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در حالــی کــه رییس جمهــوری افغانســتان از حضور 
بیشــتر از 20 گــروه تروریســتی در افغانســتان خبــر 
ــرای  می دهــد، مقام هــای ارتــش پاکســتان ظاهــراً ب
ــه  ــدرو ک ــای تن ــا گروه ه ــه ب ــورد تالفی جویان برخ
ــک  ــانی در ی ــۀ انس ــدِن فاجع ــود آم ــث به وج باع
زیارتــگاه شــیعیان در ایالــت ســند پاکســتان شــدند، 

آماده گــی می گیرنــد. 
نوازشــریف نخســت وزیر ایــن کشــور هنــگام 
بازدیــد از مجروحــاِن ایــن حادثــه، گفتــه کــه کاســۀ 
صبــر پاکســتان لبریــز شــده اســت. او به ارتــش این 
ــا گروه هــای  ــه ب ــه مقابل ــه ب کشــور دســتور داده ک
ــده  تروریســتی اقــدام کنــد. در همیــن حــال، فرمان
ــرای  ــه ب ــه ک ــور گفت ــن کش ــِش ای ــای ارت نیروه
ــارج  ــا در خ ــتی حت ــای تروریس ــا گروه ه ــه ب مقابل

ــرد.  ــدام خواهــد ک ــن کشــور اق از خــاِک ای
ــه  ــدام علی ــتان از اق ــش پاکس ــده ارت ــور فرمان منظ
خــاک  از  خــارج  در  هراس افکــن  گروه هــای 
ــتانی ها  ــه پاکس ــت ک ــتان اس ــور، افغانس ــن کش ای
می پندارنــد ســران جماعت االحــرار کــه ظاهــراً 
حملــۀ هفتــۀ گذشــته را صــورت داده انــد، در 
ــای  ــد. مقام ه ــرده ان ــه ک ــور الن ــن کش ــاِک ای خ
ــارات  ــن اظه ــه ای ــش ب ــتان در واکن ــش افغانس ارت
گفتــه انــد کــه بــه هیــچ کشــوری اجــازه نخواهنــد 
داد کــه در خــاک افغانســتان حملــۀ نظامــی انجــام 
ــش پاکســتان  ــه ارت ــی اســت ک ــن در حال دهــد. ای
ــر حمــالت  ــارِ دیگ ــک ب ــو ی ــه این س ــا ب از هفته ه
توپ خانه یــِی خــود را بــر مناطــق مــرزی بــا 
افغانســتان از ســر گرفتــه انــد. بــه گفتــۀ مقــام هــای 
محلــی در کنــر و ننگرهــار افغانســتان، بخش هایــی 
از ایــن والیــات شــاهد حمــالت توپ خانه یــی 
ــا  ــرارِ ده ه ــه ف ــه منجــر ب ــد ک ــوده ان و موشــکی ب
ــن مناطــق از محــل زنده گی شــان شــده  باشــندۀ ای

اســت.
امــا از طــرف دیگــر، رییــس جمهــوری افغانســتان 
ــخ  ــی امنیــت در شــهر مونی کــه در کنفرانــس جهان
آلمــان صحبــت می کــرد، نســبت بــه حضــور 
ــی  ــراز نگران ــه اب ــتی در منطق ــای تروریس گروه ه
کــرد و گفــت کــه افغانســتان قربانــی اصلــی 
تروریســم در جهــان بــه شــمار مــی رود. بــه گفتــۀ 
رییــس جمهــوری افغانســتان، مبــارزه بــا تروریســم 
ــی در  ــای غن ــاز دارد. آق ــی نی ــِی جهان ــه هماهنگ ب
بخشــی از ســخناِن خــود گفــت کــه: "جنــگ 
ــگ  ــرا جن ــت؛ زی ــی نیس ــگ داخل ــتان، جن افغانس
بــروز  سیاســی  اختالفــات  نتیجــۀ  در  داخلــی 
ــگ  ــت، جن ــتی اس ــگ تروریس ــن جن ــد. ای می کن
مــواد مخــدر اســت و جنــگ اعالم ناشــده میــان دو 

کشــور اســت". 
منظــور از جنــگ اعالم ناشــده میــان دو کشــور 
ــخص  ــاًل مش ــی کام ــور غن ــخنان رییس جمه در س
ــتان  ــه پاکس ــاره ب ــخنان اش ــن س ــت. او در ای اس
ــم  ــه تروریس ــی علی ــرد جهان ــاز نب ــه از آغ دارد ک
ــت از  ــه حمای ــم ب ــور مته ــن کش ــتان، ای در افغانس
گروه هــای شورشــی و تنــدرو در خــاِک خــود بــوده 
ــور  ــانه های کش ــنادی در رس ــی اس ــت. به تازه گ اس
منتشــر شــده انــد کــه نشــان می دهنــد وزارت 
ــک  ــه نزدی ــه ک ــک نام ــی ی ــتان ط ــۀ افغانس خارج
ــه ســفارت پاکســتان فرســتاده  ــاه پیــش ب ــه یک م ب

ــه  ــت ک ــته اس ــور خواس ــن کش ــود، از ای ــده ب ش
ــث  ــه باع ــن را ک ــای هراس افک ــا گروه ه ــارزه ب مب
ناامنــی در خــاک افغانســتان می شــوند، بــا جدیــت 
پیگیــری کنــد. در ایــن اســناد، فهرســتی از کســانی 
درج شــده کــه متهــم بــه رهبــری گــروه طالبــان انــد 
ــی  ــتان زنده گ ــاک پاکس ــر در خ ــال حاض و در ح

می کننــد. 
ــی کشــور  ــل رییــس پیشــیِن امنیــت مل ــرال نبی جن
نیــز در یــک نوشــته از دخالت هــای مســتقیم 
ــت  ــتان و حمای ــور افغانس ــتان در ام ــاِن پاکس نظامی
ــه  ــته اســت. ب ــرده برداش ــای شورشــی پ از گروه ه
گفتــۀ آقــای نبیــل، حمــالت در خــاک پاکســتان و 
افغانســتان عمــاًل زیر نظــر ادارۀ آی اس آی )ســازمان 
ــوال  ــرد. س ــورت می گی ــتان( ص ــتخبارات پاکس اس
ــت  ــن وضعی ــی ای ــه زمان ــا چ ــه ت ــت ک این جاس
میــان دو کشــور پاکســتان و افغانســتان ادامــه پیــدا 
ــور  ــر دو کش ــی ه ــه زمان ــا چ ــرد و ت ــد ک خواه
از گروه هــای  بــه حمایــت  متهــم  را  یکدیگــر 

ــد؟  ــود می کنن ــِف خ ــلح مخال مس
ــوری پیشــیِن افغانســتان  ــرزی رییس جمه ــد ک حام
در واکنــش بــه حملــه بــه زیارتــگاه صوفیــاِن ســند، 
ــی  ــتان ناش ــود در پاکس ــِت موج ــه وضعی ــه ک گفت
ــا  ــارزه ب ــور در مب ــتباهِ آن کش ــت های اش از سیاس
ــرزی  ــای ک ــۀ آق ــه گفت ــن ب ــت. ای ــم اس تروریس
"اشــتباه در سیاســت مبــارزه با تروریســم" از ســوی 
پاکســتان تــا چــه زمانــی تــداوم خواهد یافــت؟ و از 
ــی دولت مــردان کشــور  ــا چــه زمان ســوی دیگــر ت
منطقه یــی  جهانــی،  کنفرانس هــای  در  یک ســره 
و ملــی از پاکســتان و مبــارزۀ نــاکام در برابــر 

ــت؟ ــد گف ــخن خواهن ــت افکنی س دهش
ــدون  ــوند، ب ــرار می ش ــواره تک ــوال ها هم ــن س  ای
آن کــه واقعــًا بــرای آن هــا پاســخ های روشــن 
از  باشــد.  داشــته  وجــود  دل خوش کننده یــی  و 
یــک طــرف، رییــس جمهــوری افغانســتان از 
ــی  ــد ول ــخن می گوی ــور س ــان دو کش ــگ می جن
ــتان  ــی افغانس ــت مل ــاور امنی ــر، مش ــرف دیگ از ط
خواهــان طــرح مکانیســم مشــترک میــان پاکســتان 
ــی می شــود.  ــا هراس افکن ــارزه ب و افغانســتان در مب
ــه  ــه چ ــکار، ب ــدگاه و راه ــاوِت دی ــه تف ــن هم ای
معناســت؟ آیــا ایــن وضعیــت ناشــی از ســردرگمی 
و هــراس درونــِی رهبــران کشــور از تبعــاِت آن چــه 
ــتان و  ــور پاکس ــان دو کش ــت می ــن اس ــه ممک ک

ــت؟  ــدد، نیس ــوع بپیون ــه وق ــتان ب افغانس
ــد  ــوز نمی دانن ــتان هن ــرداِن افغانس ــراً دولت م ظاه
ــد  ــی می توانن ــه حربه های ــه چ ــل ب ــا توس ــه ب ک
جلــو مداخــالت بیرونــی و بــه ویــژه پاکســتان را در 
خــاِک افغانســتان بگیرنــد. آنــان انتظــار دارنــد کــه 
ــوان  ــه عن ــا هــر کشــور دیگــری کــه ب ــکا و ی امری
ــناخته  ــرب ش ــتان در غ ــتراتژیِک افغانس ــد اس متح
ــتان و  ــر پاکس ــار ب ــردن فش ــا وارد ک ــود، ب می ش
ــور را  ــن کش ــابه، ای ــای مش ــتفاده از حربه ه ــا اس ی
ــیان  ــِت شورش ــت از حمای ــه دس ــد ک ــد کنن متقاع
کــه می تواننــد بــه هــر دو کشــور آســیب های 
جبران ناپذیــر برســانند، بــردارد. امــا آیــا ایــن 

ــرد؟  ــد ب ــی خواه ــه جای ــت راه ب سیاس
ــی  ــا ناکام ــه تنه ــته، ن ــال گذش ــزده س ــۀ پان تجرب
چنیــن سیاســتی را تثبیــت کــرده، بــل حتــا بــه زیــاِن 

افغانســتان نیــز تمــام شــده اســت. حــاال پاکســتان 
ــت از تروریســم نمی پــردازد،  تنهــا بــه ردِ حمای
بــل عمــاًل می گویــد کــه ریشــۀ مشــکالت امنیتــِی 
ــا  ــز در خــاک افغانســتان اســت و حت آن کشــور نی
ــد.  ــی می کن ــار نظام ــردن فش ــه وارد ک ــد ب تهدی
هرچنــد چنیــن اقدامــی از ســوی پاکســتانی ها 
ــم  ــی ه ــد و کس ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــدان عمل چن
آن را زیــاد جــدی نگرفتــه، ولــی نفــِس تهدیــد بــه 
خــودِی خــود چنــدان خوش آینــد نمی نمایــد. 

پاکســتانی ها کشــوری را متهــم بــه حمایــت از 
ــی آن اســت و  ــد کــه خــود قربان تروریســم می کنن
ــی کــه از آن ســوی  ــا مصایــب و بالهای هــر روز ب
ــی  ــد. یک ــارزه می کن ــوند، مب ــتاده می ش ــرز فرس م
ــاِت  ــًا مطالع ــه اتفاق ــور ک ــِی کش ــان سیاس از آگاه
در  دارد،  هــم  بین الملــل  مســایل  در  گســترده 
صفحــۀ رخ نمــاِی خــود از پنــج اولویــت کارِی 
ــه آلمــان  ــش از ســفر ب ــوری کشــور پی رییس جمه
و شــرکت در نشســت امنیتــی مونیــخ ســخن گفتــه 
اســت. بــه گفتــۀ ایــن آگاه سیاســی، پیــش از انجــام 
ــخ  ــس مونی ــت، شــرکت در کنفران ــج اولوی ــن پن ای
آگاه  ملک ســتیز  نمی کنــد.  دوا  را  دردی  هیــچ 
مســایل بین الملــل، خــود را جــاِی رییس جمهــوری 
قــرار داده و می نویســد: "نخســت، حیثیــت معــاون 
اوِل ریاســت جمهــوری را کــه پیونــدی بــا صالبــت 
نظــام دارد، احیــا می کــردم. این جــا بحــث دوســتم 
ــام سیاســی در  ــِت نظ مطــرح نیســت، بحــث حیثی
ســطح ملــی و بین المللــی مطــرح اســت. دوم، 
ــام  ــت تم ــام را در اولوی ــاختاری نظ مشــروعیت س
برنامه هــای خــود قــرار مــی دادم و دکتــر عبــداهلل را 
بــا الیحــۀ وظایــف قانونــی، دقیــق و بــا صالحیــت 
بــه صفــت شــریِک برنامه هــای مهــِم دولــت 
ــت  ــی حمای ــاد مل ــعۀ اقتص ــۀ توس ــژه در زمین به وی
الکترونیــک  شــناس نامه های  ســوم،  می کــردم. 
را بــا آلمــان و یــا جاپــان قــرارداد می کــردم 
خودکفایــی  بــرای  را  حرفه یــی  گروه هــای  و 
تربیــت  ایــن دولت هــا  برنامه هــای آن توســط 
می کــردم. چهــارم، تاریــخ انتخابــات را دقیــق 
می ســاختم و کنفرانــس بین المللــی »حمایــت از 
مردم ســاالری را در افغانســتان« بــرای حمایــت 
ــه راه  ــات ب ــِی انتخاب ــادی و حرفه ی ــی، اقتص تخنیک
می انداختــم. پنجــم، بــه ایــاالت متحــده ســفر 
ــتان  ــتراتژیِک افغانس ــای اس ــردم و نیازمندی ه می ک
را بــا اســتراتژی جدیــِد کاخ ســفید وفــق مــی دادم. 
ــتراتژی  ــر دو اس ــِی ه ــه هماهنگ ــا را ب امریکایی ه
ــج  ــن پن ــه ای ــه ب ــر زمانی ک ــاختم. ه ــع می س قان
ــتم،  ــازنده می داش ــخ س ــاز پاس ــِر سرنوشت س عنص
ــرکت  ــخ ش ــی در مونی ــی امنیت ــس جهان در کنفران
می کــردم. در غیــر آن، حرفــی بــرای گفتــن در 

ــتم". ــدی نداش ــرم ج ــو پالتف همچ
ــای  ــد واقعیت ه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــل ک ــن تحلی ای
ــد  ــان می ده ــان دارد، نش ــود پنه ــادی را در خ زی
کــه رهبــرِی کشــور چقــدر از فهــم و تحلیــِل 
مســایل کشــور و منطقــه فاصلــه دارد و می خواهــد 
بــا همیــن فهــم ناقــص، بــه حــِل مشــکالِت 
ــا  ــادی کشــور و از جملــه امنیــت و مناســبات ب بنی
کشــورهای دیگــر و از جملــه پاکســتان نایــل شــود. 
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اتهام علیه یکدیگر اما تا چه زمانی  

ــت قطــر  ــا مســووالِن دول ــدار ب ــی، در دی رییس جمهــور غن
در مونشــن آلمــان گفتــه اســت کــه اگــر طالبــان تــا بهــار و 
ــد،  ــان نیاورن ــری در رویکردهای ش ــش رو، تغیی ــتاِن پی تابس

