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"وقتی پاکستان به مانند طفل نوزاد در گهواره به وجود 
آمد، دولت افغانستان به مداخله در این کشور شروع 
کرد، قبل از تجزیۀ هندوستان به پاکستان، بنگله دیش، 
منطقه  در  انگلیس  وقتی  و  دیگر  بخش های  و  کشمیر 
بود، هجده سال حکومت های افغانستان یک جمله هم 
تجزیه  که هند  و همین  نگفتند  پشتونستان  مورد  در 
در  پشتونستان  قضیۀ  آمد،  وجود  به  پاکستان  و  شد 
کابل آغاز شد و حکومت افغانستان شروع به مداخله 

در امور پاکستان کرد"

که  کرد  اعالم  افغانستان  امور  در  روسیه  ویژۀ  نمایندۀ 
مقامات مسکو آماده مذاکره در مورد رفع تحریم ها علیه 
طالبان است اما این اقدام به انعطاف پذیری طالبان نیز 

بسته گی دارد.
ویژۀ  نمایندۀ  کابلوف  ضمیر  اینترفاکس،  گزارش  به 
این  روند صلح  به  اشاره  با  افغانستان  امور  در  روسیه 
رفع  مورد  در  مذاکره  برای  مسکو  که  گفت  کشور 
در  موضوع  این  اما  است  آماده  طالبان  علیه  تحریم ها 
مطرح  کنونی  شرایط  در  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

نخواهد شد.
علیه  تحریم ها  رفع  درباره  مسکو  که  کرد  تاکید  وی 

پذیری  انعطاف  به  این  اما  است  پذیر  انعطاف  طالبان 
مذاکرات  به  از جنگ  آیا  که  دارد  بسته گی  نیز  طالبان 

سیاسی روی خواهند آورد؟

کابلوف اظهارداشت که رفتار طالبان را راستی آزمایی 
پیش  در  درازی  راه  افغانستان  صلح  برای  و  می کنیم 

است.
این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد 
پیشتر تحریم ها علیه طالبان را برای 18 ماه دیگر تمدید 
کرد و درباره افزایش حضور و احتمال رشد داعش در 

افغانستان نیز هشدار داد.
این تحریم ها بر سفر مقام های طالبان و منابع مالی این 

گروه محدودیت های بین المللی اعمال کرده است.
پیش از این نیز کابلوف گفته بود که مسکو به حمایت 
از حکومت وحدت ملی افغانستان متعهد است اما برای 

مصالحه دولت این کشور با طالبان نیز تالش می کند.
روزنامه دیلی بیست چندی قبل اعالم کرد که طالبان 
جمله  از  همسایه  کشورهای  از  برخی  با  افغانستان 

روسیه تماس های مخفیانه داشته است.
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سایرین می توانند مرا موقتاً متوقف سازند، اما من تنها 
کسی هستم که می توانم خودم را برای همیشه متوقف 

سازم.

زیک زیگالر 
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ریاست  رسانه یی  و  فرهنگی  مشاور 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  اجرایی 
چرا  شهروندان،  انتظارات  علی رغم 
همواره در پیوند به اصالحات انتخاباتی 
مشکل ایجاد می شود و فرصت سوزی های 
می گوید:  گرفته،  صورت  حال  تا  زیادی 
در این مدت، حکومت قدم های اساسی 
اصالح  ویژة  کمیسیون  برداشت؛  را 
خود  کار  و  شد  تشکیل  انتخاباتی  نظام 
پیشنهاد  مبنای  بر  و  رساند  پایان  به  را 
ایجاد  گزینش  کمتیۀ  کمیسیون  همین 
گردید که متأسفانه از سوی کسانی که 
مخالف روند اصالحات انتخاباتی هستند، 
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آوردِن  بر  حالی  در  ریاست جمهوری 
انتخاباتی تأکید می ورزد  اصالحات در نظام 
که کارِ کمیتۀ گزینش عماًل به خالی قانونی 
سخنگوی  است.  شده  متوقف  و  برخورده 
کمیتۀ گزینش می گوید که در مرحلۀ نخسِت 
کارِ این کمیته، حدود 400 تن خود را برای 
اما  کرده اند؛  نامزد  انتخاباتی  کمیسیون های 
افراد  این  میاِن  از  باید  که  دوم  مرحلۀ  در 
تعداد مشخصی به ریاست جمهوری معرفی 
قانونی  مشکل  دلیِل  به  کمیته  کار  می شدند، 

متوقف شده است. 
کار  یافتِن  پایان  با  که  گزینش  کمیتۀ  کار 
آغاز  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
که  خورده  بن بست  به  حالی  در   شد، 
قاطع  به صورِت  افغانستان  ریاست جمهوری 
اجتناب ناپذیر  اصالحات  آوردن  می گوید 
است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری به 
مختلفی  گزینه های  که  است  گفته  رسانه ها 
کردن  وارد  برای  رییس جمهوری  برابِر  در 

اصالحات در نظام انتخاباتی وجود دارد. 
این سخنان عماًل نشان می دهند که ریاست 
کردِن  وارد  به  تمایلی  چندان  جمهوری 
اگر  ندارد.  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات 
ریاست  ارگ  در  تمایلی  و  اراده  چنین 
جمهوری وجود می داشت، بدون شک کارِ 
دشواری ِ  این همه  با  انتخاباتی  نظام  اصالح 

فوق العاده روبه رو نمی شد. 
کامِل  رد  رییس  جمهوری،  برای  شاید 
اصالحات در نظام انتخاباتی دشوار باشد ـ 
به خصوص این که جامعۀ جهانی و سازمان 
نظام  در  اصالحات  کردن  وارد  بر  نیز  ملل 
این  مسلمًا  اما  ـ  می ورزند  تأکید  انتخاباتی 
مختل  همواره  را  روند  این  می تواند  نهاد 
سازد؛ چیزی که هـم اکنون شاهد آن هستیم. 
با  کار،  آغازِ  از  جمهوری  ریاست  این که 
انتخاباتی سِر سازگاری نداشت،  اصالحات 
حرِف پوشیده و پنهانی نیست. در چند مرحله 
این نهاد تالش کرد که بحث اصالحات در 
نظام انتخاباتی را مسکوت بگذارد، ولی وقتی 
با فشار افکار عمومی رو به رو شد، مقاومت 
کمیسیون  ایجاد  فرمان  و  نتوانست  کرده 
آن هم  کرد،  صادر  را  انتخاباتی  نظام  اصالح 
زمانی که هر دو مقام دولت وحدت ملی در 
به  بااهمیت شان  به سفِر مهم و  آستانۀ رفتن 

ایاالت متحدۀ امریکا بودند.  
ریاست جمهوری برای این که بتواند اشراِف 

نظام  اصالح  کمیسیون  بر  را  خود  کامِل 
کار، یکی از  انتخاباتی داشته باشد، در آغازِ 
افراد نزدیک به خود را به ریاست آن برگزید، 
اما واکنش تنِد ریاست اجرایی سبب شد که 
از رییس  فرماِن دیگری  با  ماه،  از چند  پس 
جمهوری، کار دومین کمیسیون اصالح نظام 
نظام  اصالح  کمیسیون  شود.  آغاز  انتخاباتی 
انتخاباتی نیز بدون جار و جنجال به کارِ خود 
نیز  کمیسیون  این  دروِن  در  بل  نداد،  پایان 
هواداراِن دو تیم تالش هایی را برای تحمیل 

دیدگاه های خود صورت دادند و حتا دو تن 
از اعضای این کمیسیون مجبور به استعفا از 

سمت های شان شدند. 
با این همه، کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
بستۀ  دو  کردِن  پیش کش  با  سرانجام 
از  ولی  داد،  پایان  را  خود  کارِ  پیشنهادی، 
نتیجۀ  مهم ترین  نشد.  خبری  آن  کارِ  نتایج 
کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی، تشکیل 
اعضای  گفتۀ  به  که حاال  بود  کمیتۀ گزینش 
آن، کارِ این کمیته نیز تقریبًا پایان یافته تلقی 

تصمیِم  و  اراده  هیچ  چون  چرا؟  می شود. 
قاطعی برای ایجاد اصالحات و حتا برگزاری 
جمهوری  ریاست  نهاد  در  آینده  انتخاباِت 

کشور دیده نمی شود!
 اگر واقعا این نهاد متعهد به ایجاد اصالحات 
شاهد  حاال  شک  بدون  می بود،  انتخاباتی 
ولی  می بودیم؛  عرصه  این  در  بلند  گام های 
سال  دو  به  نزدیک  گذشت  از  پس  حاال 
از  همچنان  ملی،  وحدت  دولت  ایجاد  از 

اصالحات انتخاباتی خبری نیست. 
کمیسیون  که  می بینیم  دیگر،  جانب  از   
انتخابات جاِن تازه یافته و در حال مانوردهی 
است. این کمیسیون که عماًل مسوول بحران 
چهرۀ  با  حاال  است،  گذشته  سال  انتخاباتی 
آیندۀ  انتخابات  می خواهد  جانب  به  حق 
پارلمانی را نیز به یک بحراِن تازه برای کشور 
طالبان  و جنگ  امنیتی  کند. مشکالت  مبدل 
در افغانستان کم است که کمیسیون انتخابات 
نیز بحران و جنِگ تازه یی را به وجود آورد. 
زیرا اگر قرار باشد که یک بارِ دیگر انتخابات 
در کشور با همین مدیران برگزار گردد، بدون 
شک عواقِب آن از جنِگ طالبان و داعش هم 
بدتر خواهد بود. شاید به همین دلیل، رییس 
خطرناِک  و  بحرانی  وضعیت  از  جمهوری 

سال آینده خبر می دهد. 
اصالحات  که  می گوید  ریاست جمهوری 
حتمًا شدنی است، اما نمی گوید که چه گونه 
که  اصالحاتی  است؛  شدنی  اصالحاتی 
مردم  یا  و  می خواهد  جمهوری  ریاست 
افغانستان انتظارِ آن را دارند؟ چون فرق است 
با  می خواهد  غنی  آقای  که  اصالحاتی  میاِن 

اصالحاتی که مردم انتظارِ آن را می کشند. 
آقای غنی از اصالحاتی سخن می گوید ـ و 
معلوم  سخنگویانش  اظهاراِت  فحوای  از  یا 
می شود ـ که برخی تعدیالِت جزیی و ناچیز 
و  گردد  وارد  انتخابات  برگزاری  روند  در 
از سوی  منواِل گذشته  همان  به  کارها  باقی 
کمیسیون های فعلی مدیریت شوند. اما مردم 
مردم  نمی شوند.  راضی  اصالحاتی  چنین  به 
به معنای گسترده و عمیِق آن  از اصالحات 
اگر  و  می گویند  سخن  انتخاباتی  نظام  در 
بعدی  انتخاباِت  شک  بدون  نشود،  چنین 
راضی  در  ویژه  به  بزرگ تری  چالش های  با 
پای صندوق های  به  رفتن  برای  مردم  کردِن 

رای مواجه خواهد بود. 
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ریاست جمهوری فاتحۀ 
اصالحات انتخاباتی را خوانده است

 

بغالن،  والیت  در  دولتی  نیروهای  نظامِی  عملیات  آغاز 
به خصوص دند غوری، گامِ مهمی برای ایجاد ثبات در آن 

والیت و شماِل افغانستان محسوب می شود. 
دو روز پیش، عملیاِت پاک سازِی مخالفاِن مسلح در منطقۀ 
دارد.  ادامه  کنون  تا  و  شد  آغاز  بغالن  والیت  غورِی  دند 
سال های  در  طالبان  مهِم  پایگاه های  از  یکی  غوری  دند 
بوده  کشور  شماِل  در  اخیر  سال  یک  در  به ویژه  و  گذشته 
از والیت های دیگِر شمال،  امنیِت برخی  نقطه،  از همین  و 
مثل قندوز، صدمه  دیده است. حضور هزاران طالب در دند 
به خصوص  کشور  نگرانی شهروندان  مایۀ  همواره  غوری، 
اهالی بغالن بوده است. طالبان طی یک توافق نامۀ رسمی با 
هیأتی دولتی تحِت ریاست گالب منگل، پایگاه امنی را در 
این منطقه برای خود ساخته بودند و با استفاده از مصونیِت 
دست یافتۀشان، به هر جنایتی متوسل می شدند. بارها مردم، 
نماینده گاِن بغالن در مجلس و آگاهاِن امور از مقاماِت دولت 
اما  دهند؛  پایان  ننگین«  »توافق نامۀ  آن  به  که  بودند  خواسته 
شهر  این که  تا  نگرفتند  قرار  توجه  مورد  درخواست ها  این 
قندوز به دسِت طالبان سقوط کرد و بعد هم وضعیت امنیتی 
پیش،  ماه  بغالن وخیم شد. گفتنی ست که حدود چهار  در 
میان طالبانی که در محل مستقر بودند و هیأتی دولتی زیر 
نظر گالب منگل وزیر سرحدات، به بهانۀ تامین امنیت در 
دند غوری یک تفاهم نامه به امضا رسید. اما این قضیه پس 
سطوح  در  را  تنـدی  واکنش های  رسانه ها،  توسط  افشا  از 
مختلِف جامعه به همراه داشت تا این که در روزهای نزدیک، 
یاد کرده و  امنیتی  تفاهم نامۀ  آن  نقِض  از  مقاماِت حکومتی 
از  قبل  غوری  دند  عملیات  اما  نمودند.  اعالم  ملغا  را  آن 
امر  بود و همین  افتاده  تعویق  به  بار  دو  ـ  یکی  راه اندازی، 
سبب شد که بیشتِر طالبانی که در دند غوری جابه جا شده 
بودند، بتوانند خودشان را از ساحه بیرون بکشند. آن گونه که 
هویداست، حلقاتی در حکومت مخالِف راه اندازی هر نوع 
برابر طالبان در دند غوری اند و به همین دلیل  عملیات در 
هم، آن موافقت نامۀ ننگین دیر ملغا شد و نیز عملیات برای 
پاک سازی این منطقه از شِر طالبان، دیرتر به راه افتاد. واضح 
عملیات  راه اندازی  برای  بر حکومت  فشارها  اگر  که  است 
زمینه  این  در  رسانه ها  و  نمی  یافت  افزایش  غوری  دند  در 
فعال تر عمل نمی کردند و مردم موقِف قاطع شان را آشکار 
در  یعنی  نمی افتاد.  راه  به  هرگز  عملیات  این  نمی ساختند، 
حالی که ستون پنجم، طالبان را در بغالن تسلیح و تشجیع 
توجه  می کرد،  دند غوری البی گری  در  آن ها  بقای  برای  و 
خنثا  نقشه ها  که  شد  سبب  مردمی  تالش های  و  رسانه ها 
پاک سازی  عملیات  راه اندازی  به  ناچار  حکومت  و  گردند 
شود. هرچند طالباِن دند غوری به دلیل همان یکی ـ دو بار 
تعویق، مجال فرار و نفوذ به دیگر ولسوالی ها و بخش های 
و  مردم  به  عملیات،  این  آغازِ  نفِس  اما  یافتند،  را  بغالن 
رسانه ها و نهادهای مدنی این نکته را ثابت ساخت که اگر 
بخواهند و اراده کنند، می توانند کژی ها را راست و نقشه های 
شوم را بر آب کنند. با عطف به این موضوع، باید گفت که 
اکنون طالبان دارای چندین پایگاه نظامی هم در بغالن و هم 
در دیگر والیت های شمال شده اند و این می طلبد که مردم 
و نیروهای دولتی به این عملیات اکتفا نکنند و با ادامۀ این 
پایگاه  به  غوری  دند  مانند  که  نقاطی  همۀ  عملیات ها،  نوع 
به رغم  عملیات  این  کنند.  تصفیه  را  شده  بدل  طالبان  امِن 
ظاهر سنگینش، به دلیل همان تأخیر و تعویقی که از آن یاد 
شد، نمی تواند ماشین جنگی طالبان در شمال را نابود کند؛ 
از همین رو مردم و رسانه ها و نهادهای مدنی، باید خواهان 
تکرارِ این نوع عملیات ها شوند. البته نیروهای امنیتی کشور 
هم باید در اجرای عملیات دند غوری و دیگر عملیات های 
مشابه، نهایت دقت را به خرج دهند تا خدای نکرده به جان 
و ماِل مردم عادی گزند و آسیبی نرسد. اما در عین حال نیاز 
است که عملیات به حدی جدی و گسترده باشد تا بغالن از 

