل  از  مطالعاتی 
مد،  ارتباطات،  جامعه شناسی،  ادبیات،  فلم، 
است.)کالجز،  شده  نمایان   ... و  تکنولوژی 

ترجمۀ حامی احمدی(
پست مدرنیسم  تحلیل گران  از  یکی  فستر«   «
در بررسی مفهومی این واژه، به بیان دو گونه 
کرده:  اشاره  پست مدرنیسم  از  تلقی  طرز 
صورت اول به تعریف و بیانی مرتبط است 
و  مدرنیسم  بر  مبتنی  را  مدرنیسم  پست  که 
»جیمسن«  که  می شناسد  آن  از  نشأت گرفته 
طرف دار این نظریه است و صورت دوم، به 
تعریف و بیانی مربوط است که پست مدرنیسم 
آن  طردکنندۀ  و  نافی  و  مدرنیسم  مقابل  را 
نظریه  این  طرف دار  نیز  »لیوتارد«  و  می داند 
پست مدرنیسم،  از  دیگری  برداشت  است. 
بر  دارد.  معتدل تر  تفکری  طرز  از  حکایت 
جنبۀ  نه  پست مدرنیسم  تعریف،  این  اساس 
جنبۀ  نه  و  دارد  طردکننده گی  و  ویران گری 
صورت،  این  در  تثبیت کننده گی.  و  تکاملی 
احیاگر  به نوعی  باید  را  پست مدرنیسم 
را  بوست«  »زیگمونت  کرد.  تلقی  مدرنیسم 
این تعریف دانست.)مهاجر،  می توان نمایندۀ 

)۱387
از  پست مدرنیسم،  از  تعریف  مشهورترین 
آن »ژان فرانسوالیوتار« است؛ پست مدرنیسم 
دربارۀ  است  ناباوری  و  تردید  همانا 
پست مدرنیسم  دیدگاه،  ین  ازا  فراداستان ها. 
جنبشی چندمنظوره است که نارضایتی خود 
را از دانش و عقیده یی که خویش را جهانی 
به   .)۱۹۹۶ می دارد)گود،  اظهار  می انگارد، 
عبارت دیگر، پست مدرنیسم، نوعی وضعیت 

بی اعتقادی و ناباوری به فراروایت ها است. 

بخش سوم و پایانی

ده مهارت
 برای دوام شادمانۀ زنده گی 

مشــترک

رویکردهای انتقادی 
و پست مدرن

 بخش سوم 

عظیمی مروی 
باشد،  نکرده  زنده گی مشترک خطا  در  یافت که  را  انسانی  نمی توان هیچ  اگرچه 
اما این خطا نیست که بنیان زنده گی را سست می کند، بلکه تکرار خطا و جبران 
نکردِن آن است که باعث می شود زوج ها در طول زمان از یک دیگر دلسرد شوند. 
بعضی از خطاهای تکرار شونده که به زنده گی مشترک آسیب جدی می زند، به 
صورت فهرست وار ذکر می شود. بعضی همسران در زنده گی مشترک، خود را عقِل 
کل می دانند و به سخن و پیشنهاد همسرشان کوچک ترین اعتنایی نمی کنند. بهتر 
با متانت و صداقت بپذیرید که همسرتان در برخی کارها شایسته تر است  است 
و شایسته گی او را مورد ستایش قرار دهید. سعی کنید برای سخن و پیشنهاد او 

احترام قایل شوید و بدانید همه چیز را همه گان نمی دانند. 
فرمان ندادن؛ فرمان ندهید و خانه را به قرارگاه نظامی تبدیل نکنید. متوجه باشید 
که خانه محل تبادل عشق و محبت است، نه کانون یکه تازی و فرمان روایی یک 
نفر. گاهی افکار مزاحم در ذهن یکی از همسران مانند خوره شادمانی را از زنده گی 
مشترک می گیرد. بهتر است به جای اعمال و رفتارهای دست وپاگیر و اندیشیدن به 

امور نامطلوب، انرژی خود را صرف توجه به همسر و خانواده کنید. 
مقایسه نکردن؛ افزون بر این که هرگز نباید از ازدواج خود اظهار پشیمانی نمایید، 
هرگز نباید زنده گی خود را با دیگران مقایسه کنید و بدانید زنده گی هرکس مطابق 
سلیقه و نگرش و درایت وی شکل می گیرد. بنابرین مسوولیت آن چه را در زنده گی 

مشترک رخ می دهد، به عهده بگیرید و آن را به گردن همسرتان نیندازید. 
مقابله به مثل نکردن؛ هرگز مقابله به مثل نکنید و به جای رفتارهای تالفی جویانه، 
اشتباه  رفتار  مناسب،  موقعیت  در  و  بگیرید  پیش  در  را  شرایط  با  مناسب  رفتار 

همسرتان را به وی یادآور شوید. 
انگشت نگذاشتن روی نقاط ضعف؛ هم چنین به یاد داشته باشید که هرگز روی 
نقاط ضعف همسرتان انگشت نگذارید. هر فردی بدون شک نقاط ضعفی دارد. 
آشکار و برجسته کردن این نقاط ضعف، باعث ایجاد کدورت در زنده گی می شود. 
هرگز از نقاط ضعف همسرتان به عنوان ابزاری برای به سکوت کشاندن یا شکست 

دادن او در مراحل مختلف زنده گی استفاده نکنید. 

فرد کامل 
گفتۀ  به  نیست.  کامل  فردی  هیچ  مشترک،  زنده گی  در  که  باشید  داشته  یاد  به 
روان شناسان در یک رابطه 2 تا ۵ نمی تواند ارزش عددی ۱۰ را به وجود آورد. این 
عبارت به این معناست که در یک رابطه فقط 2 تا ۱۰ می تواند ارزش عددی ۱۰ 
را ایجاد کند. بنابرین اگر موارد بسیاری در همسرتان مالحظه می کنید که با رفتار 
و خلقیات شما در تناقض است، بهتر است دست از تالش برای تغییر دادن وی 
بردارید و سعی کنید که با اعمال اصل برابری در زنده گی مشترک، ارزش وجودی 
او را به عدد ۱۰ برسانید. روان شناسان می گویند شما تنها می توانید روابطی همسان 
با توانایی ها و شخصیت تان داشته باشید و قرار نیست پس از ازدواج، فرد دیگری 
شوید. فراموش نکنید که همۀ انسان ها میل به کمال دارند و به گفتۀ روان شناسان 
»همۀ ما از عشق به فردی کامل که در دل ما وجود دارد، رنج می بریم« همۀ ما به 
کسانی که گمان می کنیم کامل هستند، عالقۀ وافر داریم و می خواهیم در کنار آن ها 

به کمال برسیم.

نويسنده: فاطمه اسالمیه
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امیر چناری  
بخش نخسـت

اساس شعری،  پو،  آلن  ادگار  ناب،  شعر  کلیدواژه ها: 
ادبی، شعر  نقد  موسیقی شعر، سمبولیسم،  ذات شعر، 
چندمعنایی،  تصویرگرایی،  متافیزیکی،  شعر  طبیعی، 
فرمالیست های روسی، روالن بارت، نثر، آشنایی زدایی، 
قیس  همدانی،  عین القضات  استعاره،  غزالی،  محمد 

رازی.
از  برخی  که  می بینیم  و  دیده ایم  فراوان  ادبیات  نظریۀ 
اشعار  یا  شعر  »فالن  می نویسند  ژورنالیست  ناقدان 
نزدیک  ناب  شعر  به  یا  است  ناب  شعر  شاعر،  فالن 
است«. اصطالح »شعر ناب« به نظریه یی در باب شعر 
اطالق می شود. معتقدان به این نظریه، خود با یکدیگر 
شعر  ویژه گی های  و  تعریف  در  نظریه هایی  اختالف 
ناب دارند. اما آیا مدعای این نظریه می تواند راهنمایی 
ما  فرهنگِی  سنت  در  آیا  باشد؟  شاعران  برای  عملی 
اندیشه های مطرح شده در این نظریه، مورد توجه قرار 

گرفته است؟ 
هدف مقالۀ حاضر، یافتن پاسخی برای این پرسش ها و 

ذکر نکاتی دیگر در این زمینه است. 
»اساس  نام  به  مقاله اش  در  پو  آلن  ادگار  بار  نخستین 
نظریه  این  به  شد،  منتشر   ۱8۵۰ سال  در  که  شعری« 
اشاره کرد. از نظر آلن پو، ویژه گی اساسی شعر، نوعی 
در  و  می شود  متمایز  وسیلۀ شدت  به  که  است  تغنی 
پو،  نظر  از  با موسیقی یک سان است.  بالقوه  تاثیراتش 
شعر مقوله یی کاماًل زیبایی شناختی و از خرد و حس 
اخالقی، متمایز و مستقل است. هدف شعر، همان ذات 
شعر است که پایه و اساس آن محسوب می شود و این 
ذات چیزی جز خود در نظر ندارد. عقایدی که انسان 
که  عواطفی  یا  می آورد  به دست  شعر  از خواندن  پس 
بعد از خواندن شعر در او پدید می آید، جزو »قلمرو 
نشر« اند و حضورشان در یک شعر مطلقًا برای تاثیر 
به  شعر  موسیقی  راه  از  شعر  است.  زیان آور  شاعرانه 
انسان دست می دهد. هنگامی که مفاهیم روان شناختی 
مدت »شدت« را محدود دانست، پو نتیجه گرفت که 
»شعر بلند« تناقضی است در اصطالحات. شدت تاثیر 
باالیی  سطح  در  نمی تواند  بلند  منظومۀ  یک  طول  در 
محدود  آن  از  کوتاهی  قسمت هایی  به  و  بماند  باقی 
سطح  دارای  که  ادبی  قطعه هایی  او،  نظر  از  می شود. 
نباید در مقولۀ شعر گنجانده  نیستند،  از شدت  باالیی 
شوند. پو می گفت در موسیقی لفظی شعر، ای بسا معنی 