بایــد دفتــر آنــان در قطــر بســته شــود. 
ــن  ــه ای ــال ب ــد س ــر از چن ــان در قط ــی طالب ــر سیاس دفت
ــر،  ــن دفت ــتفاده از ای ــا اس ــان ب ــت و طالب ــال اس ــرف فع ط
ــاختارهای  ــبکه ها و س ــا ش ــان را ب ــای ارتباطی ش فعالیت ه
حامــی و مرتبــط بــا تشکیالت شــان ترتیــب و تنظیــم 
ــه  ــان ب ــه طالب ــت ک ــده اس ــبب ش ــر س ــن دفت ــد. ای می کنن
عنــوان یــک طــرِف مســتقل در قضایــای افغانســتان، در برابــر 

ــد.  ــرار بگیرن ــور ق ــن کش ــمِی ای ــِت رس دول
ــان نیســت  ــای اســتقاللیِت طالب ــه معن ــر ب ــن دفت ــد ای هرچن
و پاکســتان در هــر حــال از ایــن گــروه در بازی هــا و 
قطــر  دفتــر  و  می کنــد  نماینده گــی  جهانــی  تعامــالِت 
ــی جــدا از ســازه های  ــان اهمیت ــرای طالب ــز نتوانســته ب هرگ
زیــر کنتــرِل پاکســتان پیــدا کنـــد؛ امــا بــا ایــن حــال طالبــان 
توانســته اند کــه از ایــن دفتــر بــه بســیاری از اهــداِف خــود 
ــاِت برخــی کشــورها  ــا مقام ــی ب ــۀ دیدارهای ــند و زمین برس
ــرای  ــر ب ــر قط ــن دفت ــد. بنابرای ــم آورن ــا را فراه و گروه ه
ــدِن  ــته ش ــته و بس ــاده داش ــیار فوق الع ــِت بس ــان اهمی طالب
آن نیــز بــرای ایــن گــروه بــه همیــن پیمانــه مهــم و ســنگین 

ــود.  ــد ب خواه
ــِت  ــه چــرا دول ــن اســت ک ــون پرســِش اساســی ای ــا اکن ام
قطــر ایــن دفتــر را از ابتـــداِی امــر بــرای طالبــان گشــود و 
ــا گشــایِش ایــن  ــِت افغانســتان مخالفــِت الزم را ب چــرا دول
دفتــر بــرای طالبــان نکــرد و چــرا حــاال کــه تقریبــًا پنج ســال 
ــه فعالیــِت  از گشــایِش دفتــر قطــر می گــذرد، آقــای غنــی ب

آن معتــرض شــده اســت؟
ــر و  ــا تأخی ــو ب ــِت قطــر را ـ ول ــی حکوم ــای غن ــه آق این ک
ــورد  ــی در برخ ــۀ مهم ــن نکت ــه چنی ــراوان ـ متوج ــِل ف تعل
بــا طالبــان کــرده اســت، امــری شایســته پنداشــته می شــود؛ 
ــا ســرحِد عمــل  ــدام ت ــن اق ــه ای ــن اســت ک ــار ای ــا انتظ ام
باقــی  تشــریفاتی  در حــِد ســخناِن  و  پی گیــری شــود 
ــتۀ  ــِش شایس ــن واکن ــان در ای ــۀ پنه ــک نکت ــرا ی ــد. زی نمان
ــیدن های  ــان کش ــالح خط ونش ــایِر به اصط ــی و س ــای غن آق
ریاســت جمهوری در برابــِر طالبــان نیــز، انعطاف پذیــری 
و گذاشــتن راهِ گنجشــک اســت. آقــای غنــی در برابــِر 
طالبــان همیشــه بــا کلمــۀ اگــر و حــروِف شــرط و قیدهــای 
مبهــم برخــورد می کنــد و چنــان می نمایــد کــه گویــی 
ــد و  ــت زده ان ــاِل نادرس ــه اعم ــت ب ــان دس ــی طالب به تازه گ

ــد.  ــده ان ــور ش ــت و رییس جمه ــِت دول ــبب عصبانی س
در حالــی کــه طالبــان نــه فقــط در دو ســاِل دولــت وحــدت 
ــه  ــت ب ــه دس ــت ک ــال اس ــت س ــش از بیس ــه بی ــی، ک مل
ــبِی  ــِم نس ــت و نظ ــد و دول ــتناک می زنن ــای وحش جنایت ه
موجــود را بــه چالــش مواجــه می کننــد. این کــه آقــای 
ــان  ــن و چن ــان چنی ــر طالب ــه اگ ــد ک ــدار بده ــی هش غن
ــت از  ــود؛ حکای ــته ش ــد بس ــر بای ــان در قط ــد، دفترش نکنن
ایــن دارد کــه طالبــان هنــوز در دِل آقــای غنــی محبوبیــت و 
در سیاســت و اســتراتژِی ارگ مقبولیــت دارنــد. اگــر چنیــن 
چیــزی وجــود نمی داشــت، آقــای غنــی بایــد بســیار پیــش 
ــان را  ــر طالب ــت قطــر می خواســت کــه دفت از این هــا از دول
بســته کنــد و اگــر دولــت قطــر ایــن درخواســت را مراعــات 
گزینه هــای  می بایســت  افغانســتان  دولــت  نمی کــرد، 
ــان از  ــِی آن ــر و میزبان ــِت قط ــا دول ــط ب ــری را در رواب دیگ
طالبــان روی دســت می گرفــت. حــاال هــم کــه آقــای غنــی 
ایــن مســأله را مطــرح کــرده اســت، هنــوز پاســخ روشــنی 
ــی  ــاِت قطــر دریافــت نکــرده و امیـــِد چندان از ســوی مقام
ــرار  ــه ق ــورد توج ــت م ــن درخواس ــه ای ــدارد ک ــود ن وج

ــرد. گی
 امــا مــردم افغانســتان از آقــای غنــی بــه عنــوان عالی تریــن 
ــار  ــهروندان انتظ ــِت ش ــِر سرنوش ــوول در براب ــام و مس مق
ــر  ــان در قط ــِر آن ــت کم از دفت ــان و دس ــه از طالب ــد ک دارن
ــری را  ــن دفت ــد و درخواســِت انســدادِ چنی ــه کن قطــِع عالق
از مجــاری دیپلماتیــک تــا ســرحِد عمــل پیگیــری نمایــد تــا 
ــورد  ــوری م ــت و رییس جمه ــم حکوم ــب، ه ــن ترتی ــه ای ب
ــج  ــان به تدری ــم طالب ــد و ه ــرار گیرن ــا ق ــِت توده ه حمای
از دایــرۀ بازی هــای بیرونــی و ابزارگشــته گِی بیگانــه گان 

خــارج شــوند.  

غنـی پیشنـهادش را 
جـدی بگیـرد!
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ــاًل  ــه را کام ــا خان ــور ده ه ــنگین در کش ــای س برف باری ه
ــرد و مســیرهای ارتباطــی بســیاری از مناطــق را  ــن ب از بی
در والیــات مختلــف کشــور بســت. گــذرگاه اســتراتژیک 
ــل  ــمالی وص ــت ش ــه ۹ والی ــت را ب ــه پایتخ ــالنگ ک س
سرازیرشــدن  و  بــرف  ســنگینی  دلیــل  بــه  می کنــد، 
برفکــوچ، بــه روی رفت وآمــد موترهــا بســته شــده و 
ــود. ــی بســته ب ــرای مدت ــم ب ــار ه ــه قنده ــی ب جــادۀ غزن
ــق  ــماری از مناط ــردم ش ــه م ــرف، ب ــاران و ب ــدن ب باری
ــدۀ  ــن کنن ــز تأمی ــد و نی ــاره می ده ــان دوب ــور ج در کش
ــده  ــال آین ــه س ــی می شــود ک ــر آب زیرزمین ــارۀ ذخای دوب
ــا خشک شــدن چاه هــای آب شــان دچــار  مــردم احتمــاالً ب
ــهروندان  ــرای ش ــأله، ب ــس مس ــا عک ــد، ام ــد ش نخواهن
و  تباه کننــده  بــاران  و  بــرف  کشــور  مناطــق  بعضــی 

ــت. ــارت آور اس خس
در عیــن حــال، مســووالن در وزارت دولــت در امــور 
در  می گوینــد،  طبیعــی  حــوادث  بــه  رســیده گی 
ــهروندان  ــن از ش ــر، 181 ت ــنگین اخی ــای س برف باری ه
ــرای  ــه ب ــدند ک ــی ش ــان زخم ــن دیگرش ــته و 168 ت کش

همۀشــان امدادرســانی صــورت گرفتــه اســت.
ــا بیــان این کــه وزارِت دولــت در امــور رســیده گی  ــان ب آن
ــرما در  ــل س ــیدن فص ــش از رس ــی پی ــوادث طبیع ــه ح ب
ــی  ــوادث طبیع ــه ح ــیده گی ب ــرای رس ــل ب ــی کام آماده گ
ــرف، در  ــزش ب ــر ری ــال در اث ــد امس ــتند، گفتن ــرار داش ق
سراســر کشــور 34۹ خانــه بــه صــورت کلــی و 168 خانــه 

بــه صــورت قســمی تخریــب شــده اســت.
ــرای  ــه ب ــد ک ــان می دهن ــان اطمین ــووالن هم چن ــن مس ای
بهــار  در  برف هــا  آب شــدن  از  ناشــی  ســیالب های 
آینــده نیــز بــا طــرح و برنامــه آماده انــد و کارهــای 

دارنــد. انجام شــدن  حــال  در  نیــز  پیش گیرانه یــی 
امــور  عمــر محمــدی، ســخنگوی وزارت دولــت در 
رســیده گی بــه حــوادث طبیعــی در گفت وگــو بــا روزنامــۀ 
ــیده گی  ــور رس ــت در ام ــد: وزارت دول ــدگار می گوی مان
بــه حــوادث طبیعــی در هماهنگــی بــا نهادهــای داخلــی و 
ــل  ــی کام ــا آماده گ ــتان ب ــدن زمس ــش از آم ــی پی بین الملل
ــه آن  ــی ب ــع حادثه ی ــورت وق ــا در ص ــرد ت ــر می ب ــه س ب

ــد. ــیده گی کنن رس
ــای 22  ــیرها و گذرگاه ه ــزود: در مس ــدی اف ــای محم آق
ــرار  ــا ق ــش برف باری ه ــر پوش ــال زی ــه امس ــی ک والیت
گرفتــه بــود، هیــچ تلفاتــی وجــود نداشــت، تلفــاِت 
ــقف های  ــن س ــی از فروریخت ــال ناش ــای امس برف باری ه
ــردم  ــا م ــم برف کوچ ه ــق ه ــماری از مناط ــازل و در ش من

را غافل گیــر کــرد.

بیــان این کــه امدادرســانی را در  آقــای محمــدی بــا 
ــۀ  ــرد: مرحل ــح ک ــد، تصری ــام داده ان ــه انج ــن مرحل چندی
نخســت مــا عملیــات جســتجو و نجــات بــود، مــا تــالش 
ــا  ــر برف کوچ ه ــده را از زی ــهروندان گیرمان ــا ش ــم ت کردی
بیــرون کنیــم. در مرحلــۀ بعــدی، راه هــا موصالتــی را بــاز 

ــه انجــام شــد. ــات موفقان ــردو عملی ــه ه ــم ک کردی
او در ادامــۀ ســخنانش اظهــار داشــت: در مرحلــۀ ســوم در 
بســیاری از مناطــق بســته های امــدادی ماننــد مــواد غذایــی 
و غیــر غذایــی را رســاندیم و بــه دنبــال آن، بــه هــر ورثــۀ 
ــزار  ــان 20 ه ــه زخمی ــی و ب ــزار افغان ــغ 50 ه ــهدا مبل ش

افغانــی کمــک نقــدی کردیــم.
ــور رســیده گی  ــت در ام ــۀ ســخنگوی وزارت دول ــه گفت ب
ــیب پذیری  ــزان آس ــاد می ــان بربنی ــی، آن ــه حــوادث طبیع ب
ــال  ــون ارس ــا 5 میلی ــات آن از 2 ت ــه مقام ــت، ب ــر والی ه
شــده اســت تــا در صــورت بــروز حادثه یــی بــه آن 

ــرد. ــورت گی ــیده گی ص رس
ــو  ــان از 15 دل ــه آن ــاری ک ــد، آم ــدی می گوی ــای محم آق
ــه در  ــد ک ــان می ده ــد، نش ــت دارن ــه دس ــال ب ــه ح ــا ب ت
برف باری هــای اخیــر، 181 تــن کشــته، 168 تــن زخمــی، 
34۹ خانــه بــه صــورت کلــی تخریــت و 168 بــه صــورت 

ــده اند. ــت ش ــمی تخری قس
ــه وزارت  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــدی در پاس ــای محم آق
دولــت در امــور ســیده گی بــه حــوادث طبیعــی چــه 
برنامه یــی بــرای سرازیرشــدن ســیالب هایی کــه قــرار 
ــد  ــود بیای ــه وج ــا ب ــدن برف ه ــال آب ش ــه دنب ــت ب اس
بــرای  کــه  "همان گونــه  ســاخت:  خاطرنشــان  دارد، 
ــرای  ــم، ب ــه بودی ــای فصــل ســرما دارای برنام برف باری ه
ــخصی  ــای مش ــا و برنامه ه ــز طرح ه ــده نی ــال  آین ــار س به
گرفته ایــم،  نظــر  زیــر  را  آســیب پذیر  نقــاظ  داریــم، 
دیوارهــای اســتناری ســاخته ایم، پروژه هــای زیربنایــی 

می گــردد." حفــظ 
او گفــت کــه وزیــر دولــت در امــور رســیده گی بــه 
حــوادث طبیعــی روز گذشــته طــی دســتوری، طرح هــا و 
ــه  ــی را ب ــۀ ناشــی از حــوادث طبیع ــای پیش گیران برنامه ه
ــای الزم  ــا آماده گی ه ــت ت ــتاده اس ــا فرس ــام والیت ه تم

ــرای فصــل بهــار داشــته باشــند. ب
ــل  ــهر کاب ــژه ش ــه وی ــور ب ــر در کش ــای اخی برف باری ه
ــر  ــه خاط ــد ب ــور ش ــت مجب ــه حکوم ــود ک ــدی ب ــه ح ب
ــال  ــه دنب ــد. ب ــالم کن ــی اع ــل عموم ــنگین، تعطی ــرف س ب
آن، ادارۀ هوانــوردی هــم اعــالم کــرد کــه بــه دلیــل 
برف باری هــای ســنگین و برف گیرشــدن خــط پــرواز 
ــی در  ــی و خارج ــای داخل ــه پروازه ــل، هم ــرودگاه کاب ف

ــود. ــو ش ــرودگاه لغ ــن ف ای

رییس جمهــور افغانســتان و وزیــر امــور خارجــۀ ایــران در دیــداری 
ــای  ــترش همکاری ه ــر گس ــخ ب ــی مونی ــت امنیت ــیۀ نشس در حاش

سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی میــان دو کشــور تأکیــد کردنــد.
ــوت  ــنبه، 1 ح ــروز یکش ــوری دی ــت جمه ــانه های ریاس ــر رس دفت
ــس از  ــی پ ــرف غن ــد اش ــه محم ــت ک ــی گف ــر خبرنامه ی ــا نش ب
اشــتراک در کنفرانــس امنیتــی مونیــخ و ایــراد ســخنرانی در آنجــا، 

ــه کشــور برگشــت. ــروز ب ام
در خبرنامــه آمــده اســت کــه رییس جمهــور روز گذشــته در 
ــف  ــواد ظری ــر محمدج ــا داکت ــخ ب ــی مونی ــس امنیت ــیۀ کنفران حاش

