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روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک متنفذ قومی در 
والیت غزنی از کشته شدن ۶ نفر از ۳۱ مسافر ربوده شده در 

مسیر قندهار به کابل توسط افراد مسلح خبر داد.
بزرگان  از  یکی  میرزاخان  از  نقل  به  ژورنال  وال استریت 
مسافر   ۳۱ از  نفر  کرد: شش  اعالم  غزنی  در والیت  قومی 
ربوده شده در مسیر قندهار - کابل توسط افراد مسلح کشته 

شده اند.

شده  آزاد  گروگان های  برخی  از  نقل  به  قومی  بزرگ  این 
گفت: پنج نفر از گروگان ها توسط رباینده گان کشته شدند 
از  را  به علت کهولت سن جان خود  نیز  نفر دیگر  و یک 

دست داده است.
شده  کشته  افراد  از  یکی  داشت:  اظهار  ادامه  در  میرزاخان 

نظامی بوده است.
اسداهلل کاکر یکی از اعضای شورای والیتی غزنی نیز در این 

ازای  از ۳۱ گروگان در  نفر  باره گفت که روز گذشته ۱9 
رهایی 22 اسیر ازبکستانی آزاد شده اند.

پس از 7۶ روز از ربوده شدن ۳۱ مسافر در بزرگراه قندهار 
- کابل توسط افراد مسلح ناشناس و آزادی ۱9 نفر از آن ها 
مقامات محلی والیت غزنی اعالم کردند که باقی  گروگان ها 

در ازای خواسته های دیگری آزاد می شوند.
اظهار  نیز  غزنی  والیتی  شورای  رییس  اکبری،  خالق داد 
مسلح  افراد  اختیار  در  تاکنون  که  مسافرانی  باقی  داشت: 

ناشناس قرار دارند در مرحله بعدی آزاد خواهند شد.
این در حالی است محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان 
برگزار  رابطه  همین  در  که  نشستی خبری  در  دوشنبه  روز 
 ۱9 آزادی  برای  ملی  وحدت  حکومت  گفت:  بود،  شده 
گروگان از ۳۱ مسافر ربوده شده در والیت زابل با هیچ کس 

معامله نکرده است.
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باتمامقوتدرپشتتانایستادهایم

جهانی  جامعۀ  که  می گوید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
حمایت مالی اش را از نظام انتخاباتی قطع کرده است. 

از  خارجی  کشورهای  کمک های  قطع  دلیل  سعادت  ستار 
معین  زمان  در  انتخابات  برگزارنشدن  را  انتخابات  پروسۀ 

آن می داند. 
رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید: اگر انتخابات 
مجلس در زمان معین برگزار می شد، جامعه جهانی حمایت 

مالی اش از نظام انتخاباتی را پیش از وقت قطع نمی کرد.
حاضر  حال  در  گفت:  آزادی  رادیو  به  سعادت  عبدالستار 

قانون اساسی کشور در حال نقض شدن است.
برگزاری  هدف  به  الزم  اقدامات  گفت:  سعادت  آقای 
انتخابات مجلس از سوی حکومت صورت نگرفته و جامعه 
جهانی حاضر نیست در حالت سر در گمی از نظام انتخاباتی 

افغانستان حمایت کند.
معاشات کارمندان کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در یک 
پروژه دو ساله از سوی برنامه انکشافی سازمان ملل متحد 

یو ان دی پی تمویل می شد.
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  رییس  گفته های  اساس  به 
تعین  معیاد  از  قبل  ماه  این طریق دو  از  کارمندان  معاشات 

شده در اخیر ماه جاری میالدی قطع می گردد.

در  فیصله  که  است  گفته  انتخابات  کمیسیون  مقام  یک  اما 
مورد قطع این حمایت مالی تا کنون نهایی نشده و بحث ها 

در این مورد جریان دارند.
انتخابات پارلمانی تا آوردن اصالحات الزم در کمیسیون های 

انتخاباتی به حالت تعلیق در آمده است. 
ریاست  انتخابات  انتخاباتی،  کمیسیون های  تقلب  دلیل  به 
جمهوری افغانستان در سال گذشته با بحران گسترده روبرو 

شد. 
جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجراییه حکومت افغانستان 
نظام  از  المللی  بین  جامعه  مالی  حمایت  ادامه  می گوید 
انتخاباتی این کشور مشروط به میان آمدن اصالحات است.

آقای فیصل گفت: برای ایجاد اصالحات در نظام انتخاباتی 
کشور تالش ها جریان دارند.

ابراز  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر 
امیدواری کرده تا رهبران حکومت وحدت ملی به تعهداتی 
این  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  آوردن  در خصوص  که 

کشور کرده اند، عمل کنند.
این در حالیست که قبل از این اتحادیه اروپا گفته است که 
نظارتی  و  مالی  اصالحات حمایت  ایجاد  عدم  در صورت 
را اش را نسبت به نظام انتخاباتی افغانستان متوقف خواهد 

ساخت.
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نشان  کرد  ارایه  عامه  صحت  وزارت  که  آماری 
می دهد که سه میلیون نفر در افغانستان از مواد 
مخدر استفاده می کنند که از این میان، 1.6 میلیون 
تحقیق  این  اند.  معتاد  مخدر  مواد  به  آنها  نفر 
نشان می دهد که 13 درصد مردم افغانستان در 
مخدر  مواد  از  شهرها  در  درصد  پنج  و  روستاها 

استفاده می کنند
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ناوۀ  ولسوالی  بازپس گیری  با  هرچند  حکومت 
دست  به  آن  کنتروِل  تمام  سال   9 که  غزنی 
طالبان بود، نشان داد که هم عزمِ قاطع در برابِر 
دشمن دارد و هم تواِن آن را؛ اما از دست دادِن 
کالنی  ضایعۀ  بادغیس،  والیت  جوند  ولسوالی 
بود که نتیجۀ بازی را تا این  جای کار یک-یک 
با این حال، نمی توان از حمالِت گروهِی  کرد. 
دشمنان به ولسوالی های مختلِف والیات شمالی 
و غربی کشور، از جمله حمله به والیت بغالن 
و یا ولسوالی شیندنِد والیت هرات و ناامنی های 
اخیِر بسیاری از والیاِت دیگر چشم پوشید. به 
عملیاِت  به  توجه  با  پذیرفت  باید  ترتیب،  این 
گسترده یی که دشمناِن افغانستان و هراس افکناِن 
خون خوار برای ناامن سازی شمال و غرِب کشور 
تا  انداخته اند،  به راه  عزم  عملیاِت  عنوان  تحت 
را  نبرد  میدان های  نتیجۀ  نمی توان  کار  این جای 
نظاره گِر  همچنان  باید  ناگزیر  و  کرد  پیش بینی 

بازی بود. 
جوند  ولسوالی  ادارۀ  بر  طالبان  شدِن  حاکم 
در  ولسوالی  این  که  آن جا  از  بادغیس  والیت 
تالقِی  نقطۀ  در  استراتژیک  فوِق  موقعیِت  یک 
دارد،  قرار  بادغیس  و  غور  هرات،  والیت  سه 
اهمیت  است.  برخوردار  باالیی  حساسیِت  از 
دیگِر این منطقه در این است که ولسوالی جوند 
معدود  از  طالبان،  رژیم  علیه  مقاومت  زمان  در 
و  نیفتاد  آن ها  دسِت  به  هرگز  که  بود  مناطقی 
این  بر  سلطه  که  گفت  می توان  ترتیب  این  به 
برای  دست نیافتنی  رویایی  همواره  ولسوالی، 
حاکم  با  حاال  است.  می شده  پنداشته  طلبه ها 
این تروریستان بر این ولسوالی ـ ولو به  شدِن 
گونۀ مقطعی و زودگذر ـ احساس می شود که 
این گروه حداقل در عرصۀ قدرت نمایی و مانور 

نظامی، حرف هایی برای گفتن دارد. 
و  حمالت  با  رابطه  در  سنخ شناسی  یک  با 
کشور،  مختلف  والیات  در  اخیر  ناامنی های 
این  همۀ  مشترِک  مخرِج  که  گفت  می توان 
شکل  گریز«  و  حمله  »بازی  تداومِ  را  حمالت 
دهۀ  یک  از  بیش  در  که  معنا  این  به  می دهد. 
جسارِت  هرگز  شبه نظامی  نیروهای  گذشته، 
از  بخشی  تصرِف  منظور  به  منسجم  حملۀ 
کشور را نداشته اند؛ بلکه گروه های هراس افکن 
ناتوانی  و  نقطه ضعف  همین  پوشاندن  به خاطر 
غافل گیرانۀ  حرکات  به  همواره  کالن شان، 
یا  و  انتحاری  حمالت  شکِل  به  خراب کارانه 
اقدام  از کشور  اقدامات گروهی در بخش هایی 

می کنند و پس از شکست و باز پس زده شدن 
در آن جبهه، دامِن خود را از آن جا برمی چینند 
در  چنان که  می روند.  دیگری  نقطۀ  سراغ  به  و 
حمالت تروریستی اخیِر این گروه در این اواخر 
در والیات بدخشان، کندز، غزنی، بادغیس، فراه، 

بغالن، هرات و ... به خوبی گواه آن هستیم. 
حملۀ گروهی بر برخی از ولسوالی های والیت 
امنیتی  نیروهای  این که  از  بعد  درست  کندز، 
گفتند،  پاسخ  بدخشان  ناامنی های  به  افغانستان 
صورت گرفت. پس زدِن هراس افکنان از کندز، 
و سپس  بادغیس،  و  فراه  به  پراکنده  حمله های 
بغالن و هرات، همه به گونۀ واضح تأییدی بر 
حمالت  این  آن هاست.  گریِز  و  ضربه  تاکتیِک 
به گونۀ بسیار سریع در کوتاه ترین زمان ممکن 
منطقه  یک  سقوط  یا  و  محاصره  هدِف  با  و 
این گونه حمالت؛ عنصر  صورت می گیرد. در 
حرف  حمله  شدِت  و  سرعت  غافل گیری، 
حمالت  تمام  در  چنان که  می زند.  را  نخست 
این  سۀ  هر  کشور،  مختلف  والیات  در  اخیر 
مولفه ها به خوبی نمایان بود. به این ترتیب که 
باشدِت دشمن  اگر حملۀ غافل گیرانه، سریع و 
نیروهای  مقاومت  با  و  ننشیند  ثمر  به  ابتدا  در 
امنیتی کشور روبه رو شود، آن گاه هراس افکنان 
و  پراکنده  جنگ های  با  و  می نشینند  عقب  به 
امنیتی  نیروهای  تا  می کنند  تالش  غیرمنسجم، 
خود  به  را  امنیتی  مسووالن  حواِس  و  کشور 
مشغول کنند تا به این طریق، هم رزمان شان در 
میدانی دیگر مجال حملۀ غافل گیرانۀ دیگری را 

بیابند. 
هراس افکن  گروه های  این  دیگر،  سوی  از 
پشک،  و  موش  بازی  این  به  جستن  توسل  با 
می دهند،  که  تلفاتی  میزان  برابر  در  می توانند 
دستاوردهای  به  هم  تبلیغاتی  جنِگ  عرصۀ  در 
هر  اولیۀ  که هدف  آن جا  از  آیند.  نایل  مغتنمی 
گروه هراس افکن، گسترش بذر احساِس ناامنی 
در میان جامعه و به راه انداختن موتورِ قدرتمند 
تبلیغاتی شان است، تاکتیک ضربه و گریز، بیش 
و  مردم  توجه  می تواند  دیگری  حرکِت  هر  از 
رسانه ها را به خود جلب کند و احساِس ناامنی 
را به جامعه القا کند. به این ترتیب، دیده می شود 
در  نبرد  میدان های  در  گروه ها  این  هرچند  که 
این ایام تلفات سنگینی را به جان می خرند، اما 
را  ناامنی  شومِ  حِس  که  توانسته اند  شوربختانه 
بارور  اندازۀ زیادی در دِل شهروندان کشور  تا 

کنند.

