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تاریخ

امنیتی  نیروهای  با اشاره به چالش های  وزارت داخله 
در سال  پیش رو می گوید که 1394 سال مرگ طالبان و 

تروریستان خواهد بود.
به  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق   
خبرگزاری جمهور گفت: گروه های تروریستی تالش 
این  اما  دهند،  گسترش  را  فعالیت های شان  تا  دارند 
فعالیت ها به هر سطحی که باشد، نمی تواند نیروهای 

امنیتی را تحت تاثیر قرار دهد.
مردم  میان  در  امنیتی  نیروهای  افزود،  صدیقی  آقای 
افغانستان جاگرفته اند، اما گروه های دهشت افگن در 

میان مردم جا ندارند.
جاری،  سال  گفت،  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
افغانستان است.  امنیتی  سال پر چالش برای نیروهای 

تحرکات تروریستان در این سال بیشتر خواهد شد؛ اما 
توان و ارادۀ قاطع برای مبارزه با طالبان داریم.

او گفت که سال 94، فصل مرگ گروه های تروریستی 
نیز خواهد بود.

در همین حال، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع 
باشد،  موجود  تهدید  جایی که  هر  در  می گوید،  ملی 
اندازی  راه  را  گسترده یی  عملیات  ملی  دفاع  وزارت 

خواهد کرد.
آقای وزیری گفت که سطح تهدیدهای در حدی نیست 
که نگرانی ها را در میان مردم افغانستان به وجود آورد.
اکنون،  همین  مي گوید  ملي  دفاع  وزارت  سخنگوي 
رفع  براي  ارتش  نیروهاي  گسترده  عملیات هاي 

تهدیدها در اکثر والیت هاي افغانستان جریان دارد.
توسط  گیرد،  شكل  تهدید  که  هرآنجایي  گفت  او 

نیروهاي امنیتي، رفع خواهد شد.
امنیتی در سراسر کشور  هم اکنون، عملیات نیروهای 
جریان دارد. به ویژه در والیت کندز در شمال شرق 
کشور تلفات سنگینی بر طالبان وارد کرده اند. همچنان 
نیروهای  که  می رساند  غزنی  والیت  از  ها  گزارش 
اند که در سیزده  به ولسوالی هایی مسلط شده  امنیتی 

سال گذشته از کنترل دولت خارج بود. 
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پاکستان روز پنجشنبه خشونت  های کنونی در افغانستان 
این کشور  در  از روند صلح  بر حمایت  و  را محكوم 

تأکید کرد.
تسنیم اسلم سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان این 
اظهارات را در پاسخ به...                  ادامه صفحه 6

صدها کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر در کابل، در اعتراض 
به بیكاری و شرایط نامناسب کار راهپیمایی کردند.

این کارگران می گویند بیكاری در افغانستان در افزایش است و 
ارایه  این کشور  اتحادیه کارگران  آماری که مسووالن  بر اساس 
کرده اند، در حال حاضر 1۲ میلیون نفر واجد شرایط کار در این 

کشور زندگی می کنند که ۶۰ درصد آنها بیكارند.
معروف قادری، رییس این اتحادیه گفت: »میلیون ها جوان بیكار 
داریم. جوان های تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده از بیكاری رنج 
می برند و به کارهای شاقه تن می دهند.«...            ادامه صفحه 6

پاکستان:
عالقۀ خاصی به صلح و ثبات 

در افغانستان داشته  ایم

اعتراض صدها کارگر در روز جهانی کارگر در کابل:

کـار ایجـاد کنیـد

جنگ در قندوز حدود 2 هزار خانواده را آواره کرد
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هشدار از کاهش کمک های 
نـهادهای بین المللـی به پروسـۀ انتخابـات

صفحه 6

صفحه 3

انتخاباتی،  اصالحات  در  تأخیر 
UNDP را نگران ساخته است. 
قوی  ارادة  كه  اند  فهمیده  آنان 
برای آوردن اصالحات وجود ندارد 
خود  كمک های  كاهش  با  آنها  و 
وارد  را  الزم  فشار  اند  خواسته 
بیشتری  جدیت  حکومت  تا  كنند 
برای آوردن اصالحات داشته باشد

یا   ) پی  .دی.  ان   . UNDP)یو 
ملل  توسعه  و  پیشرفت  برنامۀ 
متحد  50 درصد از كمک هایش  به 
كاهش  را  انتخاباتی  كمیسیون های 

داده است. 

ACKU



نورالحق علومی وزیر داخلۀ افغانستان در سفر 
مطرح  تازه یی  سخنان  قندوز،  ناآرامِ  والیت  به 
کرد که پیش از این، بسیاری از دولت مردان از 
گفتِن آن ها اجتناب می ورزیدند. آقای علومی در 
سخنان خود، در این شهری که گفته می شود در 
آستانۀ سقوط به دست مخالفان قرار داشت، به 
دوستان و دشمنانی اشاره کرد که در ناامن سازی 
کشور دخیل اند. آقای علومی گفت که »جنوب 
را دشمناِن افغانستان که نه نظام را قبول دارند و 
نه هم قانون اساسی را، ناامن ساخته اند و شمال 
نظام  اساسی و هم  قانون  ما که هم  را دوستاِن 
را قبول دارند، به میدان جنگ تبدیل کرده اند«. 

رسانه ها  که  نشود  گفته  بعداً  اگر  سخنان  این 
مهم ترین  به  کرده اند،  نادرست  تعبیر  آن ها  از 
افغانستان در سیزده سال گذشته  معضل دولت 
می پردازد. اساِس این نوع انارشی و هرج ومرِج 
خود  بقای  برای  پیشین  دولت مرداِن  را  داخلی 
آن  ریاست جمهوری  فعلِی  ارگ  و  کردند  آغاز 

را ادامه می دهد. 
طرح بسیار ساده است و حتا وزیر داخلۀ کشور 
افراد  این  نام های  می توانست  می خواست،  اگر 
است  ساده  دلیل  این  به  طرح  کند.  ذکر  هم  را 
افرادی  می دهد  نشان  آن،  چیدمان  نوع  که 
قدرت  سراِن  با  نزدیک  رابطۀ  که  مشخص 
قدرت هایی  چنان  به  مناطق  برخی  در  دارند، 
تبدیل شده اند که نمی توان جلوشان را به وسیلۀ 
به  که  افراد  این  قانون مداری سد شد.  و  قانون 
مستقیمًا  اند،  مشهور  هم  محلی  قدرت مندان 
و  پول  افغانستان  در  قدرت  اصلی  مراکز  از 
که  افرادی  برابر  در  و  می کنند  دریافت  سالح 
قرار می گیرند.  دارند،  به وضعیت  انتقادی  نگاه 
نمونه های روشِن آن را می توان در سیزده سال 
مثال های  حتا  و  بود  شاهد  وفور  به  گذشته 

مشخصی در این مورد ارایه کرد. 
دست  از  چه گونه  کشور  غرب  در  هرات 
اسماعیل خان والی این شهر بیرون کشیده شد؟ 
در  زمان  آن  در  اسماعیل خان  با  که  کسانی  آیا 
حال جنگ بودند، رابطۀ نزدیک و مستقیم با ارگ 
مدارِک  و  شواهد  نداشتند؟  ریاست جمهوری 
شیندند  اطراف  جنگ  که  دارد  وجود  فراونی 
در  حلقات  برخی  سوی  از  اسماعیل خان  علیه 
این  می شد.  مدیریت  و  رهبری  دولت  داخل 
با راه اندازی جنگ توانستند اسماعیل خان  افراد 
را از صحنه بیرون کنند، اما طرح شان برای دیگر 

شخصیت های بانفوذ مردمی هم چنان ادامه پیدا 
کرد.

به راه  نیز  افغانستان  شمال  در  دقیقًا  طرح  این   
افتاد و تالش هایی آغاز شد که والی مقتدر بلخ 
خارج  صحنه  از  توطیه ها  این گونه  به وسیلۀ  را 
کنند. شاید آقای علومی به مدارک و اسناد الزم 
نیز دست پیدا کرده باشد؛ چون در روزهای اخیر 
می یافت،  افزایش  کشور  در شمال  ناامنی ها  که 
افرادی در  از  از حضور یک تن  شاهدان عینی 
تیم  با  نزدیک  رابطۀ  که  می گفتند  سخن  محل 
ارگ دارد و در حال مسلح سازی و ملیشه سازی 
دلیل  به  افراد  این  است.  بوده  کشور  شمال  در 

این که چهره های پنهان و ناشناخته نیستند، نباید 
افراد  این  شوند.  معرفی  پنجم  ستون  عنوان  به 
ابزارهای دسِت ارگ اند که همواره برای رسیدن 

به هدف های آن، مورد استفاده قرار گرفته اند. 
خود  سخناِن  در  دیگری  نقطۀ  به  علومی  آقای 
نیز اشاره داشت و آن، عدم توان مندی نیروهای 
نیز  این موضوع  پولیس در شمال کشور است. 
رابطۀ نزدیک و تنگاتنگ با مسالۀ نخست دارد. 
باید  کشور  داخلۀ  وزیر  عنوان  به  علومی  آقای 
شمال  در  قدرت مند  افراد  موجودیت  که  بداند 

نیز  امنیتی کشور  نیروهای  سبب شده است که 
نتوانند از پِس وظایِف خود بیرون شوند. پولیس 
زمانی می تواند به وظایِف خود عمل کند که از 

پشت جبهه مطمین باشد. 
پی  در  نظام  دوستان  عنوان  به  افرادی  وقتی 
روحیۀ  شک  بدون  اند،  کشور  ناامن سازی 
پلیس و نیروهای امنیتی نیز روحیۀ بازدارنده و 
خنثاکننده نخواهد بود. سیاسِت »تفرقه بینداز و 
حكومت کن«ِ نظام در سیزده سال گذشته شاید 
در برخی مقاطع برای قدرت طلبان امتیازهایی در 
پی داشته است، اما با گذشِت زمان ثابت شده که 
این قدرت ها می توانند به همان ابزارهایی تبدیل 
شوند که زمانی علیه خودشان مورد استفاده قرار 

گیرند. 
بیرون  هدف  به  داخلی  ملیشه سازی  سیاست 
دست  ابزار  می تواند  سیاسی،  مخالفان  کردن 
استخباراِت بیگانه قرار گیرد و هر زمانی که این 
قدرت ها به امكانات و پول های شان دست پیدا 
نكنند، عماًل وارد معامله با کشورها و نیروهای 
دشمن شوند. دولت افغانستان وظیفه دارد که به 
بقای خود  فكر  به  تنها  اگر  چنین سیاستی حتا 
سیاست  آن،  جای  به  و  دهد  پایان  هست،  هم 
واقع گرایانه را در پیش گیرد. این سیاست دقیقًا 
ذهن  به  را  سابق  شوروی  در  استالین  سیاست 
ایجاد   به  دیگر  در کشورهای  که  می کند  متبادر 
وسیلۀ  به  را  یكی  تا  می پرداخت  حزب  دو 

دیگری تهدید کند و یا از میان بردارد.
ایجاد دو شاخه از یک حزب در افغانستان که به 
آرمان های شوروی سابق باور داشتند، برخاسته 
از سیاست های رهبراِن دولت شوروی بود و به 
آن ها  از  بودند،  شده  طراحی  که  اهدافی  همان 
استفاده صورت گرفت. ارگ ریاست جمهوری 
همین  از  گذشته  سال  سیزده  در  نیز  افغانستان 
به  دیگران  کردِن  وادار  و  تهدید  برای  سیاست 

فرمان برداری از خود توسل جست. 
ناامن سازی کشور اگر بخشی از سیاسِت طالبان 
سیاست  از  بخشی  بود،  منطقه  کشورهای  و 
دولت مرداِن کشور نیز به شمار می رفت. سخنان 
آقای علومی از این جهت اعتبار دارد که پرده از 
روی یكی دیگر از واقعیت های قدرت در کشور 
از  قدرت طلبان  که  می دهد  نشان  و  برمی دارد 
چه ابزارهای شرم آوری علیه مردمِ خود استفاده 

می کنند.  
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خاموشانه یی  شكِل  به  کشور  در  اوضاع  روزها،  این  در 
شده  ناامنی  جدیِد  مرحلۀ  وارد  کشور  و  شده  دگرگون 

است.
آن چیزی  دربارۀ  کنون  تا  منابع رسمی  که  گزارش هایی 
در  در حكومت،  که حلقاتی  دارد  آن  از  نشان  نگفته اند، 
تالش انتقاِل جنگجویاِن خارجی به شمال افغانستان اند و 
این انتقال دادن ها به هدف کشاندِن جنگ به شمال و ناامن 

