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حملۀ مسلحانه به مهمانخانه یی در کابل که منجر به 
قتل چهارده تن گردید، به شدت از سوی سازمان 
رهبران  و  هند  و  امریکا  کشورهای  متحد،  ملل 

دولت وحدت ملی افغانستان محکوم گردید.
انتشار  با  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر 
خبرنامه یی این رویداد را محکوم کرد و گفت که 
در آن ۱۴ غیرنظامی از جمله ۹ شهروند خارجی 

کشته و تعدادی هم زخمی شده اند.
جورجت گنن، مسوول حقوق بشر یوناما در کابل 
حمله شب گذشته را »کشتار عمدی غیرنظامیان« 

خوانده و آن را بی رحمانه عنوان کرده است.
شب  نیم  و  هشت  ساعت  حوالی  حمله،  این 
پنجشنبه در محله کلوله پشته کابل آغاز شد و با 

نیروهای مسلح و مهاجمان  بین  پراکنده  درگیری 
پس از پنج ساعت پایان یافت.

از  یکی  که  کرده  تائید  کابل  در  امریکا  سفارت 
شهروندانش در حمله دیشب به مهمانخانه ›پارک 

پالِس‹ کشته شده است.

مسووالن سفارت هند نیز در کابل به خبرنگاران 
گفته اند که دست کم چهار نفر از کشته های این 
کشور  این  شهروندان  زن،  یک  جمله  از  رویداد 

بوده اند.
آمر سینها، سفیر هند در کابل در توییتر خود نوشته 
که در محل رویداد تعدادی شهروند هندی حضور 
داشتند که برخی از آنان نجات یافتند اما تعدادی 

از هندی ها در بین قربانیان هستند.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز به دنبال این 
رویداد با رییس جمهور غنی صحبت کرده و به 

خاطر این رویداد ابراز تأثر کرده است.
در صفحه تویتر آقای مودی آمده »زمانی که مسالۀ 
و  ]افغانستان  ما  است  مطرح  تروریسم  با  مبارزه 
کشته  از  غنی  رییس جمهور  هستیم...  یکی  هند[ 
تاثر  ابراز  رویداد  این  در  هندی  شهروندان  شدن 

کرده است.«
گروه طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته 
و گفته است که...                    ادامه صفحه 6

محکومیت حمله بر مهمان خانه یی در کابل
رییس جمهور غنی:

تروریستان روابط ما را با جهان خراب نمی توانند
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اگر مي خواهيد در زنده گي، دوستاِن وفادار و یاراِن غمخوار داشته باشيد، كم
 و خيلي دیر با مردم دوست شوید.
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

زین اهلل یک تن از زخمیان رویداد اخیر مهمان خانۀ پارک پالس 
به  از زخمی شدن،  در کابل می گوید که در نخستین دقایق پس 
خانمش زنگ زد و گفت که مرا ببخش شاید دیگر هرگز به خانه 

برنگردم!
وی می گوید، در حالی که بغض عمیق گلویش را گرفته و اشک 
و  کرد  بخشش  طلب  خانمش  از  بود،  زده  حلقه  چشمانش  در 

گفت که اگر به خانه بر نگردد، از فرزندانش مراقبت کند.
شفاخانه  در  جمعه  روز  را  زین اهلل  آزادی،  رادیوی  گزارش  به 
پرستار  یک  که  کردیم  مالقات  حالی  در  کابل  شهر  ایمرجنسی 
این شفاخانه زخم های وی را...                       ادامه صفحه 6

نشست  یک  در  پنجشنبه  روز  کابل،  مقیم  بدخشانیان 
را  والیت  این  بی پیشینۀ  و  اخیر  ناامنی های  عوامل 
به  را  بدخشان  نماینده گان  برخی  و  کرده  بررسی 

زمینه سازی برای زایش طالبان متهم کردند.
مرکزی،  حکومت  اگر  که  گفته اند  داده  هشدار  آنان 
بیش از این در امر پاکسازی والیت بدخشان از وجود 
بیشتر  ولسوالی های  کند،  غفلت  تروریستی  گروه های 

این والیت از کنترل دولت خارج خواهد شد.
والیت  مدنی  جامعه  فعالین  و  بزرگان  از  شماری 
در  توجهی  بی  به  را  مرکزی  حکومت  بدخشان، 
که  می  گویند  و  می کنند  متهم  بدخشان  ناامنی های 
تصرف  زیر  والیت،  این  ولسوالی  نه  حاضر  حال  در 

گروه های تروریستی قرار دارند.

بزرگان این والیت طی نشست خبری در کابل هشدار 
در  این  از  بیش  مرکزی،  حکومت  اگر  که  می دهند 
گروه های  وجود  از  بدخشان  والیت  پاکسازی  امر 
این  بیشتر  ولسوالی های  کند؛  غفلت  تروریستی 
والیت از کنترل دولت خارج خواهد شد و در پی آن 
والیت های دیگر شمال کشور نیز بدست گروه های 

تروریستی سقوط خواهند کرد. 
آنان از افزایش ناامنی ها و گسترش حمالت تروریستی 
در این والیت به شدت ابراز نگرانی کرده، می گویند: » 
اسناد و شواهد موثق نشان می دهند که حکومت در امر 
سرکوبی گروه های تروریستی در والیت بدخشان ارادۀ 
قوی نداشته و سرکوب کردن گروه های تروریستی در 

این والیت، سطحی و مقطعی بوده است«.

آنان اظهار داشتند که بی توجهی حکومت سبب شده 
که بدخشان به یکی از والیت های ناامن و پایگاه های 
تبدیل  کشور  سطح  در  تروریستی  های  گروه  اصلی 
شود. ...                                      ادامه صفحه 6

حمله بر مهمان خانه یی در کابل از زبان یک قربانی:
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هفتۀ گذشته کابل یک بارِ دیگر شاهد سفرهای 
بود.  افغانستان  به  پاکستانی  مقام های  برخی 
برخی  در  که  تمام عیاری  جنِگ  بحبوحۀ  در 
این سفرها  دارد،  والیات شمالی کشور جریان 
به  نگران کننده  گاه  و  پرسش برانگیز  می توانند 
شمار روند. در آغاز هفتۀ گذشته، یوسف رضا 
به  پاکستان  پیشیِن  جمهوری  رییس  گیالنی 
با مقام های  کابل سفر کرد و در دیدارهایی که 
تروریسم  با  مشترک  مبارزۀ  بر  داشت،  کشور 
آن اند  از  حاکی  گزارش ها  برخی  ورزید.  تأکید 
استاندارِ  پسِر  و  گیالنی  رضا  یوسف  پسِر  که 
و  شده اند  ربوده  مرموزی  به صورِت  پنجاب 
پاکستانی ها فکر می کنند که این دو تن در خاِک 
افغانستان نگه داری می شوند. احتمال می رود که 
بخِش اعظمی از گفت وگوهای مقام های پیشیِن 
پاکستان را این موضوع به خود اختصاص داده 

باشد. 
که  می بیند  آسیب  نقطه یی  همان  از  پاکستان 
کرده  هزینه  و  سرمایه گذاری  آن  روی  سال ها 
ابزار اصلِی سیاست  بنیادگرایی به عنوان  است. 
خارجی پاکستان، حاال به شمشیِر دو دمی تبدیل 
با  نیز  را  سازنده  منافع کشورِ  شده که می تواند 

خطر روبه رو سازد. 
نوازشریف  گذشته  هفتۀ  دیگر،  طرف  از 
اشرف غنی  دعوت  به  پاکستان  نخست وزیر 
کرد.  سفر  افغانستان  به  کشور  رییس جمهوری 
این سفر هرچند نخستین سفر آقای شریف به 
انجام یافت که  از آن  نبود، ولی پس  افغانستان 
رییس جمهوری افغانستان از سفر هند به تازه گی 

برگشته بود. 
هند،  با  افغانستان  روابط  به  نسبت  پاکستان 
تردیدهایی دارد و فکر می کند نزدیکی افغانستان 
منطقه  در  را  کشور  این  منافِع  می تواند  هند  با 
مثل  کابل،  در  شریف  آقای  سازد.  آسیب پذیر 
او  کرد.  مطرح  دل گرم کننده یی  سخناِن  همیشه 
با  خود  مشترِک  خبرِی  نشست  از  بخشی  در 
آقای غنی گفت که »دشمن افغانستان نمی تواند 

دوست پاکستان باشد«. 
جنوبی  همسایۀ  زبان  از  چنین جمله یی  شنیدِن 
دیده،  آسیب  آن  ناحیۀ  از  افغانستان  عمری  که 
سخنان  این  اما  باشد؛  ُخرسندکننده  می تواند 
زمانی می توانند ارزش واقعِی خود را به دست 
در  نتیجه یی  چنین  به  پاکستان  واقعًا  که  آورند 

سیاست های منطقه یی خود دست یافته باشد. 

در طول بیشتر از سیزده سال گذشته که افغانستان 
وارد فاز جدید مناسباِت سیاسی و اجتماعی شده 
است، همواره با تهدید افراط گرایی و تروریسم 
اصلی  پایگاه های  و  منابع  است.  بوده  مواجه 
نیز کاماًل مشخص بوده  بنیادگرایی  تروریسم و 
است. پاکستان علی رغِم ظاهِر قضیه که خود را 
و  کرده  معرفی  بنیادگرایی  و  تروریسم  دشمِن 
ساالنه میلیون ها دالر از این بابت به دست آورده، 
اما در عمل هرگز نخواسته که مبارزه با تروریسم 

و بنیادگرایی را به صورت جدی دنبال کند. 
تروریسم برای پاکستان تعریِف مشخصی داشته 
به  کشور  این  سیاست های  در  تروریسم  است. 
پدیده یی اطالق شده که می تواند منافِع آن را در 
تبدیل  یعنی  تروریسم  کند.  تأمین  منطقه  سطح 
پاکستان.  کالِن  منافِع  حوزۀ  به  منطقه  کردِن 
گذشته،  سال  سیزده  طول  در  دلیل  همین  به 
با  خونین  نبردهای  میدان  همواره  افغانستان 
شوربختانه  که  بوده  تروریسم  و  افراط گرایی 
تجهیز  و  تمویل  جنوبی  مرزهای  آن سوی  از 

شده اند. 
حاال نیز در سیاست های پاکستان، تغییِر آن چنانی 
نیامده است. شاید در آغازین روزهای  به میان 
کارِ دولت وحدت ملی، پاکستانی ها با روحیه یی 
متفاوت تر از گذشته وارد گفت وگوهای گرم با 
مقام های جدید افغانستان شدند و حتا وعده های 
با  صلح  گفت وگوهای  مورد  در  نیز  کالنی 
مخالفان مسلح مطرح کردند، اما دیری نگذشت 
که رونق بازار به کساد رسید و مشخص شد که 
ارادۀ الزم برای برقرار روابط  پاکستانی ها هنوز 

مفیِد دوجانبه با افغانستان ندارند. 
پاکستانی ها  عمدۀ  نگرانی  حاضر،  حال  در 
دستگاه  می دهد.  تشکیل  هند  با  مناسبات  را 
رسیده  نتیجه  این  به  پاکستان  سیاست گذاری ِ 
که افغانستان همچنان خود را متعهد به دوستی 
این  نمی توان  این ساده گی  به  با هند می داند و 
روابطه را دچار اختالل کرد. از این رو پاکستان 
همچنان در تالش است که افغانستان را در گرو 
داشته باشد. این کشور به صورِت مذبوحانه یی 
را  منطقه  تروریسم،  و  بنیادگرایی  صدور  با 
دست خوش نامالیماِت امنیتی کرده و می خواهد 
سیاسی  هدف های  به  جنگ طلبانه  سیاسِت  با 
این سو  در  که  حالی  در  کند.  پیدا  دست  خود 
روابط  از  تازه یی  فصل  بر  جدید  دولت مرداِن 
محور  در  را  پاکستان  می کوشند  و  دارند  تأکید 

پتانسیل های  با  کشوری  به  اقتصادی،  مناسبات 
معین تبدیل کنند که بتواند نیازهای خود را نه 
از راه صدور بنیادگرایی و تروریسم، بل از راه 
صدور کاال و داشتن روابط استراتژیِک اقتصادی 

به دست آورد.
هنوز  پاکستان،  سیاست های  اصلی  هستۀ  در 
تروریسم و بنیادگرایی به عنوان محورهای اصلِی 
می شود  تعریف  منطقه  روابِط  گسترش  و  نفوذ 
کشوری  به  را  افغانستان  سیاست،  نوع  این  و 
آماده گی های  میزاِن  کمترین  دارای  و  بی ثبات 

الزمِ دفاعی تبدیل کرده است. 
سفرهای اخیِر مقام های پاکستانی هم عمدتًا پیام 
وقتی  است.  نداشته  افغانستان  برای  مشخصی 
از دشمِن مشترک سخن می گویند،  پاکستانی ها 
باید ساز و کارهای الزم را نیز برای مبارزه با این 
پاکستان  و  نیست  اما چنین  کنند.  دشمن سراغ 
هنوز هم قدم های اولیه را در مبارزه با تروریسم 