لوث طالبان پاک شود تا امنیت به شمال برگردد.

عمـلیات در بـغالن
 امنیت در شمال
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ریاست جمهوری می گوید که اصالحات 
حتماً شدنی است، اما نمی گوید که 

چه گونه اصالحاتی شدنی است؛ 
اصالحاتی که ریاست جمهوری می خواهد 

و یا مردم افغانستان انتظاِر آن را 
دارند؟ چون فرق است میاِن اصالحاتی 
که آقای غنی می خواهد با اصالحاتی که 

مردم انتظاِر آن را می کشند. 
آقای غنی از اصالحاتی سخن می گوید 
ـ و یا از فحوای اظهاراِت سخنگویانش 

معلوم می شود ـ که برخی تعدیالِت جزیی 
و ناچیز در روند برگزاری انتخابات 

وارد گردد و باقی کارها به همان منواِل 
گذشته از سوی کمیسیون های فعلی 
مدیریت شوند. اما مردم به چنین 

اصالحاتی راضی نمی شوند. مردم از 
اصالحات به معنای گسترده و عمیِق 

آن در نظام انتخاباتی سخن می گویند و 
اگر چنین نشود، بدون شک انتخاباِت 

بعدی با چالش های بزرگ تری به ویژه در 
راضی کردِن مردم برای رفتن به پای 

صندوق های رای مواجه خواهد بود



نامِ  نخسِت  حرف های  از  برگرفته    )TAPI( »تاپی« 
کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان 
گاز  انتقال  خط  پروژۀ  برای  نامی ست  و  می باشد 
ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و از پاکستان 
در   2010 سال  در  آن  قرارداد  که  پروژه  این  هند.  به 
رسیده  کشور  چهار  نماینده گاِن  امضای  به  اسالم آباد 
حضور  با   2015 دسمبر   13 در  آن  عملِی  کار  بود، 
ترکمنستان،  جمهور  رییس  افغانستان،  رییس جمهور 
نخست وزیر پاکستان و معاون رییس جمهور هندوستان 
در شهر ماری ترکمنستان گشایش یافت. در این قرارداد 
و  فروشنده،  یا  گاز  فراهم کنندۀ  عنوان  به  ترکمنستان 
استفاده کننده های  عنوان  به  هند  و  پاکستان  کشورهای 
کشور  عنوان  به  افغانستان  و  خریدار،  و  گاز  اصلی 
عبوردهندۀ پایپ الین گاز و استفاده کنندۀ کوچِک این 
است  قرار  که  گازی  مجموعی  مقدار  می باشد.  پروژه 
داده  انتقال  پایپ الین  این  از طریق  سال   30 در طول 
و  پاکستان  که  می باشد  مکعب  متر  میلیارد   33 شود، 
گاز  این  از  42درصد  مساوی  گونۀ  به  کدام  هر  هند 
افغانستان  استفاده خواهند کرد و 16 درصِد دیگر در 
این  پیش بینی شدۀ  بودجۀ  رسید.  خواهد  مصرف  به 
انکشاف  بانک  میلیارد دالر است که توسط  پروژه 10 
آسیایی پراخت می شود. این پایپ الین به طول 1814 
کیلومتر از دولت آباد ترکمنستان شروع و با گذشتن از 
افغانستان  قندهار در  استان های هرات، فراه، هلمند و 
و ملتان و کویته در پاکستان، به شهر فزیلکا در ایالت 
در  که  پروژه  عملی  کار  می یابد.  امتداد  هند  پنجاب 
دسمبر 2015 در ترکمنستان شروع شد، انتظار می رود 
در پایان 2019 به اتمام برسد. کار اجرایی این پروژه 
توسط چهار کمپنِی ترکمنستانی، افغانستانی، پاکستانی 
کمپنی  را  کنسرسیوم  این  رهبری  که  هندوستانی  و 
این  می شود.  برده  پیش  به  دارد،  عهده  به  ترکمن گاز 
پایپ الین ظرفیت انتقال 90 میلیون متر مکعب گاز در 
روز را خواهد داشت و افغانستان در بدل ترانزیت این 
پایپ الین، ساالنه 400 میلیون دالر دریافت خواهد کرد. 

منفعِت هر یک از کشورهای سهیم در این پروژه 
به  توجه  با  کدام  هر  پروژه،  این  در  سهیم  کشورهای 
نیازمندی های اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و شرایط 

سیاسی شان منافع ویژۀ خود را دارند.
1- ترکمنستان: ترکمنستان به عنوان چهارمین کشور 
دارندۀ گاز در جهان، بیشترین نیازمندی های اقتصادی 
خود را از طریق فروش گاز برآورده می سازد. در چند 
سال اخیر که روسیه خرید گاز از ترکمنستان را کاهش 
ترکمنستان  گاز  خریدار  بزرگ ترین  چین  است،  داده 
گذشته  سال  چند  در  ترکمنستان  حال،  این  با  است. 
بوده  گازش  برای  جدید  خریداراِن  جست وجوی  در 
است تا بتواند منافع اقتصادی بزرگ تری به دست آورد 
تا از این طریق بتواند اقتصاد خود را شگوفا سازد. در 
اندیشۀ  قرارداد،  این  اجرای  با  ترکمنستان  زمان،  عین 
گسترش این پایپ الین به دیگر کشورهای جنوب آسیا 
را در سر دارد. این پروژه می تواند در آینده ترکمنستان 

کند.  مطرح  منطقه یی  بازیگران  از  یکی  عنوان  به  را 
بنابراین، این پروژه با داشتن منافع اقتصادی و سیاسی، 

برای ترکمنستان از اهمیِت باالیی برخوردار است.
برای  اقتصادی  نگاه  از  تاپی  پروژۀ  افغانستان:   -2
افغانستان بهرۀ اندکی خواهد داشت، اما از نگاه سیاسی 
اهمیِت ویژه یی دارد. به این معنا که در صورت به ثمر 
رسیدن این پروژه، افغانستان بیشترین نفع سیاسی را از 

این پروژه خواهد برد.
این  مستقیِم  اقتصادی  منافع  اقتصادی:  منافع  الف: 
بیان  حال  تا  آن چه  به  توجه  با  افغانستان  برای  پروژه 
بدل  در  گاز  این  از  درصدی   16 استفادۀ  است،  شده 
به  دالر  میلون   400 ساالنه  دریافت  و  پول  پرداخِت 
عنوان حق ترانزیت است. از دیگر منافع اقتصادی این 
برای  شغل  ایجاد  از  می توان  افغانستان،  برای  پروژه 
شهروندان این کشور در جریان کارهای عملی پروژه 
کرد  فراموش  نباید  اما  برد.  نام  کشور  این  داخل  در 
که با توجه به وضعیت نابسامان امنیتی در افغانستان، 
کشور  این  سیاسی  منافع  به  توجه  عدم  صورت  در 
توسط کشورهای سهیم در پروژه، این منافع اقتصادی 

بی اهمیت خواهند بود. 
به  کمتر  افغانستان  در  که  چیزی  سیاسی:  منافع  ب- 
پروژه  این  از  متصور  سیاسی  منافع  شده،  توجه  آن 
برای افغانستان است. اجرایی شدِن این پروژه مستلزم 
زمانی  تا  است.  پاکستان  صادقانۀ  عملکرد  و  سیاست 
که امنیت در افغانستان تأمین نشود، اجرایی شدن این 
پروژه غیرممکن است. پس اگر پاکستان بخواهد که از 
از حمایت طالبان و  باید دست  استفاده کند،  این گاز 
بنابراین، استفادۀ  دیگر شورشیان در افغانستان بردارد. 
پاکستان از این پروژه موجب تأمین امنیت در افغانستان 
که  باشد  نفع  بزرگ ترین  می تواند  این  و  شد  خواهد 

دولت افغانستان می تواند از آن بهره مند شود. 

که  کشورهایی ست  از جمله  پاکستانی  پاکستان:   -3  
با توجه به  نیاز دارد و در آینده  انرژی گاز  به  شدیداً 
مشکالِت  با  پاکستان  کشور،  این  در  جمعیت  رشد 
بیشتری در عرصۀ کمبود انرژی گاز مواجه خواهد شد. 
بنابراین، بزرگ ترین نفع پاکستان از این پروژه، استفادۀ 
42 درصدی گاز خواهد بود که می تواند بخشی از نیاز 
پاکستان در عرصۀ انرژی گاز را مرفوع سازد و در آینده 
هم زمینۀ همکاری بیشتر میان پاکستان و ترکمنستان در 

این عرصه را فراهم خواهد کرد. 
4- هندوستان: هندوستان، کشوری با نفوسی در حدود 
1 میلیارد و 300 میلیون، در حال حاضر از انرژی گاز 
زیادی  شمار  حتا  می کند.  استفاده  جیره  بندی  گونۀ  به 
برای  گاز  استفادۀ  از  ناتوان  کشور،  این  شهروندان  از 
بنابراین، هند کشوری است که سخت به  سوخت اند. 
انرژی گاز نیاز دارد و احتمال می رود که در آینده این 
نیازمندی به گونۀ جدی تری جلوه گر شود. با این همه، 
نفع هند از این پروژه استفادۀ 42 درصدی از این گاز 
خواهد بود که می تواند بخش کوچکی از نیازمندی هند 

به انرژی گاز را مرفوع سازد. 

همگرایی منطقه یی
آن چه که از نگاه سیاسی می تواند برای کشورهای سهیم 
در این پروژه بااهمیت باشد، همگرایی منطقه یی است. 
افغانستان که از آن به عنواِن پل وصل کنندۀ آسیای میانه 
به آسیای جنوبی یاد می شود، نه تنها که در طول تاریخ 
نتوانسته است از این موقعیت جغرافیای سیاسی خود 
استفادۀ موثر کند که این موقعیت بیشتر برای این کشور 
فرصتی  نخستین بار  برای  حاال  است.  آفریده  مشکل 
موقعیت  این  از  بتواند  افغانستان  تا  است  شده  فراهم 
خود استفادۀ بهینه کند. افغانستان به عنوان پل انرژی – 
وصل کنندۀ کشورهای غنی انرژی به کشورهای نیازمند 
همکاری  برای جلب  موثری  نقش  می تواند   – انرژی 
و  افغانستان  در  امنیت  تأمین  منطقه جهت  کشورهای 
همگرایی منطقه یی بازی کند. از آن جا که برای اولین بار 
کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان در وضعیت 
اشتراک منافع قرار می گیرند، اجرایی شدن این پروژه 
منافع  سری  یک  از  کشور  سه  هر  گذشتِن  نیازمند 
کشوری است. بهره برداری از این پروژه، چهار کشور 
سهیم در این پروژه را برای درازمدت نیازمند همکاری 
درازمدت  در  می تواند  این  و  کرد  خواهد  یگدیگر  با 
موجب ثبات منطقه یی و رشد همگرایی منطقه یی شود. 

چالش های فراروی پروژه 
پروژه  این  فراروی  چالش  بزرگ ترین  امنیت  امنیت: 
در  هم  و  افغانستان  در  هم  تاپی  پایپ الین  است. 
ناامن اند.  سال هاست  که  می گذرد  مناطقی  از  پاکستان 
پاکستان حمایِت خود  افغانستان و  هرچند دولت های 
را برای تأمین امنیت این پرژوه اعالن کردند؛ اما بازهم 
پرسش های بنیادی در این زمینه وجود دارند. از جمله 
را  بودجه یی  هیچ  تاپی  امضاکنندۀ  کشورهای  این که 
دولت  نگرفتند.  نظر  در  پروژه  این  امنیت  تأمین  برای 
افغانستان گفته 7000 نیروی نظامی برای تأمین امنیت 
از آن ها می گذرد  پایپ الین  مناطقی که  پروژه در  این 
خواهد گماشت؛ اما باید در نظرداشت که با توجه به 
این  مصارف  افغانستان،  در  امنیتی  نابسامان  وضعیت 
تعداد نیرو به بیشتر از 1 میلیارد دالر در سال خواهد 
رسید. درحالی که افغانستان تا زمان بهره برداری از این 
و  آورد  نخواهد  به دست  اقتصادی یی  نفع  هیچ  پروژه 
مصارف  بکشد،  درازا  به  پروژه  این  کارِ  زمان  هرچه 
پروژه  این  اگر  و  شد  خواهد  بیشتر  افغانستان  دولت 
به بهره برداری سپرده نشود، افغانستان کشوری خواهد 
بود که بیشترین ضرر را از این ناحیه متحمل می شود. 
نگرانی  بزرگ ترین  امنیت  مشکل  حال،  همین  در 
نیز  را  پروژه  این  شدن  اجرایی  زمینۀ  در  ترکمنستان 
قوی  تضمین  نبود  صورت  در  چون  می دهد.  تشکیل 
حاضر  شرکتی  هیچ  افغانستان،  در  امنیت  تأمین  برای 
نخواهد شد اجرای این پروژه در داخل خاک افغانستان 

را به عهده گیرد. 