متافیزیکی یا عرفانی نهفته باشد.
 شارل بودلر نویسندۀ نام آور فرانسوی که از عقاید پو 
دربارۀ  نو  »یاداشت هایی  در  بود،  پذیرفته  فراوان  تأثیر 
نظریۀ  از  که  تعبیری  با   ). م   ۱۹۵7  ( پو«   آلن  ادگار 
آن  به  و  داد  بسط  و  شرح  را  نظریه  این  داشت،  پو 
والری  پل  و  ماالرمه  استفان  بخشید.  بیشتری  تعمق 
سزایی  به  نقش  نظریه،  این  گسترش  و  تبین  در  نیز 
داشتند. ماالرمه و والری بیش تر به ربط معنای شعر با 
مسایل فنی زبان توجه داشتند. ماالرمه شعری را ناب 
است  نکته یی  این  باشد.  مجرد  معنا  از  که  می دانست 
می کشاند.  زبان شناختی  کامل  استقالل  به  را  شعر  که 
کلمات خود معنی را خلق و ابداع می کند و خود، را از 
معنی محتوم و از پیش تعیین شده رها می سازند. گویی 
کلمات تنها بیانگر بالغت شاعر اند، نه رسانندۀ پیام و 
سنتی اش  شکل  به  مفهوم  به  ماالرمه  خاص.  مفهومی 
تقریبًا توجهی نداشت و توجه عمدۀ او به صورت بیان 
بود. والری فرایند ترکیب شعر را از خود شعر جالب تر 
می دانست. آن چه در این زمینه نزد وی اهمیت داشت، 
دربارۀ  او  توضیحات  بود.  احساس«  و  آوا  »هماهنگی 
هدف  می شود.  متمرکز  نکته  این  بر  ناب  شعر  نظریۀ 
شعر ناب از دیدگاه او، آن است که شعر تاثیری قابل 
مقایسه با تاثیر موسیقی بر سیستم عصبی داشته باشد. 
وی معتقد است شعر ناب یک هدف نظری و آرمانی 
است که از منظر سرشت زبان به ندرت قابل دست یابی 
است؛ سرشتی که در آن آوا و معنا، پرطنین، و اندیشه 
برخوردار  بدن  و  روح  وحدت  چون  وحدتی  از 
مکتب  جستۀ  بر  شاعران  از  ماالرمه  و  والری  است. 
پذیرفته  تاثیر  پو  آرای  از  سمبولیسم اند. سمبولیست ها 
بودند، تقریبًا تمام آن ها بر پیوند میان شعر و موسیقی 
تاکید داشتند. آن ها به ابهام و عدم صراحت و موسیقی 
نظر داشتند. موسیقی از طریق اصوات بر شنونده تاثیر 
می  گذارد و شعر از طریق کلمات و زبان. زبان در شعر 
انتقال معنی نیست.  ابزار  همانند اصوات در موسیقی، 
می گذارد.  تاثیر  مخاطب  بر  تنها  زبان  طریق  از  شعر 
آهنگین  یا  لفظی  موسیقی  بر  هم چنین  سمبولیست ها 
بودن کالم نیز تاکید داشتند و این شباهت دیگری بود 
میان شعر و موسیقی. عقاید پو چنان که معروف است، 

انگلیسی زبان  شاعران  و  ناقدان  بر  کمی  مستقیم  تاثیر 
داشت. دیدیم که نخست بودلر و ماالرمه عقاید پو را 
گسترش داده  و دربارۀ نظریۀ شعر ناب بحث فراوان 
نظریۀ شعر  که  معتقدند  ناقدان  این رو  از  بودند؛  کرده 
ناب فرانسه در سال ۱884 م نظریۀ رایج ادبی گردید 
که در واقع واکنشی بر ضد رمانتی سیسم بود. جرج مور 
نویسندۀ ایرلندی در سال ۱۹2۰ م. گزیده یی از اشعار 
نام شعر ناب منتشر کرد. در این  انگلیسی به  شاعران 
کتاب که حاصل بحث ها و تبادل نظر مور و هم فکران 
اوست، هیچ یک از اشعاری که آشکارا با »فکر« سروکار 
داشته باشد، راه نیافته است؛ به طوری که بسیار ی از 
نقل کرده  اعجاب  با  اشعاری که گردآورنده گان دیگر 
بودند، در این مجموعه دیده نمی شود. دیوید دیچز در 
شیوه های نقد ادبی پس از معرفی این کتاب، می نویسد: 
است،  محتوایی  است،  طبیعی  نوعی شعر  ناب،  »شعر 
محتوای ظاهری آن محتوای شییی است. گمان می کنم 
اگر بتواند مضمون خود را به آن صورت عرضه دارد 
که تصویری و یا مجموعه یی از تصاویر )و نه یک فکر( 
توجه اصلی خواننده را به خود جلب کند، در این حال 

از نظر فنی تاثیر تواند داشت.« 
از شعر طبیعی، چنان که خود می گوید،  منظور دیچز 
شعری است که تصویرهای آن از اشیای طبیعی باشد و 
اشیا را در شیییت آن ها نشان دهد. یکی از ویژه گی های 
نظر  از  بنابراین  است؛  اندیشه  بیان  متافیزیکی،  شعر 

دیچز، شعر ناب تصویرهایی از اشیا اند و فکر به طور 
به  خود  دیچز  البته  نمی شود.  مطرح  آن  در  مستقیم 
که  گفت  نمی توان  »کاماًل  که  است  معترف  نکته  این 
شعر، فقط از اشیای طبیعی تکوین یافته است و بس. 
حقیقت آن است که وقتی ما از شعر طبیعی بیش از حد 
احساس رضایت می کنیم، تجزیه و تحلیل ما محتماًل 
طبیعی  از  معمول  از حد  بیش  که  کرد  آشکار خواهد 

بودِن محض دور شده است«. 
عامل  ماالریه،  و  والری  خالف  به  مور  جرج  نظر  از 
موسیقی لفظی در شعر اهمیت عمده یی ندارد، اهمیت 
در مطلب است. عقاید مجرد نباید در شعر راه یابد و 
ظاهر  شعر  در  ناگهانی  طور  به  نباید  شاعر  شخصیت 
باالترین حد  به  که  می داند  ناب  را  شود. وی شعری 
ممکن از واقعیت و عینیت رسیده باشد. وی در مقدمۀ 
شعر ناب می نویسد که اشعار پو را به این دلیل  معتبر 
می داند که »تقریبًا از اندیشه آزاد استتند«. مراد او این 
نه  نشده اند،  بیان  مستقیم  طور  به  اندیشه ها  که  است 
این که خواننده با خواندِن آن ها هیچ معنا و اندیشه یی 

از آن ها دریافت نمی کند. 
در سال ۱۹2۶، »ابه برموند« نویسندۀ فرانسوی، کتابی 
دعا  با  را  شعر  وی  کرد.  منتشر  ناب«  »شعر  نام  به 

متصل دانست؛ زیرا به حالتی وصف ناپذیر و سحرآمیز 
گرایش دارد. تی .اس. الیوت این نظریه را جالب ترین و 
اصیل ترین پیشرفت در زیبایی شناسی در قرن نوزدهم 
به  دادن  اهمیت  در  را  نظریه  این  بودِن  نو  او  می داند. 
صورت بیان شعر و بی اعتنایی اش به مضمون می داند. 
که  را  شعر  دربارۀ  تیوری  هر  پرمینگر،  آلکس  نظر  از 
بکوشد یک یا چند ویژه گی را به عنوان ویژه گی های 
اساسی  غیر  را  دیگر  ویژه گی های  و  کند  اساسی جدا 
شمرد.  ناب  شعر  نظریه های  جزو  می توان  بشمرد، 
وی اگرچه نظر سمبولیست ها را به طورمفصل مطرح 
همۀ  وسیعش  معنای  در  ناب  شعر  می گوید:  می کند، 
بر می گیرد. وی  باشند، در  این گونه  را که  نظریه هایی 
نظر  گرچه  می گوید:  و  می آورد  مثال  را  تصویرگرایی 
اما  است،  مغایر  کاماًل  سمبولیست ها  با  تصویرگرایان 
می توان تصویرگرایی را در دسته بندی وسیع نظریه های 

»شعر ناب« گنجاند. 
در  سمبولییست ها  و  پو  عقاید  که  می رسد  نظر  به 
اغلب  می گذاشت.  تاثیر  عمیقًا  بعدی  نظریه پردازاِن 
نظریه پردازاِن نوین به بی معنی بودِن شعر تمایل دارند. 
این است که شاعر یک  از بی معنی بودن شعر  منظور 
به خواننده  را  تعیین شده  از پیش  اندیشۀ مشخص و 
معانی  که  است  گونه یی  به  شعر  بلکه  نمی کند،  ارایه 
دکتر  که  همان گونه  می شود.  دریافت  آن  از  متعددی 
در  که  خیال  »صورت های  می گوید:  »پورنامداریان« 
علم بالغِت قدیم هیچ گاه نمی بایست چندان معنی را 
مبهم کند که مانع اصل رسانه گی معنی شود، در این جا 
قابل تشخیص  به رمز می شود که معنی در آن  تبدیل 
نیست و چون معنی در این حال در شعر مکتوم است، 
بالقوه  وجود  تنها  آن  در  متعدد  معانی  بگوییم  بهتر  یا 
دارد، کشف معانی به عهدۀ خواننده و در گرِو تاویل 
به اقتضای ذهِن او می ماند. از همین جاست که معنایی 
که معادل چندمعنایی و یا بسیارمعنایی است در شعر 

