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 3شخصیت برجسته ادبی و فرهنگی افغانستان در گفت و گو با خراسان هشدار دادند

فتنه فارسی زدایی طالبان

به گفته دکتر شمس الحق آریان فر،رئیس پیشین صدا و سیمای افغانستان،نجیب بارور،شاعر پرآوازه این کشور و یعقوب یسنا،شاهنامه پژوه افغانستانی
اخراج 50استاد فارسی زبان از دانشگاه بلخ،برکناری کارمندان فارسی زبان از نقاط مختلف افغانستان و ممنوعیت نگارش رسمی
و اداری به زبان فارسی،از جمله اقدامات فارسی ستیزانه طالبان است
ینیا -صحبت از خطری است
آرانیان /بهبود 
که زبــان فارسی را تهدید میکند ،آن هم
درستدرهمسایگیایران،یعنیافغانستان.
آمدن دوباره طالبان پس از 20سال،
با روی کار
ِ
زبــان فارسی در کشور افغانستان درحال
محدود شدن است .طالبان نامهنگاریهای
رسمی و اداری به زبان فارسی را در افغانستان
ممنوع اعالم کردهاند و استادان و کارمندان
فارسیزبان از دانشگاهها و ادارههــا اخراج
و آواره شد هاند .از این رو ،اهالی فرهنگ و
اندیشه افغانستان زنگ هشدار را به صدا
درآورد ه و درباره وضعیت زبان فارسی در این
کشور ابراز نگرانی کردهاند .درباره اقدامات
قو مگرایانه و فارسیستیزانه طالبان در
کشور افغانستان و ظرفیتهای زبان فارسی
در برابر این هجمهها بادکتر شمسالحق
آریانفر ،استاد ادبیات و رئیس پیشین صدا
و سیمای افغانستان ،نجیب بــارور ،شاعر
و نویسنده اهل افغانستان ،یعقوب یسنا،
استاد پیشین ادبیات فارسی در کابل و
دکتر میرجاللالدین کزازی ،استاد ادبیات
فارسی و چهره ماندگار فرهنگ و ادب ایران،
توگو کرد هایم.
گف 
▪رسالتکنونیفارسیزبانها

دکتر شمسالحق آریا نفر ،استاد افغانستانی
ادبــیــات فارسی معتقد اســت نتیجه دشمنی
طالبان با زبان فارسی ،مهاجرت اهالی علم و
دانش از افغانستان است .او میگوید« :طالبان،
زب ــان فــارســی را بــه صــاح خــود نمیدانند و
زبان پشتو را رسمی میدانند .بر این اساس،
تمام کارهای دفاتر و دیوانی را به زبــان پشتو

اخبار ایران
در جلسه با استاندار هرمزگان انجام شد:

بررسی موانع پیش روی انتقال
پساب تصفیه خانه فاضالب
بندرعباس به صنایع

بندرعباس  -در نشستی با حضور استاندار هرمزگان
موانع پیش روی سامانه انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب
بندرعباس بررسی و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ
شد .مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این نشست ضمن
بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی سامانه انتقال پساب به
صنایع غرب بندرعباس ،تکمیل این پروژه در کمترین زمان
را مورد تاکید قرار داد و افزود :این طرح یکی از مهمترین
طرحهای استان است که بایستی به سرعت به سرانجام برسد.
وی تصریح کرد ،آرامش مردم یکی از ضروریات است و باید
با تسریع در انتقال پساب تصفیه خانه به صنایع و جلوگیری
از ورود به دریا به این خواسته جامه عمل پوشاند .استاندار
هرمزگان با اشاره به بوی نامطبوع فاضالب خواستار پیش
پیش بینی الزم در این خصوص شد و گفت :برای نصب
سامانه های حذف بو تا زمان تکمیل این پروژه ،برآوردهای
مالی انجام تا با حذف بو ،مردم بندرعباس آرامش خاطر
بیشتری داشته باشند .دوستی گفت :درخواست های شرکت
زیرساخت در کارگروه ها تخصصی و شورای برنامه ریزی
مطرح و موانع موجود نیز طی هفته های آتی برداشته خواهد
شد .در ادامه این جلسه عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب هرمزگان با اشاره به روند اجرای این
پروژه افزود :شرکت تامین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس
به عنوان مجری طرح ،عملیات پروژه را طبق برنامه زمانبندی
پیش می برد.