روابط پُرتنش افغانستان و پاکستان: روابط افغانستان و 
پاکستان همواره پُرتنش بوده است و می توان گفت در 
طی یک سال گذشته، دو کشور پُرتنش ترین و سردترین 
اجرایی  این در حالی ست که  را تجربه کردند.  روابط 
نیازمند همکاری  )تاپی(،  گاز  انتقال  پروژۀ خط  شدن 
قوی و صادقانۀ این دو کشور است. اگر افغانستان و 
پاکستان نتوانند در روابط شان بهبودی به وجود آورند، 

هیچ امیدی به بهره برداری این پروژه وجود ندارد. 
بودجه: یکی از دیگر نگرانی هایی که در زمینۀ اجرایی 
اقتصادی  توانایی  عدم  دارد،  وجود  پروژه  این  شدن 
می شود  گفته  است.  پروژه  این  اجراکنندۀ  شرکت های 
این  اجرا  برای  قراردادکننده  کمپنی های  از  یک  هیچ 
را  بزرگی  این  به  پروژه یی  برای  الزم  بودجۀ  پروژه، 
ندارند. بنابراین، این احتمال وجود دارد که این پروژه 
یک بارِ دیگر به علت تنش میان کمپنی های اجرا کنندۀ 
از  بیست،  قرن  اخیر  پروژه، همچو سال های دهۀ  این 

اجرا باز ماند. 

آن چه دولت افغانستان می تواند انجام دهد
جدا از چالش های بیان شده، اجرایی شدن این پروژه 
همچنان  و  افغانستان  حکومت  فعاِل  عملکرد  نیازمند 
تغییر در سیاست افغانستان در رابطه با پاکستان و هند 
است. افغانستان می تواند با درنظر گفتن چند موضوع 
پرژه  این  شدِن  اجرایی  برای  را  خود  نقش  پایین، 

به درستی اجرا کند:
این  اجرایی شدن  افغانستان:  در  حکومت داری خوب 
پروژه نیازمند به اجرا گذاشتِن حکومت داری خوب در 
افغانستان است. اگر حکومت افغانستان بتواند در این 
تاپی  پروژۀ  شدن  اجرایی  به  می توان  شود،  موفق  امر 
می توان  اطمینان  با  صورت  این  غیر  در  بود؛  امیدوار 
افغانستان  داخل  از  که  پایپ الین  این  از  گفت بخشی 

می گذرد، به سال ها هم تکمیل نمی شود. 
کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان: در حال حاضر 
به جرأت می توان گفت که حکومت وحدت ملی در 
پاکستان  افغانستان و  ناتوان از حل مشکل  کوتاه مدت 
حکومت  اما  است.  دیورند  خط  مورد  در  به ویژه 
میان  تنش ها  از  کوتاه مدت  برای  می تواند  افغانستان 
این  شدن  برآورده  برای  بکاهد.  پاکستان  و  افغانستان 
هدف، دولت افغانستان باید برای مدتی - اگر نه برای 
بسپرد  فراموشی  به  را  همیشه - موضوع خط دیورند 
موضوع  این  ساختن  تازه  برای  تالش  هرگونه  از  و 
جلوگیری کند. این سیاست می تواند پاکستان را برای 
اجرای قرارداد تاپی تشویق و سبب کاهش حمایت این 
کشور از طالبان و دیگر شورشیان در افغانستان شود. 

ایجاد تعادل در روابط با پاکستان و هند: یکی دیگر از 
تاپی  پروژۀ  اجرایی شدن  که می تواند عوامل  مواردی 
افغانستان  را فراهم کند، ایجاد تعادل نسبی در روابط 
با پاکستان و هند است. دولت افغانستان در عین حال 
باید تالش  پاکستان می کاهد،  با  از تنش های خود  که 
کند در رابطه اش با هند به افراط نگراید تا از این طریق 
بتواند به پاکستان نشان دهد که افغانستان به همان قدر 
با  روابطش  می دهد،  اهمیت  هند  با  روابطش  به  که 

پاکستان را نیز بااهمیت می داند. 

نتیـجه
اجرایی شدن پروژۀ تاپی، از یک سو نیازمند همکاری 
صادقانه و ارادۀ سیاسی کشورهای سهیم در این پروژه 
سری  یک  باید  افغانستان  دیگر،  سوی  از  و  است 
تغییرات در سیاست داخلی و خارجِی خود بیاورد تا 
از یک سو تضاد و تقابل با پاکستان را تبدیل به تعامل 
گذاشتن  اجرا  به  با  دیگر،  سوی  از  و  کند  تفاهم  و 
خوش بینی هایی  افغانستان،  در  خوب  حکومت داری 
آفریده  تاپی  پروژۀ  به  نسبت  کشور  داخل  در  که  را 
است، به واقعیت تبدیل کند. در غیر این صورت، عدم 
حکومت  که  خوش بینی هایی  شدِن  تبدیل  واقعیت  به 
افغانستان در یک ماه گذشته نسبت به پروژۀ تاپی در 
میان شهروندان آفریده است، سبب خواهد شد که در 
آینده مشکالِت جدی یی فراروی دولت افغانستان قرار 
گیرد. در صورت به ثمر رسیدن پروژۀ تاپی، ترکمنستان 
بخشی  آورد،  خواهد  به دست  بزرگی  اقتصادی  منافع 
برآورده  انرژی  عرصۀ  در  هند  و  پاکستان  نیازهای  از 
دو  این  میان  بیشتر  همکارهای  زمینۀ  و  شد  خواهد 
کنار  در  افغانستان  و  کرد  خواهد  فراهم  را  کشور 
نسبی  امنیت  از  اقتصادی،  اندک  منافع  آوردن  به دست 
برخوردار خواهد شد و زمینه های همکاری بیشتر این 
اما  گردید.  خواهد  فراهم  منطقه  کشورهای  با  کشور 
اجرایی نشدن این پروژه، بزرگ ترین ناکامی کشورهای 
سهیم در پروژه را به نمایش خواهد گذاشت و سبب 
از  پاکستان  و  افغانستان  میان  بیشتر  کشمکش های 

یک سو و پاکستان و هند از سوی دیگر خواهد شد. 
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تاپــــی؛
 برد، برد یا باخت، باخت؟

سلطان احمد آریا ـ استاد دانشگاه



نویسنده: محمد حسین کیانی
از مهم ترین شاخصه های جنبش های  یکی 
به  آنان  انتقاد شدید  عرفانی،  دینی  نوپدید 
وجود ادیان بزرگ و تعالیم آنان است، لذا 
در بسیاری از این جریان های معنوی، انواع 
از  دارد.  ادیان وجود  به  انتقادها  از  زیادی 
اشکاِل  بزرگ ترین  که  گفت  باید  رو،  این 
آنان این است که در نقد آن ها، همۀ ادیان به 
یک چشم دیده می شوند و چنین می پندارند 
که تمام ادیان دارای خصوصیات و تعالیِم 
دارای  ادیان  آن که  حال  و  مشترک اند 
تقسیمات متفاوتی هستند و نزدیک ترین و 
شبیه ترین ادیان نیز در دِل خود بزرگ ترین 
باطنی  و  ظاهری  اختالف های  و  تفاوت ها 
نمی توان  هیچ گاه  بنابراین  دارند.  هم  با  را 
به  ادیان،  تفاوت های  گرفتن  نادیده  با 
به  بنابرین  پرداخت.  آنان  بررسی  و  نقد 
جرأت می توان گفت که در تعالیم اکنکار، 
ادیان  به  اشکال ها  و  انتقادها  بزرگ ترین 

ابراز شده است. 
موجودیت ادیان 

پال توئیچل موسس مکتب اکنکار، فلسفۀ 

پیدایش ادیان بزرگ را از دو منظر پی گیری 
می کند: 

1( ادیان بزرگ بر اساس تجربه های معنوی، 
موسسین  روحانی  سفرهای  و  مکاشفه ها 
با  اکنکار  میان  این  از  که  آمده اند،  پدید 
اتخاذ چنین موضعی در حقیقت می خواهد 
چنین نشان دهد که هر انسانی می تواند با 
تمرین های معنوی و ریاضت های جسمانی 
موفق به مکاشفه و سفر روحانی شود. این 
ادعا در دل خود متضمن این معناست که 
معرفت  حامل  می تواند  مکاشفه گر  انسان 
دیگر  معنوی  معرفت  با  همسان  معنوی 
انبیای بزرگ ادیان بزرگ باشد. و در واقع 
به واسطۀ  انسان  کند که هر  وانمود  چنین 
پیروی از تعالیم ما اکنکار می تواند همانند 
حقیقت،  به  تاریخ  بزرگ  پیامبران  دیگر 
ادیان  که  سعادتی  همان  به  و  یافته  دست 
در  دادند؛  وعده  دیگر  دنیای  در  را  آن 
همین دنیا نایل شود. از این رو، در اکنکار 

ادیان بزرگ بر اساس  وانمود می شود، که 
سفرهای  و  مکاشفه ها  معنوی،  تجربه های 

روحانی موسسین پدید آمده اند. 
میان  در  حتا  می گوید:  توئیچل  پال 
هم  مذهب  یک  از  منشعب  فرقه های 
روش ها  زمینۀ  در  فاحشی  اختالف های 
که  دارد،  وجود  دستورالعمل های شان  و 
چرا  که  است  این  توجیه کنندۀ  امر  این 
سردرگمی  و  بی پایان  گوناگونی  این همه 
از  آمده  دست  به  نتایج  خصوص  در 
به  می شود.  مشاهده  دیگر  روش های 
دیگر  جهان های  در  وقتی  ترتیب،  همین 
از  تجربیات مان  می شویم،  وارد  نیز 
در  که  می گیرند،  بهره  دگرگونی  کیفیات 
این  از  حاصله  نتایج  خصوص  در  نتیجه، 
فاحش  تفاوت های  همین  نیز  تجربه ها 
می توان  اکنون  لذا  و  می خورند.  چشم  به 
متفاوت  دین های  این همه  چرا  که  فهمید 
وجود دارند.؛ زیرا تجربیات افراد مختلف 
و  هستند  متفاوت  هم  با  درون  عوالم  در 
براساس همین تجربه ها بوده است که ادیان 
این  و  گرفتند.  شکل  متفاوت  مذاهب  و 

واقعۀ اسف باری است که هزاران هزار نفر 
عمق  از  درجه یی  تا  یعنی  کرده اند،  تجربه 
به آگاهی عوام درون نفوذ کرده اند. آن گاه 
به آنان وحی شده که یک خدا، یک فرشته 
یا یکی از بسته گان، در حال هدایت آن ها 
هستند. آن ها اظهار می کنند که صدای خدا 
را شنیده اند یا دچار این تصور می شوند که 
خداوند به شخصه، دستورها و فرامینی را 

به آنان داده است. 
این  که  است  این  قضیه  حقیقت  ولی 
الهام ها، صداها و تصورها همه مخلوق های 
برای  روند  این  و  آن هاست  خود  ذهنِی 
کسانی که صاحب بینایی مستقل هستند، به 
وضوح قابل دیدن است و خود شخص به 
ندرت قادر است تا این را تمیز دهد، چون 
نیست  مستقلی  بینش  هنوز صاحب چنین 
او عمیقًا معتقد است که خداوند مستقیمًا 
آن چه  که  حالی  در  می گوید،  سخن  او  با 
که  اوست  ذهن خود  نجوای  می شنود،  او 

او  می شود.  صادر  ناخودآگاهش  ضمیر  از 
و  را.  خویش  فریب  است.  خورده  فریب 
اعالم  اتفاق می افتد که چنین فردی  اغلب 
می کند که از خدا پیامی دریافت کرده است. 
و یا آن که، خدا در حال هدایت اوست تا 
کارهای معینی را به انجام رساند. بسیاری 
از افراد ادعا می کنند که خدا به آن ها فرمان 
را  قومی  برسانند؛  قتل  به  را  کسی  داده، 
شرارت های  از  بسیاری  و  بردارند  میان  از 
مختل  ذهن  زاییدۀ  این ها  همۀ  که  دیگر، 

شدۀ آن هاست. 
جهان های  وارد  شخص  این که  محض  به 
که  هنگامی  حتا  می شود،  تحتانی  معنوی 
فاصلۀ بسیار کمی را در درون آن ها پشت 
باشد، همیشه مورد مواجهه و  سر گذاشته 
حملۀ مجموعه یی از اشکال فکری خودش 
اثر  در  این ها  تقریبًا همه گی  واقع می شود. 
پرورش و تربیت های گذشتۀ او و اعتقادها 
مدت  در  که  گرفته اند  شکل  تصوراتی  و 
زمان گسترده یی به مساعدت پیشنهادهایی 
از سوی دیگران بنا شده اند. آن ها از درون 
بیرون  خود  مدت  دراز  خواهش های  متن 
می جهند. و او را به کوره راه های گوناگونی 
راهبر می شوند، که این عملکردهای روانی 
به اعتقاد اکنکار، منشای بیشتر این تجربیات 
آن ها  مردم  که  است،  بی پایان  و  گوناگون 
را مذهبی می پندارند و به همین دلیل، این 

همه مذاهب متفاوت وجود دارند.)1( 
2( ادیان بر اثر مناسبات اجتماعی، فعالیت 
پیروان  ذهنی  تصورات  و  روحانیون  قشر 