با در نظر گرفتِن این تاکتیِک جنگی و با شناخت 
همۀ جوانب آن، حکومت وحدت ملی مکلف 
است که برای پیش گیری و پیش دستی در خنثا 
روی  موثری  اقدامات  این گونه حمالت،  کردِن 
حکومت  سران  منظور،  همین  به  گیرد.  دست 
استخباراتی  جنگ  عرصۀ  دو  در  دست کم  باید 
شدیِد  و  آنی  حمالِت  برابر  در  مقاومت  و 
غافل گیرکننده، تدابیر موثر و کارآمدی را اتخاذ 
کنند. در مرحلۀ نخست، حکومت وحدت ملی 
باید نقاط کور امنیتی که زمینۀ ضعِف نیروهای 
کند.  خنثا  و  کشف  می کند،  فراهم  را  امنیتی 
همواره  که  عمده  ضعِف  نقاط  این  از  یکی 
پاییِن  توان  بوده،  امنیتی  کارشناسان  نقد  مورد 
که  است  امنیتی  نیروهای  استخباراتِی  و  کشفی 
نمی توانند پیش از وقوع حمالت دشمن، آن  را 
کم هزینه ترین  که  در حالی  کنند.  نطقه خنثا  در 
هراس افکنی،  با  مقابله  برای  راه  موثرترین  و 
بر  سرمایه گذاری  و  کشفی  ارگان های  تقویت 
روی توان استخباراتِی نیروهای امنیتی است که 
وادی  از  آن که حمله یی  از  پیش  می شود  سبب 
و  کشف  برسد،  عمل  صحنۀ  به  نظر  و  طرح 
خنثا شود. یک دستگاه استخباراتِی قوی نه تنها 
می تواند ابتکار عمل را از دشمن بگیرد، که حتا 
دست عناصر نفوذی دشمن در حکومت را هم 
با شناسایی مزدوران  ببندد و  از پشت  می تواند 
درون ساختاری دشمن، توطیه و خیانِت آن ها را 

دفع کند. 
برای  به خصوص  که  دیگری  استراتژیِک  اقدام 
رفع و دفِع حمالت و ناامنی های اخیر در شمال 
توان  بردن  باال  است،  ضروری  کشور  غرِب  و 
نیروهای امنیتی در والیات و ولسوالی های کشور 
است که با جابه جایی چهره های متعهد و مدبر 
در رأس ادارات محلی به جای چهره های نفوذی 
و آلوده به فساد ممکن می گردد. گزاف نخواهد 
بود اگر ادعا کنیم که بخشی از ناامنی های اخیر 
در والیات مختلف، ناشی از سیستم سرپرستِی 
زیرا  آن هاست.  فرماندهی های  و  والیات  ادارۀ 
بازهم  کنیم،  پیش داوری  نخواهیم  اگر  حتا 
کابلی  تظاهرات کننده گاِن  ادعای  نمی توانیم 
مبنی بر بی کفایتی والی و قوماندان امنیۀ والیت 
بادغیس و یا ادعاهای دست داشتِن والی کندز 
و یا هم برخی از وکالی مجلس و نماینده گان 
ناامنی های اخیر  شورای والیتی بدخشان را در 

نادیده بگیریم! 
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علی پارسـا

اخیِرهایناامنیتِزانتیوتز
شمالوغرب

 

سیاسی ـ  ارشِد  مقاماِت  و  نخست وزیر  گذشته،  روز  چاشِت 
نظامی و ملکی پاکستان، وارد افغانستان شدند تا با آقای غنی 

و عبـداهلل دیدار و گفت وگو کنند.
غنی  رییس جمهور  دعوت  به  سفر،  این  که  است  شده  گفته 
نیز  طرف  دو  هر  اعالمیه های  ظاهِر  از  است.  گرفته  صورت 
پیـداست که این سفِر رسمی به هدِف همکاری های دوجانبه 
در راستای مبارزه با تروریسم و مسایِل صلح و برخی مسایِل 

اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است. 
کابل  وارد  حالی  در  همراهش  ارشِد  هیأت  و  شریف  آقای 
می شوند که همین چند روز پیش، یک گروهِ دیگر از مقام های 
برحال و اسبِق پاکستانی وارد افغانستان شده بودند و با آقای 
معلوم  که  رفت وآمدها  این  کرده اند.  گفت وگو  و  دیدار  غنی 
ساخته  نگران  را  مردم  می کند،  تعقیب  را  هدفی  چه  نیست 
به  پاکستانی  هیأت های  اخیِر  سفِر  دو  هر  در  زیرا  است. 
افغانستان، مقام های استخباراتِی و نظامِی پاکستان نیز حضور 

داشته اند و دیدارهای پنهانی کرده اند.  
در  پاکستان  نکردِن  همکاری  وجود  با  که  می رسد  نظر  به   
پروسۀ صلِح افغانستان، بازهم آقای غنی برخالِف تحلیل هایی 
را  پاکستان  به  نیازمندی  شد،  مطرح  هند  به  او  سفِر  در  که 

فراموش نکرده است. 
البته شکی نیست که سفِر آقای غنی به هند و عقد قراردادهای 
اقتصادی و نظامی با هندوستان، پاکستانی ها را نگران ساخته 
و آنان می خواهند با سفرهای پی هم به افغانستان، این روابط 

را آسیب بزنند.
مقام های  اظهارات  افغانستان،  به  شریف  آقای  سفر  از  قبل 
دولت وحدت ملی نشان می داد که تمامِ رویه ها و کنش های 
پاکستانی ها، به هدِف اغفال مقام های افغانستان صورت گرفته 
و باعث شده حوزۀ جنگ گسترش یابد و طالبان و داعشیان 
بیشتر تقویت شوند. سخنان اخیِر آقای اشرف غنی احمدزی در 
کنفرانس خبرِی مشترکش با رییس جمهور کرواسی نیز نشان 
داد که سفرهای پیشیِن مقام های پاکستانی چندان موثر نبوده و 
اشرف غنی احمدزی امیدهایش به پاکستان را از دست داده و 

دنباِل کشورهای دیگر افتاده است.
اکنـون امیـد می رود که سفرهای مقاماِت پاکستانی به افغانستان، 
سبِب اغوای دوبارۀ حکومت وحدت ملی نگردد. چرا که سفِر 
است،  گرفته  صورت  غنی  آقای  دعوِت  به  که  شریف  آقای 
هرگز نمی تواند واقعیِت رابطه و تعامِل غیرصادقانۀ پاکستان با 

افغانستان را تغییر دهد. 
هرچند به گفتۀ تحلیل گران، پاکستان حوزۀ جنگ در افغانستان 
را وسیع ساخته و می خواهد برنامه های بسیار کالنی را روی 
دست بگیرد؛ اما هنوز به گونۀ دقیق، نیِت مقام های پاکستانی 
از سفرهای جدید به افغانستان معلوم نیست. زیرا اگر بحث 
همکاری در روند مبارزه با تروریسم و صلح را در نظر بگیریم، 
شواهد و مدارِک بسیاری وجود دارد که نشان می دهد پاکستان 
توانایی ایجاد ثبات در افغانستان را ندارد و برنامه های کالِن 
پاکستان نیز به هیچ عنوان نمی تواند تعدیل و تغییر یابد و یا 

انعطافی در سیاست های عملِی این کشور رونما گردد. 
سراِن  میان  دیدار  در  بفهمند  که  دارند  حق  افغانستان  مردم 
و  می افتـد  اتفاق  چیزهایی  چه  پاکستان  و  افغانستان  دولت 
اصاًل پاکستانی ها به دنباِل چه هستند. آقای غنی مواظب باشد 
که دوباره اغفال نشود و این بار تا به چشِم سر و در صحنۀ 
عمل، وفای به عهِد پاکستانی ها را نبیـند، به آن ها اعتماد نکند. 
برای  تعهدات شان  به  پاکستانی ها  گذشته،  سال  چهارده  در 
وحدت  دولت  و  نکرده اند  عمل  ثبات  به  افغانستان  رساندِن 
است.  را چشیده  پاکستان  با  عمیق  رابطۀ  تلِخ  طعِم  هم  ملی 
این که پاکستانی ها در این شب و روزها مکرر به کابل می آیند، 
خبر از حرِف مهم، سیاسِت تازه و برنامۀ کالِن دیگری از سوی 

این کشور در ارتباط با افغانستان و منطقه را می دهد. 
به نظر می رسد که پاکستانی ها برنامۀ خاصی را در این سفرها 
دنبال می کنند که مردم و حتا بسیاری از سیاست مرداِن کشور 
سیاسِت  ریاست جمهوری،  ارگ  باید  ندارند.  آگاهی  آن  از 
نجات  نگرانی  از  را  مردم  و  بسازد  شفاف  را  خارجی اش 
دهد. ما بارها گفتیم و یک بارِ دیگر تأکید می کنیم که دولِت 
این بار  و  کند  تعریف  را  پاکستان  با  رابطه اش  باید  افغانستان 
آقای غنی و عبداهلل به نخست وزیِر پاکستان علنی بگویند که 
افغانستان زیر بارِ سیاست های دوپهلو و غیرصادقانه نمی رود 
و هرگز قرار نیست افغانستان از سطِح یک کشورِ مستقل، به 

سطح صوبۀ پنجِم آن ها تقلیل یابد.

مقاماتآوِردلهرهسفرهای
پـاکستانـی
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مجلس سنا، مقام های والیت ننگرهار را در ارتباط به اتهام وارده بر 
فضل هادی مسلم یار رییس این مجلس فرا خواند.

حنیف  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  معاون  حسام  الدین  حسام 
گردیوال سرپرست والیت، دادمحمد خان رییس امنیت ملی و فضل 
قضیه  به  پیوند  در  ننگرهار  والیت  پولیس  فرمانده  شیرزاد  احمد 
اتهام بر فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا، به این مجلس فرا 

خوانده شدند.
مجلس  عضو  حمیدزی  اللی  و  مجلس  اول  معاون  قدیر  ظاهر 
نمایندگان گفته بودند که قطعه »صفرــ دو« باالی خانه یونس برادر 
مسلم یار عملیات کرده و یک نفر که با عامالن حمالت انتحاری 

اخیر در این والیت ارتباط داشتند را بازداشت کرده اند.
در همین حال، معاون ریاست عمومی امنیت ملی و مقام های محلی 
انتحاری ها  با  یار  مسلم  آقای  فامیل  اعضای  که  اتهام  این  ننگرهار 

ارتباط داشته اند را رد کردند.
حسام الدین حسام معاون امنیت ملی در سخنان کوتاهی گفت که 
موقف این ریاست را قباًل از طریق سخنگوی امنیت ملی شنیده اید 

و الزم به تکرار دوباره آن نیست.
حنیف گردیوال سرپرست والیت ننگرهار نیز گفت که ارگان های 
امنیتی هیچ گونه گزارشی که به اتهام اعضای خانواده آقای مسلم یار 

داللت کنند را به مقام والیت نداده اند.
عملیات  دو  از  ننگرهار  والیت  امنیت  رییس  دادمحمدخان  اما 
جداگانه یاد کرد که به گفته او سوءتفاماتی در همین مورد به وجود 

آمده است.
قطعه صفر  ثور،   9/۱۰ اول: شب  »عملیات  افزود:  خان  محمد  داد 
دو اطالع یافت، یک نفری که گویا در اعمال تخریبی دست دارد، 
در خانه یونس که برادر آقای مسلم یار است، حضور دارد. قطعه، 
شب عملیات کرد، چون خانه منسوب دولتی بود نیروها پس از یک 
ساعت داخل خانه شده و یک نفر را بازداشت کردند و دو روز بعد 
این شخص را دوباره به ما تسلیم کرده و گفتند که این، شخص مورد 

هدف نبوده است«.
او ادامه داد: » عملیات دیگر به تاریخ ۱۳ ثور در مسجد بالل ولسوالی 
بهسود انجام شد که دو نفر بازداشت شدند و پس از انکشاف قضیه 
و  اسناد  نفر می شود؛   ۵ که جمعا  گرفتار شدند  نیز  دیگر  نفر  سه 
شواهدی در مورد موجود است و اعتراف کرده اند که حمله مقابل 

کابلبانک، حمله باالی یک بس استادان پولیس و حمله باالی انگیزه 
شینواری از سوی آنان انجام شده است«.

باهم  قضیه  دو  این  که  کرد  خاطرنشان  ننگرهار  ملی  امنیت  رییس 
خلط شده و افراد بازداشت شده با آقای مسلم یار و خانواده او هیچ 

گونه ارتباطی ندارند.
گفته های دیگر این بود که آقای مسلم یار با استفاده از مقام ریاست 
به خانه  را  ملی  امنیت  امنیت و رییس  مجلس سنا، رییس شورای 
اش دعوت کرده و چای صبح را نیز با آنان صرف کرده و به همین 
را سرپوش  قضیه  که  است  آورده  فشار  ها  مقام  این  باالی  ترتیب 

بگذارند.
حسام الدین حسام معاون امنیت ملی این اتهام را رد کرد و گفت که 

چنین دیداری صورت نگرفته است.
اتهام دیگر این بود که آقای مسلم یار در زمان کمپاین های انتخاباتی 
ریاست جمهوری قصد داشت یک حمله کننده انتحاری را به منظور 

حمله باالی آقای غنی در جالل آباد هدایت کند.
فضل احمد شیرزاد فرمانده پولیس ننگرهار گفت: » چنین اطالعی 
به ما رسیده بود؛ اما ما هیچ چیزی در ارتباط به اطالع واصله بدست 

نیاوردیم«.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا که ریاست جلسه دیروز را 
برعهده داشت گفت که اتهامات وارده برآقای مسلم یار از عالقه و 
رقابت های شخصی منشا گرفته و امیدوار است دیگر چنین اتفاقی 

نیافتد.