کردِن آسیای مرکزی صورت می گیرد. 
 جنگ قندوز و بدخشان هم نشان داد که تعداد زیادی 
از اتباع خارجی در این دو والیت کشته شده اند که این 
خود سوال هایی را مبنی بر چگونه گی انتقاِل این نیروها 
به شمال مطرح می کند؛ زیرا به گونۀ واضح از انتقال یافتِن 

جنگ جویاِن خارجی به شمال سخن می رود. 
و  داده  انتقال  شمال  به  را  افراد  این  کسانی  چه  این که 
اما  نیست؛  معلوم  علنی  و  رسمی  گونۀ  به  می دهند، 
جابه جایِی این نیروها در یک پروژۀ کالن، بدون همكاری 
نیروها و حلقاِت تعبیه شده در نهادهای امنیتی نمی تواند 
توجه  با  نظام  رأس  که  وقتی  به خصوص  شود.  انجام 
کند،  جلوه  غیرمطمین  شده،  نشر  که  گزارش هایی  به 
برداشت ها و تحلیل ها نیز گسترده تر و عمیق تر از واقعیت 

رخ می نماید. 
از  جنگ  کردِن  دور  به خاطر  پاکستان  دیگر،  طرف  از 
شماِل  به  جنگ  که  می کند  تالش  خودش  مرزهای 
آسیای  کردِن  نا امن  پروژۀ  و  شود  کشانده  افغانستان 
میانه نیز در دسِت آن کشور است که از دَرِک آن، سود 
سرشاری به دست می آورد و این سود سرشار، پاکستان را 

تشویق به اجرای این پروژه می کند. 
به عبارت دیگر، نا امن کردِن آسیای میانه شامل برنامه یی 
و  دارند  دست  در  بزرگ  قدرت های  برخی  که  می  شود 
آن را از طریق پاکستان انجام می دهند. پاکستان هم بدون 
دارد  افغانستان  امنیتِی  نهادهای  داخل  در  حلقاتی  شک 
استخدام  پروژه اش  تطبیق  برای  پول  برابر  در  را  آنان  و 

می کند.
البته نیروهای بی کار و بی انگیزه، در محالت نیز در برابر 
پول به عنوان ابزار در بازی ها قرار می گیرند و زمینه ساز 
بدون  و  می باشند  منطقه  هر  در  دیگِر جنگ و خشونت 
شک شمال هم عاری از این معضل در کنارِ دیگر عوامل 

نیست. 
پروژه های  تطبیق  بستر  عنوان  به  افغانستان  گرفتن  قرار 
این چنینی، کشور را به یک نقطۀ سرطانی و مزمن برای 
منطقه تبدیل خواهد کرد و سال های سال این کشور در 
میدان جنگ و نبرد قدرت ها، شدیدتر از گذشته ُخرد و 

خمیر خواهد شد.
و  اتفاق ها  این همه  از  امنیتی  ما  نهادهای  رو،  هر  به 
اختیار  سكوت  آن،  برابر  در  اما  نیستند؛  ناآگاه  برنامه ها 
ریِش  زیر  نامی  هر  به  جنگی  نیروهای  وقتی  کرده اند. 
نهادهای کشفی و امنیتِی ما به شمال انتقال داده می شوند، 
سوال های بسیار درشتی مطرح می شود. از جمله این که: 
»آیا واقعًا این نیروها خبر ندارند و یا در برابر آن سكوِت 

استراتژیک کرده اند؟«
بدون شک سكوت کردن در این زمینه ها، از سیاسی بودن 
می کند؛  حكایت  شمال  به  جنگ  انتقال  بودِن  رسمی  و 
دلیر  افسران  و  کارمندان  سربازان،  که  زمانی  در  آن هم 
این وطن، عاشقانه برای دفاع از کشور و مردم شان جان 
می دهند؛ اما گروه های دیگری از درون نظام دشمنان را در 
برابر این فرزنداِن فداکار قرار می دهند و حمایت می کنند. 
از این  رو، امنیت ملی کشور باید به عنوان یک نهاد معتبر، 
به شمال  پیشین  القاعدۀ  و  امروز  داعِش  انتقال  زمینۀ  در 
و دیگر نقاط امن کشور و سربازگیری از میان مردم، به 
مردم افغانستان معلومات دهد و پیش از معلومات، باید 
به هر شكِل ممكن جلو آن را بگیرد. زیرا اندکی غفلت و 
بی توجهی در این زمینه می تواند افغانستان را به بحرانی 
بكشاند که برآمدن از آن، نیم قرن دیگر را در بر خواهد 

گرفت. 

افغانستان قربانِی
 چـه خـواهـد شـد؟

سیاست ملیشه سازی داخلی 
مخالفان  كردن  بیرون  هدف  به 
دست  ابزار  می تواند  سیاسی، 
هر  و  گیرد  قرار  بیگانه  استخباراِت 
زمانی كه این قدرت ها به امکانات و 
پول های شان دست پیدا نکنند، عمالً 
نیروهای  و  كشورها  با  معامله  وارد 
افغانستان  دولت  شوند.  دشمن 
وظیفه دارد كه به چنین سیاستی حتا 
اگر تنها به فکر بقای خود هم هست، 
سیاست  آن،  جای  به  و  دهد  پایان 
این  گیرد.  پیش  در  را  واقع گرایانه 
استالین  سیاست  دقیقاً  سیاست 
متبادر  به ذهن  را  در شوروی سابق 
به  دیگر  كشورهای  در  كه  می كند 
ایجاد  دو حزب می پرداخت تا یکی را 
به وسیلۀ دیگری تهدید كند و یا از 

میان بردارد

ACKU



علی امیری، استاد دانشگاه و مؤلف كتاب »خرد 
آواره«

 
منِع  بر  مبنی  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اخیر  اقدام 
توزیِع برخی کتاب ها و منِع اشتراک شان در نمایشگاه 
»خرد  من  کتاِب  جمله  از  تهران،  کتاب  بین المللی 
آواره«، بی تعارف تحقیرکننده بود. این که یک کمیسیوِن 
مجهول الهویه که نه نامِ اعضای آن را کسی می داند، نه 
امالی شان درست است، نه در آن نظر کذایِی خود یک 
نوشته  »کتوب«  را  کتاب ها  دارند،  صحیح  جمله بندی 
می کنند و بعد به کتابی در مورد ابن سینا و فارابی نظر 
می دهند، به مسخره ترین شكل ممكن به خود جرأت 
می دهند که صالحیِت کتاب را از لحاظ »قابل توزیع« 
و »غیر قابل توزیع« بودن تشخیص دهند؛ آخرین حِد 
تحقیر است. این بازی مضحک  و مسخره و آکنده از 
بالهت و حماقت، چیزی جز اهانِت آشكار و عمدی 
این  نیست.  انسانیت  دانایی، فرهنگ و  قلم،  به کتاب، 
دشمنی نیست، خوار کردن و اهانت کردن است، آّن هم 
به مبتذل ترین شكل آن. هدیه یی است از باری جهانی 

به اهل کتاب نكبت زدۀ این جامعه. 
مجلس  در  خود  نطِق  در  که  وقتی  جهانی  باری 
نماینده گان گفت که »فارسی را به دری ترجمه می کند«، 
دچار هراس شدم. اگر او نمی داند که فارسی و دری 
یكی است هم وحشتناک است)چون چه وحشتی باالتر 
و  می داند  اگر  و  به دست جاهل(؛  فرهنگ  از سپردن 
دانسته برای جلب رضایت و حمایت گروه های فشار 
وحشتناک  هم  است  بافته  یاوه هایی  چنین  بی فرهنگ 
است)چون چه بی تعهدی یی باالتر از این به فرهنگ(.  
باری،  باری جهانی در همان هفتۀ اول چهرۀ فرهنگی 
خود را نشان داد. آن کمیسیون معلوم الحال که در هر 
سطر نوشتۀشان کمتر از دو اشتباه برای شان کسر شأن 
محسوب است، سر جای خود، من با قاطعیت می گویم 
که شخص باری جهانی مطلقًا نمی داند که مسالۀ من 
از  گفته ام.  من چه  و  بوده  آواره« چه  »خرد  کتاب  در 
امریكا  صدای  رادیو  پشتوی  بخش  نطاقی  میز  پشت 
فرهنِگ  وزارت  میز  پشت  کذایی  رأی  با  و  برخاستن 
جهانی  باری  برای  نشستن،  جهان  کشور  فاسدترین 
و امثاِل او آسان است، ولی خواندن و فهمیدِن »خرد 
آواره« نه تنها برایش آسان نیست که مطلقًا محال است. 
اما چون جهل، سرنوشت علم را تعیین می کند، جهانی 
ملی  »ارزش های  را مخالف  آواره«  بی محابا »خرد  هم 
ما« خوانده و به حكم »غیر قابل توزیع« بودن محكوم 
به  را  این سبک سری  نمی توان مسوولیِت  است.  کرده 
از شترچرانی  بیشتر  آن کمیسون کذایی که صالحیتی 
با  آواره« دو سال پیش  داد. کتاب »خرد  تقلیل  ندارد، 
مجوز وزارت اطالعات و فرهنگ در داخل کشور نشر 
شده و هیچ گونه مشكل قانونی ندراد. دشمنی با کتاب 

فرهنگ جدید،  وزیر  جهانی،  باری  که  است  تحفه یی 
در آغازین روزهای کار خود به جامعۀ فرهنگی کشور 
داده است و مسوولیت این اقدام تبه کارانه مستقیمًا به 

عهدۀ اوست. 
به لطف حاکمیت دیرپای »باری جهانی ها« بر فرهنگ 
یک  در  که  دیری ست  اکنون  سرزمین،  این  ادِب  و 
بیغوله و برهوِت فرهنگی زنده گی می کنیم. عالی ترین 
آریانا  دایرۀالمعارف  همان  ما  فرهنگِی  محصوالت 
)ارگان علمی رسمی کشور( و اطلس اتنوگرافی اقوام 
در  آریانا  دایرۀالمعارف  اول  جلد  در  است.  افغانستان 
مدخل ابن رشد نویسندۀ مجهول الهویه و معلوم الماهیۀ 
آن، ابن رشد را کسی خوانده بود که »آثار ارسطو را 
ترجمه  عربی  به  خودش  کتاب های  و  کرده   ترجمه 
پشتو  به  رشد  این  نویسنده  نظر  به  است«)البد  شده 
است!!!(؛  شده  ترجمه  عربی  به  که  بوده  کرده  نوشته 
در مدخل ابن سینا، کتاب اشارات ابن سینا را ترجمه 
ابن عربی را که عارفی  قرن ششم در  خوانده بود و 
اندلس است، شاگرد محقق حلی )فقیه شیعی قرن هفتم 
کتابی  را  خلدون  ابن  مقدمۀ  و  بود  دانسته  عراق(  در 
»در تاریخ بربر« قلمداد کرده بود، و خزعبالتی از این 
دست که در خورجین هیچ شعبده باز و معرکه گیری، 
یافت نمی شود. آن شاهكار که در آن نادانی و بی خردی 
با بودجۀ ملی چاپ و نشر شد،  فراوان آمده است و 
ویرایش  تنویر  حلیم  محمد  است.  توزیع«  »قابل 
امانت داری  با  را  معنوی  مثنوی  از  عبدالكریم سروش 
خود  نامی  نام  به  نقطه،  یک  حتا  تغییر  بدون  و  کامل 
نشر کرد، البد کارِ خیلی هم »موافق با ارزش های ملی 
ما« انجام داد. اما نوشتن دربارۀ فارابی و ابن سینا و ابن 
این  است.  ما  ملی  ارزش های  مخالِف  غزالی،  و  رشد 
و  قلم  اهل  تحقیر  فرهنگ،  با  دشمنی  چیزی جز  کار 
عقده در برابر کتاب و دانایی نیست. من نه به وجدان 
و انصاِف کسی اعتماد دارم، نه به دلواپسی شخص یا 
نهادی به علم و فرهنگ باوردارم و نه به اجرای عدالت 
که خاطیاِن تبه کار را به سزای عمل ننگین شان برساند، 
امیدوارم. این یادداشت را صرفًا به منظور نشان دادن 
نوشتم.  فرهنگ  انحطاط  عصر  در  زنده گی  نكبت های 

 Edward Estlin(کمنیز استلین  ادوارد 
بیستم،  سدۀ  امریكایی  شاعر   ،)Cummings
ماست.  کنونِی  وضع  مناسب  سخت  که  دارد  شعری 