برنداشته است. 
بدون  شمال،  به  جنوب  از  جنگ  گسترش 
است.  دشوار  بسیار  مسلمًا  پاکستان  همکاری 
انتقال  برنامۀ  از  تردید  بدون  پاکستانی ها 
رابطه  این  در  و  دارند  خبر  جنگ  جغرافیای 
که  جنگی  داده اند.  کابل  به  اشتباه  اطالعاِت 
امروز بخش های وسیعی از شماِل کشور را در 
پاکستان  همیاری  و  همکاری  بدون  گرفته،  بر 
نمی توانست شکِل عینی به خود بگیرد. به همین 
دلیل باید مواظِب سیاست های پاکستان در منظقه 
این  مقام های  چرب ونرمِ  سخناِن  فریب  و  بود 

کشور را نخورد.
انجام  می گویند  که  را  آن چه  پاکستانی ها   
انجام  نمی گویند  که  را  آن چه  بل  نمی دهند، 
می دهند و این به عنوان پاشنۀ آشیِل سیاست های 
افغانستان، باید مورد توجه و عنایت قرار داشته 

باشد. 
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حاال تنها ما از ناامنی های شمال نمی نالیم؛ آن چه رییس جمهور 
غنی از آن به نامِ »تروریسم بین المللی« یاد می کند، همسایه های 
شمالی  مان را نیز نگران کرده است. آن چه به یقین می توان گفت 
این است که ناامنی های اخیر در شمالـ  که یک قرائِت کالن بر 
ریشه های خارجِی آن تأکید می کند و رییس حکومت وحدت 
یاد  آن  از  گاهی  چند  از  هر  این خوانش،  رأس  در  هم  ملی 
می کند ـ قصد حضورِ صرف و محدود در مرزهای افغانستان 
را ندارد. این واقعیتی ست که سراِن کشورهای همسایۀ شمالی 

افغانستان نیز به خوبی بر آن واقف اند. 
همین  جملۀ  از  تاجیکستان،  رییس جمهور  رحمان،  امام علی 
از  نگرانی  ابراز  پیش، ضمن  چندی  که  است  نگران  رهبراِن 
خواستار  افغانستان،  با  کشور  این  مرزِ  در  امنیتی  وضعیِت 
مرزهای  از  مراقبت  تقویِت  برای  ذخیره  نیروهای  جلب 
نشستی  در  او  شد.  در صورِت ضرورت  تاجیکستان  جنوبی 
که با اعضای شورای امنیت ملی و مقام های امنیتی و پولیس 
تاجیکستان داشت، با انگشت گذاشتن بر مسالۀ تأمین امنیِت 
مرزها، مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر، 

به صـدور این فرمان مبادرت ورزید.
این در حالی است که در این اواخر عالوه بر تهدیدهای پیشین 
و...،  قاچاق بران مواد مخدر  از جمله طالبان، حزب اسالمی، 
بین المللی«  قالِب »تروریسم  تروریسِم جدید دست کم در دو 
بین المللی،  از تروریسم  و »داعش« ظهور کرده است. منظور 
همان دسته های هراس افکنی است که به تصریح مسووالن و 
کارشناساِن امنیتی می کوشند تا با ناامن سازی شمال کشور، راه 
را برای تکثیر بذرِ ترور و ناامنی در کشورهای همسایه فراهم 
کنند که در این دسته گروه های هراس افکنی چون چیچنی ها، 
مسلمانان اویغور چینی، تحریک اسالمی ازبکستان، جماعت 
انصاراهلل تاجیکستان و ... را می توان گنجاند. از آن سوی دیگر، 
یک  عنوان  به  حاال  نیز  افغانستان  در  داعش  نفوذ  و  حضور 
تهدیِد امنیتی مسّجل شده است و به این ترتیب، تروریسم در 
دیگری  ریشۀ ضخیِم  و  رگ  افغانستان،  ترورپرور  جغرافیای 

یافته است.
اقدام تازۀ دولت تاجیکستان نشان دهندۀ این است که وضعیت 
که  انحرافی یی  تصویرهای  و  القائات  برخالف  افغانستان  در 
ارایه می شود، هرگز مطلوب و بر وفِق مراد نیست و تروریسم 
نوظهورِ داعش در افغانستان نه تنها خطری بالفعل برای کشور 
که  اندازه یی ست  به  خطر  این  جدیِت  و  قدرت  بلکه  است، 
تهدید  هم  را  مرکزی  آسیای  جمهوری های  امنیِت  آینده  در 
می کند. نگرانی تاجیکستان به تبِع نگرانی های مکررِ مقام های 
ارشِد روسیه مطرح می شود که رشد روزافزوِن داعش و سایر 
برای  جدی  خطری  را  افغانستان  در  هراس افکن  گروه های 
امنیت و ثباِت منطقه می دانند و بارها نسبت به این امر، ابراز 

نگرانی کرده اند. 
شده  محرز  افغانستان  در  داعش  حضور  که  اکنون  همچنین 
و اخیراً حمله های خونین و مرگبارِ منسوب به این گروه در 
اولیۀ  پیش بینی های  درآمده،  اجرا  به  نیز  از کشور  بخش هایی 
ناظران  نیز  و  افغانستان  حکومت  سابِق  مقام های  از  شماری 
آن،  بنیاد  بر  که  می یابد  منطقه، جدیت  مسایل  تحلیل گران  و 
ظاهراً برنامه یی در دسِت اجراست تا این بار داعش را از مسیر 
در  و  کنند  هدایت  مرکزی  آسیای  کشورهای  به  افغانستان 
نهایت، یکی از اهداف اصلِی ایجاد این گروه، یعنی به چالش 
کشیدن امنیت و ثبات چین، روسیه و سراسر منطقه، به مرحلۀ 

اجرا گذاشته شود.
ناامنی های اخیر در شمال کشور از جمله در بدخشان و کندز 
و حرکت های ممتِد پس از آن در سایر والیات شمالی و شرقی 
کشور به خوبی نشان داد که وضعیت در مناطق شمالِی کشور 
نه  شکننده  وضعیِت  این  است.  وخیم  و  شکننده  حد  چه  تا 
تنها پیامدهای نامساعد درونی و در سطح ملی دارد، که بدون 
برای  پُرهزینه تری  و  سنگین تر  بسا  پیامدهای  می تواند  شک 

همسایه های شمالِی ما داشته باشد.
از سوی دیگر، ناتوانی افغانستان در مهارِ این تهدیدها می تواند 
عرصه را بر روابط میاِن ما و کشورهای نگراِن همسایه تنگ تر 
کند و در نتیجه، افغانستان به جزیرۀ جذامی ها مبدل شود که 
از همین روست که  بود.  نفِع کشورمان نخواهد  به  این هرگز 
سنگیِن  هزینه های  از  پیش گیری  برای  می شود:  گفته  به تأکید 
ملی و منطقه یِی ناامنی های اخیر در شمال، حکومت وحدِت 
ملی مکلف است به گونۀ جدی و با عزمی راسخ، ابتکار عمل 
و  بدنامی  مجاِل  این،  از  بیش  و  گیرد  به دست  را  جنگ  در 

بربادِی کشور را به دسِت مشتی اجیِر بیگانه ندهد. 

سایۀ ناامنی های شمال
 بر دیوار همسایه های ماورای آمو

تروریسم برای پاكستان تعریِف 
مشخصی داشته است. تروریسم 
در سياست های این كشور به 
پدیده یی اطالق شده كه می تواند 
منافِع آن را در سطح منطقه تأمين 
كند. تروریسم یعنی تبدیل 
كردِن منطقه به حوزة منافِع كالِن 
پاكستان. به همين دليل در طول 
سيزده سال گذشته، افغانستان 
همواره ميدان نبردهای خونين با 
افراط گرایی و تروریسم بوده كه 
شوربختانه از آن سوی مرزهای 
جنوبی تمویل و تجهيز شده اند 
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بی  سرنوشتی فاجعه بار 
میلیـون ها تن در افغانستان

ابوبکر مجاهد
از  نگرانی  و  بیکاری«  »گسترش  با  همزمان 
جوان  و  بیکار  جامعۀ  از  تروریستان  »سربازگیری 
کشور«، وزارت کار و امور اجتماعی از توافق  نامه یی 
به  کارگر  صدها  آن،  براساس  که  می  دهد  خبر 

کشورهای خلیج فرستاده خواهند شد. 
مکاتب  از  دانش آموز  هزار   300 تعداد  به  -ساالنه 
موسسات  جذِب  توانایی  اما  می شوند،  فارغ 
است  ناچیز  دولتی  و  خصوصی  عالی  تحصیالت 
توجه  قابل  جمعیت  این  که  می شود  باعث  این  و 

بی سرنوشت بمانند. 
برخی از مسووالن نهادهای جامعۀ مدنی و استادان 
ابراز نگرانی از بیکاری بخش کالنی از  با  دانشگاه 
»دولت  که  می کنند  پشنهاد  افغانستان  جوان  جامعۀ 
باید مراکز حرفه یی و کار گری را برای جوانان ایجاد 

کند«.
برنامه ها  برخی  تشریح  با  دولتی  مسووالن  اما 
می گویند که به زودی زمینه های اشتغال در بیرون از 

افغانستان برای کارگران فراهم می شود.
 به گفتۀ آنان، امضای یک توافق نامه به خاطر فرستادن 
کارگران از افغانستان به کشورهای عربستان  سعودی 
قرار  اجتماعی  امور  کار  وزارت  برنامۀ  در  قطر،  و 

دارد.
حسام الدین همراه، معین وزارت کار امور اجتماعی، 
ماندگار  روزنامۀ  با  مصاحبه  در  معلولین  و  شهدا 
گفت: این وزارت زمینه های کار را برای اشخاص 

فنی و حرفه یی ایجاد  می کند. 
از  شده  فارغ  کارگران  کرد:  تصریح  همراه  آقای 
به  نظر  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  فنی  مراکز 
خصوصی  و  دولتی  ادارات  در  مارکیت  تقاضای 

جذب می شوند.
می گوید:  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معین 
موسسات  از  کسانی که  بیشتر  برای  کار  زمینه های 
بازار وجود  در  می شوند،  فارع  مسلکی  و  تخنیکی 

دارد. 
برای  ما  مسلکی  و  تخنیکی  تعلیمات  او،  به گفته 
عملی  و  نظری  به صورت  شرایط  واجد  اشخاص 
سند  یک  دانش آموزان  اخیر  در  و  می رود  پیش 
تحصیلی در رشتۀ مربوط از طرف وزارت کار امور 

اجتماعی دریافت می کنند.
روبه  جامعه  در  بیکاری  میزان  این که   ابراز  با  او 
تا  گسترش است، می گوید: دولت در تالش است 

راه های اشتغال را برای جوانان ایجاد کند.
حسام الدین همراه می گوید: »یک تعداد جوانان را 
روان  کشورهای خارج  به  تحصیلی  بورسیه های  با 
راه  دانشگاه ها  در  نمی توانند  که  جوانانی  می کنیم، 
پیدا کنند، در موسسات مسلکی و حرفه  یی وزارت 
اجتماعی  امور  کار  وزارت  و  پرورش  و  آموزش 

جذب می شوند.«
برنامۀ  یک  از  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معاون 
دیگر در زمینۀ فرستادن کارگران به بیرون از کشور 

خبر می دهد. 
ملی  وحدت  حکومت  که  می گوید  همراه  آقای 
به  را  کارگران  فرستادن  زمینه  تا  است  تالش  در 
سعودی  عربستان  و  قطر  مانند  خلیج  کشورهای 

مساعد کند. 
از  کار گران  فرستادن  خاطر  به  که  کرد  تصریح  او 

توافق  یک  عربستان  و  قطر  کشور  به  افغانستان 
صورت گرفته، اما هنوز نهایی نشده است.