ناجیه نوری
تجارب  از  استفاده  با  ملی،  وحدت  دولت  رهبران 
حکومت  ها و رهبران پیشین افغانستان، فریب سفرها و 

وعده های میان تهی پاکستانی ها را نخورند. 
سفر  مجلس  نماینده گان  و  تحلیل گران  از  شماری 
کشور  این  فریب کاری های  ادامه  را  پاکستانی  مقامات 
دانسته می گویند، مقامات پاکستانی با سفرهای پی در 
نگهداشتن  مصروف  صدد  در  تهی  وعده های  و  پی 
حکومت افغانستان است تا تروریستان بتوانند در مناطق 

شمالی پایگاه های محکم تری ایجاد کنند.
آنان تاکید می کنند، نوازشریف و سایر مقامات پاکستانی 
با سفرهای متعددشان به افغانستان می خواهند مقامات 
افغانستانی را مصروف یک سلسله وعده های دروغین 

بسازند.
مقام�های  دیگر  و  پاکستان  نخست وزیر  نوازشریف 
بلند پایۀ این کشور روز سه شنبه 2۰ اردیبهشت/جوزا 
به کابل رسیدند و با رییس جمهور اشرف غنی و رییس 

اجراییه دیدار و گفت وگو کردند.
ملی  رهبران حکومت وحدت  با  دیدار  در  هیأت  این 
بیشتر بر روابط دو جانبه و همکاری راهبردی اسالم آباد 

با کابل تأکید و تمرکز کردند.

اما تحلیل گران سیاسی سفر شماری از مقامات پاکستانی 
سرگرم  برای  پاکستان  گذشته  بازی های  ادامه  را 

نگهداشتن حکومت افغانستان عنوان می کنند.
 « می گوید:  کابل  دانشگاه  استاد  کوهستانی  جعفر 
سفرهای  با  پاکستانی  مقامات  سایر  و  نوازشریف 
افغانستانی  مقامات  می خواهند  افغانستان  به  متعددشان 

را مصروف یک سلسله وعده های دروغین بسازند«.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: » مقامات پاکستانی برای 
اغفال کردن حمالتی که علیه طالبان در کندز، بدخشان و 
بغالن ادامه دارد، به کابل آمده اند تا حکومت افغانستان 
را با وعده های فریب کارانه مصروف کنند تا جنگ در 

شمال افغانستان به نفع تروریستان خاتمه پیدا کند«.
استاد کوهستانی تاکید کرد: »از زمان حکومت کرزی تا 
اکنون پاکستان دو روی بازی می کند و همواره حرف 
و عمل اش یکی نیست وهمیشه از طالبان حمایت کرده 

و می کند«.
بوتو  بی نظیر  از  نجیب  داکتر  که  امیداریی  او،  گفتۀ  به 
نوازشریف  از  کرزی  حامد  که  امیدواری  تا  داشت 
داشت، همه به یاس مبدل شده و هیچگاه پاکستان در 

برابر افغانستان صادقانه عمل نکرده و نمی کند.
از  آگاهی  وجود  با  افغانستان  اما حکومت  افزود،  وی 
این مساله بازهم به آنان اعتماد کرده و وارد مذاکره و 

گفت وگو با آنان شده است.

با این حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع  جامعه مدنی دلیل 
نگهداشتن  مصروف  را  افغانستان  به  نوازشریف  سفر 
طالبان  برابر  در  نکردن  اقدام  برای  افغانستان  حکومت 

عنوان می کند.
او می گوید، مقامات پاکستانی با سفرهای پی در پی و 
وعده های تهی در صدد مصروف نگهداشتن حکومت 
افغانستان است تا تروریستان بتوانند در مناطق شمالی 

پایگاه های محکم تری ایجاد کنند.
به گفتۀ رفیعی، در پاکستان سه حکومت عماًل حضور 
حکومت  مذهبی.  و  سیاسی  نظامی،  حکومت  دارد: 
سیاسی خواهان روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان 
است؛ اما حکومت نظامی و مذهبی همواره تالش کرده 
تروریستی  از طریق حمایت گروه های  را  افغانستان  تا 
تضعیف کرده و خواهان نوع حاکمیت در افغانستان اند.
بخش  متاسفانه  ولی  کرد،  تاکید  مدنی  جامعه  رییس 
نظامی پاکستان همواره پیشتاز و موفق بوده و توانسته 
در  تروریستی  گروه های  از  حمایت  با  زیادی  حد  تا 

افغانستان مشکالت جدی را ایجاد کند.
بخش  اواخر  این  در  خوشبختانه  اما  کرد،  تصریح  او 
کشوری  یک  عنوان  به  را  پاکستان  کشور،  این  نظامی 
که تروریزم را تولید می کند در جهان مطرح کرد و این 
تضعیف  کشور  این  نظامی  بخش  تا  مساله سبب شده 

شود.
او با انتقاد از حکومت گفت: »مشکل کالن افغانستان، 
است  اقتصادی  و  خارجی  سیاست  نشدن  تعریف 
وروابط ما همواره با افراد  اشخاص بود نه با کشورها؛ 
تا زمانی که سیاست مشخص خارجی تعریف  بنابراین 

نشود، این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت«.
نماینده گان می گوید:  عارف رحمانی عضو مجلس  اما 
یک  اوایل،  در  پاکستان  به  غنی  اشرف  »سفرهای 
دیپلوماسی صادقانه و تعریف مشروع از صلح و جنگ 

افغانستان بود«.
وی تاکید کرد: »اشرف غنی در سفرهای خود به پاکستان 
پاکستان  بتواند دریک گفت وگو شفاف،  تا  کرد  تالش 
در  تروریستی  از حمایت گروه های  که  کند  متقاعد  را 

افغانستان دست بکشد؛ اما متاسفانه چنین نشد«.

این نماینده مجلس باور دارد که حتا رییس جمهور غنی 
در سفرهای خود به ترکیه، عربستان و چین تالش کرد 
را  پاکستان  این کشورهای  از طریق  فشارآوردن   با  تا 
وادار کند تا دست از حمایت طالبان بردارد؛ اما چون 
این  بنابراین  است؛  »منافق مجزا«  کشور  یک  پاکستان 
سفرها هم نتیجۀ در پی نداشت و پاکستان همچنان به 

حمایت از طالبان ادامه داد.
تروریستی  حمالت  افزایش  »باالخره  گفت:  رحمانی 
سبب شد تا اشرف غنی به هند سفر کند و تالش کرد 

تا هند را متقاعد کند که مساله تروریزم برای هند هم 
خطرناک است و این مساله سبب امضا چند توافق نامه 

میان هند و افغانستان شد«.
او افزود: » امضاء توافق نامۀ امنیتی و اقتصادی میان هند 
و افغانستان سبب نگرانی پاکستان گردید و دلیل سفر 
نوازشریف نخست وزیر و سایر مقامات پاکستانی هم 
رییس جمهور  پاکستان  بگوید  که  است  مساله  همین 
غنی را فریب نداده و تالش می کند تا اعتماد مقامات 

افغانستان را به دست بیاورند«.
اما گفته می شود که این سفر نخست وزیر پاکستان به 
با  نزدیک  همکاری  روابط  ایجاد  منظور  به  افغانستان 
افغانستان صورت گرفته و به هدف توافقنامۀ دوجانبه 
میان دو کشور در گرمای بی سابقه ای، اعتماد متقابل و 
چشم انداز مشترک به خاطر ساخت یک منطقه ی صلح 

آمیز و با ثبات انجام شده است.
این سفر درحالی صورت می گیرد که در روزهای اخیر 
امیدواری ها برای آغاز گفت وگوهای صلح با طالبان و 

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

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

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

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

طرح های  اساِس  بر  امریکا  تصور  که  این 
در  نیروهایش  شدید  کاهش  به  شده،  اعالم 
افغانستان خواهد پرداخت و پس از چند سال 
افغانستان  در  را  نظامی اش  حضور  معدود، 
پایان خواهد داد، نادرست است. قدرت های 
بزرگ، برنامه های خود را برای چندین  دهه 
طرح می کنند و هرچند ممکن است همه چیز 
برنامه  همان  ولی  نباشد،  مرادشان  وفق  بر 
آن  از  و  می کنند  دنبال  انعطاف پذیری  با  را 

به ساده گی دست نمی کشند.
کامِل  کردن  بیرون  به  خود  نه تنها  امریکا 

نیروهایش از افغانستان تن نخواهد داد؛ بلکه 
ادامۀ  به  وادار  نیز  را  متحدینش  از  شماری 
حضور نظامی در افغانستان خواهد ساخت. 

ثبات و امنیت در افغانستان به سرعتی که ما 
پس از نزدیک به نیم قرن درگیری به آن نیاز 
داریم، تأمین نخواهد شد؛ ولی به اندازه یی که 
اکثر افغانستانی ها باور دارند، ُکند هم نخواهد 
افکار  خون ریزی،  و  بی ثباتی  قرن  نیم  بود. 
که  است  ساخته  این  آمادۀ  را  افغانستانی ها 
حداقل دو سه دهۀ دیگر تا رسیدن به ثبات 
با ظهور  این که  تازه  بکشند.  انتظار  امنیت  و 
گروهی به نام داعش، برخی از مردم از همین 
حاال خود را آمادۀ یک دور جدیِد خشونت و 
خون ریزی می سازند و فکر می کنند که جنگ 
سومِ تحمیلی در راه است؛ در حالی که پای 
داعش به این منطقۀ دنیا کشانده نخواهد شد. 
وجود  گزارش هایی  حاال  همین  هرچند 
افغانستان  منطقۀ  فالن  و  فالن  در  که  دارد 
از  باز کرده و قصد دارد که  پا  داعش جای 
برود،  میانه  آسیای  به سوی  افغانستان  مسیر 
این  می خواهند  گونه یی  به  هم  داعشی ها  و 
غیر  این ها  همۀ  اما  کنند،  تبلیغ  را  مسأله 

واقعی اند و مصرِف تبلیغاتی دارند. 
داعش پروژه یی ست که هدف و ساحۀ عمِل 
آن مشخص است و کاری به منطقۀ ما ندارد.
در مورد داعش، اهداف آن و امکان حضور یا 
عدمِ حضورِ این گروه در منطقۀ ما، جزییات 
نوشته  این  دیگِر  بخش های  در  مفصلی 

خواهد آمد.
 به این ترتیب، امکان احیای ثبات و امنیت 
در افغانستان، بیش از هر زماِن دیگری میسر 

شده است.

6-1 صلح
بارها  اخیر،  قرن  نیم  حدود  جنگ های  در 
تالش های صلح از سوی طرفیِن درگیر انجام 
همراه  به  موفقیتی  هیچ کدام  تقریبًا  که  شده 
نداشته است. یکی از نخستین نمونه های این 
گونه تالش ها، طرح “مصالحۀ ملی”ِ حکومت 
داکتر نجیب اهلل در اواخر دهۀ هشتاد میالدی 
از  که  طرحی  بود؛  مجاهدین  گروه های  با 
یک سو به دلیل ضعف حکومت نجیب اهلل و 
دلیل  به  دیگر  سوی  از  و  آن  سقوط  امکان 
مخالفت های برخی از گروه های مجاهدین و 
بن بست  با  آن ها،  حامی  همسایۀ  کشورهای 

مواجه شد.
در  مجاهدین  دولت  جنگ های  جریان  در 
اوایل دهۀ نود نیز تالش هایی با هدف ایجاد 
سوی  از  چه  درگیر،  گروه های  میان  صلح 
کشورهای  یا  گروه ها  این  خود  از  شماری 

با  تنها  گاهی  که  شد  انجام  نزدیک،  و  دور 
موفقیت های مقطعی همراه بود و تأثیری در 
در  حتا  نداشت.  جنگ ها  آن  بخشیدن  پایان 
از  افغانستان  عمدۀ  بخش های  اشغال  زمان 
سوی گروه طالبان نیز گفت وگوهایی با هدف 
طالبان و جبهۀ  نماینده گان  میان  تأمین صلح 
مجاهدین،  دولت  ته ماندۀ  همان  یا  مقاومت 
منطقه  کشورهای  صلح  هیأت های  طریق  از 
از  یکی  نداد.  نتیجه  ولی  گرفت؛  صورت 
بود  مذاکراتی  گفت وگوها،  این  مشهورترین 
وزارت  معاون  رافائل”  “رابین  سوی  از  که 

خارجۀ ایاالت متحده به پیش برده می شد.
در یکی از این گفت وگوها که در “استالف” 
در شمال کابل انجام شد، رافائل از احمدشاه 
مسعود خواسته بود که از جنگ دست برداشته 
و تسلیم طالبان شود. احمدشاه مسعود جملۀ 
مشهورش “اگر به اندازۀ کالهم در افغانستان 
از سرزمین و  باشم، می ایستم و  جای داشته 
به  دیدار  همین  در  را  می کنم”  دفاع  مردمم 

رافائل گفته بود. 
در سال های پس از سقوط طالبان، به ویژه از 
زمانی که طالبان دوباره قدرت گرفتند)اواخر 
با طالبان  2۰۰۵ به بعد( بارها تالش شد که 
و دیگر گروه های تروریستی، گفت وگوهایی 
به هدف صلح به پیش برده شود: دیدارهای 
مکرر رییس جمهور کرزی با مقامات پاکستان، 
خواست های پی هِم وی برای میانجی گری از 
به ظاهر  تالش های  ماجرا،  این  در  سعودی 
کردن  باز  که  امریکایی  مقامات  صلح جویانۀ 
آن  نمونه های  از  یکی  قطر  در  طالبان  دفتر 
کمیسیون  نام  به  ساختارهایی  ایجاد  است، 
صلح یا شورای عالی صلح و موارد دیگری 
برای  هم  را  کوچکی  دریچۀ  هیچ کدام  که 