آنان پدید آمده اند. 
در اکنکار آمده است: هیچ یک از ناجیانی 
انتشار  مرادشان  آمده اند،  جهان  این  به  که 
نبوده است،  پیرو  تبلیغ، به خاطر کسب  و 
معدودی  تا  می خواستند،  آن ها  همۀ  بلکه 
از حقایق ساده را که از سرزمین های دور 
آموخته بودند، به بشر هدیه کنند تا آنان که 

گوش شنوا دارند، بدان پیام بیدار شوند. 
استفادۀ  روند  این  از  باستانی  استادان  البته 
زیادی می کردند. آن ها به ندرت به کتابت 
و ثبث مفاهیم می پرداختند. به این دلیل که، 
هیچ یک از پیروان شان فن خواندن و نوشتن 
را نمی دانستند. آن ها کالم را دهان به دهان 
هنگامی  و  می کردند  نقل  سینه  به  سینه  و 
پذیرش  الهی  حلقه های  به  را  فرد  یک  که 
بعدی  نفر  پرورش  به  آن گاه  می دادند، 
این  از  کدام  هیچ  آن ها  می کردند.  مبادرت 
ساز و دهل ها و تعلیمات جمعی، که امروزه 
در تشکیالت سازمان یافتۀ مذاهب می بینی 
که  درمی یابی  بنابراین،  نمی گرفتند.  کار  به 
دین، به ساده گی یکی از تأسیسات اجتماعی 
است. این امر در ادیان غربی بیشتر مشهود 
است، در حالی که تار و پود مذاهب شرقی 

را نیز همین عامل تشکیل می دهد. 
پال توئیچل می گوید: هر دینی را که امروز 
نشان  تو  به  من  ببر.  نام  است،  قدرت  در 
یک  زاییدۀ  فقط  و  فقط  که  داد  خواهم 
از  که  حقیقتی  نه  است،  اجتماعی  وجدان 
جانب سوگماد آمده است. همۀ آن قوانینی 
شده اند،  شناخته  الهی  قوانین  عنوان  به  که 
اجتماعِی  وجدان  یک  جز  نیست  چیزی 
نظام  مانو،  قانون  از  که  شده  متحول 
همورابی، فرامین موسی و احکام کلیسایی 

مسیحیت مشتق شده است. 
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بخش نخسـت

تکنیک های ذهنِی تفکر مثبت
)نگاهی به نکات مهِم کتاب »دیدن موترهای قرمز«( اکنـکار و ضـعف فلسـفی 

در شـناخت ادیـان

بخش نخسـت

چند سال پیش، کتابی به نام »دیدن موترهای قرمز« در امریکا منتشر شد و به 
در  قرمز«  موترهای  »دیدن  گشت.  تبدیل  آمازون  پُرفروِش  کتاب های  از  یکی 
مورد اهمیت دیدگاه مان و تأثیِر آن در موفقیت صحبت می کند. در این فرصت، 
می خواهیم به این کتاب و مطالب گفته شده در آن بپردازیم. امیدواریم با مطالعۀ 
این نوشتۀ کوتاه، مثبت تر فکر کنیم و آینده یی سرشار از موفقیت را برای خود 

رقم زنیم.
 

 آیا به موضوعاِت خوب فکر می کنید یا موضوعاِت بد؟
مردم به طور طبیعی، به نتایج منفی فکر می کنند نه مثبت. اغلب نتایج منفی، نصیب 
افراد بدبین می شود. از طرف دیگر، برای مردم مثبت اندیش، اتفاقات خوب پی 
در پی رخ می دهد. این درست مانند زمانی است که یک موتر قرمز می خرید 
و پس از آن، همۀ موترهای قرمز اطراِف خود را می بینید. دیدن موترهای قرمز 
افتخار می کنید و  برای شما معنی دار می شود. شما به موتر زیبا و جدید خود 
بسیار هیجان زده هستید، در نتیجه زیاد به آن فکر می کنید. وقتی موتر قرمز نقطۀ 

اصلی تمرکز شما باشد، موتر های قرمز همه جا در اطراف تان ظاهر می شوند.
به دست  را  از آن  بیشتری  »بر هر چیزی تمرکز کنید، مقدار  این است که  پیام 
البته  افتاد.  اتفاق خواهند  کنید،  را تجسم  اگر موضوعات خوشایند  می آورید.« 
بازیکن گلفی که  نیز صدق می کند.  ناخوشایند  موارد  همین موضوع در مورد 
آب  درون  به  را  آن  همیشه  است،  دریاچه  درون  به  توپ  پرتاب  نگران  مدام 
می اندازد. اگر نگرِش شما مسیرتان را مشخص کند، پس خوب است که افکار 

خود را به مسیر مثبتی هدایت کنید. این سه گام را انجام دهید:
1. به آن فکر کنید

به خودتان قول دهید که فعاالنه به مطالِب مثبت و فقط به نتایج مثبت فکر کنید. 
در اجرای این برنامه، کاماًل جدی باشید و آن را مانند قراردادی با خودتان در 

نظر بگیرید. هدف شما: کنترل فعاالنۀ فرایند تفکرتان است.
2. آن را ببینید

خروجی های مطلوِب خود را مجسم کنید. آن ها را به طور شفاف و با جزییاِت 
کامل ببینید.

3. آن را انجام دهید
برای دست یابی به خروجی های مطلوب، اقدامات مثبت انجام دهید. پافشاری 
کنید. برای اثرگذاری بر مواردی که در توان شماست، به سختی کار کنید. وقتی 
کارها به خوبی پیش می روند، جشن بگیرید. اقدامات خود را به صورت روزانه، 

هفته گی و ماهانه برنامه ریزی کنید.

از دست عادات ذهنی خالص شوید
پیوسته، از فرایند فکری و عادات ذهنِی خود آگاه باشید. به عادت مضِر تفکر 
منفی باز نگردید. مردم در روز به 12000 تا 50000 موردِ مجزا فکر می کنند. 70 
درصد این تفکرات، نگرانی از نتایج نامطلوب در آینده است. دلیل آن چیست؟ 
داکتر »اِلن وبر« توضیح می دهد که »شرایط اجتماعی و تجربیات زنده گی« باعث 
تفکِر منفی می شود. تذکرات رایج در والدین، مانند »مواظب باش صدمه نبینی!«، 

کودکان را به اندیشیدن به نتایج منفی و نه مثبت عادت می دهد.
توانایِی  یا  نیستند  موفقیت  شایستۀ  که  می کنند  فکر  مردم  اغلب  عالوه،  به 
دست رسی به آن را ندارند. برای شروع تفکر مثبت، باید بر این مانع غلبه کنید.

منبع: برترین ها



جامعۀ زبانی پسرها 
اهمیت  خیلی  که  آن چه  پسران،  اجتماعی  جامعۀ  در 
سلطه گری  موقعیت  ایجاد  زبانی شان،  رفتار  در  دارد، 
است و تمایل دارند برای جلب توجه مخاطبان صحبت 
بکنند و در حین صحبت، خود را مطرح کنند و رشتۀ 
بسیار دیده می شود  به دست گیرند. آن چه که  را  کالم 
در رفتار زبانی پسران، سلطه گری است و می تواند به 
صورت امر و نهی کردن، تمسخر کردن دیگران و یا 
سرپیچی از اوامر باشد. در بین پسران فردی بیشتر در 
رفتار  که  می گیرد  قرار  توجه  مورد  خود  دوستان  بین 
در  بنابراین  بدهد.  نشان  خود  از  را  ماهرانه یی  زبانی 
مقایسۀ جامعۀ پسرها و دخترها می توان گفت که مسیر 
تربیت و رفتار زبانی دختران و پسران از همان دوران 
کودکی، متفاوت است و هر کدام از آن ها اگر بخواهند 
از رفتار زبانِی شناخته شدۀ خود تخطی کنـد و به طرف 
رفتار زبانی دیگر برود، از طرف جامعه پذیرفته شده 
زنانی که در گفتار و کالمِ  مثاًل  نیست و رد می شود. 
خود تکیه کالم ها و عبارات کلیشه یی مردان را به کار 
زبانی  رفتار  این  مردان،  نیز  و  زنان  از طرف  می برند، 
بخواهند  که  مردانی  همین طور  و  نیست  پذیرفته شده 
عبارات زنانه را در جمالت خود به کار برند، به آنان 

اصطالح »خاله زنک« را می دهند .
جدی  تحقیقات  اولین  لباو،  ویلیام  تحقیقاتی  کارهای 

محسوب  اجتماعی  زبان شناسی  زمینۀ  در  اصولی  و 
می شود. او معتقد است دو ویژه گی رفتار زبانی افراد 
حایز اهمیت است: الف( زنان در تمامی سنین طبقات 
گونه های  از  هم سطِح خود  مردان  به  نسبت  اجتماعی 
پایین،  بیشتر استفاده می کنند. ب( طبقۀ متوسط  معیار 
به  طبقه  این  می کند.  افراطی  تصحیح  را  خود  زبان 
مختصه های  اجتماعی،  اعتبار  آوردن  به دست  منظور 
رفتار زبانی طبقۀ متوسط را که بیشتر به معیار نزدیک 
است، تصویربرداری می کند. او با در نظر گرفتن متغیر 
جنسیت  تأثیر  صرفًا  خود،  اولیه  مطالعۀ  در  جنسیت 

می داد  قرار  بررسی  مورد  زبان  گوناگونی  روی  بر  را 
وسعی نمی کرد دالیل پنهان چنین تأثیری را  بیابد. به 
زنان  گرایش  خصوص  در  توصیفی  هیچ  دلیل  همین 
به گونۀ معیار ارایه نمی دهد و گاهی فقط دلیل آن را 
»اعتبار اجتماعی« می داند و اظهار می کند که: »در حال 
حاضر پاسخ های ما فقط در حد فرضیاتی بیش نیست.« 

)302 ،1991(

مشکالت تعامالت زبانی مردان و زنان 
تفاوت های جنسیتی در رفتار زبانی گویشوران مرد و 
آن ها  مهم ترین  که  بروز مشکالتی می شود  باعث  زن، 
سوءتفاهم و سوءتعبیر است.  زنان و مردان زبان را با 
اهداف تعاملی متفاوتی به کار می گیرند و ارتباط بین 
مرد  برای سخنوران  می شود.  مشکل  دچار  مرد  و  زن 
تعامل مکالمه یی به معنای اظهار موقعیت اجتماعی در 
دارند  قصد  زدن  با حرف  آن ها  می شود.  تفسیر  گروه 
اما سخنوران  استقالل و موقعیِت خود را حفط کنند، 
را  و دوستی  اظهار صمیمیت  زدن قصد  با حرف  زن 
دارند. برای زنان رفاقت و دوستی و ایجاد صمیمیت از 
طریق نوشتن و حرف زدن ایجاد می شود، در صورتی 
و  نمی بینند  این گونه  را  گفت وگو  و  ارتباط  مردان  که 
به همین دلیل، درک یکدیگر هنگام گفت وگو به طور 
کامل صورت نمی گیرد. سخنوران زن در گفت وگوهای 

پیرامون مسایل شخصی و  دارند  روزمرۀ خود، عالقه 
مسایل  مورد  در  و  کنند  صحبت  خود  مشکالت 
خانوادگی خود به مبادلۀ اطالعات می پردازند اما مردان 
مسایل شخصی را با یکدیگر بازگو نمی کنند و بخش 
معمول و عادی مکالمات آنان محسوب نمی شود. آنان 
در صورتی در مورد مشکالت شخصی خود با دیگران 

صحبت می کنند که در پی یافتن راه حل باشند.
معموالً هدف تعامل برای گویشوران زن و مرد متفاوت 
است. گویشوران مرد برای جمع آوری اطالعات گوش 
تعامل  توسط  را  اطالعات  این  دارند  می دهند و قصد 

و ارتباط مکالمه یی برای انجام کارها و حل مشکالت 
انتقال  برای  را  سخنوری  و  زبان  مردان  برند.  کار  به 
می برند.  کار  به  اجتماعی  موقعیت  حفظ  و  اطالعات 
آن ها دایم تالش می کنند تا رشتۀ کالم را حین گفت وگو 
به دست گیرند و بسیار سخن مخاطب را قطع می کنند 
در حالی که زنان از پاسخ های کوتاه استفاده می کنند و 
کالم مخاطب خود را قطع نمی کنند و آن ها در حین 
تأیید و تصدیق  گفت وگو از سخنور حمایت و او را 

می کنند .
در تاریخچۀ مطالعات زبان و جنسیت، این باور عمومی 
وجود دارد که در مکالمه، گویشوران مرد بیشتر، حرف 
مردها  که  است  این  بر  اعتقاد  می کنند.  قطع  را  زنان 
قطع کالم را به عنوان ابزاری به کار می گیرند که توسط 
کنترِل خود درمی آورند.  و  را تحت سیطره  تعامل  آن 
البته نتایج برخی مطالعات نشان داده است که همیشه 
و  )جیمز  است.  نگرفته  قرار  تأیید  مورد  تصور،  این 

کالرک،1993(
 

تأثیر فرهنگ در مکالمات زن و مرد
آیا زنان و مردان در فرهنِگ ما به زبان متفاوتی تکلم 
آن چه  محتوای  در  جنسیتی  تفاوت های  می کنند؟ 
می گوییم نقش دارد. دختران جوان احتماالً بیشتر نسبت 
به پسران جوان تقاضای کمک دارند. )تامپسون،1999( 

می دهند  ترجیح  جوان  بزرگ ساالن  و  نوجوان  پسران 
و  شخصی  غرور  منابع  سیاسی،  دیدگاه های  دربارۀ 
در  کنند،  دارند صحبت  دوست  دیگران  دربارۀ  آن چه 
حالی که زنان در این گروه سنی ترجیح می دهند دربارۀ 
و  نزدیک  دوستان  والدین،  به  نسبت  احساسات شان 
نظر  به  ضمنًا  کنند.  ترس های شان صحبت  و  درس ها 
با مردان بیشتر  می رسد به طور کلی، زنان در مقایسه 

خودشان را بروز می دهند. )تی. یو. مورتون، 1978(
در  زبان  جامعه شناسی  گستردۀ  تحقیقات  تانن  دیورا 
مورد مکالمه های بین زن و مرد انجام داده است. این 
و  زنان  بین  مکالمات  به  او  که  موجب شد  تحقیقات 
به  بنگرد.  فرهنگی  بین  ارتباط  یک  عنوان  به  مردان 
عقیدۀ تانن، پسران و دختران جوان ارتباط محاوره یی 
طریق  از  و  مجزا  اساسًا  فرهنگی  محیط های  در  را 
مرد  عنوان  به  ما  می آموزند.  با هم جنس خود  دوستی 
و  آموخته ایم  کودکی  در  را  محوره  از  سبکی  زن،  یا 
می کنیم.  منتقل  خود  بزرگ سالی  دوران  مکالمات  به 