اتفاق می افتد.« 
در واقع کارکرد زبان در شعر، با کارکرد آن در محاورات 
ابزار  تفاوت دارد. در شعر، زبان  نثر علمی،  روزانه و 
پیدا  زیبایی شناختی  وظیفه یی  و  نیست  معنی  انتقال 
روسی  فرمالیست های  از  عده یی  سخنان  است.  کرده 
است  آن  از  حاکی  نیز  یاکوبسن  و  شکلوفسکی  نظیر 
که شعر وسیلۀ انتقال معنا نیست. روالن بارت می گفت 
زبان به جای آن که وسیله یی برای بیان و انتقال گواهی 
پذیرفته  مصالحی  عنوان  به  باشد،  تعلیم  یا  توضیح  یا 

می شود که اصل کار است. 
رسیدن  منثور،  ادبیات  یا  نثر  از  سارتر، غرض  نظر  از 
به غایتی است که بیرون از آن است و برای این کار 
»زبان« را چون وسیله به کار می گیرند. شعر این نسبت 
را معکوس می کند. غایت شعر »حرکت« است، نه نیل 
به مقصد. و زبان برای آن »هدف« است، نه »وسیله«. 
این سخن کاماًل یادآور سخن پل والری است که شعر 
را به رقص و نثر را به راه رفتن تشبیه می کند. در راه 
رفتن، هدف از حرکت رسیدن به جایی است؛ اما در 

رقص، غرض از حرکت، چیزی جز خودش نیست. 
آن چه شکلوفسکی دربارۀ »آشنایی زدایی« و یاکوبسن و 
تیتیانوف به صورت »بیگانه سازی« در زبان شعر مطرح 
می کنند، در نهایت سبب برجسته سازی زبان می شود تا 
آن جا که تشخیص زبان سبب کمرنگ شدن و سرانجام 
که  است  آن  فرآیند  این  حاصل  می گردد.  معنی  محو 
رابطۀ  حاصل  که  زبانی  نشانه های  از صورت  کلمات 
و  می آیند  بیرون  معین اند،  و  قراردادی  مدلولی  و  دال 
آن ها  معانی  کشف  که  می شوند  رمزهایی  به  تبدیل 

برعهدۀ فعالیت ذهنی خواننده می ماند. 
چنان که گفتیم، بسیاری از نظریه پردازاِن جدید ادبیات 
و  خاص  معنی  شعر،  که  دارند  تاکید  نکته  این  بر 
نمی کند.  منتقل  زبان  طریق  از  را  ازپیش اندیشیده یی 
پیداست که چنین نگرشی دربارۀ نوشتن و نویسنده گی، 
مستلزم عقیده یی جدید دربارۀ خواندن نیز هست. این 
بارت  می کند.  مطرح  بارت  روالن  را  جدید  عقیدۀ 
ادبیات را به دو گروه تقسیم می کند: یکی ادبیاتی که 
به خواننده نقش و سهم و وظیفه یی در کار ساختن اثر 
را زاید و  ادبیاتی که خواننده  ادبی می دهد و دیگری 
بی کاره می سازد و چیزی بیش از یک آزادی حقیر؛ یعنی 
این که متن را بپذیرد یا رد کند، به عهدۀ او نمی گذارد. 
روالن بارت این گونه آثار را محصول جامعۀ بورژوازی 
می داند که درآن نویسنده، یک تولیدکننده و خواننده، 
یک مصرف کننده است. در این گونه آثار گذر از دال به 

مدلول واضح، مبتذل و اجباری است.

شــعِر
نـاب

چنان كه گفتیم، بسیاری از نظريه پردازاِن 
جديد ادبیات بر اين نكته تاكید دارند كه 
شعر، معنی خاص و ازپیش انديشیده يی 

را از طريق زبان منتقل نمی كند. پیداست 
كه چنین نگرشی دربارة نوشتن و 

نويسنده گی، مستلزم عقیده يی جديد 
دربارة خواندن نیز هست. اين عقیدة 

جديد را روالن بارت مطرح می كند. بارت 
ادبیات را به دو گروه تقسیم می كند: يكی 

ادبیاتی كه به خواننده نقش و سهم و 
وظیفه يی در كار ساختن اثر ادبی می دهد 

و ديگری ادبیاتی كه خواننده را زايد 
و بی كاره می سازد و چیزی بیش از يك 

آزادی حقیر؛ يعنی اين كه متن را بپذيرد 
يا رد كند، به عهدة او نمی گذارد. روالن 

بارت اين گونه آثار را محصول جامعۀ 
بورژوازی می داند كه درآن نويسنده، يك 
تولیدكننده و خواننده، يك مصرف كننده 

است. در اين گونه آثار گذر از دال به 
مدلول واضح، مبتذل و اجباری است
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نخست وزیر هند، دیروز برای نخستین بار به کابل آمد 
افتتاح  را  افغانستان  ملی  شورای  جدید  ساختمان  و 

کرد.
ساختمان تازۀ شورای ملی افغانستان به کمک دهلی 
دالر هزینه  میلیون  جدید ساخته شده و حدود 22۰ 

برداشته است.  
نارندرا مودی دیروز جمعه در تاالر جدید شورای   

ملی افغانستان به ایراد سخنرانی پرداخت. 
او اعالم  کرد که امیدوار است پاکستان در آینده نقش 
یک پل را برای افغانستان بازی کند نه یک مانع برای 
اتصال این کشور به کشورهای آسیای جنوبی و فراتر 

از آن.
نخست وزیر هند گفت که افغانستان نیاز به همکاری و 
کمک تمام همسایه گانش دارد. همه کشورها در منطقه 
از  شناخت  برای  باید  هند  و  پاکستان  ایران،  همانند 
سرنوشت مشترک شان همکاری کنند و متحد باشند.

به گفته آقای مودی زمانی که افغانستان به یک بهشت 
سرمایه گذاری  و  انرژی  تجارت،  ایده ها،  مرکز  امن، 
در منطقه تبدیل شود، همه کشورهای منطقه کامگار 

خواهند شد.
تا  می کند  تالش  هند  دلیل  همین  به  که  گفت  او 
افغانستان را از طریق زمینی و دریایی به بندر چابهار 

ایران متصل کند.
به گفته مودی، او امیدوار است، روزی برسد که انرژی 
آسیای میانه باعث استحکام رشد منطقه شود و یک 

کابلی دوباره قلب مردم هند را تسخیر کند.
او گفت که در کنار شجاعت مردم افغانستان 
که  شد،  خواهد  موفق  زمانی  کشور  این 
و  نشود  صادر  دیگر  بین المللی  تروریسم 
و  شود  بسته  تروریسم  پناهگاه  و  پروشگاه 

حامیان تروریسم دست از حمایت بردارند.
نخست وزیر هند گفت: من اینجا به نماینده گی 
از یک میلیارد و دو صد پنجاه میلیون دوستان 
هندی شما آمده ام که موفقیت تان را تحسین، 
از دوستی تان قدردانی و برای آینده تان ابراز 

همبستگی کنم.
نخست وزیر هند گفت که تروریسم و خشونت 
را  افغانستان  آینده  که  باشد  وسیله  نمی تواند 
ترسیم و خواست مردم را برآورده کند. به این 

دلیل، آتشی که در افغانستان روشن شده محدود به 
این کشور باقی نخواهد ماند. مردم افغانستان همانطور 
که شهامت این را دارند که با همسایگان خود در صلح 
و آشتی زنده گی کنند به همان اندازه شهامت دفاع از 

آزادی خود را نیز دارند.
او گفت که خون های زیادی در رودخانه کابل جاری 
تاریک  را  کوهستانها  قله های  زیادی  تراژیدی  شده، 
بیجا  مناقشات  در  زیادی  رویایی های  و  ساخته 

سوختانده شده است.
افغانها می توانند همانند یک  با تمام این،  به گفته او 
این است که همه  اکنون زمان  بیایند.  کنار هم  ملت 
کنار هم بیایند و آنهای که از خارج به جنگ کمک 

می کنند باید به این سالن)پارلمان( راه یابند.
او گفت که این سالن باید جای همه افغانها و جای 
تمام  حقوق  باشد.  افغانها  همگی  آرمانهای  برای 
شهروندان افغانستان باید در این سالن محفوظ و آنان 

از آینده خود مطمئن باشند.
را  ما  که حضور  هستند  افرادی  گفت:«  مودی  آقای 
دوست ندارند و از قدرت مشارکت ما راحت نیستند 
و حتی تالش کردند مانع شوند، ولی ما اینجا هستیم 
چون مردم افغانستان به ما اعتماد کردند. بر تعهدات 
ما شک نکرده و نتایج مشارکت ما را مشاهده کردند. 
براساس  نه  کردند  قضاوت  خود  یافته های  براساس 

گفته دیگران.«
او گفت که حضور هند در افغانستان برای همکاری 
آینده  نهادن  بنیان  برای  رقابت.  برای  نه  و  است 
افغانستان است، نه برای شعله ورد کردن جنگ، برای 
احیا زنده گی است نه برای تخریب کشور. هندی ها و 

افغان ها همواره کنار هم ایستاده نه بر علیه همدیگر.
با  غنی  جمهور  رییس  با  دیدار  در  مودی  نارندرا 
زمانی  محدودیت های  از  فراتر  باید  اینکه  بر  تأکید 
و مکانی به افغانستان کمک صورت گیرد، گفت که 
افغان  جوانان  به  تحصیلی  بورس  های  اعطای  برنامۀ 
ادامه خواهد یافت و امروز ۵۰۰ بورس جدید را به 
افغانستان  دفاعی  امنیتی و  نیروهای  فرزندان شهدای 

اعالم می کنیم.