صلح نگشودند. 
ملی،  وحدت  دولت  ایجاد  از  پس  و  حاال 
یک بار دیگر سخن از گفت وگوهای صلح و 
امکان موفقیت آن بر سر زبان هاست و این  بار 
به نظر می رسد که زمینه های بهتر برای آغاز 
گفت وگوهای صلح و نتیجه گرفتن از آن، به 

میان آمده است.
موفقیت  امکان  نشانه های  بارزترین  از  یکی 
پاکستان  جدید  موضع  صلح،  گفت وگوهای 
نظر  از  هنوز  هرچند  که  است،  این باره  در 
بسیاری از افغانستانی ها صادقانه نمی نماید و 
بیشتر به عنوان یک بازی جدید تلقی می شود، 
استراتژیک است. تغییر موضِع  در واقع یک 
)در بخش عوامل منطقه یی که در مورد نقش 
پاکستان با تفصیل جزییات ارایه خواهد شد، 

به این تغییر استراتیژیک پرداخته می شود.(

دوست مشترک تان را واسطه کنید
خیر،  یا  دارد  شما  با  ازدواج  به  عالقه یی  هم  او  آیا  این که  دانستن  برای 
می توانید از کسی که به او نزدیک است کمک بگیرید. دوست صمیمِی او یا 
دوست مشترک تان می تواند نقش واسطه را ایفا کند. اما یادتان نرود که این 
واسطه باید بی طرف باشد و نسبت به ازدواج شما هم نظری مثبت داشته 
باشد. پرسش و صحبت در مورد ازدواج یا سؤال کردن در این مورد که آیا 
برای آینده تصمیمی داری یا نه، از مسوولیت های این واسطه است. برایش 
توضیح دهید که در این گفت وگو، نباید اشارۀ مستقیمی به شما داشته باشد.

ریشۀ ترس هایش را پیدا کنید
ازدواج، توان  از  به دلیل ترسش  تنها  او واقعًا به شما عالقه دارد و  شاید 
برداشتن گامِ آخر را ندارد. برای مطمین شدن از این موضوع، بهتر است 
واژه هایی که به زبان می آورد را زیر ذره بین بگذارید. کسی که می گوید »من 
اهل ازدواج نیستم اما چون تو را دوست دارم حاضرم برای همیشه با تو 
بمانم!« یا فرد مسوولیت پذیری نیست یا ترس هایی برای ازدواج دارد. اگر 
مورد اول مصداق داشته باشد، شما به ساده گی نمی توانید او را به سمت یک 
زنده گی موفق هدایت کنید. کسی که توان پذیرفتن مسوولیت را ندارد، حتا 
اگر با اصرار شما به خانۀ مشترک وارد شود، نمی تواند زمینۀ یک زنده گی 
موفق و آرام را فراهم کند. پس گمان نکنید که همۀ ماجرا به نشستن پای 
سفرۀ نکاح ختم می شود. زنده گی با یک فرد بی مسوولیت، از انتظار برای به 

دست آوردن او هم زجرآورتر است.
 خیال بافی نکنید

اگر مردی که دوستش دارید تأکید می کند که با وجود دوست داشتِن شما 
قصد ازدواج ندارد، ماندن و منتظر شدن ریسِک بزرگی خواهد بود. به جای 
او مشخص  با  را  تکلیف تان  بی دلیل،  بستِن  امید  و  نشانه ها  گرفتِن  نادیده 
کنید. اگر او از دادن جواِب صریح به شما طفره می رود، بیشتر مراقب باشید! 
شاید پای یک بازی در میان است و این فرد تنها می خواهد زماِن بیشتری 
را در کنار شما صرف کند. برخی از مردها نه حاضر به پذیرفتن مسوولیِت 

ازدواج هستند و نه حاضرند از طرف مقابل جدا شوند.
 باج ندهید

گمان نکنید اگر یک تنه بار رابطه را به دوش بکشید و به او اطمینان دهید 
و  دیدن ضعف  می کند.  تغییر  ماجرا  می کنید،  تحمل  را  همۀ سختی ها  که 
پس  باشد.  او  عقب نشینی  برای  دیگری  دلیِل  می تواند  شما،  اصرارهای 
مواضع تان را شفاف بیان کنید و به او بگویید که در چه شرایطی حاضر به 
ازدواج هستید. گمان نکنیـد که برداشتن مرزها و حریم های یک رابطه یا 

فداکاری بیش از حد، مشکل شما را حل می کند.

منبع: پرشین پرشیا
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بخش سوم و پایانی

را  محبوب مان  مرد  چه گونه 
ازدواج راضی کنیم؟ برای 
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بخش نخسـت
اندیشیدن به معنا و ماهیِّت مدرنیّت از سویی، و گرفتارِی 
ما در چنبرۀ رابطه با آن از دگرسو، ذهن و ضمیِر بسیاری 
از روشن فکراِن فارسی زبان را به خود مشغول کرده است. 
یکی از این روشن فکران داریوِش آشوریست که تأثیِر چند 
غیِرقابِل  ایران  روشن فکرِی  فضاِی  در  او  حضورِ  دهه یِی 
نظرِی خویش  آشوری کوشش هاِی  داریوِش  است.  انکار 
از  با گذر  و  کرد  آغاز  ملکی  زنده یاد خلیِل  مکتِب  در  را 
در  اکنون  فلسفی،  و  ادبی  اجتماعی،  سیاسی،  کنش هاِی 
»خانۀ  وجود« یعنی عرصۀ زبان، به تعبیِر مارتین هایِدگر، 
از دهه هاِی پیش  به سر می برد و کوششی خسته گی ناپذیر 
در  زبانی  مباحِث  دربارۀ  گفتمانی  سطِح  بردِن  باال  براِی 
ایران آغاز کرده که کتاب هایِی چون فرهنِگ علومِ انسانی، 
بازاندیشِی زباِن فارسی و زباِن باز دستاورد این کوشش ها 

و کنش هاست.
یا  بود  موافق  آشوری  دیدگاه هاِی  با  می توان  روی،  به هر 
در  گرفت.  نادیده  را  آن ها  نمی توان  هرگز  ولی  مخالف؛ 
آشوری  داریوش  با  را  لقمان  مسعود  گفت و  گوِی  دنباله، 
دربارۀ زبان، مدرنیّت و چالِش زباِن فارسی با دنیاِی مدرن 

می خوانید.
*** 

بخِش  آشوری،  داریوِش  که  است  دهه  چهار  نزدیِک 
را  خویش  روشن فکرانۀ  کنش هاِی  و  کوشش ها  اعظِم 
به  حّساسیّت  این همه  است.  کرده  زبان  مسألۀ  معطوِف 

موضوِع زبان از چه روست؟
حّساسیّت من به زبان از سال های کودکی آغاز شد. همین 
نوشتِن  و  رفتم و خواندن  دبستان  به  که در شش ساله گی 
از  خواندن  یافتم.  به  شدیدی  کشِش  آموختم،  را  پایه یی 
ساِل دومِ دبستان، روزنامه خوانی را آغاز کردم. در آن زمان 
کتاب هاِی ویژه براِی کودکان وجود نداشت. از این رو، در 
به دست  فولکلوریک  ادبیاِت  از  آن چه  کودکی  سال هاِی 
رستم نامه  و  طوطی نامه  تا  سوسکه  خاله  قصۀ  از  می آمد، 
را می خواندم تا رسیدم به ترجمه هاِی رمان هاِی اروپایی. با 
آغازِ نوجوانی و پا گذاشتن به دبیرستان، که دوراِن پُرشورِ 
فّعالیِّت سیاسی و حزبی  با دولِت مصّدق بود، به  سیاسی 
پرداختم و در جوارِ ادبیات، روزنامه و کتاب دربارۀ مسایِل 
به سوِی مسایِل  بیشتر  بسیار می خواندم و هرچه  سیاسی 
در  می شدم.  کشیده  نیز  سیاسی  فلسفۀ  و  سیاست  نظرِی 
من استعدادِ شاعرانه یی هم بود)که خوش بختانه آن را مهار 
بودم. در همان  به شعِر فارسی هم بسیار دل بسته  کردم(. 
سال هاِی نوجوانی به خاطِر حافظۀ خوبی که داشتم، صدها 
از  بلند،  قطعه هاِی  و  فارسی  ادبیاِت  بزرگاِن  از  بیت شعر 
از  تا بوستاِن سعدی و غزل هاِی حافظ را  شاهنامه گرفته 
از سویی،  استتیِک زبان۳  به شعر و  بر داشتم. کشِش من 
و کنجکاوی در مسایِل نظرِی سیاسی، علمی  و فلسفی از 
هم  با   جایی  باید  بالطبع  دیگر،  سوِی  از  نوجوانی  دوراِن 

درآمیخته می شد.
در دوراِن دبستان و دبیرستان استعدادِ نویسنده گی و کشش 
در  زدن  قلم  به  ساله گی  از ۱9  نمایان شد.  من  در  آن  به 
در  مطالعه  و  انگلیسی  زباِن  آموختِن  پرداختم.  مطبوعات 
قلمرِو علومِ سیاسی و فلسفه به آن زبان و دست بردِن به 
ترجمه هم حّساسیِّت مرا به زبان و چند وچوِن آن افزون تر 
توّجه  این  من،  زنده گِی  در  بزرگ  رخداد  یک  اّما   کرد. 

شدن  آشنا  رویداد  آن  کرد.  بیشتر  بسیار  را  حّساسیّت  و 
باغالم حسیِن مصاحب و پروژۀ دایرۀ المعارِف فارسی بود 
در ساِل  انجام می شد.  فرانکلین  انتشاراِت  در مؤسسۀ  که 
۱۳۳9، من دانشجوِی »دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و 
اقتصادی« در دانشگاهِ تهران بودم و مصاحب می خواست 
با  بیابد.  دایرۀ المعارف  در  کار  براِی  جوان  همکارِ  دو 
معرفِی دوست ام، ابراهیـِم مکال که او هم دانشجوِی همان 
دانشکده بود و در دایرۀ المعارف کار می کرد، من و فریدوِن 
پذیرفته  انگلیسی،  از  ترجمه  در  امتحانی  دادِن  با  بدره ای، 
شدیم. کار کردن در دایرۀ المعارف زیِر نظِر مصاحب و آشنا 
علمیِ  جسورانه و نوآورانه یی که او می کرد،  با کارِ  شدن 
براِی ذهِن جواِن من سخت آموزنده و انگیزنده بود. دوراِن 
نزدیک به دوساله یی که من آن جا کار کردم، بیش از تمامِ 
که  دکتری یی  دورۀ  و  دانشگاهی  دبیرستانی،  درِس  دورۀ 
جنبه هاِی  از  یکی  بود.   آموزنده  برایم  کردم،  رها  ناتمام 
به مسایِل زبانی و  اندیشیدن  بسیار اساسِی کارِ مصاحب، 
به  ویژه حوزه ِی ترم شناسی در زمینۀ علومِ ریاضی، طبیعی، 
انسانی و مسایِل عامِ واژه گانی براِی برگرداندِن مقاله ها از 
انگلیسی به فارسی بود. آن جا بود که من با گسترۀ عظیِم 
واژه گاِن مدرن و تنگناهاِی زباِن فارسی براِی برگرداِن آن 
آشنا شدم. این آشنایی تخِم کنجکاوی و راهیابی یی را در 
بعد هرچه ریشه دارتر و  ذهِن من کاشت که در دهه هاِی 

نیرومندتر شد.
در همان دوران که هنوز دانشجو بودم، با دانش و تجربه یی 

بودم،  اندوخته  دانش نامه نویسی  کارِ  در  مصاحب  از  که 
پروژۀ تألیِف فرهنِگ سیاسی را با ابراهیِم مکال آغاز کردم 
آغازِ  این  دادم.  ادامه  را  آن  به تنهایی  او،  کناره گیرِی  با  و 
تجربۀ شخصِی من براِی پرداختن به واژه گان و ترم شناسِی 
علومِ سیاسی از دیِد آکادمیک بود. سالیانی کارِ ویراستاری 
ترجمۀ  به  پرداختن  آن،  از  بیرون  و  فرانکلین  مؤّسسۀ  در 
علومِ  نامۀ  سردبیرِی  ادبی،  و  فلسفی  سیاسی،  متن هاِی 
اجتماعی در مؤّسسۀ تحقیقاِت اجتماعِی دانشگاه تهران و 
به  بیشتر  چه  هر  مرا  دیگر  اجتماعِی  و  ادبی  مجّلۀ  چند 
اندیشیدن به زباِن فارسی، پژوهش در تاریِخ آن و همچنین 
مفهوم هاِی  برگرداِن  در  آن  تنگناهاِی  براِی  چاره اندیشی 
این  در  بلند  گامِ  نخستین  کشاند.  مدرن  فلسفِی  علمی  و 
بود  اجتماعی  علومِ  فرهنِگ  برگرداندِن  یک  پروژۀ  زمینه، 
که سازماِن  یونسکو منتشر کرده بود. این پروژه را در ساِل 
۱۳۵2 در پژوهشگاهِ علومِ انسانی آغاز کردم؛ ولی به دالیلی 
آن کار نیمه  تمام ماند و من ناگزیر از ترِک آن دستگاه شدم. 
به  تن  با همکارِی دو-سه  پروژه  آن  دادِن  انجام  براِی  اّما 
واژگاِن  براِی  فارسی  مترجماِن  برابر نهاده هاِی  گردآورِی 
علومِ انسانی در زبان هاِی فرانسه و انگلیسی پرداخته بودم 
و چون آن پروژه نتوانست پیش برود، بر آن شدم که آن 
در  که  کنم  منتشر  مترجمان  استفادۀ  براِی  را  گردآورده ها 
دو جلد، انگلیسی - فارسی و فرانسه - فارسی، با عنواِن 
واژگاِن فلسفه و علومِ اجتماعی در ساِل ۱۳۵۴ منتشر شد. 
این واژگان سرآغازی شد براِی جنبشی که در سال هاِی بعد 
براِی گردآورِی برابرنهاده ها در زمینه هاِی گوناگوِن علمی  و 
فنّی درگرفت و همچنان دنباله دارد. براِی من هم سرآغازِ 
با  آن  دستاورد  که  ساله یی شد  کوشِش سی   و  اند  و  کار 

عنوان فرهنِگ علومِ انسانی با دو ویراست تا کنون منتشر 
شده است و ویراست سوم آن را هم در دست دارم. 

