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اقدام عجوالنه حکومت
 در تدوین قانون جدید معادن قابل قبول نیست”

معـاون اول مجلـس نماینـدگان رییـس جمهـور را بـه 
دامـن زدن بـه تعصبـات قومـی متهم کـرده و می گوید 

کـه آقـای غنـی در پی تجزیه کشـور اسـت.

معـاون اول مجلـس نماینـده گان رییـس جمهـور را به 
دامـن زدن بـه تعصبـات قومـی متهم کـرده و می گوید 

کـه آقـای غنـی در پی تجزیه کشـور اسـت.

همایـون همایـون معـاون اول مجلـس نماینـده گان در 
نشسـت دیـروز دوشـنبه مجلـس گفـت: »تعصـب و 
دامـن زدن بـه تعصبـات قومی، نقـض قانون اساسـی، 
بـه جنـگ انداختـن مـردم، و تبعیـد جنـرال پالیسـی و 

سیاسـت حکومـت اسـت.«
آقـای همایـون افـزود، حکومـت بـا مشـکلی کـه در 
والیت هـای شـمالی میـان اقـوام ایجاد کرده، کشـور را 
بـه طـرف تجزیه می کشـاند، ولـی »ما به هیـچ کس به 
شـمول اشـرف غنی اجـازه نمی دهـم که بـا دامن زدن 

بـه تعصبـات قومـی کشـور را به تجزیـه ببرد.«
او افـزود که پس از ایجاد مشـکالت در شـمال کشـور 
باربـار بـا بـزرگان ترک تبـاران ارتبـاط برقـرار کـرده و 
گفتـه اسـت کـه عملکـرد رییس جمهـور را بـه عنوان 

عملکـرد قـوم پشـتون علیـه ترک تبـاران نپندارند.
بـه گفتـه او، اشـرف غنـی نماینـده پشـتون ها نیسـت 
و کسـانی کـه دسـت بـه نفـاق قومـی مـی زننـد افراد 
نـاکام هسـتند. او با تاکیـد گفت: »برای حکومت شـرم 
اسـت کـه خالف قانون، یک ونیم سـال معـاون اول را 
تبعیـد کـرد ولی روز گذشـته بـه پذیرایی او بـه میدان 

هوایـی رفت.«

معـاون اول مجلـس خاطـر نشـان کـرد کـه در نتیجـه 
سیاسـت متعصبانه آقـای غنی، تلفات نیروهـای امنیتی 
روزانـه بـه 300 نفر رسـیده اسـت، ولی این افـراد تنها 
بـه یک قـوم مربوط نیسـتند بل بـه تمام اقوام بسـتگی 

دارند.
از سـوی دیگـر، نصـر اهلل صادقـی زاده نیلـی نماینـده 
بیـان داشـت کـه سیاسـت های  نیـز  مـردم دایکنـدی 
غلـط رهبـری حکومـت و نهادهـای امنیتی هـر روز از 
نیروهـای امنیتـی و مـردم افغانسـتان قربانـی می گیـرد.
آقـای نیلـی گفـت: »در دو شـب گذشـته ده هـا تـن از 
نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی هـای کجـران و پاتـوی 
والیـت دایکنـدی کشـته شـدند؛ مـردم در برابـر خون 
اگـر  تواننـد؛  نمـی  بـوده  تفـاوت  بـی  فرزندان شـان 
حکومـت از حمالت طالبان باالی پوسـته هـای امنیتی 
در ایـن والیـت جلوگیـری نکنـد، جنـگ در دایکندی 

تبدیـل بـه جنـگ قومـی و مذهبـی خواهد شـد.«

او هشـدار داد کـه اگـر حکومـت بـه وضعیـت امنیتی 
دایکنـدی توجـه نکنـد، جنگ شـکل دیگـر را به خود 

گرفتـه و ایـن برای کشـور فاجعه اسـت.

نظــارت  شــبکه  مســووالن 
از محیــط زیســت و منابــع 
ــدام  ــه اق ــه ک ــی از آنچ طبیع
عجوالنــه  و  جانبــه  یــک 
ــون  ــن قان ــت در تدوی حکوم
ــه  جدیــد معــادن می خواننــد ب

می کننــد. انتقــاد  شــدت 
نظــارت  شــبکه  مســووالن 
از محیــط زیســت و منابــع 
ــدام  ــه اق ــه ک ــی از آنچ طبیع
عجوالنــه  و  جانبــه  یــک 
ــون  ــن قان ــت در تدوی حکوم
ــه  جدیــد معــادن می خواننــد ب

می کننــد. انتقــاد  شــدت 
انجینیــر یاســین بشــیر معــاون 
نظــارت  شــبکه  عمومــی 
از محیــط زیســت و منابــع 
دوشــنبه  دبــروز  طبیعــی 
ــت  ــک نشس ــد( در ی )اول اس
ــد  ــی ش ــل مدع ــری درکاب خب
ــدون مشــوره  ــت ب ــه حکوم ک
بــا مــردم و جامعــه مدنــی بــه 
تدویــن قانــون جدیــد معــادن 

ــت. ــرده اس ــدام ک اق

کــه  گفــت  بشــیر  آقــای 
بــه  جمهــوری  ریاســت 
تازگــی دفتــر مشــاوریت خــود 
در امــور مالــی و بانکــی را 
موظــف کــرده کــه قانــون 
بــدون  را  معــادن  جدیــد 
مــردم،  آرای  درنظرداشــت 
نهادهــای  و  ملــی  شــورای 
ــد. ــاده نمای ــه و آم ــی تهی مدن

ــت در  ــه حکوم ــت ک وی گف
قانــون  تدویــن  بــه  حالــی 
ــورت  ــه ص ــادن ب ــد مع جدی
عجوالنــه و بــدون مشــوره 
ــه  ــرده ک ــدام ک ــردم اق ــا م ب
ــون معــادن در ســال 2014  قان
ــس  ــخص ریی ــیح ش ــه توش ب

جمهــور رســیده اســت.
ــن  ــد تدوی ــیر رون ــای بش  آق
ــه  ــادن را ک ــد مع ــون جدی قان
ــچ متخصــص  ــه او هی ــه گفت ب
نقــش  درآن  معــادن  بخــش 
ــر  ــر ام ــتقیما زی ــه، مس نگرفت
ــر  ــر نظ ــور و زی ــس جمه ریی

ــس  ــه از ســوی ریی ــرادی ک اف
می شــوند،  تعییــن  جمهــور 
بــه پیــش بــرده می شــود را 
و  اساســی  قانــون  خــالف 
ناقــض منافع مــردم افغانســتان 

ــرد. ــوان ک عن
قانــون  مســوده  تهیــه  وی 
ــف وزارت  ــادن را از وظای مع
کشــور  پترولیــم  و  معــادن 
کــه   کــرد  تاکیــد  خوانــده 
قانــون  یــک  وجــود  بــا 
معــادن کــه زمانــی زیــادی 
نمی گــذرد،  آن  تصویــب  از 
اجرایــی  دلیــل  بــه  هنــوز 
نشــدن، نواقــص آن مشــخص 
بــه  نیــاز  تنهــا  و  نیســت 
ــون  ــن قان ــل دارد، تدوی تعدی
جدیــد از ســوی حکومــت 
در  کســانیکه  توســط  آنهــم 
ــی  ــت قانون ــتا مکلفی ــن راس ای
ــر  ــه شــدت شــک ب ــد ب ندارن

انگیــز اســت.
از  نظــارت  شــبکه  معــاون 
منابــع  و  زیســت  محیــط 
طبیعــی از حکومــت خواســت 
کــه دســت از ایــن اقــدام یــک 
قانــون  تدویــن  در  جانبــه 
ــه  ــته ب ــادن برداش ــد مع جدی
چهــار  کــه  معــادن  قانــون 
ــده،  ــب ش ــش تصوی ــال پی س
ــل  ــه تعدی ــد و زمین بســنده کن

آن قانــون فراهــم ســازد.

همایون:

غنـی در پـی تجـزیه افغـانستان است

صفحه 3

به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید.

آنتونی رابینز

کمیسیون انتخابات:

انتخابات  برگزاری  تاریخ  روز دیگر  ده 
می شود اعالم  ریاست جمهوری 



آیـا انتخابـات پارلمانـی در همـان موعـد 
مقـرر کـه کمیسـیون انتخابات اعـالم کرده 
برگـزار خواهـد شـد؟ اگـر تا چنـدی پیش 
بسـیاری هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودند 
کـه دولـت در برگـزاری انتخابـات مصمم 
اسـت، امـا حـاال ایـن برداشـت خـود را 
تـوام بـا شـک و تردید بیـان می کننـد. این 
روزهـا بـر شـمار کسـانی کـه نسـبت بـه 
برگـزاری انتخابـات پارلمانـی در ماه میزان 
تردید دارند به شـدت افزوده شـده اسـت. 
حتـا نامزدانـی کـه در فهرسـت ابتدایی نام 
هـای شـان درج اسـت، چنـدان رغبتـی به 
ادامـه کار از خـود نشـان نمـی دهنـد. چرا 
ایـن گونـه فضـای انتخاباتـی افـت کـرد و 
آن  برگـزاری  بـه  نسـبت  تردیـد  و  شـک 
افزایـش یافـت؟ بـه نظـر مـی رسـد چنـد 
دلیـل عمده در ایـن مورد مـی تواند وجود 
انتخابـات  کمیسـیون   -1 باشـد:  داشـته 
آن گونـه کـه الزم اسـت و در چنیـن مـاه 
هـای که تقریبـا در آسـتانۀ انتخابـات گفته 
مـی شـود، از خـود تـالش بـرای برگزاری 
انتخابـات نشـان نمـی دهـد. در بسـیاری 
هـای  کمیسـیون  هـای کشـور  از والیـت 
انتخاباتـی بـا کمبـود کارمنـد مواجـه انـد 
و بـرای برطـرف کـردن ایـن مشـکل کار 
چشـمگیری صـورت نگرفته اسـت. برخی 
ایـن  انتخابـات  کمیسـیون  درون  از  افـراد 
شـایعات را دامـن مـی زننـد کـه انتخابات 
قـرار نیسـت در سـال روان برگـزار شـود، 
اصلـی  عنـوان  بـه  جهانـی  جامعـه  زیـرا 
تریـن کمـک دهنده مالـی انتخابـات تمایل 
دارد کـه دو انتخابـات پارلمانی و ریاسـت 
جمهـوری هم زمان در سـال آینـده برگزار 
شـود. بـه گفتـه ایـن افـراد دلیـل ایـن امـر 
ایـن اسـت کـه عـالوه بـر کاهـش هزینـه 
هـا در تامیـن امنیـت نیـز بهتـر مـی شـود 
باشـد  قـرار  اگـر  گیـرد.  تـالش صـورت 
یـک بـار تمـام نیروهـای امنیتی افغانسـتان 
و خارجـی در انتخابـات پارلمانـی بسـیج 
شـوند و یک بـار هم در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری هزینـه هـای سـنگینی را روی 
دسـت متحـدان بیـن المللی افغانسـتان می 
گـذارد کـه به هیچ صـورت مطابـق به میل 
شـان نیسـت. مسـاله دیگـر عـدم توزیـع 
تذکـره ونصـب برچسـب هـای انتخاباتـی 
در بسـیاری از والیـت های شـمال کشـور 
اسـت کـه طـی روز هـای اخیـر بـه دلیـل 
بازداشـت نظـام الدیـن قیصـاری در جوی 
از بحـران تظاهـرات و راهپیمایی های ضد 