سپس، رییس جمهور غنی گفت که هر کس رییس 
هند  و  افغانستان  دوستی  باشد،  افغانستان  جمهور 
دوامدار خواهد بود چون اساس این دوستی را منافع 
تشکیل  ملت  دو  وسیع  عالیق  و  دولت  دو  مشترک 

می دهد.
او گفت که این ساختمان نمایانگر دوستی بزرگترین 

دموکراسی جهان به دموکراسی افغانستان است.
 وی افزود: هندوستان همیشه در قلب ما بوده است، 
اند،  آمده  ما  کشور  به  شوم  نیت  به  کسانی که  اما 

افغانستان را به گورستان شان مبدل می سازیم.
آقای غنی کمک های هند را به افغانستان همه جانبه 
خوانده، گفت که این کشور بر عالوه سایر کمک ها، 
به  کمک  زمینه  در  را  دیگر  بزرگ  قدم  یک  امروز 
بر می دارد و  سه  افغانستان  امنیتی و دفاعی  سکتور 

طیاره M3۵ را برای افغانستان تحویل می دهد.
رییس جمهور غنی از اهدای ۵۰۰ بورس به فرزندان 
افغانستان تشکری  دفاعی  امنیتی و  نیروهای  شهدای 
کرده گفت که دوستی هند در حرف نیست بلکه عماًل 

شریک دولت و مردم افغانستان می باشد.
رییس جمهور غنی در این دیدار گفت که می خواهیم 
در مناطق مرزی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی 
از  بنادر  این  که وصل  بسازیم  بنادر خشک  ایران  و 
متذکره،   کشورهای  با  جاده ها  و  آهن  خط  طریق 
افغانستان را در مبدل شدن به چهارراه اتصال منطقه یی 

کمک می کند.

دیدار مودی با رییس اجرایی
داکتر  با  هند  وزیر  نخست  جداگانه،  دیدار  یک  در 

عبداهلل رییس اجرایی در قصر سپیدار مالقات کرد. 
رییس اجرایی در این دیدار، روابط هند و افغانستان 
از  اجرایی  رییس  پایدارخواند.  و  دیرینه  تاریخی،   را 
کشور  این  وزیر  نخست  توجه  از  و  هند  کمک های 
به افغانستان سپاسگزاری نمود و افتتاح تعمیر جدید 
شورای ملی را یکی از نمونه های بارزی و عملی این 

دوستی خواند.
رییس اجرایی کشور همچنان سفر نخست وزیر هند 
را به افغانستان در این مرحله تاریخی و به یادماندنی 
توصیف کرده و آن را گامی در راه استحکام روابط 

دوستانه دو کشور تلقی نمود.
برای  هند  کمک های  از  همچنان  اجرایی  رییس 
افغانستان در جنگ علیه تروریزم و طالبان در دوران 
به  سازی  باز  دوران  در  کشور  این  سهم  و  مقاومت 

نیکی یاد کرد.
افزود:  خویش  صحبت های  ادامه  در  اجرایی  رییس 
بنیاد روابط میان دو کشور مستحکم است. همکاری 
دارد.  ادامه  مختلف  عرصه های  در  کشور  دو  میان 
منطقه  در  امنیت  و  استقرار صلح  برای  کشور  هردو 
همکاری  نیازمند  که  روبرواند  مشترک  تهدیدهای  با 
تهدیدها، فرصت های خوبی  پهلوی  بیشتر است. در 
از آن  نیز مساعد است که دو کشور  برای همکاری 
اقتصادی استفاده نمایند. رییس  برای رشد و توسعه 
منطقه را صلح و  آینده  اجرایی همچنان عالوه کرد: 
ثبات می سازد و ما برای تامین صلح و ثبات در کشور 

و در منطقه متعهد هستیم.
داکتر عبداهلل همچنان از وعده اعطای پنجصد بورسیه 
کمک  و  افغانستان  مسلح  قوای  شهدای  خانواده  به 
از  افغانستان  اردوی  به  هلیکوپترجنگی  چهارفروند 
سوی هند تشکر نموده افزود:  قوای مسلح افغانستان 
جهان  و  منطقه  ثبات  و  برای صلح  و  تروریزم  علیه 
می جنگند و ما خواهان همکاری همه جانبه در زمینه 

هستیم.

رییس اجرایی کشور با اشاره به صلح و ثبات و توسعه 
در منطقه و سهم هندوستان به برنامه های درازمدت 
اشاره نموده خواهان حضور جدی هند در برنامه های 
انتقال گاز،  انرژی و وصل منطقه از طریق احداث راه 

آهن و همچنان سرمایه گذاری در افغانستان گردید.
نخست وزیر هند با تشکر از استقبال گرم حکومت 
و مردم افغانستان گفت: خوش حالم که در افغانستان 
هستم. در اوج بحران تروریزم،  حضور در افغانستان و 
افتتاج تعمیر جدید پارلمان مناسبت تاریخی و نیکی 
برای ادامه همکاری و استحکام مردم ساالری در این 
را  افغانستان  به  تاریخی  سفر  این  من  است.  کشور 

فراموش نمی کنم.
و  کشورم  برای  نمود:  عالوه  هند  وزیر  نخست 
گامی  هر  باوردارند  مردم ساالری  به  که  کشورهایی 
برداشته  مردم ساالری  استحکام  و  توسعه  راه  در  که 

می شود حیاتی و ارزشمند است. 
نخست وزیر هند در ادامه صحبت های خویش افزود: 
هیأت  با  که  بود  مالیزیا  در   2۰۰۱ در  کنفرانسی  در 
افغانستان دیدارکردم؛ زمانی که مجسمه بودا در بامیان 
را طالبان منفجرساخته بودند. در همان زمان با قضایای 

افغانستان بیشتر و عمیق تر آشنایی پیداکردم.
افزود:  خویش  صحبت های  ادامه  در  مودی  آقای 
روابط ما با افغانستان ارگانیک است. چیزی اینجا در 
ما در هند احساس می کنیم و  بیفتد  اتفاق  افغانستان 
برعکس چیزی در هند اتفاق بیفتد شما در افغانستان 
احساس می کنید. ما در کنارشما همیش ایستاد بودیم 

و حاال نیز ایستاده ایم.
نخست وزیر هند حضور پر رنگ اعضای پارلمان را 
در نشست امروز، به خصوص حضور زنان کشور را 

در شورای ملی،  یک دستاورد مهم و تاریخی خواند.
آقای مودی راه منزوی ساختن تروریست ها را اتخاذ 
سیاست  یک  با  افزود:  خوانده  انسانی  روش های 
انسانی می توانیم تروریزم را منزوی سازیم 
بنیاد هر دین و  از طریق سالح و زور.  نه 
این  و  می دهد،   شکل  انسانیت  را  مذهب 
می تواند استراتیژی ما در مبارزه با تروریزم 

باشد.
و  همگرایی  به  اشاره  در  وزیرهند  نخست 
توسعه اقتصادی گفت: از نظر من سه اقدام 
عمده می تواند آینده اقتصاد و رشد منطقه را 
به طور مثبت تغییر دهد: برنامه تاپی، وصل 
افغانستان به دهلی از طریق چابهار و توسعه 
باهم  منطقه  وصل  برای  ترانسپورتی  نظام 
و  این عرصه کمک  در  است  آماده  هند  و 

همکاری نماید.
تعهدات دوجانبه

در این دیدارها، سران و هیأت های دو کشور در مورد 
افزایش همکاری های دوجانبه به ویژه در عرصه  های 
امنیتی، انرژی، زراعت و مالداری و مسایل منطقه یی 

بحث و گفت وگو کردند.
جانب هند برای آموزش دانشجویان در بخش زراعت 
و همچنان خاک شناسی زراعتی آماده گی شان را ابراز 
که  گفتند  رابطه  این  در  افغانستان  جانب  و  داشتند 
می خواهیم متخصصین عرصۀ زراعت را برای کسب 

تجارب عملی به هند اعزام کنیم.
در این دیدار، روی انرژی به ویژه انرژی قابل تجدید 
و استفاده از تجارب هند دراین راستا صحبت شد و 
جانب هند بر یافتن راه برای کاهش قیمت تکنالوژی 

تولید انرژی تاکید کرد.
میدان   ۹ مبدل ساختن  در  که  کرد  تعهد  هند  جانب 
هوایی نظامی در افغانستان که قباًل قوای نیروهای بین 
المللی از آن استفاده می کردند، به زون های تجارتی و 
به منظور همکاری  اقتصادی، بررسی های خویش را 

در این راستا آغاز می کند.
بندر  کار  که  سپردند  تعهد  جانب  دو  هر  همچنان 
خواستار  هند  جانب  و  ببخشند  تسریع  را  چابهار 

امضای توافقنامه ترانزیتی نیز گردید.
ساختمان شورای ملی

ساخت این پارلمان در سال 2۰۰۵ میالدی شروع شد.
سالن  یک  است.  ساختمان   ۵ دارای  جدید  پارلمان 
داده شده  اختصاص  نماینده گان  برای مجلس  بزرگ 

که ظرفیت 3۶۰ نماینده را دارد.
مجلس سنا نیز دارای ۱2۰ کرسی است.