ــرد. ــدار ک ــران دی ــه ای ــور خارج ــر ام وزی
ــا  ــترش همکاری ه ــورد گس ــب در م ــردو جان ــدار ه ــن دی در ای
تنظیــم  اقتصــادی،  امنیتــی،  عرصه هــای  در  کشــور  دو  میــان 
ــزم،  ــا تروری ــارزه ب ــه شــمول مب امــور مــرزی، مســایل منطقــوی ب
ــت  ــنهادی حکوم ــته پیش ــی و بس ــای منطقه ی ــس همکاری ه کنفران

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــث و تب ــران بح ــه ای ــتان ب افغانس

ــن را  ــه چی ــن ک ــط آه ــورد خ ــی در م ــای غن آق
ــد  ــل می کن ــران وص ــه ای ــتان ب ــق افغانس از طری
ــه از  ــیای میان ــور های آس ــال کش ــان اتص و همچن
ــت  ــای راه ابریشــم صحب ــق افغانســتان و احی طری

ــرد. ک
در ایــن دیــدار قــرار بــر آن شــد تــا در بــارۀ بســتۀ 
ــات  ــران نظری ــت ای پیشــنهادی افغانســتان، حکوم
خــود را شــریک ســازد و پــس از آن در ایــن 

ــاز شــود. ــا آغ رابطــه گفتگوه
آقــای غنــی در حاشــیۀ نشســت امنیتــی مونیــخ بــا 
ــل  ــازمان مل ــبق س ــدۀ اس ــی نماین ــر ابراهیم اخض

ــدار کــرد. ــز دی ــرای افغانســتان نی متحــد ب
مســایل  روی  جانــب  هــردو  دیــدار  ایــن  در 
افغانســتان و منطقــه بحــث و تبــادل نظــر کردنــد و 
ــای ابراهیمــی را دوســت  ــی، آق ــور غن رییس جمه

ــد. ــتان خوان ــوب افغانس ــکار خ و هم
همچنــان آقــای غنــی بــا بنعلــی یلدریــم صدراعظم 
ترکیــه نیــز دیــدار کــرد و هــردو جانــب روی گســترش مناســبات 
ــادل  ــه بحــث و تب ــان افغانســتان و ترکی ــد می ــای مزی و همکاری ه

نظــر کردنــد.
بــه همیــن ترتیــب، در حاشــیۀ کنفرانــس امنیتــی مونیــخ، در 
حضورداشــت رییس جمهــور غنــی توافق نامــۀ مشــارکت و توســعه 
ــر  ــل حکیمــی وزی ــا توســط اکلی ــۀ اروپ ــان افغانســتان و اتحادی می
ــی، مســوول سیاســت خارجــی و  ــکا موگرین ــم فیدری ــه و خان مالی

ــه امضــا رســید. ــا ب ــۀ اروپ معــاون اتحادی
ــا افغانســتان رســمًا  ایــن توافق نامــه، همــکاری اتحادیــۀ اروپــا را ب
ــر را در  ــل و مؤث ــاط متقاب ــاد ارتب ــاس ایج ــرده و اس ــف ک تعری
زمینه هــای حاکمیــت قانــون، صحــت، انکشــاف دهــات، معــارف، 
ــا فســاد، پولشــویی، جلوگیــری از  ســاینس و تکنالــوژی، مبــارزه ب
ــدر  ــواد مخ ــه و م ــازمان یافت ــات س ــزم، جنای ــی تروری ــن مال تامی

ــازد. ــم می س فراه

عبدالـرووف ابراهیمـی، رییـس مجلس 
مصاحبـۀ  یـک  در  کشـور  نماینـده گان 
اندیـا«  آف  »تایمـز  روزنامـه  بـا  تـازه 
گفته اسـت کـه حاکمـان و دولت مردان 
پاکسـتان از تروریسـم حمایت می کنند.
ایـن اظهـارات آقـای ابراهیمـی زمانـی 
میـان  روابـط  کـه  می شـود  مطـرح 
افغانسـتان و پاکسـتان شـدیداً پُـر تنش 
گردیـده و در ادامـه ایـن تنش هـا ده هـا 
پولیـس  سـوی  از  افغانسـتانی  مهاجـر 
پاکسـتان بازداشـت و دو دروازه  مـرزی 

شـده اند. مسـدود  نیـز  افغانسـتان  بـا 
کشـور  نماینـده گان  مجلـس  رییـس 
بـه ایـن روزنامـۀ هنـدی گفتـه اسـت: 
جدی تریـن  و  بزرگتریـن  "تروریسـم 
کـه  بـوده  آسـیا  جنـوب  در  مسـأله 
افغانسـتان قربانـی اصلـی آن می باشـد. 
حاکمـان پاکسـتان بـه گونـۀ آشـکارا از 

تروریسـم حمایـت می کنند و سیاسـت 
نفـع  بـه  نیـز  تروریسـم  قبـال  در  آن 
بسـیاری از کشـورهای منطقـه نیسـت. 
در آینده تروریسـم تهدیـد بزرگی برای 

خـود پاکسـتان خواهـد بـود."
اشـتراک  بـرای  ابراهیمـی  آقـای 
مجلس هـای  روسـای  اجـالس  در 
آسـیا  جنـوب  کشـورهای  نماینـده گان 
وارد هنـد گردیـده و گـزارش شـده که 
رییـس مجلـس نماینده گان پاکسـتان در 

نـدارد. حضـور  اجـالس  ایـن 
کشـور  نماینـده گان  مجلـس  رییـس 
و  هنـد  پارلمـان  از  هم چنـان 
خاطـر  بـه  میان پارلمانـی  اتحادیـۀ 
اجـالس  ایـن  بـه  افغانسـتان  دعـوت 
خواسـتار  و  کـرده  سـپاس گذاری 
همـکاری در امر مبارزه با تروریسـم در 

اسـت. شـده  افغانسـتان 

3 www.mandegardaily.com2017  20 فبر و ری   y 1438   23 جما د ی اال و ل   y    1395          د  و    شنبه      2 حو ت   /   ا  سفند   y 1968     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش
وزارتدولتدراموررسیدهگیبهحوادثطبیعی:

برای سیالب های فصل بهار آماده گی الزم داریم

افغانستان و ایران همکاری های امنیتی

 و اقتصادی شان را گسترش می دهند
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جواد حسن زاده 
ــات  ــر مکالم ــاب "هن ــن" نویســندۀ کت ــرا فای ــات "دب ــر اســاس مکتوب ب
ــا دیگــران از طریــق گفت وگوهــای  ــاط ب ــاه" توانایــی برقــراری ارتب کوت
کوتــاه می توانــد شــما را بــه جاهــای باالیــی برســاند. "فایــن" در گذشــته 
یــک مهنــدس خجالتــی بــوده و در ســمینارها و همایش هــا داخــل 
دست شــویی پنهــان می شــده تــا بــا دیگــران برخــوردی نداشــته باشــد و 
مجبــور نشــود کــه بــا آن هــا صحبــت کنــد. امــا در حــال حاضــر، او یــک 
ســخنران حرفه یــی اســت و معتقــد اســت کــه قابلیــت برقــراری ارتبــاط 
ــش  ــن" و همراهان ــت. "فای ــابی اس ــاًل اکتس ــر کام ــک ام ــران ی ــا دیگ ب
ــر و  ــاه، مختص ــه کوت ــک مکالم ــراری ی ــرای برق ــر را ب ــای زی راهکاره

ــد:  ــا پیشــنهاد می کنن ــه م ــد ب مفی
ــب  ــد مطل ــوید، چن ــخصی می ش ــا ش ــات ب ــادۀ مالق ــه آم ــی ک 1( زمان
مشــترک را در ذهــن داشــته باشــید تــا در مــورد آن هــا صحبــت کنیــد و 
هم چنیــن چنــد پرســش نیــز در ذهــن داشــته باشــید تــا آن هــا را مطــرح 
کــرده و طــرف مقابــل را نیــز بــه صحبــت کــردن وا داریــد. اگــر شــخص 
ــه  ــه از او ب ــی ک ــد چیزهای ــد، ســعی کنی ــات کرده ای ــاًل مالق ــل را قب مقاب
ــک  ــه ی ــۀ مشــترک تان ب ــاًل عالق ــید. مث ــان بکش ــه می ــده را ب ــان مان یادت

ــه.  ــا عضویــت مشــترک در یــک مرکــز خیری ورزش خــاص و ی
ــن نیســتید  ــد: "ســالم." اگــر مطمی ــردی باشــید کــه می گوی ــن ف 2( اولی
کــه طــرف مقابــل شــما را بــه درســتی به جــا مــی آورد یــا نــه، خودتــان 
ــا فشــار و اســترس کم تــری را  ــد ت را معرفــی کــرده و اســم تان را بگویی
متحمــل شــود. بــه عنــوان مثــال این طــور عمــل کنیــد: "آقــای کاظمــی؟ 
ــد  ــم". لبخن ــما خوش بخت ــدن ش ــتم، از دی ــدی هس ــود احم ــن محم م
ــا او  ــًا ب ــد، حتم ــات می کنی ــردی را مالق ــه ف ــی ک ــرود و زمان ــان ن یادت

دســت بدهیــد. 
ــا  ــد نام ه ــعی کنی ــید و س ــته باش ــی داش ــت کاف ــه دق ــان معارف 3( در زم
ــتفاده  ــا اس ــرات از آن ه ــه ک ــه ب ــول مکالم ــپرده و در ط ــر س ــه خاط را ب

ــد.  نمایی
ــه  ــل ب ــرف مقاب ــا ط ــد ت ــداول کاری کنی ــارت مت ــک عب ــان ی ــا بی 4( ب
صحبــت کــردن ادامــه دهــد و در نهایــت هــم یــک پرســش کلــی از او 

ــید.  بپرس
ــت، از  ــای مثب ــان دادِن واکنش ه ــای او و نش ــه حرف ه ــه ب ــا توج 5( ب
طــرف مقابــل پشــتیبانی کــرده و تمــام حــواس خــود را بــه وی معطــوف 
کنیــد. در تمــام طــول گفت وگــو ارتبــاط چشــمی را برقــرار نگــه داریــد 
ــا شماســت، ســر خــود  و هنگامــی کــه فــرد در حــال صحبــت کــردن ب
را بــه ایــن طــرف و آن طــرف نچرخانیــد و قســمت های دیگــر اتــاق را 

نــگاه نکنیــد. 
6( بیشتر از آن چه حرف بزنید، گوش کنید. 
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بخش نخسـت
بخش سوم

12 نکتـــه 

برای طرح گفت وگوی کوتاه و سودمند

در سـال 1۹70 مقاله یـی تحـت عنـوان گذار به 
دموکراسـی، بـه سـوی یـک الگـوی دینامیک، 
توسـط دانکـوارت ای راسـتو، قبـل از اولیـن 
گـذارِ دموکراتیـک در پرتغـال انتشـار یافـت. 
شـکل گیری منازعـاِت تنـد سیاسـی در میـان 
نیروهـا و نخبـه گان سیاسـی داخلـی، سـرآغازِ  
ایـن مرحلـه اسـت. تـا زمانـی کـه رخنـه در 
در  حکومت گـران  و  نشـده  ایجـاد  اردوگاه 
فقـدان رقیـب بتواننـد تـداوم قـدرت دهنـد، 
ظهـور دموکراسـی تقریبـًا در جامعـه منتفی به 
نظـر می رسـد. سـرآغاز  ایـن رونـد هنگامـی 
تازه یـی  رقیـِب  گروه هـای  کـه  بـود  خواهـد 
وارد مبارزات سیاسـی شـوند و رقابت سـخت 
ایـن مرحلـه،  در  کننـد.  آغـاز  را  و دشـواری 
بازیگـران سیاسـی و یـا نخبـه گان رقیـب در 
قـدرت، آگاهانـه روش دموکراتیـک را بـرای 
در  آنـان  می پذیرنـد.  خـود  منازعـاِت  حـل 
کـه  درمی یابنـد  سیاسـی  نزاع هـای  جریـان 
هزینه هـای  همدیگـر،  حـذِف  بـرای  تـالش 
تـداوم  بـرای  و  دارد  دنبـال  بـه  را  زیـادی 
منافـع مسـتمر بازیگـران، بایـد بـر راه حل های 
میانه یـی کـه منافـِع نسـبِی همـه گان  را تأمیـن  
کنـد، بـه توافـق رسـند؛ امـا ایـن توافـق قطعـًا 
در سـطح نخبـه گان اسـت و تا هنوز بـه عموم 
بازیگـران و مـردم انتقال نیافته اسـت؛ از این رو 
دموکراسـی تـا حـدودِ زیـادی نوپا و شـکننده 
اسـت و تنهـا بـا تکمیل مرحلۀ بعدی به سـوی 

تحکیـم خواهـد رفـت. 
شیوه های گذار به دموکراسی

مطالعـاِت تاریخـی و تطبیقـی به ویـژه در موج 
اخیـِر گذار به دموکراسـی، از سـه معیـار برای 
جهـِت  در  تطبیقـی  چارچـوِب  یـک  تنظیـم 
گـذار بـه دموکراسـی  سـخن می گویـد. یکـی 
از این هـا، نیـروی محـرک و یـا منبـع حرکـت 
در گـذار ممکـن اسـت از بـاال، از پاییـن و یـا 
باشـد. دوم، شـکل و شـیوۀ گـذار  بیـرون  از 
و رسـیدن بـه دموکراسـی اولیـه، کـه ممکـن 
اسـت مسـالمت آمیز یعنـی از طریـق توافـق و 
یـا اصـالح باشـد و یـا غیرمسـالمت آمیز یعنی 
از طریـق کودتـای دموکراتیـک و یـا انقـالب 
دموکراسـِی  از  گـذار  سـوم،  و  دموکراتیـک. 
حداقلـی بـه دموکراسـِی حداکثـری می باشـد.   
سـاموئیل هانتینگتـون سیاست شـناِس معـروِف 
تأثیرگـذار جنـگ  نظریـۀ  خالـق  و  امریکایـی 
دموکراسـی  بـه  گـذار  مـورد  در  تمدن هـا 
بیشـترین تأکیدش بـر نقش نخبـه گان در گذار 
بـه دموکراسـی می باشـد و بـر نقـش و تأثیـر 
توده هـا چنـدان اهمیتـی قایـل نیسـت. بـه نظر 
وی، در 33 مـورد گـذار در موج سـوم، تنها در 
شـش مـورد توده ها قـدری نقش داشـته اند. از 
نظـر وی ممکـن اسـت توده ها مسـبب انقالب 
فقـط  امـا  رژیـِم مسـتبد شـوند  و سـرنگونی 
نخبه گان انـد کـه بـا برنامه ریـزی و مداخلـه در 
وضعیـت و اعمال روش هـا و پیمان های خود، 
به جـای اسـتقرار یـک رژیـم خودکامـۀ دیگـر، 
رژیـم دموکراتیـک را مسـتقر سـازند. بـه قول 

هانتینگتـون، سـازش میـان اجـزای نخبـه گان، 
قلـب تپنـدۀ گـذار بـه دموکراسـی اسـت. در 
کنـار ایـن مـورد در ادبیـات جدیـد گـذار بـه 
جریان هـای  تأثیـِر  و  نقـش  بـر  دموکراسـی، 
دیگـری غیـر از نخبه گان سیاسـِی حاکـم مانند 
گروه هـای فعـال در حـوزۀ جامعـۀ مدنـی نیـز 