کارت و  »شناخت  برقی  اسناد  توزیع  او،  گفته  به   
به  کاری گری  برای  که  اشخاصی  برای  پا سپورت« 

این دو کشور می روند، به زودی آغاز خواهد شد.
پس  می گوید:  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  معین 
امور  کار  وزارت  عربی،  کشور  دو  بررسی های  از 
اجتماعی افغانستان این توافق نامه را امضا خواهد 

کرد.
آقای همراه می گوید که فرستادن کارگران به خارج، 
به ویژه کشور عربستان و قطر، یک دست آورد بزرگ 

برای مردم افغانستان است.
مدنی  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز  حال،  این  در 
خانواده ها  در  جوانان  بیکاری  می گوید:  افغانستان 

یک فاجعه است.
هزار   300 تعداد  به  هرسال  گفت:  رفیعی  آقای 
توانایی  اما  می شوند؛  فارغ  مکاتب  از  دانش آموز 
دانشگاه ها و موسسات تحصیالت عالی   جذب در 
دولتی و خصوصی بسیار ناچیز است؛ بنابراین، این 

دانش آموزان بی سرنوشت می شوند.
حدود  در  ساله  همه  که  نکته  این  اظهار  با  رفیعی 
گرفتار  و  می مانند  بیکار  جامعه  در  تن  میلیون  نیم 
مشکالت روانی و اجتماعی می شوند، پیشنهاد کرد: 
مورد  در  باید  نهادهای مسوول  و  افغانستان  دولت 

بی  سرنوشتی جوانان، یک تصمیم جدی بگیرند.
جانکاه  درد  یک  جوانان  بی سرنوشتی  او،  گفته  به 
است که باعث مشکالت روانی و اجتماعی می شود 
که نمونۀ بزرگ آن را در فاجعه قتل فرخنده دیدیم. 
او عامل عمدۀ محروم شدن جوانان از درس و تعلیم 
نداشتن  می گوید:  دانسته  دولت  بی برنامه گی  را 
یک برنامۀ منظم برای اشتغال، عدم رشد اقتصادی 
اقتصادی،  متوازن و محروم بودن از زیرساخت های 

باعث می شود که جوانان از تحصیل دور بمانند.
آقای رفیعی خاطر نشان کرد: اگر دولت به صورت 
تحصیلی  و  اقتصادی  زیرساخت های  روی  منظم 
که  می شود  باعث   مسأله  این  نکند،  سرمایه گذاری 
بیکاری و بی سرنوشتی در بین جوانان بیش از پیش 

افزایش یابد.
دانشگاه  استاد  کوهستانی  جعفر  حال،   همین  در 
کابل می گوید: کم کاری، بدامنی و  بی  توجهی دولت 
نسبت به ایجاد اشتغال و توسعه  نیافتن اقتصاد باعث 
می شود که جوانان از درس و تحصیل محروم شوند.
تولید  گذشته  در  می گوید:  کوهستانی  جعفر  استاد 

به  نسبت  تولید  امروز  ولی  بود؛  تقاضا  به  متناسب 
و  فقر  باعث  این  و  می گیرد  صورت  بیشتر  تقاضا 

بیکاری مردم می شود.
و  تعلیم  بین  تناسب  یک  دولت  اگر  می گوید:  او 
نگیرد،  نظر  در  را  کاری  اشتغال  و  تحصیل  تربیه، 

مشکالت افزایش خواهد یافت. 
استاد کوهستانی با ابراز نگرانی از این که بیکاری در 
ایجاد ناامنی و هرج و مرج نقش دارد، تأکید کرد: 
دو موضوع بسیار مهم است: یکی مخالفین دولت 
سربازگیری خود را از افراد بیکار که پشت یک لقمه 
نان برآمده شروع کرده اند و دوم تروریستان از خون 

این افراد سود می برند.
در  کارگر  نیروی  که  دارد  باور  دانشگاه  استاد  این 
برخوردار  کافی  تجربۀ  و  تخصص  از  افغانستان 
پایین  کیفیت  در  را  مسأله  این  دلیل  او  نیست. 
عالی خصوصی  تحصیالت  موسسات  در  تدریسی 

و دانشگاه های کشور عنوان می  کند. 
آقای کوهستانی می گوید که باید در زمینۀ تغییر در 
عالی کشور  پرورش و تحصیالت  آموزش و  نظام 
نیروی  یک  تا  گیرد  صورت  الزم  سرمایه گذاری 

حرفه یی به جامعه تقدیم شود. 
به باور او، وقتی نیروی بشری به نیروی کاری تبدیل 
مسلکی  افراد  به  دسترسی  کشور  داخل  در  شود، 
ومتخصص پیدا شده و زمینۀ سرمایه  گذاری مساعد 

می شود.
کار  زمینۀ  »اگر  کرد:  اضافه  استاد جعفر کوهستانی 
برای مردم وجود نداشته باشد، باال بردن مهارت ها 

هم نتیجه یی ندارد«.
این استاد دانشگاه پشنهاد می کند، دولت دو راه کار 
یکی  باشد:  داشته  خود  کاری  اولویت  در  باید  را 
وسیع  ارتباط  دوم  اشتغال،  ایجاد  برای  زمینه سازی 
کاری با کشورهای بزرگ جهان و صدور کارگر به 

صورت فزیکی از افغانستان.
در این حال،  کبیر حقمل مسوول نشرات وزارت 
آموزش و پرورش از افزایش شمار مکاتب مسلکی 

و حرفه یی طی سال های پسین سخن می زند. 
شمار  می گوید:  معارف  وزارت  نشرات  مسوول 
مکتب   5 ابتدا  در  مسلکی  و  تخنیکی  موسسات 
و  انستیتوت   »3۹۹« به  امروز  اما  بود؛  انستیتوت  و 

مکتب مسلکی و تخنیکی توسعه یافته است.
اوگفت: دانش آموزان از صنوف ۹، ۱0 و۱2 در مراکز 
مسلکی و تخنیکی جذب شده و با فراغت شان از 

این مراکز صاحب کار و پیشه می شوند.
تخنیکی  و  مسلکی  معینیت  می گوید:  آقای حق مل 
در  را  مسلکی  مختلف  برنامه های  معارف  وزارت 

مراکز حرفه  یی، برای جوانان ایجاد می کند. 
از  بسیاری  کشور  از  خارجی  نیروهای  خروج  با 
دیگر  والیت   33 و  کابل  در  بین المللی  موسسات 
و  تجربه  با  نیروی  از  زیادی  جمع  و  شد  بسته 

مسلکی افغانستان بیکار شدند.
 این اظهارات درحالی صورت می گیرد که براساس 
را  افغانستان  جامعۀ  درصد   60 از  بیشتر  آمارها 
فرصت  اگر  نیرویی که  می دهند؛  تشکیل  جوانان 
و  توسعه  زمینۀ  در  می  توانند  شود  فراهم  آن ها  به 

بازسازی کشور نقش موثر ایفا کنند. 

نزدیک به ۸۰۰  کارمند کمیسیون 
انتخابات اعتصاب کرده اند

جامعه جهانی، کمک های مالی خود را به کمیسیون های 
مستقل انتخابات، قطع کرده است. 

زمانی  جدول  که  زمانی  تا  است  گفته  جهانی  جامعه 
نشود؛ جامعه جهانی،  اعالم  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
کمیسیون های مستقل انتخابات را حمایت مالی نمی کند.
پس از قطع این کمک ها، بیش از ۷00 کارمند کمیسیون 

مستقل انتخابات دست به اعتصاب کاری زده اند.
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  بختیاری  عزیز 
از زمانی که جامعه جهانی  خبرگزاری جمهور گفت که 
کرده  قطع  کمیسیون  این  به  را  خود  مالی  های  کمک 
است؛ نزدیک به ۸00 کارمند این کمیسیون از بخش های 

تخنیکی و مسلکی دست به اعتصاب کاری زده اند.
این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت: دلیل قطع 
مستقل  کمیسیون  در  جهانی  جامعه  مالی  های  کمک 

انتخابات، عدم اعالم برگزاری انتخابات پارلمانی است.
جامعه  که  صورتی  در  کرد:  نگرانی  ابراز  بختیاری  آقای 
جهانی کمک های مالی خود را ادامه ندهد؛ این کمیسیون 

قادر به پرداخت حقوق کارمندان را نخواهد داشت.
در همین حال؛ شماری از اعضای مجلس نمایندگان، قطع 
مستقل  کمیسیون  به  را  جهانی  جامعه  مالی  های  کمک 

انتخابات، زنگ خطر جدی می دانند.
این نمایندگان می گویند که برای جلب و جذب حمایت 
های مالی جامعه جهانی، نیاز است که کمیسیون مستقل 
زمانی  جدول  مشترک،  گونه  به  حکومت  و  انتخابات 

برگزاری انتخابات پارلمان را اعالم کند.
از سویی هم؛ شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات، 
ابراز نگرانی می  مالی جامعه جهانی  از قطع کمک های 

کند.
شاه محمود مل عضو دیده بان انتخابات افغانستان گفت تا 
زمانی که اصالحات جدی در کمیسیون های انتخابات به 

وجود نیاورد، جامعه جهانی کمک نخواهد کرد.
اصالح  کمیسیون  رهبران حکومت،  کرد  تاکید  مل  آقای 
این  کردن  سیاسی  زیرا  نکند؛  سیاسی  را  انتخاباتی  نظام 

کمیسیون به نفع انتخابات پارلمانی نیست.
اکنون،  همین  از  باید  حکومت  که  کرد  خاطرنشان  وی 
مردم  میان  در  اعتماد  ایجاد  برای  را  جدی  های  تالش 
افغانستان آغاز کند تا مردم بار دیگر به پای صندوق های 

رای بروند.
اند  گفته  همچنین  انتخابات  مستقل  کمیسیون  های  مقام 
برگزاری  اصلی  مانع  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که 
کمیسیون  هم  هنوز  زیرا  اند،  شده  پارلمانی  انتخابات 
اصالح نظام انتخاباتی برای آوردن اصالحات آغاز به کار 

نکرده است.
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نیم  به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
جریان  افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن 
داشت، به پایاِن خود نزدیک است. این بدان 
و  به زودی  بازی  این  پایاِن  که  نیست  معنا 
بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی 
این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز 
گردیده و رفته رفته، شدت و سرعت می یابد 

و باالخره به انجام می رسد.
مبنای  بر  که  نیست  تحقیق  یک  نوشته  این 
ثبت شده،  اطالعاِت  و  منابع  یا  ارقام  و  آمار 
معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
ابعاد  برای همه، در  قابل دسترس  موجود و 
و  کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
آیندۀ احتمالِی افغانستان در پیوند به مناسبات 
در  و حضور  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی، 
یک  عنوان  به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ 
)با  پیش بینی  یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی، 
پیش بینی(  و  پیش گویی  تفاوت  بر  تأکید 

مطرح می شود.
این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 
ایجاد  مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
بخش های  به  اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود 
دیگر تالش خواهد شد پاسخ ها ارایه شوند؛ 
صورتی  در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی 
این  به  پایان،  تا  آغاز  از  که  می آید  به دست 
نگریسته  واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته 

شود.

باشد که  این  این میان یک پرسش می تواند  در 
صلح با کی ها و چه گونه؟

واضح است که تمام گروه های درگیر با دولت 
افغانستان، شامل پروسۀ صلح نخواهند شد. از 
میان  این گروه ها، امکان پیوستن شورای کویته 
ـ که بدنۀ اصلی گروه طالبان به شمار می رود ـ  

به این گفت وگوها بیشتر از همه است.
هم زمان گروه های دیگری مانند شبکۀ حقانی، 
سلفی ها و گروه های وابسته به القاعده و طالبان 
پاکستانی نیز در حال حاضر در برابر افغانستان 
می جنگند که از این میان پاکستان تالش خواهد 
میز  به  را  پاکستانی  طالبان  از  بخشی  کرد 
آنان  با  صلح  به  به نحوی  و  کشانده  گفت وگو 

برسد.

گروه های  تندروترین  از  بخشی  حال،  این  با 
تروریستی - چه در پاکستان و چه در افغانستان 
و  داد  خواهند  ادامه  جنگیدن  به  همچنان   -
افغانستان و پاکستان راهی نخواهند داشت مگر 
این که در همکاری نزدیک نظامی - استخبارتی، 
این  از  برخی  بجنگند.  پایان  تا  گروه ها  این  با 
خود  هویت،  تغییر  با  حاضر  حاال  در  گروه ها 
را پیروان داعش می خوانند و واضح است که 
در  اصاًل  نوظهور،  گروه  یک  عنوان  به  داعش 

مخیله اش چیزی به نام صلح وجود ندارد.
گفت وگوهای  آینده،  سال  دو  تا  این که  امکان 
از  بخش هایی  با  پاکستان  و  افغانستان  صلح 
به  پاکستان  و  افغان  تروریستی  گروه های 
نتایجی برسد، بسیار زیاد است. البته این مسیر 
برای طرفین)دولت های پاکستان و افغانستان و 
نیست  راحتی  مسیر  پاکستانی(  و  افغان  طالبان 
و چه بسا که در جریان این گفت وگوها بارها 
به  رسیدن  و  شود  ایجاد  جدی  بن بست های 
حقیقت  ولی  سازد؛  مواجه  چالش  با  را  نتیجه 
و  افغانستان  کشورِ  دو  هر  برای  که  است  این 
پاکستان، راهی به جز تأکید بر رسیدن به صلح 
با برخی از گروه های تروریستی فعال در هر دو 

کشور وجود ندارد.
تا جایی که به چگونه گی این صلح برمی گردد، 
پا  با  توانست  نخواهد  ملی  وحدت  دولت 
سال های  در  که  ارزش هایی  روی  گذاشتن 
تن  آمده،  به دست  طالبان  رژیم  سقوط  از  پس 

به صلح دهد.
این  در  دارد  امکان  که  بزرگی  تغییر  تنها 
قانون  بازبینی  بیاید،  وجود  به  گفت وگوها 
اساسی است. از قبل و در موافقت نامۀ سیاسی 
در  که  است  شده  توافق  ملی،  وحدت  دولت 
لویۀ جرگه قانون اساسی، به بازبینی این قانون 