)استرنبرگ،1386، 788(
سبک  در  زن  و  مرد  تفاوت های  است  معتقد  تانن 
محاوره تا حد زیادی بر درک های متفاوت از اهداف 
فرهنگی،  تفاوت های  این  است.  متمرکز  مکالمه 
که  می آورد  وجود  به  را  ارتباطی  متفاوت  سبک های 
می تواند به سوءتفاهم ها و حتا جدایی منجر شود، در 
حالی که هر یک از طرفین به گونه یی ناموفق تا حدی 
سعی در درک طرِف دیگر دارد. به عقیدۀ تانن، مردان 
دنیا را به صورت یک نظام سلسله مراتبی می بینند که 
یافتن،  برتری  برای  مذاکره  ارتباط،  از  مقصود  آن،  در 
حفظ استقالل و پرهیز از شکست است. هر مردی در 
تالش است تا یک درجه از دیگران بهتر و در رقابت 
برنده باشد. در مقابل، زنان در پی برقراری رابطه بین 
رسیدن  و  دیگران  تأیید  و  کننده، حمایت  دو شرکت 
به اتفاق نظر از طریق ارتباط هستند. )استنبرگ،1386، 

)788-789
تانن معتقد است که وقتی زنان و مردان از سبک ها و 
احتمال  الاقل  شوند،  آگاه تر  خود  فرهنگی  بین  رسوم 
می کند.  پیدا  کاهش  محاوره یی  تعامالت  تعبیر  سوء 
طرف  دو  هر  دست یابِی   احتمال  این  ترتیب،  این  به 
دیگر  افراد  اهداف  و  رابطه  اهداف  فردی،  اهداف  به 
بیشتر  می گیرند،  تأثیر  آنها  رابطۀ  از  که  نهادهایی  و 
خواهد بود. این نوع آگاهی، نه تنها در گفت وگو بین 
زنان و مردان، بلکه در گفت وگوهایی که بین اعضای 
خانواده به طور کلی صورت می گیرد، از اهمیت زیادی 

برخوردار است. )استنبرگ،1386،789(
 

نتیجه گیری
تالش  خود  روزمرۀ  مکالمات  و  تعامالت  در  زنان 
و  کنند  استفاده  محاوره یی  راهبردهای  از  می کنند 
برتری  مقابل خود حس  به طرف  نسبت  نمی خواهند 
داشته باشند. زنان در گفت وگوهای شان تالش می کنند 
یک  به  تا  برسانند  حداقل  به  را  عقاید  در  تفاوت  تا 
اتفاق نظر برسند و این توافق رابطه را بهبود می بخشد 
و تضمین می کند، حتا اگر آنان از تصمیم نهایی کاماًل 

رضایت نداشته باشند . 
در تعامالت روزمره، سخنوران مرد بیشتر از سخنوران 
زن تمایل به سلطه گری و قاطعیت دارند و آن ها بیش 
از زنان صحبت می کنند، نوبت های آنان در مکالمات 
طوالنی تر است و برای یک مدت طوالنی رشتۀ کالم 
زنان رشتۀ کالم  از  بیشتر  به دست می گیرند. مردان  را 
بیشتر  کالم  قطع  این  و  می کنند  قطع  را  گفت وگو  و 
زنان  کالم  قطع  که  حالی  در  دارد،  سلطه گری  حالت 
مردان  امرِی  صورت های  دارد.  حمایتی  حالت  بیشتر 
که گویشوران  بتوان گفت  شاید  است.  زنان  از  بیشتر 
در حین گفت وگو، رشتۀ  مورد خانواده  در  بیشتر  زن 
خصوص  در  مردان  اما  می گیرند،  به دست  را  کالم 
موضوعاتی همچون ورزش، سیاست و اقتصاد، رشتۀ 

کالم را به دست می گیرند .
بازی  را  مهمی  نقش  مقام  مردان،  گفت وگوی  در 
آن ها تالش می کنند در گفت وگوهای خود  می کند و 
خواسته های  تسلیم  و  بدهند  نشان  را  استقالل شان 
دیگران نشوند. مردان برای نشان دادن مقام باالتِر خود 
به  بدهند.  اطالعات  که  می کنند  در گفت وگوها سعی 
عبارت دیگر، دادن اطالعات را به طرف مقابل ترجیح 
می دهند تا این که با طرف مقابل مشورت بکنند؛ ولی 
بیشتر مشورت بکنند. شاید همین  زنان دوست دارند 
متفاوت بودن اهداِف گفت وگو در بین زنان و مردان، 
مرد  و  زن  ارتباطات  در  سوءتفاهم ها  از  برخی  سبب 
گفت وگو  در  را  یکدیگر  منظور  و  مقصود  و  می شود 

اشتباه درک می کنند . 
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و زبـــان 
جنسیت

و  سلطه گری  به  تمایل  زن  سخنوران  از  بیشتر  مرد  سخنوران  روزمره،  تعامالت  در 
مکالمات  در  آنان  نوبت های  می کنند،  صحبت  زنان  از  بیش  آن ها  و  دارند  قاطعیت 
طوالنی تر است و برای یک مدت طوالنی رشتۀ کالم را به دست می گیرند. مردان بیشتر 
از زنان رشتۀ کالم و گفت وگو را قطع می کنند و این قطع کالم بیشتر حالت سلطه گری 
دارد، در حالی که قطع کالم زنان بیشتر حالت حمایتی دارد. صورت های امرِی مردان 
بیشتر از زنان است. شاید بتوان گفت که گویشوران زن بیشتر در مورد خانواده در حین 
گفت وگو، رشتۀ کالم را به دست می گیرند، اما مردان در خصوص موضوعاتی همچون 

ورزش، سیاست و اقتصاد، رشتۀ کالم را به دست می گیرند 

مریم حسین یزدی/             بخش دوم و پایانی
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مشاور رسانه یی ریاست اجرایی:

راه قانونِی ادامۀ کار کمیتۀ گزینش باز می شود
هارون مجیدی

مشاور فرهنگی و رسانه یی ریاست اجرایی می گوید که در 
آیندۀ نزدیک، مجرای قانونی برای آغاز به کار دوبارۀ کمیتۀ 
گزینِش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی باز خواهد شد.

بعد از آن که فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به کمیتۀ 
به  کمیته  این  اعضای  شد،  رد  پارلمان  طرف  از  گزینش 
دلیل آن چه خالی قانونی در ادامۀ کارشان می خواندند، کار 

خویش را متوقف کردند.
کمیشنران  گزینِش  کمیتۀ  سخنگوی  این،  از  پیش 
که  بود  گفته  ماندگار  روزنامۀ  به  انتخاباتی  کمیسیون های 
به خاطر خالی قانونی، آنان کار خویش را متوقف کرده اند 
کار  نشود،  مشخص  قانونی شان  جایگاه  که  زمانی  تا  و 

نخواهند کرد.
فهیم دشتی سخنگوی این کمیته هم چنان گفته بود، هستند 
میان  به  انخاباتی  اصالحات  تا  دارند  تالش  که  حلقاتی 
نیامده و انتخابات برگزار نشود؛ بعد از آن هم لویه جرگۀ 
سیاسی  توافق نامۀ  مهم  موارد  از  یکی  که  اساسی  قانون 
نگردد و مشروعیت حکومت وحدت ملی  برگزار  است، 
زیر پرسش برود تا دوباره همان حلقات به صحنه بیایند و 
بگویند که می خواهیم تا حکومت خلع قدرت شود و لویه 

جرگه و حکومت موقت برگزار گردد.
در عین حال، اعضای این کمیته از دادگاه عالی خواسته اند 
و  میان حکومت  به حل مشکل  اساسی  قانون  بنیاد  بر  تا 

شورای ملی بپردازد.
مشاور  سانچارکی  فاضل  حسین  آقا  سید  حال،  این  با 
با  گفت وگو  در  اجرایی  ریاست  رسانه یی  و  فرهنگی 

روزنامۀ ماندگار می گوید: »تا جایی که من در جریان هستم، 
گفت وگوهایی صورت گرفته و تفاهم به میان آمده و در 
روزهای آینده این مشکل حل خواهد شد و مجرای قانونی 

برای کمیتۀ گزینش باز می شود«.
آقای سانچارکی می افزاید که قرار بر این بود تا با صدور 
نیز تفاهم شده  پارلمان  با  فرامین جدید رییس جمهور که 

بود، کار کمیتۀ گزینش ادامه یابد.
آقای سانچارکی تأکید می کند که در این مورد، حکومت 
بی تفاوت نبوده، راه ها و مجاری قانونی مورد بررسی قرار 
بتواند  سالمی که  و  درست  مشروع،  قانونی،  راه  و  گرفته 
وجۀ کمیتۀ گزینش را حفظ کند در نظر گرفته شده است.

به  پاسخ  در  اجرایی  ریاست  رسانه یی  و  فرهنگی  مشاور 
انتظارات شهروندان، چرا همواره  این سوال که علی رغم 
ایجاد می شود و  انتخاباتی مشکل  به اصالحات  پیوند  در 
فرصت سوزی های زیادی تا حال صورت گرفته، می گوید: 
برداشت؛  را  اساسی  قدم های  حکومت  مدت،  این  در 
کار  و  تشکیل شد  انتخاباتی  نظام  اصالح  ویژۀ  کمیسیون 
خود را به پایان رساند و بر مبنای پیشنهاد همین کمیسیون 
کسانی  از سوی  متأسفانه  که  گردید  ایجاد  گزینش  کمتیۀ 
که مخالف روند اصالحات انتخاباتی هستند، سبوتاژ شد.

این مقام ریاست اجرایی گفت: آهسته آهسته مشکل حل و 
زمینه هموار می شود تا کمیتۀ گزینش کار خود را به پیش 
ببرد و اصالحات انتخاباتی را که همه انتظار آن را داریم، 

به میان آید.
از سویی هم، ریاست جمهوری نیز اعالم کرده که حکومت 
از راه های مختلف در تالش است تا اصالحات انتخاباتی 

به میان آید. 
ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در یک 
کنفرانس خبری گفت که حکومت از راه های گوناگون در 
مورد ایجاد اصالحات در نظام انتخاباتی مشوره دارد تا راه 

بهتر را برگزیند. 
همچنان، به تازه گی نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان 
اجرای  بدون  افغانستان  انتخابات  نظام  که  کرده  اعالم 
اصالحات بی اعتبار بوده و مردم تمایلی برای شرکت در 

این روند نخواهند داشت.
در  متحد  ملل  سازمان  ویژۀ  نمایندۀ  هیسم  نیکوالس 
نظام  در  اصالحات  انجام  به ضرورت  اشاره  با  افغانستان 
انتخاباتی افغانستان گفته است، اگر این اصالحات صورت 
نپذیرد مردم افغانستان نسبت به این روند بی باور خواهند 

شد.
هیسم اظهار داشت: آنچه مهم است اصالح نظام انتخاباتی، 
و  است  افغانستان  در  انتخاباتی  هر  برگزاری  از  پیش 
خواهان  نیز  انتخابات  موضوع  در  دخیل  طرف های  تمام 

اصالحات انتخاباتی  هستند.
بخشی  افغانستان  انتخابات  گزینش  کمیتۀ  کار  به  آغاز 
برای  قدم  دومین  و  ملی  وحدت  حکومت  توافق نامۀ  از 
به  آغاز  از  بعد  افغانستان است که  انتخاباتی  نظام  اصالح 
کار کمیسیون ویژه اصالح نظام انتخاباتی، برداشته می شود.
را  کمیشنران  نامزد  اسناد  که  دارد  وظیفه  گزینش  کمیتۀ 
بررسی و آن ها را به رییس جمهور معرفی کند، بعد از آن 
رییس جمهور از میان نامزدان کمیشنران را انتخاب می کند.

در نشست شورای هم بسته گی تاجیکان مطرح شد:

دیورند و قوم گرایی به غدۀ 
سرطانی تبدیل شده است

روح اهلل بهزاد
بهمن(   6 )سه شنبه  دیروز  تاجیکان،  هم بسته گی  شورای 
و  آجندا  چهارجانبه،  "مذاکرات  عنوان  زیر  را  نشستی 

پیامدها" در کابل برگزار کرد.
دانشگاه،  استادان  از مورخین،  تن  ده ها  این نشست،  در 

فعالین مدنی و دانشجویان شرکت کرده بودند.
نبود  از  نگرانی  ابراز  با  برنامه،  این  اشتراک کننده گان 
کشورهای دخیل در قضیۀ افغانستان از جمله هند، ایران 
و روسیه در نشست های اخیر پیرامون مذاکره با طالبان، 
و  سیاسی  احزاب  داخلی،  نهاد های  حضور  خواستار 

جامعۀ مدنی کشور نیز در این نشست ها گردیدند.
غالم محمد محمدی، معاون شورای هم بسته گی تاجیکان 

در این نشست گفت: 
کشورهای  و  منطقه  کشورهای  ملل،  سازمان  واقعًا  اگر 
باید  گردد،  حل  افغانستان  بحران  می خواهند  بزرگ 
جانبه  چندین  بلکه  نه،  چهارجانبه  صلح  کنفرانس های 
باشد، چون از یک طرف نهادهای مستقل، احزاب سیاسی 
و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در این کنفرانس ها و 
گفت وگو ها نقش ندارند و از سوی دیگر، باید کشور های 
مثل هند، روسیه، ایران و کشورهای آسیای مرکزی که از 
این  در  نیز  هستند  آسیب پذیر  و  متأثر  افغانستان  بحران 

گفت وگوها اشتراک داشته باشند.
و  پاکستان  افغانستان،  بحران،  این  در  کرد:  تصرح  او 
هندوستان مثلث شوم هستند. افغانستان متهم به مداخله 
در امور پاکستان است، پاکستان متهم به مداخله در امور 
هند و افغانستان و همین گونه، هندوستان متهم است به 
این که از طریق خاک افغانستان در امور پاکستان مداخله 
کنفرانس  این  در  هندوستان  موجودیت  بنًا  می کند؛ 
ضروری و اساسی است. چون افغانستان به میدان جنگ 