تأکید شـده اسـت.     
کـه  گفـت  می تـوان  دوم  مـورد  در  امـا   
شـیوه های فروپاشـِی رژیـِم پیشـین می توانـد 
تأثیـر جـدی بـر فراینـِد گـذار بـه دموکراسـی 
داشـته باشـد. ممکـن اسـت فروپاشـی نظـام 
انقـالِب  نتیجـۀ  در  پیشـین  غیردموکراتیـِک 
دولتـی،  اصالحـات  خشـونت بار،  و  خونیـن 
کوتـادی نظامی، حملۀ خارجـی، مرگ ناگهانِی 
دیکتاتـور حاکـم و غیره موارد صـورت پذیرد؛ 
امـا نکتـۀ قابـل تأمـل ایـن اسـت که ایـن نوع 
فروپاشـی، قویـًا بـر نحوۀ گـذار تأثیـر جدی و 

مانـدگاری خواهـد داشـت. 
عوامل  و زمینه های گذار به دموکراسی

نظریه پـردازان  از  شـماری  نظـِر  بـر  بنـا 
متعاقبـًا  بـه دموکراسـی و  دموکراسـی، گـذار 
تحکیـم آن، رابطـۀ مسـتقیم بـا صنعتـی شـدن 
باورمنـد  لرنـر  دارد.  اقتصـادی  نوسـازی  و 
نوسـازِی  محصـول  دموکراسـی،  کـه  اسـت 
اقتصـادی اسـت و میان شـان یـک نـوع رابطـۀ 
بـه  شهرنشـینی  دارد.  وجـود  علت ـ معلولـی 
بـه  منجـر  خـودکار  و  اتوماتیـک  صـورت 
دموکراسـی می شـود؛ چـون شهرنشـینی اجباراً 
بـه سـواد منجـر می گـردد. زنده گـی در شـهر 
به داشـتن سـواد ارتبـاط دارد. سـواد، تخصص 
و مشـارکت مسـتقیمًا رابطـه بـا رسـانه ها دارد. 
سـنت  و  دموکرسـی  بـا  نوسـازی  بنابریـن، 
توسـعۀ  دارد.  ارتبـاط  دموکراسـی  عـدم  بـا 
رژیم هـای  مبانـی  زمـان  در طـول  اقتصـادی، 
دموکراتیـک را اسـتوار مـی دارد. رشـد بسـیار 
اقتصـادی در  اقتصـادی و بحران هـای  سـریع 
کوتاه مـدت ممکـن اسـت رژیم هـای اقتدارگرا 
را بی اعتبـار سـازد. در موج سـوم همبسـته گِی 
سـطوح اصلی توسـعۀ اقتصـادی و بحران های 
اقتصـادی کوتاه مـدت یـا شکسـت  اقتصـادی، 
فرمـول اقتصـادِی بسـیار مناسـبی بـرای گـذار 
از حکومت هـای اقتدارگـرا بـه حکومت هـای 

بـود. دموکراتیـک 
پیشـرفت های  شـاهد  جهـان  اخیـر،  قـرن  در 
دامنـه داری بـه سمت وسـوی دموکراسـی بوده 
حد اقلـی  چارچـوب  در  دموکراسـی  اسـت. 
خویـش، امـروزه  مطلـوِب کثیـری از جوامـع 
اعـم از مذهبـی و غیرمذهبـی در سـطح جهان 
همـان  بـه  دموکراسـی  یعنـی  اسـت.  بـوده 
معنـا و مفهـومِ گسـترش مشـارکت و رقابـت 
ایدیولوژیـک در عرصۀ سیاسـی می باشـد. این 
دربرگیرنـدۀ  رقابـت  و  مشـارکت  مفهـوم  دو 
مفاهیـم بنیادیـن و فلسـفۀ اندیشـۀ دموکراسـی 
هسـتند و مـواردی چـون  آزادی بیـان، آزادی 
اجتمـاع،  شـهروندی، اصالـت فـرد، حاکمیِت 
مـردم و غیـره را در بـر می گیـرد. امـا از ایـن 

نکتـۀ اساسـی نبایـد غافل بـود و یـادآوری اش 
و  اصلـی  جوهـرۀ  کـه  می نمایـد  ضـروری 
ذاتـی دموکراسـی، همـان رقابـت ایدیولوژیک 
سـطوح  در  می توانـد  مشـارکت  می باشـد. 
گسـترده تر و عمومی تری صـورت گیرد و تمام 
مردم بدون اسـتثنا در آن حضور داشـته باشـند، 
امـا همـان عنصر اصلی دموکراسـی کـه منظور 
اصلـی آن نیـز می باشـد، رقابـت ایدیولوژیـک 
دموکراسـی  جاذبـۀ  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت. 
از  برخاسـته  مسـتقیمًا  مشـروعیتش  بـا  تـوأم 
همـان جوهـرۀ رقابـت در آن می باشـد. امروزه 
توانسـته  دموکراتیـک  حکومـت داری  الگـوی 
اسـت از جاذبـه و مشـروعیِت جهانـی در برابر 
برخـوردار  تجربه شـده  ایدیولوژی هـای  سـایر 
باشـد. همچنـان دموکراسـی امـروزه در معنای 
رقیـب  فاقـد  مقیـاس جهانـی،  در  آن  فراگیـر 
در  کـه  می باشـد  پرقدرتـی  و  قابـل مالحظـه 
ایدیولوژی هـای  کنـد.  وجـود  ابـراز  برابـرش 
دیگـر در مقابـل آن رنـگ باخته و نتوانسـته اند 
بـا سرشـت گفتمـان حقوق محورِ جهـاِن امروز 
سـِر سـازگاری ایجـاد کننـد. موجـی بـزرگ و 
فراگیـر از جنبش هـای اخالقـی و حقوقـی در 
سـطح جهانی، به دموکراسـی به دلیـِل توجه به 
حقوق اساسـی بشـر، بیشـترین تمایـل و تأکید 
را دارنـد. در کنـار این هـا، بنابـر متـکای اصلِی 
دموکراسـی کـه همان لیبرالیسـم و حقوق بشـر 
اسـت، می توانـد در برابـر سـایر ایدیولوژی هـا 
و  اخالقـی  و  سیاسـی  مشـروعیت های  از 
عقالنـی نیـز برخـوردار باشـد. می تـوان اذعان 
نمـود کـه قطعـًا در پرتو دموکراسـی اسـت که 
حقـوق و آزادی هـای اساسـی و سیاسـی قابـل 

می گـردد.  تحقـق 
زوال مشـروعیِت رژیم هـای غیردموکراتیک 

و گـذار به دموکراسـی
مباحـث اساسـی در مورد گذار به دموکراسـی، 
بـودن  چندمرحله یـی  بـه  برمی گـردد 
حاکمیت هـای  زوال  نخسـت  گـذار؛  فراینـد 
گـذار  دوم  غیردموکراتیـک،  مطلق انگارانـۀ 
بـه دموکراسـی در جامعـه، و سـوم تحکیـم و 

آن. در  دموکراسـی  اسـتقرارِ 
موضـوع و سـوال اصلـی، مهـم و قابـِل بحـث 
ایـن اسـت کـه در کـدام زمینه هـا و شـرایط 
زوال و فروپاشـِی رژیـم غیردموکراتیـک منجر 

بـه گـذار بـه دموکراسـی می شـود؟
معاصـر  جوامـع  در  تحـول  و  تغییـر  تجربـۀ 
نشـان داده اسـت کـه هـر فروپاشـی و تحـول 
قـدرت در نظـام غیردموکراتیـک، همـواره بـه 
نفـع دموکراسـی رقـم نخورده و منجـر به گذار 
به دموکراسـی نشـده اسـت؛ بلکـه دیکتاتوری 
جدید به شـکل و شـیوۀ خشـن تر حاکم شـده 
عوامـل  و  زمینه هـا  بررسـی  بنابرایـن،  اسـت. 
فروپاشـِی رژیم هـای غیردموکراتیک و رسـیدن 
بـه دموکراسـی بـا ذکـر برخی از شـاخص های 

آن ضـروری بـه نظـر می رسـد. 

بحِث کوتاهی پیراموِن 
گذار به دموکراسی

محمدشکیب اندیشه



ــِخ هنــري  ــاخ مســیح نقطــۀ عطفــي  در تاری ــراي آئورب  ب
مطلــوِب  کمــاِل  حالي کــه  در  اســت.  مذهبــي  و 
ــال(  ــش خی ــِت آرام ــِش )حال ــِن عی ــیا« ام »اتاراکس
فلســفي ِ دوراِن باســتان؛ بي تفاوتــي ِ بردبارانــه در 
ــه  ــي را توصی ــیب هاي زنده گ ــراز و نش ــِل ف مقاب
ــا مي خواهــد  ــِک م ــک ی ــد، مســیحیت از ی مي کن
ــویم. او  ــر ش ــان درگی ــن جه ــا ای ــًا ب ــا عمیق ت
دقیقــًا مثــل پســِر خــدا خــود را بــه سرنوشــتي  
این جهانــي محکــوم کــرده بــود و مشــتاق 
بــود بــه رنجــي مخلوق گونــه گــردن گــذارد، 
ــار  ــا، کلنج ــخصي م ــي ِ ش ــن رو زنده گ از ای
ــه  ــا شــیطان، حــاال ب ــا ب ــن شــخصي ِ م رفت
ــل شــده  ــدي« تبدی »شــالودۀ حکــِم خداون
ــه  ــه ب ــاه توج ــه گن ــا ب ــي م ــت. آگاه اس
و  شــرارت ها  یگانۀ مــان،  خودهــاي 
مي کنــد.  بیش تــر  را  فضیلت هاي مــان 
در نتیجــه، جهــاِن مســیحیت سرشــار از 
روح هــاي متمایــز اســت؛ کــه هــر یــک 
ــا  ــد ی ــدا مي کن ــا راه به ســوي خــدا پی ی
ــي  ــالب دلیل ــن انق ــود. ای ــم راه مي ش گ
ــخصیت ها و  ــي ِ ش ــر گوناگون ــت ب اس
ــه در  ــته یي ک ــاي برجس خصوصیت ه

ــود.  ــان داده مي ش ــا« نش »کمدی
ــۀ  ــن پس زمین ــال ای ــه دنب ــاخ، ب آئورب
تاریخــي، در گام بعــد بــه تاثیــِر شــعِر 
ــر  ــو، ب ــیرین ن ــبِک ش ــال، س پروونس
مي پــردازد.  عشــق  از  دانتــه  درک 
حالي کــه  در  ایــن،  وجــود  بــا 
تروبادورهــا )شــاعراِن دوره گــرد( و 
ــاي  ــدِح خانم ه ــان در م طرف داران ش
مي خواننــد،  آواز  باریک انــدام 
ــس  ــِت محــِض بئاتری ــر واقعی ــه ب دانت
تمثیلــي  بئاتریــس  تاکیــد مي کــرد. 
ــول  ــت. در ط ــق نیس ــن و مغل ناروش
 Vitaایــن شــبه خاطرۀ زنده گــي ِ نــو
ــاده،  ــر( س ــد نث ــم )همانن Nuova، نظ
ــي  ــا حرارت ــق و روشــن اســت، و ب دقی
ــاي آن  ــس و معن ــۀ بئاتری ــور تجرب پرش
ــد  ــاخ مي گوی ــي رود. آئورب ــانه م را  نش
ــعرهاي  ــدام از ش ــر ک ــه ه ــر دانت از نظ
ــه  ــت، ک ــر اس ــک روي داد معتب ــه »ی اولی
بــا دنیانگــرِي  بــه شــکلي بي واســطه 
ــه  ــذرش عرض ــل و زودگ ــد، محتم بي مانن
ــۀ  ــعر از تجرب ــالوه، »ش ــه ع ــود.« ب مي ش
ــي  ــِد تجربه ی ــا ح ــذرد و ت ــخصي مي گ ش
ــوۀ  ــه جل ــا ب ــد... ت ــي گســترش مي یاب جهان
نامتغیــِر واقعیــت بــا ویژه گــي ِ فراگیــر و 
زمینــي بــدل  شــود و در آینــۀ نگاهــي الیــزال 

ــد.« ــدگار بمان مان
ــه  ــد ک ــده باش ــن ش ــد روش ــن بای ــاال ای ــا ح ت
آئوربــاخ، علي رغــم نثــِر ژرمنــي ِ انتزاعــي و 
پرشــور، صریــح و  تخصــِص تحکم آمیــزش، 
تــرِس  گاهــي  از  هــر  مي نویســد.  بي واســطه 
ــي  ــل زیبای ــش در مقاب ــرام خوی ــا احت ــه ب آمیخت
ــدرِت  ــخصیت ها، ق ــوِع ش ــه، تن ــردازي  ِ دانت تصویر پ
فهــِم و نبــوِغ هنري یــي را کــه قــادر اســت بــه دوزخ، 
ــد.  ــال مي کن ــد، برم ــجام بخش ــت انس ــرزخ و بهش ب
آئــور بــاخ، تنهــا پــس از اثبــاِت نبــوِغ ویــژۀ شــاعر، بقیــۀ 

کتابــش ـ نزدیــک بــه دو 
ــاص  ــا اختص ــودِ کمدی ــه خ ــي ـ را ب ــش پایان ــوم بخ س
مي دهــد؛ ابتــدا بــر موضــوع، ســپس بــر ســاختار و 
ــود. ــز مي ش ــا متمرک ــا و تصویره ــر صحنه ه ــرانجام ب س
ــي  ــعر را زمان ــه ش ــه دانت ــد ک ــادآوري مي کن ــاخ ی ــور ب آئ
ــش  ــرد و موقعیت ــرک ک ــس را ت ــه فلوران ــرد ک ــروع ک ش
ــه  ــي ِ فقیران ــک زنده گ ــد ی ــا ح ــا ت ــت آن ج ــزد حکوم ن
تنــزل یافــت. بــه نظــر آئــور بــاخ دانتــه بــا نوشــتن کمدیــا 
امــکان آن را یافــت تــا »بــا در نظــر گرفتــن روي دادهــاي 
تاریخــي، فایــق آمــدن بــر آن هــا و ســامان دادِن آن هــا در 
ذهنــش ناهم آهنگــي ِ سرنوشــت را تصحیــح و بــر آن 
ــدي ِ  ــه ســاختارِ شــعر و توان من ــد ک ــر چن ــد.« ه ــه کن غلب
ــدۀ  ــه  چکی ــه مثاب ــخصیِت ب ــش - ش ــخصیت هاي نمای ش
حیــاِت انســاني - بازتــاب تاثیــر تومــاس آکینــاس اســت. 
آکینــاس ســخت عقیــده داشــت کــه فردیــت و گوناگونــي 
ــه  ــا ک ــتند. از آن ج ــروري هس ــي ض ــۀ یزدان شناس از زاوی
ــده  ــده ش ــدا آفری ــي خ ــِر ذهن ــاي تصوی ــر مبن ــان ب جه
اســت، هیــچ یــک از مخلوقــاِت خــدا شــکِل خــدا نیســت. 
ــاخ مِي نویســد  ــور ب ــاز اســت. آئ ــه مجموعــۀ گونه هــا نی ب
ــي  ــک ویژه گ ــي از ی ــر روح ــاس ه ــي ِ آکین در روان شناس
ــب  ــماني کس ــکِل جس ــج ش ــت و به تدری ــوردار اس برخ