اخیراً کتابی از شما به نامِ »زباِن باز؛ پژوهشی دربارۀ زبان 
واقع  در  که  شده  منتشر  مرکز  نشِر  سوی  از  مدرنیّت«  و 
است.  زبان  مسألۀ  دربارۀ  شما  چهل سالۀ  تأّمالِت  عصارۀ 
کتاب ،  این  کلیدِی  مفهومِ  دو  دربارۀ  اندکی  خواهشمندم 
»زباِن باز« و »مدرنیّت«، و رابطۀ میاِن این دو توضیح دهید.

نظِر  از  توسعه پذیر  زباِن  سویی،  از  باز،  زباِن  از  من  ُمرادِ 
دستگاهِ واژگانی ست با به کار بردِن توانمندی هاِی َصرفی، 
بودن  باز  دیگر،  سوی  از  و  زبان،  ترکیب سازِ  و  اشتقاقی 
به روِی زبان هاِی دیگر براِی وام گیرِی واژه ها  یا مایه هاِی 
واژگانی، و نیز توانایِی انتقاِل مفهوم هاِی تازه از زبان هاِی 
دیگر به فضاِی خویش. نسبِت زباِن باز با مدرنیّت از آن 
بی نهایت  شناخِت  پروژۀ  یک  مدرنیّت ،  که  است  جهت 
علمی  در  شناخِت  بی اماِن  و  عظیم  گسترۀ  به  اگر  است. 
قلمرِو علومِ طبیعی و علومِ انسانی با شاخه هاِی بسیارشان 
و  هنرشناسی  منطق،  فلسفه،  ریاضی،  علومِ  همچنین  و 
ادبیات شناسی، و نیز قلمرِو فناوری، که با علومِ کاربردی 
به روشنی  بیَندازیم،  نظری  است،  یافته  تنگاتنگ   رابطه یی 
می بینیم که اگر بنا بود زبان هایی که بستِر این دستاوردها 
می ماندند،  خود  پیشامدرِن  بوم گویشِی  فضاِی  در  هستند، 
آن  باشند.  دستاوردی  چنین  بستِر  نمی توانستند  هرگز 
فراچنگ  نمی توانست  زبانی  بستِر  این  بی  نیز  دستاوردها 

آید. پس زباِن مدرنیّت، ناگزیر زباِن باز است.

زبان هاِی انگلیسی و فرانسوِی مدرن به دلیِل باز بودن به 
روِی زبان هاِی کالسیِک التینی و  یونانی، نه تنها پیشوندها 
گسترِش  راهِ  از  را  زبان ها  آن  ستاک هاِی  و  پسوندها  و 
راه  این  از  بلکه  کرده اند،  در خود جذب  علمی   زبان مایۀ 
توانسته اند ساختارهاِی ترکیبِی آن زبان ها را نیز بر ساختارِ 
تحلیلی  یا کم ترکیب پذیِر خود سوار کنند و از آن بی نهایت 
به  ترکیبی شان،  تواِن  و  زبان ها  آن  واژگاِن  بگیرند.  بهره 
این  امروزِی  ساختارِ  از  بخشی  کارآمد،  و  کوشا  صورِت 
زبان هاِی  روِی  به  زبان ها  این  بودِن  باز  البته،  زبان هاست. 
جذِب  براِی  بی نهایت  تواِن  و  دیگر  زبان هاِی  و   یکدیگر 
این  به  انگلیسی،  زباِن  موردِ  در  ویژه  به  آن ها،  از  واژگان 

زبان ها امکاِن توسعۀ بی نهایت داده است.
کارِ  نهایِی  »دستاوردِ  خودتان  گفتۀ  به  که  باز  زباِن 
فارسی ست،  زباِن  دربارۀ  شما  اندیشه« یِی  و  پژوهشی 
مدرنی  زبان هاِی  و  مدرنیّت  رابطۀ  بر  استوار  بیشتر 
ما  زباِن  رابطۀ  تا  آلمانی ست  و  فرانسه  انگلیسی،  چون 
را  کتاب  این  این خال، شما  با وجودِ  مدرنیّت. چرا  و 

دستاوردِ نهایِی تأّمالت خود می دانید؟
فارسی  زباِن  بررسِی  بخِش  زیاد،  خسته گِی  دلیِل  به  البته 
دیگری  فرصِت  براِی  و  نکرده ام  تمام  کتاب  این  در  را 
گذاشته ام، اما پیش از این، دو کتاِب دیگر هم منتشر کرده ام 
و در آن ها به نقِد تاریخِی زباِن فارسی و تنگناهاِی آن در 
فارسی  زباِن  بازاندیشِی  پرداخته ام.  مدرن  تمدِن  با  رابطه 
چند  اّما  می پردازد؛  زبان  این  تاریخِی  ارزیابِی  و  نقد  به 
از  زبان  این  توسعۀ  روش هاِی  پی جویِی  دربارۀ  هم  مقاله 
راهِ بهره گیری از توانمندی هاِی اشتقاقی و ترکیبِی آن دارد. 
نیز  انسانی  علومِ  فرهنِگ  کتاب  صفحه یی  پنجاه  »درامد«ِ 

به مسایِل خاِص توسعۀ زبان و مدرن گرِی آن می پردازد. 
همچنین روش هاِی پیشنهادِی من براِی توسعۀ واژگاِن علومِ 
انسانی را با درنگ در شگردهاِی پیشنهادی و کارِ تکنیکِی 
اشتقاقی و ترکیبی با مایه هاِی گسترده تِر زبانی در متِن آن 
فرهنگ می توان دید. در کتابزباِن باز، نشان دادِن تنگناهاِی 
واژگاِن  ساخت  وپرداخِت  براِی  تحلیلی  زبان هاِی  فنِّی 
زیست بومِ  و  زبان  رابطۀ  همچنین  و  اشتقاقی  و  ترکیبی 
فرهنگِی آن، در حقیقت، هشداری ست به فارسی زبانان که 
فرهنگِی  به زیست بومِ  وابسته  تحلیلِی  زباِن  زبانِ شان  یک 
کارآمدی  و  خود  مدرنگرِی  براِی  است.  یعنی  پیشامدرن 
در این پهنه هم تنگناهاِی زبانی و هم تنگناهاِی فرهنگی 
دارد. کتاِب زباِن باز با پی گیرِی و طرِح چه گونه گِی بالیدِن 
زبان ها در بستِر پیدایِش مدرنیّت، می خواهد درامدی باشد 
به اندیشیدن به این هر دو وجِه زباِن ما. باری، در ویرایِش 
دیگری از این کتاب در نظر دارم مسایِل زباِن فارسی را از 

این دیدگاه جمع بندی کنم.
زبان نگاره)دبیره  یا خط( تا چه میزان بر باز بودِن زبان 

تأثیر دارد؟
به  تاریخی  چهره بخشِی  در  می توانند  هم  زبان نگاره ها 
اروپا  زبان نگارۀ التینی در  پراکنِش  باشند.  اثرگذار  زبان ها 
باستان،  روزگارِ  از  آن  به  واژگاِن  یونانی  ترانویسِی  و 
بسیار  مدرن  زبان هاِی  در  را  زبان  دو  این  واژگاِن  جذِب 
با آن دو  آسان کرده است)البته رابطۀ تاریخی و فرهنگی 
بودن  که  یکی  همچنان   کرد(.  فراموش  نباید  هم  را  زبان 

زبان نگارۀ فارسی و عربی راهِ ورودِ بی پایاِن واژه هاِی عربی 
را به فارسی هموار کرده بود. ترکان که زبان نگارۀ التینی 
را پذیرفته اند، واژه هاِی زبان هاِی اروپایی را در زباِن خود 

بسیار آسان تر از ما و اعراب می پذیرند.
دارد.  دشمنانی  باز«  »جامعۀ  به ساِن  طبعًا  باز«  »زباِن 

دشمناِن زباِن باز کیستند؟ 
همان دشمناِن جامعۀ باز!

تقلیِل مسألۀ عقب مانده گِی ما به مسألۀ باز نبودن زبان، 
آیا نوعی تقلیِل معنا نیست؟ به باورِ من، مشکِل ما بیشتر 
زباِن  که  این   با  مثاًل  زبان.  تا  است  اندیشه  ساحِت  در 
رسمِی  اکثرِ کشورهاِی افریقایی  یکی از زبان هاِی بسترِ 
که  زاویه یی  بر  بنا  فرانسوی ست،  به  ویژه،  مدرنیّت، 
شما مسأله را طرح می کنید، نباید مسألۀ عقب مانده گی 
می داشتند؛ چرا که از  یک زباِن باز برخوردارند. بنا بر 
این، آیا فروکاسِت مسألۀ ما به مسأله یی صرفًا زبانی، ما 

را به بی راهه نمی کشاند؟
طرِح مسایِل زبانی هرگز به معناِی فروکاستِن همۀ مسایل 
زبان  مسألۀ  اهمیِّت  بر  تأکید  بلکه  نیست،  زبان  مسألۀ  به 
در میاِن دیگر مسایل است. زبان ها همه گی، در پایه، زباِن 
گذراِن زنده گی، وراجی  یا ابزارِ برآوردِن نیازهاِی روزانه اند 
و از این جهت چندان فرقی میاِن زباِن فرانسوی و انگلیسی 
و زباِن قبیله هاِی افریقایی  یا هر جاِی دیگر نیست. مسأله، 
ساحِت کاربردِی زبان و درجۀ کارآمدی و پرورده گِی آن 
براِی مرتبه هاِی عالی تر علمی ، ادبی و نظری ست. دانستِن 
 یک زبان در ساحِت پایه یی براِی گذراِن زنده گی، با دانستِن 
و  کیفیت  نظر  از  هم  ادبی،  علمی  و  عالِی  در ساحِت  آن 
ساحِت  به  رسیدن  براِی  دارد.  تفاوت  بسیار  کمیت،  هم 
عالی باید در محیِط درسِت پرورش جای داشت و سال ها 
به  تا  چراغ خورد  دودِ  قدما،  قوِل  به  و  کرد  دانش آموزی 

جایی رسید.
اندیشۀ  منطقی،  یا  و  فلسفی  علمی،  فکِر  معناِی  به  فکر، 
گفتمانی در ساحِت عالی، بی زباِن سنجیدۀ ورزیدۀ کارآمد 
و پرورده در داماِن سنِّت دیرپا نمی تواند وجود داشته باشد. 
هر کسی هر زبانی را در هر ساحتی نمی تواند به کار بَرد 
و هر زبانی نیز شایسته گی و توانایِی کاربرد در هر ساحتی 
از علم و اندیشه و ادبیات را ندارد. بنا بر این، اندیشیدن به 
زبان به بی راهه رفتن نیست، بلکه راه گشایی براِی اندیشۀ 
وراجی  می شود  زبانی  هر  با  است.  زمینه  هر  در  سنجیده 
علم،  نامِ  به  بسا  چه  بی معنا،  و  گنگ  حرف هاِی  کرد  یا 
فلسفه و ادبیات زد؛ اّما آفرینِش علمی  و فلسفی، همچنان 
از  نیست.  ممکن  زبانی  هر  با  عالی  ساحِت  در  ادبی،  که 
جمله، چنان که می دانید ترجمۀ دستاوردهاِی عالِی اندیشه، 
علم و ادبیات از  یک زباِن بالیدۀ پُرمایه به زبانی تُنُک مایه 
»طوطیانه«  زمینه ها  این  در  زبان ها  بسیاری  است.  ناممکن 
رفتار می کنند و از سِر تقلید، چیزهایی را بازگو می کنند که 
به راستی از آِن ایشان و سخن گویانِ شان نیست. پرورده ترین 
و کارآمدتریِن زبان ها نیز می توانند طوطیانه به کار روند؛ 

اگر که ذهِن پروردۀ اندیشنده در پِس پشتِ شان نباشد.
 