جدید  ساختمان  افغانستان،  دولت  اعالم  براساس 
پارلمان، ۵ برابر ساختمان کنونی مجلس است و برای 

صد سال آینده افغانستان در نظرگرفته شده  است.
و  هندی  معماران  و  مهندسان  توسط  ساختمان  این 
افغانی طراحی و ساخته شده و ساختمان آن مرکب از 

معماری هندی، افغانی و مغولی است.
براساس اعالم مقام های مسوول، گنبد این ساختمان 

بزرگترین گنبد در آسیا است.
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کاستی های سخنان...
جهان  و  شبه قاره  ادبی  افتخارات  از  بزرگی  بخش  نبود،  اردو 
بودند،  نرفته  هند  به  پارسی زبانان  اگر  نمی داشت.  وجود 
)در  بسیار.  این گونه  از  و  نداشت  وجود  قوالی  موسیقی  دیگر 
از  نیز  آزاد،  ابوالکالم  موالنا  اجداد  که  می آید  گفتنی  همین جا 
بر زبان فارسی تسلط کامل داشت که  هرات بوده اند و موالنا 
رویکردهای فراوان او به اشعار فردوسی و سعدی و موالنا و 
اثر  در  پارسی گوی،  دیگر سخنوران  و  غالب  و  بیدل  و  حافظ 

مشهور او »غبارخاطر« مصداق این گفته بوده می تواند.( 
تأکیدهای بیشتر آقای مودی به خوشحال خان ختک، مثال جالبی 
یک  سخن  این  با  است  خواسته  واقع  در  مودی  است.  نبوده 
به خاطر  را  شاید خوشحال خان  دهد.  انجام  فاخته«  دو  و  »تیر 
پاکستان و احساسات  ترغیب پشتون ها در موضع گیری برضد 
ضد مغلی اش ستایش کرده باشد. به این ترتیب، آقا مودی در 
این سخنرانی خوش ندرخشید و آنان که در تدوین موضوعاِت 
سخنرانی برای مودی سهم داشتند، باید در دیدگاه خود نسبت 

به ترکیب ملی افغانستان تجدید نظر نمایند. 
این  در  مودی  آقای  که  گفته هایی  از  بسیاری  نمی کنم  گمان 
عرِف  در  باشد.  او  خود  ذهِن  زاییده  کرد،  ارایه  سخنرانی 
دیپلماتیک این نیز دیده شده است که در سفرهای شخصیت های 
اول و معتبر کشورها، گاه از نماینده گی های سیاسی کشورهای 
میزبان کمک خواسته می شود تا در مورد نکاِت مهم معلومات 
ارایه نمایند. یا هم سفارتخانه های کشورهای مهمان در کشور 
میزبان، خود برخی نکات مهم و معلومات الزم را به منظور ارایۀ 
جایی  تا  این رو،  از  می نمایند.  تدوین  شخصیت شان  سخنرانی 
این گمان می رود که افراد خاصی در سفارت افعانستان در دهلی 
این نکات در پیش نویس  ارایۀ  یا سفارت هند در کابل، در  و 

سخنرانی آقای مودی نقش داشته اند.
در برنامه های سیاسی مرتبط به افغانستان و هند در آن کشور، 
عنوان  به  مسعود  احمدشاه  شهید  از  هندی  شخصیت های 
»قهرمان ملی« و »دوست هند« و »فرمانده بزرگ ضد تروریسم« 
یاد آوری می کنند. ارادت دولت هند به شهید مسعود تا آن جا 
بوده است که مانند هر شخصیت بزرگ دیگر جهانی، جاده یی 
را به نام »شهید احمدشاه مسعود« در منطقۀ »شانٹی پٹ« در 
دهلی نو نام گذاری کردند که به سال 2۰۰7 توسط آقای کرزی 

گشایش یافت. 
با  مودی  آقای  سخنرانی  مضمون  اگر  که  است  این  گمان 
مداخلۀ دیگران ترتیب نمی گردید، بی گمان از این موارد یادآور 
می شد. فروگذاشت این مورد و بسا موارد مهِم دیگر تاریخی و 
فرهنگی، بدون انگیزه و دخالت در تدوین متن سخنرانی برای 

آقای مودی، بوده نمی تواند. 
با  را  خود  سخنرانی  مودی،  آقای  از  پس  غنی  رییس جمهور 
که  بود  پیدا  به گونه یی  ایشان  لحِن  از  و  کرد  آغاز  احساسات 
معنی دار  احساساِت  با  مودی  آقای  اشارات  از  برخی  برابر  در 

سخن می گفت!
گوشه های  زعیم،  یک  عنوان  به  این که  جای  به  غنی  آقای 
نگاه  با  نیز  خود  گذارد،  میان  به  را  مودی  آقای  فراموش شدۀ 
قبیله گرا و با قصۀ کوتاه و جالبی که از یک نقطه در هند داشت؛ 
به  و  داد  را گسترش  مودی  »قبایلی« سخنرانی  بیشتر محدودۀ 
اصطالح خواست سرزمین »محراب گل افغان« را ترسیم نماید!

نمی دانم به این همه پشتو و پشتون گفتن در »خانۀ ملت!« و در 
جلسه یی به آن بزرگی چه نیازی بود؟

فرهنگ  چرا  می داند،  ملت  زعیم  را  خود  غنی  آقای  اگر 
از کشورش  اگر  نادیده می گیرد؟؛ فرهنگی که  فارسی زبانان را 
ماند!  خواهند  برجای  برایش  سرزمین  فقیرترین  شود،  بیرون 
که  هند  در  تاریخی  بنای  هزاران  از  چرا  رییس جمهور  آقای 
یاد  است،  گردیده  تزیین  فارسی  زیبای  خط  با  رواق های شان 

نمی کند؟
نخبه های  توسط  که  کتاب  جلد  هزاران  از  چرا  غنی  آقای 
کتابخانه های  و  موزۀ هند  در  نگاشته شده و هنوز  پارسی زبان 
معتبر به عنوان گنجینه های تمدن و فرهنگ شبه قاره نگه داری 

می گردد، یادآوری نمی کند؟
از  بسیاری  در  هنوز  که  فارسی  زبان  از  جمهور  رییس  چرا 
جامعه  آزاد،  همدرد،  نهرو،  دهلی،  )علی گر،  هند  دانشگاه های 
بهار(  ایالت  )در  از مدارس هند  بسا  و...( و  اسالمیه، گوهاتی 

تدریس می گردد، یادآور نمی شود؟
هند  نقطۀ  دورترین  در  که  مثنوی خوانی ها  از  چرا  غنی  آقای 

)ایالت آسام( هنوز جریان دارد، یادآور نمی شود؟
و آقای غنی چرا از مصطلحات پارسی در هند یاد نمی کند که 
هنوز در میان مردم کاربرد دارد؛ و چرا آقای غنی به آقای مودی 
نگفت: »خوش آمدید!« تا می دانست که این اصطالحی که در 

هنِد او به کار می رود، از زبان مادری من است؟
ایشان تنها یک مورد را با احساسات و اشتباه یادآور شدند که آن 
آرامگاه حضرت خواجه معین الدین چشتی در »اجمیر« است، نه 

در »آگره!«که آقای غنی گفته بود. 
سخنرانی شیر و شکر و احساساتِی آقای غنی که با قصۀ جالبی 
از »پشتونوالی« نیز همراه بود، در خانۀ ملتی که سنایی و مولوی 
و بیهقی و بیرونی و ابن سینا و گردیزی و فارابی و هزاران چهرۀ 
تابناِک دیگِر فرهنگ و تمدن جهان را دارد و بسیاری از این ها 
بر ادبیات شبه قاره اثرگذار بوده اند، جفا در حِق این مردم است.

و فرجامین سخن این که: تبارگرایی در روزگار ما، برای آن هایی 
که به اسالم باور دارند و یا هم از دموکراسی سخن می گویند، 

امری خنده دار و مضحک می نماید! 

هدیۀ بزرگترین
 دموکراسی دنیا به افغانستان
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مجمع عمومی سازمان ملل 4 / ۵ میلیارد دالر بودجه را برای عملیات معمول 
در  رقم  این  کرد.  تصویب   2۰۱7 و   2۰۱۶ سال های  طول  در  ملل  سازمان 

مقایسه با بودجه دو سال پیش بالغ بر ۵ / ۵ میلیارد دالر اندکی کمتر است.
ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در جمع دیپلمات های حاضر اعالم کرد: تصویب این رقم به عنوان بودجه 
عملیاتی منعکس کننده مشکالت جهانی مالی است که در طول این چند سال 

با آن مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: در حالیکه مطالبات سازمان ملل در حال افزایش است، برخی 

از کشورها میزان مبلغ اعطایی خود را کاهش داده اند.
بودجه عملیاتی معمول سازمان ملل جدا از بودجه این سازمان برای عملیات 
صلح بانان است که در کل تا پایان ماه ژوئن 2۰۱۶، 27 / 8 میلیارد دالر بوده 

است.
داوطلب  اعضای  توسط  ملل  سازمان  مجموعه  زیر  سازمان های  از  بسیاری 

تامین مالی می شوند.
آمریکا بزرگ ترین کمک کننده در سازمان ملل است که 22 درصد از بودجه 
معمول را پرداخت می کند. پس از این کشور ژاپن با پرداخت ۶7 / ۹ درصد 

از کل بودجه دومین رتبه را دارد.

معاون حزب افراط گرای ضدیوروی جای گزینی برای آلمان با تأکید بر این که 
کشورهای اروپایی خود باید دربارۀ مسأله پناهنده گان تصمیم بگیرند گفت: ما 

خواهان این اروپا نیستیم.
الکساندر گایلند، از اعضای بلند پایۀ حزب افراط گرا و ضد یوروی جای گزینی 
پناهنده گان  مسأله  در  اروپا  اتحادیه  همکاری  به  شدیدی  انتقاد  آلمان،  برای 
وارد کرده و تأکید کرد که در بحران پناهنده گان خواهان هیچ   گونه همکاری 

تنگاتنگ اتحادیه اروپا نیست.
او افزود: به جای یک سیاست پناهنده گان مشترک، کشورهای اروپایی باید 

خود به صورت مستقل در این باره تصمیم بگیرند.
به این ترتیب، حزب افراط گرای ضد یوروی جای گزینی برای آلمان موسوم 
گایلند«  »الکساندر  و  کرده  رد  اساسا  را  اروپایی  اتحاد  فعلی  روند   AfD به 
معاون این حزب در گفت وگو با روزنامۀ آلمانی »دی ولت« اظهار داشت که 
ما این اروپا را نمی خواهیم. این جامعۀ ارزشی، به یک جامعۀ تداخلی تبدیل 

می شود و من این را کاماًل غلط ارزیابی می کنم.
او در مقابل این اتحادیه، یک اتحاد دولت های ملی آنگونه که »شارل دو گل«، 
رییس جمهور اسبق فرانسه آن را آرزو می کرد را خواستار شد. چنین اتحادیه یی 
پیش بینی می کند که هر ملتی در مرزهای مستقل خود سیاست هایش را تعیین 
پناهنده یی را بپذیرد و  کند؛ و اگر نخست وزیر مجارستان نمی خواهد هیچ 

هیچ قراردادی وجود داشته باشد، این حق او می باشد.
»گایلند« همچنین تصریح کرد که آلمان نمی تواند برای دیگر کشورها مقرر 
کند که این کشورها چگونه باید اداره شوند. پس مبنا و اساس یک سیاست 
پناهنده گی مشترک کجاست؟ آیا بازار مشترکی که ما داریم یک پایه و اساس 
کجا  نمی بینم.  این گونه  من  است؟  مشترک  پناهنده گی  سیاست  یک  برای 
قراردادهایی وجود دارد که کشورها را مجبور کند پناهنده گان را در اندازه یی 

مشخص بپذیرند.