تكه یی از آن را می آورم و سخن را ختم می کنم:
هنگامی که درخت بلوط از درخت غان

رخصت می طلبد میوه دان را
و دره ها دهن گشوده اند به سر زنش کوه های بلند-

و زمستان بهار را به ویران گری متهم می کند
دون  انسان  نكردنی:  باور  آن  به  می آوریم  ایمان  آنگاه 

حیوان. 
عبدالباری جهانی، نطاق سابق رادیو صدای امریكا)بخش 
پشتو( و وزیر فرهنگ جدید دولت وحدت ملی، همان 
بشارت دهندۀ »باور نكردنی ها« است. با این اقدامِ او، من 
به آن چه باور نكردنی است، ایمان آورده ام. هیچ چیز ما 
را شتابان تر از این گونه اقدامات، به طرف »انسان دوِن 
قضایا  به  منصفانه تر  اگر  البته  نمی راند.  پیش  حیوان«  
سال  در  نمی رود.  هم  انتظار  این  جز  چیزی  بنگریم، 
1998 که مال عمر امارت کمیک ـ تراژیِک خود را در 
قندهار اعالم کرد، باری جهانی یكی از روشن فكرانی 
بود که به دیدار این امیرالمؤمنین تک چشم در قندهار 
افغانستان  در  طالبان  که  رفت و در مدت شش سالی 
سرگرم قتل عامِ انسانی و فرهنگی بودند، باری جهانی 

سطری  نیم  ملی«  »افتخار  و  کشور  نامدار  نویسنده 
اکنون  و  ننوشت.  تباهی ها  و  جنایت ها  این  شرح  در 
نیز که از کاخ فاخر فرهنگ و ادِب این سرزمین جز 
ویرانه یی برجای نیست، و قرار است با ترجمه کردن 
چه  شود،  ویران تر  بازهم  ویرانه  این  دری  به  فارسی 
مرحوم  قول  به  جهانی؟!  باری  از  بهتر  فرهنگی  وزیر 
سینا  بوعلی  کوه  در  »خرس  هزاره  کاتب  فیض محمد 
جهانی  باری  اگر  کنونی  فرهنگی  برهوت  در  است«. 
چه  نخواند،  خود«  ملی  ارزش های  »مخالف  را  کتاب 
بخواند؟... به هر حال، باری جهانی به اقتضای سرشت 
با  دشمنی  البد  فرهنگ،  از  خود  برداشِت  و  برنامه  و 
کتاب و رفتارهای تحقیرآمیز را برای خود حق مسلم 
می داند. اما نباید از یاد برد که فرهنگ ویراِن ما چون 
خاکستر،  و  خاک  میان  از  روزی  گرفته  آتش  ققنوس 
لكن  گشود،  خواهد  بال  سرزنده،  و  چابک  و  جوان 
سرنوشِت کتاب را به دست کسانی که صالحیت شان 
بیشتر از شترچرانی نیست، سپردن رسم بدی ست که 
عبدالباری جهانی ضرب  نام  به  آن  ناخواه سكۀ  خواه 

شده و به یادها خواهد ماند. 
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ایـمان بـه بـاورنکـردنـی
واکنشی به اقدام اخیر وزارت اطالعات و فرهنگ

یو  اداره  كه  می گوید  انتخابات  كمیسیون  سخنگوی 
انتخابات را  نمی تواند پول كمیسیون  .ان. دی پی، 

كم كند.
در  كه  است  شده  مطرح  آن  از  بعد  اظهارات  این 
درصدی  پنجاه  كاهش  از  رسانه ها  پسین  روزهای 
كمک های نهادهای بین المللی به كمیسیون انتخابات، 

گزارش داده بودند.
برنامۀ  یا   ) پی  .دی.  ان   . UNDP)یو  گزارش ها  بنیاد  بر 
پیشرفت و توسعه ملل متحد  5۰ درصد از کمک هایش  به 

کمیسیون های انتخاباتی را کاهش داده است. 
این تصمیم به خاطر نیامدن اصالحات در نهادهای انتخاباتی 
گرفته شده است. اما تا هنوز جزییات کامل آن روشن نیست.
اما نور محمد نو،  سخنگوی کمیسون انتخابات در گفت وگو 
با روزنامۀ ماندگار گفت که UNDP در موقفی نیست 

تا بودجۀ برگزاری انتخابات را کم و یا زیاد کند.
او گفت که این نهاد پلی میان ۲۲ کشور کمک کننده به پروسۀ 

انتخابات و کمیسیون انتخابات است.
به   UNDP که  گفت  انتخابات  کمیسیون  سخنگوی 
خاطر گزارش دهی به کشورهای کمک کننده مسوول است و 
تنها مراجع کمک کننده هستند که تصمیم کاهش و یا افزایش 

کمک به پروسۀ انتخابات را می گیرند. 
مسووالن  انتخایاتی،  اصالحات  کمیسون  در  مسوالن  .اما 
و  بسته  چشم  نظرهای  اظهار  به  را  انتخابات  کمیسیون 

چشم پوشی از واقعیت های موجود متهم کرده می گویند:
و  گرفته   UNDP توسط  انتخابات  پروسۀ  به  کمک ها 
سامان داده می شود. از این رو، این اداره به خاطر  پاسخ گویی 

به کشورهای کمک کننده، این تصمیم را گرفته است.

توسعه  و  پیشرفت  برنامه  یا   UNDP رسانه های  دفتر 
ملل متحددر کابل گفته اند که آنان جزییات کاهش کمک ها 
تا روز یكشنبۀ همین هفته روشن  انتخابات را  به کمیسیون 

می کنند. 
در همین حال، نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات 
به ماندگار گفت که آنان طرحی را به آدرس ریاست جمهوری 
قرار  انتخابات  برگزاری  راه  فرا  که  را  موانعی  و  فرستاده اند 
دارد،  با حكومت در میان گذاشته اند و امكاناتی را که برای 
برگزاری انتخابات پارلمانی نیاز دارند نیز مشخص کرده اند.

اما تا هنوز دولت در این زمینه کاری انجام نداده است.
صدیق اهلل توحیدی معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی 
با اشاره به هشدار UNDP می گوید: تأخیر در اصالحات 
انتخاباتی، UNDP را نگران ساخته است. آنان فهمیده 
اند که ارادۀ قوی برای آوردن اصالحات وجود ندارد و آنها با 
کاهش کمک های خود خواسته اند فشار الزم را وارد کنند تا 
حكومت جدیت بیشتری برای آوردن اصالحات داشته باشد.
سازمان  حمایت  بدون  می کند:  نشان  خاطر  توحیدی  آقای 
ملل متحد و جامعۀ جهانی از پروسۀ انتخابات، برگزاری هر 
افغانستان  دولت  چون  است؛  محال  افغانستان  در  انتخاباتی 

هزینۀ پرداخت مخارج انتخابات را ندارد. 
به  کمیسیون،  این  کار  نشدن  شروع  به  پیوند  در  توحیدی، 
از جانب  و روشن  دلیل صریح  هیچ  ماندگارگفت:  روزنامۀ 
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  کار  نشدن  شروع  برای  حكومت 

انتخاباتی ارایه نمی شود.
او گفت: با وجود این که بیشتر از یک و نیم ماه از اعالم این 
افتتاح شده و نه هم  کمیسیون گذشته، اما تا هنوز نه رسمًا 

مكان کارشان مشخص است.«

معاون کمیسیون ویژۀ اصالحات انتخاباتی می گوید: تا حال 
دولت  از  بخشی  یک  همین که،  می شود  زده  حدس  آنچه 
وحدت ملی یا عالقه یی برای واردکردن اصالحات در نظام 
مسأله  این  به  تأخیر  و  تأنی  با  این که  یا  و  ندارد  انتخاباتی 

می پردازد.
معاون کمیسون ویژۀ اصالحات انتخاباتی خطاب به رهبران 
کار  باید  زودتر  چه  هر  که  می گوید  ملی  وحدت  دولت 
سلیقه یی جداً  نفوذ  اعمال  از  و  کنند  آغاز  را  کمیسیون  این 
اصالحات  ویژۀ  کمیسیون  پیشنهادات  و  شود  خودداری 
به  انتخابات  کمیسیون  تا  کنند  اجرا  و  بپذیرند  را  انتخاباتی 
عنوان یک مرجع ملی و بی طرف اعتبار خود را به دست آورد 

و مردم در انتخابات پیش رو سهم بیشتر بگیرند.
کمیسیون  پیشین  رییس  رادفر  حشمت اهلل  حال،  این  در 
انتخابات می گوید: سازمان های جهانی  رسانه های کمیسیون 
چه  سیاسی  رهبران  که  نمی مانند  سیاسی  اجنداهای  منتظر 
پیش بینی  قابل  تهدید  این  ابتدا هم  از  انجام می دهند؛  کاری 
بود که اگر اصالحات صریح در نظام انتخابات افغانستان به 

میان نیاید، کمک های خود را قطع می کنند.
بخش  یک  حاضر،  حال  در  که  می کند  تصریح  رادفر  آقای 
شكایات  کمیسیون  و  انتخابات  کمیسیون  هزینه های  بزرگ 

انتخاباتی از آدرسUNDP پرداخت می شود.
او خاطر نشان می کند که این نهاد مسوول است تا گزارش های 
پیشرفت در زمینۀ پروسۀ مردم ساالری را به دنیا ارایه کند؛ بنًا 
مجبور است دست به چنین اقدامی بزند و این تهدید کاماًل 

عملی است.
رییس پیشین کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات با بیان 
نظر  ابراز  بسته  چشم  انتخابات  کمیسیون  مسووالن  این که 

انتخابات و اصالحات  می کنند، می گوید: »بزرگترین مشكل 
این ها  است؛  انتخابات  کمیسیون  در  موجود  تیم  انتخاباتی 
چشم خود را به تمام واقعیت های موجود در افغانستان بسته 
از سیاسی ترین بخش های  نوع مالحظه یی  بدون هیچ  اند و 
جامعه افغانستان هم کرده سیاسی تر و با بینش بسیار کوتاه، 

عمل می کنند.«
که  می دهد  نشان  من  تجربۀ شخصی  می افزاید:  رادفر  آقای 
»یو  ان  دی پی« در مسایل عملیاتی، مالی و تمویل پروژه های 
دنیا  نهاد در سطح  این  دارد؛  را  اساسی ترین نقش  انتخاباتی 

همآهنگ کنندۀ کمک به پروسۀ انتخابات است.
رییس پیشین کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات تأکید 
می کند که اگر قرار بر این باشد که یو ان دی پی از حمایت 
خود چه از نظر تخنیكی، مالی و یا حتا ظرفیت بشری دست 
بردارد بدون هیچ تردیدی ما در عرصۀ انتخابات با مشكالت 

زیادی روبرو می شویم.
آقای رادفر با بیان این که بحث کاهش کمک ها توسط جامعه 
فكر  نادیده گرفتند و  ملی  را رهبران دولت وحدت  جهانی 
کردند این مورد هم جز چانه زنی های سیاسی  می باشد، گفت: 
نتوانستند که اصالحات  تا حال  رهبران دولت وحدت ملی 
در نظام انتخاباتی را به گونه یی آغاز کنند که قناعت جامعۀ 

جهانی را به میان آورد.
نخواستن  و  کابینه  تشكیل  »مشكالت  می افزاید:  رادفر  آقای 
اصالحات توسط یک بخشی از دولت سبب شده تا ما شاهد 
اصالحات در نظام انتخاباتی به گونه یی که وعده سپرده شده 

بود، نباشیم.«
او خاطر نشان می کند: تا زمانی که اصالحات واقعی به میان 
نیاید، ما نه تنها شاهد کاهش کمک ها در عرصۀ انتخابات که 
دموکراسی  و  سیاسی  توسعۀ  به  مربوط  دیگِر  بخش های  در 

نیز خواهیم بود. 
آقای رادفر اذعان می دارد که این تصمیم UNDP سبب 
اصالحات  بحث  ملی  دولت وحدت  رهبری  تا  خواهد شد 
را جدی بگیرند و تیم موجود در کمیسیون های انتخاباتی از 

مصارف بی رویۀ کمک ها نیز جلوگیری کنند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة       y 1526      شنبه           12 ثو     ر   /   ا     رد     یبهشت             y 1394    13رجب  ا لمرجب     y 1436   2  می        2015 گزارش
هشدار از کاهش کمک های 

نـهادهای بین المللـی به پروسـۀ انتخابـات
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پــایــان
پیش درآمد: 

بازی خونین و پیچیده ای که نزدیک به نیم 
قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان 

داشت، به پایاِن خود نزدیک است. این بدان 
معنا نیست که پایاِن این بازی به زودی و 

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.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
استوار باشد؛ بلکه با توجه به معلوماِت 

موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد 
مختلف، یک تحلیل از وضعیِت کنونی 
و آیندۀ احتمالِی افغانستان در پیوند به 

مناسبات داخلی، نقش آفرینی در منطقه و 
حضور در خانوادۀ جهانی ست که نه به 
عنوان یک پیش گویی، بلکه به مثابۀ یک 

پیش بینی )با تأکید بر تفاوت پیش گویی و 
پیش بینی( مطرح می شود.

قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
نوشته، پرسش هایی در ذهن مخاطب ایجاد 
می شود که عمدتًا با اشاراتی به بخش های 

دیگر تالش خواهد شد پاسخ ها ارایه شوند؛ 
ولی یک تصویر جامع، تنها در صورتی 

به دست می آید که از آغاز تا پایان، به این 
نوشته به عنواِن یک تحلیِل واحد نگریسته 

شود.

گذشتۀ تاریخی:
و  ایدیالوژیک  نظامی،  سیاسی،  بازی های 
اوایل دهۀ هفتاد  افغانستان، در  استخباراتی در 

میالدی، جاِن تازه گرفت.
جنگ  در  افغانستان،   1919 در  آن که  از  پس 
رسید،  پیروزی  به  بریتانیا  برابر  در  استقالل 
تا  یافت؛  ادامه  مدتی  تا  داخلی  کشمكش های 
این که در دورۀ سلطنت ظاهرشاه، نوعی آرمش 

نسبی بر افغانستان حاکم شد.
و  منطقه یی  داخلی،  تحوالت  را  آرامش  این 

جهانی، به زودی به چالش کشیدند.
راست،  و  چپ  حرکت های  داخلی،  بعد  در 
دنبال  را  اصالح طلبانه ای  اهداف  واقع  در  که 
می کردند، شكل گرفتند؛ ولی این حرکت ها با 
شدند  کالن تری  بازی های  دستخوش  سرعت، 
وارداتی،  ایدیالوژی های  به  آن ها  وابسته گی  و 
سبب شد که خواسته یا ناخواسته، در دام های 

بزرگی گرفتار شوند. 
اختالفات در درون خانوادۀ سلطنتی هم آتِش 
این معرکه را تندتر ساخت و چپی ها که رابطۀ 
شاه،  پسرکاکای  داوود،  محمد  با  نزدیک تری 
داشتند، تندتر به سوی رسیدن به رأس ساختار 
در1973  این که  تا  می کردند؛  حرکت  قدرت، 
دورۀ  یک  و  زد  کودتا  به  دست  داوود  محمد 
بی ثباتی، در افغانستان، آغاز گردید. این بی ثباتی 

بالقوه با به قدرت رسیدن احزاب خلق و پرچم 
مبدل  درگیری های خونین،  به  در 1978 عماًل 

شد.
و  هند  اختالفات  منطقه یی،  محورهای  در 
در  بی ثباتی  عمدۀ  عوامل  از  یكی  پاکستان، 
سلطنت  تحریک آمیز  شعارهای  بود.  افغانستان 
مورد  در  داوود  محمد  جمهوری  و  ظاهرشاه 
مسالۀ دیورند و پشتونستان، و باالخره پناه بردن 
جای  پاکستان،  به  راست  حرکت های  رهبران 
باز  بازی  این  در  پاکستان  برای  محكمی  پای 

کرد. 
آمدن  کار  روی  و  ایران  در  سلطنت  سقوط 
نظام جمهوری اسالمی در آن کشور که تفكر 
از  دیگر  کشورهای  به  اسالمی  انقالب  صدور 
برنامه های عمده اش بود، در کنار حضور بخشی 
از مخالفین نظام چپی افغانستان در ایران، زمینۀ 
افغانستان مساعد  امور  نیز در  را  ایران  مداخله 

ساخت. 
با  سرد  جنگ  جهانی،  رقابت های  صحنۀ  در 
لشكرکشی ارتش سرخ به افغانستان، به نحوی 
گرم شد. امریكا و متحدینش با این که در آغاز 
شاید از گسترش سریع مقاومت در برابر ارتش 
سرخ در افغانستان مطمین نبودند، آهسته آهسته 
اطمینان  این  با  باالخره  و  شدند  معرکه  وارد 
به  افغانستان  در  را  رقیب شان  می توانند  که 
به گروه های  را  درآورند، کمک های شان  زانو 
مجاهدین افغانستان، بسط و سرعت بخشیدند.

و  امریكا  متحد  عربِی  کشورهای  میان  این  در 

اروپا نیز وارد میدان شدند و در کنار پیامدهای 
و  افراد  پای  میدان،  به  آنان  ورود  دیگر 
گروه هایی را که بعدها به “جهادی های عرب” 

مشهور شدند، به این بازی کشیدند.
تحوالت سال های بعد، صرف نظر از این که از 
دید تیوری توطیه دیده شود یا از نگاه نیاز به 
یک تحول تاریخی در افغانستان، تازه تر از آن 

استند که نیاز به تكرار داشته باشند.
اما نزدیک به نیم قرن بعد از آغاز این بازی در 
از  افغانستان، حاال نشانه های واضح و روشنی 

پایان بازی به نظر می رسد.
چگونه گی  از  روشن  تصویر  یک  این که  برای 
پایان بازی در دست باشد، نیازاست تا تحلیل 
همسایه گان،  داخلی،  دایرۀ  چهار  در  وضعیت 

منطقه و جهان صورت گیرد.

افغانستان در کجای سیر تحول تاریخِی خود 
قرار دارد؟

که  تازه ای  مسیر  از  تحلیلی  ارایۀ  از  پیش   
به  مسیر  این  ـ  گذاشته  گام  آن  در  افغانستان 
سوی یک آیندۀ بهتر باز می شودـ  باید نظری بر 
حقیقت های موجود انداخته شود؛ واقعیت هایی 
پی ریزی  تهداب،  آن  بر  جدید  افغانستان  که 

خواهد شد.
-1 مناسبات  داخلی:

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰14 در افغانستان 
در  عطفی  نقطۀ  آن،  مشكالت  همۀ  وجود  با 

تاریخ این کشور به حساب می آید.
داشتند  انتظار  افغانستان  مردم  این که  وجود  با 
برگزار  آن چه  از  بهتر  بسیار  انتخابات  این 
قدرت  ساختارهای  طبیعت  ولی  می بود؛  شد، 
)سیاسی، اجتماعی و قومی( افغانستان و حضور 
می شود،  جامعۀ جهانی خوانده  آن چه  منافع  و 

این امكان را از قبل منتفی کرده بود.
-1-1 اهرم های سیاسی:

در حالی که از 1978 تا ۲۰۰1، حرف اول در 
مسلح  گروه های  را  افغانستان  سیاسی  صحنۀ 
از سقوط حاکمیت  می زدند، در سال های پس 
طالبان، حفظ قدرت، به دست آوردن و تحكیم 
آن و باالخره احیای قدرت، با روش های جدید 
که خشونت محرکۀ اصلی آن نبوده، در سرلوحۀ 
هرچند  است.  بوده  سیاسی  محورهای  کار 
نشانه های مبارزۀ خشونت آمیز برای رسیدن به 
قدرت، هنوز به چشم می خورد و کاماًل از میان 

نرفته است.
افراد و گروه هایی که تكنوکرات  این میان،  در 
حضور  سابقۀ  که  آن هایی  و  می شوند  خوانده 
در گروههای مجاهدین را دارند، رقبای اصلی 
به شمار می روند، هرچند نیروهای باقی مانده از 
گوشه های  در  نیز  پرچم  و  خلق  چپی  احزاب 

این دایرۀ رقابت حضور دارند.
رییس جمهور کرزی در سیزده سال حضورش 
در رأس قدرت، ترکیبی از این سه محور را با 
پایه ها  بر همین  را  خود داشت و قدرت خود 
مدیریت  در  این که  با  و  بود  داشته  نگه  استوار 
حكومتی، با ناکامی های فراوانی روبه رو بود، در 

بازی های سیاسی، از همه دست باالتر داشت.
انتخابات اخیر، نشانه هایی از این که  در جریان 
رییس جمهور کرزی می خواست قدرتش را در 
وجود حلقاتی که به وی وفادار بودند، در دولت 
آینده حفظ کند، به صورت آشكار وجود داشت. 
دو گروه رقیب دیگر، یكی با تكیه بر گروه های 
با  دیگری  و  مردمی  حمایت  و  مجاهدین 
البی گری در کشورهای غربی دخیل در قضایای 
افغانستان، و سربازگیری از میان بخش هایی از 
در  که  مسلح  غیرجهادی  و  جهادی  گروه های 
و  مثبت  نقش های  مقاومت،  و  جهاد  سال های 

منفی داشتند، در میدان رقابت حضور یافتند.
بسیار زود روشن شد که حلقۀ وفادار به رییس 
انتخابات  در  پیروزی  زمنیۀ  پیشین،  جمهور 
مخالف  کرزی  حامد  که  حالی  در  و  ندارد  را 
قدرت  رأس  در  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  حضور 
حمایت  غنی  اشرف  داکتر  از  نحوی  به  بود، 
مهندسی  بدون  نیز  حمایت  این  حتا  اما  کرد؛ 
نتایج انتخابات، به نتیجه نمی رسید و همان هم 
تقلب در  اتهامات گستردۀ  با  انتخابات  شد که 
نتایج، همراه گردید و در واقع، نتیجۀ انتخابات 

را، تقلب رقم زد.
-2-1 پیچیده گی های اجتماعی:

سطح پایین سواد، فقر شدید اقتصادی، ترجیح 
منافع شخصی و گروهی بر منافع کالن کشوری، 
از  که  گروه هایی  و  افراد  قدرتمند  حضور 
ظرفیت های باالی اقتصادی، نفوذ مردمی و حتا 
قدرت مسلحانه برخوردار استند، ضعف شدید 
در  زنان  کمرنگ  نقش  مدنی،  جامعۀ  نهادهای 
غیرمشروع  اقتصاد  تأثیرگذاری  سیاسی،  صحنۀ 
و  جغرافیایی  مشكالت  اجتماعی،  مناسبات  بر 
افغانستان،  عمدۀ  بخش های  بودن  دشوارگذار 
و  مشكل آفرین  انتخاباتی  قوانین  و  ساختارها 
غیرپاسخ گو، حكومت ضعیف، دستگاه قضایی 
صدمه  شدیداً  اعتبارش  که  پارلمانی  فاسد، 
و  چالش ها  و  گسترده،  امنیتی  مشكالت  دیده، 
موانع دیگری از این قبیل، در برگزاری و نتیجۀ 
انتخابات اخیر، تاثیرات عمده ای داشتند و رقم 
در  را  انتخابات  از دل  نتیجۀ مشروع  زدن یک 

حد ناممكن، دشوار ساخته بودند.

وقتی برای مردها مشكلی را تعریف می کنید، بیشتر از هر چیزی در سرشان به 
فكر راه حِل آن مشكل هستند. برای شما به عنوان یک زن احتماالً از همه مهم تر 
این است که شوهرتان مشكل شما را بشنود و با شما همدردی کند؛ اما برای آنان 
مهم این است که به عنوان کمک، راه حل مشكل شما را بگویند، ضمن این که پیدا 
کردن راه حل نشان دهندۀ توانایی آن هاست. به هر حال، راه حل دادِن سریع اصاًل 
به معنای نادیده گرفتن حِس شما و نداشتن حوصلۀ شنیدِن حرف های شما نیست. 
آنان فكر می کنند شما به این خاطر مشكل تان را تعریف کرده اید تا راه حلی پیدا 
کنید. گاهی سكوت مردها هم به همین معناست. سكوت می کنند چون راه حلی 

ندارند!
 

فراموشی های سریع السیر مردانه
مردان سریع تر از زنان تجربیاِت بد را فراموش می کنند. زنان تمایل دارند تجربیات 
منفی را برای مدت طوالنی تری نگه دارند. برای همین ممكن است استرس داشته 
رخدادهای  در  مردان  این که  احتمال  برعكس،  باشند.  غمگین  و  عصبی  باشند، 

ناخوشایند بمانند، خیلی کمتر است و تمایل دارند خیلی سریع از آن ها بگذرند.
 