نیابتی میان هند و پاکستان تبدیل شده است. 
افغانستان در امور داخلی پاکستان  آقای محمدی گفت: 
این  دلیل  به همین  دارد،  اراضی  ادعای  و  کرده  مداخله 
بحران هم منطقه یی، هم جهانی، هم داخلی و بسیار وسیع 

و عمیق است.
معاون شورای تاجیکان در مورد طرح این شورا گفت: 
افغانستان طی سال ها و دهه های اخیر دو مشکل اساسی 
اختالف  دوم  و  داخلی  ملی  اختالف  یکی  است:  داشته 
68 ساله با پاکستان. اختالف های ملی و داخلی به حدی 
عمیق است که تمام توان مردم افغانستان را ضایع کرده 
است. حفظ جنگ در شمال کشور که ده سال سازماندهی 
کردند تا جنگ را به شمال ببرند، برادر و مخالف سیاسی 
از  ناشی  همه  طالبان،  از  قومی  حمایت  و  خواندن 

اختالفات  داخلی است.
محمدی حکام افغانستان را به مداخله در امور پاکستان 
طفل  مانند  به  پاکستان  "وقتی  داشت:  اظهار  کرده  متهم 
نوزاد در گهواره به وجود آمد، دولت افغانستان به مداخله 
به  هندوستان  تجزیۀ  از  قبل  کرد،  شروع  کشور  این  در 
پاکستان، بنگله دیش، کشمیر و بخش های دیگر و وقتی 
انگلیس در منطقه بود، هجده سال حکومت های افغانستان 
یک جمله هم در مورد پشتونستان نگفتند و همین که هند 
تجزیه شد و پاکستان به وجود آمد، قضیۀ پشتونستان در 
کابل آغاز شد و حکومت افغانستان شروع به مداخله در 

امور پاکستان کرد".
همچنان، عبدالفتاح همدرد عضو هیأت اجرایی این شورا 
گفت: یکی از مباحثی که همیشه این کشور را در پرتگاه 
غدۀ  به  خط  این  است؛  دیورند  خط  داده،  قرار  نابودی 
سرطانی برای افغانستان تبدیل شده است، حاالنکه این 
خط توسط یازده حاکم ما امضا و مهر شده است، بنًا این 
خط شناخته شده و خط بین المللی است و نمی توان آن 
را به مثابۀ یک داعیه الینحل برای دو کشور قلم داد کرد.
با دریغ و تأسف، رییس جمهور پیشین  بیان داشت:  او 
بعد از چندین دورۀ تاریخی یک بار دیگر از این خط به 

مثابۀ یک خط ناشناخته شده دفاع کرد. 
او در مورد کنفرانس چهارجانبۀ صلح گفت: این کنفرانس 
بسیار گنگ به پیش می رود. مردم نمی دانند در عقب این 

کنفرانس چی جریان دارد.

طالبان در شینوارِی پروان 

مردم را به گلوله بستند

گلوله  پروان  در  طالب  شورشیان  توسط  غیرنظامی  هفت 
باران شدند.

شماری از باشنده گان ولسوالی شینواری والیت پروان در 
اعتراض به زخمی شدن هفت تن از غیرنظامیان بی گناه و 
والیت  مرکز  در  شان،  مناطق  در  محلی  ضعف حکومت 
مشکل شان  به  رسیده گی  خواهان  و  کرده  تجمع  پروان 

شدند.
میراجان یکی از اعتراض کنندگان که زخمی ها را از منطقه 
به شهر چاریکار مرکز  "سردره اشتر" ولسوالی شینواری 
والیت پروان انتقال داده بود، به خبرگزاری جمهور گفت: 
ما  از  شد.  جنگ  طالبان  و  ما  بین  امروز)دیروز(  صبح   "
می خواستند که سالح بگیریم بر علیه دولت جنگ کنیم؛ 
مگر ما قبول نکردیم. هفت نفر ما را زخمی ساختند. دولت 

در منطقه حاکمیت ندارد. بسیار ضعیف است".
احمدضیا یکی دیگر از اعتراض کنندگان می گوید: " طالبان 
به ما سالح می دادند که با دولت بجنگیم. مگر ما سالح را 

نگرفتیم، برای همین به طرف ما فیر کردند".
قاضی اکوگل ولسوال شینواری والیت پروان با تایید این 
خبر گفت: " کسانی که زخمی شدند در منطقه بسیار دور 
نداریم؛ طالبان در آن  به آن جا دسترسی  ما  بودند؛  دست 
ساحه موجود است. آن ها قصد داشتند برای مردم اسلحه 
مقاومت  مردم  که  بجنگند  دولت  بر ضد  تا  کنند  توضیح 

کردند و تیراندازی رخ داد".
بخشی های از ولسوالی های سیاه گرد، شینواری و کوه صافی 

والیت پروان در کنترل طالبان است.

آیا داعش و طالب متفاوت استند
محمداکرام اندیشمند 

و  خشونتگرا  ستیز،  خرد  جریان  یک  داعش  اگر 
تروریست از نام و آدرس اسالم است که با تفکر 
حقوق  و  شهروندی  حقوق  ضد  و  مدنیت  ضد 
انسانی و با حمالت انتحاری و نمایش انواع کشتار 
قبل  سال ها  طالب  شود،  می  شناخته  مخالفانش 
هنوز  داشت.  داعشی  عملکرد  و  رفتار  داعش  از 
جماعت سر بُر و سفاک به نام داعش ظهور نکرده 
را  ها  آدم  سر  افغانستان  در  طالبان  گروه  که  بود 
و  تن  بی  های  و سر  کردند  می  تن شان جدا  از 
می  عامه  تماشای  معرض  در  را  بی سر  های  تن 
شان  مخالف  نیروهای  اجساد  دفن  از  گذاشتند. 
اسالمی  دستورات  و  ضوابط  خالف  بر  حتی 
یک  عنوان  به  داعشیان  اگر  می کردند.  جلوگیری 
گروه مخالف و متخاصم با مظاهر تمدن انسانی در 
عراق و سوریه به تخریب آثار باستانی تمدن بشری 
پرداختند و تمام نماد های کهن مدنیت قدیم را در 
شهر تاریخی "پالمیرا" واقع شمال سوریه در میزان 
طالبان  گروه  کردند،  منفجر   )2015 1394)اکتوبر 
بامیان  سال ها قبل از آن تندیس های بودا را در 
در حمل 1379)مارچ 2001(منفجر کردند و تمام 
آثار کمیاب باستانی تاریخ افغانستان را در موزیم 

ها شکستند و منهدم ساختند..
داعش  و  طالب  فکری  تغذیۀ  منبع  و  سرچشمه 
مبنای  که  دو  هر  اسالمی  قرائت  است.  واحد 
قرائت  دهد،  می  شکل  را  ها  آن  رفتار  و  اندیشه 
یکسان و مشابه است. هر دو در قتل و کشتار بدون 
محاکمه با تاویل و تفسیر نادرست از "فاقتلو" و 
"قاتلو" الهام و انگیزه می گیرند و خود را مجریان 
تلقی  قرآنی  دستورات  این  و صادق  مومن  بسیار 
غیر  و  مشخص  مرز  و  فاصل  هیچ خط  می کنند. 
طالب  ندارد.  وجود  دوطرف  میان  عبور  قابل 
افغانستان  در  به خصوص  آسانی  بسیار  به  دیروز 
به  دوباره  می تواند  داعش  این  و  می شود  داعش 
اگر داعش در صدد تشکیل  نام دهد.  تغیر  طالب 

مسلمانان  جامعۀ  سراسر  در  اسالمی  خالفت 
جهان است و ابوبکر بغدادی خود را خلیفۀ تمام 
مسلمانان جهان می خواند و هزاران نفر مسلمان را 
از  این خالفت  مجاهدان  یا  جنگجویان  عنوان  به 
این خالفت  قلمرو  وارد  دنیا،  مختلف  کشورهای 
از آن ها در صدد  کرد، گروه طالبان بسیار پیشتر 
تشکیل امارت اسالمی شدند و مالعمر رهبر این 
گروه خود را امیر المومنین تمام مسلمان ها نامید 
تروریستی  های  گروه  از  بسیاری  بیعت  مورد  که 
چون القاعده و اسامه بن الدن و گروه های مشابه 
پناه گاه  و  گرفت  قرار  عرب  غیر  و  عرب  از  اعم 
تمامی این گروه های افراطی و تروریست شد. اگر 
گروه طالبان به عنوان یک گروه افراط گرای خرد 
ابزار دست  افغانستان،  گریز جنگجو و سفاک در 
سازمان استخبارات نظامی پاکستان و سازمان های 
جاسوسی و اطالعاتی عربستان و شیوخ ثروتمند 
حاکم عربی بود، داعش بر آمده از دامان طالب و 
سایر گروه های مشابه نیز بسیار آسان و سریع به 
پاکستان  نظامی  استخبارات  اهداف  و  منافع  ابزار 
تبدیل  منطقه  استخباراتی  سازمان های  سایر  و 
می شود.اگر گروه طالب و داعش در افغانستان با 
هم می جنگند، این جنگ نه از اختالف و قرائت 
در کشتار  و عملکرد شان  اندیشه  بر سر  اسالمی 
قلمرو وتصرف  بر سر گسترش  بلکه  جنایات،  و 
بیشتر زمین و تسلط بر منطقۀ بیشتر مسکونی در 
جهت ارتکاب جنایت بیشتر است. با توجه به این 
ناپذیر در مورد مشابهت و  انکار  تلخ و  واقعییت 
یکسانی طالب و داعش در افکار و رفتار، داعش 
در افغانستان از کدام سیارۀ دیگر پایین نمی شود و 
تافتۀ جدا بافته از طالب افغانی و یا طالب پاکستانی 
نمی باشد. داعش از میان همین طالب سر در می 
آورد و همان طالب سر بُر و زمین سوز دیروز به 

داعش سربُر و سفاک امروز تبدیل می شود.

وحدت  حزب  پیشین  رهبر  مزاری،  عبدالعلی  مادر 
اسالمی افغانستان دیروز در شهر قم ایران درگذشت.

او پس از شهادت استاد مزاری در سال 1373 به دست 
رفت  ایران  به  کابل،  آسیاب  چهار  منطقه  در  طالبان 
زنده گی  کرایی  خانۀ  در  را  عمرش  آخر  سال های  و 

می کرد.
پیشین حزب وحدت  او، عبدالعلی مزاری رهبر  پسر 
و  نماد  به  افغانستان  مردم  از  بخشی  برای  اسالمی 
سمبول مبارزه علیه تبعیض و نژاد پرستی تبدیل شده 

است.

مـادر استـاد مـزاری درگـذشت



سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1710   چها  ر  شنبه         7 د  لو  /    بهمن      y   1394  16  ربیع الثانی   y 1437   27 جنو ر ی    72016 www.mandegardaily.com

ورزش

که  خود  ساالنۀ  سخنرانی  در  روسیه،  خارجۀ  امور  وزیر  الوروف،  سرگی 
سه شنبه ششم بهمن در مسکو برگزار شد، سیاست خارجی کشورش در سال 

2015 را تشریح کرد.
آقای الوروف از جمله درخواست مسکو از بشار اسد، رییس جمهور سوریه 

برای کناره گیری از قدرت را تکذیب کرد.
وزیر امور خارجۀ روسیه گفت که نه مسکو از آقای اسد خواسته به روسیه 
پناهنده شود و نه رییس جمهور سوریه چنین درخواستی از مسکو داشته است.
انتقاد از آن چه »باج خواهی« ترکیه دربارۀ مذاکرات صلح  سرگی الوروف با 
سوریه توصیف کرد، افزود که کردهای سوریه به عنوان نیرویی که با گروه 
حکومت اسالمی )داعش( می جنگند، باید در پروسۀ سیاسی این کشور حاضر 

باشند.
به گفتۀ آقای الوروف، بدون کردها گفت وگوهای صلح در سوریه به نتیجه 

نمی رسد.
از طریق دولت مرکزی  امور خارجۀ روسیه همچنین گفت که مسکو  وزیر 
تجهیزات  و  اسلحه  »داعش«،  با  نبرد  برای  نیز  کشور  این  کردهای  به  عراق 

نظامی منتقل کرده است.
او گفت، حمالت نظامی روسیه در سوریه علیه مخالفان بشار اسد، ورق را در 

این کشور برگردانده است.
با تروریسم  وزیر امور خارجه روسیه از »پیش شرط« گذاشتن برای مبارزه 

نیز انتقاد کرد.
در انتقادی دیگر از ترکیه، سرگی الوروف، از این که در گزارش سازمان ملل 
متحد دربارۀ منابع مالی داعش به قاچاق سوخت از سوریه به ترکیه اشاره یی 

نشده، انتقاد کرد.
ترکیه پیشتر این اتهام را رد کرده بود و متقابال روسیه را به همکاری اقتصادی 

با گروه حکومت اسالمی متهم کرده بود.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس تأکید کرد: رهبران انگلیس و آلمان موافقت 
تا  اروپا  اتحادیۀ  بر سر اصالحات  نهایی  توافق  به  دستیابی  برای  تا  کرده اند 

نشست فبروری تالش و همکاری بیشتری داشته باشند.
با  دوشنبه  روز  کامرون  دیوید  کرد:  تصریح  انگلیس  نخست وزیر  سخنگوی 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان صحبت کرده و دو طرف به توافق رسیده اند تا 
برای دستیابی به قرارداد نهایی با هدف اصالح قوانین اتحادیه اروپا در نشست 

فبروری رهبران اروپایی، تالش بیشتری کنند.
کامرون ابراز امیدواری کرده است که در نشست 18 و 19 فبروری رهبران 
بتواند به توافق نهایی بر سر اصالحات قوانین اتحادیۀ اروپا دست  اروپایی 

یابد.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس پس از گفت وگوی تلفنی کامرون و مرکل، 
گفت: آن ها بر سر این مسأله اتفاق نظر داشتند که از نشست شورای اروپا در 
ماه دسامبر پیشرفت هایی حاصل شده و بین همه کشورهای اتحادیه اروپا عزم 

الزم برای رسیده گی به نگرانی های مردم انگلیس وجود دارد.
به کارگران  پرداخت رفاهی  برای اصالح سیستم  کامرون  درخواست دیوید 
مهاجر یکی از مهم ترین تقاضاهای لندن در مذاکرات مجدد با اتحادیه اروپا 

به شمار می رود.
این  وارد  که  مهاجری  کارگران  تا  است  خواسته  اروپا  اتحادیۀ  از  انگلیس 

اتحادیه می شوند، 4 سال برای دریافت پرداخت های رفاهی منتظر بمانند.
کامرون قول داده است که در صورت عدم موافقت اتحادیۀ اروپا با اصالحات 
پیشنهادی لندن، همه پرسی عضویت انگلیس در این اتحادیه را تا پایان 2017 

میالدی برگزار کند.