کــرد هانــد .در حالی که
در افغانستان زبان
گــفـتوگــو و زبــان
تعلیم و تربیت،
زبــــــان فـــارســـی
اســت .تأثیر دیگر
ای ــن اق ــدام ــات ایــن
اســــت کـــه بــخــشــی از
فارسیزبا نها در نتیجه فشار و
اختناق ،کشور را ترک کردهاند .از دانشگاه بلخ
ـرم فارسیزبان
چندین استاد رفتهاند یا به جـ ِ
بودن اخــراج شدهاند .بر این اســاس ،وضعیت
زبــان فارسی در افغانستان ،اسـفبــار است.
چون فارسی ،زبان علم و دانش است و از این
پس محققان و پژوهشگران در تمام عرصههای
علمی ،بدون منبع خواهند ماند و این جامعه
را بــه قــهــقــرا مــیب ــرد» .ای ــن فــعــال فرهنگی
افغانستان درب ــاره وظیفه فارسیزبا نها در
برابر ایــن اقــدامــات ،معتقد اســت« :متأسفانه
در داخل کشور به دلیل برخورد خشونتبار و
سختگیر یهای طالبان ،کاری از دست کسی
ساخته نیست ،اما در خارج از کشور میتوان
کــارهــایــی کـــرد .قــبــل از حــضــور طــالــبــان در
افغانستان ،ما در تاجیکستان چند مجله داشتیم
و همینطور در رادیــو و تلویزیون تاجیکستان
بــه زبــان فــارســی برنامه داشتیم .اکــنــون هم
فارسیزبانهای خارج از افغانستان میتوانند
نشریه داشته باشند و در رسانههای فارسیزبان
برنامهسازی کنند .همچنین دانشگا ههای
کشورهایی مانند ایران میتوانند برای پذیرش
دانشجویان افغانستان و تربیت نسلی با زبان
فارسی اقدام کنند .در این صورت ،این زبان در

میان مردم افغانستان زنده خواهد ماند».
▪ طالبان،مانع پویاییادبیاتفارسی

نجیب بــارور ،شاعر و نویسنده اهل افغانستان،
دیگر شخصیتی است که از او دربــاره اقدامات
فارسیستیزانه طالبان در افغانستان سؤال
کردیم .بــارور میگوید« :طالبان در دوره اول
حضورشان دقیق ًا زمانی روی کار آمدند که در
افغانستان یک حکومت با محوریت تاجیکان شکل
گرفته بود .در آن زمان ما سرود ملی افغانستان را
به زبان فارسی میخواندیم ،اما انگیزه طالبان
که در مــدارس پاکستانی تربیت شــده بودند،
از بین بــردن ایــن رویکرد بــود .آ نهــا با فرهنگ
حاکم بر افغانستان که فرهنگ فارسی بود،
مشکل داشتند .حاال که بعد از  20سال دوباره
برگشتهاند ،اولویتشان مسائل قومی اســت و
کــامـ ً
ا بــر ضــد فرهنگ
دیگر اقوام هستند.
مکاتبات اداری
افــغــانــســتــان در
طــــول تـــاریـــخ به
زبـــــــان فـــارســـی
بودهاست .فارسی،
زبـــــــان اکــــثــــر مــــردم
افغانستان اســت .یک پشتون با یک تاجیک به
فارسی حرف میزند .یک ازبــک با یک پشتون
فارسی حرف میزند .فارسی ،زبان دانشگاه و
اجتماع افغانستان است .حتی خیلی از پشتونها
در مناطقی از افغانستان پشتو نمیدانند و
فارسی حرف میزنند .طالبان با الها مگیری از
پانترکیسم در ترکیه ،پانپشتونیزم را پایهگذاری
کــردنــد تــا بــا ایــن رویــکــرد حرکت کنند و تمام