پرداخته خواهد شد.
زمان  در  نظر،  مورد  جرگۀ  لویه  این که  اول 
نخواهد  برگزار  موافقت نامه  آن  در  تعیین شده 
باید  نخست  جرگۀ  لویه  برگزاری  برای  شد. 
انتخابات پارلمانی برگزار شود که هرچند این 
برگزاری باید در سال 20۱5 باشد؛ ولی حد اقل 
باید  هم  بعد  افتاد.  تأخیر خواهد  به  سال  یک 
گیرد  صورت  ولسوالی ها  شوراهای  انتخابات 
برگزاری  برای  اساسی  قانون  در  که  نصابی  تا 
این گونه لویه جرگه تعیین شده تکمیل شود. به 
عمر  چهارمِ  سال  در  است  ممکن  ترتیب  این 
دولت وحدت ملی، لویه جرگه فراخوانده شود.
را  صلح  یا  طالبان  از  بخش هایی  زمان،  آن  تا 
از  اقل  حد  یا  می شوند،  نظام  وارد  و  پذیرفته 
گفت وگوهای شان  و  می کشند  دست  جنگ 
پی گیری  را  خواست های شان  داده،  ادامه  را 
دو  میان  تفاهم  برای  بهتری  زمینۀ  و  می کنند 
طرف، برای رسیدن به توافق روی تغییر قانون 

اساسی به وجود خواهد آمد.
یکی دیگر از خواست های جدی طالبان، خروج 
آن  به  که  است  افغانستان  از  خارجی  سربازان 

امریکا  درازمدت  منافع  چون  رسید؛  نخواهند 
در این منطقه ایجاب حضور طوالنی تِر سربازان 
را  از کشورهای متحدش  آن کشور و شماری 
در افغانستان می کند، که از آن دست نخواهند 

کشید.
این  ادامۀ  برای  بهانه های بسیار محکم  از  یکی 
از  برخی  فعالیت  دوام  کوتاه مدت،  در  حضور، 
دولت  با  آن ها  جنگ  و  تروریستی  گروه های 
گروه ها  این  نام  حاال  بود،  خواهد  افغانستان 

طالبان باشد یا داعش، فرقی نمی کند.
از  بخش هایی  با  صلح  زمینۀ  ترتیب،  این  به 
گروه های تروریستی، بیشتر از هر زماِن دیگری 
صلح،  گفت وگوهای  ابعاد  اما  است؛  متصور 
توافق های احتمالِی آن و زمان به نتیجه رسیدِن 
آینده  سال  سه  تا  دو  در  تنها  گفت وگو،  این 

روشن خواهد شد.

7-1 دیگر عوامل داخلی
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  برگزار 
زنان،  حقوق  برای  دادخواهی  ولسوالی ها، 
کودکان و اقشار آسیب پذیر اجتماعی، آزادی ها 
ارایۀ  و  انتقالی  عدالت  شهروندی،  حقوق  و 
پرورش، صحت  و  اجتماعی)آموزش  خدمات 
بر  آینده  سال های  در  که  استند  مسایلی  و...( 
شامل  دیگِر  داخلِی  اطراف  و  دولت  عملکرد 
شکل  که  سیاسی  اپوزیسیون  جمله  از   - نظام 
در  و  گذاشت  خواهند  تأثیر   - گرفت  خواهد 
رقم خوردِن آیندۀ افغانستان، به ویژه در دو دهۀ 
آینده موثر خواهند بود؛ ولی  اهمیت اکثِر این 
عوامل، به تأثیرگذاری و گسترده گی مواردی که 

قباًل به آن ها اشاره شد، نخواهد بود.

-2 عوامل منطقه یی
افغانستان  معاصر  تاریخ  در  منطقه،  کشورهای 
آیندۀ  در  یقینًا  و  داشته اند  متفاوتی  نقش های 
خواهند  را  خود  سهِم  و  نقش  نیز  افغانستان 
به  موارد  برخی  در  کشورها  این  نقش  داشت. 
دلیل اشتراک منافع شان می تواند برای افغانستان 
آنان  متضادِ  منافع  که  همچنان  باشد؛  مفید 
افغانستان  را در مسالۀ  نقش هر کدام  می تواند 

منفی و مخرب بسازد.
بدون این که از احتمال بالقوۀ نقش آفرینی منفی 
چشم پوشی  افغانستان  در  منطقه  کشورهای 
ثبات  که  کالنی  فرصت های  به  توجه  با  شود، 
افغانستان و منطقه می تواند برای هر کدام از این 
این که  نظرداشت  در  با  و  باشد  داشته  کشورها 
منطقه  این  بی ثباتی  جهان،  بزرِگ  قدرت های 
ثباِت  این به سود خود نمی دانند و  از  را بیش 
باشد  سودآور  برای شان  می تواند  منطقه  این 
در  قدرت  باالی  معادالت  در  منافع شان  با  و 
جهان مطابقت داشته باشد؛ در این جا بیشتر به 
عواملی که می تواند کشورهای منطقه را ترغیب 
ثبات در  به  یا حداقل عالقه مندی  به حمایت  

افغانستان بکند، پرداخته می شود.

Lisa Bodell :نویسنده
مترجم: بيتا نظام دوست

نوآوری اغلب از داشتن یک رویکرد چندبُعدی می آید. این ویژه گی کمتر به 
تخصِص فرد بسته گی دارد و بیشتر به داشتن ذهنی مربوط است که می تواند 
با تمرکز بر تصویر بزرگ تر، به تمام جزییات فکر کند. داشتن استعدادی 
درونی، هم در سطح کمی و هم کیفی، برای این خصلت مورد نیاز است. 
توانایی تطبیق ایده های بلندپروازانه با واقعیت و قدرت و شکیبایی در وارد 

کردِن آن ها به بازار نیز مهم است.
بی حدوحصر  تفکر  دارای  که  باشید  داشته  کارمندانی  شما  که  هنگامی 
برای  بالقوه  ظرفیت  باشند،  خالقانه  و  متفاوت  ایده های  تحقِق  قابلیت  و 

نوآوری در شرکِت شما افزایش می یابد.
اما آیا می توان افراد را با چنین قابلیت هایی در اولین برخورد در طول یک 
مصاحبۀ کاری شناسایی کرد؟!... پاسخ مثبت است، اما به این شرط که شما 
دقیقًا بدانید به دنبال چه می گردید و پرسش هایی متناسب با آن هدف در 

دست داشته باشید.
ابتدا  تیم خود،  به  برای اضافه کردن  مبتکر  دنبال فردی  به  در جست وجو 
به دنبال این پنج مهارِت مهم در نوآوری بگردید و پرسش  های مناسب را 

مشخص کنیـد:
1ـ تخیل استراتژیک: یعنی به کارگیری تخیل در راستای اهداف مشخص و 
تولید ایده های جدید. افراد دارای این مهارت به اندازۀ کافی باهوش هستند 
که نیروهای موثر در تغییراِت جهان را شناسایی کنند و آن قدر دارای قوۀ 
تخیل هستند که این تغییرات را در زمینۀ کسب وکار به کنترل درآورند. به 
عنوان مثال، دیلن لورن )Dylan Lauren(، رویای باز کردِن یک فروشگاه 
برای  جذاب  محصوالِت  از  ترکیبی  که  داشت  سر  در  را  آب نبات فروشی 
کودکان را به همراه نوستالژی های مورد عالقۀ بزرگ ساالن فراهم کند؛ نتیجۀ 
این تخیل، برنِد آب نبات دیلن شده است که امروزه یک امپراتوری موفق 

در این صنعت است.
۲ـ سوال های تفکربرانگیز: استعداد برای پرسیدِن پرسش های هوشمندانه. 
کارکنان با این نوع کنجکاوی اغلب با پرسش های محرِک خود وضع موجود 
را زیر سوال می برند، مثاًل می پرسند »کسب و کار ما واقعًا چیست؟« این 
نوع فکرکردن تا کنون باعث تحوالت بزرگی در صنایع مختلف شده است. 
و  ویژه  حمل ونقل  سیستم های  به  موترسازی  شرکت های  مثال،  عنوان  به 
شرکت های بهداشت و درمان به مراکز مراقبت های پیش گیرانه توسعه پیدا 

کرده اند.
منابع  از  روش ها  بهترین  از  استفاده  خالقانه:  به طور  مسایل  حل  ۳ـ 
به  اغلب  ذکاوت  نوع  این  نوآورانه.  راه حل های  ایجاد  منظور  به  گوناگون 
تولید راه حل های عجیب و دور از انتظار ختم می شود. به یاد جیمز دایسون 
می افتیم که توفانی از گردوخاک را در حویلی خانه اش دید و با استفاده از 

آن ایده، نوعی جدید از جاروبرقی را طراحی کرد.
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بخش دوم و پایانی

مسألۀ دیگر این است که زبان هاِی باز بر اثرِ گسترِش 
کتاِب  از  آن چه  ولی  شده اند؛  روزآمد  فرهنگ  افِق 
»زباِن باز«ِ شما برمی آید، این است که شما بر آن اید تا 
از طریِق گسترِش اُفِق زبان به گسترِش چشم اندازهاِی 
این موضوع را چه گونه شرح  فرهنگی دست  یازید. 

می دهید؟
است.  تنیده  درهم  و  دوسویه  فرهنگ،  و  زبان  رابطۀ 
می آفریند  زبان  خود  فضاِی  و  نیازها  برحسِب  فرهنگ 
زبان  همچنین  می بخشد،  ویژه  فضاِی  را  خود  زباِن   یا 
با باز بودن  یا باز شدن به روِی فرهنِگ دیگر می تواند 
واردِ  آن  از  را  رفتار  و  فرهنگ  فکر،  تازۀ  سازمایه هاِی 
فضاِی فرهنِگ بومی  کند و آن را دگرگون سازد. این، 
فرهنگ هاِی  دارد.  جامعه ها  تاریخِی  وضِع  به  بسته گی 
فرادست از راهِ زبان هاِی خود به فرهنگ هاِی فرودست 
زور می آورند تا جایی که زبان شان، زبان هاِی فرودست 
را از میدان به در می کند و جانشین شان می شود. فرهنِگ 
مدرن از راهِ زبان وارد فضاِی فرهنگ و ذهنیِّت مردماِن 
آن  بُردارِ  باید  زبانِ شان  نتیجه،  در  می شود.  پیشامدرن 
فرهنگ به دروِن فضاِی فرهنگِی بومی  شود . بنا بر این، 
سنجیدۀ  و  خودآگاهانه  جذِب  زبان،  شدِن  مدرن  بی  

دستاوردهاِی فرهنِگ مدرن ممکن نیست.
رابطۀ  آن هم  و  اساسی تر  پرسِش  به یک  برسیم  حال 
میان »زباِن علمی«  و »زباِن طبیعی«ست. به نظرِ شما 

مرزِ میاِن این  دو در کجاست؟ 
زباِن  که  دارد  قرار  طبیعی  زباِن  پایۀ  بر  علمی  نیز  زباِن 
عرضۀ  علمی  براِی  هر  اّما  است؛  نوشتار  و  گفتار 
گزاره هاِی خود به دستگاهِ ترم شناسِی ویژه یی نیاز دارد. 
برساختِن  با  واژه هایی خاص  یا  برگزیدِن  با  نتیجه،  در 
طبیعی  یا  زباِن  مایه هاِی  از  ترکیب هایی  یا  مشتق ها  
از  با دادِن تعریفی کارآمد  از زبان هاِی دیگر،  وام گیری 
آن ها،  باید ترم هایی با کاربردِ علمی  بسازد. برای مثال، 
خط،  نقطه،  به  حدگذار  تعریفی  دادِن  با  هندسه  علِم 
سطح و حجم خود را پایه گذاری می کند. به این ترتیب، 
پایۀ  بر  تولیدشده  متن های  و  فلسفی  علمی  و  واژگاِن 
می یابد.  جداگانه  هویتی  همه گانی  زباِن  برابِر  در  آن ها 
این کاری ست که در طوِل تاریِخ علم و اندیشه همه جا 
ترجمۀ  براِی  فارسی  و  عربی  در  جمله  از  می کرده اند، 
برساختِن  براِی  یا  فلسفِی  یونانی   و  علمی   مفهوم هاِی 
تمدِن  قلمرِو  در  سنّتی  علومِ  در حوزۀ  تازه  مفهوم هاِی 
ساختارِ  در  که  مرکزیتی  با  مدرن  تمدِن  اّما  اسالمی؛ 
به گسترۀ واژگانِی  به علم و پژوهش داده است،  خود 
با گسترِش بی کراِن علوم  نیاز دارد. از جمله،  بی کرانی 
هدفِ شان  که  بسیار  شاخه هاِی  با  زیست شناختی 
تمامِی  در  جاندار  باشنده گاِن  نوع  میلیون ها  شناخِت 
ساالنۀ  میلیارد  تاریِخ  طوِل  در  و  جغرافیایی   پهنه هاِی 
پژوهش  به  این شناخت  است.  بر روِی زمین  زنده گی 
در کالبدشناسی، فیزیولوژی و زیست بوم شناسِی  یکایِک 
و  ریزپیکر)میکروسکوپیک(،  و  درشت پیکر  از  آن ها، 
کارکردهای شان  و  اندام ها  نوع ها،  یکایِک  نام گذاریِ  
می پردازد که چنان که می بینید، به گستره یی از میلیون ها 
واژه نیاز دارد. هیچ یک از زبان هاِی طبیعی روی زمین 

از عهدۀ چنین کاری، حتّا در حِدّ جزِو کوچکی از آن 
هواشناسی،  بیفزایید تمامِی  علومِ  این ها  بر  برنمی آید و 
زمین شناسی، دریا شناسی، اتم شناسی، مولکول شناسی و 
علومِ جغرافیایی را با شاخه هاِی بسیارشان. در کنارِ آن ها 
انسانی  علومِ  ترم شناسِی  کالِن  دستگاه هاِی  به  بنگرید 
مردم شناسی،  جامعه شناسی،  علومِ  سیاسی،  اقتصاد،  از 
ادبیات شناسی،  هنر شناسی،  تاریخ شناسی،  روان شناسی، 
شاخه هاِی  و  فلسفه  همچنین  آن ها،  جز  و  زبان شناسی 
نیازِ  این  به  پاسخ گویی  براِی  این،  بر  بنا  فراواِن  آن. 
عظیِم واژگانی، راهی جز رهیافِت تکنولوژیک به زبان 
از  آن چه  اّما  نیست؛  واژگان  مکانیکی  ساخت  وسازِ  و 
رهیافِت تکنولوژیک به زبان حاصل می شود، با نشستن 
در بستِر زباِن طبیعی و آموخته شدِن اهِل زبان با آن ها 
خود به پاره یی از زباِن طبیعی بدل می شود. در این مورد 

می توانید به کتاب زباِن باز نگاه کنید.
تمرکِز  فارسی  زباِن  موضوِع  روِی  باشید  موافق  اگر 
ادبِی  میراث هاِی  بزرگ ترین  به قولی  کنیم.  بیش تری 
جهان به زباِن فارسی نوشته شده است. به نظرِ شما 
براِی  ادبی  شگفِت  میراِث  این  از  می توان  چه گونه 
مدرن کردِن زباِن فارسی بهره برد؟ و اصاًل رابطۀ زباِن 

ادبی و زباِن علمی  چیست؟
بزرگی  عرفانِی   - شاعرانه  میراِث  فارسی  زباِن  که  این 
دارد، گفت و گو ندارد؛ اّما این که این میراث »بزرگ تریِن 
میراث هاِی ادبِی جهان« است، من نمی توانم داوری کنم. 