مد و مه/ پنج شنبه ۲۷ فروردین 1۳۹۴ 
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 و زبـان
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اشرف غنی رییس جمهور افغانستان با نخست 
نواز  کرد.  مالقات  کابل  در  پاکستان  وزیر 
شریف در این دیدارش از کابل گفت که دو 
کشور »عملیات هماهنگ شده« علیه شورشیان 

در امتداد سرحد راه اندازی می کنند.
یک  راس  در  پاکستان  نخست  شریف  نواز 
 22( شنبه  سه  روز  دولتی  رتبه  عالی  هیأت 
ثور/ ۱2 می( وارد کابل شد و با اشرف غنی 
رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی 

حکومت افغانستان دیدار کرد.
نواز شریف را در این سفر شماری از مقام های 
ارشد پاکستانی به شمول راحل شریف رییس 
ستاد ارتش و سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی 

همراهی می کردند.
که  است  گفته  افغانستان  جمهوری  ریاست 
رهبران دو کشور در این دیدار راجع به مسایل 
اقتصادی  های  همکاری  گسترش  و  امنیتی 

گفت وگو کرده اند.
نخست وزیر پاکستان در یک کنفرانس خبری 
گفت  افغانستان  جمهور  رییس  با  مشترک 
و  مشترک  تهدیدات  روی  دیدار  این  در  که 
توافق  و  شده  صحبت  رو  پیش  فرصت های 

صورت گرفت که ثبات و صلح در منطقه به نفع هر دو 
کشور است.

رییس جمهور غنی در یک کنفرانس خبری مشترک با نواز 
شریف گفت که دو کشور با خطرات مشترک مواجه اند 
و »تروریسم خوب و بد وجود ندارد«. براین اساس غنی 
گفت که »همه ما باید به صورت مشترک در مقابل این 

خطرات ایستاد شویم«.
نخست وزیر پاکستان از عملیات طالبان در افغانستان ابراز 
نگرانی کرد و گفت که کشورش با شدیدترین لحن ممکن 

این حمالت طالبان را محکوم می کند.
در  شورشیان  علیه  شده  هماهنگ  حمله  یک  از  شریف 
های  »عملیات  گفت:  و  داد  خبر  مشترک  سرحد  امتداد 
هماهنگ شده راه اندازی خواهند شد و ما برای پاکسازی 
خواهیم  دوجانبه  همکاری  سرحد  امتداد  در  شورشیان 

داشت.«
مذاکرات  که  بودند  داده  گزارش  خبرگزاری ها  هرچند 
صلح با طالبان در صدر آجندای رییس جمهور افغانستان 
و نخست وزیر پاکستان قرار دارد، اما هر دو سیاستمدار در 
کنفرانس خبری در این رابطه چیزی نگفته و از خبرنگاران 

نیز سوال نگرفتند.

اشرف غنی گفت که معیار دوستی این است که در شرایط 
این  ایستاد شوند: »و در  خراب یکی در کنار یک دیگر 
شرایط امید ما این است که ما به حیث دو دوست و دو 
دولت، شرایط ثبات را در منطقه به وجود بیاورم، مقابل 
خطرات مشترک به وضاحت ایستاد شویم و اعالم کنیم 
که دشمنان افغانستان دشمنان پاکستان هستند و برعکس.«
افغانستان  »دشمن  که  داد  اطمینان  پاکستان  نخست وزیر 
نمی تواند دوست پاکستان باشد«. او در عین زمان گفت 
که کشورش در برنامه مذاکرات صلح زیر رهبری افغان ها 

همکاری می کند.
سیاسی  مسایل  تحلیلگر  فکور  یونس  این،  وجود  با 
از  پاکستان  مسایل،  این  برعالوه  که  می گوید  افغانستان 
شده  امضا  هندوستان  و  ایران  میان  که  بندری  توافقنامه 
است نگران است. این توافقنامه می تواند یک راه بدیل 

ترانزیتی برای افغانستان نیز فراهم کند.
همچنان، نخست وزیر پاکستان پس از چاشت روز گذشته 
با داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی 

دیدار و گفت وگو کرد.
نواز شریف در دیدار با رییس اجرایی گفت: در دوره های 
روابط  کرده ام  تالش  مجدانه  نخست وزیری ام  مختلف 

دوستانه میان دو کشور استحکام و گسترش یابد.
و  افغانستان  کشور  هردو  افزود:  پاکستان  نخست وزیر   
پدیده  این  اند.  تروریزم و دهشت افگنی  قربانی  پاکستان 
باعث بی ثباتی در منطقه گردیده و بر اقتصاد و زنده گی 

مردم تأثیر منفی گذاشته است.
باید خاتمه  افزود: تروریزم در هردو کشور  نوازشریف   
با  افغانستان  کنار  در  دهشت افگنی  با  نبرد  در  ما  و  یابد 
تمام قوت ایستاده ایم. نخست وزیر پاکستان عالوه نمود: 
خاک  در  آنان  پایگاه های  و  تروریست ها  علیه  پاکستان 
این  و  نموده  راه اندازی  را  گسترده یی  عملیات  پاکستان 

حمالت همچنان به شدت ادامه دارد.
 محمدنوازشریف نخست وزیرپاکستان با تاکید گفت: به 
عنوان نخست وزیر پاکستان آمده ام تا اطمینان دهم که در 

این شرائط دشوار در کنار افغانستان ایستاده ایم. 
نخست وزیرپاکستان با اشاره به روند صلح گفت: کشورش 
متعهد است افغانستان را در استقرار صلح و ثبات با تمام 
قوت کمک نماید. موضع خود را به صورت روشن برای 
طالبان بیان کرده ایم و طالبان و دیگر گروه های تروریستی 
امیدواری  ابراز  وزیر  نخست  ندارند.  گزینه یی جز صلح 
نمود که روابط نیک میان دو کشور استحکام بیشتر یابد و 

کشورش آماده است در این راستا از هیچ اقدامی 
دریغ نورزد.

نخست  صحبت های  از  استقبال  با  عبداهلل  داکتر 
وزیر پاکستان گفت: تروریزم خطرمشترکی است 
که هردو کشور و صلح و ثبات منطقه یی و جهانی 
را تهدید می کند. افغانستان نیز در این عرصه آمادۀ 
همکاری با پاکستان است. اقداماتی در این راستا 
صورت گرفته و امیدوارم گام های عملی بیشتری 

برداشته شود.
رییس اجرایی برای آغاز همکاری های بیشتر میان 
پاکستان  طرف  به  اقتصادی  عرصۀ  در  کشور  دو 
پیشنهاد نمود تا کار باالی اعمار بندبرق دریای کنر 
آغاز گردد. رییس اجرائیه از برنامه های TAPI و 
CASA یاد نموده گفت: عملی شدن این برنامه 
ها می تواند برای رشد اقتصادی و همگرائی منطقه 
ای مفید واقع گردد. رییس اجرائیه همچنان عالوه 
نمود: طبق توافقنامه های قبلی برنامهء اعمار خط 
ریل در شهرهای مرزی میان دوکشور برای تقویه 

هرچه روابط اقتصادی آغاز گردد. 
پاکستان  از نخست وزیر  اجرائیه همچنان  رییس 
خواست تا ضرب االجل بیرون شدن مهاجرین از 
پاکستان را تمدید نماید تا برنامه ریزی الزم در این 

زمینه به همکاری هردو کشور صورت گیرد. 
مورد  در  کشورش  سپرد  وعده  پاکستان  وزیر  نخست 
هردو  مشترک  برنامۀ  عنوان  به  کنر  دریای  بندبرق  اعمار 
نیاز  نیاز به برق و گاز به عنوان  از  کشور اقدامی کند و 
هردو کشور یاد نمود. نخست وزیر پاکستان افزود: عملی 
به رشد  تواند  CASA می  و   TAPI برنامه های  ساختن 
اقتصادی و ثبات هردو کشور و آسیای میانه کمک نماید. 
نخست وزیرپاکستان همچنان وعده سپرد که ضرب األجل 
تعیین شده در برای اخراج مهاجرین تمدید می گردد تا 

زمینه برگشت آبرومندانه مهاجرین فراهم گردد.
از  دیگر  یکبار  پاکستان  وزیر  نخست  نشست  پایان  در 
رییس اجرایی جمهوری اسالمی افغانستان دعوت رسمی 
دیدار از پاکستان را مطرح نمود که از سوی رییس اجرایی 

پذیرفته شد.
به  تحلیلگران  که  می  گیرد  صورت  درحالی  سفر  این 

وعده های رهبران پاکستانی باور ندارند.
آنان می  گویند که حرف و عمل پاکستانی ها یکسان نیست. 
به گفتۀ این تحلیلگران، رهبران پاکستانی بار دیگر در صدد 

فریب حکومت افغانستان هستند. 
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نوازشریف به رهبران دولت وحدت ملی در کابل:

باتمـامقوتدرپشتتانایستادهایـم

سهمیلیـونتندرافغانستانمـوادمخـدرمصرفمیکنند
کل  درصد  سیزده  که  می دهد  نشان  تازه  تحقیق  یک 
استفاده  از مواد مخدر  افغانستان در روستاها  جمعیت 
میزان  که  تحقیق می گویند  این  تهیه کننده گان  می کنند. 
باالترین رقم در  افغانستان،  از مواد مخدر در  استفاده 

سطح جهان است.
این تحقیق توسط اداره بین المللی مبارزه با موادمخدر 
و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا 
مواد  با  مبارزه  و  وزارت های صحت عامه  همکاری  با 

مخدر افغانستان انجام شده است.
آماری که وزارت صحت عامه ارایه کرد نشان می دهد 
که سه میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده 
مواد  به  آنها  نفر  میلیون   ۱.۶ میان،  این  از  که  می کنند 
مخدر معتاد اند. این تحقیق نشان می دهد که ۱۳ درصد 
مردم افغانستان در روستاها و پنج درصد در شهرها از 

مواد مخدر استفاده می کنند.
باشنده گان 2۴ والیت افغانستان به صورت نمونه مورد 
برای تشخیص  این تحقیق  اند. در  تحقیق قرار گرفته 
جدیدی  روش های  از  مخدر  مواد  کنندگان  استفاده  
استفاده شده  و سم شناسی  آزمایش آب دهن  از جمله 
ثور،   22 سه شنبه،  روز  که  تحقیق  این  نتیجه  است. 
به  معتادان  شمار  که  حاکیست  شد،  منتشر  کابل  در 
افزایش  اخیر  سال های  طی  افغانستان  در  مخدر  مواد 

چشم گیری یافته است.
افغانستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزیر  عظیمی  سالمت 
در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر صحت عامه 
ایاالت  خارجه  امور  وزیر  معاون  بروندفیلد  ویلیام  و 
متحده امریکا در امور بین المللی مبارزه با مواد مخدر 
»این همه نشان دهنده  قانون، در کابل گفت:  تنفیذ  و 

آن است که با وجود دست آوردهای فعلی در عرصه 
تعهدات  به  کشور  این  مخدر،  مواد  به  تقاضا  کاهش 
هرچه بیشتر و جدی تری نیاز دارد تا پدیده شوم اعتیاد 

را از کشور عزیز ما برچینیم.«
براساس تحقیقی که در سال 2۰۰۵ میالدی انجام شده 
بود، شمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان به 92۰ 
هزار نفر می رسید. این رقم در سال 2۰۰9 به بیش از 
یک میلیون و در سال 2۰۱۴ میالدی به ۱.۶ میلیون نفر 

رسیده است.
ایاالت  خارجه  امور  وزیر  معاون  فیلد  بروند  ویلیام 
متحده امریکا در امور بین المللی مبارزه با مواد مخدر 
و تنفیذ قانون، در این کنفرانس گفت که بیشتر استفاده  
می گیرند.  کار  هیرویین  نوع  از  مخدر  مواد  کننده گان 
آقای بروندفیلد افزود که در میان استفاده  کنندگان مواد 
مخدر در افغانستان شمار قابل مالحظه ی کودکان نیز 

شامل هستند.
داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت بیش از 
یک میلیون کودک در افغانستان یا معتاد هستند و یا از 
مواد مخدر به عنوان دوا استفاده می کنند. وزیر صحت 
این رقم را »سرسام آور« توصیف کرد  افغانستان  عامه 
و افزود که به دلیل فقر و بی کاری عالقمندی مردم به 

استفاده از مواد مخدر در روستاها افزایش یافته است.
آور  سرسام  رقم  کنونی  »سروی  گفت:  فیروز  آقای 
و  روستایی  افراد  میان  مخدر  مواد  از  استفاده  افزایش 

شهرنشین را نشان می دهد.«
از  نگرانی شدید  ابراز  با  افغانستان  عامه  وزیر صحت 
که  مواد مخدر گفت  استفاده  کننده گان  میزان  افزایش 
دولت افغانستان و جامعه جهانی مبارزه با مواد مخدر 

را جدی نگرفته اند بلکه این مساله تحت تاثیر مسایل 
امنیتی قرار گرفته است.