دولتـی بـه سـر مـی بردنـد. گفته می شـود 
کـه هزاران واجد شـرایط رای دهی در این 
والیـات بـدون ثبـت نـام باقـی مانـده اند. 
سـخنان روز یـک شـنبه جنرال دوسـتم نیز 
بـر ایـن موضوع مهـر تاییـد می گذاشـت. 
او در سـخنرانی خـود در جمـع هـواداران 
اش در قصـر صـدارت بـه هـوداران خـود 
در شـمال کشـور توصیـه کـرد کـه بـرای 
انتخابـات ثبـت نـام کننـد. ایـن موضـوع 
نشـان مـی دهـد که رونـد ثبت نـام در این 
والیـات دچـار مشـکل شـده اسـت.  2- 
وضعیـت امنیتـی در روزهـای اخیـر نشـان 
داد کـه برگـزاری انتخابـات اگـر در چنین 
شـرایطی ناممکن نباشـد، اما بسـیار دشوار 
اسـت. از یک جهـت نیروهـای مخالف در 
صـدد ضربه زدن بـه روند انتخابات اسـتند 
و از جهـت دیگـر قیـام هـای مردمی چون 
مناطـق شـمال تهدیدی بـرای انتخابات می 
توانـد بـه شـمار رود. فرامـوش نکنیـم که 
قیـام هـای مردمـی در مناطـق شـمال مـی 
توانـد الگویـی بـرای دیگـر مناطق کشـور 
باشـد کـه از حکومـت فعلی به سـتوه آمده 
انـد. آقـای غنـی اگـر بـه صـورت دقیـق 
بـرآورد کنـد میـزان محبوبیـت او، هر چند 
کـه چنـدان محبوبیتی از نخسـت نداشـت، 
بـه صـورت کـم سـابقه کاهـش پذیرفتـه 
اسـت. دیگـر حتـا متحـدان سیاسـی او در 
کنـارش نیسـتند و کمتـر بـه وعـده های او 
دل خـوش مـی کننـد. این مسـاله بسـیاری 
از والیـت هـای کشـور را مسـتعد خیزش 
هـای مردمـی علیـه حکومت وحـدت ملی 
کـرده اسـت.3- موضـوع سـوم و اساسـی 
امـا خواسـت های احـزاب و جریـان های 
سیاسـی اسـت کـه بـه صـورت مکتـوب 
بـه ریاسـت جمهـوری کشـور ارایـه شـده 
اسـت. هـر چنـد آقـای غنـی بـا تحقیـر و 
ایـن احـزاب و جریـان هـای  بـا  توهیـن 
سیاسـی برخـورد کـرد و نقـش آن هـا را 
در تحـوالت کشـور کامـال بـه هیچ شـمرد 
امـا مشـخص اسـت کـه خـودش نیـز این 
اگـر  اسـت.  نکـرده  بـاور  را  اش  حـرف 
چنیـن مـی بـود، چـرا او چنیـن ملتمسـانه 
از جنـرال دوسـتم خواسـت کـه دوبـاره به 
کشـور برگـردد؟ چـرا او در حـال احیـای 
روابـط از دسـت رفتـه خـود بـا برخـی از 
شـخصیت هـای سیاسـی کشـور اسـت که 
بـه همیـن جریـان هـا و احـزاب سیاسـی 
تعلـق دارنـد؟ آقـای غنـی فرامـوش کـرده 
اسـت که وقتی در سـال 2009 وارد کارزار 

انتخابـات شـد فقـط 3 درصـد آرای مـردم 
را بـا خـود داشـت ولـی در سـال 2014 
ایـن آرا بـه بیشـتر از 30 درصـد رسـیده 
بـود. دلیـل این امـر آیا شـخص خودش و 
برنامـه هـای انتخاباتـی اش بود، یا کسـانی 
کـه از همیـن جریـان ها و احزاب سیاسـی 
در کنـار او قرار گرفتند؟ اگـر همین جنرال 
دوسـتمی که امـروز چنین مـورد بی مهری 
ارگ قـرار گرفـت و مجبـور بـه تبعیـد از 
کشـور شـد، در کنـار غنـی و تیـم تحـول 
و تـداوم نمـی بـود بـه هیچ صـورت آرای 
او از سـال 2009 بیشـتر نمـی شـد. ایـن را 
تاریـخ ثابـت کـرده و آقـای غنی نیـز الزم 
نیسـت کـه آفتـاب را بـا دو انگشـت پنهان 
کنـد. ایـن احـزاب و جریـان های سیاسـی 
تهدیـد کـرده انـد کـه بـا مکانیـزم فعلـی 
شـرکت  بـه  حاضـر  انتخابـات  کمیسـیون 
در آن نیسـتند. تهدیـد ایـن احـزاب تاثیـر 
هـای خـود را داشـته و بسـیاری از مـردم 
را نسـبت بـه رونـد برگـزاری انتخابات به 
تردیـد واداشـته اسـت. از سـوی دیگـر از 
کجـا معلـوم کـه در عقـب همیـن صحنـه 
غنـی  انتخابـات شـخص  برگـزاری  عـدم 
و تیـم ارگ قـرار نداشـته باشـد. فرامـوش 
نکنیم کـه برگزاری انتخابـات کار مدیریتی 
توانفرسـایی را طلـب می کند که متاسـفانه 
حکومـت فعلـی فاقـد آن اسـت. احتمـال 
دارد کـه آقـای غنی متوجه شـده باشـد که 
قـادر به برگزاری انتخابات نیسـت و از راه 
هـای غیر مسـتقیم خـود در پی سـبوتاژ آن 

اسـت. برآمده 
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احمدعمران

برگـزاری انتخـابات 
هنـوز در هـالۀ ابهـام!

 

در ایـن روزهـا، بـار دیگـر صـدای مذاکـره بـا طالبان بلند شـده 
اسـت. دیدارهـای امریکایی هـا بـا طالبـان ادامـه دارد و نیـز قرار 
اسـت کـه روز عیـد اضحـی ها هـم بار دیگـر آتش بـس اعالن 
شـود و طالبـان بـار دیگـر بـه شـهرها بریزنـد؛ تجربه یـی که در 
عیـد رمضـان شـاهدش بودیـم. امـا در صورتـی کـه ایـن همـه 
بـرای صلح منجر شـود، امریسـت درسـت؛ اما متاسـفانه نگرانی 

هـا بیـش از امیـدواری هـا جوانه زده اسـت.
بیـش از سـی سـال اسـت کـه افغانسـتان در جنـگ می سـوزد و 
همـه روزه از جـان و مـال مـردم قربانـی می گیـرد. بـا گذشـت 
هـر سـال و هـر روز وضعیـت آن بدترهـم شـده اسـت. در این 
هفـده سـال وضعیـت بـه شـکل دیگـری اسـت و حمله هـای 
انتحـاری و انفجـاری جـان مـردم را بیشـتر می گیـرد و در عین 
حـال ابعـاد جنـگ نیـز بیشـتر مـی شـود. هرچـه زمان بـه پیش 
مـی رود، اعتمـاد مـردم نسـبت بـه آمـدن صلـح کاهـش یافتـه و 
چشـم انداز زنده گی در پرتو آشـتی سراسـری در کشـور با ابهام 
و تردیدهـای زیادتـری درهـم می آمیـزد. بـه همیـن دلیـل هرجا 
کـه سـخن از صلـح به میـان می آیـد، بـاور عمومی بـه آن کم تر 
مشـاهده شـده و هرکسـی بـه جـای اینکـه بـه آینـده خوش بین 
باشـد، برنامه یی برای فرار از این سـرزمین را در سـر دارد و راه 
نجـات از قربانی شـدن در فضـای جنگی افغانسـتان را در خیال 

می پروراند. خـود 
چنـدی پیـش امیدهـا به آمـدن صلح افزایـش یافـت و نویدهای 
حکومـت وحـدت ملـی مبنـی بـر وجـود نشـانه هایی از واردن 
شـدن بـه فاز جـدی مذاکـرات، بـه ایـن امیدواری هـا جرقه های 
روشـن تری بخشـید. امیدهـا درمـورد احیـای رونـد صلـح در 
افغانسـتان پـس از آن افزایـش یافـت کـه مقامـات پاکسـتان و 
اعـالم  طالبـان  رهبـران  از  تعـدادی  کردنـد  اعـالم  افغانسـتان 
ایـن  آماده انـد  و  هسـتند  مذاکـرات  آغـاز  بـه  مایـل  کرده انـد 
مذاکـرات بـه زودی آغاز شـود. ظاهراً ایـن تغییر موضـع طالبان 
ناشـی از فشـار پاکسـتان بوده اسـت. حـاال هـم امریکایی ها پای 
پیـش گذاشـته مذاکـره های مسـتقمیی را بـا طالبـان راه انداخته 
انـد. ایـن همـه را می شـود بـه معنـای یـک امیـد قبـول کـرد اما 
تـا هنـوز هـم نقـش پاکسـتان در جنـگ افغانسـتان در هاله یی از 
ابهـام قـرار دارد و معلـوم نیسـت که پاکسـتان واقعا بـرای صلح 
در افغانسـتان کار مـی کنـد یـا نـه. اگرچـه آنگونـه کـه میدانیـم 
پاکسـتان میلـی بـرای ایجـاد صلـح در افغانسـتان نـدارد زیرا آن 
کشـور در جهـت تحقـق اهداف خـودش هنوز نفس مـی زند و 
پـا پیـش میگـذارد. اما ایا امریکایـی ها برای افغانسـتان صلح می 
آورنـد؛ این سـوالی اسـت که پاسـخی بسـیار مثبتـی در برابر آن 
وجـود نـدراد زیـرا به نظرمیرسـد کـه برنامه هایی دیگـری برای 
افغانسـتان چیده شـده اسـت و همین فهم، ترس مردم را نسـبت 

بـه آینده بیشـتر کرده اسـت.
تصویـر ذهنـی ناامیـدی از آمـدن صلـح در حالی به عنـوان یک 
حالـت عمومـی قابل مشـاهده اسـت نشسـت هایی بـرای صلح 
در افغانسـتان در هـر کجایـی که اتفـاق افتاده اسـت، نتیجه نداده 
اسـت و بلکـه سـبب تشـجیع بیشـتر طالبان شـده اسـت. اما در 
ایـن میـان مـردم هنـوز هم امیدشـان را بـه گونه یی حفـظ کرده 
انـد کـه روزی بـه صلح میرسـند و بـا این امید محـض نمی توان 
امـا راهـی بجایی بـرد و مانع ریختن خون مردم افغانسـتان شـد. 
اگرچـه حاال با شـروع مذاکـرات طالبـان و امریکا، طالبـان برای 
نخسـتین بـار وارد یـک گفـت و گـو شـده انـد امـا ایـن هـم 
مشـخص نیسـت کـه نتیجه ایـن گفت و گـو ها مـی تواند منجر 
بـه ایـن شـود کـه طالبـان از جنگ دسـت بکشـتند؛ قطعـا چنین 
تصـوری وجـود نـدارد؛ زیـرا بحـث صلـح و جنـگ افغانسـتان 
امـروزه به کل کشـورهای منطقه و کشـورهای مهم جهان اسـت 
و امریـکا بـه تنهایـی بـه مشـکل خواهـد توانسـت روی صلـح 
در ایـن کشـور تاثیـر گـذار باشـد؛ بمانـد اینکـه چـه اهدافـی را 

امریکایـی هـا در ایـن مذاکـرات بـا طالبـان دنبال مـی کنند. 
در افغانسـتان هـر بـاری کـه از صلـح سـخن بـه میـان می آیـد 
بـه همـان انـدازه صـدای جنـگ بیشـتر شـنیده مـی شـود و این 
سـریال دیگـر جایـی برای اعتمـاد کردن مـردم به چنیـن صداها 

و حرکـت هایـی بـرای صلـح خواهـی باقـی نمی گـذارد. 
بـه هر صـورت، پایان دادن به جنگ در افغانسـتان کاری نیسـت 
کـه بتـوان بـه زودی و در جریـان چنـد جلسـه بـه آن تحقـق 
بخشـید. زیـرا رونـد صلـح افغانسـتان مسـأله پیچیده یـی اسـت 
و ممکـن اسـت کـه امریـکا و هـر کشـور دیگـری بـا دولـت 
افغانسـتان بتواننـد کـه طالبـان را وارد پروسـه صلـح سـازند اما 
جنـگ همچنـان در ایـن کشـور ادامـه میابـد زیـرا هنـوز هیـچ 
افغانسـتان  تصـوری بـرای خشـکاندن ریشـه هـای جنـگ در 

است.  نشـده 

چـراغ هـای تـاریک
 صــلح 

وضعیت امنیتی در روزهای اخیر نشان 
داد که برگزاری انتخابات اگر در چنین 
شرایطی ناممکن نباشد، اما بسیار 
دشوار است. از یک جهت نیروهای 
مخالف در صدد ضربه زدن به روند 
انتخابات استند و از جهت دیگر 
قیام های مردمی چون مناطق شمال 
تهدیدی برای انتخابات می تواند به 
شمار رود. فراموش نکنیم که قیام 
های مردمی در مناطق شمال می تواند 
الگویی برای دیگر مناطق کشور باشد 
که از حکومت فعلی به ستوه آمده اند. 
آقای غنی اگر به صورت دقیق برآورد 
کند میزان محبوبیت او، هر چند که 
چندان محبوبیتی از نخست نداشت، به 
صورت کم سابقه کاهش پذیرفته است
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تـــا ده روز دیگـــر تاریـــخ برگـــزاری انتخابـــات 

می شـــود. اعـــالم  ریاســـت جمهوری 
ــراز  ــا ابـ ــات بـ ــیون انتخابـ ــووالن در کمیسـ مسـ
ــالم  ــرای اعـ ــی بـ ــای مقدماتـ ــد: کارهـ می گوینـ
ــت جمهوری  ــات ریاسـ ــزاری انتخابـ ــان برگـ زمـ
انجـــام شـــده و  کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات 
ــات  ــزاری انتخابـ ــان برگـ ــر زمـ ــا ده روز دیگـ تـ