ادبیاِت  همۀ  که  باشد  باید  کسی  داوری،  چنین  براِی 
جهان را بشناسد. به هر حال، من چنان کسی نیستم و 
از این میراث می توان براِی مدرن  اّما در مورد این که 
کردن زباِن فارسی بهره برد، پاسخ من مثبت است؛ اّما نه 
این که گمان کنیم تمامیِ  مسأله را با این میراث می توان 
فارسی زبانان  میاِن  در  نادرستی  گماِن  چنین  کرد.  حل 

هست و از پرسِش شما هم چنین گمانی برمی آید.
رابطۀ زباِن ادبی و زباِن علمی، هر  یک از این دو قلمرِو، 
رفتارِ زبانِی ویژه یی را می طلبد که از نظِر بنیاد چه بسا 
ضِدّ  یکدیگر است. در بخِش  یکم »درامِد« فرهنِگ علومِ 
انسانی با همین عنواِن »زباِن علمی  و زباِن ادبی« به این 

بحث پرداخته ام و در این جا تکرار نمی کنم.
زبانِی  قلمروهاِی  فارسی می تواند  زباِن  پس چه گونه 

مدرِن خود را آگاهانه سازمان دهد؟ 
نخست با شناسایِی اصِل مسأله؛  یعنی طرِح این پرسش 
به  مدرنیّت  پیشاهنِگ  زبان هاِی  از  دنباله روی  با  ما  که 
دنباِل چیستیم، و فهمیدِن مسأله از جهِت نسبِت مدرنیّت 
و زبان در ساحِت جهان، نه از دروِن تنگناِی ناسیونالیسِم 
ایرانی و هیجان های آن. بازشناسِی قلمروهاِی گوناگوِن 
زبانی، ماننِد زباِن ادبی و زباِن علمی، و باز در هر یک از 
این قلمروها بازشناسِی ویژه گی هاِی زبانِی علومِ طبیعی 
در برابِر علومِ انسانی. و سرانجام شناخِت این که در کدام 
قلمرِوها  باید زباِن جهانی علم را به رسمیّت شناخت و 
فارسی  زباِن  که  برداشت  نادرست دست  گماِن  این  از 
با توانایِی ترکیب سازی اش می تواند به همۀ آن ها پاسخ 
علومِ  قلمرِو  در  کند.  برابرسازی  آن ها  براِی  و  گوید 
برابرسازی  به فکِر  به گمان من،  باید  انسانی و فلسفه، 

آن چه  از  دقیق تر  بسیار  بلکه  و  دقیق تر  نگاهِ  با  اّما  بود؛ 
تاکنون کرده ایم، و  یافتِن معیارهاِی فنّی براِی واژه سازی. 
در  برمی آمده  دستم  از  که  حدودی  تا  را  کار  این  من 
فرهنِگ علومِ انسانی و کارهاِی دیگرم کرده ام؛ اّما هنوز 
بازشناسِی  جمله  از  داریم.  نیاز  بیشتری  بسیار  کارِ  به 
این که کجا باید وام گیرِی واژگانی کرد و از واژه سازِی 
شکسته-بسته دست برداشت. در این مورد می توانید به 

»درامِد« فرهنِگ علومِ انسانی نگاه کنید.
»غلط  چون  کتاب هایی  در  درست نویسی  الگوِی 
زباِن  پایۀ  بر  نجفی،  ابوالحسِن  استاد  ننویسیم«ِ 
اندیشۀ  از  برگرفته  که  شیوه  این  است.  گذشته گان 
قدسی  موهبتی  همچون  را  زبان  که  پیشا مدرنی ست 
و ایستا می نگرد و معیارش در زمینۀ زبان ـ همچون 
عادت هاِی  ـ  رفتاری  و  زیستی  زمینه هاِی  سایرِ 
نیازهاِی  پاسخ گوِی  می تواند  میزان  چه  تا  نیاکان  اند، 

زبانِی جامعۀ ما باشد؟
کسانی  دیگر  و  نجفی  آقای  پیشنهادهاِی  و  نظرها  البته 
که قاعده هاِی درست نویسی را با مالک هاِی ادبی طرح 
می کنند، به جاِی خود در خورِ درنگ و آموختنی ست، 
اّما به بحِث توسعۀ زبان مربوط نمی شود. نگرِش ادیبانه 
به زبان به جاِی خود درست و ضروری  ست؛ اگر که 
نخواهد زباِن شعر و ادب را معیارِ مطلِق کاربردِ زبان در 

همۀ عرصه ها قرار دهد.
پایۀ  بر  واژه سازی  دوم  فرهنگستاِن  کارهاِی  از  یکی 

پارسِی  باستان  فارسی)اوستایی،  زباِن  مادرِ  زبان هاِی 
کارِ  مشابهِ  را  این کار  نمی توان  آیا  بود.  پهلوی(  و 
زبان هاِی  واژگاِن  از  بهره گیری  در  مدرن  زبان هاِی 
دربارۀ  شما  نظرِ  همچنین  دانست؟  التینی  و   یونانی 

 واژه سازی بر پایۀ زبان هاِی باستانی چیست؟
ما  یک تجربۀ دلیرانه و درخورِ درنگ در این زمینه داریم 
و آن کاری  ست که آقاِی شمس الدیِن ادیب سلطانی در 
چندین متِن بسیار مهم کرده است. ادیب سلطانی کوشیده 
مایه هاِی  از  اروپایی  زبان هاِی  واژه سازِی  الگوِی  است 
 یونانی و التینی را با به کار بردِن زبان مایه هاِی فارسِی 
میانه و باستان به زباِن فارسی آورد؛ اّما این کار همچنان 
با پرخاش هاِی  ایستادگِی سخت و حتّا  با  که می دانید، 

فراوان روبه رو شده است.
توجه  آن  به  ادیب سلطانی  که  داستان  اساسِی  مشکل 
و  میانه  فارسِی  زبان هاِی  با  ما  که  است  این  ندارد، 
باستان، همان نسبت و رابطه یی را نداریم که اروپاییان 
با زبان هاِی کالسیک التینی و  یونانی داشته اند و دارند. 
در  فراموش شده اند.  و  مرده  زبان هاِی  آن ها  ما  براِی 
در  اروپایی  تاریخِی  زبان شناسِی  پژوهش هاِی  حقیقت، 
سدۀ نوزدهم بود که ما را از وجودِ آن ها باخبر کرد و 
زبان هاِی  قلمرِو  در  تاریخی  زبان شناسِی  دانشوراِن  تنها 
ایرانی این زبان ها را می شناسند. حال آن که زباِن التینی، 
دین  و  فرهنگ  و  فکر  نوشتارِی  زباِن  تا سدۀ هجدهم 
در اروپا بود و زباِن  یونانی هم، با شأن و شوکِت بسیار 
در  باستانی  یونانِی  فرهنِگ   و  علم  زباِن  عنواِن  به  واال، 
نوزایی)ُرنسانس(، پا به میداِن دانشورِی اروپا گذاشت. 
در آغازِ بالیدِن زبان هاِی بوم گویشِی اروپا، مانند انگلیسی، 

فرانسه و آلمانی، می توان گفت که همۀ دانشوران، این 
می نوشتند  التینی  به  می دانستند.  را  کالسیک  زبان هاِی 
و حتّا می توانستند به آن سخن گویند. در نتیجه، براِی 
ایشان وام گیری از آن زبان ها بسیار طبیعی و ساده بود. 
پیش  سده  تا  یک  ما  سنّتِی  دانشورِی  که  وضعی  ماننِد 
نسبت به زباِن عربی داشت۴. به عبارِت دیگر، باز بودِن 
را  زبانی  وام گیرِی  امکاِن  که  به روِی هم است  زبان ها 
فراهم می کند. همچنان که با بسته شدِن زباِن فارسی به 
روِی زبان عربی و باز شدِن آن به روِی فرانسه و سپس 

انگلیسی، جهِت وام گیرِی زبانی دیگر شد.
روِش ادیب سلطانی  یک گرته بردارِی زبانِی ِصرف است، 
تاریخی و فرهنگِی زبان. من گمان  به مسایِل  بی توجه 
نمی کنم که این روش، چنان که تجربه نشان داده است، 
اّما   انسانی و فلسفه بختی داشته باشد.  در قلمرِو علومِ 
یک علم َورِ برجستۀ ایرانی، آقای محّمِد حیدرِی  مالیری، 
اخترفیزیک  زمینه ِی  در  پاریس،  رصدخانۀ  اخترشناِس 
این روش ـ یعنی بهره گیری از زبان مایه هاِی  با کاربردِ 
آوردِن  یک  فراهم  کارِ  دست  اندر  ـ  ایرانی  باستانِی 
فرهنِگ چندزبانه است5. این کار اکنون از نیمه گذشته 
تجربۀ  دید  باید  است.  دسترس  در  انترنت  روِی  بر  و 
ایشان در جامعۀ علمِی فارسی زبان به کجا خواهد کشید. 
و اّما براِی گسترِش دامنۀ توانش هاِی زبانیِ مان با زنده 
باستانی  پسوندها و ستاک هاِی  پیشوندها،  برخی  کردِن 
در  حدودی  تا  را  کار  این  و  موافق ام  کنونی  زباِن  در 

فرهنِگ علومِ انسانی کرده ام؛ اّما این کار را باید با نرمِش 
تا اهِل زبان را نرماند. از جملۀ  بسیار و گام  به  گام کرد 
پیشوندهاِی  کاربردِ  گسترش  فرهنگ  آن  در  کارها  این 
»تَرا-« و »پیرا- « است که فرهنگستاِن دوم در »ترابری« 

و »پیراپزشکی« زنده کرد.
همواره  علمی  برابر نهاده هاِی  ساخِت  و  واژه سازی 
که  همان گونه  است.  بوده  شما  دغدغه های  از  یکی 
علومِ  »فرهنِگ  کتاِب  در  کار  این  کردید،  اشاره 
انسانی«ِ شما نمودِ بارز دارد. برخی واژگاِن برساختۀ 
برخی  و  شد  همه گیر  به سرعت  »گفتمان«  ماننِد  شما 
دیگر هنوز جاِی کار دارد. این  تالِش پی گیرِ شما در 
کوششی  تا  می ماند  فرهنگستان  یک  کارِ  به  حقیقت 
تک نفره. آن چه مایل ام شرح دهید این است که شما 

از چه تکنیک هایی براِی واژه سازی بهره می برید؟
اّما  مشتق سازی ست؛  و  ترکیب سازی  اساسًا  من  کارِ 
این جا  را  باریکی دارد که آن  فنِّی  این بحِث جنبه هاِی 
زبانی  مایه هاِی  چه  با  من  که  این  داد.  شرح  نمی شود 
گسترِش  براِی  را  زبانی  مایه هاِی  چه  و  می کنم  کار 
درازی می طلبد.  پیشنهاد می کنم، بحث  فارسی  واژگاِن 
به  که  دارم  آن  سِر  باز،  زباِن  کتاِب  بعدِی  ویرایِش  در 
و  فارسی  زباِن  بازاندیشِی  در  حال،  هر  به  بپردازم.  آن 
»درمِد« فرهنِگ علومِ انسانی از جنبه هایی به این مسایل 