 خون سردی مردان
»مردها اصاًل محبت را نمی فهمند!« این اتهامی است که خیلی از خانم ها به آقایان 
می زنند اما روان شناسان حرف دیگری دارند. آن ها می گویند چیزی که خانم ها و 
آقایان را در این مورد از هم متفاوت می کند این است که آقایان می توانند جنبه های 
عاطفی و عقالنِی یک موضوع را از هم جدا کنند اما برای خانم ها تقریبًا همه چیز 
می تواند عاطفی باشد. به این معنا که خانم ها احساسات شان را در خیلی از چیزها 

دخیل می کنند اما آقایان می توانند خیلی جاها احساسات شان را کنترل کنند.
عصب شناس ها می  گویند دلیل این قضیه این است که مرکز عاطفه در مردها فقط 
در نیمكرۀ راست مغز است اما در خانم ها مراکز عاطفه در هر دو بخش چپ و 
راسِت مغز پراکنده اند. مرکز صحبت کردن و تفكر منطقی، سمت چپ مغز است؛ 
اما مردها  آمیخته است.  با عواطف شان در هم  منطقی خانم ها  تفكر  برای همین 
می توانند این دو را از هم جدا کنند. این تفاوت جنسیتی، در دعواهای بین خانم ها 

و آقایان خیلی خوب خودش را نشان می دهد.
وقتی خانم ها وسط بحث با شوهرشان داغ می کنند یا عصبانی می شوند یا گریه 
می کنند یا هر دو، معموالً هم زمان بهت می کنند چطور شوهرشان همچنان خون سرد 
نیستند. گواه  آقایان غیرعاطفی  ایستاده و منطقی بحث را پیش می برد. در واقع، 
البته  عاطفی بودِن آن ها این همه دیوان شعر است که توسط مردها سروده شده. 
این به معنای این نیست که مردها هرگز در بحث ها احساسی نمی شوند. آنان هر 
وقت احساس کنند قلمروشان زیر سوال رفته است، احساساتی و معموالً عصبانی 

می شوند.
 منبع: پرشین پرشیا
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بخش دوم
رازهای روان شناختِی مردانه یی بخش نخست

که هر زنی باید بداند
)ویژۀ بانوان(  بـــــــــــازی

فهیم دشتی
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شاعران  تأثیرگذارترین  از  یكی  بی گمان  آخماتوا  آنا   
شعر مدرِن روسیه است. سال به دنیا آمدنش را این گونه 
چارلی   من،  تولد  سال    ،1889 »در  کند:  می   توصیف 
چاپلین  به  دنیا آمد؛ »سونات  کرتروز« تولستوی  منتشر 
شد؛ برج  ایفل  ساخته  شد؛ و هیتلر و ظاهرا ً الیوت  هم  
دیده  به  جهان  گشودند. در تابستان  آن  سال،  فرانسویان  
صدمین  سالگرد به  آتش  کشیدن  باستیل  را جشن  گرفتند 
و در شب  تولد من، بیست و دوم جوالی، جشن  چلۀ 

تابستان  برگزار می شود.«
نخستین دفتر شعرش به نام »شامگاه« را در بیست وسه 
ساله گی منتشر کرد و همان، نامش را در محافل ادبی بر 
سر زبان  ها انداخت. شعر روسیه در آن سال ها )191۲( 
و  اخماتوا  اما  بود،  سمبولیسـم  مطلق  سیطرۀ  تحت 
همسرش گومیلیف همراه با چند شاعر دیگر، جنبش 

»اکئه  ایسم« )اوج گرایی( را پایه گذاری کردند.
و  اخماتوا  روزها،  آن  انقالبی  حال وهوای  رغم  علی  
آن  از  استفاده  و  انقالبی  دنبال جهت گیری  به  یارانش 

برای انقالب نبودند.
بر او سخت  از حوادثی که  آخماتوا در جای دیگری 
تأثیر گذاشته اند، یاد می  کند و می  گوید: »نهـم  جنوری  
 19۰5 و ماجرای  تسوشیما )شكست  فاجعه آمیز روسیه  
از جاپان  و غرق  شدن  ناوگان  دریایی اش ( شوک  بزرگی  
بود و تأثیر عمیقی  در زنده گی ام  گذاشت. این  حادثه،  
نخستین  رویداد بزرگ  تاریخی  زنده گی ام  بود و به طور 
بحرانی   سال    191۰ سال   بود.  هولناک   برایم   خاصی  
سال    1911 سال   بود.  تولستوی   مرگ   و  سمبولیسم  
انقالب  چین  بود که  چهرۀ آسیا را دگرگون  کرد و همین  
گویی های   پیش   آن   با  بلوک   الكساندر  خاطرات   سال  

وحشتناک  منتشر شد.«
از  دوری  سال  سه  از  پس  اخماتوا   ،1918 سال  در 
سه  شود.  می   جدا  او  از  جبهه   هاست،  در  که  همسر 
می- را  گومیلیف  اعدام  و  دستگیری  خبر  بعد  سال 
شنود. دستگیری فرزندش »لو«، تاریک  ترین روزهای 
زنده گی را برای او ارمغان می  آورد. شعرهای این دوره، 
از شاهكارهای شعر مدرن روسیه محسوب می  شوند.

او در این زمینه می  گوید: »قرن  بیستم ، در پاییز 1914، 
با جنگ  آغاز شد. درست  مانند قرن  نوزده  که  با کنگرۀ  
قرن   پدیدۀ  سمبولیسم،   که   این   در  کرد.  ظهور  وین  
نوزدهم  بود، شكی  نیست. عصیان  ما علیه  سمبولیسم  
بیستم   قرن   به   متعلق   را  خود  زیرا  بود؛  منطقی   کاماًل 

می دانستیم  و نمی خواستیم  در گذشته  درجا بزنیم...«
پس از جنگ، اختناق در زمینۀ ادبیات شدت می  گیرد. 
شاعری  را  اخماتوا  آنا  استالین،  فرهنگی  کمیساریای 
نیمه راهبه، نیمه روسپی، می  نامد و حتا اشعار دوران 
جنگ او را به بهانۀ این که پُر از یأس و نامیدی و عاری 
از هر گونه تهییج و امیدواری است، تخطئه می  کند. 
شعرهای او بین سال  های 19۲3 تا 194۰ ممنوع اعالم 
می  شود و او را از شورای نویسنده گان اتحاد جماهیر 

شوروی اخراج می  کنند.
از  حیثیت  اعادۀ   ،1953 سال  در  استالین،  مرگ  با 
سیاست  مداران و هنرمندان مغضوب زمان استالین آغاز 
می  شود. گزیده  یی از اشعار پیشین او در سال 1958 
به چاپ می  رسند و سپس جایزۀ معتبر »انتارتائورمینا« 
را  آکسفورد  دانشگاه  افتخاری  دکترای  و  ایتالیا  از  را 

دریافت می  کند.
شاعران  تأثیرگذارترین  از  یكی  بی گمان  آخماتوا 
که  انسان دوست  شاعری  است.  روسیه  مدرن  شعر 
تمامی  در  قدرتمندش  و  زنانه  لطیف  قریحۀ  و  ذوق 
عاشقانه  موضوعات  از  غیر  شوند.  می   حس  آثارش 
اگزیستانسیالیسم  نوعی  او  نخستینش،  شعرهای  در 
فمینیستی، اسطوره  ها و مسایل تاریخی را نیز در اشعار 

و دیگر نوشته هایش مطرح کرده است.
آخماتووا از آن  قسم  شعرایی  است  که  ناگهان  حادث  
و  حاضر  و  حی   کالم   با  که   شعرایی   همان   می شوند؛ 
شعور باطنی  خاِص  خود در عالم  خاکی  ظاهر می شوند. 
او با توش  و توانی  تمام  ظهور کرد و هرگز به  کسی  
بگوییم  هیچ یک   باشد که   این   شبیه  نشد. شاید مهم تر 
نتوانستند شعری  بگویند  از هزاران  مقلدش  هم  هرگز 
که  اقتباس  کامل  آخماتووا باشد و سرانجام  این  یک  به  
آن  دیگری  شبیه  شد تا به  خود او. از همین  جا متوجه  
می شویم  به  این  که  زبان  آخماتووا حاصل  چیزی  بود 
که  فهم  آن  دشوارتر از زبان  محاسبات  صناعی  زیرکانه  

است.
 پس  از اوج گیری  اولیۀ  سروده های  آخماتووا و شهرتی  
که  به تدریج  به  جهان  خارج  از حكومت  ترور استالینی  
و  مخوف   سازمان های   گرفتار  او  می کند،  سرایت  
دوران   این   حاصل   »رکوئیم«  می شود.  روسیه   پولیسی  
است  که  به  بهانۀ یورش  به  خانه  و بازداشت  و حبس  
واقع ،  در  بلند،  این  شعر  است.  فرزندش  سروده  شده  

پسران   در عزای   که   مادرانی   احوال   در  است   مرثیه یی  
خود نشسته اند، زنان  بیوه  شده، و گاه  مثل  خود شاعر 
در احوال  هر دو. به گفتۀ  برودسكی: »این  شعر، نوعی  
تراژدی  است  که  همسرایان  پیش  از قهرمان  می میرند.«

تا   19۲۰ های   سال   سروده های   در  وحشت   و  ترس  
از  هولناکی   تصاویر   می شود.  حاکم   آخماتووا   194۰
اضطراب، نگرانی  مردم  و نویسنده گانی  که  هر لحظه  در 
معرض  یورش، بازداشت، تیرباران  و گسیل  به  اردوگاه  
های  سیبری  و گوالگ  هستند، ثبت  می شود. بی جهت 

نیست که او را شاعر مادران زندانیان خوانده اند.

چنـد شعر کوتاه او را در زیر می  خوانیـد.
 

بخشی از سرودۀ عزا

سرآغاز
در آن سالیان، تنها مرده گان لبخند بر لب داشتند

شادان از رستن:
و لنینگراد لمبر می  خورد

همچون زایده  یی آویخته از زندان  هایش
پس ایستگاه  های قطار

پناهگاه دیوانه گان شدند:
و کوتاه بود

ترانۀ وداع لكوموتیوها.
ستاره گان مرگ، ایستاده بر فراز سرمان،

و روسیۀ معصوم
له شده زیر چكمه  های خون آلود،

و زیر چرخ

یک
به سپیده دم تو را بردند، خواب آلود

تشییع  را  تو  تابوت  پنداری  شدم،  روان  ات  پی   از 
می کردم.

در اتاق تاریک، کودکان می  گریستند،
شمع نیمه جان، دود می  پراکند بر شمایل نورانی.

بر لبانت، چندش واپسین بوسه بر شمایل
بر پیشانی ات، قطره  های سرد عرق

گریان و دادخواه به سوی دیوار ضجه ها خواهم خزید
و بست خواهم نشست زیر برج  های کرملین.

 
دو

رود خستۀ »دن« به آرامی جاری ست،
نور زردرنگ ماه، جست وخیزکنان

بر لبۀ پنجره فرود می  آید و میخ  کوب بر جای می  ماند
حیران تماشای سایۀ زنی افتاده در بستر

تنها
و سخت رنجور.

فرزند دربند و
همسر در گور
برایم دعا کن!
برایم دعا کن!

 
سه

نه! این من نیستم، دیگری ست که رنج می  برد.
مرا تاب تحمل چنین مصیبتی نیست.

سیاه  های  پارچه   با  تا  بگذارید  را  نازل  بالی  این  و 

بپوشانند
و فانوس  ها را دور کنند ...

شب.
 

چهار
هفته  ها پرپر زنان می  گذرند.

من ناتوانم از درک وقایع پیرامونم.
تنها ای عزیزترینم، دیگر بار سایۀ شب  های سفید

که تا سحر تو را می  پاییدند
در زندان.

دیگر بار سایۀ همان شب  های سفید
که با چشمان عقاب  گون خود
از عروج تو سخن می  گویند

و از مرگ
 

پنج
آن گاه کلمۀ سنگ فرو افتاد

بر قلب هنوز زنده و تپنده  ام.
اما مرا پروایی نیست، چندان دور از انتظار نبود

کنار خواهم آمد با آن.

ترجمه: فریده حسن زاده
 

* * *
بیگانه

نه آسمانی بیگانه 
نه باِل غریبه ها

هیچ یک مرا پناه ندادند،
در آن زمان، در آن مكان 

من زیر پوشش اندوه مردم خویش 
زنده گی می کردم.