می کنـــد. اعـــالم  ریاســـت جمهوری 
ســـخن گوی  معـــاون  ابراهیمـــی  عبدالعزیـــز 
کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات بـــه روزنامـــه 
ـــزاری  ـــخ برگ ـــه تاری ـــت: روی مصوب ـــدگار گف مان
و  دارد  جریـــان  شـــدت  بـــه  کار  انتخابـــات 
کمیســـیون آماده گی هـــای الزم گرفتـــه اســـت.
ــده گان  ــام رای دهنـ ــت نـ ــه ثبـ ــد دارد کـ او تاکیـ
ـــرای  ـــد کار ب ـــی 50 درص ـــات پارلمان ـــرای انتخاب ب
برگـــزاری انتخابـــات ریاســـت جمهوری را ســـاده 
ســـاخته اســـت؛ بنابرایـــن مـــا بـــرای برگـــزاری 
انتخابـــات ریاســـت جمهوری یـــک مقـــدار زیـــاد 
پیـــش قـــدم اســـتیم و تـــا ده روز دیگـــر زمـــان 
دقیـــق برگـــزاری انتخابـــات ریاســـت جمهوری را 

ــم. ــالم می کنیـ اعـ
ایـــن درحالی ســـت کـــه محمداشـــرف غنـــی 
خواســـتار  انتخابـــات  مســـتقل  کمیســـیون  از 
تعجیـــل در اعـــالم تاریـــخ برگـــزاری انتخابـــات 

اســـت. شـــده  ریاســـت جمهوری 
آقـــای غنـــی عصـــر روز یکشـــنبه 31 ســـرطان/ 
ـــده  ـــات، نماین ـــیون انتخاب ـــای کمیس ـــا اعض ـــر ب تی
ـــده  ـــد، نماین ـــل متح ـــازمان مل ـــی س ـــاص سرمنش خ
ـــورهای  ـــفرای کش ـــماری از س ـــا و ش ـــه اروپ اتحادی
انتخابـــات، در ارگ  حمایت کننـــده از پروســـه 

ـــته  ـــات خواس ـــیون انتخاب ـــرده و از کمیس ـــدار ک دی
ــزاری  ــخ برگـ ــر تاریـ ــه زودتـ ــا هرچـ ــت تـ اسـ

ــد. ــالم کنـ ــت جمهوری را اعـ ــات ریاسـ انتخابـ
ــری  ــه رهبـ ــاخت کـ ــی خاطرنشان سـ ــای غنـ آقـ
کمیســـیون  از  ملـــی  وحـــدت  حکومـــت 
انتخابـــات تقاضـــا می نمایـــد تـــا بـــه زودتریـــن 
ــزاری انتخابـــات  فرصـــت ممکـــن، تاریـــخ برگـ
ریاســـت جمهوری را مشـــخص و بـــا مـــردم 

ــازد. ــریک سـ شـ
رییـــس حکومـــت وحـــدت ملـــی در ایـــن 
نشســـت گفـــت کـــه حکومـــت وحـــدت ملـــی 
ـــی  ـــات پارلمان ـــزاری انتخاب ـــرای برگ ـــدی ب اراده ج

دارد. ریاســـت جمهوری  و 
ـــه  ـــس اجرایی ـــداهلل ریی ـــداهلل عب ـــن حـــال داکترعب باای
ــت:  ــران گفـ ــورای وزیـ ــروز شـ ــت دیـ در نشسـ
از کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات خواســـتیم کـــه 
زمـــان برگـــزاری انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
ـــی  ـــی باق ـــه ابهام ـــن زمین ـــا در ای ـــد ت ـــالم کن را اع

ـــد. نمان
انتخابـــات  برگـــزاری  تاریـــخ  امـــا  و 
ــی  ــون اساسـ ــه قانـ ــق بـ ریاســـت جمهوری مطابـ
کشـــور، بایـــد بـــه تاریـــخ 16 مـــا حمـــل ســـال 
پنجـــم برگـــزار شـــود و انتقـــال قـــدرت در مـــاه 

جـــوزا همـــان ســـال صـــورت بگیـــرد.
ـــیون  ـــه کمیس ـــد ک ـــد و دی ـــر ش ـــد منتظ ـــال بای ح
انتخابـــات  برگـــزاری  زمـــان  انتخابـــات 
ـــی  ـــون اساس ـــه قان ـــق ب ـــت جمهوری را مطاب ریاس

ــرد. ــد کـ ــالم خواهـ اعـ

ــه را  ــی آقین ــدر تجارت ــرال دوســتم بن ــان جن حامی
کــه از 21 روز بدیــن ســو در پــی اعتراضــان شــان 
مبنــی بــر بازگشــت جنــرال دوســتم و آزادســازی 
ــه  ــروز ب ــد، دی ــته بودن ــاری بس ــن، قیص نظام الدی

ــاز کردنــد. روی ترافیــک ب
ــت  ــاون اول ریاس ــتم، مع ــرال دوس ــواداران جن ه
ــرات  ــس از 21 روز تظاه ــتان پ ــوری افغانس جمه
گســترده در والیت هــای شــمالی دیــروز بــه 

تظاهرات شــان پایــان دادنــد
ــید  ــری عبدالرش ــه رهب ــی ب ــش مل ــزب جنب  ح
مــرداد،  اســد/  اول  دوشــنبه  دیــروز  دوســتم 
اعــالم کــرد کــه بنــدر تجارتــی آقینــه در والیــت 
جوزجــان در شــمال بــه روی ترافیــک بــاز شــده 

ــت. اس
اعضــای ایــن حــزب گفتنــد، ایــن بنــدر تجارتــی 
شــام گاه یکشــنبه بــاز شــده و موترهــای تجارتــی 

بــه حالــت عــادی رفــت و آمــد دارنــد.
ــس  ــاون اول ریی ــتم، مع ــید دوس ــرال عبدالرش جن
ــنبه 31  ــر یکش ــد از ظه ــتان بع ــوری افغانس جمه

ــد. ــل ش ــه وارد کاب ــر، از ترکی ــرطان/ تی س
جنــرال دوســتم پــس از ورود بــه کابــل در جمــع 
ــه  ــرد ک ــد ک ــرده و تاکی ــخنرانی ک ــش س هواداران
ادارات  تمــام  بایــد  شــب(  )یکشــنبه  امشــب 
دولتــی، دفاتــر انتخابــات و بنــادر تجارتــی در 
ــم  ــرات ه ــوند و تظاه ــاز ش ــتان ب ــمال افغانس ش

ــد. ــان یاب پای
جنــرال دوســتم گفت، تظاهــرات مردم شــمال یک 
ــته های  ــود و خواس ــی ب ــی و مدن ــرات قانون تظاه
منطقــی داشــتند و اگــر تظاهــرات متحدانــه مــردم 
ــه شــهر  ــود، آمــدن او ب شــمال ایــن کشــور نمی ب

کابــل دشــوار بــود.
جنــرال دوســتم در مــورد دســت گیری نظــام 
ــت:  ــاب گف ــده اش در فاری ــاری نماین ــن قیص الدی
اطمینــان می دهــم کــه بــا خــود رییــس جمهــوری 
در مــورد نظــام الدیــن قیصــاری صحبــت می کنــم 
ــه  ــاز ب ــد ب ــر نش ــم اگ ــاری را آزاد می کن و قیص

ــی روم. ــه م ترکی
مذاکــرات  بــه  ریاســت جمهوری  اول  معــاون 
ــد  ــان تاکی ــا طالب ــتان ب ــت افغانس ــح حکوم صل
کــرده گفــت: »مذاکــرات صلــح بــا طالبــان را مهــم 
ــدت  ــت وح ــرای حکوم ــف ب ــام وظای ــر از تم ت

ملــی می دانیــم«.
ــن  ــوش بی ــس خ ــده گان مجل ــال نماین ــن ح باای
هســتند کــه بازگشــت جنــرال دوســتم مــی 
ــد  ــر باش ــتان موث ــح افغانس ــه صل ــد در پروس توان
ــه افغانســتان اســتقبال  ــاره او ب و از بازگشــت دوب

. می کننــد
نشســت  در  مجلــس  نماینــدگان  از  شــماری 
ــاون اول  ــت مع ــس بازگش ــروز مجل ــی دی عموم
ریاســت جمهــوری را یــک رویــداد نیکــو عنــوان 
ــه افغانســتان  ــدن او ب ــه آم ــد ک ــاو دارن ــرده و ب ک
ــن کشــور کمــک  ــات در ای ــح و ثب ــن صل در تأمی

ــرد. ــد ک خواه

اعضــای مجلــس بــه ایــن بــاور انــد کــه بازگشــت 
ــش  ــی نق ــدت مل ــن وح ــتم در تأمی ــای دوس آق
ــات  ــای از اختالف ــد دنی دارد و حضــور او می توانن
قومــی کــه ســمتی کــه در یکــی دو ســال گذشــته 

ریشــه گرفتــه اســت را حــل کنــد.
حمیــرا ایوبــی، نماینــده والیــت فــراه در مجلــس 
می گویــد: برگشــت دوبــاره جنــرال دوســتم، 
بــرای تقویــت وحــدت ملــی خیلــی موثــر اســت، 
زیــرا  بــا آمــدن او مشــکالت و تنش هــا در شــمال 

افغانســتان نیــز حــل خواهــد شــد.
ــز  ــر کمــال صافــی عضــو دیگــر مجلــس نی انجنی
آمــدن جنــرال دوســتم را بــه فــال نیــک می گیــرد 

ــاره  ــت دوب ــتیم بازگش ــدوار اس ــد: امی و می گوی
ــح و  ــاز صل ــه س ــم زمین ــتم دســت ک ــای دوس آق
ثبــات در والیــات شــمال و شــمال شــرق گــردد.
ــار  ــک ب ــس ی ــده گان مجل ــی از نماین ــا برخ و ام
دیگــر بــا خــالف کاری و زورگویــی نظــام الدیــن 
ــه او  ــتار محاکم ــد و خواس ــد کردن ــاری تأکی قیص
شــدند. برخــی از نماینــده گان هشــدار دادنــد کــه 
اگــر جنــرال دوســتم نظــام الدیــن قیصــاری را از 
ــز در  ــراه نی ــت ف ــردم در والی ــد، م ــد آزاد کن بن
اعتــراض بــه بازداشــت داود مبــارز یــک فرمانــده 
ــی،  ــای امنیت ــت از ســوی نیروه ــن والی ــی ای محل

ــد. ــد آم ــا برخواهن ــه جاده ه ب

کمیسیون انتخابات:

انتخابات  برگزاری  تاریخ  روز دیگر  ده 
می شود اعالم  ریاست جمهوری 

حامیـان جنرال دوستـم 
بنـدر آقینه را به روی ترافیـک باز کـردند

ناجیه نوری
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ــول  ــن در طـ ــای والدیـ ــکایت هـ ــی از شـ یکـ
ســـال تحصیلـــی از فرزندانشـــان انجـــام نـــدادن 

ــه اســـت. تکالیـــف درســـی و مدرسـ
ـــن  ـــای والدی ـــکایت ه ـــی از ش ـــوز: یک ســـالمت نی
ـــام  ـــان انج ـــی از فرزندانش ـــال تحصیل ـــول س در ط
ـــن  ـــت. ای ـــه اس ـــی و مدرس ـــف درس ـــدادن تکالی ن
ـــوروزی  ـــالت ن ـــس از تعطی ـــژه پ ـــه وی ـــئله ب مس
ـــد  ـــوده ان ـــل ب ـــه تعطی ـــوزان 2 هفت ـــش آم ـــه دان ک
ـــا در  ـــی شـــود. بچـــه ه ـــم م ـــب بیشـــتر ه ـــه مرات ب
ـــف  ـــر و تکلی ـــاب و دفت ـــالت دور کت ـــول تعطی ط
ـــند و از کالس و درس  ـــی کش ـــط م ـــه را خ مدرس
ـــس از  ـــل پ ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــی گیرن ـــه م فاصل
ـــام  ـــه انج ـــی ب ـــتیاق چندان ـــه اش ـــور در مدرس حض

ـــد. ـــی دهن ـــان نم ـــود نش ـــف از خ تکالی
ــی از  ــرای بعضـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ واقعیـ
ـــام  ـــر از انج ـــخت ت ـــچ کاری س ـــا هی ـــتانی ه دبس
ــه  ــن کالفـ ــت و والدیـ ــی نیسـ ــف درسـ تکالیـ
و خســـته از تعییـــن انـــواع تنبیـــه و تشـــویق و 
ـــه  ـــه چگون ـــد ک ـــی مانن ـــرزنش درم ـــد و س تهدی
ـــام  ـــرورت انج ـــه ض ـــرای همیش ـــار ب ـــک ب ـــد ی بای
ـــد،  ــودک بفهمانن ــه کـ ـــی را بـ ـــف درس تکالی
ــمیان  ــان هاشـ ــر پیمـ ــا دکتـ ــاره بـ ــن بـ در ایـ
ــال  ــکی اطفـ ــوق تخصـــص روان پزشـ ــژاد فـ نـ
و اســـتادیار دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی مشـــهد 
گفـــت وگـــو کـــرده ایـــم کـــه در ادامـــه مـــی 

آیـــد.