چند  طول  در  داعش  تروریستی  گروه  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
هفتۀ اخیر ده ها تن از زندانیان خود در مناطق مختلف استان صالح الدین 
را به منظور قاچاق اعضای بدنشان به شهر موصل در شمال عراق منتقل 

کرده است.
عراق  دیالۀ  استان  در  مردمی  بسیج  رهبران  از  یکی  المعموری،  جبار 
برای  این زندانیان  تمامی  امنیتی مستند،  بر اساس اطالعات  می گوید که 
تجارت اعضای بدنشان بویژه کلیه ها مورد  سوءاستفاده قرار می گیرند و 

اغلب آن ها جوانان 2۰ تا 3۰ ساله هستند.
المعموری در مصاحبه ای با سایت السومریه نیوز عراق بیان کرد مافیای 
بسیاری از کشورهای مختلف برای خرید اعضای بدن این زندانیان با هم 

در رقابت هستند.
وی افزود بنا به اعترافات یکی از عناصر داعش که توسط نیروهای امنیتی 
تجارت  مالی  سود  دلیل  به  داعش  تکفیری  گروه  است،  شده  دستگیر 

اعضای بدن، این فعالیت غیرانسانی را افزایش داده است. 
موصل،  در  کردستان  دموکرات  رسانه ای حزب  مسئول  مموزینی،  سعید 
اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرده بود که گروه تروریستی داعش یک 

بیمارستان مخصوص قاچاق اعضای بدن در موصل افتتاح کرده است.
مموزینی گفت تخصص این بیمارستان، خرید و فروش اعضای بدن افراد 

زنده و مرده است.
گروه تکفیری داعش عملیات قاچاق اعضای بدن اسیران خود را در سوریه 
وعراق از زمان بسط تسلط خود بر شهرهای این دوکشور آغاز کرده است.

تیم ملی فوتبال کشور در نخستین دیدارش در رقابت های جنوب آسیا 
در هند، با نتیجۀ چهار صفر بنگله دیش را شکست داد .

در این دیدار، مسیح سیغانی، فیصل شایسته، زبیر امیری و خیبر امانی، 
گول زنی کردند.

در این رقابت، ملی پوشان فوتبال کشور بازی را تهاجمی آغاز کردند  
بنگله دیش  گول  نزدیک  به  را  توپ  چندین بار  نخست،  دقایق  در  و 

رساندند، اما نتوانستند گولی را به ثمر برسانند.
اما، بازیکنان  کشور توپ و میدان بازی را در اختیار خود گرفتند و 
همچنان به حمالت شان ادامه دادند که سرانجام پس از دقیقۀ سی ام 
بازی، پس از ضربۀ کارنر که توپ توسط حسن امین پرتاب شد، مسیح 
سیغانی با ضربۀ سر، توپ را وارد گول کرد و نخستین گول را به نفع 
تیم ملی فوتبال افغانستان رقم زد،  پس از یک دقیقه گول دوم توسط 

فیصل شایسته به ثمر رسید .
بازی کنان تیم ملی فوتبال همچنان به حمالت شان ادامه دادند و در 
دقیقۀ چهلم بازی، مصطفی ځاځی پاس زیبایی را پرتاب کرد و زبیر 
امیری گول را به نفع افغانستان به ثمر رساند و این گونه، میدان نخست 

بازی با برتری سه صفر به نفع تیم افغانستان پایان پذیرفت.
در نیمۀ دوم، سرمربی تیم ملی کشور، آرش هاتفی را به جای فیصل 
شایسته و خیبر امانی را به جای زبیر امیری وارد میدان کرد، خیبر امانی 
گول چهارم را به ثمر رساند و نتجیۀ بازی چهار صفر به نفع تیم ملی 

فوتبال کشور پایان یافت.
با این درخشش، ملی پوشان نشان دادند که به مثابۀ مدافعان قهرمانی 
افغانستان در این رقابت ها حضور یافته اند و از قهرمانی شان همچنان 

دفاع خواهند کرد.
مسابقات قهرمانی جنوب آسیا در هند برگزار شده و افغانستان در گروه 

B با تیم های بنگله دیش ، مالدیف و بوتان به میدان می رود.

۱۰۰ بازیکن برتر فوتبال جهان در سال 2۰۱۵ گزینش شدند که لیونل 
مسی، کریس رونالدو و نیمار در رده های اول تا سوم جای گرفتند.

بهترین  انتخاب  »فیفا«  فوتبال  بین المللی  فدراسیون  که  شرایطی  در 
انگلیس  در  می کند،  اعالم  دی ماه   2۱ تاریخ  در  جهان  سال  بازیکن 
نظرخواهی از ۱23 کارشناس فوتبال جهان در 4۹ کشور انجام گرفته 
که نشان می دهد، ۱۰۰ بازیکن برتر فوتبال جهان در سال 2۰۱۵ چه 

چهره های بوده اند.
براساس این نظرخواهی که توسط روزنامۀ گاردین انجام گرفته ، لیونل 
برگزیده  بازیکن  بهترین  عنوان  به  بارسلونا  آرژانتینی  اعجوبۀ  مسی، 

شده است.
پس از او کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی رئال مادرید در ردۀ دوم 
جای گرفته و رتبۀ سوم هم به نیمار، مهاجم برزیلی بارسا رسیده است.
لواندوفسکی ،  روبرت  بارسلونا،  اروگویه یی  گول زن  سوارز،  لوییس 

مهاجم لهستانی بایرن مونیخ نیز چهارم و پنجم شده اند.
ضمن آنکه توماس مولر، گول زن تیم ملی آلمان و عضو بایرن مونیخ 

در ردۀ ششم ایستاده است.
همچنین زالتان ایبراهیموویچ، مانویل نویر، سرخیو آگوئرو و آلکسی 

سانچس در رده های هفتم تا دهم قرارگرفته اند.

تصویب بودجه عملیاتی
 سازمان ملل در 2017-2016

حزب ضد یوروی آلمان:

ما این اروپا را نمی خواهیم

داعش ده ها زندانی را به منظور 
قاچاق اعضای بدنشان به موصل 

منتقل کرد

قدرت نمایی ملی پوشان کشور

در مسابقات جنوب آسیا

100 بازیـکن

 برتـر جـهان در سـال 2015

محمد اكرام انديشمند

 22۰ هزینۀ  با  هند  سوی  از  که  افغانستان  پارلمان  ساختمان 
میان  دوستی  و  نزدیک  رابطۀ  است،  یافته  اعمار  دالر  ملییون 
را  ساختمان  این  می سازد.  منعکس  را  نو  دهلی  و  کابل 
نارندرامودی صدراعظم هند در کابل یکجا با رییس جمهور غنی افتتاح کرد. 
این، تحویل دهی سه چرخبال نظامی MI25 از سوی هندوستان به  از  قبل 
دولت افغانستان نهایی شد تا در واقع به صورت نمادین رابطۀ نظامی و امنیتی 

دو کشور نیز نمایش یابد.
اما پرسش مهم این است که این رابطۀ دوستی که دشمنی پاکستان را در برابر 
افغانستان پیوسته بر انگیخته است، تا چه حدی مانع تبعات این دشمنی برای 

افغانستان می شود؟
آیا دولت افغانستان مهارت و ظرفیت آن را دارد تا از رقایت و خصومت نهفته 

میان دهلی و اسالم آباد در جهت ثبات و توسعۀ افغانستان سود ببرد؟
نیم قرن گذشته چنین  از  افغانستان در بیش  پیشین  آیا دولت ها و زمام داران 

توفیقی را داشته اند؟
آیا میزان و ارزش کمک های را که افغانستان از رابطۀ نزدیک و دوستانه با هند 
به دست آورده و به دست می آورد، معادل و مساوی زیان ها و خساراتی است 

که از دشمنی پاکستان بر سر این دوستی متحمل می شود؟
و خصومت  رقابت  میان  در  نمی توانند  چرا  افغانستان  زمام داران  و  دولت ها 
سنتی هند و پاکستان، به سیاست متوازن و متعادل در جهت منافع کشور خود 

برسند؟

باری سالم

بسیاری  با  مقایسه  در  افغانستان  برای  هندوستان  کمک 
و  بزرگ تر  و  بیشتر  مراتب  به  نزدیک  و  دور  کشورهای  از 

ستودنی تر است. قدر این کمک ها را خوب می دانیم.
اما سخنرانی مودی از نگاه محتوای تاریخی و سیاسی بیشتر بر محور رقابت 
همگرایی  و  دوستی  تا  بود،  یافته  شکل  افغانستان  میدان  در  پاکستان  و  هند 
فرهنگی،  مشترکات  به  حتا  مودی  اشارات  افغانستان.  و  هندوستان  مستقالنۀ 

خیلی گزینشی و سیاسی به نظر می رسید.
با  بودنش  به خاطر دشمن  نه  به خاطر هند بودنش دوست داریم  ما  را  هند 
نیز  را  پاکستان  ارزش مند هند،  با حفظ دوستی  کنیم  باید تالش  ما  پاکستان. 
وادار به دوستی سازیم نه این که دوستی یکی را به بهای دشمنی دیگری به 

جان بخریم.
این برداشت من بود، حق دارید مخالفت کنید.