پرداخته ام.
تالِش  شاهِد  ما   ،1۳۵7 اسالمِی  انقالِب  از  پس 
گستردۀ نهادِ قدرت براِی رازآمیز کردن و نوعی نگاه 
فراطبیعی)ماوراءالطبیعی( در عرصۀ سیاست، اجتماع، 
فرهنگ و... به زباِن فارسی هستیم. این نوع بهره گیری 
از زبان توّسِط الیه هاِی قدرت، چه تأثیری روِی زباِن 

فارسی داشته است؟
در پهنۀ زبان آن چه به دنباِل انقالب رخ داده، به دالیِل 
جامعه شناختی ـ که این جا جاِی پرداختن به آن ها نیست 
ـ به عکِس آن چه بسیاری می پندارند، کنار گذاشته شدِن 
زباِن حوزوِی سنّتی و مدرن تر شدن و در نتیجه، فارسی تر 
شدِن آن زبان است. فشارِ شرایِط انقالبی و شکل گیرِی 
ساختارِ قدرِت تازه و نیاز به تولیِد گفتمان هاِی تازه در 
همۀ زمینه ها با منطِق سخنورِی مدرن از جمله سخنورِی 
انقالبی، زباِن فارسی را در کل از زباِن سنّتی دور و بسیار 

مدرن تر کرده است.
شما وضعیِّت کنونی و چشم اندازِ آیندۀ زباِن فارسی 
در  سومی«6  »جهان  کشوری  زباِن  جایگاهِ  در 
رویارویی با چالِش مدرنیّت و ضرورت هاِی زبانِی آن 

را چه گونه می بینید؟
آیندۀ زباِن فارسی بسته گی به بسیاری عوامِل سیاسی و 
فرهنگی دارد که آیندۀ هیچ یک از آن ها روشن نیست. 
آن چه از دسِت کوته  یک پژوهندۀ گوشه نشین چون من 
برمی آید، اندیشیدن به مسأله و کوشش براِی خودآگاهی 
به جنبه هاِی زبانی و فرهنگِی آن و طرِح آن ها ست؛ اّما 
به  بسته گی  بسا  چه  کارهایی  چنین  آیندۀ  و  سرنوشت 

بخت واقبال دارد و از دسِت ما خارج است.

مد و مه/ پنج شنبه ۲7 فروردین 1۳۹۴ 

گفت وگو با داریوش آشورى دربارۀ زبان، مدرنّیت و چالِش زباِن فارسی با دنیاِی مدرن

 و زبـان
مدرنیت
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انتخابات  نشدن  برگزار  از  پارلمان  نماینده گان 
پارلمانی به شدت انتقاد می کنند. بیشتر نمایندگان 
کار  ادامۀ  سرطان،  اول  از  پس  که  اند  نظر  این  به 
پارلمان مشروعیت ندارد ولی دولت افغانستان هنوز 

در این مورد تصمیم نگرفته است.
دلیل  به  که  می کنند  استدالل  نمایندگان  از  برخی 
برگزار نشدن انتخابات پارلمانی، مدت کاری پارلمان 
باید تمدید شود. به گفته این تعداد از نمایندگان، در 
قانونی نظام  پارلمان منحل شود، جنبه  صورتی که 
صدمه می بیند و حکومت در نبود پارلمان به طرف 
دیگر  شماری  که  حالی  در  رفت؛  خواهد  استبداد 

تمدید مدت کار پارلمان را خالف قانون می دانند.
نهادهای انتخاباتی می گویند قانون اساسی در مورد 
راه   حل  بهترین  و  است  ساکت  پارلمان  کار  دوام 

آمادگی برای انتخابات پارلمانی می باشد.
یوسف رشید رییس اجرایی موسسه انتخابات آزاد 
و عادالنه افغانستان )فیفا( به دویچه وله گفت: »ما 
جداً نگران هستیم، پارلمان باید بر حکومت نظارت 
داشته باشد، باید پاسخ دهی به پارلمان وجود داشته 
اساسی  قانون  باشیم،  نداشته  پارلمان  ما  اگر  باشد. 
متزلزل می شود، حکومت داری نفی می شود و این 
خود قدمی به طرف بی قانونی در حکومت داری و 

دولت داری است.«
پارلمان افغانستان در سال پنجم قرار دارد و براساس 
انتخابات  سرطان  ماه  از  پیش  باید  اساسی  قانون 
برگزار می شد. ماده ۸3 قانون اساسی چنین می گوید: 
»دوره کاری پارلمان به تاریخ اول سرطان سال پنجم 
و  می رسد  پایان  به  انتخابات  نتایج  اعالن  از  بعد 
انتخابات  می نماید.  آغاز  کار  به  جدید  شورای 
اعضای پارلمان در خالل مدت سی الی شصت روز 

قبل از پایان دوره کاری پارلمان برگزار می گردد.«
دالیل تاخیر

پارلمانی،  انتخابات  برگزاری  در  تاخیر  اصلی  دلیل 
است.  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات 
کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند انتخابات ریاست 
جمهوری سال 20۱۴ به صورت شفاف برگزار کنند. 
تقلب گسترده در انتخابات افغانستان را به بحران برد 
و باالخره حکومت وحدت ملی با پادرمیانی وزیر 
توافق  یک  نتیجه  در  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه 

سیاسی تشکیل گردید.

یکی از ماده های موافقتنامه حکومت وحدت ملی، 
توسط  باید  که  است  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
آید.  میان  به  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  یک 
اند ولی  تعیین شده  این کمیسیون  اعضای  هرچند 
اختالف نظر بر سر رییس این کمیسیون سبب شده تا 

کمیسیون اصالحات انتخاباتی زمین گیر شود.
اصالحات  کمیسیون  معاون  توحیدی  اهلل  صدیق 
این  که  گفت  وله  دویچه  با  گفتگو  در  انتخاباتی 
است:  نداده  انجام  کاری  هیچ  هنوز  کمیسیون 
محل  نه  است،  معلوم  هنوز  کارش  نه  »کمیسیون 
کارش معلوم است، نه رسمٌا کارش آغاز شده است. 
هنوز تاریخ مشخص آغاز کار این کمیسیون اعالم 

نشده است.«
نظام  در  اصالحاتی  کمیسیون  این  است  قرار 
برگزاری  زمان  سپس  آورد،  وجود  به  انتخاباتی 
جمهور  رییس  اما  گردد.  اعالم  پارلمانی  انتخابات 
این کمیسیون  تعیین رییس  برسر  اجراییه  و رییس 

اختالف نظر دارند.
فیفا می گوید حکومت نباید در برگزاری انتخابات 
پارلمانی تعلل می کرد زیرا امکان برگزاری انتخابات 
رشید  آقای  بود.  ممکن  کوتاه مدت  تاخیر  یک  با 
گفت: »اگر ممکن نمی بود که ما در ماه ثور و جوزا 
انتخابات برگزار می کردیم، حداقل این امکان وجود 
یا  میزان  سنبله،  ماه های  در  را  انتخابات  که  داشت 
عقرب برگزار می کردیم اما بدبختانه ما هیچ چیزی 

هنوز نداریم.«
قطع کمک به کمیسیون های انتخاباتی

تمامی  مالی  مصارف  تاکنون   200۱ سال  از 

انتخابات هایی که در افغانستان برگزار شده، توسط 
جامعه جهانی پرداخت شده است. اما کمیسیون های 
نهادها  کمک های  است  قرار  که  گفته اند  انتخاباتی 
انتخاباتی  نهادهای  به  کننده  کمک  کشورهای  و 
افغانستان به زودی قطع شود. دلیل قطع کمک های 
مالی برگزار نشدن به وقت انتخابات پارلمانی عنوان 

شده است.
زمانی که  تا  است  کرده  اعالم  اخیراً  اروپا  اتحادیه 
نیاید،  وجود  به  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 

انتخابات پارلمانی را حمایت نمی کند.
کمیسیون های  به  جهانی  کمک های  قطع  از  فیفا 
انتخاباتی می گوید  نهاد  این  انتخاباتی نگران است. 
گذشته  سال  سیزده  در  که  مدیرانی  و  کدرها 
انتخابات ها را مدیریت کرده اند به آسانی به دست 
به  نباید  آمده  وجود  به  که  سیستمی  و  اند  نیامده 

آسانی از هم بپاشد.
کمک  )قطع  فیصله  این  »اگر  گفت:  رشید  آقای 
بسیار  کدر  یک  ما  شود،  عملی  انتخابات(  از  مالی 
ورزیده و تخنیکی را در هردو کمیسیون از دست 
می دهیم. بحث سیاسی بر سر رهبری کمیسیون ها به 
جای خودش، اما ما نباید ظرفیت تخنیکی و کدری 
این ها  بسازیم.  متضرر  را  انتخاباتی  کمیسیون های 

کسانی نیستند که به سادگی به دست آمده باشند.«
افغانستان  در  انتخابات  که  نیست  بار  نخستین  این 
ریاست  انتخابات  دو  شود.  می  برگزار  تاخیر  با 
جمهوری در سال های 200۹ و 20۱۴ نیز با تاخیر 

برگزار شد.
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تروریستان روابط ما را با...
 در این حمله تعداد زیادی از مهمانان را کشته است. گروه 
داشته  سهم  مهاجم  یک  رویداد  این  در  است  گفته  طالبان 

است.
گروه  که  گفته  خبرنامه اش  در  ملل  سازمان  سیاسی  دفتر 
از  بین المللی  بشردوستانه  قوانین  از  پیروی  با  باید  طالبان 
غیرنظامی خودداری  اهداف  به  غیرنظامیان و حمله  کشتار 

کند.
یوناما می گوید که در چهار ماه گذشته ۹۷۴ غیرنظامی در 
حمالت افغانستان کشته شده اند که در مقایسه با عین مدت 

در سال گذشته، شانزده درصد افزایش را نشان می دهد.
حمله زمانی اتفاق افتاد که کنسرت موسیقی محلی در این 
مهمانخانه در حال برپایی بود. پولیس کابل می گوید که 5۴ 
نفر که در این حمله به دام افتاده بودند، ساعاتی پس از آغاز 

درگیری نجات یافتند.
براساس برخی گزارش ها قرار بوده که سفیر هند در کابل 
نیز به این مهمانخانه بیاید؛ اما به دالیل نامعلوم او از آمدن 

به کنسرت خودداری کرده است. 
اشاره  با  این رویداد،  با محکوم کردن  رییس جمهور غنی 
این حمله  از شهروندان خارجی در  به کشته شدن شماری 
روابط  تیره شدن  باعث  تنها  نه  این گونه حمالت  که  گفته 
افغانستان با کشورهای دیگر نخواهد شد، بل باعث ایجاد 
همکاری بیشتر جهان در مبارزه با تروریسم خواهد گردید. 
ارگ در اعالمیه یی به نقل از آقای غنی گفته که تروریسم 
برای کل منطقه یک تهدید جدی است و کشورهای منطقه 

باید به گونۀ صادقانه به آن مبارزه کنند. 
ریاست اجرایی دولت وحدت ملی نیز از این رویداد ابراز 

تأسف کرده است. 
در خبرنامۀ ریاست آجرایی آمده است: ریاست اجرایی این 
از  به شدت محکوم می کند و  را  تروریستی  بزدالنه  حمله 
دفع  در  کشور  امنیتی  نیروهای  شجاعانه  و  موقع  به  اقدام 
این حمله تروریستی نجات زخمی ها و جلوگیری از تلفات 

بیشتر تقدیر می نماید.
پیش از این نیز بارها شهروندان هندی در کابل و والیت  های 

کشور آماج حمالت مرگبار تروریستی قرار گرفته بودند. 
هندوستان همواره تأکید کرده که چنین حمالتی در روابط 

دهلی- کابل هیچ گونه تأثیر منفی بر جا نخواهد گذاشت. 
هند پیش از این سازمان استخباراتی پاکستان را به راه اندازی 

این حمالت علیه شهروندان کشورش متهم کرده است.

پولیس دو ساعت بعد...
پانسمان می کرد.

وی که کارمند یکی از موسسات خصوصی درکابل 
است، گفت که درچهارشنبه شب به سمیناری که 

در این مهمانخانه برگزار شده بود، دعوت بود.
او چشمدیدش را از رویداد چنین قصه کرد:

» هفت و نیم شب وقت صرف نان شب شده بود، 
یک بچه جوان داخل شد و یک مقدارنان را گرفت 
نان  آن که  از  بعد  نشست،  خارجی ها  پهلوی  و 
خورد برخاست و تفنگچه اش را کشید، درکمرش 
تبدیل  را  مرمی هایش  و  بود  مرمی  شاجورهای 
می کرد، در قدم اول همان خارجی هایی را که اتباع 
طرف  بعداً  و  کرد  شلیک  شان  باالی  بودند،  ایتالیا 
شهید  دوستانم  از  تن  وسه  کرد  شلیک  و  آمد  ما 

شدند. »
به سینه و  ازآن یک گلوله  اهلل می گوید، پس  زین 
دوگلوله دیگر به پاهایش اصابت کرد به زمین افتاد 

و به سختی نفس می کشید.

وی می گوید که فرد مهاجم یک تن بود، لباس سیاه 
و مرتب به تن داشت و ریشش را تراشیده بود.