فرزند پروری و تکالیف مدرسه
ـــه  ـــدن بچ ـــیوه درس خوان ـــه ش ـــت ک ـــکی نیس ش
ــبک  ــا سـ ــتقیمی بـ ــاط مسـ ــزل ارتبـ ــا در منـ هـ
فرزنـــد پـــروری والدیـــن دارد و هـــر قـــدر 
ــد،  ــرا کننـ ــه را اجـ ــری آگاهانـ ــن والدگـ والدیـ
در شـــیوه درس خوانـــدن بچـــه هـــا کمتـــر بـــا 

مشـــکل مواجـــه مـــی شـــوند.
ـــر  ـــدا بهت ـــد: ابت ـــی گوی ـــژاد م ـــمیان ن ـــر هاش دکت
اســـت هـــدف از انجـــام تکالیـــف درســـی 
ـــرار  ـــف تک ـــن تکالی ـــدف از ای ـــود. ه مشـــخص ش
ـــش  ـــر دان ـــری بهت ـــرای یادگی ـــن دروس ب و تمری
ـــف  ـــا انجـــام تکالی ـــوز ب ـــش آم ـــوزان اســـت. دان آم
بـــه کنجـــکاوی، جســـت وجـــو و برخـــورداری 
هـــر چـــه بهتـــر از آن چـــه فـــرا گرفتـــه اســـت 
ـــری  ـــه فراگی ـــد ب ـــی کن ـــعی م ـــردازد و س ـــی پ م
ـــردازد. ـــه بپ ـــوب درس و مدرس ـــارج از چارچ خ
بنابرایـــن تکالیـــف بایـــد هدفمنـــد و اصولـــی باشـــد 
نـــه کاری بـــرای تلـــف کـــردن وقـــت کـــودک. ایـــن 
ـــا  ـــوارد بچـــه ه ـــه در بیشـــتر م ـــی اســـت ک در حال
ـــکایت  ـــی ش ـــف درس ـــم تکالی ـــن از حج و والدی
ـــی  ـــده م ـــالل آور و کســـل کنن ـــد، آن را م ـــی کنن م
ـــر دروس  ـــری بهت ـــام آن را در یادگی ـــد و انج دانن

ـــد. ـــی کنن رد م
ـــی را  ـــتم آموزش ـــش سیس ـــه نق ـــت ک ـــی اس بدیه
ـــا  ـــت ام ـــده گرف ـــوان نادی ـــی ت ـــئله نم ـــن مس در ای
ـــد  ـــیوه فرزن ـــر ش ـــن و تأثی ـــش والدی ـــه نق ـــا ب ـــث م ـــن بح در ای

ـــم. ـــی پردازی ـــا م ـــه ه ـــی بچ ـــف درس ـــام تکالی ـــر انج ـــروری ب پ
قاطعیـــت و جدیـــت والدیـــن در انجـــام کارهـــا نقـــش تعییـــن 
کننـــده ای در حـــرف شـــنوی بچـــه هـــا در انجـــام کارهایشـــان 
ـــم  ـــع و مصم ـــه قاط ـــی ک ـــی دارد. والدین ـــف درس ـــه تکالی از جمل
ـــع  ـــد، در واق ـــی دهن ـــام م ـــع انج ـــه موق ـــان را ب ـــتند، کارهایش هس
الگـــوی عملـــی در اختیـــار کـــودک قـــرار مـــی دهنـــد. کـــودک 
ـــی  ـــد، دلیل ـــرار اســـت کاری را انجـــام بده ـــر ق ـــه اگ ـــد ک ـــد بدان بای
ـــرا  ـــردد زی ـــرار بگ ـــال راه ف ـــه دنب ـــا ب ـــد ی ـــی کن ـــه تراش ـــدارد بهان ن
ـــد.  ـــام بده ـــد انج ـــه بای ـــه ای دارد ک ـــزل وظیف ـــس در من ـــر ک ه
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بایــد  یادگیــری  ـ طبیعــی اســت هنــگام 
متوجــه وجــود اکســیژن کافــی یعنــی هــوای 
تــازه باشــیم، زیــرا مغــز مــا بزرگ تریــن 
مصرف کننــده اکســیژن در ارگانیســم بــدن 
ماســت. مغــز برخــالف حجــم کوچکــی کــه 
ــا 20 درصــد کل اکســیژنی را کــه  دارد، تقریب
در اختیــار داریــم، مصــرف می کنــد. بنابرایــن 
ــه  ــید، ب ــازه می کش ــه خمی ــن مطالع ــر حی اگ
ــه  ــی ب ــیژن کاف ــه اکس ــت ک ــل اس ــن دلی ای
بدنتــان نمی رســد یــا تحــرک کافــی نداریــد.
ــته  ــر داش ــح را در نظ ــه صحی ــتن تغذی ـ داش
ــواد  ــا، م ــاندن ویتامین ه ــد رس ــید: می دانی باش
معدنــی و عناصــر بنیادیــن بــه طــور کافــی تــا 
چــه انــدازه بــرای عملکرد بــدن اهمیــت دارد. 
ــد  ــد، بای ــاد می کنن ــی زی ــه کار بدن ــرادی ک اف
خوراکی هایــی حــاوی چربــی و پروتئیــن 
ــرای  ــه ب ــی ک ــد؛ در حال ــراوان اســتفاده کنن ف
می کننــد،  فکــری  کارهــای  کــه  کســانی 
توصیــه  میوه جــات  و  ســاالد، ســبزیجات 

می شــود.

تمرکز حواس داشته باشید
ــل رســاندن  ــه حداق ــی ب ــز حــواس یعن تمرک
ــت  ــوان گف ــاید بت ــی. ش ــل حواس پرت عوام
مطالعــه، جدی تریــن فعالیتــی اســت کــه 
تمرکــز در آن نقــش اساســی و محــوری دارد. 
ــن مطالعــه متوجــه شــده اید  شــاید بارهــا حی
ــادت روی  ــمانتان از روی ع ــط چش ــه فق ک
ــه  ــدون آن ک ــی دود، ب ــوط م ــات و خط کلم
حواســتان بــه آن باشــد. ایــن موضــوع ممکــن 
اســت شــما را خســته و کســل کــرده و وقــت 

ــاده  ــاق افت ــا اتف ــه ی ــما گرفت ــادی را از ش زی
ــکار  ــره و در اف ــه ای خی ــه کلم ــی ب ــه گاه ک
خــود غوطــه ور شــده اید. اینهــا همــه نشــانه 
پــرش ذهــن و عــدم تمرکــز اســت. اگــر در 
تمرکــز حــواس مشــکلی داریــد، نبایــد ایــن 
ــاله ای  ــا مس ــه ب ــید ک ــته باش ــور را داش تص
غیرقابــل حــل مواجــه شــده اید بــرای تقویــت 
و افزایــش تمرکــز حــواس نیــز راهکارهایــی 

ــود دارد: وج
کنتــرل اضطــراب: اضطــراب بــه خــودی 
خــود بــد نیســت. از نظــر روان شناســی، 
ــک  ــرای تحری ــی از اضطــراب ب وجــود میزان
انگیزه هــا الزم اســت. مشــکل زمانــی شــروع 
می شــود کــه شــدت اضطــراب افزایــش 
ــه  ــط کمکــی ب ــه فق ــاد ن ــد. اضطــراب زی یاب
یادگیــری و موفقیــت نمی کنــد؛ بلکــه مانعــی 

بــرای آن محســوب می شــود.

تقویــت روانــی: می توانیــد روش هایــی را 
ــه  ــش روحی ــی و افزای ــت روان ــرای تقوی ب
ــرات را  ــارت و ج ــه جس ــد. روحی ــدا کنی پی
ــااراده  ــدوار و ب ــد، امی ــت کنی ــود تقوی در خ
باشــید تــا میــزان تســلط  شــما افزایــش یابــد.
ــز  ــع تمرک ــن موان ــم: بی ــکار مزاح ــرل اف کنت
افــکار مزاحــم نقــش مهم تــری  حــواس 
ــی و  ــأ ذهن ــکار منش ــن اف ــوال ای ــد. معم دارن
ــرده  ــد از آن دوری ک ــه بای ــد ک ــی دارن درون
ــامل  ــل ش ــن عوام ــرد. ای ــرل ک ــا را کنت و آنه
یــادآوری خاطــرات تلــخ و شــیرین یــا 
ــواردی  ــا م ــالت ی ــدن در تخی ــه ور ش غوط
مثــل احســاس درد، رنــج، غــم و غصــه، 

ــا ســردی و  ــی، گرســنگی و تشــنگی ی نگران
گرمــی، تــرس، خشــم و شــادی، ســردرد و... 

ــت. اس
یک یادگیرنده راهبردی باشید

همیشــه  کــه  دانش امــوزان  از  دســته  آن 
ــود  ــب خ ــمگیری را نصی ــای چش موفقیت ه
می کننــد، بــه عنــوان یادگیرنــدگان موفــق یــا 
یادگیرنــدگان راهبــردی از آنهــا یــاد می شــود 
ــد؛ از  ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــه ویژگی ه ک

ــه: ــه این ک جمل
ــات  ــردن اطالع ــه ک ــه مطالع ــاره چگون ـ درب

ــد. ــادی دارن زی
ـ از راهبردهــای یادگیــری و مطالعــه اســتفاده 

می کننــد.
اســتفاده  کــردن  فکــر  مهارت هــای  از  ـ 

. می کننــد
ـ بــرای مهارت هــای یادگیــری و فکــر کــردن 

ــادی قائلند. ارزش زی
ایــن  از  اســتفاده  بــرای  کافــی  عالقــه  ـ 

دارنــد. مهارت هــا 
ــا را  ــن مهارت ه ــد ای ــد می توانن ــاور دارن ـ ب

بــه کار بندنــد.
ــود  ــر خ ــورد نظ ــای م ــد فعالیت ه ـ می توانن
را در یــک زمــان معقــول بــه انجــام رســانند.
خــود  هدف هــای  بــه  رســیدن  بــرای  ـ 

می کننــد. برنامه ریــزی 
ـ بــر رفتــار و چگونگــی پیشــرفت خــود 

می کننــد. نظــارت 
ــداف  ــا اه ــه ب ــود را در رابط ــج کار خ ـ نتای
خــود و بازخــورد حاصــل از نظــر معلــم 

می کننــد. ارزیابــی 

بخش پایانی

دانشگاه
 و درس خـوانـدن درست
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پـادری  ماننـد  جهانگردانـی  نوشـته  های  اسـاس  بـر 
اودوریـک، مارکوپولو و ابـن بطوطه، در دوران فعالیت 
راه ابریشـم،زبان فارسـی، زبان بیـن المللی و بازرگانی 
دسـتور  بـه  و  بـوده  ابریشـم  راه  چینـی  مناطـق  در 
امپراطـوران چینـی، در چیـن قدیم مدرسـه  هایی برای 
تدریـس زبـان فارسـی و تربیـت کارمندان فارسـی  دان 
تاسـیس شـده بود که در اسـناد تاریخی و رویدادهای 
چینـی بـه آن اشـاره شـده اسـت. وجـود نسـخه های 
خطـی فارسـی و تألیـف کتاب  هایی از جملـه فرهنگ 
فارسـی در چیـن تالیـف حسـین وفایـی در قـرن دهم 
و منهـاج الطلـب نوشـته محمـد بـن حکیـم زینینـی 
در دسـتور زبـان فارسـی در سـال 1660 میـالدی در 
صـرف و نحـو و زبـان فارسـی گـواه ایـن ادعاسـت. 
حیـات زبـان فارسـی در چیـن بـه پیشـینه ۲۶۰۰ 
سـاله فرهنگـی تمدنـی ایران بـا این کشـور پیوند 

اسـت. خورده 
زبـان فارسـی در چین سـابقه دیرینـه  ای دارد. پیشـینه 
روابـط تمدنـی ایـران و چیـن بـه بیش از 2600 سـال 
می رسـد و تعامـل ایـن دو کشـور باسـتانی از عهـد 
جـاده  سـاخت  دوره  در  و  داشـته  تـداوم  ساسـانیان 
ابریشـم ایـن روابـط بـه اوج خـود رسـیده و هرچنـد 
در برهـه ای ارتباطـات کم تـر شـده امـا پـس از ظهور 

اسـالم ایـن مناسـبات توسـعه  پیـدا کـرده اسـت.
پایه گـذاری  و  شـرق  بـه  مغـوالن  لشکر کشـی  بـا 
از مسـلمانان  زیـادی  تعـداد  یـوان،  مغولـی  دودمـان 
منطقـه آسـیای مرکـزی و غربـی بـه چیـن مهاجـرت 
کردنـد کـه در میـان آنهـا، ایرانی هـا و فارسـی  زبان ها 
سـهم قابل توجهی  داشـتند. از این روزبان فارسـی در 
ایـن دوره، یکـی از سـه زبـان رسـمی چیـن و اولیـن 
زبـان رایـج میـان مسـلمانان مهاجر به چین شـد. پس 
از فروپاشـی حکومـت مغـوالن و لـزوم یادگیری زبان 
چینـی بـرای مـراوده به سـایر مـردم، زبان فارسـی کم 
کـم از زبـان روزمره مسـلمانان کنـار گذارده شـد، اما 
بـه دنبـال برپایـی نظام آموزشـی علـوم دینـی، جایگاه 
زبـان فارسـی در مسـاجد و کالس هـای درسـی علوم 