وحید عمر

بیانیه مودی به خاطری با محتوا، دقیق، دلنشین و پُرجاذبه بود 
که از قبل نوشته شده بود و چند نفر باالی آن زحمت کشیده 
بودند. به شیوایی که مودی این بیانیه را از روی پرامتر خواند 
معلوم مي شد که خودش هم این بیانیه را بارها تمرین کرده و از خود ساخته 
بود. به همین دلیل این بیانیه هم با محتوی و هم پُرحالوت بود و ما همه از 

دیدن و شنیدنش هم حظ بردیم، هم هیجانی شدیم و هم چیزی آموختیم.
من که در گذشته کاری ام سر و کارم با بیانیه نویسی و بیانیه خوانی بوده است 
متوجه شده ام که بزرگان سیاسی ما عاشق شفاهی گویی و فی البدیهه سرایی 
از روی  تمرین کردن و  ندارند و  را دوست  ترتیب شده  بیانیه های  هستند. 
کاغد خواندن را برای خود عار میدانند. به همین دلیل اکثر بیانیه های شان بی 

محتوی، پراگنده، طوالنی و نازیبا بدر می آید.
این فرهنگ باید تغییر کند!

نوت: بنیانگذار این رسم در افغانستان مجددی صاحب است و این مشکل در 
بین سیاستمداران ما خیلی عمومی است.

عزيزاهلل آريافر

چرایی و پی آمدهای برقراری ارتباط روسیه با طالبان
افغانستان  امور  در  پوتین  رییس جهور  ویژۀ  نماینده  کابلوف  ضمیر 
آن ها  با  اطالعات  تبادل  و  طالبان  با  ارتباط  به  سرانجام  پاکستان،  و 
اعتراف کرد. او این ارتباط را در راستای مبارزۀ مشترک علیه داعش 

در افغانستان می داند.
اما این ارتباط به رغم ناگزیری های روسیه دارای تبعات منفی بیشتری است :

۱.این ارتباط بیان گر بی اعتمادی روسیه نسبت به دولت افغانستان و پشتیبانان غربی آن 
است. روسیه فکر می کند، تالش های مشترکی برای انتقال داعش در حیات خلوت و 
سرزمین اش صورت می گیرد تا با ایجاد چالش های درونی، این کشور از ایفای نقش 

جهانی محروم شود.
2.روسیه طالبان را مهرۀ سوختۀ حامیان قبلی آنان می داند، در حالی که آن ها هنوز هم 
این  بین المللی  حامیان  و  پاکستان  استخباراتی  سازمان های  در  مستحکمی  ریشه های 

کشور دارند.
3.روسیه به رغم ادعای مبارزه با ُکل گروه های تروریستی در خاور میانه، با یک گروه 
تروریستی در قلب آسیا رابطه برقرار می کند. این نشانۀ سیاستی دوگانه است که روسیه 

همواره امریکا را از این بابت سرزنش کرده است.
4.اگر روسیه تصور می کند که طالبان یک بازی گر درون مرزی و داعش یک بازی گر 
فرامرزی و منطقه یی و باالتبع برای آن کشور خطرناک است، اشتباه می کند. به نظر من، 
در حال حاضر هیچ گروه رادیکال اسالم گرا وجود ندارد که در اصول، به جهاد جهانی 
اعتقاد نداشته باشد. حضور جنگ جویان چند ملیتی در میان طالبان به معنای آن است 

که این جنگ جویان برنامه هایی برای کشورهای خودشان نیز دارند.
۵.تالش روسیه برای ابزارسازی طالبان در برابر داعش مثل آب در هاون کوبیدن است، 
رقابت طالبان با داعش یک امر تاکتیکی و مدیریت شده است. و طالبان به هیچ وجه 

نمی توانند از مدار سیاست های نهاد های مادر بیرون شوند.
۶. روسیه ، طالبان را تنها ابزار کارآمدی در افغانستان می داند که ارزش معامله را دارد. 
و اما این معامله اگر به امری دوامدار و استرانژیک مبدل شود، وجهه ی آن کشور را که 

پس از حضور در سوریه اندکی بهبود یافته به شدت آسیب خواهد زد. 
7. اگر صف آرایی جدید که یک طرف روسیه و ایران و ابزارشان طالبان و در طرف 
واقعیت  به  باشند  داشته  قرار  آنها  یی  فرامنطقه  و  یی  منطقه  حامیان  و  داعش  دیگر 

بپیوندد، افغانستان صحنه ی تقابل بیشتر رقبای منطقه یی و جهانی خواهد شد. 
8. تعریف منافع مشترک روسیه و طالبان به مفهوم آن است که بازماندگان جبهۀ متحد 

ضد طالبان در حال حاضر اهمیتی برای ماسکو ندارند.

فیـسبـوک نـــامــه
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

داكتر محیی الدين مهدی- عضو مجلس
این مطلب به هدف نشر در روزنامۀ 

ماندگار نگاشته شده است.
در  شرکت  بسان  نویسی،  فیسبوک 
می گویند،  می گویی،  است:  مناظره 
رد  می دهی،  پاسخ  می شنویی، 
می کنند؛ از تو حجت می طلبند، متهم 
می شوی… . در همۀ این احوال، به 

اصول ذیل باید پابند بود:
می نویسی  که  وقتی  هرچند،   -۱
تنهاستی؛ ولی فراموش نکن که جمع کالنی- در وراِی دید 
تو-نوشتۀ تو را می خوانند، و در بارۀ آن- در واقع در بارۀ 

خودت - قضاوت می کنند.
به  یا-  نمی گویی،  را که روبرو و در حضور کسی  2-آنچه 
هر حال و به هر دلیلی – نمی توانی بگویی، لطفْا در فیسبوک 
ننویس. زیرا این کار تو عین ِغیبت است و آن نیز جز این 
در حضورش  که  بگویی  کسی  غیاب  در  که: چیزی  نیست 

گفته نتوانی.
تا اصل مقصد  با دقت بخوان،  پیام دیگران را  یا  3- نوشته 
آنرا دریابی؛ نشود که بی راهه بپیمایی و بجای اصل، به فرع 
بچسپی و با به انحراف کشاندن بحث، نزاع بیهوده به پا کنی 

و متهم به دیر فهمی، کژ اندیشی و منفی بافی گردی.
نویسی، خوب  می   )Comment( نظر  پیامی  به  وقتی   -4
بیشتر و  یا موضوع،  پیام  آن  دربارۀ  تو  آگاهی  دقت کن که 
بهتر از آنچه می خوانی باشد. در غیر آن یا از آن بگذر یا به 
الیک )Like(ی اکتفا کن و به هر حال از نوشتن چیزی که 

تخریش کننده باشد، اجتناب نما.
۵- از وارد کردن اتهام و افترا به کسی یا کسانی خودداری 
کن؛ هرگز زبان به اهانت کسی میاالی، که اینها کار بی ادبان، 
بیماران است؛ چه بسا که روزی به آن کس  عقده مندان و 
که توهینش کردی، روبرو گردی و از شرمساری سر افگنده 

مانی.
۶- خدا را حاضر و ناظر ببین؛ تعصب قومی، زبانی، مذهبی، 
کور  ترا  ملی،  غیر  و  علمی  غیر  انگیزه های  دیگر  و  سمتی 
نسازد تا بِد خود را، بر خوِب دیگران ترجیح نهی که معنای 

تعصب جز این چیزی دیگری نباشد.
7- خارجی را- ولو که با تو زبان، تبار، مذهب، وحتا تاریخ 
مشترک دارد- بر هموطنت، برآنکه تذکرۀ تابعیت این کشور 
باشد؛  همین  تبعیض  چه،  َمنِه؛  ترجیح  دارد،  جیب  در  را 
تبعیض، یعنی آنچه بنیاد ملت شدن در افغانستان را متزلزل 

ساخته است.

8- با اینحال، بدان که جغرافیای زبان و مذهب و فرهنگ، با 
جغرافیای سیاسِی کشورها، منطبق نمی باشد؛ مخصوصًا زبان 

مرز نمی شناسد.
۹- با امتیازگیرِی کسان، از روی انتساب شان به قوم، مذهب، 
زبان، خانواده و هر شأن اجتماعِي دیگر، مبارزه کن ؛بکوش تا 
معیارِ تکریم و ترفیع اشخاص، تقوا و شایسته گی های فردی 

آنان قرار گیرد.
مورد  باورهای همگانی و شخصیت های  مقدسات،  بر   -۱۰
احترام اقوام، مذاهب و ادیان دیگر، بی حرمتی نکن؛ ولو که به 
آنها باور و اعتقادی نداری؛ تساهل و مدارا همین را می گویند.
نما؛  اصالح  را  امالیت  کن؛  دقت  درست نویسی  در   -۱۱
کاربرد عالیم را - که جزو الینفک الفبا است- یادگیر و در 
نوشته های دیگران، جای کاربست اینان را دریاب. ندانستن و 
بکار نه بستن اینها، نه تنها عیب است که عین بی سوادی است.
طبیعی  حوادث  چون  اجتماعی  رویدادهای  که  بدان   -۱2
به  نوشته یی  در  وقتی  باشند.  واحد«داشته  »علت  که  نیستند 
این قبیل رویدادها برخوردی و دریافتی که تو علت دیگری 
عالوه بر آنچه گفته شده نیز میشناسی، مگو که غلط گفتی: 
»علت این رویداد آن نه؛ بلکه این است«؛ بگو: عالوه بر آنچه 