فعلی  ظرفیت های  هرچند  که  کرد  تاکید  فیروز  آقای 
اما  است،  ناچیز  مخدر  مواد  به  معتادان  تداوی  برای 
دولت در نظر دارد از افزایش شمار استفاده  کننده گان 
مواد مخدر در کشور جلوگیری کند. آقای فیروز افزود 
معتادان  تداوی  برای  بستر   2۵۰۰ حاضر  حال  در  که 
این  است  قرار  و  است  فعال  کشور  در  مخدر  مواد 
عامه،  صحت  وزیر  گفته ی  به  یابد.  افزایش  بسترها 
استراتژی بستری ساختن معتادان نتیجه ی مناسب نداده 

و باید برای جلوگیری از افزایش معتادان مواد مخدر، 
استراتژی ها و برنامه های جدیدی وضع شود.

با این حال، ویلیام بروندفیلد تولید مواد مخدر را یک 
متحده  ایاالت  که  کرده گفت  توصیف  مشکل جهانی 
تا  هستند  عالقمند  غربی  کشورهای  دیگر  و  امریکا 
مخدر  مواد  تولید  زمینه های  بردن  بین  از  راستای  در 
به  باشند.  داشته   جدی  همکاری  افغانستان  دولت  با 
تولید  زمینه های  بردن  بین  از  بروندفیلد،  آقای  گفته ی 
مواد مخدر در افغانستان یک مسئولیت بین المللی است 

و باید در این زمینه استراتژی موثری تدوین شود.

ACKU
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سوارز:
استعدادمسیبرخالفرونالدوذاتیاست

رئال مادرید و ایکر کاسیاس در دیدار امشب )چهارشنبه( برای آینده شان مقابل یوونتوس 
به میدان می روند.

نهایی  نیمه  در  رویارویی  یک  از  فراتر  چیزی  یوونتوس  با  مادرید  رئال  رویارویی 
رقابت  سایه   که  کند،  تالش  برلین  فینال  در  برای حضور  باید  رئال  تنها  نه  اروپاست. 
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی هم در این مرحله از لیگ قهرمانان دیده می شود. از 
سوی دیگر آینده ایکر کاسیاس و کارلو آنچلوتی هم به این دیدار گره خورده است. تنها 
چیزی که می تواند ادامه حضور این دو را در سانتیاگو برنابئو قطعی کند، کسب یازدهمین 

قهرمانی در اروپاست.
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا درست مانند چرخه یی است که باز و بسته می شود. رئال 
مقابل یوونتوس توانست در فینال ۱998 به هفتمین عنوان قهرمانی اش در اروپا برسد. 
این قهرمانی پس از ۳2 سال ناکامی در کسب جام در اروپا بود. یوونتوس همچنین یک 
دشمن دیرینه برای میالِن آنچلوتی بود. هرگز فراموش نکنید این یووه بود که در نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2۰۰۳ موفق به حذف رئال مادرید شد تا در فینال به 
دیدار میالن برود. از همان جا بود که فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال به دنبال این 
افتاد تا جان لوییجی بوفون را جانشین ایکر کاسیاس در مادرید کند. کاری که هنوز هم 

موفق به انجامش نشده است.
شاید آلوارو موراتا این چرخه را کامل کند. عجیب ترین بازیکن در این حلقه که بین دو 
باشگاه وجود دارد. او که محصول آکادمی جوانان باشگاه رئال مادرید است، در دیدار 

رفت که در تورین برگزار شد، موفق به باز کردن دروازه تیم پیشین خود شد. با رفتن 
ایکر کاسیاس به لیگ امریکا و محو شدن دنی کارواخال با آمدن دانیلوی برزیلی در دفاع 
راست در فصل آینده هیچ بازیکنی از آکادمی جوانان باشگاه دیگر در ترکیب نخست 

رئال به میدان نخواهد رفت. این یعنی مرگ یک باشگاه اصیل.
نمی خواهیم زود قضاوت کنیم. نخست باید موقعیت کاسیاس در باشگاه را بسنجیم و 
بدانیم که آیا نقشی در ترکیب اولیه دارد یا نه. نقشی که او را در مقابل تمامی شعارها 
و هو کردن های هواداران قرار بدهد. شاید خیلی عجیب باشد که هنوز هم آنچلوتی از 
»سنت ایکر« با وجود تمامی اشتباه ها و نمایش های ضعیف حمایت میکند. در این میان 
کیلور ناواس، دروازه بان شماره دو رئال مادرید هم عملکرد بسیار خوبی داشته است. او 
در تمامی بازی هایی که در ترکیب قوهای سپید به میدان رفته، نمایش درخور اعتنایی 
از خود نشان داده است. او برای قرار گرفتن در ترکیب نخست رئال می جنگد تا شاید 

روزی سرمربی رئال نظرش برگردد و او را به عنوان دروازه بان نخست قبول کند.
حقیقت این است که انتقادها از کاسیاس در دوران مربیگری ژوزه مورینیو روی نیمکت 
رئال مادرید آغاز شد. هنوز هم بسیاری از هوادارانی که طرفدار سرمربی پرتغالی هستند، 
بدون هیچ وابستگی به سرمربی پیشین این تیم باز هم از ایکر انتقاد می کنند. شاید با 
واقعه یی رو به رو هستیم که خودش پاسخ خودش را می دهد. سه سال است که از 
انتقاد می شود و در همین زمان، او تمامی اعتماد به نفسش را از دست داده  کاسیاس 
است. او اکنون می داند که منتقدان از او چه می خواهند و هر روز می داند که به چه 
دالیلی از او انتقاد می شود. رئال مادرید در حال حاضر با دروازه بانی رو به روست که به 

خودش اطمینان ندارد و تمام اعتماد به نفس اش به یغما رفته است.
مساله کاسیاس تنها چیزی نیست که آنچلوتی باید آن را حل کند. مدیر برنامه های گرت 
بیل اعالم کرده است هم تیمی های این هافبک ولزی در جریان بازی های رئال مادرید 
به اندازه یی که باید، به او پاس نمی دهند. اگر به آمار نگاهی بیندازیم، متوجه این امر 
می شویم. از سوی دیگر، تونی کروس که آسیب دیده بود به ترکیب بازگشته است. کریم 
بنزما هم در جلسه های تمرینی اخیر تیمش حضور داشته است و به نظر می رسد در 
دیدار حساس با یوونتوس در ترکیب تیمش قرار خواهد گرفت. اگر بخواهیم به ترکیب 
اولیه رئال مادرید مقابل بانوی پیر فکر کنیم، شاید به خروج خاویر هرناندس از ترکیب 
فکر کنیم اما نمایش این مهاجم مکزیکی و همکاری خوبی که با سایر بازیکنان این تیم 
داشته است، موجب می شود به این فکر کنیم اگر او از ترکیب خط بخورد، کل تیم دچار 
مشکل شده و ممکن است حذف شود. به همین خاطر می شود به حذف گرت بیل از 

ترکیب اولیه هم فکر کرد.
مشکل بعدی رئال مادرید سیستمی است که آنچلوتی تیمش را با آن به زمین می فرستد. 
ترکیب اولیه یی که کارلتو مقابل والنسیا به میدان فرستاد، تهاجمی ترین ترکیبی بود که 
او می توانست تیمش را مقابل خفاش ها قرار دهد. رئال ۳-۳-۴ بازی کرد و باخت. 
موقعیت های گلزنی زیادی روی دروازه والنسیا داشتند اما این موضوع برای غلبه بر 
والنسیا کافی نبود. یوونتوس در هم رویارویی با رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از همین 
مساله استفاده خواهد کرد. تورینی ها باید کمربند میانی زمین را از آن خود کنند. یووه 
پل پوگبا را دارد که به ترکیب تیمش بازگشته و کارآیی سه نفر را برای آنها دارد. وسوسه 
سرخیو  هم  باز  که  دارد  قرار  آنچلوتی  کارلو  دستان  در  درست  زندگی  و  مرگ  های 

راموس را در خط میانی به میدان بفرستد یا نه.

هافبک کهنه کار یوونتوس بر این باور است که باشگاه منچستریونایتد 
از این که اجازه خروج پل پوگبا را صادر کرده به شدت پشیمان 

است.
در حالی که باشگاه های پاری سن ژرمن، منچسترسیتی و بارسلونا به 
دنبال خرید پل پوگبا، ستاره فرانسوی و 2۰ ساله یوونتوس با مبلغ 
7۰ میلیون پوند هستند، این بازیکن در تابستان 2۰۱2 و با قراردادی 

آزاد منچستریونایتد را ترک کرد و راهی یوونتوس شد.
آندره آ پیرلو در این زمینه به دیلی میرر گفت: وقتی او به یوونتوس 
خودش  زود  خیلی  اما  نمی دانستیم  موردش  در  زیادی  چیز  آمد، 
می آورم  یاد  به  داد.  نشان  خاص  بازیکن  یک  عنوان  به  ما  به  را 
که بسیاری از بازیکنان یوونتوس باور نمی کردند. باور نمی کردیم 
تیمشان  از  این سطح  بازیکنی در  باشد  داده  اجازه  منچستریونایتد 
دنیاست.  در  میانی  هافبک های  بهترین  از  یکی  اکنون  پوگبا  برود. 
احساس  دادند  انجام  که  کاری  از  روز  هر  یونایتدها  که  می دانم 
پشیمانی می کنند. سر آلکس فرگوسن دوران موفقی را روی نیمکت 

منچستریونایتد داشت اما چند تصمیم اشتباه هم گرفت که صدور اجازه خروج 
برای پوگبا یکی از آنها بود.

مادرید  رئال  باشگاه  پیشنهاد  کردن  رد  از  هیچ وقت  کرد  اعالم  ادامه  در  پیرلو 
اسپانیا و چلسی انگلیس پشیمان نیست و از این که تمام دوران فوتبالش را در 

ایتالیا سپری کرده، خوشحال است.
هیچ  به  اما  بروم  یا چلسی  مادرید  رئال  به  می توانستم  زمینه گفت:  این  در  او 
به موفقیت هایی  اما وقتی  باشگاه دنیاست  بزرگترین  نیستم. رئال  وجه پشیمان 
که به همراه میالن و یوونتوس کسب کردم نگاه می کنم، اصال احساس پشیمانی 

نمی کنم.
یوونتوس در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا توانست در خاک 
ایتالیا با نتیجه دو بر یک رئال مادرید را شکست دهد. پیرلو این شانس را دارد 
که پس از رسیدن به فینال لیگ قهرمانان، برای سومین بار در دوران فوتبالش 

در اروپا قهرمان شود.

به مصاف رئال  باره هم گفت: در حالی  این  ایتالیا در  تیم ملی فوتبال  هافبک 
این برتری زیاد به  البته  آنها برتری داریم.  به  نتیجه نسبت  از نظر  می رویم که 
بهترین  می کنیم  سعی  که  می رویم  آنها  مصاف  به  حالی  در  اما  نمی آید  چشم 
نتیجه را بگیریم. رئال قصد دارد از عنوان قهرمانی فصل گذشته اش دفاع کند. 
کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال هم یکی از مربیان باتجربه در اروپاست. او مربی 
کارکشته ای در بازی های بزرگ اروپایی است و اگر می خواهیم به فینال برلین 
خاص  مکان  یک  برلین  باشیم.  داشته  قرار  شرایطمان  بهترین  در  باید  برویم، 
برای من است. در ورزشگاه این شهر موفق شدم جام جهانی را در سال 2۰۰۶ 
باالی سر ببرم و اکنون هم می خواهم لیگ قهرمانان اروپا را در آنجا فتح کنم. 
می دانیم که شانس نخست قهرمانی نیستیم اما در فوتبال همیشه این که شانس 
اول قهرمانی نباشی اهمیتی ندارد. مهم این است که یوونتوس در سطح باالیی 
با رقبایش می جنگد. قهرمانی در اروپا رویای هواداران تورینی است. باشگاه هم 

این را دوست دارد و خودم هم امیدوارم این اتفاق بیفتد.

نویسندگان  اتحادیه  جایزه  شد  موفق  چلسی  بلژیکی  هافبک 
فوتبال در انگلیس را هم از آن خود کند.

در رای گیری که در آن بیش از ۳۰۰ ورزشی نویس انگلیسی 
شرکت کرده بودند، ادن هازاد موفق شد با کسب ۵۳ درصد آرا 
باالتر از هری کین، مهاجم تاتنهام و جان تری، کاپیتان چلسی 

جایزه اتحادیه نویسندگان انگلیسی را از آن خود کند.
که  بدل شد  بازیکن چلسی  به سومین  ساله   2۴ بازیکن  این 
توانسته است این جایزه را از آن خود کند. جان فرانکو زوال 
در سال ۱997 و فرانک لمپارد در سال 2۰۰۵ نیز این جایزه را 

کسب کرده بودند.
هازارد در این فصل موفق به زدن 2۰ گل شده است و پاس های 
گل زیادی را هم به هم تیمی هایش داد تا تیم تحت هدایت 
ژوزه مورینیو بتواند عنوان قهرمانی این فصل لیگ برتر انگلیس 
را پس از پنج سال کسب کند. هازارد جایزه اش را در مراسمی 
که 2۱ می )8 روز دیگر( برگزار می شود، دریافت خواهد کرد. 
این جایزه از سال ۱9۴8 به بهترین شخصیت ورزشی انگلیس 

اهدا می شود.