کــرده اســت:
ــار و تعدیــل  »سرشــِت پایــداري کــه جوهــر آدمــي را پرب
مي کنــد؛ و ایــن باقي مانــدۀ روح آدمــي از تاریــخ روح 
ــتاي   ــالِش اراده در راس ــش و ت ــر کن ــه ه ــرا ک ــت؛ چ اس
ــذارد، و  ــاي مي گ ــر ج ــود ب ــه مقصــود، ردي از خ ــل ب نی
ــه شــکِل جســماني  ــش ب ــق کنش های ــل روح از طری تعدی
ــي ِ  ــاس گوناگون ــرو آکین ــي ِ پی ــد. در روان شناس مي انجام
ــي ِ منش هــاي  ــر گوناگون شــکل جســماني دلیلــي اســت ب
ــد  ــن مي کن ــه تعیی ــن شــکِل جســماني اســت ک ــي. ای آدم
ــق  ــش را متحق ــر خوی ــه گوه ــي چه گون ــه انســان تجرب ک
ــر مناســبات  خواهــد کــرد. شــکل جســماني اســت کــه ب

بیــن روح و کنش هایــش پرتــو مي افکنــد.«
ــان  ــول زم ــا در ط ــود را تنه ــماني« خ ــکِل جس ــا »ش ام
آشــکار مي کنــد. در نتیجــه، صــرف نظــر از مرتبــت 
زمینــي ِ آدمــي، هرانســاني بایــد الزامــًا قهرمانــي دراماتیــک 

ــد. باش
بدین ترتیــب دانتــۀ زایــر جهــاِن پــس از حیــات، بــا 
ــک  ــر ی ــه ه ــود ک ــون رو در رو مي ش ــیاهي هاي گوناگ س
ــه  ــد ک ــي مي کن ــا ژســت و نگرشــي معرف خویشــتن را »ب
کلیــِت شــکِل جســماني ِ او را بــه تمامــي خالصــه مي کنــد 
و بــا وضــوح بــه نمایــش مي گــذارد.« اگرچــه ُحکــم ایــن 
ــه  ــن شــده )ب روح هــا پیشــاپیش صــادر و مکان شــان تعیی
جــز کســاني کــه از کــوهِ بــرزخ بــاال رفته انــد(، امــا آن هــا 
»از منــش زمیني شــان محــروم نیســتند. حتــا از منــِش 
ــظ  ــه حف ــود، بل ک ــته نمي ش ــا کاس ــي ِ آن ه ــي زمین تاریخ
مي شــود و بــا سرنوشــت نهایــي ِ آن هــا هم ســان.« آئوربــاخ 
ادامــه مي دهــد: »موقعیــت و طــرز تلقــي ِ روح هــا در جهــاِن 
دیگــر از هــر نظــر فــردي اســت و در راســتاي اعمــاِل و 
ــت  ــخن، »موقعی ــاه س ــن.« کوت ــر روي زمی ــا ب ــج آن ه رن
ــِت  ــدید و تثبی ــتمرار، تش ــا اس ــرت تنه ــن ارواح در آخ ای
ــا  ــت،« و حت ــن اس ــر روي زمی ــا ب ــِت آن ه ــي ِ موقعی قطع
ــخصي  ــژه و ش ــا وی ــت آن ه ــش و سرنوش ــه در من »آن چ

ــود.« ــظ مي ش ــل حف ــور کام ــت، به ط اس
بــراي نمونــه، مواجهــۀ دانتــه را بــا فاریناتــا دلــي اوبرتــي، 

رهبــِر جنــاِح گیبه لینــه در فلورانــس و یــا کاوالکانتــه 
کاوالکانتــي عضــِو ثروتمنــِد جنــاِح رقیــب در نظــر بگیرید؛ 
ــش  ــر و الحــاد آخــرت خوی ــاهِ کف ــِر گن ــه خاط ــر دو ب ه
ــاخ  ــور ب ــد. آئ ــپري مي کنن ــه س ــینه هاي ُگرگرفت ــا س را ب
ــل  ــه و تحلی ــه را تجزی ــن قطع ــت ای ــري به دق در تقلیدگ
ــاِن  ــراي اطرافی ــر ب ــوت  و تحقی ــا نخ ــا ب ــد. فارینات مي کن
ــِف  ــه کش ــا ب ــد و تنه ــخن مي  گوی ــش س ــي ِ خوی دوزخ
ــرف  ــس در ش ــه در فلوران ــت ک ــد اس ــزي عالقه من چی
ــا مالیمــت نشــان مي دهــد  ــي ب وقــوع اســت؛ و کاوالکانت
کــه چه قــدر دل تنــِگ لطافــِت نــور و مصاحبــِت پســرش، 
گوئیــدو کاوالکانتــي ِ شــاعِر بلنــدآوازه، اســت. گرچــه هــر 
ــد،  ــج مي برن ــابه رن ــاي  مش ــا از عذاب ه ــن روح ه دوي ای
ــل  ــت مث ــتند، درس ــرد هس ــه ف ــر ب ــر دو منحص ــي ه ول
هویــِت یکــۀ زمیني شــان. اعتبــارِ نمادیــِن احتمالــي ِ آن هــا، 
ــود. ــا نمي ش ــردي ِ آن ه ــت ف ــن خصوصی ــز جاي گزی هرگ

ــارۀ ســاختار شــعِر دانتــه، ســه  ــاخ، در فصلــي درب آئــور ب
نظــامِ زیربنایــي را از هــم تمیــز مي دهــد. دیــدگاهِ تالمــي، 
ــن  ــرۀ زمی ــي ک ــر مرکزبین ــي ب ــي مبتن ــناس یونان اخترش
ــه  ــه را توجی ــِن دانت ــاِن زیری ــي ِ جه ــِم کل ــم، نظ در عال
ــا  ــاي آســماني ِ بهشــت. ب ــرزخ و قلمروه ــوهِ ب ــد، ک مي کن
ــر  وجــود ایــن، نظــامِ طبقه بنــدي شــدۀ اخالقــي ِ حاکــم ب
ســه قلمــرو بــه طــور طبیعــي متفــاوت اســت: بنیــاد دوزخ 
ــب  ــاي مناس ــودني و کیفره ــاي نابخش ــر کنش ه ــي ب مبتن
ــودي  ــه ناب ــاز ب ــرزخ برحســِب نی ــه ب ــي ک اســت، در حال
و تقــاص، بــر مبنــاي کشــش هاي شــیطاني ِ متفــاوت 
»برحســِب  ارواح   بهشــت  در  اســت.  یافتــه  ســازمان 
خصلــِت نیــک و معقــول، عشــِق حقانــي و ســنجیده  
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ب ــاخ به دق ــد.« آئورب ــامان یافته ان س
ــي  ــي رود، ارواح ــر م ــه باالت ــه هرچ ــه »دانت ــردازد ک مي پ
کــه پدیــدار مي شــوند، همه گاني تــر و غیرشــخصي تر 
مي شــوند« )کــه تــا اندازه یــي به خاطــِر شــخصیت و 
فردیــِت چشــم گیِر دوزخیــان اســت(. در بهشــت، حالــِت 
اصلــي ِ موجــود رستگارشــده قــرار اســت بــا » درخشــِش 
ــاخ  ــن آئورب ــود ای ــا وج ــد.« ب ــر بدرخش ــا کم ت ــر ی بیش  ت
بــه صــورت هدف منــدي اشــاره مي کنــد کــه »کالم 
آن هــا حالت هــاي  آن هــا را در بــر مي گیــرد و حافــِظ 
ــته و  ــا زیس ــه در آن ه ــت ک ــي اس ــاِن زمیني ی ــِش انس من
هنــوز مي زیــد.« دومینیکــن ســن تومــاس، در یــک 
ابــرازِ عشــق فــوق بشــري ِ گویــا و اســتثنایي کــه در 
ــالح  ــژه، در به اصط ــت )به وی ــاري اس ــوت ج ــرو ملک قلم
ــاي  ــه معن ــدراِن کلیســا ب ــه پ بهشــِت خورشــید، آن جــا ک
ــد(، در  ــي مي رقصن ــر خوش حال ــه خاط ــه ب ــي ِ کلم واقع
ــي  ــد، در حال ــر مي ده ــیس آواز س ــن فرانس ــیِن س تحس
ــا تحســین  ــوره از دومینیــک ب کــه فرانسیســکن ســن بونت

ســخن مي گویــد.
ــه مــوازات ایــن نظام هــاي جســماني و اخالقــي،  دانتــه، ب
نظــامِ سیاســي ـ تاریخي یــي را بــه کار مي گیــرد کــه  مبتنــي 
ــر ایــن تصــور اســت کــه ســرزمیِن ُرم و امپراتــوري ِ ُرم  ب
ــرار  ــت ق ــن ماموری ــد. ای ــي دارن ــي ِ ویژه ی ــِت زمین ماموری

اســت کم وبیــش، آینــۀ این جهانــي ِ نظــِم الهــي 
باشــد. دریغــا کــه امپراتــوري ِ رم فروپاشــیده 
ــر  ــي ب ــه ُرم مبتن ــان ک اســت؛ در همــان زم
ــده و  ــیده ش ــاد کش ــه فس ــي ب منصــِب پاپ
ــاي  ــه ج ــرده و ب ــه ک ــوه خواري پیش رش
به دنبــال  حریصانــه  معنــوي،  قــدرت 
قــدرِت این جهانــي بــوده اســت. دور 
شــدن ایــن دو نهــاد از مقصــود و مــراد 
ــاره هاي دردآور و گاه  ــر اش ــدا بیان گ خ
و بــي گاهِ دانتــه دربــارۀ کلیســای معاصر 
ــتم  ــۀ هش ــاپ بونیفاچ ــه پ ــت. دانت اس
را روانــۀ دوزخ مي کنــد؛ در زمانــي 
ــت.  ــده اس ــرد زن ــن م ــوز ای ــه هن ک
ــام داري ِ  ــورد، او دوران زم ــک م در ی
ــه یــک »قحبــۀ ول« تشــبیه  پــاپ را ب
ــانه  ــن مایوس ــود ای ــا وج ــد. ب مي کن
ــت،  ــدوار اس ــا امی ــالِح کلیس ــه اص ب
از ایــن رو عالقــۀ وســواس گونه یي 
در  و  دارد  ایتالیایــي  سیاســِت  بــه 
رویــاي یــک ُرمِ ســکوالرِ نویــن 
ــد  ــن جاوی ــدي ِ نمادی ــت. همانن اس
شــهر بــا اجــِر جاودانــۀ بهشــت، 
اســت  ایــن  بیان گــر  هم چنیــن 
و  )جنــرال  کاتــوي  چــرا  کــه، 
جوان تــر،  ُرمــي(  سیاســت مدار 
ــاِن  ــه عــوِض قدیســي  مهــم، نگاهب ب
کاتــوي  او  اســت.  بــرزخ  دروازۀ 
تاریخــي اســت. آري، ولــي او در 
طــول زنده گــي اش از ُرم مراقبــت 
مي شــود  این جــا  در  پــس  کــرد؛ 
مقــام او را در جهــان آخــرت، بــه 
عنــواِن نگاهبــان و مراقــب، بــه خوبــي 

درک کــرد.
پایانــي  فصل هــاي  در  آئوربــاخ 
ــا و  ــي صحنه ه ــورد بعض ــش در م کتاب
ــد، و  ــعر بحــث مي کن شــخصیت هاي ش
بــار دیگــر تأکیــد مي کنــد کــه: »در اصــل 
خودنگاره هــا  از  طوالنــي  مجموعه یــي 

کامــل  و  روشــن  مجموعه یــي  اســت، 
ــر  ــه پیش ت ــي ک ــردان، مردان ــارۀ آن م درب

از این هــا مرده انــد، مردانــي کــه تحــِت 
ــز  ــاید هرگ ــا ش ــي زیســتند ی شــرایط متفاوت

ــب  ــه اغل ــم ک ــزي مي دانی ــا چی ــتند، م نزیس
ــزي  ــد، چی ــان مي مان ــا پنه ــن م ــا و از ذه از م

دربــارۀ خودمــان و یــا آن هایــي کــه مــا روزانــه 
بــا آن هــا در تماســیم: یعنــي معنــای  ســاده یي کــه 

ــدان نظــم  ــر کِل هســتي ِ آن هــا حاکــم اســت و ب ب
» مي بخشــد.
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ابوبکر صدیق
وزارت تجـارت و صنایـع در پیوند به مسـدود ماندن 
گـذرگاه تورخـم و سـپین بولدک می گوید کـه روابط 
اقتصادی افغانسـتان با کشـورهای منطقه سـبب شـده 

اسـت کـه دیگر متکی به پاکسـتان نباشـد. 

مسـووالن این وزارت، مسـدودماندن این دو گذرگاه  
را بیشـتر به ضرر تجـار پاکسـتانی می دانند.

مسـافر قوقندی، سـخنگوی وزارت تجارت و صنایع 
افغانسـتان در مصاحبه بـا روزنامۀ مانـدگار می گوید: 
دوسـال  در  افغانسـتان  صنایـع  و  تجـارت  وزارت 
گذشـته تالش کرده تا افغانسـتان را از وابسـته گی به 

یـک مسـیر مشـخص تجارتی نجـات دهد.
حاضـر  حـال  در  این کـه  بیـان  بـا  قوقنـدی  آقـای 
افغانسـتان تنهـا به پاکسـتان متکی نبوده و مسـیرهای 
تـازۀ تجارتی با کشـورهای منطقه ایجاد کرده اسـت، 
افزود: مسدودشـدن گـذرگاه تورخم و سـپین بولدک 
از طـرف پاکسـتان، دیگـر تأثیـر چندانـی بـر تجـار 
گذشـته  سـال های  در  چنانچـه  نـدارد.  افانسـتان 
مسـدودماندن راه هـا بـه تجـار ضربـه وارد می کـرد. 
بـه گفتـۀ او، تجـارت بـه اسـاس عرضـه و تقاضـا 
داشـته  وجـود  تقاضـا  وقتی کـه  می گیـرد،  صـورت 
باشـد، تجـار ملی از راه هـای بدیل بـرای فراهم کردن 
تقاضـای مـردم تـالش می کننـد کـه این سـهولت را 
دولت افغانسـتان از مسـیرهای مختلف با کشـورهای 

منطقـه بـرای تجـار ملـی ایجـاد کرده اسـت. 

سـخنگوی وزارت تجـارت خاطر نشـان کـرد که در 
دو سـال گذشـته راه های بدیـل تراتزیتـی مانند؛ بندر 
چابهـار، راه تجارتـی الجورد، راه تجارتی ازبیکسـتان 
سـازمان  در  افغانسـتان  عضویـت  و  افغانسـتان   -
تجارتـی جهانـی، متکـی بـودن افغانسـتان را از ایـن 

کشـور نجـات داده اسـت.
او گفـت کـه راهبـرد وزارت تجارت داشـتن روابطه 
حسـنه تجـاری بـا تمـام کشـورهای منطقـه و جهان 
اسـت کـه باعـث بهبـود اقتصـاد در آن کشـورها نیز 

می شـود.
آقـای قوقنـدی بیـان کـرد کـه تولیـدات داخلـی نیـز 
پاکسـتان  از  افغانسـتان  تـا وابسـته گی  باعـث شـده 

کاهـش یابـد.
او افـزود:  در حال حاضر بیالنس واردات و صادرات 
افغانسـتان بـه پاکسـتان نزدیـک به یک و نیـم میلیارد 
دالـر می رسـد کـه ۹ صد میلیـون واردات و بیشـتر از 
6 صـد میلیـون دالر صـادرات اسـت. وزارت تجارت 
تـالش می کنـد تـا بیالنـس واردات و صـادرات بـا 

کشـور پاکسـتان را یک برابر سـازد.
هم چنـان، احمـد فرهـاد مجیـدی عضـو کمیسـیون 
اقتصـاد ملی مجلس نماینده گان، با اشـاره به مسـدود 
طـرف  از  سـپین بولدک  و  تورخـم  گـذرگاه  مانـدن 
نظامیـان پاکسـتان می گویـد: قطـع روابـط اقتصـادی 
و اختالف هـای سیاسـی بارزگانـان هـردو کشـور را 

متضـرر می سـازد.