ترجمه: صفدر تقی زاده
 

* * *
دو شعر از عاشقانه های آخماتوا
خورشید در خاطره  رنگ  می بازد
خورشید در خاطره  رنگ  می بازد،

سبزه  تیره تر می شود،
باد  برفی  زودرس  را
آرام  آرام  می پراکند.

آب  یخ  می بندد. آب  راه های  باریک 
ایستاده اند.

این جا چیزی  اتفاق  نخواهد افتاد،
هرگز!

در آسمان  خالی 
دشت  گسترده، بادبزنی  ناپیدا.

شاید بهتر بود هرگز
همسر تو نمی بودم.

خورشید در خاطره  رنگ  می بازد.
این  چیست؟ تاریكی؟

شاید!
زمستان،

یک شبه  خواهد رسید.
او سه  چیز را دوست  داشت 

او در این  دنیا سه  چیز را دوست  داشت:
دعای  شامگاهی، طاووس  سفید،

و نقشۀ رنگ  پریدۀ امریكا.
و سه  چیز را دوست  نداشت:

گریۀ  کودکان 
مربای  تمشک  با چای 

و پرخاش  جویی  زنانه.
... و من  همسر او بودم.

چه کنم که توان از من می گریزد
وقتی نام کوچک او را

در حضور من بر زبان می آورند 
از کنار هیزمی خاکسترشده
از گذرگاه جنگلی می گذرم
بادی نرم و نابهنگام می وزد

و قلب من در آن
خبرهایی از دوردست ها می شنود، خبرهای بد 

او زنده است، نفس می کشد 
اما، غمی به دل ندارد.

گرفته شده از:
www.seemorgh.com/culture
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عالقۀ خاصی به صلح و ثبات...
پرسشی در خصوص حملۀ طالبان در والیت قندوز 

بیان کرد.
گروه طالبان حمالت بهاره خود را در افغانستان آغاز 

کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در کنفرانس 
افزایش  پیشتر  »ما  گفت:  خود  هفتگی  مطبوعاتی 
از  ما  کرده ایم.  محكوم  را  افغانستان  در  خشونت ها 

روند مصالحه در افغانستان حمایت می کنیم ».
و  طرح ها  پاکستان  کرد  نشان  خاطر  اسلم  تسنیم 
یک دستور کار اقتصادی بسیار جامع، بزرگ و بلند 
پروازانه را آغاز کرده است که همچنین به همسایگان 

کمک خواهد کرد.

وی افزود : »ما امیدواریم این طرح ها، چشم انداز این 
منطقه را تغییر دهد. ما می توانیم سود بیشتری ببریم 
اگر در همسایگی مان، به ویژه در افغانستان، آرامش و 
صلح برقرار باشد. ما عالقه خاصی به صلح و ثبات 

در افغانستان داشته ایم«.
تالش ها  از  حمایت  به  پاکستان  گفت  اسلم  تسنیم 
افغانستان  اگر  زیرا  داد  خواهد  ادامه  مصالحه  برای 
ثبات  و  مناطق مرزی صلح  در  باشد،  آرام  و  باثبات 

وجود خواهد داشت.
 Nicholas Haysom هایسوم  نیكالس 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  ویژه  نماینده 
مشاور  عزیز  سرتاج  با  پنجشنبه  روز  افغانستان 
ارشد امنیت ملی پاکستان دیدار و تحوالت اخیر در 
افغانستان را در حوزه های سیاسی و امنیتی بررسی و 

در خصوص تالش های کنونی منطقه یی و بین المللی 
برای ثبات افغانستان تبادل نظر کرد.

بیانیه یی اعالم کرد  وزارت امور خارجه پاکستان در 
افغانستان  دولت  با  تعامل  به  یوناما  گفت  هایسوم 
منظور  به  خود  المللی  بین  و  ای  منطقه  شرکای  و 
هماهنگ کردن تالش های غیر نظامی بین المللی در 

کمک به افغانستان ادامه خواهد داد.
به  افغان ها  میان  صلح  گفت وگوی  کرد  اذعان  وی 
حمایت منطقه  یی جدی و محكم نیاز دارد و از نقش 

پاکستان در این زمینه تشكر کرد.
با  بین المللی  تعامل مستمر  لزوم  بر  نیز  سرتاج عزیز 
افغانستان برای کمک به این کشور در برطرف کردن 

چالش های مالی خود تأکید کرد.

عظیم بشرمل
کتاب های  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  جهانی  باری 
»خرد آواره« نوشتۀ علی امیری، »تذکراالنقالب« نوشتۀ 
فیض محمد کاتب و »تاریخ باستانی هزاره ها« نوشتۀ 
عباس دلجو را اجازه نداده تا در نمایشگاه بین المللی 
مسوولین  شوند.  گذاشته  به  نمایش  تهران  در  کتاب 
وزارت اطالعات و فرهنگ دربارۀ علِت آن گفته اند: 
»صفحه هایی را در این کتاب ها مشخص کرده اند که 

زبانی و مذهبی  قومی،  باعث کج فهمی مسایل 
می شوند«.

اسماعیل یون کتاب »سقاوی دوم« را به  عنوان 
ضمن  او  نوشت.  قومی  فاشیسم  مانیفسِت 
اقوام دیگر، سست ترین دیدگاه ها را  به   توهین 
راه حل  ده  خویش  کتاب  در  یون  کرد.  مطرح 
اجبارِی  کوچ  خواهان  جمله  از  کرد،  ارایه 
و  خانه  باید  که  شد  کشور  ساکنان  از  عده یی 
یون  نظِر  مورد  به  پشتون های  زمین های شان 
و  »ظهور  مقالۀ  احدی  انورالحق   . شود...  داده 
در  و  نوشت  را  افغانستان«  در  پشتون ها  زواِل 
تنها   -1 دارد:  سیاسی  و  فرهنگی  طرح  دو  آن 
زبان پشتو به  عنوان زبان رسمی کشور شناخته 
شود؛ ۲- سایر اقوم بپذیرند که حاکمیت سیاسی 
شده  یاد  نویسنده های  پشتون  هاست.  حق  تنها 
به  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  توسط  نه تنها 
و  عدلی  به  محاکم  نفاق،  نظریه پردازان   عنوان 
قضایی معرفی نشدند و نمی شوند، بلكه یكی به 
 عنوان مشاور رییس جمهور و دیگری به  عنوان 
وزیر نیز کار کردند. نویسنده های کتاب »اطلس 
در  مردم  پول  با  پشتون«  غیر  اقوام  اتنوگرافی 
اکادمی علوم کشور، علیه یک قوم »توهین نامه« 
نوشتند اما تا هنوز با یک سر و گردن بلند تر از 
دیگران زنده گی می کنند. طاقت و امثالهم بارها 

و بارها علیه اقوام غیرپشتون با ادبیاِت نفرت و نفاق 
و کینه سخن  گفتند اما هرگز محاکمه نشدند. کتاب 
سراپا جعلی »پته خزانه« و  کتاب »تاج التواریخ« که در 
آن عبدالرحمان خان »هزاره ها را خر بارکش« خطاب 
کرده است، تحریم و ممنوع الچاپ اعالم نشدند. اما 
تا  می شوند  تحریم  دلجو  و  امیری  کاتب،  کتاب های 

مبدا باعث کج فهمی مسایل قومی و تاریخی شوند!
جدی ترین  از  یكی  آواره«  »خرد  شک  بدون 
نوشته  افغانستان  تاریخ  طول  در  که  کتاب هایی ست 
به  افغانستان  در  که  است  کتابی  تنها  شده  است. 
 تبارشناسی خرد در تاریخ اسالم پرداخته و ظهور و 
افوِل عقالنیت را در تمدن اسالمی به  بحث گرفته است. 
بزرگ ترین  دیدگاه های  آواره  خرد  کتاب  نویسندۀ 

متفكران تاریِخ اندیشه را در پرانتز پرسش قرار داده و 
با نگاهی فلسفی به  نقد و تحلیل و بررسِی آن پرداخته  
است که بسیاری از مدعیان روشن فكری کشور با یک 
نقل قول از آنان به  زمین و آسمان فخر روشن فكری 
می فروشند. اصاًل شرط می بندم  باری و حلقۀ توطیه گر 
اطرافش، توان فهم صورت مسالۀ کتاب »خرد آواره« 
را ندارند. پس چه گونه آن را باعث کج فهمی دینی، 
قومی و زبانی تشخیص داده اند؟ فهم کتاب مقدم تر از 

ممنوع الخروج اعالم کردن کتاب است!
در  شود،  تحریم  ما  تاریخ  دربارۀ  کاتب  کتاب  اگر 
حافظۀ جمعی خالی ما چه باقی می ماند؟ این فصل 
تاریخ را با کدام کتاب بفهمیم و بدانیم؟ دلجو  نوشته 
بر  را  نقدی  است،  کشور  قدیم  ساکنان  از  هزاره ها 
و  کرده  وارد  گذشته  حاکمیت  ساختۀ  جعلِی  تاریخ 
مشخصاً از حبیبی یاده کرده است.  نوشته ترک تباران، 
بخش بزرِگ جمعیت کشور را تشكیل می دهند. هر 
نویسنده ممكن به  یک نتیجۀ متفاوت از نویسنده گان 
بیان  دیگر برسد و حِق آن را دارد که دیدگاهش را 
آثارش نیازمند نقد است اما هرگز سزاوار  کند. یقیناً 
نفی و تحریم نیست. اما چون باری و اطرافیانش نه  
مشخص  نقد،  برای  سوادی  نه   و  دارند  دانایی  درد 

است به  تحریم و ممنوع الخروج اعالم کردِن کتاب ها 
روی می آورند.

و  اطالعات  به  وزارت  جهانی  باری  رفتن  از  قبل 
فرهنگ نیز چنین مسایل پیش بینی شده بود. مشخص 
بود باری که در وصف طالبان شعر می سراید، دست 
به چنین اقدام هایی خواهد زد. باری با طرح یک جمع 
تحقیر یک گروه مشخص  و  به خاطر حذف  قوم گرا 
قبلی  به  وزارت فرستاده شده است. دفعۀ  اجتماعی، 
ازبک  نامزدوزیراِن  رد  با  تا  کردند  مهندسی 
اکنون  این دو قوم را تحقیر کنند.  و هزاره، 
بعد از تحقیر سیاسی، نوبت به تحقیر فرهنگی 
نمادین،  به صورت  مشخصاً  رسیده  است. 

خرد و تاریخ را مورد حمله قرار داده اند.
اگر خرد آواره و تذکراالنقالب را اسماعیل 
می نوشتند،  امیرخیل  یا  خرم  کریم  یا  یون 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  توسط  نه تنها 
»تاریخ پوه«  القاب  بلكه  نمی شدند  تحریم 
می شد.  بخشیده  نیز  آنان  به  »خردپوه«  و 
زیاد  »تذکراالنقالب«  کتاب  محتوای  با  زیرا 
 مخالفت ندارند و  محتوای کتاب خرد آواره 
کتاب  دو  این  با  حقیقت  در  نمی فهمند.  را 
آن  به  نویسنده گان  بلكه  ندارند،  مشكل 

حسادت دارند. 
دلسوز  مردم  و  فرهنگیان  برای  من  پیشنهاد 

افغانستان سه چیز است:
تصویری  صوتی،  رسانه های  طریق  از   -1  
بگیرند.  موضع  اقدام  این  علیه  نوشتاری  و 
و  فرهنگ  از  دفاع  در  جامعۀ  مدنی  فعاالن 
یک  آغازِ  این  ورنه،  نكنند.  سكوت  آزادی 
طرح کالن است که در صورت سكوِت غنی 

و باری، ادامۀ آن را تطبیق خواهند کرد.
فهِم  و  بحث  و  گفت وگو  زمینه   -۲  
کنند  تالش  ما  فرهنگیاِن  است.  شده  فراهم  کتاب ها 
صورت مسأله و محتوای کتاب ها را به  مردم افغانستان 

ارایه کنند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد!
قوم  صادِق  و  دلسوز  فرهنگیان  و  روشن فكران  3ـ 
پشتون بیشتر می توانند با نقد درونی علیه چنین نگرش 
موضع بگیرند. زیرا فعاًل باری با تكیه بر پایگاه قومی 
آروزی  در  باری  است.  نشان  و  نام  یافتن  تالش  در 
کسب لقِب »بابا« است تا متعصباِن قوم برایش پیشوند 
با  اگر روشن فكران  اعطا کنند.  باری جهانی را  »بابا« 
درد و درِک قوم پشتون به  نقد این وضعیت نپردازند، 
پهن  کینه  بساط  اطرافش  باری و یک حلقه کوچِک 
کرده اند و با خلق تنش، نفرین و نفرت، منافع عمومی 