مهاجم اروگوئه ای آبی واناری پوشان کاتالونیا به این دلیل مسی را برتر 
از همتای پرتغالی اش می داند که از استعداد ذاتی برخوردار است نه 

از قابلیت های اکتسابی.
دنیای  وارد  که  روزی  اولین  از  مسی  لیونل  سوارز،  لوئیز  نظر  به 
حرفه یی فوتبال شده مهارت و تکنیک های خود را به معرض نمایش 
به تدریج و در گذر  گذاشته است در حالی که کریستیانو رونالدو 
زمان به بازیکنی تبدیل شده که اکنون هست و مسی به دلیل ثبات 

عملکردش از ابتدا تاکنون نسبت به رونالدو بازیکن بهتری است.
سوارز در گفت و گو با نشریه لوبوتو اظهار داشت: مسی از استعدادی 
طبیعی و ذاتی برخوردار است. تکنیک در وجود اوست. به نظر من 
مسی بهترین بازیکن دنیاست و با استعداد و تکنیک زاده شده است. 
رونالدو اما به مرور زمان پیشرفت کرده و با سختکوشی و کار زیاد به 
سطح کنونی رسیده است. او زمانی که دوران بازیگری اش را شروع 
کرد در سطحی که اکنون هست، نبود. به همین دلیل فکر می کنم که 

لئو در میان این دو، بازیکن بهتری است.
سوارز در ادامه به اظهارنظر درباره وضعیت ماریو بالوتلی و مشکالتی 
که او در فصل جاری در لیورپول داشته پرداخت و گفت: من فکر 
می  کنم بالوتلی تا اکنون با حضورش در تعدادی از باشگاه های بزرگ 
اروپا توانسته خودش را به عنوان بازیکنی قدرتمند معرفی کند. انجام 
کارهای بالوتلی در منچسترسیتی کار آسانی نیست. بعد از یک دوره 
حضور در ایتالیا، او به انگلیس رفت، دوباره به ایتالیا برگشت و در 
این  در  داد.  ادامه  انگلیس  در  را  بازیگری اش  دوران  دوباره  نهایت 
فصل اوضاع برای بالوتلی بر وفق مراد نبوده اما به نظر من او هنوز 

هم بازیکن بزرگی است.

نبـرِدمـرگوزنـدهگیرئـال

پیرلو:
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تالش سازمان ملل برای نابودی تسلیحات هسته ای در خاورمیانه به خطر افتاده 
است چراکه مصر با شکایت از پیشرفت کند آن خواستار استعفای هماهنگ کننده 

فنالدی آن شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های غربی می گویند، پیشنهادات اعراب به 
رهبری مصر برای برگزاری کنفرانس منع گسترش تسلیحات هسته ای در مقر 
سازمان ملل واقع در نیویورک می تواند روند مذکور را نابود کرده و اسرائیل را 

تشویق به کناره گیری کند.
اسرائیل این فرضیه را که تنها زرادخانه اتمی خاورمیانه را در کنترل دارد، نه 

تایید و نه رد می کند.
پی  )ان  اتمی  تسلیحات  منع گسترش  معاهده  به  هرگز  که  رژیم صهیونیستی 
تی( محلق نشده است، موافقت کرد که پس از 2۰ سال غیبت، روز دوشنبه در 

نشست ان پی تی به عنوان ناظر شرکت کند.
هاشم بدر، معاون وزیر خارجه و رییس هیات مصر اظهاراتی مبنی بر کارشکنی 
قاهره را رد و تاکید کرد که آنها می خواهند این پروسه پیشرفت کند نه اینکه 

از بین برود.
منع  کنفرانس  برگزاری  از  تا  است  آمده  نیویورک  به  مصر  هیات  افزود:  وی 
این  می خواهیم  ما  کند.  حاصل  اطمینان  خاورمیانه  در  هسته ای  تسلیحات 
بوده  برای مصر  کلیدی  مساله ای  این  پیش  مدت ها  از  برگزار شود.  کنفرانس 

است؛ برای چندین دهه؛ از ۱97۴ و ۱97۵.
دیپلمات ها بر این باورند که ناکامی در حصول توافق در کنفرانس ان پی تی 
می تواند منجر به نابودی ابتکار عمل منع تسلیحات هسته ای در خاورمیانه شود. 
دولت مصر در پیشنهادی که مورد حمایت تمام هیات های عربی بود، خواسته 

است تا هماهنگ کننده فنالندی این طرح برکنار شود. 
در  کنفرانس خاورمیانه  برگزاری  تی 2۰۱۰ خواستار  پی  ان  بازنگری  نشست 

سال 2۰۱2 شد اما این نشست هرگز برگزار نشد.
براساس پیشنهاد مصر، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل باید ظرف ۱8۰ روز 
پس از پایان کنفرانس ان پی تی در 22 ماه، کنفرانس منع منطقه ای تسلیحات 

کشتار جمعی را برگزار کند.
عالوه بر این خواسته شده تا اسرائیل فوراً به عنوان یک دولت هسته ای به ان پی 
تی ملحق شود. به رغم حمایت رسمی هیات های عربی، بسیاری از دیپلمات ها 
تردید  پیشنهاد  این  به  نسبت  امارات  و  می گویند که عربستان سعودی، عراق 

دارند.

تنها پادشاهان کویت و قطر در مذاکرات سران در کمپ دیوید با اوباما در این 
هفته شرکت می کنند. پادشاه عربستان سعودی و سه پادشاهی دیگر شورای 

همکاری خلیج هیئت های پایین رتبه به این اجالس می فرستند
نشست دو روزه در محل تفریح رییس جمهور امریکا در کمپ دیوید واقع در 
کوهستان های مریلند در شمال غرب واشنگتن، دعوت نادری است از شش 

عضو کشورهای شورای همکاری خلیج.
اما زمامداران عربستان سعودی، امارات متحد عربی، بحرین و قطر از شرکت 
در این مذاکرات که روز پنجشنبه برگزار می شود، طفره رفته اند و به عوض، 

نمایندگان پایین رتبه فرستاده اند.
طبق اظهار مقامات ایاالت متحده امریکا، در دستور این مذاکرات موضوعاتی 
چون ادغام مهندسی دفاعی موشک های بالیستیک، تمرین های نظامی بیشتر 
به خصوص در آب های ساحلی این کشورها، مقابله با تروریسم، چالش های 
ناشی از دفاع هوایی و موشکی و زیرساخت حکومتی علیه حمالت سایبری 

قرار دارد.
اعالمیه روز یکشنبه ملک سلیمان پادشاه تازه به تخت نشسته عربستان سعودی 
دایر به این که در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد، درست دو روز پس از 
آن صورت می گیرد که مقامات کاخ سفید گفته بودند اوباما و شاه عربستان 

سعودی، دو به دو، پیش از نشست کمپ دیوید با هم گفتگو می کنند.
توضیح ریاض در این مورد چنین بوده است که پادشاه عربستان سعودی می 
خواهد در منطقه خلیج بماند تا از آتش بس پنج روزه با یمن نظارت کند که 

قرار است روز سه شنبه آغاز گردد.
طبق اظهار کاخ سفید، اوباما و شاه سلمان در مورد این مذاکرات سران از طریق 
تیلفون روز دوشنبه صحبت کرده اند. بن رودس، دستیار سیاست خارجی اوباما 
هرگونه اختالف در این گفتگوها را رد کرده و گفته است که دو رهبر در مورد 
»کنفرانس عالی سران شورای همکاری کشورهای خلیج )در کمپ دیوید( که 
در پیش رو است« صحبت کردند. آن ها دستور کار نشست را بررسی کردند 
و روی نیاز همکاری نزدیک با سایر کشورهای خلیج در رابطه با تهدیدها در 

منطقه موافقت کردند.
انکار تنش

عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز موجودیت تنش میان دو کشور 
را رد کرد. او گفت که اشتراک نکردن پادشاه در این نشست، »به هیچ طریق، 
نوع و شکلی به مفهوم اختالف میان دو کشور نیست«. الجبیر افزود: »فکر می 
کنم این طرز برداشت که عدم اشتراک پادشاه در این نشست یک بی اعتنایی 
است، واقعًا بی اساس است. هیئتی که فرستاده می شود نهایت عالیرتبه است. 

این هیئت مطلقًا حق دارد تا از کشور سلطنتی نمایندگی نماید.«
متحده  ایاالت  با تالش های  اند که عربستان سعودی  داده  رسانه ها گزارش 
امریکا برای رسیدن به توافق هسته یی با ایران موافق نیست. عربستان سعودی 
که یک کشور سنی حوزه خلیج است، ایران را به مثابه یک نقش پرداز بی ثبات 

کننده در این منطقه می شمارد.
همچنان برخی دیگر از کشورهای خلیج می خواهند با واشنگتن یک موافقتنامه 
رسمی و مکتوب داشته باشند که بر مبنای آن، هرگاه این کشورها مورد حمله 
آنها  از  دفاع  به  باید  متحده  ایاالت  بگیرند،  قرار  دیگر  یا کدام کشور  و  ایران 
بپردازد. ایاالت متحد امریکا چنین توافقاتی با جاپان دارد. اما مقامات حکومتی 
پیمان دفاعی  توانند شامل چنان  اند که آن ها نمی  امریکا گفته  ایاالت متحد 

گردند که با مخالفت کانگرس مواجه شود.

ییهستهسالحازعاریخاورمیانۀطرح
درراهروهایسازمانملل

غیبتپادشاهاندرمذاکراتسرانخلیجبااوبامادرکمپدیوید

اردوغان: 
نباشـدمنباهـرکه

علیهترکیهاست

رییس جمهوری ترکیه با انتقاد شدید از تمامی احزاب مخالف 
خود آنها را همدستان فتح اهلل گولن خواند که »باور، فرهنگ و 

تاریخ ملت ترکیه را هدف گرفته اند.«
طیب  رجب  می رسد  نظر  به  ارم،  خبری  شبکه  گزارش  به 
مخالفان  از  شدید  انتقاد  با  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان، 
دارد  قصد  آنها،  از  یک  هیچ  برای  استثنا  نشدن  قائل  و  خود 
پس از اعمال محدودیت بر فعالیت های آنان و متهم کردنشان 
به  ترکیه  در  حاکم  نظام  تغییر  برای  را  راه  کشور،  تضعیف  به 

ریاست جمهوری هموار کند.
کنار  در  کشور  مخالف  احزاب  گفت:  ترکیه  جمهوری  رییس  

گروه هواداران »فتح اهلل گولن« ایستاده اند.
دولت ترکیه، فتح اهلل گولن را به نفوذ در نهادهای دولتی و تالش 
مخالفان  همه  نیز  اردوغان  می کند،  متهم  کشور  بر  تسلط  برای 

دولت را در دایره اتهام قرار داده است.
اردوغان در سخنرانی در جمع ساکنان شهر ترابزون، در شمال 
شرق کشور گفت: احزاب مخالف نه تنها برای خدمت به مردم 
ترکیه تالش نمی کنند بلکه در کنار کسانی ایستاده اند که باورها، 
تاریخ، فرهنگ و ارزش های مردم را هدف حمالت خود قرار 

داده اند.
در  مخالف،  احزاب  از  اردوغان  تند  انتقادات  این  بی شک 
راستای مقدمه سازی برای هدفی است که وی به وسیله اعمال 
محدودیت بر مخالفان و اتهام زنی به آنان مبنی بر تالش برای 
تضعیف کشور، آن را دنبال می کند. اردوغان تالش می کنند نظام 
ترکیه را به ریاست جمهوری تبدیل کند تا به این ترتیب قدرت 

خود را بر همه مسووالن و بخش ها کشور مستولی کند.
هفتم  در  پارلمانی  انتخابات  به  اشاره  با  ترکیه  رییس جمهوری 
ژوئن آینده، گفت: در این انتخابات گروهی تالش می کنند ترکیه 
جدیدی را پایه ریزی کنند و گروه دیگری نیز تالش می کنند به 

شکل قدیمی خود باقی بماند.
برای  را  جدید  اساس  قانون  و  ریاست جمهوری  ادامه  در  وی 
ترکیه بسیار ضروری دانست و تاکید کرد کشور هرگز در برابر 

گروه فتح اهلل گولن تسلیم نخواهد شد.
فتح اهلل گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت انقره، از سال 
۱998 در ایالت پنسیلوانیای امریکا اقامت دارد و دولت انقره وی 
را به نفوذ در دستگاه های قضایی و پلیس ترکیه متهم کرده است.
همچنین طرفداران وی نیز به سوءاستفاده از سمت های خود و 

شنود غیرقانونی مقامات دولتی و شهروندان متهم هستند.

ACKU