تالششان هویتزدایی باشد .در افغانستان بر
اســاس آمــار 36 ،درصــد تاجیکها 31 ،درصد
پشتو نها و باقی هــزار ههــا و ازبـکهــا هستند.
تاجیکها بیشترین نفوذ اجتماعی را دارند .زبان
پشتو و قوم پشتون اقلیت هستند و زبانشان هم
زبان اجتماع نیست .تاجیکها ،هزارهها و ازبکها
هویت خودشان را دارند .حتی نام این کشور هم
سا لها پیش با زور و تهدید گذاشته شده است؛
نامی که هویت ملی ما را نشان نمیدهد و مبتنی
بر هویت یک قوم خاص بوده است» .این شاعر و
نویسنده اهل افغانستان در ادامه ،از تأثیر اقدامات
طالبان علیه زبان فارسی و ایستادگی و ظرفیت
این زبان میگوید« :زبان فارسی در طول تاریخ
مورد هجوم و کشاکش بوده و هیچگاه بیدشمن
نبوده است .هر فرهنگی که دارای ارز شهایی
است ،بر آن تاخته میشود .وقتی یونانیها تخت
جمشید را خــراب کــردنــد ،در آن زیباییهایی
دیده بودند .فارسی هم زبانی با ارزشهای بسیار
است و در طول تاریخ با کشاکش مواجه بوده و
عدهای مانند فردوسی از زیر خاک و خاکستر آن را
بازسازی کردند .اما آنچه باعث میشود ما نگران
زبان فارسی در افغانستان باشیم این است که
طالبان ،زبان فارسی را از پویایی و زایاییاش که
متون ادبی و شعر تولید میکرد ،تهی میکنند.
با این وضعیت ،ما به عنوان نیروهای فرهنگی
نمیتوانیم ادبیات تولید کنیم .شعر افغانستان
تــازه داشــت شکوفا میشد؛ روزان ــه کتا بهای
گوناگون منتشر میشد ،اما با ظهور طالبان تمام
منابع و ظرفیتهای فرهنگی و فکری افغانستان
آواره شدند .ما نگران فارسی نیستیم؛ فارسی از
دل خاک و خاکسترهای دشمنان بزرگی بیرون
آمــد هاســت .آ نچــه بــرای ما مایه نگرانی است،

این است که ظرفیتها و جریانیافتگیهایی را
که داشــت نسبت به فرهنگ شکل میگرفت،
دوباره از دست دادیم که برای ما زیانبار است.
این موضوع ،ما را از کاروان جریانهای فکری و
فرهنگی عقب میبرد».
▪ناکامی در انتظار طالبان

در ایــــن مــیــان،دکــتــر
م ــی ــرج ــالال ــدی ــن
کزازی ،استاد زبان
و ادبیات فارسی،
اقــدامــات طالبان
علیه زبان فارسی
را از س ِر شتابزدگی
و خ ــا مان ــدی ــش ــی و با
انگیزههای غیرفرهنگی میداند
و میگوید« :این کارها اگر اثری هم داشته باشد،
این اثر زمانی دراز کارا نخواهد بود .زبان فارسی
زبانی است که بارها از بوته آزمو نهای دشوار
تاریخی سربلند بیرون آمدهاست .در تازشهای
گــونــاگــون کــه بــه ســرزمــیـنهــای ایــرانــی انجام
گرفته است ،کسانی کوشیدهاند که این زبان را
براندازند ،اما ناکام ماندهاند .مردم افغانستان این
چیستی
زبان را زبان تاریخی خویش میدانند و
ِ
خود را در گرو آن میشناسند .من نمیانگارم که
چنین کارهایی بتواند زبان پارسی را از کشوری
مانند افغانستان بسترد و آن را از میان ببرد».
▪دربــاره وضــعــیــت فــارســی در افغانستان
خوشخیال نباشیم

یــعــقــوب یسنا از جمله
اســــتــــادان زبـــــان و
ادبیات فارسی در
دانشگاه کابل بود
کـــه بـــا روی کــار
آمــــــدن طــالــبــان
بـــه هـــمـــراه تــعــداد
زیــــــادی از اســـتـــادان
فارسیزبان از این دانشگاه اخراج شدهاست .او
دربــاره اقدامات اخیر طالبان علیه زبان فارسی
در افغانستان میگوید« :اقدامات طالبان ،علیه
زبــان فارسی ،هم غیربشری اســت و هم از نظر
مناسبات قومی و اجتماعی نادرست اســت .در
افغانستان،اکثریتجمعیتزبانیرافارسیزبانان
تشکیلمیدهند.همهاقوامازقبیلپشتون،ازبک
و ...در صحبتهای روزمــره ،تجارت ،سیاست و
دانشگا ه زبان فارسی را بهعنوان زبان مشترکشان

اقدامات ویژه شهرداری قم در برگزاری کنگره
شهدای روحانی

قم :کنگره شهدای روحانی با همکاری ،مشارکت و پشتیبانی ویژه بخشهای
مختلف شهرداری قم چهارشنبه این هفته در مصلی قم برگزار میشود.
به گزارش شهرنیوز ،کنگره  ۴۰۰۰شهید روحانی با همکاری و مشارکت ویژه شهرداری
قم در اجرا و پشتیبانی بخشهای مختلف کنگره  ۴خردادماه در محل مصلی قم برگزار
میشود .در این کنگره شهرداری قم با انجام فضاسازی و تبلیغات شهری در سازههای
مختلف ،چاپ و نصب تبلیغات شهری در بیش از  ۱۰۰سازه موقت آویز و  ۱5پرتابل شهری و
بنر سازه پهنپیکر عرشه عوارضی قم ،تبلیغات محیطی در ناوگان حملونقل عمومی و نصب
پوستر در ناوگان تاکسی و اتوبوس ازجمله اقداماتی است که شهرداری قم در آن با ستاد
برگزاری کنگره مشارکت دارد.
تأمین وسیله ایاب و ذهاب و سرویسدهی ویژه با ناوگان حملونقل عمومی ،آذینبندی،
فضاسازی و ارائه خدمات عمومی نظیر آمادهسازی و نظافت در محل برگزاری و محدوده