مردم افغانستان را نابود خواهند کرد.
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امنیتی  نیروهای  میان  جنگ  سو  این  به  هفته  یک  از 
باشندگان  دارد.  ادامه  قندوز  والیت  در  طالبان  و 
ولسوالی ها و حومه های شهر به خاطر این جنگ آواره 

شده و به شهر قندوز پناه جسته اند. 
در یک چهاردیواری بی سقف در شهر قندوز شماری 
که  خانمی  اند.  نشسته  اخیر  جنگ های  آوارگان  از 
موهایش را با چادر سیاهی محكم پیچیده و از سر و 
رویش خستگی می بارد خود را نازگل معرفی می کند. 
از  بیزاری  از  باز می کند،  را  او همین که سر صحبت 
جنگ قصه می کند: »از گور تپه آواره شده ایم. گرسنه 
نان.  نه  و  پیدا می شود  نه آب  بی خانمان هستیم.  و 
زیاد  مشكالت  با  و  دربدر  نداریم.  هم  خانه  وسایل 

روبرو هستیم.«
جنگی  آوارگان  این  برای  خاصی  اردوگاه  و  کمپ 
وجود ندارد. آن هایی که دوست و آشنا در شهر قندوز 
دارند، در خانه های آن ها زندگی می کنند، اما شماری 
بدون سقف شب و روز  نازگل مجبورند  مانند  دیگر 
نازگل، پنج خانواده دیگر  با خانواده  بگذرانند. همراه 
از  نازگل  برند.  می  سر  به  بی سقف  سرای  این  نیزدر 
به آن  از طالبان به خاطر دامن زدن  نالد و  جنگ می 
ناخشنود است: »طالبان آمدند و جنگ را در دادند. ما 
از ترس خانه مان را رها کردیم و اینجا آمدیم. اطفال 
ما می ترسیدند و چیغ و فریاد می کردند. ناچار شدیم 

از روستای مان فرار کنیم.«
محمد امیر 35 ساله نیز از منطقه گورتپه به شهر قندوز 
پناه آورده است. او خانه و زندگی اش را رها کرده تا 
حیات خود و خانواده اش را نجات بدهد، اما در عین 
حال نگران کشت و کار خود است: »از دست جنگ 
ها بیجا شده ایم. فصل کشت و کار است، مزارع گندم 
قریب است خشک شوند. از دولت می خواهیم هرچه 

زودتر منطقه ما را پاک سازی کند«.
از  امیر  محمد  و  نازگل  مانند  ها  خانواده  از  بسیاری 
اند و حاال در وضعیت بد و  دست جنگ آواره شده 

نگران کننده یی به سر می برند.
مقام های محلی در قندوز تایید می کنند که جنگ های 
اخیر در این والیت، تعداد زیادی از خانواده ها را بیجا 
ساخته است؛ اما آن ها در مورد ارائه کمک به بی جا 

شدگان چیزی نمی گویند.
محمد یوسف ایوبی، رییس شورای والیتی قندوز می 
به جلب کمک های دولت  گوید که مسئوالن تالش 
»تعداد  دارند:  بیجاشدگان  به  امدادرسان  نهادهای  و 
است  خانواده   18۰۰ حدود  شده  بیجا  های  خانواده 
آباد و  امام صاحب، علی  از ولسوالی های  که عمدتا 
چهاردره و نیز منطقه گورتپه در حومه شهر قندوز می 

باشند. مردم بسیار نگران اند.«
اما عبدالسالم هاشم، رییس مهاجرت و عودت کنندگان 
خانواده   ۲۰۰۰ را  ها  بیجاشده  شمار  قندوز  والیت 

عنوان کرده است.
می  زال  قلعه  ولسوالی  سرپرست  محتشم،  اهلل  حبیب 
شدگان  بیجا  به  زودتر  هرچه  تا  انتظاردارد  که  گوید 
جنگ های اخیر کمک صورت بگیرد: »خواهش ما از 
مسئولین موسسات بین المللی این است که به بیجاشده 
ها کمک کنند تا مشكالت شان رفع شود. اینها واقعا 

مستحق حمایت اند و نیاز به کمک دارند.«
جنگ ادامه دارد

از شروع جنگ در قندوز یک هفته می گذرد. نیروهای 
تازه نفس که از کابل و مزار شریف به قندوز فرستاده 
شده بودند نیز به عملیات خود شروع کرده اند. مقام ها 
ولسوالی  در  طالبان  علیه  امنیتی  نیروهای  پیشرفت  از 
امام صاحب و حومه های شهر قندوز خبر می دهند، اما 

هنوز درگیری پایان نیافته است.
این درگیری ها تلفات زیادی نیز به جا گذاشته است. 
مقام های والیت قندوز روز پنج شنبه خبر دادند که از 
شروع این جنگ، دست کم 1۶5 شورشی و ۲۰ عضو 
نیروهای امنیتی کشته شده اند. هنوز گزارش دقیقی از 

شمار تلفات ملكی در دست نیست.

کـار ایجـاد...
در راهپیمایی دیروز کارگران اصناف مختلف شرکت 
میان  زنان هم در  فعاالن مدنی و  از  کردند. شماری 

آنها بودند.
شعار اصلی کارگران شرکت کننده در این راهپیمایی، 

»ما کار می خواهیم« بود.
راهپیمایان از رهبران دولت وحدت ملی خواستند که 
به وعده هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده اند، 
کارگران  برای  را  اشتغال  و  کار  زمینه  و  کنند  عمل 

فراهم کنند.
از رهبران حكومت  ما  »تقاضای  قادری گفت:  آقای 
وحدت ملی این است که برای بیكاران زمینه کار را 
مساعد کنند. این حق بشری شان است. قانون اساسی 

این حق را به ایشان داده است. آن ها را از این حق 
محروم نكنند.«

او افزود: »کسانی که مشغول کار هستند، حقوق شان 
افغانستان  در  است. حداقل حقوق  افغانی  هزار  پنج 
پنج هزار افغانی است. با این درآمد چه کسی می تواند 

زندگی کند؟«
محمد سلیم، یكی از کارگرانی که در این راهپیمایی 
کشور  در  می خواهیم  »ما  گفت:  بود،  کرده  شرکت 
بیكارند.  همه  نیست.  کاری  هیچ  شود.  برقرار  صلح 
مخارج خانواده را نداریم. همه فقیریم. توان پرداخت 
کرایه خانه را نداریم. شانزده نفر در خانواده هستیم 
با این پنج هزار  افغانی حقوق می گیرم.  و پنج هزار 

افغانی چه کنم؟«

می زنم،  »کلنگ  گفت:  دیگر  کارگر  رجبی،  قلندر 
و  زن  می دهند.  افغانی  دوصد  روزی  می کنم.  چاه 
فرزند دارم. در سه ماه نتوانستم پنج هزار افغانی به 
دست بیاورم. خواستم این است که به ما کار بدهند. 
کارگران از صبح تا ساعت پنج منتظر می مانند، یكی 

نمی گوید که آیا به کار می روی یا نمی روی.«
از  مناسب کار و عدم مصونیت شغلی،  نبود شرایط 
دیگر مشكالت کارگران در افغانستان است. مسئوالن 
 114 اخیر  سال  چند  در  می گویند  کارگران  اتحادیه 
کارگر در محل کار خود کشته شده اند و 5۶ کارگر 
هم هنگام رفتن به محل کار خود از سوی شورشیان 

به قتل رسیده اند.

جنگ در قندوز حدودعقده های باری در برابِر خرد و تاریخ
 2 هزار خانواده را آواره کرد

ACKU
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ورزش
گواردیوال:

 هیچ بازیکنی را سر خود 
به میدان نمی فرستم

دروازه بان رئال مادرید می گوید این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان را به لیگا 
ترجیح می دهد.

رئال مادرید که از جام حذفی اسپانیا حذف شده است، باید برای قهرمانی در 
لیگا و لیگ قهرمانان تالش کند. البته به نظر می رسد کاپیتان رئال مادرید به یک 

اولویت بندی در این رابطه رسیده است.
ایكر کاسیاس درباره شانس قهرمانی تیمش در این فصل گفت: قباًل اشاره کرده 
ام که قهرمانی در لیگ قهرمانان آسان تر است. لیگ قهرمانان هنوز در دستان 
ماست، در حالی که لیگا در دستان بارسلونا قرار دارد. هر چهار تیم باقی مانده 
در لیگ قهرمانان سهم یكسانی برای قهرمانی در این جام باکالس دارند و هر 
تیمی شانس قهرمانی دارد. به طور سنتی هواداران رئال مادرید قهرمانی در اروپا 

را ترجیح می دهند و فتح باالترین عنوان اروپا برای دومین سال 
متوالی خاص خواهد بود چرا که قباًل سابقه نداشته است.

او درباره بازی با یوونتوس گفت: یک بازی دشوار را پیش بینی 
می کنم، همانطور که در حال حاضر همه بازی های ما سخت 
هستند. اولین بازی که ما باید پشت سر بگذاریم، دیدار روز شنبه 
دنبال  به  و  کنند  می  بازی  خوب  آنها  بود.  خواهد  سویا  مقابل 
رسیدن به جایگاه چمپیونزلیگ هستند و به نیمه نهایی لیگ اروپا 
نیز رسیده اند. آنها دو استعداد بزرگ هستند، هر دو از ستون های 
تیم یوونتوس و تیم ملی ایتالیا هستند. من با آنها بازی کرده ام و 
چند خاطره فوق العاده دارم و برخی خاطرات نیز چندان خوب 

نیستند.
کاسیاس درباره بازی با سویا گفت: ما باید سویا را شكست دهیم 
و منتظر بمانیم و ببینیم که در کوردوبا چه اتفاقی رخ می دهد. من 
مطمئنم که آنها نمی خواهند در مقابل هواداران خودی از لحاظ 
ریاضی نیز سقوط کنند. بازی سختی خواهد بود همانطور که همه 

بازی ها در این مقطع از فصل سخت هستند.
زندگی  برجسته  نكات  و  بانی  دروازه  در  انگیزه خود  درباره  او 
ورزشی خود گفت: سطح انگیزه بسته به سن می تواند تغییر کند. 
حاال، بعد از چندین سال حضور در دنیای فوتبال، دیدن شادی 
هایی که به عنوان بازیكن منتقل می کنیم خاص است. من خوش شانس بوده ام 
که تورنمنت های بزرگی را فتح کرده ام و این یک شادی و خوشحالی کامل به 
من می بخشد. قهرمانی در لیگ قهرمانان سال ۲۰۰۰ و فتح جام جهانی ۲۰1۰ در 
آفریقای جنوبی نقاط برجسته کارنامه ام هستند و فراتر از سایر عناوین قهرمانی 

قرار می گیرند.
شایعات زیادی در مورد پیوستن کاسیاس به باشگاه های دیگر از جمله آرسنال 
و گفت:  کرد  رد  را  شایعات  این  تمام  او  ای،  در مصاحبه  اما  می شود  شنیده 
آرسنال؟ هیچ جا برای من راحت تر و بهتر از رئال مادرید نیست و قصد ندارم 

اینجا را ترک کنم.

بازیكنی  را  او  و  پرداخت  مسی  لیونل  از  ستایش  به  مادرید  رئال  سابق  ستاره 
متفاوت با هر بازیكن دیگری دانست.

رائول گونزالس اسطوره باشگاه رئال مادرید به شمار می آید اما این باعث نمی 
شود تا او به ستایش از ستاره بارسلونا لیونل مسی نپردازد.

رائول درباره مسی گفت: بهترین بازیكنی که برابر او بازی کرده ام لیونل مسی 
ستاره بارسلونا است. هر چند من این شانس را داشتم تا با ستاره های بزرگی 
چون زیدان، رونالدو، فیگو و کریستیانو رونالدو بازی کنم اما مسی متفاوت تر 
از همه بود. او هر چیزی را در فوتبال آسان می کند. مسی غیرممكن ها را ممكن 
می کند. او بی نظیر است. من برابر بازیكنان بزرگ دیگری همچون روبرتو باجو 
و رایان گیگز نیز بازی کرده ام. خوشحالم که روزهای خوبی در فوتبال داشتم و 

افتخارات زیادی به دست آوردم.
رائول درباره بهترین مدافعی که برابر او بازی کرده است، گفت: بدون شک او 
پائولو مالدینی است. مدافعی بسیار خوب که در پست خود بی نظیر بود. مالدینی 
یكی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال جهان به شمار می آید. او نماد فوتبال بود.