دینـی به قـوت خـود باقـی ماند.
 همچنیـن وجـود کتیبه هـا و سـنگ نوشـته و کلمـات 
فـراوان فارسـی در زندگـی روزمـره مسـلمانان چینی 
از جملـه دالیـل رواج زبـان فارسـی در این سـرزمین 
بـوده اسـت. زبـان فارسـی در چیـن، زبـان فرهنگی و 

دینـی مسـلمانان به شـمار مـی رود.
برخـی از محققـان عقیـده دارنـد کـه خـط از طریـق 
خراسـان به چین وارد شـده اسـت. با این حـال، دقیقًا 
مشـخص نیسـت که زبان فارسـی در چه تاریخی وارد 
چیـن شـده، ولـی آنچه مسـلم اسـت زبان فارسـی از 
زمـره زبان هایـی بـوده کـه بـر زبـان و فرهنـگ مـردم 

چیـن تاثیر به سـزایی گذاشـته اسـت.
با گسـترش تجارت بین شـرق و غرب و فزونی رفت 
و آمـد بیـن مردم چیـن و ایـران، تاثیر و نفـوذ متقابلی 

بیـن زبـان ایـن دو کشـور بـه وجـود آمـده و کم کـم 
گسـترش چشمگیری داشـته اسـت. اوج نفوذ فرهنگ 
فارسـی و عربـی در چیـن مربوط به دوره یوآن اسـت 
و اشـعار فارسـی و عربـی و کلمات پنـد آموز و دعای 
خیـر نوشـته شـده بر روی ظـروف چینـی دوره مینگ 
از نظـر هنر نویسـندگی و همبسـتگی اشـعار و نقوش 
بسـیار جالب توجه اسـت. این ظروف غالبًا سفارشـی 

بوده و برای مسـلمانان سـاخته شـده اسـت.
وجـود هـزاران نفـر ایرانی که بـه انحاء مختلـف وارد 
سـرزمین چیـن می شـدند، چـه آنهایی که بـه صدارت 
و مقامـات عالیـه می رسـیدند و چه تجـار و مذهبی ها 
همـه سـعی در اشـاعه فرهنـگ و زبـان فارسـی در 
چیـن را داشـته  و بایـد گفـت کـه در ایـن امـر تا حد 
زیـادی موفـق بوده انـد. بـا توجـه بـه روابـط دیرینـه 
بیـن چیـن و ایـران و تاثیـر عمیـق زبـان فارسـی در 
چین، از گذشـته تاکنون شـماری زیـادی از محققان و 
دانشـمندان مشـغول تحقیقـات در ایـن زمینه هسـتند.
گـو موژو اولین کسـی اسـت کـه رباعیات خیـام را در 
سـال 1924 میالدی از زبان انگلیسـی به چینی ترجمه 
کـرد. ترجمه چینـی رباعیات خیـام، تأثیر بسـیاری در 
ادبیـات نویـن چیـن بـه جـای نهـاد و ترجمـه محافل 

ادبـی چیـن را به افـکار خیـام برانگیخت.
عـالوه بـر ایـن، زبـان فارسـی در چین زبـان فرهنگی 
در  هـم  هنـوز  و  اسـت  بـوده  مسـلمانان  دینـی  و 
»نظـام  چینـی  زبـان  کـه  اسـالمی  آموزشـگاه -های 
آموزشـی مسـجدی« خوانـده می شـود، زبـان فارسـی 
بـرای دانشـجویان معـارف اسـالمی تدریس می  شـود. 
واژه هـوی هـوی که امـروزه در زبان چینـی به معنای 
مسـلمان اسـت، در چیـن قدیـم معنـای فارسـی زبان 
و زبـان فارسـی داشـت و چون فارسـی زبـان دینی و 
فرهنگـی مسـلمانان بـوده، بـه تدریـج هوی هـوی در 
زبـان چینـی معنـای مسـلمان گرفتـه اسـت. مطالعات 
تاریخـی نشـان می دهـد کـه ورود اسـالم بـه چیـن بر 
بال  هـای زبـان فارسـی بـوده و مطالعـات اسـالمی بـا 
ایـن زبـان دلنشـین در دل  هـای مـردم آن دیـار رخنـه 
کـرده اسـت. بدین سـان، هنوز نیـت نمازهـای یومیه، 
اسـامی نمازها، شـعائر اسـالمی و جمالت رسـمی در 
عقـد و ازدواج و بسـیاری مـوارد دیگـر هنـوز به زبان 
فارسـی ادا می شـود، نبایـد تعجب کرد. عـالوه بر آن، 
بسـیاری از اصطالحـات اسـالمی که در ایـران به زبان 
عربـی اسـتفاده می  شـود، در چیـن بـه زبـان فارسـی 

بیـان می  شـود.
در  هنـوز  فارسـی  زبـان  رواج  تاریخـی  نشـانه  های 
اصطالحـات روزمـره دینـی رایـج در میان مسـلمانان 
و بعضـی از واژه هـای فارسـی کـه وارد زبـان چینـی 
نوشـته  ها  سـنگ  و  کتیبه هـا  در  همچنیـن  شـده  اند، 
تاریخـی کـه بـه زبان فارسـی در سـراس چیـن وجود 
دارنـد، نمایان اسـت. تعداد نسـخه های خطی فارسـی 

نیـز در چیـن فـراوان اسـت.
در اسـناد چینـی از مردمـان غیر چینی به نام »پوسـیو« 

یـا »پوسـه« نـام برده شـده که به پارسـیان و پارسـایان 
قدیـم  چیـن  در  اسـت.  شـده  اطـالق  ایرانی هـا  و 
)زمـان سلسـله منیـگ( بـه دلیل نیـاز به فهمیـدن زبان 
فارسـی، یـک فرهنـگ چینـی به فارسـی تالیف شـد. 
در حوزه  هـای علمیـه سـنتی در شـین جیانـگ شـان 
دونگ، شـان شـی ، فارسـی زبان اصلی آمـوزش بوده 
و گسـترش و کاربـرد زبـان فارسـی در بین مسـلمانان 
از  بسـیاری  و غیـر مسـلمانان چینـی مـورد تحقیـق 

پژوهشـگران چینـی بوده اسـت.
روابـط چیـن و ایران پـس از پیروزی انقالب اسـالمی 
نیـز بـا اجـرای اصالحـات و درهـای بـاز در چین در 
عالی تریـن سـطح خـود قـرار گرفـت و همچنـان این 
تعامـل ادامـه دارد. سیاسـتمداران چیـن هـر چنـد در 
ابتـدای انقـالب از رونـد وقایـع سیاسـی ایران بسـیار 
نگـران بودنـد، امـا بـا اعـالم موضـع »نـه شـرقی نـه 
غربـی« از سـوی دولتمـردان جمهوری اسـالمی ایران، 
انقـالب اسـالمی  پیـدا کردنـد کـه  را  اطمینـان  ایـن 
موجبـات افزایـش نفـوذ شـوروی در منطقـه را فراهم 
نخواهـد سـاخت. از همین رو با توجه بـه دیدگاه های 
مشـترکی کـه میـان رهبـران دو کشـور به وجـود آمد، 
از آن پـس ایـران و چیـن در زمینـه مبـارزه بـا اسـتیال 
طلبـی قدرت هـای غربـی همسـو بـوده و از یکدیگـر 

نمودند. پشـتیبانی 
نخسـتین کرسـی زبان فارسـی در سـال 1957 میالدی 
بـا پیگیـری پروفسـور جـی شـیان لین شـرق شـناس 
دانشـگاه  ایـن  در  پکـن  دانشـگاه  برجسـته  اسـتاد  و 
کشـورهای  یـا  ایـران  مسـاعدت  هیچ گونـه  بـدون 
گـروه  نخسـتین  کـرد.  کار  بـه  آغـاز  زبـان  فارسـی 
پکـن،  دانشـگاه  فارسـی  زبـان  فارغ التحصیـالن  از 
از جملـه مرحـوم پروفسـور زِن یـان ِشـن، مرحـوم 
پروفسـور جـان خونیـن و مرحـوم پروفسـور یـه ای 
لیانـگ، هسـته مرکـزی گروهـی را تشـکیل دادنـد که 
بـا تربیـت شـاگردان بیشـتر و تألیـف و ترجمـه آثـار 
و مقـاالت و کتـاب پیرامـون زبـان فارسـی و فرهنـگ 
و تمـدن ایرانـی، خدمـات برجسـته ای بـرای توسـعه 
زبـان و ادبیـات فارسـی و ایرانشناسـی ارائـه کردنـد. 
تلویزیـون  رادیـو  دانشـگاه  پکـن،  دانشـگاه  از  پـس 
پکـن و دانشـگاه لویانـگ، مراکـز دانشـگاهی دیگری 
بودنـد که پیـش از پیـروزی انقالب اسـالمی در ایران 
اقـدام بـه تأسـیس کرسـی زبـان فارسـی کردنـد. پس 
نیـز در دانشـگاه های زبان هـای خارجـی  انقـالب  از 
شـانگهای، دانشـگاه مطالعات خارجی پکن، دانشـگاه 
تجـارت و بازرگانی پکن و دانشـگاه شـمالغرب شـهر 
شـی اَن کرسـی زبـان فارسـی دایـر و در هر دانشـگاه 
ده هـا دانشـجو در مقاطـع مختلـف بـه فراگیـری زبان 
فارسـی اشـتغال داشـته و بخشـی از نیازهـای دولـت 
و شـرکت های اقتصـادی چیـن بـه زبـان دان و مترجم 
فارسـی را بـرآورده می سـازند. در جمهوری اسـالمی 
ایـران نیـز تاکنـون کرسـی زبـان و ادبیـات چینـی در 
دانشگاه های شـهید بهشتی، دانشـگاه عالمه طباطبایی، 

دانشـگاه اصفهـان، دانشـگاه سـمنان و دانشـگاه تهران 
دایـر شـده و دانشـجویان عالقه منـد به زبـان و ادبیات 
چینـی در ایـن دانشـگاه ها در مقطـع کارشناسـی بـه 

دارند. اشـتغال  تحصیـل 
زبان فارسی در منطقه سین کیانگ:

منطقـه سـین کیانـگ )ترکسـتان شـرقی( با مسـاحتی 
کل  ششـم  یـک  و  ایـران  سـرزمین  معـادل  تقریبـا 
مسـاحت چیـن واقـع در غـرب کشـور کـه با هشـت 
کشـور از روسـیه در شـمال تـا پاکسـتان در جنـوب 
غربـی جمعـًا 5600 کیلومتـر مـرز مشـترک دارد. در 
منتهـی الیـه حـوزه فرهنگ ایرانی در شـرق محسـوب 
شـده و درطـول تاریـخ از نظـر سیاسـی دسـتخوش 
اسـت.  بـوده  تحـوالت و دگرگونی  هـای گوناگونـی 
سـاکنان اصلـی ایـن منطقـه عمومًا بـه زبـان اویغوری 
تکلـم کـرده و پیرو آیین اسـالم هسـتند.ازحدود هزار 
سـال قبـل نـور اسـالم برایـن سـرزمین تابیـده و هـم 
 اکنـون نیـز دین اکثریت سـاکنین این منطقه محسـوب 

شـود. می 
 منطقـه سـین کیانـگ پیـش از سـکونت مهاجریـن 
مغـول و اقـوام تـرک، سـرزمینی ایرانی بوده کـه اقوام 
و قبایل ایرانی همچون سـکاها، سـغدها و... با گویش 
زبان هـای شـرق ایـران در آن بـه سـر می  بردنـد . در 
کتـب تاریخی از سـکونت شـاخه  هایی از اقوام آریایی 
در منطقـه سـین کیانـگ نـام بـرده شـده کـه برخی از 
کـه  بوده  انـد  نیـز  محلـی  دارای حکومت هـای  آنـان 
رواج زبـان سـغدی از آثـار مانـدگار فرهنـگ ایرانـی 
قدیـم در منطقـه به شـمار می  آید. عبور جاده ابریشـم 
نیـز از ایـن منطقه موجب شـده نژادهـای گوناگونی با 
فرهنگ های مختلف در آن سـاکن شـوند و همزیسـتی 
مسـالمت آمیزی داشـته باشـند که تجمـع فرهنگ  های 
متنـوع آسـیایی بر غنـای فرهنگی آن افـزوده و در این 
بیـن زبـان و فرهنـگ ایرانی بـه دلیل سـابقه طوالنی و 

توسـعه خود حـرف اول را می  زده اسـت.
در اثـر افزایش تعداد مهاجریـن، جمعیت قبایل آریایی 
و ایرانـی کـه بـه زبان هـای شـرق ایـران صحبت می-
 کردنـد، رو بـه کاهـش گذاشـت و کم  کـم در جمعیت 
غالـب ذوب شـدند،در قـرن نهـم)840 میـالدی( بـه 
علـت بـروز قحطی و خشکسـالی و بحـران اجتماعی 
در فـالت مغولسـتان، تعـداد زیـادی از مغولها از محل 
سـکونت خـود مهاجـرت و به سـرزمین سـین کیانگ 
وارد شـدند کـه از اختـالط مهاجریـن و سـایر اقـوام 
تـرک بـا سـاکنان بومی)سـکاها- آریائـی هـا( نـژاد 
جدیـدی بـه وجـود آمـد کـه بعدهـا بـه اویغورهـا 
معـروف شـدند. بـر اسـاس اسـناد منتشـره از سـوی 
گـروه تحقیقاتـی پروسـن کـه در اوایـل قـرن بیسـتم 
چهـار بـار بـه اکتشـافات باسـتانی قدیمـی در شـهر 
قدیمـی گائـو چانگ در منطقـه ی تورفـان پرداخته اند، 
از سـه گـروه بـزرگ مهاجـر فارسـی زبان کـه در قرن 
هشـتم میـالدی در منطقـه سـین کیانگ می زیسـته اند، 

نـام برده شـده اسـت. 