بنابر گفتۀ رهبران فرانسه و هند، قرارداد این دو کشور برای ساخت 6 
راکتور هسته یی )EPR( فرانسه در هند تا اواخر امسال نهایی خواهد 

شد.
فرانسوا اوالند رییس جمهور فرانسه و نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
در بیانیه یی مشترک اعالم کردند: دو طرف صنایع خود را برای آغاز 
گفت وگوهای تجاری و فنی را در این حوزه )هسته یی( تا اواخر سال 
2016 نهایی کنند. قرار است هزینه های مالی پروژۀ ساخت 6 راکتور 

هسته یی جایتاپور هند از سوی فرانسه تأمین شود.
آغاز  مورد  در  همکاری  گفت وگو های  تسریع  راه  نقشۀ  بر  دو طرف 
ساخت پروژه نیروگاه هسته یی جایتاپور در سال 2016 توافق کرده اند. 
تفاهمنامه یی در مورد همکاری برای ساخت نیروگاه هسته یی جایتاپور. 
تأمین زنجیره سوختی مورد نیاز واحدهای هسته یی آن، میان شرکت 
هسته یی هند) NPCIL( و شرکت هسته یی آروا در سال 2009 امضا 
در  را  دیگری  جامع  قرارداد چارچوب  دو طرف  همچنین  بود.  شده 

دسامبر 2010 به امضا رساندند.

کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در این چند سالی که در دو قطب بزرگ فوتبال 
اسپانیا بازی می کنند، همواره نقش ناجی و سرنوشت ساز را بازی کرده اند، تا جای 
که نتایج درخشان این دو تیم و همچنین افت آن ها به درخشش و یا افت این دو 
بازیکن بسته گی دارد، به ویژه رونالدو که در فصل جاری اصاًل آماده نیست. اما 
چرا این بازیکن پُرتغالی که بسیارها او را حرفه یی ترین بازیکن جهان می دانند تا 
این اندازه افت کرده است؟ در گزارشی می خواهیم ثابت کنیم که رونالدو از نظر 

روحی در شرایط خوبی به سر نمی برد.
کریستیانو رونالدو مدت ها است که به همراه لیونل مسی به دو قطب فوتبالی در 
جهان تبدیل شده است تا جای که همه نگاه ها به این دو بازیکن است و آن قدر 
از دیگر بازیکنان فاصله گرفته اند که به راحتی می توانند به عنوان نفر اول و دوم 

بهترین بازیکن جهان انتخاب شوند.
در 8 ساِل اخیر هیچ بازیکنی نتوانسته است به غیر از مسی و رونالدو به توپ طال 
دست پیدا کند، تا جای که ستارۀ آرژانتینی بارسلونا 5 بار و رونالدو هم سه بار به 
عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شده اند و این به خوبی نشان می دهد که آن ها 

تا چه اندازه آماده هستند.
رونالدو و مسی تالش و پشتکار بسیار باالیی دارند. آن ها همواره تالش می کنند 
تا بهترین بازی ها را برای تیم خود به نمایش گذارند و عالوه بر باال بردن آمار 
نیز  خود  تیم  موفقیت  برای  را  زمینه  فردی،  جوایز  به  رسیدن  و  خود  گول زنی 
فراهم سازند. به عنوان مثال در فصلی که گذشت، مسی عالوه بر آن که توانست 
رکوردهای زیاد را به نام خود به ثبت رساند و توپ طالی فوتبال جهان را به 

دست آورد، توانست زمینه را برای قهرمانی بارسلونا در سه گانه فراهم کند.
هم رونالدو و هم مسی همواره انگیزۀ باالیی داشته اند و به اصطالح بمب روحیه 
به  و  است  آمده  به وجود  تغییراتی  در فصل جاری  اما  بوده اند،  تیم خود  برای 
نظر می رسد که دیگر این دو بازیکن به ویژه رونالدو از روحیه و انگیزۀ سابق 

برخوردار نیست و این می تواند دالیل متعددی داشته باشد.
مسی هم در فصل جاری به نظر می رسد که از شرایط خوبی برخوردار نیست و 
آمار گول زنی او هم نشان می دهد که این بازیکن از نظر روحی در شرایط خوبی 
به سر نمی برد. بعضی بر این باور هستند که دلیل افت این ستارۀ آرژانتینی در فصل 
جاری، آسیب دیده گی او بوده است و عده یی هم بر این باوراند که او چون تغییر 
پُست داده است و به جای بازی کردن به عنوان مهاجم کاذب، در جناح راست و 

یا به عنوان بازی ساز بازی می کند، این گونه افت کرده است.
پایان فصل  زمان  از  رونالدو هم  بلکه  نمی شود  منتهی  به مسی  تنها  اما موضوع 
2014-2015 تا حاال آن رونالدوی که همه می شناختند نیست و به نظر می رسد 

که او هم از نظر روحی و روانی در شرایط خوبی به سر نمی برد.
اما چرا رونالدو در فصل جاری با افت محسوسی مواجه شده و دیگر آن رونالدو 

آماده سابق نیست؟
فکر کردن به مسایل غیر فوتبالی 

فوتبال  به  ربطی  که  پرداخت  مسایلی  به  فصل  ابتدای  در  پُرتغالی  بازیکن  این 
نداشت و باعث شد تا تمرکز او در داخل مستطیل سبز از بین رود. او در درجۀ 
نخست از فلم مستند خود رونمایی کرد و برای این کار تبلیغات زیادی انجام داد 
و طبیعی است که در میدان تمرکز الزم و کامل را نداشته باشد و نتواند بازی های 
همیشه گی خود را به نمایش گذارد. بازیکنی که به عنوان مهاجم بازی می کند در 

صورتی که تمرکز کامل نداشته باشد به مشکل می خورد.
صحبت های پنهانی با لوران بالن

بعد از آن که رئال مادرید توانست در لیگ قهرمانان اروپا با یک گول برابر پاری 
سن ژرمن در سانتیاگو برنابئو به پیروزی برسد، رونالدو به طرف لوران بالن رفت 
و صحبت های درگوشی را با این مربی فرانسوی انجام داد که بازتاب زیادی در 
رسانه های اروپایی و اسپانیایی داشت.  بعضی نوشتند که رونالدو به بالن گفته که 
فصل بعد به پاری سن ژرمن خواهد پیوست، این درحالی بود که خود رونالدو 
واکنشی در این زمینه نداشت و این باعث شد تا هواداران رئال اطمینان پیدا کنند 

که ستارۀ بزرگ آن ها از شرایط خود راضی نیست و به جدایی فکر می کند.
انتخاب بنیتس

دیگر  از  بهتر  را  در هر شرایطی خود  او  است.  مغروری  بسیار  بازیکن  رونالدو 
بازیکنان می داند، اما جالب این که او قبل از انتخاب بهترین بازیکن جهان در سال 
2015 اعتراف کرد که مسی شایستۀ رسیدن به این جایزه است و این ثابت می کند 
که خود این بازیکن پُرتغالی هم اعتراف می کند که افت کرده و آن قدر بد بوده 
که شانسی برای رسیدن به توپ طال ندارد. از همان ابتدای انتخاب رافایل بنیتس 
کاماًل روشن بود که رونالدو ناراحت و خشمگین است و این را هر کسی به ویژه 

خود بنیتس و فلورنتینو پرس هم می دانست.
رفتارهای دور از انتظار رونالدو

انتظار می رفت که با آمدن زیدان روحیۀ رونالدو بهتر و همان بازیکن قبل شود، 
ندارد.  را  الزم  تمرکز  که  می دهد  نشان  بازیکن  این  و  است  نشده  این گونه  اما 
رونالدو در فصل جاری 5 بار بازیکنان حریف را زده است، اما شانس آورده که با 
محرومیت مواجه نشده است. او برای نخستین بار در فصل جاری، داوید سیمون، 
بازیکن الس پالماس را زد. بعد از او نوبت به کریشویاک بازیکن سویا رسید تا 

مورد عنایت رونالدو قرار گیرد.
آبی- بر صفر  پیروزی چهار  با  بارسلونا که  برابر  پُرتغالی در دیدار  بازیکن  این 
اناریها به پایان رسید، خطای شدید و عمدی را روی دنی آلوس انجام داد تا ثابت 
کند که با این بازیکن برزیلی اصاًل رابطۀ خوبی ندارد. او در دیدار برابر خیخون 
ناچو کاسیس را هم با لگد زد و در نهایت این که در دیدار اخیر رئال هم برابر رئال 
بتیس که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، بازیکن حریف را زد تا نشان دهد 
که در فصل جاری شرایط روحی خوبی ندارد و به بازیکنی خشن و پرخاش گر 

تبدیل شده است.

الوروف:
نه اسد از ما خواسته به روسیه پناهنده 

شود نه ما چنین درخواستی داشتیم

توافق مرکل و کامرون برای همکاری 

بیشتر بر سر اصالحات اتحادیه اروپا

نهایی شدن قرارداد هسته یی فرانسه

 و هند تا اواخر 2016

حال رونالدو خوب نیست
عزیز آریافر

افغانی عین طالب  افغانی و داعش  افغانی عین داعش  طالب 
افغانی است.

بستر زایش، بستر پرورش، خاستگاه فکری و فرهنگی، منابع 
مالی، زیست بوم های حمایتی و جغرافیای سربازگیری آن ها یکی است.

تنها در تاکتیک های شکنجه و شیوه های کشتار از یک دیگر متفاوت شده اند تا 
در چرخۀ وحشت و کشتار، نفس تازه یی دمیده شود.

هدف از مقایسۀ اعمال طالبان با داعش افغانی   و ایجاد توهم تفاوت میان این 
دو، در واقع بخشی از تالش ها برای ترسیم چهره یی انسانی و مدنی از طالبان 

و تبریه این گروه برای پذیرش اجتماعی و خودی جلوه دادن آن هاست.

  رحمان رحمانی

فرمان رییس جمهور بوی فاشیسم می آورد!
هرچه می گوییم نمی آییم فیسبوک؛ این رییس جمهور از سر 

ما دست بردار نیست.
به تازه گی برای رسیده گی به خواست »یک درجن« پاچه بلنِد که از نام والیت 
جوانب  تا  کرده  توظیف  هیأت  بودند،  کرده  دیدار  رییس جمهور  با  بغالن 

»انتقال« والیت را از پلخمری به بغالن بررسی کنند.
به وکالی بغالن هشدار دارم و به مردم بغالن پیشنهاد هایی:

عاجل  هرچه  مهدی(  و  نادری  ایماق،  رامین،  )محسنی،  بغالن  1-وکالی 
سروکلۀ تان را معلوم کنید و فشار وارد کنید تا رییس جمهور فرمانش را ملغا 

سازد. اگرنه، نزد مردم بغالن روی و آبرو نخواهید داشت!
2-فعالین جامعۀ مدنی بغالن هرچه عاجل منسجم شوید و شاه راه شمال و 

مرکز را بسته کنیم. هرکجا جلسه می گیرید، حاضر خواهم شد.
3-تمام بغالنی ها که مخالف این فرمان رییس جمهور هستید، صدا بلند کنید و 

نگذارید فاشیسم در بغالن کامیاب شود!

جمشید یما امیری

دفتر  از  فرانسه،  رییس جمهوری  با  همراه  هند،  نخست وزیر 
خویش تا منطقۀ گورگان در چند کیلومتری دهلی، در میترو 
است.  جهان  شهرهای  مزدحم ترین  از  یکی  دهلی  کرد.  سفر 
مودی با این کار، از یک سو، امنیت هند را به رخ جهانیان می کشد و از سوی 
دیگر، نشان می دهد که فاصله یی میان سیاست مداران و شهروندان این کشور 

وجود ندارد. 
این جا به محض رسیدن یک مقام بلندپایۀ خارجی، شهر فلج می شود.

به یاد می آورم روزی را که رییس جمهوری ترکمنستان به کابل آمده بود و من 
و دو تن از دوستانم، شش ساعت تمام در یکی از جاده های کابل میخ کوب 

شدیم!

منوچهر فرادیس

بی کاره ترین  و  مفت خورترین  از  یکی  محیط زیست  ریاست 
اداره ها!