15درصـد  تنهـا  افغانسـتان  افـزود:  مجیـدی  آقـای 
صـادرات بـه پاکسـتان دارد، در حالـی واردات مـا 
بـه مراتـب بیشـتر نسـبت به صـادرات اسـت؛ بنـاً با 
افغانسـتان-  تجارتـی  گذرگاه هـای  شـدن  مسـدود 
پاکسـتان می شـود.  متوجـه  بیشـتر  پاکسـتان، ضـرر 
بـه گفتـۀ او، پـس از بحرانی شـدن اوضـاع در منطقه 
و حسـاس شـدن امریـکا در برابـر پاکسـتان به خاطر 
تمویـل تروریسـم، پاکسـتانی ها در تـالش پیداکـردن 

راه حـل به ایـن معضل هسـتند. 
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس نماینده گان 
بـا  کـه  می خواهنـد  پاکسـتانی ها  کـه  کـرد  بیـان 
اندکـی ضـرر اقتصـادی کـه از طریـق مسـدود کردن 
گذرگاه هـای تجارتـی متوجه شـان می شـود، بتواننـد 

منافـع بیشـتر سیاسـی را بـه دسـت بیاورنـد.
آقـای مجیـدی بـا بیـان این کـه دولـت افغانسـتان و 
سـکتور اقتصادی کشـور تا هنوز در عرصۀ سیاسـت 
اقتصـادی کشـور موفق عمـل نکرده انـد، افـزود: اما، 
سـکتور خصوصی کشـور با مشـکالت و چالش های 
زیـادی نگذاشـته اسـت تـا چرخـه اقتصادی کشـور 

متوقف شـود.
او گفـت کـه بـا ایجاد راه هـای تجارتی با کشـورهای 
منطقـه افغانسـتان از متکـی بـودن به پاکسـتان نجات 
یافتـه اسـت؛ امـا بـا آن هـم افغانسـتان نسـبت محاط 
بـودن به خشـکه نیاز بـه گذرگاه هـای پاکسـتان دارد 
و پاکسـتان مسـیر اسـتراتیژیک برای افغانسـتان است 
و بایـد این مشـکل از راه های دیپلوماسـی حل گردد.
او بیـان داشـت کـه در حـال حاضـر بیشـتر کاالهای 
تولیـدی پاکسـتان بـه افغانسـتان وارد می شـود کـه 
بـا مسدودشـدن گذرگاه هـای تجارتـی  افغانسـتان - 
پاکسـتان بیشـتر ضـرر متوجه تجـاری ملی پاکسـتان 

می شـود.
 مسـووالن اتاق هـای تجـارت و صنایـع کشـور نیـز 
مسـددو شـدن گـذرگاه  تورخـم و سـپین بولـدک را 

بیشـتر بـه ضـرر تجـار پاکسـتانی می داننـد.
گـذرگاه تورخـم و سـپین بولـدک میـان افغانسـتان- 
پاکسـتان، روز پنجشـنبه پس از انفجار در زیارت الل 
شـبهاز قلندر در ایالت سـند پاکسـتان که در آن بیش 
از 76 تن کشـته شـدند، از طرف نظامیان پاکسـتان به 

روی عابران مسـدود شد.
خـاک  از  تروریسـتان  کـه  اسـت  مدعـی  پاکسـتان 
افغانسـتان مـردم این کشـور را آماج قرار داده اسـت، 
چیـزی کـه دولـت افغانسـتان بـه شـدت آن را رد 

می کنـد. 

ــه د  ــي ت ــاوی جرمن ــې اداري پ ــي جرګ ــتان د ول د افغانس

جمهــور رئیــس غنــي ســفر بریالــی ګڼــي او وايــي، نړیوالــو 

تــه د افغانانــو دریــځ ښــه روښــانه شــوی دی.

ــه  ــي کنفرانــس څخــه د افغــان پــاوي ل ــه امنیت د مونشــن ل

راســتنېدو رسه ســم د افغانســتان د ولــي جرګــې اداري 

پــاوی پــه دغــه کنفرانــس کــې د جمهــور رئیــس غنــي وینــا 

ــويل. ــام وړ ب د پ

د  عرفــان  عرفان اللــه  منــي  دوهــم  جرګــې  ولــي  د 

یکشــنبې پــه ورځ وویــل، لــه دې املــه چــې جمهــور رئیــس 

ــه  ــم پیغامون ــه مه ــو ت ــه اړه نړیوال ــتونزو پ ــي س ــي د امنیت غن

ــي. ــم ګڼ ــفر مه ــويل دوی دا س رس

هغــه وايــي، د افغانســتان د جګــړې څخــه ځانګــړی تعریــف 

او دا چــې د ترورېــزم ځالــې چېرتــه او پــه وړانــدې یــې څنګه 

مبــارزه ويش د افغانانــو مهمــې اندېښــنې دي او ولســمرش پــه 

مونــش کنفرانــس کــې دا هــر څــه روښــانه کــړل.

نوموړي زیاته کړه:

"زمــوږ پــه انــد دا ســفر ځکــه مثبــت و چــې جمهــور رئیــس 

ــې  ــر نړیوال ــده ت ــوه ح ــر ی ــام ت ــت پیغ ــت او دول ــي د مل غن

ــر  ــزم پ ــد د ترورې ــوږ بای ــې م ــه دا چ ــاوه او هغ ــې ورس ټولن

ــه  ــو هغ ــر څ ــړو ت ــارزه وک ــه مب ــرکه توګ ــه مش ــدې پ وړان

ــې  ــړ ی ــر روزي او مات ــې ترهګ ــدل يش چ ــه وپېژن هېوادون

ــږو." ــک ودرې ــدې کل ــه وړان ــې پ ــا ی ــوي او بی ک

جمهــور رئیــس غنــي تېــره ورځ د مونشــن پــه امنیتــي 

کنفرانــس کــې وویــل چــې د مؤثــرې مبــارزې او د ترورېــزم 

ــې  ــه چ ــه هېوادون ــي ده هغ ــاره حتم ــوي لپ د ودې د مخنی

ترورېزم یــې د دولتــي سیاســت اهدافــو تــه د رســېدو وســیله 

ــد يش. ــې تجری ګرځول

کــه څــه هــم ښــاغيل غنــي د کــوم هېــواد نــوم وانه خیســت 

خــو پــه افغانســتان کــې د روانــې جګــړې پــه اړه یــې وویــل 

چــې دا د دوه دولتونــو تــر منــځ نــا اعــان شــوې جګــړه ده.

لــه دې وړانــدې بیــا ښــاغيل غنــي د اســیا زړه کنفرانــس کــې 

چــې پــه هندوســتان کــې جــوړ شــوی و د ورتــه موضــوع پــه 

اړه پــر پاکســتان مخامــخ انتقــاد کــړی و.

ــه میاشــت کــې جــوړ شــوي دې  ښــاغيل غنــي د لینــدۍ پ

ــزو  ــو دوه اړخی ــتان رسه د پراخ ــل د پاکس ــه ووی ــس ت کنفران

ــه نااعــان شــوې جګــړه چــې دغــه  متاســونو رسه رسه هغ

ــه ده بلکــې  ــوازې چــې ســړه شــوې ن ــل کــړې نه ی ــواد پی هې

ــوې ده. ــزه ش ال تې

د چــارو څېړونکــی یوســف امیــن ځاځــی هــم وايــي چــې 

ــه واضحــو  ــه پ ــو ت ــه دې ســفر کــی نړیوال ــاوي پ ــان پ افغ

ټکــو د پاکســتان د سیاســت پــه اړه معلومــات ورکــړي چــې 

د هغــه پــه وینــا تل یــې د افغانســتان د ناکامــه کېــدو پانونــه 

تنظیــم کــړي دي.

لــه دې رسه ښــاغلی ځاځــی وايــي چــې د افغانســتان د 

ــايي  ــه ښ ــې ت ــې ټولن ــته نړیوال ــدو وروس ــه اورې ــنو ل اندېښ

چــې د روانــې جګــړې پــه اړه خپــل تحلیــل هــم بــدل کــړي.

نوموړي زیاته کړه:

"د افغانانــو پیغــام، غــږ او ســتونزه بایــد واورېــدل يش چــې 

تل یــې د ثبــات لپــاره هڅــې کــړې دي، نــړۍ بایــد ال 

پاملرنــه ډېــره کــړي او د ســیمې وضعیــت هســې چــې اړتیــا 

ــړي." ــل ک ده تحلی

د مونشــن ۵۳ امنیتــي کنفرانــس چــې د جمعــې پــه ورځ پــه 

جرمنــي کــې جــوړ شــوی و په کــې د افغــان ولســمرش غنــي 

تــر څنــګ د دېرشــو څخــه د ډېــرو هېوادونــو مرشانــو او لــه 

اتیــاوو څخــه ډېــرو د دفــاع او بهرنیــو چــارو وزیرانــو ګــډون 

کــړی و.

لــه دې رسه د ارګ څخــه خپــره شــوې خربپاڼــه وايــي چــې 

جمهــور رئیــس غنــي د دې کنفرانــس پــه څنــډه کــې د 

ــا ډول د  ــه ج ــتازو رسه پ ــه اس ــو ل ــلو هېوادون ــااوخوا ش ش

ــړي. ــربې ک ــه اړه خ ــا پ ــو د پراختی ــزو اړیک دوه اړخی
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واکنشوزارتتجارتوصنایعبهمسدودماندنتورخموسپینبولدک:

دیگر متکی به پاکستان نیستیم
رییساجراییبهوزارتفوایدعامه:

به باز کردن راه های 
مواصالتی تمرکز کنید

غني مونشن کنفرانس کې د افغانستان دریځ روښانه کړ

داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
در نشستی با محمود بلیغ، وزیر فواید عامه، مشکالت سرک 
حلقوی بادغیس-هرات، سرک حلقوی کابل و مسدودشدن 
برف باری های  دلیل  به  را  مناطق  برخی  مواصالتی  راه های 

اخیر مورد بررسی قرار داد.
تا  داد  دستور  عامه  فواید  وزیر  به  هم چنان  اجرایی  رییس 
کابل  و  بادغیس-هرات  حلقوی  سرک های  کارِ  آغاز  برای 

اقدام کنند.
حلقوی  سرک  کار  که  گفت  بلغ  محمود  هم،  سویی  از 
بادغیس-هرات پنج سال قبل آغاز شده بود؛ اما به دلیل عدم 
تعهد شرکت ترکی، قرارداد فسخ گردید و پروژه به شرکت 

دیگری سپرده شد.
زودی  به   پروژه  این  کار  ادامۀ  دربارۀ  بلیغ،  آقای  گفتۀ  به 
یک جلسۀ مشترک میان وزارت فواید عامه، شرکت قرارداد 
کننده و کشور تمویل کننده برگزار می شود، تا بخش عمدۀ 

این سرک، در سال ۹6 قیرریزی شود.
آقای بلیغ دربارۀ سرک حلقوی کابل نیز گفت: برای ساختن 
دالر  میلیون   74 مبلغ   آسیایی  انکشاف  بانک  سرک،  این 

کمک کرده است و در سال آینده کار آن آغاز می گردد.
جاده  این  تصفیه سازی  درصد  هشتاد  افزود:  ادامه  در  او 

تکمیل شده  است.
وزیر فواید عامه در پیوند به مسدودشدن راه های مواصالتی 
و شاهراه های کشور اظهار داشت: کارمندان این وزارت با 
تا فردا تمام  امکانات موجود تالش دارند  از تمام  استفاده 

راه های مواصالتی را باز کنند.
حال  در  تا  سپرد  وظیفه  عامه  فواید  وزیر  به  عبداهلل  آقای 
از  جلوگیری  و  مواصالتی  راه های  بازکردن  برای  حاضر 
کابل- و  سالنگ  در شاهراه  های  ویژه  به   احتمالی  حوادث 

هرات تمرکز کنند.
رییس اجرایی تأکید کرد: وزارت فواید عامه در سال آینده 
برای بازسازی و ترمیم راه های تخریب شده نیز اقدام کند.
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بیل گیتس، بنیان گذار شرکت مایکروسافت در سخنرانی در کنفرانس امنیتی 
مونیخ نسبت به خطر استفاده از دانش مهندسی ژنتیک به عنوان یک سالح 

تروریستی ُهشدار داد.
بیل گیتس، در این سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی شهر مونیخ آلمان نسبت 
به خطر کشته شدن ده ها میلیون نفر از انسان ها توسط بیو تروریسم هشدار داد.

بیل گیتس که در طول 20 سال گذشته به تأمین یک کمپین جهانی بهداشت 
امنیت  میان  ارتباط  ما  داشت:  اظهار  پرداخته،  به همراه همسرش  و سالمت 
سالمت و امنیت بین الملل را نادیده می گیریم که این برای ما خطرناک است.

او اظهار داشت: ممکن است دفعۀ بعدی گسترش یک بیماری واگیردار ناشی 
از صفحۀ کامپیوتر یک تروریست باشد که می خواهد از دانش مهندسی ژنتیک 
برای تولید یک نسخۀ مصنوعی از ویروس آبله یا یک نسخۀ بسیار واگیردار 

و مرگبار از ویروس آنفوالنزا استفاده کند.
این در حالی است که آژانس های اطالعاتی امریکا و انگلیس اعالم کردند که 
گروه تروریستی داعش تالش می کند تا در پایگاه هایش در سوریه و عراق 
به  تهدید مربوط  آژانس ها  این  این حال،  با  تولید کند  بیولوژیک  سالح های 
این مسأله کم دانستند، زیرا تروریست ها برای این کار نیاز به افراد دانشمند، 
منطقه  سردرگمی  و  آشوب  از  دور  به  آرام  محیطی  و  خوب  البراتوارهای 

جنگی دارند.
بیل گیتس که نخستین حضورش در کنفرانس امنیتی مونیخ را در روز شنبه 
چه  و  طبیعت  ناگهانی  تغییر  مسأله  این  علت  چه  کرد:  تأکید  کرد،  تجربه 
پاتوژن  یک  می گویند،   اپیدمیولوژیست ها  اما  باشد،  تروریست  یک  اقدامات 
سرگردان در هوا که سرعت زیاد داشته باشد می تواند در کمتر از یکسال بیش 
از 30 میلیون نفر را بکشد و آنان همچنین می گویند، احتمال باالیی وجود دارد 
که جهان در طی 10 تا 15 سال آینده یک چنین شیوع بیماری را تجربه کند.

او افزود: شاید درک یک فاجعه در این ابعاد دشوار باشد، اما این اتفاق در 
از  بدخیم  بسیار  نسخه  در سال 1۹18 یک  افتاد.  نه چندان دوری  سال های 

ویروس آنفوالنزا بین 50 تا 100 میلیون نفر را در دنیا کشت.
قیامتی  این سناریوهای روز  ادامه داد: ممکن است فکر کنید که  بیل گیتس 
اما این حقیقت که در تاریخ معاصر جهان یک شیوع  چقدر واقعی هستند، 
آینده  در  که  کند  قانع  را  ما  اشتباه  به  نباید  نکرده  تجربه  را  مرگبار  بیماری 
نیز یک چنین اتفاقی نخواهد افتاد حتا اگر که شیوع بعدی بیماری در ابعاد 
به  مربوط  تبعات  ما  که  است  این  عاقالنه  اما  نباشد،  آنفوالنزای سال 1۹18 
آشوب اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده درصورتی که ویروسی مثل ابوال 

راهش را به مراکز شهرنشینی باز کند، در نظر بگیریم.
بیل گیتس خاطر نشان کرد: پیشرفت ها در بیو تکنولوژی، واکسن های جدید 
و داروها می تواند جلوی از کنترل خارج شدن بیماری های واگیردار را بگیرد.