زبـان فـارسی در چین- از آغـاز تا امـروز
بخش نخست
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منابع انرژی به عنوان ابزار سیاست خارجی: مورد مطالعه » روسیه«
موضـوع انـرژي بـه نمـاد ژئوپلیتیـک قـرن بیسـت و یکـم 
تبدیـل شـده که نشـان دهنـده کاهش وابسـتگی کشـورها به 
قـدرت نظامی و سیاسـی اسـت. امـروزه انرژی مانند سـالح  
هـای هسـته  ای یـا ارتـش  هـای بـزرگ در طول جنگ سـرد 
بـه عنـوان یک ابـزار رقابـت ژئوپلیتیکی به حسـاب می  آیند. 
امـروزه ابزارهـای نفـوذ و تاثیرگـذار بیـن  المللـی متنـوع و 
پیچیـده شـده  انـد، امـا اهداف یکسـان هسـتند: امنیـت ملی، 

قـدرت بیشـتر و کنتـرل منابـع و قلمرو. 
روسـیه با داشـتن منابع انـرژی فراوان و افزایـش بهای انرژی 
در بازارهـای جهانـی، توانسـت سـودهای هنگفتی به دسـت 
آورد. انـرژی بـه عنـوان ابـزاری کارآمد برای پیشـبرد اهداف 
ایـن کشـور مـورد توجـه قـرار گرفـت و موجـب ارتقـای 
منافع سیاسـی آن در سراسـر اوراسـیا شـد. روسـیه به عنوان 
ابرقـدرت انـرژی بـا بهره  گیـری از منابـع عظیم نفـت و گاز 
خـود، کوشـید نقـش فعالـی را در رقابـت  های منطقـه  ای و 
جهانـی بـازی کنـد. همانطـور که پوتیـن اعالم کرد کـه منابع 
انـرژی عاملـی مهـم در خدمـت توسـعه اقتصـادی و ابزاری 
مفیـد بـرای پیـاده کـردن سیاسـت  هـای داخلـی و خارجـی 
روسـیه اسـت. دیپلماسـی انـرژی روسـیه در برخـی مـوارد 
موجـب امتیـاز گرفتـن از کشـورهای همسـایه شـده اسـت. 
روسـیه بـا حـذف سوبسـایدها و بـاال بـردن قیمـت انـرژی 
)گاز طبیعـی( برابـر بـا قیمـت  هـای جهانی، موجـب نگرانی 
بسـیاری از کشـورهای پیشـین اتحـاد شـوروی شـده، زیـرا 
روسـیه نگـران جهـت  گیری سیاسـت خارجی این کشـورها 
بـه سـوی غـرب و پیوسـتن ایـن کشـورها بـه ناتو اسـت. به 
ایـن ترتیب انـرژی به عنصر اصلی دیپلماسـی روسـیه تبدیل 

است. شـده 
مسـئله انـرژی، بـرای ظهـور روسـیه بـه عنـوان یـک قدرت 
بـزرگ ضـروری اسـت. برای روسـیه، داشـتن منابـع نفت و 
گاز وسـیع، کارکـردی مشـابه بـا سـالح  هـای هسـته  ای در 
دوران اتحـاد جماهیـر شـوروی را داراسـت.  پـس از سـال 
1999 افزایـش قیمـت جهانـی نفـت، ظهـور دوبـاره روسـیه 
را بـه عنـوان یـک قـدرت بـزرگ پایـه  ریـزی کـرد. هنگامی 
کـه مقامـات کرملین از روسـیه به عنـوان »ابرقـدرت انرژی« 
صحبـت مـی  کننـد، ایـن موضـوع را دریافتند که این کشـور 
بـه عنـوان یـک قـدرت جهانـی و چنـد بعـدی برخواهـد 

 . گشت
در دوران پسـا شـوروی، روسـیه سیاسـت  هـای مبتنـی بـر 
ایدئولـوژی خـود را تـرک گفـت و شـروع بـه پیـروی از 
رویکـردی کـرد که به سـوی نظام لیبـرال حرکت مـی  نمود. 
اصالحـات جدیـد در دوران گورباچـف، اضافـه شـدند. در 
دوره  ای کـه بوریـس یلتسـین صریحـا بیـان داشـت کـه یک 
برنامـه ویـژه  ای بـرای انتقال سـریع بـه اقتصاد بـازار به اجرا 
در خواهـد آورد. یـک سـاختار اقتصـادی نامنظمـی در ایـن 
فراینـد بوجـود آمـد کـه منجـر به تشـکیل یـک طبقـه کامال 
سـرمایه  دار قدرتمنـد و همچنیـن تـوده  ای بیچـاره گردیـد. 
در عیـن حـال، اقتصـاد روسـیه پس از بحـران مالی آسـیایی 
)1997( خـود را در آسـتانه فروپاشـی قـرار داد. در طـی این 
سـال  هـا، قیمـت نفـت در بازارهـای بیـن المللی بسـیار کم 
بـود و ایـن وضعیت بـر اقتصاد روسـیه تأثیر منفی گذاشـت. 
در جریـان فراینـد بازسـازی، دولت روسـیه مجبور بـه دنبال 
سیاسـت خارجـی منفعـل گردیـد و در تالش بـرای مقابله با 

مشـکالت داخلـی  اش برآمد. 
از آن پـس، کرملیـن توجـه خـود را به سیاسـت هـای انرژی 
متمرکـز نمـود. در دوره اتحـاد جماهیـر شـوروی، درآمـد 
حاصـل از تولیـد انـرژی بخـش مهمـی از بودجه را تشـکیل 
مـی  داد. بـا این حال، روسـیه شـوروی تولیدات را بر اسـاس 
یـک اقتصـاد برنامـه ریـزی شـده و براسـاس فـن  آوری آن 
جمهـوری   از  طبیعـی  گاز  و  نفـت  خطـوط  نمـود.  تولیـد 
هـای شـوروی سـابق عبـور نمودنـد. از دهـه 1960، خطوط 
انتقـال انـرژی بـه کشـورهای غربـی اروپایـی ماننـد آلمـان 
سـاخته شـد. ایـن وضعیـت مزیت مهمـی برای روسـیه پس 
از شـوروی بـود، زیـرا قـادر بـه صـادرات انـرژی از طریـق 
ایـن پایـپ الیـن بـود. عالوه بـر ایـن، دیگر جمهـوری  های 
شـوروی سـابق کـه در ایـن رابطه رقابت با روسـیه شـوروی 
داشـتند، ایـن مزیت خاص را نداشـتند. مسـیرهای این پایپ 
الیـن بـه گونـه  ای سـاخته شـد کـه جمهـوری  هـای سـابق 
شـوروی و کشـورهای اروپـای شـرقی وابسـته بـه روسـیه 
بودنـد. امـا این پایـپ الین  هـا از تکنولوژی قدیمی اسـتفاده 
مـی  کردنـد، در نتیجه آنهـا دارای بهـره  وری پایین و ظرفیت 
محـدودی بـرای انتقـال انـرژی بودنـد. بنابرایـن الزم بود که 
منابـع انـرژی جدیـد را پیـدا نمایند. بـا توجه به ایـن هدف، 
دولـت روسـیه مجموعـه  ای از اصالحات را معرفـی کرد که 
هـدف آن جـذب سـرمایه گـذاران خارجـی بـود. بـه ویـژه، 
برنامه خصوصی سـازی بـه منظور افزایش بهـره وری اعمال 
شـد. در محـدوده ایـن برنامـه، تعـداد محـدودی از شـرکت  
هایـی کـه از اتحـاد جماهیـر شـوروی بـه ارث بـرده شـدند 
بـه شـرکت  هـای خصوصـی منتقـل مـی شـد و بقیـه آنها به 
صـورت دولتـی درآمدند. فرمـول جادویی که اقتصاد روسـیه 

را تقویـت مـی  کنـد دوبـاره کشـف شـد: »صنعت انـرژی«.
والدیمیـر پوتیـن، در سـال 2000 بـه قـدرت رسـید، برخـی 
انجـام  سیاسـی  و  اقتصـادی  هـای  حـوزه  در  اصالحـات 

گرفـت. در ایـن میـان، تعـدادی از نهادهای مهم اسـتراتژیک 
دوبـاره تحت تسـلط دولـت قرار گرفتنـد که نتیجـه آن پایان 
حکومـت الیگارشـی بـود. آنچه کـه پوتین قصد انجـام آن را 
داشـت، ایـن بود کـه اقتصاد روسـیه بتوانـد، سـالیانه حداقل 
دو برابـر بیشـتر از اقتصادهـای غربـی رشـد کنـد. بنابرایـن، 
او بـر سیاسـت  هـای انـرژی متمرکـز شـد. از آنجایـی کـه 
پوتیـن به قدرت رسـید، قیمت نفـت در بازار انـرژی جهانی 
افزایـش یافـت، پایـپ الینی کـه در دوره یلتسـین شـروع به 
سـاختن کـرد، موافقت نامـه  های تجـاری بیشـتری در زمینه 
انـرژی بـه دسـت آمـده  و بنابرایـن سـهم صنعت انـرژی در 
تجـارت خارجـی روسـیه افزایش یافت. به عنـوان یک نتیجه 
از همـه ایـن تحـوالت، اقتصاد روسـیه به یک حرکت سـریع 
در حـال توسـعه تبدیل شـده اسـت. بـرای بیان این توسـعه: 
تـورم بـاال در دوره یلتسـین متوقف شـده اسـت، دسـتمزد و 
قـدرت خریـد روبـل افزایـش یافتـه اسـت. بدهـی داخلی و 
خارجـی خـود را پرداخت کـرده و ذخایـر ارز خارجی خود 
را بـه 280 میلیـارد دالر و ذخایـر طـالی خود را بـه 400 تن 
افزایـش داده اسـت. بنابرایـن، از وابسـتگی خود بـه صندوق 
بیـن المللـی پـول )IMF( خـالص شـده اسـت و درآمـد 

سـرانه آن تقریبا شـش برابر شـده اسـت.
روسیه - ابرقدرت انرژی

روسـیه به طور سـنتی نقـش مهمی در نقشـه انرژی اوراسـیا 
دارد. ایـن کشـور هشـتمین ذخایـر نفـت خـام جهـان را در 
اختیـار دارد و تولیـد نفـت آن پس از شـوروی سـابق دوباره 
شـروع بـه فعالیـت نمـوده تـا تولید نفت عربسـتان سـعودی 
را تحـت تاثیـر خـود قـرار دهـد. روسـیه عـالوه بـر ذخایـر 
غنـی خـود، بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهـان را دارد. منابع 
انـرژی وسـیع روسـیه کشـور را بـا قـدرت قابـل توجهی در 
قـرن بیسـت و یکـم از لحـاظ نیـروی نظامـی قـوی سـاخته 

اسـت. به همیـن دلیل تعجب آور نیسـت که موضـوع انرژی 
بـه سیاسـت خارجـی روسـیه تبدیل شـده اسـت، نـه تنها به 

عنـوان منبـع درآمـد، بلکه بـه عنـوان منبع قـدرت نفوذ.
انرژی به عنوان یک ابزار سیاست خارجی