گفتید، علت دیگری هم در کار است... .
۱3- فیسبوک نویسی را، محِض روز گذرانی و ساعت تیری 
مپندار. زینهار که این همه وقت گران بها را در پای لعبتکی 
که- در واقع ترا به بازی گرفته- به هدر مده. می کوش که از 

این وسیله بیاموزی و با آن بیاموزانی.
مستهجن  و  رکیک  کلمات  و  الفاظ  بکارگیری  از   -۱4

خودداری کن؛ هرگز مباد که از آدرس تو تصویر یا ویدیوِی 
ضد عفت و منافی اخالق منتشر گردد؛

از حیا مگذر که در ناموسگاه اعتبار 
شرم، مردان را وقار است و زنان را زیور است

۱۵- در مورد آنچه نمیدانی حکم مکن که خدای)ج( فرموده: 
»و ال تقف ما لیس لک به علم« )و مرو پی چیزی که نیست 
گذار  حرمت  می داند،  تو  از  بیشتر  آنکه  بر  آن(؛  دانش  ترا 
یعلمون  الذین  یستوی  »هل  است:  گفته  خدای  هم  باز  که 
والذین ال یعلمون«)آیا برابر اند آنانی که می دانند با آنانی که 

نمی دانند؟(
۱۶- انسانی بیندیش که تضادی با اسالمی اندیشِی تو ندارد؛ 
که  بگذار  احترام  قومیتش  و  زبان  دین،  از  فارغ  را  انسان 
خدای جل علی شانه، انسان را فارغ از این تعلقات، »اشرف 

مخلوقات« خوانده است.
چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد 

موسی یی با موسی یی در جنگ شد
۱7- بدان که قتل و خون ناحق، از مسلمان و غیر آن، نزد 
خدای یکسان مکروه است. هرگز به مرگ کسی راضی مشو؛ 
مگر آنکه او خود از روی تعدی، عمال با تو، با مردمت و با 

منافع وطنت به طور مستقیم در جنگ باشد.
۱8- متحجر و دگم اندیش مباش. قهرمان پروری مکن، هیچ 
کسی مطلق نیست که گفت خدای باشد: ان االنسان لفی ُخسر. 
۱۹- در بروز تراژدی امروزِ افغانستان، بیش از هرکسی، در 
از  تاریخ، سپس استعمار را مسوول بدان. پس  قدم نخست 
این دو، هر کی به قدر خویش تقصیر دارد. زینهار که کسی را 

مجرم مطلق بدانی و دیگران را بری الذمه بخوانی.
2۰- کسی دیروز چیزی می گفت و طوری می اندیشید که 
اشتباه بود، امروز آن را نمی گوید و آن گونه نمی اندیشد؛ از 
تقصیر او درگذر که اینک راه صواب در پیش گرفته است. 

خدای گفته است: »فتاب علیکم انه هو التٌواب الٌرحیم«.
2۱- اتفاق امم و ملل امروز بر این است که، برائت ذمه حالت 
اصلی است؛ همه کس را بی آالیش و پاک از گناه پندار، تا 
وقتی در قول و عملش خالف این نبینی، او را مجرم مخوان 

و محکوم مساز.
22- ببین، چی می گوید؛ نه بین، کی می گوید. حضرت علی 
طه  قول  به  که  است  باره سخنی  این  در  را  وجهه  اهلل  کرم 
حسین، یکی از برتر سخنانی است که بر زبان بنی آدم جاری 
شده؛ مضمون آن سخن این است: مرد را به حق بسنجید، نه 

حق را به مرد.
وافر  علم  هرچند  مینگار،  دیگران  از  برتر  را  خویش   -23
که حضرت  دارد  نمی  دوست  کسی  را  کسی  چنین  داری؛ 

سعدی گفته است: 
فروتن بود هوشمند گزین 

نهد شاخ پر میوه سر بر زمین
بنازند فردا تواضع کنان

نگون از خجالت سر گرد نان
24- بر هیچ قومی، تباری، آیینی و طایفه یی، از بهر بدی افراد 
باشد( دشنام و  به آن )که هرچند تعدادشان فروان  منسوب 
تحقیر روا مدار، که همه را بر خویش متغیر و منغض گردانی.
2۵- من با اصطالح » فارغ التحصیل« موافق نیستم؛ باور دارم 
که بحر دانش را کرانه یی پیدا نیست و انسان - با این استعداد 
داشت؛  نخواهد  مجال  آن  فراگیری  به  هرگز  محدودش- 

بنابرین، بخوان، و بخوان و باز هم بخوان.
2۶- اگر می بینی کسی آشکارا سهو می کند، بکوش بامدارا و 
با خونسردی او را متوجه بسازی؛ بی محابا به او مپر تا در 

موِضع تعند و لجاج نیفتد که آنگاه کارِ تو دشوار می شود.
از  که  نگهدار  اعتدال  27- در مدح و مذمت کسان، جانب 
با کسی چندان زیاده ّرِوی مکن  اند: در دوستی  قدیم گفته 
به  چندان  دشمنی  راه  نیز  دشمن شوی؛  او  با  فردا  مبادا  که 
دشواری مپوی که اگر فردا با او دوست شدی شرمسار نباشی.
28- هشدار که کسان را از بهر مقصدی دوست نخوانی و 
را  امروز کسی  زینهار  ندانی.  مطلبی دشمن  پی  از  را  کسان 
نسازد، آن  برآورده  تو  فردا مقصود  پیشوا و رهبر گویی که 
گاه او را مذمت کنی و از او روگردانی؛ در این صورت ترا 

فرصت طلب میخوانند.
2۹- هرکه با این قواعد و با آنچه که - از این دست- دیگران 
بر آن می افزایند، پابند نباشد، از جرگۀ ما بیرون خواهد شد؛ 
اگر دیگر همدالن نیز- با این قماش کسان- چنین کنند، زود 
باشد که صفحۀ فیسبوک، عالوه بر صحنۀ سرگرمی، به عرصۀ 

آموزش همگانی تبدیل گردد.

بحران مهاجرین در مرکز سخنرانی کریسمس رییس جهمور 
آلمان قرار دارد. او می گوید که حاال باید در دیالوگ راه حل 
ها را جست وجو کرد که با معیارهای اخالقی مطابق باشند و 

انسجام اجتماعی را با خطر مواجه نکنند.
یواخیم گاوک رییس جمهور آلمان در سخنرانی ساالنه اش 
بشر دوستی  بر  مناسبت کریسمس،  به  ها  آلمانی  به  خطاب 

تاکید می کند. 
قبل از آن گاوک از آنانی سپاس گذاری کرد که، فرقی نمی 
کند به صورت داوطلبانه و یا از روی وظیفه، در زمینه حل 
ما  در  که  دادیم  نشان  »ما  اند:  کرده  کمک  مهاجرت  بحران 
هنر  اما  و  توانمندی  نیک،  اراده  از  است،  نهفته  نیروی  چه 
عمل کردن بدون آمادگی های قبلی.« او می افزاید که دقیقًا 
»سیمای  به صورت  را  آلمان  امدادگران خود جوش،  همین 

یک کشور دل گرم و انسانی« معرفی کردند.
منازعه دیدگاه ها بخشی از دموکراسی است

گاوک در مورد »بحث های شدید کنونی« در باره برخورد با 
مهاجرین در آلمان نیز اشاره کرد: »چگونه ما باید بامهاجرین 
رفتار کنیم که در جستجوی جایی برای زندگی و آینده شان 

در کشور ما هستند؟«
با  فقط  »ما  کرد:  توصیه  زمینه  این  در  آلمان  جمهور  رییس 
بحث ها و مشاجره های باز می توانیم راه حال را بیابیم که 
دوام داشته باشند و اکثریت آنها را بپذیرند.« منازعه دیدگاه 
از  بخشی  بلکه  کند،  نمی  ایجاد  مزاحمت  همزیستی  به  ها 

دموکراسی است.
نفرت  و  قهر  که  است  روشن  این  که  کرد  تصریح  گاوگ 
افروز ها  »آتش  نیست:  ابزار های مشروع در مشاجره های 

انسان های بی دفاع، مستحق تحقیر و  بر  کنندگان  و حمله 
مستحق مجازات هستند.« حاال باید راه حل هایی را یافت که 
با »معیار های اخالقی« مطابق باشند و »انسجام اجتماعی را 

با خطر مواجه نکنند.«
آسایش شهروندان  »رفاه و  تاکید کرد:  آلمان  رییس جمهور 
خود را باید در نظر گرفت، اما نیازمندی مهاجرین را نیز نباید 
فراموش کرد.« شهروندان و سیاست مداران باید مشترکًا به 
لیبرال و دموکراتیک  اقدام کنند که »ارزش های  دفاع چیزی 

کشور ما را در خور زندگی و دوست داشتنی می سازند.«
سال ترس و احساس ناامنی

میزانی  به  وله، گاوگ گفت، سال 2۰۱۵  به گزارش دویچه 

زیادی با فاجعه، خشونت، ترور و جنگ مشخص می شود 
که باعث ایجاد ترس و احساس ناامنی شدند. جهان با بحران 
های بی شماری مواجه شد، بسیاری از آنها ادامه می یابند: 
اروپا،  اتحادیه  در  افزایش  به  رو  اختالفات  مالی،  بحران 

مشاجرات در باره آینده یونان.
گاوگ از جنگ و منازعات در اوکرایین، سوریه، افغانستان و 
مناطق مورد تهدید افریقا توسط تروریسم نیز یاد کرد. گاوگ 
در سخنرانی اش درود ویژه اش را از قصر ریاست جمهوری 
به سربازان اردوی آلمان تقدیم کرد که »در مبارزه خطرناک 

علیه ریشه های تروریسم« شامل عملیات هستند.
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