در بخش محیط زیست، نه تخصص دارم و نه شغلم است، 
اما شعورم می گوید، ریاست این اداره می تواند در هماهنگی با وزارت داخله 
روزانه صدها هزار افغانی به دولت عاید جمع کند و جلو آلوده گی هوا را هم 
بگیرد. روزانه شاهد ده ها موتر این چنینی در شهر هستیم که در آلوده کردن 
هوای شهر نقش اساسی دارند، اما این ادارۀ بی کاره با آن رییس »ُملی خورش« 

هیچ اقدامی نمی کند.
این پیشنهاد نه بودجه می خواهد، نه نیاز به کمک خارجی دارد و نه نیاز به 

بانک جهانی. فقط آدم می خواهد که عملی اش کند. تمام

مهران موحد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور، در مصاحبه با شبکۀ بی بی سی 
گفت: »داعش، پدیدۀ افغانی نیست و عملکرد این گروه باعث 

شده که مردم از آن ها روی گردان شوند.« )نقل به مضمون(
معلوم  به درستی  یا خیر،  از داعش، روی گردانند  افغانستان  آیا مردم  این که 
نیست و باید منتظر حوادثی باشیم که در آینده اتفاق می افتد. ولی این سخن 
و  پوشیده گی  و  ابهام  دارای  نیست،  افغانی  پدیده یی  داعش،  که  اشرف غنی 
کژتابی است. برداشت من این است که منظور آقای رییس جمهور این است 
وارد  افغانستان  از  بیرون  از  و  است  وارداتی  اندیشه یی  داعشی،  اندیشۀ  که 
این  به  پاسخ  ما را نقض کرده است. در  شده، حریم هوایی و زمینی کشور 
ادعای رییس جمهور می توان از ایشان پرسید که کدام اندیشه یی که در کشور 
ما رایج است وارداتی نیست؟ در سرزمین ما قحط  سال اندیشه بیداد می کند و 
تقریبًا همۀ اندیشه ها وارداتی است. اگر به گذشتۀ نزدیک این سرزمین نگاهی 
بیفکنیم، در می یابیم که همان گونه که چپی های وطن ما صاحب اندیشه و نظر 
اندیشیدن  از  نیز  ما  بودند، راستی های  بیرونی  مقلد محض کمونیست های  و 
اصاًل  می کردند.  بلغور  را  خارجی  اندیشه ورزان  حرف های  و  می هراسیدند 
سده ها ست که در خاک بایر و شوره زار این سرزمین، هیچ اندیشۀ بکر و بدیعی 
نروییده است. ما در این سده های تاریک و خفقان آلود، کاری نداشته ایم به جز 
این که کلمه به کلمه و جمله به جمله، اندیشه های دیگران را در خدمت حل 
نابسامانی های کشور خود قرار دهیم )آن هم در صورتی که درک کرده بوده ایم 
البته این کار، طبیعتًا به جای این که  که سرزمین ما دچار نابسامانی است( که 
گره گشا باشد، گره بر گره افزوده است. راه دوری نمی رویم، همین طالبانی 
که هم اکنون برضد دولت و مردم افغانستان می جنگند و همه روزه تباهی و 
فساد به بار می آورند، اگر قرار باشد از جایی تغذیۀ فکری کنند، آن جا کجا 
خواهد بود؟ آیا مراکز دینی در افغانستان این توان را دارند که جنگ افزارهای 
هم  را  این  )البته  کنند؟  فراهم  طالبان  همچون  گروه هایی  برای  ایدیولوژیک 
می دانم که در مقام شناخت ماهیت طالبان، باید به عناصر قومی و تباری بیشتر 

از عوامل ایدیولوژیک تأکید ورزید(.

فیـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

که  می گوید  افغانستان  ثبات  و  حراست  شورای 
و  بشر  حقوق  ناقضان  برابر  در  نباید  حکومت 
بی طرفی  می گیرند،  هدف  را  رسانه ها  که  کسانی 
»جنایت کاران«  این  برابر  در  بلکه  کند،  اختیار 

موضع جدی بگیرد.
روز  شورا  این  سخن گوی   ترشتوال،  مسعود 
سه شنبه در نشستی خبری در کابل گفت که این 
حمایت  رسانه ها  معقول«  »خواست های  از  شورا 
از  برای  به  تا  می خواهد  حکومت  از  و  می کند 
میان برداشتن نگرانی رسانه ها و حمایت از آن ها، 

راهبرد ویژه یی را طرح کند.
آقای ترشتوال هم چنان از حکومت می خواهد تا 
ماه  شش  هر  این  از  پس  رسانه ها  تشویق  برای 
یک بار یکی از رسانه ها را به عنوان بهترین رسانه 

در افغانستان معرفی کند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دیده بان رسانه های 
باید  حکومت  می گوید،  )نی(  افغانستان  آزاد 
تروریست ها  از  که  حکومت هایی  و  گروه ها  از 
چنین  دیگر  تا  بگیرد  تضمین  می کنند،  حمایت 

اعمالی را تکرار نکنند.
گذشتۀ  روز  گفته های  به  اشاره  با  خلوتگر  آقای 
رییس جمهور غنی مبنی بر گرفتن انتقام حمله به 
کارمندان گروه رسانه یی موبی در کابل می گوید که 
نی نیز خواهان انتقام است و حکومت باید روشن 

کند که چه گونه انتقام این حمله را می گیرد.
تن  دهۀ گذشته، 57  یک ونیم  در  که  می گوید  او 

قربانی آزادی بیان در افغانستان شده اند.
رییس اجرایی نی از رسانه های افغانستان می خواهد 
تا کسانی را که از سوی گروه های تروریستی کشته 

می شوند، »شهید« خطاب کنند.

نیویارک تایمز
همزمان با افزایش حمالت طالبان و خروج بیشتر نیروهای 
خارجی از افغانستان، دولت چین برای نقش فعال در روند 
قرار گرفته است در حالی که  این کشور تحت فشار  صلح 
مقامات پکن در کشورهای در حال جنگ پیش از این برای 

حفظ رویکرد عدم مداخله تالش می کردند.
افغانستان و  در  طالبان  با گسترش حمالت  امریکا، همزمان 
رهبران  کشور،  این  در  امریکا  نظامی  عملیات  رسمی  پایان 
چین برای ایفای نقش فعال  در روند صلح افغانستان تحت 

فشار قرار گرفته اند.
این در حالی است که به نظر کارشناسان، چین اغلب تالش 
رویکرد  جنگ،  حال  در  کشورهای  و  مناطق  در  تا  می کند 

عدم مداخله داشته باشد.
مرکز  مدیر  و  پاکستان  در  چین  سابق  دیپلمات  یوکنگ  دو 
مطالعات جنوب آسیا در دانشگاه فودان در شانگهای گفت: 
امریکا در مدت حضورش در افغانستان نتوانست به اهداف 
خود دست یابد. به همین دلیل افغانستان هنوز از لحاظ امنیتی، 
اقتصادی و اجتماعی با مشکل روبرو است و از آنجایی که 
با چین هم مرز است در چنین وضعیتی پکن باید به  منظور 

پیشرفت مذاکرات و حفظ ثبات در منطقه مداخله کند.
برخی کارشناسان بر این باورند که اگر چین خواستار نقش 
کشور  این  است،  طالبان  با  صلح  مذاکرات  در  سازنده ای 
و  آرام  افغانستانی  که  کند  متقاعد  را  پاکستان  می بایست 
بدون جنگ که از لحاظ سیاسی و اقتصادی با تمام قدرتهای 
پاکستان  نفع  به  باشد،  داشته  تعامل  هند  ازجمله  منطقه ای 

است.
پکن  به  افغانستان  خارجه   امور  وزیر  ربانی  صالح الدین 
مقامات چینی در مورد  با  انتظار می رود  و  سفر کرده است 
مذاکرات  میز  سر  بر  طالبان  آوردن  و  روند صلح  چگونگی 

گفتگو کنند.
سفر وزیر امور خارجه افغانستان به پکن می تواند به این معنا 
صلح  مذاکرات  سرگیری  از  در  مهمی  سهم  چین  که  باشد 

دارد.
یکی از دالیلی که چین خواستار ضمن تاکید بر افغانستانی 
امن و باثبات، پیش قدم مذاکرات صلح شده است، می تواند 
این باشد که افغانستان توان تبدیل شدن به مرکز مهم حمل و 

نقل و بازاری برای کاالهای چینی را دارا است.
اقتصادی  انگیزه های  کنار  امنیتی در  نگرانی های  بااین وجود، 
نیز وجود دارد. چین در مورد خشونت های شورشیان  منطقه  

سین کیانگ در مرز غربی این کشور نیز نگران است.
مقامات چینی بر این باورند که اویغورها ممکن است تحت 
تاثیر عناصر افراطی بیرون از چین قرار بگیرند و برای انجام 

حمالتی در سین کیانگ تحریک شوند.
چین از مدت ها قبل، تمایل به درگیرشدن در جنگ افغانستان 
از طرفها  کدام  هیچ   عنوان حامی  به   نمی خواهد  اما  دارد  را 
افغانستان، از آغاز حکومت حامد  اما مقامات  شناخته شود. 

کرزی به طور مدام، رهبران چین را تحت فشار گذاشته اند 
تا با استفاده از نفوذ خود بر اسالم آباد، طالبان را مهار کند.

بارنت روبین کارشناس مسایل افغانستان در دانشگاه نیویارک 
و مشاور سابق سازمان ملل گفت: تشکیل گروه همکاری های 
چهارجانبه که قرار است نشست سوم خود را در اوایل ماه 
بوده  توجه  قابل   اقدامی  کند،  برگزار  اسالم آباد  در  فبروری 
تاکنون درنتیجه   نهادی است که  »تنها  این گروه  است، زیرا 
همکاری های سیاسی امریکا و چین در افغانستان ایجاد شده 

است.
در  نیز  چین  و  دارد  نفوذ  افغانستان  در  امریکا  افزود:  وی 
کشور  دو  سیاستهای  هماهنگی  معنای  به  این  که  پاکستان 

است.
این کارشناس مسایل افغانستان ادامه داد: نقش مهم چین در 
از  اگر چین  است.  پاکستان  به  بخشیدن  اطمینان   روند،  این 

مواضع مشترک امریکا و دولت افغانستان دفاع کند، مقاومت 
پاکستان دربرابر آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

استراتژیک  قلمرو  عنوان  به   را  افغانستان  پاکستان،  اما   
می پندارد که باید به هر قیمتی از قرارگرفتن تحت تاثیر رقیب 

بزرگش، یعنی هند، دور بماند.
داوود مرادیان مشاور رییس جمهور سابق افغانستان می گوید: 
منطقه ای  به  خود،  اقتصادی  منافع  پیشبرد  منظور  به   چین 

باثبات و صلح آمیز در همسایگی خود نیاز دارد.
مهمی  جنبه های  با  چین  اقتصادی  جاه طلبی های  افزود:  وی 
از دیدگاه استراتژیک این کشور در تضاد قرار می گیرد، زیرا 
سنگری  ایجاد  برای  ضرورتی  را  پاکستان  با  اتحادش  پکن 
منطقه ای علیه هند و امریکا می بیند، حتی با این  که پاکستان 
از گروههایی مانند طالبان که موجب برهم زدن ثبات در منطقه 

می شوند، به  عنوان »ابزار سیاست خارجی« استفاده می کند.
مشاور رییس جمهور سابق افغانستان ادامه داد: من باور ندارم 
که پاکستان تحت تاثیر این رویکرد قرار بگیرد، و حقیقت این 
افغانستان نیز برای فشارآوردن و یا تشویق  است که دولت 

پاکستان، هیچ چیزی برای ارائه کردن به پاکستان ندارد.
مسعود خان سفیر سابق پاکستان در پکن و سازمان ملل نیز 
این گفت وگوها  در  و سازنده«  »نقشی حمایتی  گفت: چین 

ایفا خواهد کرد.
میانه   شرق  مطالعات  انجمن  معاون  و  محقق  شاوکسین  لی 
چین معتقد است که ایجاد رابطه مستقیم با نمایندگان طالبان 

برای چین از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
وی بیان کرد: در سال 2000 به افغانستان سفر کردم و باید 
آنها  بین نمی روند، زیرا  از  این راحتیها  به  بگویم که طالبان 

ریشه های عمیقی در بخشهای مختلف جامعه پراکنده اند.
گفته  او  به  طالبان  اعضای  داشت:  اظهار  چینی  محقق  این 
تنها  تاریخی  لحاظ  از  و  است  اعتماد  قابل  چین  که  بودند 
کشوری است که مردم افغانستان را مورد اذیت  و آزار قرار 

نداده است.

شورای حراست و ثبات:

به خاطر نگرانی رسانه ها 
راهبـرد ویـژه یی طـرح کنیـد

همسایه یی که دیگر بی تفاوت نیست

چین به افغانستان:

دربارۀ راه  ابریشم توافق نامۀ بین الحکومتی امضا کنیم
صالح الدین ربانی وزیر امور خارجۀ کشور که به دعوت وانگ یی وزیر امور خارجه چین به بیجنگ سفر کرده است، 

دیروز با همتای چینایی اش در مقر وزارت امور خارجه آن کشور دیدار و مالقات کرد.
براساس خبرنامۀ وزارت خارجه، وزیر خارجۀ افغانستان، ضمن قدردانی از نقش فعال و سازنده جمهوری خلق چین در 
نشست های گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، ایاالت متحده و چین در مورد روند صلح در افغانستان، دو 
نشست گذشته این گروه را پر دست آورد خوانده و ابراز امیدواری نمود که در نشست آینده گروه یاد شده نقشه راه برای 

گفت وگوهای صلح نهایی خواهد شد.
وزیر امور خارجه افغانستان از همکاری های ارزندۀ چین در ساحات مختلف با افغانستان ابراز سپاس نموده و خواهان 
حمایت آن کشور از درخواست افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری های شانگهای و عضویت در بانک 
استراتیژیک  موقعیت  اهمیت  بر  همچنان  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  گردید.  آسیایی  زیرساخت های  گذاری  سرمایه 
افغانستان برای ایفای نقش یک مسیر ترانزیتی در طرح راه ابریشم تأکید نموده و در این راستا تطبیق پروژه پنج جانبه راه 

آهن چین، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان و ایران را مهم خواند.
سپس، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان به بیجنگ را برای 
گسترش روابط دوستانه و همکاری های دوجانبه در ساحات مختلف میان دو کشور سودمند خوانده و از ادامه حمایت 

آن کشور از تالش های صلح به رهبری و مالکیت افغانستان اطمینان داد.
افغانستان در ساحات مختلف  وزیر امور خارجه چین بر تعهد آن کشور برای ادامه همکاری در بازسازی و انکشاف 
تأکید ورزیده اطمینان داد که آن کشور از درخواست افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری های شانگهای و 
عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی استقبال نموده و همکاری در این راستا را به گونۀ جدی در نظر 
دارد. وزیر امور خارجه چین در مورد جایگاه افغانستان در طرح راه ابریشم اظهار داشت که آن کشور آماده است در این 

زمینه توافق نامۀ همکاری بین الحکومتی را با افغانستان امضاء نماید.
در این مالقات وزرای امور خارجه افغانستان و چین در رابطه با همکاری های دو کشور در راستای مبارزه با گروه های 
تروریستی در سطوح دوجانبه و چندجانبه و تطبیق توافقات میان سران دو کشور پیرامون همکاری های دوجانبه، منجمله 

پروژه هایی که چین به تطبیق آن در افغانستان تعهد نموده است، بحث و تبادل نظر نمودند.
براساس یک خبر دیگر، وزیر خارجه با معاون رییس جمهوری چین نیز دیدار و گفت وگو کرده است.
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