دولـت  هـا، بـه ویـژه آنهایـی کـه دولت  هـای بـزرگ و قوی 
هسـتند، از روش  هـای غیـر نظامـی بـرای تقویـت قـدرت 
اقتصـادی و سیاسـی خـود، بـا توجـه بـه منافع خودشـان در 
ایـن راه اسـتفاده می  کنند. نـوع متداول اسـتفاده از این روش  
هـا، عوامـل اقتصـادی مـی  باشـد کـه بـه عنـوان یـک ابـزار 
سیاسـت خارجـی معرفـی شـده اسـت. گاهـی قـدرت  های 
بـزرگ تـالش مـی  کنند سیاسـت  هـای خارجی کشـورهای 
کوچـک را بـا اسـتفاده از روش  هـای کمـک خارجی شـکل 
دهنـد و گاهـی اوقـات، کشـورهای کوچکـی را که سیاسـت 
خارجـی آنهـا را مختل بسـازند، با اسـتفاده از ابزارهایی مانند 

تحریـم، مجـازات مـی  نمایند. 
در ایـن زمینه، کشـورهای دارای منابع انـرژی غنی می  توانند 
در برخـی مـوارد )از طریق روش پاداش( امتیـازات دولتی یا 
تحریـم  هـای خاصـی را در مورد کشـورهای وابسـته اعمال 
کننـد، بنابرایـن سیاسـت  هـای خارجی خـود را بـه گونه  ای 

طراحـی مـی  کنند که از نظر خودشـان سـودمند باشـد.
منابـع انـرژی در میان عوامل اقتصادی که بـه عنوان یک ابزار 
سیاسـت خارجـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد، جایگاه 
خاصـی دارند. منابع هایدروکربنی اهمیت اسـتراتژیک داشـته 
و فقـط در تعـداد محـدودی از کشـورها در جهـان یافت می  

شـوند. بنابرایـن، کشـورهای خاصی کـه منابـع هایدروکربن 
غنـی ماننـد گاز طبیعـی و نفـت دارند، مـی توانند ایـن منابع 

را بـه یک ابـزار سیاسـت خارجی تبدیـل کنند.
بـر  تاثیرگـذاری  بـرای  توانـد  مـی  همچنیـن  نفـت  کارت 
سیاسـت  هـای خارجی کشـورهای صـادر کننده نفـت مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. در دهـه 1980، زمانـی کـه جنـگ دوم 
جهانـی آغاز شـد، برخی کشـورهای صادر کننـده نفتی مانند 
عربسـتان سـعودی مقدار زیـادی نفـت را اسـتخراج نمودند 
و در نتیجـه قیمـت نفـت را در بازارهای جهانـی کاهش داد. 
یکـی از دالیلـی کـه اقتصـاد شـوروی در دوران گورباچـف 

ورشکسـت شـد، اسـتدالل کاهـش قیمـت نفـت بود. 
روسـیه به طور خاص کارت گاز طبیعی خود را در سیاسـت 
خارجـی اسـتفاده مـی  نمایـد. بـه عنوان مثال، اسـناد رسـمی 
روسـیه نشـان مـی دهـد کـه هـدف اصلی سیاسـت انـرژی، 
پیشـبرد سیاسـت های داخلی روسـیه اسـت. براسـاس حکم 
دولـت روسـیه، هـدف اسـتفاده از منابـع انـرژی طبیعـی در 
سـطح حداکثـر، ایجـاد یک رشـد اقتصـادی پایـدار، افزایش 
اسـتانداردهای زندگـی شـهروندان روسـیه و تثبیـت اقتصـاد 
از  روسـیه  کـه  اسـت  شـده  اسـتدالل  باشـد.  مـی   روسـیه 
صـادرات نفـت و گاز خـود بـه عنـوان یـک ابزار سیاسـی و 
مکانیسـم قدرت، به ویژه در برابر کشـورهای شـوروی سابق 
اسـتفاده مـی  کنـد. مـا مـی  توانیـم از این اسـتدالل  هـا نتیجه  
گیـری کنیـم که روسـیه تالش می  کنـد قدرت و نفـوذ خود 

را بـا اسـتفاده از کارت انـرژی افزایـش دهد. 
نقش صنعت انرژی در سیاست خارجی روسیه

از زمـان اتحـاد جماهیر شـوروی، سیاسـت انرژی روسـیه بر 
اسـاس صنعـت نفت و گاز بوده اسـت. در دهـه 1970 اتحاد 
جماهیـر شـوروی سـاالنه حـدود 1 میلیـارد تن نفـت تولید 
کـرد. از سـوی دیگـر، تجـارت انرژی مسـکو با کشـورهای 

سـرمایه داری، مبتنـی بـر عملگرایـی بـوده و هدف آن سـود 
اقتصـادی بـود. امـروزه صنعت نفـت و گاز روسـیه به عنوان 
یکـی از بازیگـران اصلـی به خصـوص در بازار اروپا و آسـیا 

است. تبدیل شـده 
افزایـش قیمـت انـرژی بـه روسـیه اجـازه مـی  دهـد کـه در 
سیاسـت خارجـی خـود قدرتمندتـر و فعاالنه عمـل کند. به 
عنوان نمونه شـدت مشـکالتی کـه اکراین و گرجسـتان قبال 
بـا آن روبـرو بودنـد مـی  توانـد بـه عنـوان نمونـه بـرای این 
وضعیـت باشـد. امـروزه جهـان غرب بـا یک دولـت بزرگ، 
یعنـی روسـیه، مواجـه اسـت. این دولـت، قدرت خـود را از 
نفـت و گاز طبیعـی بـه دسـت مـی  آورد. روسـیه دارای یک 
سیسـتم نیمـه اقتدارگـرا بـا اهـداف ژئوپلیتیک اسـت و قادر 
اسـت از اتحاد سیاسـی خـود تحت عنـوان ذخایـر طبیعی و 
گاز طبیعـی خـود اسـتفاده کند. گازپـروم به عنـوان مهمترین 

ابـزار سیاسـت خارجـی در ایـن نقطـه ظاهر می  شـود. 
روسـیه از عامـل انـرژی بـه عنـوان یـک ابـزار سـرکوبگر به 
شـیوه  های مختلف بـه خصوص برای جمهوری  های سـابق 
خـود اسـتفاده می  کنـد. به عنوان مثال، ممکن اسـت مسـکو 
گاهـی جریـان  هـای انـرژی را بـر اسـاس عوامـل سیاسـی 
خـاص متوقـف کنـد، اما ادعـا می  نمایـد که ایـن تصمیمات 
بـر اسـاس »مشـکالت فنـی« بوده اسـت. شـرکت  هـای گاز 
طبیعـی و نفتـی بـا قـدرت انحصاری ماننـد گازپروم نـه تنها 
بـه عنـوان یـک ابـزار اقتصـادی بلکـه بـه عنـوان یـک ابزار 
سیاسـی بـرای فشـار،  بـه کار مـی  رونـد. بـه گفتـه نگریـن، 

بـا اسـتفاده از انـرژی بـه عنوان یک سـالح سیاسـی، روسـیه 
تـالش مـی کنـد نفـوذ خـود را در طـول مذاکـرات و بحـث 
هـای سیاسـی بـا قطـع جریـان گاز طبیعـی و نفـت بـه ایـن 

کشـورها تقویـت نماید. 
روسیه – بازیگر به ارث مانده

روسـیه مدتهاسـت آسـیای مرکـزی را »حیاط خلـوت« خود 
مـی  دانـد، منطقـه  ای کـه از لحـاظ سیاسـی و اقتصـادی از 
اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. پـس از فروپاشـی اتحـاد 
جماهیـر شـوروی، روسـیه در صـدد اسـت تـا نفوذ خـود را 
از طریـق ارتباطـات مسـتقیم اقتصـادی بـه شـکل دوجانبه و 
همچنیـن ایجاد سـازمان  های منطقـه  ای در میان کشـورهای 
منطقـه آسـیای مرکـزی، افزایش دهـد. انرژی بخـش جدایی 
ناپذیـر از تـالش  هـای روسـیه بـرای حفـظ نفـوذ در منطقه 
بـوده اسـت. بعـد از سـال 1991، جمهـوری  هـای آسـیای 
مرکزی شـوروی سـابق شـروع به گشـودن بازارهـای جهانی 
نمودنـد. روسـیه به شـرکت  هـای غیر روسـی برای اسـتفاده 
از پایـپ الیـن  ها بـرای حمل و نقـل اجازه نخواهـد داد: هر 
مولکـول نفـت و گاز کـه وارد خاک روسـیه می شـود، از آِن 
روسـیه اسـت. بنابرایـن روسـیه توانسـت از ایـن انحصار که 
از حمـل و نقـل انرژي در سـرزمین اوراسـیا برخـوردار بود، 
بهره-بـرداري کنـد. از آنجایی که نفـت و گاز بزرگترین منبع 
درآمـد بـرای کشـورهای تولیـد کننـده نفـت بحیره کاسـپین 
هسـتند، کنتـرل بـر فـروش انـرژی آنهـا بـه نفـوذ سیاسـی 
روسـیه نسـبت بـه کشـورهای همسـایه جنوبـی خـود منجر 

شـد. خواهد 
در تجـارت نفت، انحصار روسـیه به سـرعت شکسـته شـد. 
آذربایجـان و قزاقسـتان منابـع هایدروکربنی خـود را به روی 
شـرکت  هـای نفتـی غربـی پـس از اسـتقالل در سـال 1991 
گشـودند. بـرای انتقـال ایـن نفت بـه بازارهـای بیـن المللی، 
شـرکت هـای غربی در ابتدا گزینه دسترسـی به سیسـتم خط 
لولـه موجـود در اتحاد جماهیر شـوروی را که توسـط » ترانز 
نفـت »روسـیه اداره مـی  شـد ارزیابـی نمودنـد. با ایـن حال، 
مذاکـرات بحـث برانگیـز، به ویـژه اینکه نگرانی هـا در مورد 
کنتـرل روسـیه در مسـیر صادرات نفـت بحیره کاسـپین بود.

انحصـار روسـیه در تجـارت گاز بـه مـدت طوالنـی ادامـه 
یافـت. بـا خریـد گاز آسـیای مرکـزی و انتقـال آن از طریـق 
خـط لوله خـود، روسـیه مانع از دسترسـی کشـورهای تولید 
کننـده بـه بازارهای غربی شـد. گازپروم برای سـود نمودن از 
گاز ترکمنسـتان بـا ارزش نازلی  به اوکرایـن عرضه نمود، در 
حالـی کـه فـروش گاز خود را سـه برابـر قیمت به مشـتریان 
اروپایـی خـود دارد. تـا سـال 2006، گاز ترکمنسـتان ارزان 
قیمـت، روسـیه را مجبـور کرد قیمـت ها را برای کشـورهای 
همسـایه سـابق شـوروی ماننـد بـالروس و اوکرایـن حفـظ 
کنـد. تجـارت گاز بیـن ترکمنسـتان، روسـیه و اوکرایـن بـه 
طـور عمـده بـر مبنای مبادلـه با تعـدادی از واسـطه های غیر 

شـفاف اما بسـیار سـودآور انجام شـد.
هـدف اصلـی روسـیه، در حـال حاضـر، جلوگیـری از تولید 
کننـدگان بحیـره کاسـپین از قـرارداد بـا مشـتریان غربـی، به 
ویـژه بـا اروپـا اسـت کـه روسـیه آن را »انحصـار بـازار« می 

ند.  دا
بـا وجـود این تالش هـا، موقعیت میراثی روسـیه در آسـیای 
مرکـزی بـا گذشـت زمـان تضعیف شـده اسـت، زیـرا دیگر 
بازیگـران، نفـوذ و منافـع خـود را در این منطقه انـرژی غنی 
افزایـش داده  اند. امروزه، آسـیای مرکزی، منافع اسـتراتژیک، 
سیاسـی و اقتصـادی نـه تنهـا بـرای روسـیه بلکـه همچنیـن 

بـرای چیـن، جنـوب آسـیا، اروپا و ایـاالت متحده اسـت.
روسـیه از کارت انـرژی خـود به طور چشـم  گیـری در دوره 
پوتیـن اسـتفاده کـرده اسـت. در طول سـال  هـای اول دولت 
پوتیـن، قیمـت انـرژی در سـطح جهانـی افزایـش یافـت و 
روسـیه صـادرات انرژی خـود را افزایـش داد. ایـن دو عامل 
باعـث شـد تـا اقتصاد روسـیه به سـرعت رشـد کنـد. دولت 
تحـت حاکمیـت پوتیـن تـالش مـی  نمایـد تـا ایـن توسـعه 
اقتصـادی را حفـظ کند. هـدف دیگری که پوتیـن برای خود 
تعییـن مـی  کنـد، افزایش نفـوذ روسـیه در اروپـای مرکزی و 
شـرقی، قفقـاز و آسـیای مرکزی اسـت. بـا این حـال، برخی 
مقامات برجسـته ماننـد آنـدری الیاریونف، مشـاور اقتصادی 
کرملیـن، از ایـن ایده که روسـیه باید از منابع انـرژی خود به 
عنـوان یـک سـالح در سیاسـت خارجی خـود اسـتفاده کند، 
حمایـت نمـی کند. پشـت این اسـتدالل این اسـت که چنین 
سیاسـت خارجـی در دراز مـدت بـه سیسـتم انرژی روسـیه 