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

کارخانه ریسباف به موزه بزرگ
اصفهان تبدیل میشود

شهردار مالرد :سوم خرداد از حماسههای ماندگار در تاریخ انقالب است

مالرد  -فریبا میرزایی پندار  -شهردار مالرد با بیان
اینکه روز سوم خرداد و آزادی خرمشهر از دست رژیم
بعثی در تاریخ کشوراز جمله مناسبت هایی است که
احساس حماسی مشترکی را در بین تک تک افراد
جامعه ایجاد میکند بر لزوم برگزاری هرچه باشکوه
تر این حماسه ماندگار تاکید و از فضاسازی مناسب
محیطی و ویژه برنامه های شهرداری به مناسبت این
روز خبر داد.
محمد بهمنی در سخنانی به مناسبت فرا رسیدن سالروز

فتح غرورآفرین خرمشهر اظهار داشت :فتح الفتوح سوم خرداد
سال  ۱36۱تجلی عنایت خاصه خداوند قادر متعال و یادآور
جانفشانی و ایثارگری غیور مردان و رزم آوران خیبرشکنی
است که طی نبردی شجاعانه دژهای مستحکم دشمن
متجاوز را با طنین نام مبارک " علی ابن ابیطالب (ع) "در هم
شکستند و خونین شهر را فتح کردند .بهمنی در ادامه ضمن
تبریک و تهنیت این نصرعظیم الهی و روز مقاومت ،ایثار و
پیروزی به محضر فرماندهی معظم کل قوا و رهبرفرزانه انقالب
حضرت امام خامنه ای "مدظله العالی" ،مردم ایثارگر و مقاوم
خرمشهر ،خانواده معظم شاهد و ایثارگر بویژه مردم والئی
شهر مالرد ،توفیقات روز افزون همه ملت ایران را در مسیر
پاسداشت این نقطه عطف تاریخ انقالب و دفاع از دستاوردها و
آرمانهای آن را در سایه رهبری داهیانه رهبر معظم ،از درگاه
خداوند سبحان مسئلت داریم .شهردار مالرد در پایان اهم
اقدامات و برنامه های شهرداری را به مناسبت گرامیداشت این
رویداد بزرگ و تاریخی به شرح زیر برشمرد:

استفاده میکنند .متأسفانه طالبان ،زبان فارسی
را در سراسر افغانستان از تمام نامهنگاریهای
رسمی و دولتی عزل و واژههای پشتو را جایگزین
کرد .حذف جشن نوروز از تقویم افغانستان و کنار
گذاشتنتقویمخورشیدیازدیگراقداماتطالبان
در جــدال با فرهنگ و زبــان فارسی اســت» .این
پژوهشگر زبان و ادب فارسی تصریح میکند« :از
دیگرجدالهایطالبانبازبانفارسی،اخراج50
استاد فارسیزبان از دانشگاه بلخ بود و این اقدام
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم درباره کارمندان
فارسیزبان و هزاره در ادارات افغانستان نیز در
حال انجام است .این در حالی است که پشتونها
در همه ادارات حفظشدهاند .اگرچه هماکنون
روزنامهها و نشریات فارسیزبان اندکی فعالیت
دارنــد ،اما به آینده فعالیتشان چندان خوشبین
نیستیم .طالبان نسبت به گذشته عملگرا شده و
حذفنامهنگاریبهزبانفارسیازاداراتوبرکناری
اســتــادان فارسیزبان اولین اقــدام آنهاست و
بیشک آخــریــن اقـــدام آنهــا نیست» .یسنا در
پاسخ به اینکه وظیفه فارسیزبانان در برابر این
هجمههاچیست،میگوید«:طبیعت ًاکاریازدست
فارسیزبانان افغانستانی که بیشتر آنها مردم
عادی هستند ،برنمیآید .آنها فقط میتوانند
زبانفارسیرادرخانوادههایخودزندهنگ هدارند.
رسانههایمستقلافغانستانبایدهرچهبیشتربه
این تخلفات بپردازند تا توجه جوامع بینالمللی را
به این موضوعات جلب کنند .انگلستان و روسیه
در پی از بین بردن وحدت منطقه هستند و برای
رسیدن به این خواسته ،از صد سال گذشته زبان
فارسیرادرشبهقارههندوآسیایمیانههدفقرار
داد هاند.هماکنون،اینخطر،بیخگوشافغانستان
رسیده است .تمام فارسیزبانها باید در قبال این
سیاست طالبان اقدام کنند .در این میان ،ایران
میتواندتصمیماتمهمیرااتخاذکند.بعضیازما
فارسیزبانان با این خوشباوری که زبان فارسی،
زبانیاستواراستومانندسیلی،بیمهریهاراکنار
میزند و همچنان زنده میماند ،سکوت کردهایم،
اما این خوشخیالی است؛ زیرا همانطور که این
زبان از شبهقاره هند و آسیای میانه برچیده شد ،از
افغانستان هم در حال برچیده شدن است .بعد از
ایناتفاق،تنهاکشورایران،فارسیزبانخواهدبود
و در آن روز کار از کار گذشته است .اینگونه به نظر
میرسد که سازمانهایی مانند شورای گسترش
زبان فارسی و سایر نهادهایی که در ایران حضور
دارند ،باید برای جلوگیری از این خطر بزرگ که
وحدت زبانی کشورهای فارسیزبان را هدف قرار
دادهاست،واردعملشوند».