بیل گیتس گفت: آماده شدن در مقابل یک بیماری واگیردار جهانی همان قدر 
مهم است که بازدارنده گی هسته یی و جلوگیری از یک فاجعۀ آب و هوایی 
مهم است. نوآوری،  همکاری و برنامه ریزی دقیق می تواند تا حد چشم گیری 

خطرات ناشی از هر یک از این تهدیدات را کاهش دهد.
او تصریح کرد: جامعۀ بین المللی باید همان طور که نظامیان را برای یک جنگ 

آماده می کنند خود را نیز برای شیوع بیماری های واگیردار آماده کنند.

وزیــر امــور خارجــۀ فرانســه گفــت کــه هرگونــه تــالش ایــاالت متحــده 
بــرای ایجــاد اختــالف میــان اروپایی هــا محکــوم بــه شکســت اســت.

ژان مــارک آیــرو، وزیــر امــور خارجــۀ فرانســه در گفت وگــو بــا 
روزنامــۀ ژورنــال دو دیمانــش دربــارۀ عــدم اتحــاد اروپایی هــا در 
ــکا  ــور امری ــپ، رییس جمه ــد ترام ــی دونال ــای جهان ــل دیدگاه ه مقاب
ــالت  ــل آن "حم ــده دلی ــت و عم ــر اس ــال تغیی ــرایط در ح ــت،  ش گف

ــت. ــه اروپاس ــکا ب ــوری امری ــرر" رییس جمه مک
آیــرو گفــت: شــرط می بنــدم کــه هرگونــه تــالش بــرای اختالف پراکنــی 
ــا ایــاالت  ــارۀ ب و حکومــت بــر اروپایی هــا کارآیــی نداشــته باشــد. درب
متحــده امریــکا هــم بایــد گفــت کــه آن هــا قطعــًا چنیــن ظرفیتــی ندارند 
ــد،  ــنهاد می ده ــش پیش ــه اعضای ــا ب ــۀ اروپ ــه اتحادی ــی ک ــه مزایای ک

جبــران کننــد.
ــارۀ  ــی را درب ــۀ خارج ــه مداخل ــه هیچ گون ــت، فرانس ــن گف او همچنی
ــه از  ــرد؛ چ ــی نمی پذی ــل و م ــاه ابری ــوری م ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــا. ــه امریکایی ه ــا و چ ــب روس ه جان
ــن  ــت ای ــن اس ــا ممک ــا و اظهارنظره ــی رویکرده ــت: "برخ ــرو گف آی
تصــور را بــه وجــود آورد کــه ایــاالت متحــدۀ امریــکا و روســیه 
ــیه نســبت  ــال، روس ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــا هس ــف اروپ ــتار تضعی خواس
ــاح راســت فرانســه و  ــه جن ــون، گزین ــل فرانســوا فی ــی مث ــه نامزدهای ب
ــد،  ــل می کن ــراز تمای ــه اب ــی فرانس ــت افراط ــر راس ــن، رهب ــن لوپ مارپ
امــا نامــزدی مســتقل و اروپاگرایــی مثــل امانوئــل ماکــرون بــا حمــالت 

ــود." ــه می ش ــایبری مواج س
مداخلــه در خــط مشــی  افــزود:  فرانســه  امــور خارجــه  وزیــر 
دموکراتیــک فرانســه غیرقابــل قبــول اســت. فرانســه ایــن را نمی پذیــرد. 
ــا  ــه آن ه ــی ب ــه انتخاب های ــد ک ــول نمی کنن ــن را قب ــه ای ــردم فرانس م

ــود. ــه ش دیکت

ــارم  ــروه چه ــتان در گ ــال افغانس ــر 23 س ــال زی ــی فوتب ــم مل تی
رقابت هــای مقدماتــی قهرمانــی آســیا قــرار گرفــت.

ــر  ــال حاض ــای فوتب ــدی تیم ه ــیا گروه بن ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــی  ــم مل ــه تی ــرد ک ــالم ک ــیا را اع ــال آس ــر 23 س ــی زی در قهرمان
فوتبــال امیــد افغانســتان در گــروه چهــارم بــا تیم هــای لبنــان، هنــد، 

ــه اســت. ــرار گرفت ــریالنکا ق ــگالدش و س بن
ــب  ــیا در غال ــرب آس ــرق و غ ــم از ش ــابقات، 42 تی ــن مس در ای
ــارات،  ــتان، ام ــورهای عربس ــد، کش ــرار دارن ــف ق ــروه مختل 10 گ
قطــر، فلســطین و قرقیزســتان بــرای میزبانــی ایــن مســابقات اعــالم 

آماده گــی کردنــد.
دورۀ گذشــته ایــن رقابت هــا طــوری بــود کــه مســابقات هــر گــروه 
ــا  ــن رقابت ه ــته ای ــد. در دوره گذش ــزار می ش ــور برگ ــک کش در ی
ــزار شــده  ــز برگ ــو 2016 نی ــک ری ــه المپی ــود ب ــه هــدف صع ــه ب ک
ــروه  ــم گ ــال ه ــران، عربســتان و نپ ــای ای ــا تیم ه ــود، افغانســتان ب ب
بــود کــه بــا کســب 2 شکســت، یــک تســاوی و یــک پیــروزی تیــم 

ســوم جــدول شــد.
تیم هــای صدرنشــین هــر گــروه در کنــار 5 تیــم خــوب دوم همــراه 
ــابقات را  ــن مس ــر در ای ــی حاض ــم نهای ــان 16 تی ــن میزب ــا چی ب

ــد داد. ــکیل خواهن تش

ــه  ــا وجــود بازگشــت تحســین برانگیزش ب ــزی کهکشــانی ها ب بال ول
میادیــن، هنــوز خــود را از نظــر جســمانی کامــاًل آمــاده نمی بینــد.

ــد  ــر رئال مادری ــر صف ــروزی 2 ب ــه شــنبه شــب در پی ــل ک گــرث بی
ــه  ــد ک ــه ثمــر رســاند، می گوی ــر اســپانیول گل دوم تیمــش را ب براب

هنــوز کامــاًل آمــاده نشــده و بــه اوج نرســیده اســت.
بیــل کــه بعــد از ســه مــاه دوری از میادیــن شــنبه شــب بــه عنــوان 
بازیکــن تعویضــی در 12 دقیقــۀ پایانــی بــه میــدان رفــت و بــا پاســی 
از ایســکو ُگل زنــی کــرد، در گفت و  گــو بــا شــبکۀ تلویزیونــی 
باشــگاه رئال مادریــد اظهــار داشــت: چنــد هفتــه دیگــر طــول 
ــه  ــد از س ــاال بع ــم. ح ــل برس ــی کام ــرز آماده گ ــه م ــا ب ــد ت می کش
مــاه تــالش و تمریــن در دوره ریــکاوری ام، احســاس بســیار خوبــی 
دارم و خوش حالــم کــه بــا زدن گل در پیــروزی تیمــم ســهیم شــدم.
او ادامــه داد: دور بــودن بــرای چنیــن مــدت طوالنــی ســخت بــود، 
امــا تیــم در ایــن مــدت کــه مــن نبــودم هــم بازهایــش را می بــرد و 
ــم و  ــام را ببری ــر دو ج ــم ه ــز اســت. می خواهی ــن چی ــن مهم تری ای

ــه تیــم کمــک کنــم. مــن هــم می خواهــم ب
ــدو  ــه از او در ب ــش ک ــواداران تیم ــد از ه ــاله رئال مادری ــال 27 س ب
بازگشــتش بــه میادیــن اســتقبال گرمــی بــه عمــل آوردنــد هم تشــکر 
کــرد و گفــت: هــواداران بــاور نکردنــی بوده انــد. آنــان مــرا حمایــت 
ــه خــودم حــس  ــان را نســبت ب ــه آن ــد و مــن عالق و تشــویق کردن

کــردم.

ُهشـدار بیل گیـتس 
از "بیـو تروریسم"

ُهشدار فرانسه به امریکا 
نسبت به تضعیف اروپا

امیدهای افغانستان در گروه 

چهارم قهرمانی آسیا قرار گرفتند

بیل:

چند هفته دیگر طول می کشد 
صددرصد آماده شوم

روح اهلل یوسف زاده

ـــوۀ  ـــنی، از نح ـــیعه و س ـــاِن ش ـــراق می ـــالف و افت اخت
ــود  ــروع می شـ ــوزاد شـ ــوِش نـ ــن در گـ اذان گفتـ
ــد.  ــه می  یابـ ــت ادامـ ــِن میّـ ــیوۀ کفن ودفـ ــا شـ و تـ
ـــان  ـــه دیوارم ـــوار ب ـــجِد دی ـــالی مس ـــدا از م ـــه خ ـــرم ب ـــاه می ب پن
کـــه در کلـــۀ ســـحر بـــا اســـتفاده از هـــر دو نیم کـــرۀ مغـــزش 
ـــورد  ـــارۀ م ـــب درب ـــداِی مهی ـــا ص ـــا ب ـــود ت ـــاده ب ـــت افت به صراف

ـــد.  ـــخنرانی   کن ـــو س ـــا در وض ـــِح پ ـــا مس ـــتن ی ـــِی شس اختالف
او بـــه زعـــم خویـــش، بـــا دالیـــِل قـــوی و معنـــوی و از روی 
ـــان  ـــتن پاهای ش ـــر شس ـــنن را به خاط ـــل تس ـــنت، اه ـــاب و س کت
ــا  ــِح پـ ــر مسـ ــیع را به خاطـ ــل تشـ ــد و اهـ ــو، تمجیـ در وضـ
ـــیعیان را  ـــد، ش ـــاتی ش ـــه احساس ـــم ک ـــی ه ـــرد و گاه ـــت ک مذم
»رافضـــی« و »ظالم«هایـــی خوانـــد کـــه اعمـــال و عبادات شـــان 

مـــورد قبـــول پـــروردگار قـــرار نمی گیـــرد.
شـــنیدن ایـــن حرف هـــا آن هـــم در غـــرِب کابـــل کـــه محـــل 
ســـکونِت بی شـــمار شـــیعه اســـت، چنـــان ذهنـــم را مشـــوش 
ســـاخت کـــه از صبـــِح علی الطلـــوع تـــا همیـــن یـــک ســـاعت 
پیـــش ]هنـــگام نوشـــتن ایـــن یادداشـــت[، فقـــط زیـــر لحـــاف 
ـــواب  ـــم خ ـــم ه ـــک چش ـــدم و ی ـــو ش ـــه آن پهل ـــو ب ـــن پهل از ای

ـــم. نرفت
 وقتـــی ایـــن مـــالِی شـــیردل در کابـــل کـــه جمعیتـــی بـــزرگ 
از شـــیعیاِن افغانســـتان را در خـــود جـــای داده، چنیـــن افاضـــه 
می کنـــد، مســـلم اســـت ســـایر همگنانـــش در هلمنـــد و زابـــل 
ـــود  ـــِر خ ـــا غی ـــاد ب ـــوای جه ـــیر برکشـــند و فت ـــد شمش می توانن

ـــد. ـــادر کنن را ص
 گویـــی همـــۀ هم وغـــِم ایـــن جماعـــِت ســـبک مغز امـــا 
ــوی  ــان جـ ــکار گندیدۀ شـ ــا افـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ پُرمدعـ
ـــزا  ـــه ع ـــردم را ب ـــد و م ـــه راه اندازن ـــان ب ـــه و خیاب ـــون در کوچ خ

ــد. ــا کننـ ــان را ارضـ ــانند و رواِن رنجورشـ بنشـ
ـــه  ـــون آن چ ـــد، چ ـــر کنن ـــور« را تکفی ـــا »منص ـــد این ه ـــق دارن  ح
ـــن  ـــده عی ـــن ع ـــر ای ـــد، از نظ ـــتی« می خوان ـــر تروریس را او »فک
ـــد  ـــازه می ده ـــا اج ـــه آن ه ـــه ب ـــی ک ـــان دیانت ـــت؛ هم ـــت« اس »دیان
در بـــوق ســـحر، در همســـایه گی شـــیعیان بـــه آن هـــا فحـــش 
دهنـــد و بـــرای هالکـــِت یهـــود و نصـــارا و کفـــار و مشـــرکین 
و روافـــض و منافقیـــن و بـــه عبارتـــی، بـــرای هالکـــِت تمـــام 

ـــد. ـــا کنن ـــریت دع بش
ــد،  ــور دروغ می گویـ ــد منصـ ــد و بگوینـ ــم بیاینـ ــاال بازهـ  حـ
ـــغ  ـــر مبل ـــا، یک س ـــالمی م ـــت اس ـــون ثقاف ـــاجد و مضم ـــر مس منب
ـــر از  ـــس غی ـــت و هرک ـــدی اس ـــِت محم ـــالمی و رحم ـــِت اس رأف
ـــت! ـــور اس ـــنِگ گ ـــق س ـــزدور و الی ـــد و م ـــد، مرت ـــا کنـ ـــن ادع ای

حسیب معترف

در یک ونیـــم دهـــۀ گذشـــته در افغانســـتان، 
نه تنهـــا »گفتمـــان سیاســـی« دســـتخوش تغییـــر 
ــر  ــاهد تغییـ ــا هـــم شـ ــه در چهره هـ ــد، بلکـ نشـ
نمی باشـــیم. نقش آفرینـــان فعلـــی عرصـــۀ سیاســـت کشـــور، 
ـــش  ـــر نق ـــۀ اخی ـــه ده ـــل در س ـــه حداق ـــتند ک ـــی هس همان های
داشـــتند. مـــا شـــاهد ظهـــور نســـل جدیـــدی از رهبـــران سیاســـی 
نیســـتیم. نـــه احـــزاب سیاســـی جهـــادی و نـــه  هـــم آن هایـــی کـــه 
ــورم  ــه و پالت فـ ــک در برنامـ ــته اند، هیچ یـ ــرب برگشـ از غـ
ـــد را  ـــل جدی ـــه نس ـــی ب ـــت سیاس ـــال زعام ـــوع انتق ـــود موض خ
ـــلی از  ـــت نس ـــون در دس ـــور اکن ـــی کش ـــۀ سیاس ـــد. عرص ندارن
ـــن  ـــد در ای ـــل جدی ـــور نس ـــرار دارد. حض ـــراد ق ـــن ترین اف مس
میـــان، بســـیار انـــدک و ســـمبولیک اســـت. رهبـــران سیاســـی ایـــن 
ـــک  ـــه آخـــر خـــط نزدی ـــا ب ـــه آن ه ـــد ک ـــد بپذیرن ـــت را بای حقیق
ــد،  ــران جدیـ ــه  رهبـ ــال قـــدرت بـ ــوع انتقـ ــده اند. موضـ شـ
یـــک ضـــرورت حیاتـــی و یـــک امـــر اجتناب ناپذیـــر اســـت 
کـــه زمینـــۀ ابقـــا و تـــداوم جریان هـــای سیاســـی را فراهـــم 
می ســـازد. احـــزاب و جریان هایـــی سیاســـی کـــه همچنـــان 
ــی  ــد، راهـ ــه دهنـ ــان ادامـ ــات سیاسی شـ ــد به حیـ می خواهنـ
ــۀ  ــد در عرصـ ــل جدیـ ــور نسـ ــه حضـ ــز این کـ ــد جـ ندارنـ
سیاســـی را تشـــویق، ترغیـــب و زمینه ســـازی کننـــد. آن هـــا 
بایـــد در رویکـــرد و دیدگاه های شـــان تغییـــرات اساســـی 
ـــا تمثیـــل و تطبیـــق دموکراســـی درون ســـاختاری،  وارد کننـــد و ب
میکانیســـم هایی واضـــح و مســـتمر را بـــرای بـــاال آمـــدن و 
چهره شـــدن رهبـــران جـــوان از بطـــن ایـــن ایـــن ســـاختار، 
روی دســـت بگیرنـــد. احـــزاب و جریان هایـــی سیاســـی کـــه 
ـــد  ـــران جدی ـــور رهب ـــد و ظه ـــده می گیرن ـــد را نادی ـــل جدی نس