 او افزود:« یک بار شلیک کرد، پس دوباره به دهلیز 

چوکی ها  و  میزها  که  می شنیدم  را  برآمد صدایش 
می انداخت  بود،  دوم  منزل  در  که  زینه  راه  در  را 
و  برگشت  دوباره  نتوانند.  آمده  داخل  پولیس ها  تا 
هرنفری را که می خواست چک می کرد وخودش را 
مطمین می ساخت که از بین رفته یا نرفته؛ کسانی که 
نفس می کشیدند باالی شان دوباره شلیک می کرد. »

بر اساس گزارش ها، در حمله طالبان بر هوتل پارک 
پالس در منطقه کلوله پشته شهر کابل ۱۴ غیرنظامی 

خارجی و داخلی کشته شده اند. 
حمله بر این هوتل زمانی صورت گرفت که ده ها 
تن برای اشتراک در یک محفل فرهنگی و هنری در 

این هوتل جمع شده بودند.
زین اهلل می گوید که سه تن از همکارانش که با وی 

در یک میز نشسته بودند، همه کشته شدند.
کردند،  شروع  دروازه  دهن  از  »زمانی که  گفت:  او 
خون  زیاد  بغلم  از  می آید  من  طرف  که  فهمیدم 
می آمد، بازخون ها را گرفتم، خون ها لخته شده بود 
در روی خود لخته های خون را ماندم در چشمانم 
ماندم، آمد وقتی دید که دوستانم کشته شدند، مرا 
فیر  رویش  و  در چشمانش  که  فکرکرد  کرد  سیل 

کردیم و از بین رفته، باز رفت. »
وی می گوید زمانیکه به چهار اطرافش می نگریست 
که هم جا را جسدهای بیجان و خون گرفته تصور 

نمی کرد که باز به زنده گی اش ادامه دهد.
او افزود: »زمانیکه شخص انتحارکننده رویش را آن 
طرف می کرد من بند تنبان خود را بازکردم و پایم 
را بسته کردم، درروی سینه ام که مرمی اصابت کرده 
که  به خاطری  باز  بود  برآمده  دیگر  از طرف  بود، 
به جایی که مرمی  را  انگشتانم  نشود،  خون ضایع 
خورده بود فروبردم. امید زنده گی را نداشتم برای 
بودم دوباره  اگر زنده  خانمم زنگ زدم وگفتم که 
شما را خواهم دید و اگرنبودم از بچه هایم مراقبت 

کن!.«
زین  از  جز  به  اکنون  کابل  ایمرجنسی  درشفاخانه 
اهلل سه تن از زخمیان دیگر این رویداد نیز بستری 
بودند که همه شان پس از تداوی مرخص شده اند.
این  وقوع  از  پس  دوساعت  که  می گوید  اهلل  زین 
رویداد نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و در این 
مدت از محافظین مهمانخانه پارک پالس برای دفاع 

از جان مهمانان این مهمانخانه هیچ خبری نبود.
حمله  به  مشابه  را  رویداد  این  امنیتی  مقامات 
بر هوتل سرینای کابل که در شب سال  مهاجمان 

نوسال ۱3۹3 رخ داد می خوانند.
واکنش های  آن  از  برخاسته  تلفات  و  حمله  این 
همراه  به  کشور  از  وخارجی  درداخل  را  شدیدی 

داشت.

پارلمان از مشروعیت می افتد

دولت اراده یی برای سرکوب...
حاضر  حال  در  که  کردند  تاکید  بدخشان  بزرگان 
از سوی تروریزم  امنی ها در بدخشان  نا  جنگ و 

بین المللی اداره می شود.
منابع  مافیای  زورمندان  و  بزرگان  از  شماری  آنان 
در  را  بدخشان  والیت  محلی  مسووالن  و  طبیعی 
حکومت  از  و  کرده  متهم  بدخشان  های  ناامنی 
ناامن سازی بدخشان  می خواهند کسانی را که در 

قانون  مطابق  کرده،  شناساسی  می باشند،  دخیل 
محاکمه کنند.

به گفته آنان، در حال حاضر سی و شش خانواده 
چیچینی،  ازبیک ها،  تاجیک ها،  جمله  از  خارجی 
ولسوالی  خستک  روستای  در  پنجابی ها  و  قزاقها 
جرم والیت بدخشان جابجا شده اند که بیشتر آنان 
بدخشان  والیت  در  تروریستی  های  عملیات  در 

نقش فعال دارند.

گفتنی است که بدخشان یکی از والیت های شمال 
شرقی کشور است که با داشتن بیش از یک میلیون 
جمعیت، با کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان 

مرز مشترک دارد.
و  طبیعی  سرشار  منابع  داشتن  به  نظر  والیت  این 
مرز باز با کشورهای همسایه، اخیر به یکی از ناامن 
داخلی و  ترورستان  اصلی  ترین والیت و مرکزی 

خارجی در سطح کشور تبدیل گردیده است.

حملۀ گستردۀ پاکستان...
اما به حیث یک گروه جداگانه دست به عملیات می زنند که 
حمالت شان متمرکز به سرنگونی دولت پاکستان و ایجاد یک 
دارای سالح  کشور  این  در  بر شریعت  مبتنی  دولت سختگیر 

اتومی می باشد.
نیروهای جنگی ناتو که سال گذشته افغانستان را ترک کردند، 
های  پناهگاه  علیه  که  بودند  نموده  تقاضا  پاکستان  از  مکرراً 

طالبان در امتداد مرز دست به عمل بزند.
باشندگان محل می گویند که تانک ها و سربازان از شمال و 
جنوب به این دره می آیند. زین اهلل یک گرداننده تیلفون در دره 
شاوال می گوید که »صدها موتر الری و پیک آپ پر از سربازان 

و اسلحه به طرف شوال می روند.«
او می افزاید: »در همه جاده ها موانع ایجاد شده است، کسی 
و  است  برقرار  کاماًل  شبگردی  قیود  تواند.  نمی  آمد  و  رفت 

خطوط تیلفون نیز قطع شده اند.«
از  پاکستان  ارتش  که  اند  گفته  رویترز  به  نظامی  افسر  چندین 
افغانستان کمک خواسته است تا مانع فرار جنگجویان از مرز 
گردد. این همکاری گام مهمی برای بهبود روابط سرد بین دو 
مقام  بود.  اشرف غنی خواهد  به قدرت رسیدن  از  بعد  کشور 

های افغانستان تا حاال در این رابطه ابراز نظر نکرده اند.
بین  شدیدی  های  جنگ  که  است  گفته  محل  باشنده  یک 
جنگجویان و ارتش در حاشیه های این دره جریان دارد و مردم 

ملکی ترس دارند که بین دو جبهه گیر بیافتند.
برای  ما  اکنون  اطفال می ترسیم.  به خصوص  »ما و  او گفت: 
ترک این منطقه و رفتن به جای محفوظی آمادگی می گیریم، 

زیرا دیشب پیهم مرمی های توپخانه شلیک می شد.«
پاکستان  ارتش  که  اند  گفته  این  از  پیش  افغانستان  مقام های 
طالبان افغانی را که در مناطق قبایلی این کشور النه دارند، هدف 
قرار نمی دهند. آنان گفته اند که رویکرد حکومت پاکستان در 

جنگ علیه تروریسم دوگانه است. 

ACKU
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ورزش
عالقۀ گواردیوال برای مربی گری 

در این 3 باشگاه

جونینیو: 

پوگبا جانشین اینیستا شود

مهاجم اسپانیایی تیم فوتبال یوونتوس تأکید کرد خود را به خاطر گشودن دروازه 
تیمش پیشینش مستحق »هو« شدن از سوی هواداران این تیم نمی داند.

رئال مادرید در مرحله  تیم های یوونتوس و  آلوارو موراتا همچون جدال رفت 

نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در دیدار برگشت دو تیم هم گلزنی کرد تا حکم 
حذف کهکشانی ها را از گردونه رقابت ها صادر کند. او که برای اولین بار پس 
از ترک رئال  مادرید در تابستان سال 20۱۴ به خانه تیم قدیمی اش بازگشت از 

سوی هواداران کهکشانی ها »هو« شد.
موراتا در گفت و گو با شبکه اسپورت مدیاست، اظهار داشت: من بسیار خوشحالم. 
اول از همه می خواهم از هوادارانی که برای تشویق ما به ورزشگاه آمدند تشکر 
کنم و به آنها بگویم که در فینال ما با تمام توان مان خواهیم جنگید. کارمان در 
فینال بسیار سخت خواهد بود اما در برلین برابر بارسلونا شانس داریم. یوونتوس 
۱2 سال است که در فینال لیگ قهرمانان حضور نداشته است اما ما می توانیم به 

پیشرفت مان و رویاپردازی درباره قهرمانی در این رقابت ها ادامه دهیم.
موراتا همچون بازی رفت پس از گشودن دروازه تیم پیشین خود، حاضر نشد 
خوشحالی کند اما به این حال در دقیقه ۸۴ زمانی که جای خود را به فرناندو 

یورنته داد، از سوی هواداران رئال مادرید »هو« شد.
او در این خصوص گفت: شرایط برای من سخت بود. من بابت گلی که زدم 
یوونتوس هستم  بازیکن  به وظیفه ام عمل کردم. من  فقط  نکردم و  خوشحالی 
و حقم نبود که با من اینگونه رفتار شود. گلی که زدم را به خانواده ام، نامزدم، 

مدیربرنامه هایم و هوادارانی که همیشه حامی ام بوده اند تقدیم می کنم.
یوونتوس ۱6 جوزا در ورزشگاه المپیک برلین بازی فینال لیگ قهرمانان را برابر 
به سر  آماده گی  اوج  در  این روزها  که  بارسلونایی  داد.  انجام خواهد  بارسلونا 
می برد. مثلث مسی، نیمار و سوارز خطرناک ترین خط حملۀ جهان را تشکیل 

داده اند.

رئال  کرد  عنوان  رونالدو  کریستیانو  اُفت  دالیل  ذکر  با  اسپانیایی  روزنامه  یک 
مادرید در سال جدید از این موضوع ضربه خورده است.

روزنامه »آس« اسپانیا اعالم کرد، رونالدو نسبت به سال گذشته دچار اُفت شده 
و همین موضوع به رئال مادرید لطمه زده است. رونالدو در دو بازی رفت و 
برگشت کهکشانی ها مقابل یوونتوس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
هر دو گل تیمش را به ثمر رساند و با رکورد 30۷ گل  دی استفانو، بهترین گلزن 
تاریخ باشگاه رئال مادرید برابر شد ولی پس از گلی که موراتا برای یووه زد، 
کریس نتوانست برای تیمش مثمرثمر باشد. در نهایت هم رئال نتواست از عهده 

شکست بانوی پیر برآید، مأموریتی که بدون رونالدو انجامش غیرممکن بود.
شبکه تلویزیونی »کواترو« اسپانیا که زیرمجموعه شرکت پخش برنامه تلویزیونی 
یوونتوس،  توسط  مادرید  رئال  حذف  از  پس  داد  خبر  ایتالیاست،  »مدیاست« 
کریستیانو رونالدو اولین بازیکن سفیدپوشان مادریدی بود که به اتاق رختکن 
این تیم در سانتیاگوبرنابئو رفت، مهاجمی که مقابل رسانه ها سکوت کرده است. 
براساس این گزارش زمانی که بازیکنان دیگر رئال وارد رختکن شدند همبازی 

پرتغالی خود را در حال اشک ریختن دیده اند.
»آس« در ادامه گزارش خود آورده است: رئال مادرید در رقابت های اللیگا هم 

تاوان اُفت رونالدو را داد و صدرنشینی خود را به بارسلونا داد و حاال امیدهایش 
برای قهرمانی کمرنگ تر از پیش شده است. آمار خود گویای همه چیز است، از 
بین 55 گلی که کریس در فصل جاری زده، 32 گلش مربوط به 25 بازی در سال 
20۱۴ است )۱.2۸ گل در هر بازی( و میانگین گل های زده اش در سال 20۱5 

تنها 0.۸5 گل در هر بازی بوده است.
این روزنامه اسپانیایی دلیل اُفت رونالدوی پرتغالی را چندین عامل می داند، یکی 
از آنها مربوط به جدایی بهترین بازیکن جهان از نامزدش، ایرینا شایک است که 
تأثیراتش به وضوح در میدان دیده می شود. علت دیگر جشن تولد 30 سالگی 
کریس درست پس از شکست ۴ بر صفر رئال  در دربی مادرید بود که بارتاب 
خوبی در رسانه های اسپانیایی نداشت و طوری شد که رونالدو در واکنش به 

انتقادات گفت که تا پایان فصل مصاحبه ای نخواهد کرد.
عامل سوم هم به اتفاقات پس از بازی رئال برابر رایووایکانو برمی گردد و اینکه 
رونالدو از سوی هواداران هو شد، موضوعی که ناراحتی وی را به دنبال داشت. 
به این دالیل باید مشکل زانو درد و کمر درد ستاره پرتغالی رئال را هم اضافه 
کرد که حتی پس از پایان سوت بازی با یووه به حالت لنگان لنگان زمین بازی 

را ترک کرد.