ستاره سابق رئال مادرید درباره شرایط کنونی رئالی ها هم گفت: وضعیت کنونی 
رئال مادرید بسیار خوب است. این تیم باید در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
به مصاف تیمی رود که چند بازیكن بزرگ در اختیار دارد و بسیار جنگنده و 
سخت کوش است. شاگردان کارلو آنچلوتی کار سختی پیش رو دارند. امیدوارم 

رئال مادرید به فینال برلین راه یابد.
در  قهرمانی  برای  را  شانس  بیشترین  تیمی  چه  که  سوال  این  درباره  رائول 
بسیار  لیگا  رقابت های  در  شرایط  داد:  پاسخ  گونه  این  دارد،  لیگا  رقابت های 
پیچیده است. هنوز تا پایان لیگ چهار بازی دیگر باقی مانده است و هر احتمالی 

وجود دارد. امیدوارم رقابت بین دو تیم تا هفته پایانی ادامه یابد.
ستاره سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا که حاال در لیگ آمریكا بازی می کند درباره 
این سوال که چرا حضور در لیگ آمریكا را انتخاب کرده است، گفت: حتی از 
زمانی که در رئال بازی می کردم، دوست داشتم روزی حضور در لیگ اسپانیا را 
تجربه کنم. همسرم هم زندگی در آمریكا را دوست دارد. شهر نیویورک هر کسی 

را به وجد می آورد. وارد تجربه جدیدی شده ام و امیدوارم در آن موفق باشم.

برابر  خود  از  مونیخ  بایرن   فوتبال  تیم  اسپانیایی  سرمربی 
او  به  تیمش  هلندی  بال  به خاطر مصدومیت  که  انتقاداتی 

نسبت داده شده است، دفاع کرد.
پپ گواردیوال تأکید کرد که او مقصر بدشانسی آرین روبن 
نیست.  آلمان  حذفی  جام  در  مونیخ  بایرن  اخیر  بازی  در 
میدان  به  تعویضی  بازیكن  عنوان  به  بازی  این  در  روبن 
رفت و پس از تنها 1۶ دقیقه از ناحیه رباط ساق پا آسیب 
هلندی  بال  مصدومیت  برخی  کرد.  ترک  را  میدان  و  دید 
باواریایی ها که او را تا پایان فصل خانه نشین کرده است، به 

تاکتیک های اشتباه پپ گواردیوال نسبت داده اند.
گواردیوال که تیمش هفته پیش قهرمان زودهنگام بوندس لیگا 
شد، در کنفرانس خبری پیش از بازی خارج از خانه بایرن 
مونیخ برابر بایرلورکوزن، اظهار داشت: مسلمًا من پیش از 
مشورت با فیزیوتراپ تیم به هیچ بازیكن مصدومی میدان 
نمی دهم و برای انجام این کار اول با پزشک تیم مشورت 
می کنم. آرین برای ما مهره ای بسیار مهم است و با آمادگی 

کامل به میدان رفت.
و  مونیخ  بایرن  جدال  در  که  بازیكنانی  از  دیگر  یكی 
بر  که  بود  لواندوفسكی  روبرت  شد،  مصدوم  دورتموند 
دچار  فک  ناحیه  از  حریف  دروازه بان  سنگین  ضربه  اثر 
شكستگی شده است. کارل هاینتس رومنیگه روز پنجشنبه 
ادعا کرد که مطمئن است لواندوفسكی برای بازی سه شنبه 
نیمه  مرحله  از  رفت  دور  در  بارسلونا  برابر  آینده  هفته 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا، باواریایی ها را در سفر به اسپانیا 

همراهی می کند و برای آنها به میدان می رود.
تیمش  لهستانی  مهاجم  مورد  در  که  گفت  اما  گواردیوال 
ببینیم  و  بمانیم  منتظر  باید  ما  افزود:  وی  نمی کند.  ریسک 
که اوضاع چگونه پیش می رود. ضربه ای به جمجمه او وارد 
آمده و بینی اش شكسته است. وضعیت او در این چند روز 
تعریفی نداشته است. پزشک تیم همیشه وضعیت بازیكنان 
را زیر نظر دارد. اگر او بگوید که به میدان رفتن لواندوفسكی 

خطرناک است، روبرت بازی نخواهد کرد.
سرمربی باواریایی ها در ادامه راجع به شایعاتی که از تالش 
گوندوگان،  ایلكای  گرفتن،  خدمت  به  برای  باشگاه  این 
عنوان  نیز  داشته اند  دورتموند حكایت  بورسیا  تیم  هافبک 
کرد: تالش احتمالی برای خرید گوندوگان جزو موضوعاتی 
که به من مربوط می شود، نیست. سامر )مدیر ورزشی( و 

رومنیگه )مدیرعامل( مسوول نقل وانتقاالت باشگاه هستند.

کاسیاس:

 رئال لیگ قهرمانان را به لیگا ترجیح می دهد

رائول گونزالس اسطوره باشگاه رئال مادرید:

ACKUمسی غیرممکن ها را ممکن می کند
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نواز شریف از نیروهای مسلح پاکستان به دلیل شكست شبه نظامیان در منطقه 
قبیله نشین وزیرستان شمالی که زمانی پایگاه اصلی طالبان پاکستان بود،  تقدیر 

کرد.
پاکستان طی  نخست وزیر  نواز شریف،  اسوشیتدپرس،  گزارش خبرگزاری  به 
سخنرانی که در تلویزیون این کشور پخش شد، مردم این منطقه را تشویق به 

بازگشت به منازل خود کرد.
وی این اظهارات را در جمع گروهی از ساکنان این منطقه که در شهر میرعلی،  
شهر اصلی وزیرستان شمالی، تجمع کرده بودند و آماده بازگشت به منازل و 

روستاهای خود بودند، مطرح کرد.
بیش از هشتادهزار تن از ساکنان وزیرستان شمالی از زمان عملیات ارتش در 
نابودی  آن  و هدف  آغاز شد  گذشته  سال  15 جون  از  که  شمالی  وزیرستان 

شبه نظامیان محلی و خارجی بود،  منازل خود را ترک کرده بودند.
ارتش پاکستان اعالم کرده است که بیشتر مناطق را از شبه نظامیان پاکسازی 
آواره  درگیری ها  علت  به  که  افرادی  بازگشت  برای  جامعی  برنامه  و  کرده 

شده اند،  دارد.

پادشاه عربستان با صدور دستوری دیوان پادشاهی و دیوان ولیعهد این کشور را 
با هم ادغام کرد که گفته می شود این اقدام برای کنترل هرچه بیشتر بر مخالفان 

پادشاه در میان خاندان حاکم اتخاذ است.
نیوز عربی، ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه  به گزارش شبكه خبری اسكای 
عربستان در راستای ایجاد تغییرات در ساختار حكومتی این کشور، دستور ادغام 

دیوان پادشاهی با دیوان ولیعهد را صادر کرده است.
وی در بیانیه  خود در این خصوص نوشت: این تصمیم بنا به مصلحت عمومی 
اتخاذ شد و قرار است کمیته ای به ریاست رئیس دیوان پادشاهی جهت فراهم 
کردن مقدمات الزم در این زمینه تشكیل شود و این کمیته توصیه ها و پیشنهادات 

خود را ظرف مدت سه ماه از صدور حكم ارئه دهد.
دیوان پادشاهی عربستان اعالم کرده که این تصمیم بنا به خواست ولیعهد صورت 
گرفته این در حالی است که برخی رسانه های عربی اعالم کرده اند این تصمیم 
پس از مخالفت شمار زیادی از شاهزاده های سعودی و نوادگان خاندان سلطنتی 
با بیعت با ولیعهد و جانشین ولیعهد اتخاذ شده است و در واقعی تالشی از سوی 

ملک سلمان برای فشار آوردن به طرفداران ولیعهد پیشین.
این کشور و  ولیعهد  ولیعهد و جانشین  پادشاه عربستان طی حكمی  نیز  پیشتر 

مسئوالن چند وزارتخانه دیگر این کشور را تغییر داده بود.

اطالعاتی  توان  به  نیاز  امریكا  که  گفت  ناتو  در  امریكا  ارشد  فرمانده  یک 
بهتری در زمینه اوکراین دارد اما به نظر می رسد که نیروهای روس از کاهش 

درگیری های اخیر برای آغاز حمالت جدید استفاده می کنند.
کمیته  به  بریدالو«،  »فیلیپ  جنرال  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سرویس مسلح سنا اعالم کرد، شرایط در اوکراین بسیار حساس و شكننده 
رییس  پوتین،  والدیمیر  بهتر  درک  منظور  به  تا  خواست  کنگره  از  و  است 

جمهوری روسیه در منطقه توان اطالعاتی امریكا را تقویت کند.
سال  منطقه طی  ودر  اوکراین  در  روسیه  نظامی  عملیات  کرد:  تاکید  بریدالو 
گذشته نشان داده است که شكاف مهمی میان جمع بندی و تحلیل ها وجود 
دارد. برخی اقدامات نظامی روسیه ائتالف ناتو و امریكا را شگفت زده کرده 

است.
وی گفت، شمار کارشناسان اطالعاتی روس از زمان جنگ سرد کاهش یافته و 

اموال اطالعاتی نیز تبدیل به جنگ های عراق و افغانستان شده است.
این فرمانده ناتو ادامه داد: ما نمی توانیم کامال با اطمینان بگوییم که گام بعدی 
می توانیم  که  کاری  ببریم.  پی  پوتین  مقصود  به  نمی توانیم  و  روسیه چیست 
که  می بینیم  اما  بگیریم.  درس  وی  اقدامات  از  که  است  این  دهیم  انجام 
اهداف  و  شده  مجهز  آن  نظامی  نیروی  یافته،  افزایش  روسیه  توانمندی های 

استراتژیک جاه طلبانه ای پیدا کرده است.
بریدالو افزود: نیروهای روس از کاهش درگیری های اخیر در اوکراین استفاده 
کردند تا مجددا دست به کار شوند در حالی که از نتایج کار خود حفاظت 
می کند و بسیاری از اقدامات آنها هماهنگ با آمادگی برای حمالت دیگری 

است.

پس از پاک سازی وزیرستان شمالی از وجود طالبان

نـواز شریف از ارتـش سپـاس گـذاری کرد

امریکا:ادغام دیوان پادشاهی و ولیعهدی عربستان
 شرایط اوکراین بسیار حساس و شکننده است

چین نگران استراتژی 
جدید امنیت سایبری 

امریکا

جدید  استراتژی  به  نسبت  را  خود  نگرانی  چین  دفاع  وزارت 
سایبری پنتاگون ابراز و اعالم کرد، این استراتژی ظرفیت ارتش 
ایاالت متحده را در مقابله با تهدیدهای سایبری افزایش می دهد 

و تنها باعث تنش بیشتر در امنیت فضای سایبری می شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این استراتژی جدید بیانگر نقش 
و  امریكاست  ارتش  دفاع سایبری  برای واحدهای  قدرت طلبی 
پنتاگون با این کار می خواهد قدرت خود را در عرصه اینترنت 

و فضای سایبری افزایش دهد.
هم پیمان  کشورهای  و  متحده  ایاالت  سوی  از  مكررا  چین 
دولتی  نهادهای  علیه  گسترده  هكری  خاطر حمالت  به  امریكا 
و کمپانی های غربی متهم می شود؛ ادعایی که دولت پكن آن را 

همواره رد کرده است.
بیانیه ای اعالم  یان شنگ سخنگوی وزارت دفاع چین در  گنگ 
کرد: استراتژی سایبری جدید امریكا تنها باعث تنش در فضای 
مجازی خواهد شد. ما نگران این مساله هستیم و این نگرانی را 
به دولت واشنگتن اعالم کرده ایم. امریكا باید زمانی که درباره 
امنیت سایبری سخن می گوید، نام چین را به عنوان نقض کننده 

حمله های سایبری و فضای مجازی از لیست خود خارج کند.
این مقام مسوول وزارت دفاع چین همچنین به مانورهای اخیر 
میان امریكا و فیلیپین در دریای چین جنوبی اشاره کرد و ادامه 
برای  و  می شود  تنش  باعث  تنها  گسترده  مانورهای  این  داد: 
امنیت در منطقه موثر نیست. در حال حاضر  برقراری صلح و 
ما می خواهیم که تنش ها در منطقه از میان رفته و از کشورهای 
منطقه و همچنین امریكا می خواهیم تا از ایجاد تنش های مجدد 

امتناع کنند.
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