اخبار ایران

مصلی ،استقرار المانهای دفاع مقدس در ورودی مصلی از دیگر اقدامات انجامگرفته
توسط شهرداری قم بوده است .مهمانان و سخنرانان ویژه کنگره آیتاهلل ابراهیم رئیسی
رئیسجمهور ،آیتاهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه و سردار حسین سالمی فرمانده
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خواهند بود و حجتاالسالموالمسلمین حاج صادقی نماینده
ولیفقیه در سپاه نیز به ارائه گزارشی از دستاوردهای این کنگره خواهد پرداخت.
الزم به ذکر است شهرداری قم همواره بر اساس مأموریتهای خود در اشاعه و ترویج
فرهنگ ایثار و شهادت با نگاهی ویژه حضوری میدانی و عملی را داشته و عالوه بر اقدامات
زیرساختی نظیر ساخت یادمانها ،سردیسها و خانه موزههای شهدا و همچنین نامگذاری
شوارع ،پروژهها و بوستانهای در سطح شهر به نام شهدا ،مشارکت ویژهای در برگزاری
برنامههای کنگره ملی شهدای استان و همچنین ساخت مجموعه فرهنگی و باغموزه انقالب
اسالمی و دفاع مقدس داشته است.

فضاسازی شهری با چاپ و نصب بیلبورد ،پرچم و بنر درمیادین و معابر اصلی شهر
 نورافشانی آسمان شهر در سه نقطه اصلی مالرد (مسجدجامع )  -مارلیک (مسجد خاتم االنبیاء) -سرآسیاب (مسجد
امام جعفر صادق(ع))
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برگزاری جشن روز مقاومت در تاریخ سه شنبه سومخرداد ماه در محل بوستان پلیس
 اجرای مراسم شبی با شهدابرگزاری مسابقات ورزشی برای پرسنل شهرداری-گلباران مزار شهدا در روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه

اصفهان  -مرادیان :رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان
از تبدیل کارخانه ریسباف به موزه بزرگ اصفهان خبر داد .به
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان ،باالخره
خبر از وقوع اتفاق تازهای درباره یکی از مهم ترین سرمایه های
میراثی شهر اصفهان به گوش رسید و رئیس شورای اسالمی
شهر اصفهان 25 ،اردیبهشتماه در نطق پیش از دستور چهل
و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد که
بر اساس تصویب کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی،
نقل و انتقال کارخانه ریسباف بین بانک ملی و شرکت بازآفرینی
شهری به زودی انجام میشود .محمد نورصالحی با اشاره به روز
جهانی موزه و میراث فرهنگی ،درباره طرح ایجاد موزه بزرگ
اصفهان گفت :این طرح در برنامه سال  ۱۴۰۱شورای اسالمی
شهر و شهرداری دیده شده که البته نیازمند همراهی مسئوالن
ذیربط در کشور و استان است تا این موزه بیبدیل آنچنان
که شایسته اصفهان است در این شهر ایجاد شود .او با تاکید
بر اینکه در مجموعه شورای اسالمی شهر و شهرداری اهتمام
ویژهای برای احداث موزه بزرگ شهر وجود دارد ،گفت :کارخانه
ریسباف که ثبت ملی نیز شده است ،به عنوان آخرین بازمانده
صنعت ریسندگی اصفهان نقطه هدفی برای ایجاد موزه در نظر
گرفته شده است.
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