خاویر ساال مارتین، از نزدیکترین دوستان پپ گواردیوال، در 
مصاحبه با اسپورت بیلد ادعا کرد که پپ قرارداد خود با بایرن 

را تمدید خواهد کرد.
 در طول یک ماه اخیر، شایعات زیادی در مورد قطع همکاری 
در  منچسترسیتی  به  پیوستنش  و  مونیخ  بایرن  با  گواردیوال 
رسانه های انگلیس و آلمان منتشر شده است اما این سرمربی 
موفق اسپانیایی، در نشست خبری بازی با بارسلونا، صراحتا 

گفت که او قصد ندارد بایرن را در پایان فصل ترک کند. 
خاویر ساال مارتین، از نزدیکترین دوستان گواردیوال، در همین 
رابطه به بیلد گفت:« پپ عالقمند نیست که در باشگاه هایی 
که پیشینه و تاریخچه غنی و پرافتخاری ندارند مربیگری کند. 
او به منچسترسیتی نخواهد رفت و اگر روزی قصد مربیگری 
در انگلیس را داشته باشد، ترجیح می دهد به منچستریونایتد، 
چیزی  چنین  حاضر  حال  در  ولی  برود  آرسنال  یا  لیورپول 

ممکن نیست. 
فان خال تا 20۱۷ و راجرز نیز تا 20۱۸  با یونایتد و لیورپول 
قرارداد دارند و ونگر نیز به نظر نمی آید که قصد جدایی از 
آرسنال را داشته باشد. به اعتقاد من، گواردیوال قرارداد خود با 
بایرن را تمدید خواهد کرد. همچنین او هرگز برای مربیگری 

به بارسلونا باز نمی گردد.« 
الزم به ذکر است که قرارداد فعلی گواردیوال با بایرن، تاجون 
سال 20۱6 اعتبار دارد. او در این فصل تنها موفق به کسب 

عنوان قهرمانی بوندسلیگا با بایرن شد.

جونینیو معتقد است که پوگبا باید از بین پیشنهاداتش بارسلونا 
را به عنوان تیم بعدی انتخاب کند.

جونینیو، هافبک اسبق لیون، بارسلونا را مقصدی ایده آل برای 
پل پوگبا می داند. هرچند گفته می شود که پاری سن ژرمن 
هم پیشنهادی ۸0 میلیون یورویی برای این بازیکن داده است. 
باشد  داشته  را  اش  توانایی  بارسا  اگر  گوید:  می  اما جونینیو 
که او را بخرد، عالی است. در بارلسونا سطح آندرس اینیستا 
کمی افت کرده است و این تیم می تواند با پوگبا برای سال 
ها به پیروزی و موفقیت ادامه دهد. با سبک بازی آن ها، یک 
3-3-۴، همه چیز ایداه آل است. در رئال مادرید اما او نیاز به 
زمان بیشتری برای هماهنگ شدن دارد. اگر من بودم بارسا را 

انتخاب می کردم و هرگز به فرانسه بازنمی گشتم.

قاتل رئال در لیگ قهرمانان اروپا:

 حقم نبود از سوی هواداران رئال مادرید »هو« شوم

ُافت رونالدو کار رئال را یک سره کرد

یوونتوس 16 جوزا در ورزشگاه المپيک برلين بازی فينال ليگ قهرمانان را برابر بارسلونا انجام خواهد داد. بارسلونایی كه این روزها در 
اوج آماده گی به سر می برد. مثلث مسی، نيمار و سوارز خطرناک ترین خط حملۀ جهان را تشکيل داده اند!

ACKU
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بر  هند  و  چین  وزیران  نخست 
تاکید  دوجانبه  مناسبات  گسترش 

کردند.
ان،  تی  پی  ای  شبکه  گزارش  به 
 Narendra( مودی  نارندرا 
Modi( نخست وزیر هند در سفر 
رفته  چین  به  روزه یی  دو  رسمی 
 Li( است. وی دیروز با لی ککیانگ
چین  وزیر  نخست   )Keqiang
در پکن دیدار و گفت وگو کرد. پس 
از این دیدار ، نخست وزیران چین 
حاضر  خبرنگاران  جمع  در  هند  و 
پاسخ  آنها  پرسشهای  به  و  شدند 

گفتند. 
نشست  این  در  چین  وزیر  نخست 
روند  گرفتن  سرعت  گفت:  خبری 
سبب  هند،  و  چین  شدن  مدرنیزه 
مضاعف  توان  با  موتوری  شود  می 
برای آسیا به وجود بیاید. اینکه قرن 
جدید، قرن آسیا باشد به این مسئله 
آیا چین و هند که  که  دارد  بستگی 
جهان  کشورهای  ترین  جمعیت  پر 
فایق  مشکالت  بر  بتوانند  هستند 
زمینه  در  خود  اهداف  به  و  بیایند 
مدرنیزه شدن و بهبود وضع زندگی 

مردمان خود دست پیدا کنند. ما وجود اختالفهایی 
بین چین و هند را انکار نمی کنیم. با وجود این، 
اختالفهای مان  از  بیشتر  بسیار  ما  مشترک  منافع 
است. هر دو طرف به اندازه کافی از خرد سیاسی 
و  مدیریت  را  اختالفها  این  تا  هستند  برخوردار 
کنترل کنند. ما اجازه نخواهیم داد این اختالف ها بر 

پیشرفت کلی دوستی مان تاثیر بگذارد. 
بر  دیدار  این  در  من  گفت:  نیز  هند  وزیر  نخست 
لزوم بازنگری چین در رویکردش درباره برخی از 
مسائل تاکید کردم که مانع از آن می شود ما بتوانیم 
به  کنیم.  را شکوفا  مشارکتمان  توان  کامل  طور  به 
نظر من، چین باید نگاه راهبردی و بلندمدت به این 
مناسبات داشته باشد. در گفت وگوهایمان دیدم که 
سران چین نیز به همین مسئله اعتقاد دارند. درباره 

حلی  راه  دنبال  به  که  کردیم  توافق  مرزی  مسائل 
قابل  طرف  دو  برای  که  باشیم  معقول  و  منصفانه 
قبول باشد. هر دوی ما بر تعهد شدید به هر کاری 
منطقه  در  آرامش  و  صلح  حفظ  برای  بتوانیم  که 

مرزی انجام بدهیم تاکید کردیم. 
نخست وزیران چین و هند این سخنان را پس از 
امضای بیست و چهار توافق نامه همکاری در حوزه 
های مختلف از جمله احداث راه آهن سریع السیر 
چین  غربی  جنوب  در  یوگا  دانشکده  تاسیس  و 
نخست  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  کردند.  مطرح 
مناسبات دو کشور  هند  وزیران جدید در چین و 
بهبود پیدا کرده است. هر دوی آنها قویترین رهبران 
شمار  به  اخیر  سال  چند  در  متبوعشان  کشورهای 

می روند.
دانشگاه  در  دیروز  مودی،  ناریندرا  همچنان، 

جمع  در  پکن  در   Tsinghua تسینگهوا 
دانشجویان و مسووالن و مقامات چینی حاضر شد 
نخست  اینکه  توجه  جالب  نکته  کرد.  و سخنرانی 
وزیر هند در این مراسم به زبان چینی سخن گفت. 
این دانشگاه معروف و  اینکه در  از  ابتدا گفت:  او 

مطرح جهان هستم بسیار خوشحال هستم. 
مودی سپس از حضاری که برای تشویق او ایستاده 

بودند پرسید: چینی حرف زدن من چطوره؟
سفر مودی به چین در فاصله کمتر از یک سال از 
آغاز مسوولیت وی درمقام نخست وزیر هند انجام 
روابط  شدن  گرم  دهنده  نشان  سفر  این  شود.  می 
رقابتهای  باوجود  که  است  هند  و  چین  کشور  دو 
مستمر و نظامهای سیاسی متفاوت ، به سمت بهبود 

مناسبات حرکت می کنند.

امریکا در خصوص  افزایش تنش میان چین و  در پی 
اعزام ناوهای جنگی و کشتی های جاسوسی این کشور 
امریکا  به  پکن  چین،  اختیار  تحت  جزایر  نزدیکی  به 
هشدار داد با اجرای تصمیم خود به تنش ها در منطقه 

شرق آسیا و اقیانوس آرام دامن نزند.
 وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( اخیرا اعالم کرد که قصد 
دارد به منظور اثبات آزادی کشتیرانی؛ ناوها و جنگنده 
که  کیلومتری جزایری  آبی ۱2  به حریم  را  های خود 

چین در آن در حال ساخت و ساز است، اعزام کند که 
این موضوع خشم چین را برانگیخته است.

امریکا  جنگی  های  کشتی  حضور  است  معتقد  چین 
همراه با تجهیزات جاسوسی در دریای جنوبی که تحت 
قلمرو پکن است، شرایط و ثبات منطقه را به خطر می 

اندازد.
همزمان با این واکنش، رسانه های گروهی چین نیز با 
انتشار مقاالتی یکپارچه، برنامه امریکا برای اعزام قوای 

انتقاد گسترده  مورد  را  دریای جنوبی  منطقه  به  نظامی 
قرار داده و تهدید کردند که این روند باعث رویارویی 

چین و امریکا در منطقه خواهد شد.
وزارت خارجه چین نیز با انتشار بیانیه ای هشدار داده 
است که این منطقه تحت حاکمیت چین است و نباید 
نزدیک  چین  به  متعلق  جزایر  و  آبها  به  ها  امریکایی 

شوند.
از سوی دیگر استرالیا با پشتیبانی از امریکا اعالم کرده 
است، ارتش این کشور باید از کشتیرانی آزاد در دریای 

جنوبی حمایت کند.
آزادی  از  حراست  بهانه  به  تا  است  درصدد  واشنگتن 
کشتیرانی در دریای جنوبی، ناو جنگی به منطقه اعزام 
این  دفاع  از سوی وزارت  اخیرا  این موضوع  و  نماید 

کشور نیز تایید شده است.
کرده  خاطرنشان  خود  بیانیه  در  چین  خارجه  وزارت 
زیر  دریا و هوا  از  را  منطقه  تمامی تحوالت  ما  است، 
نظر داریم و نمی گذاریم کسی امنیت ملی چین را به 

خطر بیاندازد.

این بیانیه تاکید می کند، چین قاطعانه هر تدبیری را که 
الزم باشد برای حراست از تمامیت ارضی خود اتخاذ 

خواهد کرد.
امریکا اما مدعی شده است که چین نمی تواند خود را 

حاکم بالمنازع این منطقه بداند.
این کشور افزوده است، به گشت زنی در اطراف مجمع 
از  کشور  چندین  منازعه  مورد  که  »اسپراتلی«  الجزایر 

جمله چین در دریای جنوبی است، ادامه می دهد.
جنوبی  دریای  در  ها  کشتی  عبور  گذرگاه  »اسپراتلی« 
است و ارزش تجارت این منطقه به 5 هزار میلیارد دالر 

در سال می رسد.
واکنش چین در خصوص اقدام اخیر امریکا در حالی 
خارجه  امور  وزیر  کری«  »جان  که  گیرد  می  صورت 
شود  پکن  شهر  وارد  )شنبه(  امروز  است  قرار  امریکا 
اقتصادی و راهبردی مربوط به دو  تا در نشست های 

کشور شرکت کند.
پیش بینی می شود مقام های چین اعتراض خود را به 

تصمیم اخیر امریکا به وی ابالغ کنند.

نخست  وزیر چین در کنفرانس مشترک با نخست وزیر هند:

»قرن آسیا« به همکاری چین و هند بسته  گی دارد

در پی اعزام ناوهای جنگی امریکا به نزدیکی جزایر تحت اختیار چین

پکن به واشنگتن هشدار داد

حملۀ گستردۀ پاکستان 
بر آخرین پایگاه طالبان

این کشور  ارتش  اند که  پاکستان و مردم محل گفته  مقامات 
برای  را  یی  »گسترده«  و جنوب حمله  از شمال  روز جمعه، 
بیرون کشیدن طالبان از آخرین پایگاه شان در منطقه وزیرستان 

شمالی به راه انداخته است.
تنگه های مملو از جنگلزار دره شوال پاکستان پر از مخفیگاه 
های طالبان است و خود این دره راه قاچاقی اصلی به افغانستان 

می باشد.
چهار منبع استخباراتی به رویترز گفته اند که جت های جنگی 
پاکستانی در ساعات اول صبح بمباران را آغاز کرده اند و بین 

شش تا ۱5 جنگجو را کشته اند.
یک مقام حکومتی که به دلیل اجازه نداشتن برای صحبت در 
مورد عملیات نظامی از ذکر نامش خودداری کرد، گفته است 
که »این حمله گسترده علیه جنگجویان طالبان و متحدان شان 

در کوه های شوال می باشد.«
تا ماه جون که ارتش پاکستان لشکرکشی اش را به این منطقه 
وزیرستان  همه  کنترول  تقریبًا  پاکستانی  طالبان  داد،  انجام 
شمالی را در دست داشتند. تاهنوز هم طالبان به کنترول شان 
بستری  را همچون  منطقه  آن  و  ادامه می دهند  دره شوال  بر 
استفاده  مورد  پاکستان  ارتش  علیه  حمالت  اندازی  راه  برای 

قرار می دهند.
عین  دارای  و  اند  افغانستان  طالبان  متحد  پاکستانی  طالبان 
ایدیولوژی جهادی می باشند،...                    ادامه صفحه 6

سلفی دو نخست وزیر
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