را انـــکار می کننـــد، محکـــوم به شکســـت و فنـــا هســـتند.
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مســدود بــودن دروازه هــای ســرحدی پاکســتان بــا 
افغانســتان در ســه روز گذشــته باعــث شــده کــه 
صدهــا تــن در ولســوالی ســپین بولــدگ والیــت 
قندهــار منتظــر بماننــد. شــماری از مریضــان نیــز 

در جمــع ایــن افرادنــد.
پــس از وقــوع یــک انفجــار انتحــاری در زیارتــگاه 
ــدر« در  ــهبار قلن ــل ش ــه »لع ــوم ب ــان موس صوفی
ــا  ــه ج ــته ب ــه 88 کش ــتان ک ــند پاکس ــت س ایال
گذاشــت، پاکســتان مرزهــای خــود بــا افغانســتان 
افغانســتان  مقام هــای  از  و  کــرد  مســدود  را 
ــای  ــه ادع ــه ب ــیانی ک ــه شورش ــه علی خواســت ک
اســالم آبــاد در افغانســتان مخفــی شــده انــد، وارد 

ــردد. ــل گ عم
روزانــه هــزاران تــن بــرای تجــارت، بازدیــد 
از وابســتگان و یــا هــم بــه مقصــد تــداوی 
از گذرگاه هــای مــرزی چمــن و تورخــم بــه 
پاکســتان رفــت و آمــد می کننــد. بــه دلیــل 
ــافر  ــا مس ــرزی، صده ــذرگاه م ــودن گ ــدود ب مس
و همچنیــن موترهــای حامــل امــوال تجارتــی در 
منطقــه مــرزی ویــش در ولســوالی ســپین بولــدگ 

ــد. ــده ان ــل مان ــار معط ــت قنده والی
برعــالوه تاجــران، بســیاری از مــردم خصوصــَا از 
والیت هــای قندهــار، هلمنــد، زابــل، ارزگان و 
دیگــر مناطــق افغانســتان مریضــان خــود را بــرای 

ــد. ــتان می برن ــه پاکس ــداوی ب ت
کریــم اهلل، یــک تــن از ایــن مســافران بــه دویچــه 
ــت.  ــد اس ــش راه بن ــا در وی ــت: »اینج ــه گف ول
ــا هســتند. گــذاره کــردن  مریضــان هــم همــراه م
اســت.  بســیار ســخت  اینجــا  در هوتل هــای 
قیمتــی هــم زیــاد اســت. ســابق کرایــه اتاق هــای 
هوتــل 500 و 800 افغانــی بــود، حــاال بــه 1200 

ــت.« ــیده اس ــی رس و 1500 افغان
ایــن مســافران شــکایت می کننــد کــه از روی 

پاکســتان  بــه  بــه ســفر  مجبوریــت تصمیــم 
گرفتــه انــد و کاری بــه مســایل سیاســی ندارنــد. 
مریــض داران از بدتــر شــدن صحــت مریــض 

ــد. ــان نگرانن ش
مریضــدار  مســافر  یــک  اســماعیل،  محمــد 
ــت  ــن اس ــراه م ــا هم ــادر کالن م ــد: »م می گوی
ــد اســت  ــه راه بن ــه روز اســت ک ــَا دو س و تقریب
ــه عــذاب اســت. اگــر راه  و مریــض مــا بســیار ب
ــا  ــا جــان بدهــد. م ــاز نشــود، شــاید مریــض م ب
ــا  ــد. م ــاز کن ــه راه را ب ــم ک ــت می خواهی از دول
پــول زیــاد نداریــم. پولــی کــه بــرای دوا و تــداوی 
ــم و  ــرف کردی ــا مص ــم در هوتل ه ــه بودی گرفت
حــاال نــه پولــی بــرای برگشــتن داریــم و نــه بــرای 

ــا.« ــدن در اینج مان
افغانســتان  بــا  گذرگاه هــای مــرزی پاکســتان 
ــود شــدن مناســبات دو  ــا تنــش آل ــار ب ــن ب چندی
ــته وزارت  ــد. روز گذش ــده ان ــدود ش ــور مس کش
ــل را  ــتان در کاب ــفیر پاکس ــتان س ــه افغانس خارج

احضــار کــرده و خواســتار بازگشــایی ایــن مرزهــا 
شــده اســت.

محمــد علــی داوری، کمیســار پولیــس ســرحدی 
ــه گفــت: »مــن خــودم  ــه دویچــه ول افغانســتان ب
در بولــدگ هســتم. بســیاری مســافران اینجــا گیــر 
مانــده انــد کــه اکثرشــان مریــض هســتند کــه بــه 
هــدف تــداوی عــازم پاکســتان بودنــد. این هــا در 
ــد.  ــپری می کنن ــا شــب و روز خــود را س هوتل ه
مــا بــا جانــب پاکســتان صحبــت کــرده ایــم. آن هــا 
ــی  ــاد هدایت ــا حــاال از اســالم آب ــه ت ــد ک می گوین

بــرای بازگشــایی مــرز دریافــت نکــرده انــد.«
در همیــن حــال، مســووالن حقــوق بشــر و 
ــار از  ــت قنده ــی در والی ــه مدن ــدگان جامع نماین
دولــت خواســته انــد کــه بــرای حــل مشــکل ایــن 
ــه  ــود. ب ــه کار ش ــت ب ــده دس ــر مان ــافران گی مس
ــه  ــوده بلک ــت نب ــا تروریس ــا، افغان ه ــه آن ه گفت

ــتند. ــم هس ــی تروریس قربان

پولیــس شــاهراه کندهــار-ارزگان در اعتــراض بــه 
ــی  ــته های امنیت ــان، پوس ــدن معاش ش پرداخت نش
ــر  ــال حاض ــرده و در ح ــا ک ــاهراه را ره ــن ش ای

ایــن مســیر بــه روی ترافیــک مســدود اســت.
دوســت محمــد نایــاب، ســخنگوی والــی ارزگان 
گفتــه اســت، مــدت 3 روز می شــود کــه پولیــس 
ــی را  ــته های امنیت ــار-ارزگان پوس ــاهراه کنده ش

ــه شــهر ترینکــوت برگشــته اند. ــرده و ب ــا ک ره

ــه  ــه ب ــت ک ــس ارزگان نیس ــا پولی ــت، تنه او گف
دلیــل پرداخت نشــدن معــاش  از وظایــف خویــش 
نیــز  در  کندهــار  پولیــس  کشــیده اند،  دســت 

ــد. ــام داده ان ــدام را انج ــن اق همی
ــوط  ــس مرب ــه پولی ــان داشــت ک ــاب بی ــای نای آق
والیــت ارزگان در مســیر شــاهراه کندهــار-ارزگان 
کــه شــمار آن هــا بــه 40 نفــر می رســد، 4 پوســته 
ــت  ــن والی ــز ای ــه مرک ــی را رهــا کــرده و  ب امنیت

برگشــته اند.
بــه گفتــۀ ســخنگ.ی والــی ارزگان، پولیــس 
در  شــاه ولی کوت  ولســوالی  در  کندهــار 
وظایــف  از  نیــز  شــاهراه  همیــن  مربوطــات 

کشــیده اند. دســت  خویــش 
شــاهراه کندهــار-ارزگان 150 کیلومتــر طــول دارد 
ــته  ــاه گذش ــان ۹ م ــا در جری ــق گزارش ه ــه طب ک
دوبــار بــه مــدت 3 مــاه بــه روی ترافیــک مســدود 

بــوده اســت.
ــاهراه،  ــس ش ــا پولی ــت، نه تنه ــاب گف ــای نای آق
بلکــه در ســطح کل ارزگان، پولیــس معــاش خــود 
را نگرفتــه اســت. ایــن مقــام والیــت ارزگان 
می گویــد کــه پولیــس والیــت ارزگان، 4 مــاه 
ــت. ــه اس ــود را نگرفت ــاش خ ــه مع ــود ک می ش

او اظهــار داشــت کــه بــه دلیــل مشــکل در رهبری 
ــاش  ــت، مشــکل پرداخــت مع ــن والی ــس ای پولی
در ایــن والیــت وجــود دارد. نایــاب تصریــح 
ــن  ــه ای ــدان امنی ــه قومان ــود ک ــار می ش ــرد: 7 ب ک
والیــت تبدیــل شــده و مشــکل در صــف پولیــس 

ایــن والیــت پیــش آمــده اســت.
امــا قوماندانــی امنیــه ارزگان گفتــه اســت کــه بــه 
ــس  ــاش پولی ــی، مع ــال مال ــام شــدن س ــل تم دلی

ــده اســت. باقــی مان
ــا  ــه تالش ه ــد ک ــاب می گوی ــد نای ــت محم دوس
جریــان دارد تــا ایــن مشــکل حــل شــود، شــاهراه 
بــه روی ترافیــک بــاز شــود و پولیــس دوبــاره بــه 

ــد. ــان برگردن وظایف ش

صدها مسافر در سپین  بولدک گیر ماندند

پولیس شاهراه کندهار-ارزگان پوسته های شان را رها کردند

باشندهگانمشرقی:

توافق نامۀ امنیتی 
کابل-واشنگتن باید تطبیق گردد

شـماری از باشـنده گان والیت هـای مشـرقی کشـور می گوینـد که بر 
بنیـاد توافق نامـۀ امنیتـی کابل-واشـنگتن، امریـکا بایـد موضـع خود 
را در قبـال راکت پرانی هـای مـرزی پاکسـتان اعـالم کـرده و بـه این 

تجـاوز پاکسـتان واکنش نشـان دهد.
آنکـه  بـا  می گوینـد،  کشـور  مشـرقی  والیت هـای  باشـنده گان 
افغانسـتان بـا امریـکا توافق نامـه امنیتـی را امضـا کرده انـد، ولـی بـا 
آن هـم نیروهـای امریکایی در کشـور بـرای متوقف سـاختن حمالت 
راکتـی تـازۀ پاکسـتان بـر مناطـق شـرقی کشـور اقدامـی نکرده انـد.
از  بـر بخش هـای شـرقی کشـور پـس  پاکسـتان  حمـالت راکتـی 
حمـالت اخیر انتحاری در الهور و سـند، از سـر گرفته شـده اسـت 
و نظامیـان پاکسـتان از سـه روز بـه ایـن طـرف صدهـا راکـت را به 

خـاک افغانسـتان شـلیک کرده انـد.
در نتیجـۀ ایـن حمـالت، شـماری از خانواده ها در ولسـوالی لعل پور 
ننگرهـار و بخش هـای دیگر شـرقی کشـور بی جا شـده و شـش نفر 

در ننگرهـار و کنـر نیز کشـته و زخمی شـده اند.
عطـااهلل حیـران یکی از باشـنده گان کنـر می گوید، نظامیان پاکسـتانی 
روز گذشـته 200 راکت را بر ولسـوالی سـرکانوی والیت کنر پرتاب 
کرده انـد؛ دولـت افغانسـتان تا هنـوز هیچ کاری بـرای متوقف کردن و 

یـا پاسـخ بالمثل انجام نداده اسـت.
آقـای حیـران بـا انتقـاد از حکومـت و نظامیـان امریکایی در کشـور 
گفـت: "پیمـان امنیتـی بـا امریـکا بـه چـه معنـا اسـت کـه نظامیـان 
امریکایـی بـرای توقـف حمـالت راکتـی نظامیـان پاکسـتانی کاری 
نمی کنـد و یـا عمـل باالمثـل انجـام نمی دهـد؛ توقع ما این اسـت که 
بـر بنیـاد توافق نامـۀ امنیتـی کابل-واشـنگتن، نظامیـان امریکایی باید 

در برابـر ایـن حمـالت متجاوزانـه نظامیـان پاکسـتانی اقـدام کند".
هـرگاه  کـه  اسـت  آمـده  کابل-واشـنگتن،  امنیتـی  توافق نامـۀ  در 
افغانسـتان از سـوی کشـوری مـورد تجـاوز قـرار گیـرد، امریـکا و 

افغانسـتان بـه مشـوره هـم وارد عمـل خواهنـد شـد.
امـا عطـااهلل حیران می گویـد که اگر نیروهـای امنیتی افغانسـتان توان 
مقابلـه بـا نظامیـان پاکسـتانی را ندارند، بایـد حکومت افغانسـتان از 
نیروهـای امریکایـی بخواهـد و بـر آنان فشـار وارد کند تـا در مقابل 

تجـاوز راکتی پاکسـتان وارد عمل شـوند.
شـیرآغا محمـدی یکـی از باشـنده گان ننگرهـار می گویـد: "مـردم 
مناطق شـرقی کشـور در نتیجۀ حمالت راکتی پاکسـتان با مشـکالت 
زیـادی مواجـه شـده اند و دولـت افغانسـتان بـه همـکاری نیروهای 
امریکایـی در کشـور بایـد وارد عمـل شـده و از ادامـه ایـن حمالت 

کنند". جلوگیـری 
آقـای محمـدی افـزود، اگـر حکومـت کاری بـرای متوقف سـاختن 
حمـالت راکتی پاکسـتان انجـام ندهد، بسـیاری مـردم مناطق مرزی 

کشـور مجبـور بـه تـرک خانه های خـود خواهند شـد.
نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان تـا هنـوز در مورد حمـالت اخیر 
راکتـی نظامیـان پاکسـتانی در کشـور واکنشـی نشـان نداده انـد؛ امـا 
عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایـی حکومت وحـدت ملی اعـالم کرده 
اسـت کـه تالش هـای سیاسـی بـرای متوقف کـردن ایـن حمـالت 

آغاز شـده اسـت.
منتظـر  کـه  کـرد  اعـالم  گذشـته  روز  نیـز  ملـی  دفـاع  وزارت 
متوقف کـردن ایـن حمـالت از طریـق گفتگوهـای سیاسـی اسـت و 
اگـر گفتگوهـا جـواب ندهـد، نیروهـای امنیتـی و دفاع کشـور آماده 

می باشـند. پاسـخ دهی 
دیـروز نیـز مقام هـای ارشـد نظامـی کشـور شـامل قدم شـاه شـهیم 
رییـس سـتاد ارتـش، جنـرال عبدالرحمـان رحمـان، معیـن امنیتـی 
وزارت داخلـه و ادیـب فهیـم معـاون اول ریاسـت امنیـت ملی برای 

بررسـی حمـالت راکتـی پاکسـتان بـه ننگرهـار رفته انـد.
براسـاس گزارش هـا، نظامیان پاکسـتانی از روز جمعه تـا اکنون بیش 
از 400 راکـت را به سـمت مناطق مرزی افغانسـتان پرتـاب کرده اند.
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