آسـیب خواهد رسـاند.
خالصـه کالم ایـن که روسـیه به جد و جهد تمـام، در تالش 
اسـت کـه مالکیـت و حاکمیت بـر منابع نفـت و گاز خود را 
حفـظ کنـد، از آن منابـع هـم برای بهبـود اوضـاع اقتصادی و 
وضعیـت رفـاه جامعه و هـم به عنوان ابزار سیاسـی و نمایش 
قـدرت و اعمـال نفـوذ سیاسـی در دیگر کشـورها بهـره می  
گیرد. روسـیه در این مسـیر به واکنشـهای جهانی و انتقاداتی 
کـه از جانـب غـرب متوجه این کشـور اسـت بهـای چندانی 
نمـی  دهـد و هربـار که اتحادیـه اروپا و یا مقامـات آمریکایی 
در برابـر ایـن سیاسـت موضـع گیـری مـی  کننـد آنهـا را از 

دخالـت در امـور داخلـی روسـیه بر حذر مـی  دارد.
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شاه حسین مرتضوی:

سنگرهای قومی و فقر محتوایی!
ــت آوردهای  ــانه ها از دس ــت آزاد رس ــان و فعالی آزادی بی
فصــل جدیــد می باشــد. رســانه های کشــور در یــک 
ــه  ــه ای ک ــود، به گون ــژه ای برخــوردار ب ــگاه وی ــار و جای ــع از اعتب مقط
ــرای دادخواهــی  ــه رســانه ها ب ــه محاکــم ب ــه جــای مراجعــه ب مــردم ب

شــکایت می کردنــد.
خبرنــگاران و رســانه های جمعــی بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ 
ــد. ــادی دادن ــای زی ــا و هزینه ه ــان قربانی ه اطــالع رســانی و آزادی بی
امــا اکنــون بعــد از 17 ســال ســوال اساســی ایــن اســت کــه رســانه های 
کشــور تــا چــه پیمانــه مســلکی، ملــی و در مطابقــت بــا قانــون عمــل 

می کننــد؟
ــع  ــداوم مناب ــور ت ــانه های کش ــرای رس ــده ب ــای عم ــی از چالش ه یک
ــت،  ــده اس ــبب ش ــع س ــش در مناب ــا کاه ــع و ی ــت. قط ــل اس تموی
ــران  ــداف رهب ــع و اه ــکار مناف ــانه ها ش ــادی از رس ــماری زی ــا ش ت
ــران خــود ســنگرهای رســانه ای  قومــی شــوند، هرچنــد کــه ایــن رهب
ــل  ــع تموی ــانه ها از مناب ــی رس ــری برخ ــر پذی ــد. تاثی ــرده ان ــاد ک ایج
ــز در بســترهای قومــی قلــم زده  ــوا نی ــا در محت ســبب شــده اســت، ت
ــد.  ــم کنن ــود را تنظی ــراتی خ ــای نش ــان برنامه ه ــدای آن ــق اجن و مطاب
ــک  ــه ی ــه ای و آزاد رســانه ها ب ــرای کارحرف ــد ب ــن موضــوع می توان ای

ــدل شــود. ــش جــدی ب چال
فقــر محتوایــی از چالش هــای دیگــر بــرای رســانه ها اســت. متاســفانه 
ــای  ــق و خبره ــی دقی ــای تحلیل ــی، مقاله ه ــای تحقیق ــه گزارش ه ک
ــن همــه ســبب  ــده می شــود. ای ــر دی ــق کمت ــات دقی ــر معلوم ــی ب مبتن
ــت داده و  ــود را از دس ــار خ ــو اعتب ــک س ــانه ها از ی ــا رس ــود ت می ش
از ســوی دیگــر نقــش اثرگــذاری آن هــا در معــرض ســوال قــرار گیــرد.
ــر،  ــه خب ــد ک ــان می ده ــی نش ــه خوب ــانه ها ب ــاعته رس ــور 24 س مانیت
ــر یافته هــای  ــا مبتنــی ب تحلیــل و گزارش هــای بســیاری از رســانه ها ی
ــده در  ــر ش ــایعات نش ــاس ش ــم براس ــا ه ــی و ی ــانه خارج ــک رس ی
ــه  ــی رود ک ــار م ــال انتظ ــده س ــد از هف ــد. بع ــازی می باش ــای مج فض
ــه  ــود ب ــور خ ــانه های کش ــود و رس ــتر ش ــوآوری بیش ــت و ن خالقی
ســرخط خبــر بــرای رســانه های کشــورهای دیگــر بــدل شــود. بطــور 
ــا  ــا عمدت ــوال ها در کنفرانس ه ــوژه ها و س ــا، س ــن، خبره ــال عناوی مث

تکــراری و شــبیه هــم انــد.
ــی  ــز گزینش ــی نی ــای تحقیق ــا در گزارش ه ــی حت ــانه های جمع رس
برخــورد کــرده اســت و بــا نــگاه سیاســی و قومــی بــه آن می پردازنــد.
کارمنــدان شــماری از رســانه ها در فضــای مجــازی بــه صــورت 
ــاب  ــس و ارب ــی، پولی ــارنوال، قاض ــگار، س ــش خبرن ــدار در نق دوام
ــوند. ــی می ش ــان عموم ــویش اذه ــبب تش ــرده و س ــل ک ــل عم مح
ــق  ــه بحــث ملــی، عمی امــروز بیــش از هــر وقــت دیگــر ضــرورت ب
ــد  ــت. نق ــی اس ــانه های جمع ــه رس ــه کارنام ــه ب ــلکي در رابط و مس
ــه  ــه رفت ــا مســیری را ک ــد ت ــه از خــود رســانه ها کمــک می کن منصفان

ــم. ــرار دهی ــم مــورد بازنگــری ق ای
نهادهــای خبرنــگاری، اســتادان علــوم ارتباطــات، خبرنــگاران مســلکی، 
ــک  ــازی ی ــد در زمینه س ــتگاه ها می توانن ــه دس ــگ و هم وزارت فرهن
بحــث همــه جانبــه روی رســانه های افغانســتان ســهم داشــته باشــند.

متاســفانه هنــوز بعــد از هفــده ســال قــرار داد هــای رســانه های کشــور 
ــت  ــوع حمای ــچ ن ــوده و هی ــاری ب ــش غیر معی ــگاران و کارمندان باخبرن
و تضمیــن شــغلی بــرای خبرنــگاران وجــود نــدارد. نــگاه تجارتــی بــه 
ــز  ــگاران نی ــانه ها از خبرن ــی رس ــه برخ ــت ک ــده اس ــبب ش ــانه س رس

اســتفاده ابــزاری داشــته باشــند.

روح اهلل بهزاد:

آخرین سپه ساالر!
ایشـچی مدعـی اسـت کـه جنـرال دوسـتم، محمـد محقـق 
را بـرای میانجیگـری و مختومـه کـردن پرونـده اش نـزد او 
فرسـتاده اسـت. سـال های پیـش هـم وقتـی قضیـۀ اکبر بـای اتفـاق افتاد، 
جنـرال دوسـتم بـه کمـک موسـفیدان آن پرونـده را ختـِم بـه خیـر کـرد. 
دوسـتم آن زمـان صبغـت اهلل مجـددی را بـه خانـۀ اکبـر بـای فرسـتاد. 
مجـددی هـم اکبـر بای را قانع کـرد تا پرونـده اش در برابر دوسـتم را پس 

بگیـرد کـه چنیـن هم شـد.
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه پرونـدۀ ایشـچی و اکبـر بـای از هـم بسـیار 
متفـاوت اسـت. آن زمـان اکبـر بـای مدعـی بـود کـه جنـرال دوسـتم بـه 
»خانـه اش یـورش« بـرده و بـا او »رفتـار خشـونت آمیز« کـرده اسـت. اکبر 
بـای بـه رسـانه ها گفـت کـه دوسـتم و محافظانـش او را لت وکـوب کرده 
انـد. ولـی ایشـچی مدعی اسـت که او مـورد »تجاوز جنسـی« قـرار گرفته 
اسـت. ایشـچی ادعـا دارد کـه معـاون رئیس جمهـور او را »برهنـه« کرده و 

آزار جنسـی داده اسـت.
بـه نظر نمی رسـد ایشـچی از ایـن پرونده به سـاده گی بگذرد. او وسـاطت 
موسـفیدان را هـم نخواهـد پذیرفـت. گنـدی کـه این بـار دوسـتم زده؛ به 
آسـانی پـاک نخواهـد شـد. پرونـدۀ اکبـر بـای، جنـگ مغلوبـه گفتـه ختم 
شـد، امـا پرونـدۀ ایشـچی بـا »آخریـن سپه سـاالر«، نقـض صریـح قانـون 
و ارزش هـای حقـوق بشـری اسـت. »آخریـن سپه سـاالر« نباید بـه جرگۀ 
موسـفیدان زیـاد دل خـوش کنـد. از سـوی هـم، احتمـال این کـه اشـرف 
غنـی بـار دیگـر در کنار ایشـچی قـرار گیرد نیز وجود دارد. شـاید دوسـتم 
توافقـات پنهانـِی کـه با ارگ داشـته را نقض کنـد؛ در آن صـورت احتمال 
و امـکان بـاز شـدن دو بـارۀ پروندۀ ایشـچی وجود خواهد داشـت. شـاید 

سرنوشـت بـدی در انتظـار »آخرین سپه سـاالر« باشـد

فیـسبـوک نـــامــه

گفتگوی مستقیم آمریکا و طالبان: 

صـلح؟ سـوی  به  تـازه  رویکـردی 
•  روزنامــه نیویــورک تایمــز گــزارش کــرده 
کــه دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری 
ــرات مســتقیم  ــکا دســتور انجــام مذاک آمری
بــا گــروه طالبــان را بــه دیپلمات هــای 

ــت. ــور داده اس ــن کش ــد ای ارش
ایــن رویکــرد کاخ ســفید تغییر چشــم گیری 
در سیاســت آمریــکا در قبــال گفت وگوهای 
صلــح در افغانســتان اســت؛ چــرا کــه گــروه 
ــر  ــرای حاض ــه ب ــته ک ــد داش ــان تاکی طالب
گــروه  ایــن  مذاکــره  میــز  روی  شــدن 
ابتــدا مســتقیما بــا آمریــکا  می خواهــد 

گفت وگــو کنــد.
ــور  ــر ام ــو، وزی ــک پمپئ ــش مای ــه پی هفت
ــه  ــفرش ب ــده، در س ــاالت متح ــه ای خارج
ــود کشــورش حاضــر اســت  ــه ب ــل گفت کاب
بــا  صلــح  مســتقیم  گفت وگوهــای  در 

ــد. ــرکت کن ــان ش طالب
جمهــوری  ریاســت  ارگ  منابــع  امــا 
افغانســتان می گوینــد منتظــر اعــالم رســمی 
ــکا هســتند و  ــن موضــوع از ســوی آمری ای
ــه  ــی« برنام ــانه های عمل ــر »نش آن را بیانگ

صلــح افغانســتان می خواننــد.
آمریــکا همــواره تاکیــد داشــته کــه مذاکرات 
»بین االفغانــی«  بایــد  افغانســتان  صلــح 
ــروه  ــتان و گ ــت افغانس ــان دول ــد و می باش

ــود. ــان انجــام ش طالب
ــل از  ــه نق ــی ب ــز در گزارش ــورک تایم نیوی
»چندیــن مقــام ارشــد افغــان و آمریکایــی« 
ــر  ــن تغیی ــدف از ای ــه ه ــت ک ــته اس نوش
رویکــرد آمریــکا نزدیــک ســاختن مواضــع 
آمریــکا و گــروه طالبــان خوانــده شــده 
ــرات  ــه مذاک ــج ب ــد منت ــره بای ــه باالخ ک
ــرای پایــان چندیــن  گســترده تر و رســمی ب

ــود. ــتان ش ــگ افغانس ــه جن ده
ــن  ــه ای ــز در ادام ــورک تایم ــه نیوی روزنام
گــزارش نوشــته اســت کــه تصمیــم اختیــار 
ــی  ــای آمریکای ــه دیپلمات ه ــتر ب دادن بیش
بــرای گفت وگــوی مســتقیم بــا طالبــان 
ــی  ــتیاران امنیت ــوی دس ــته از س ــاه گذش م
آقــای ترامــپ گرفتــه شــده و در ادامــه 
ــق  ــرای رم ــت ب ــی اس ــه تالش  های مجموع
ــح در  ــرات صل ــه مذاک ــیدن ب ــازه بخش ت

ــتان. افغانس
ــه آتش بــس مــاه  از جملــه ایــن تالش هــا ب
گذشــته میــان نیروهــای دولــت افغانســتان و 
طالبــان، افزایــش فشــارها بــه پاکســتان برای 
توقــف پنــاه دادن بــه رهبــران گــروه طالبــان 
و نشســت  نماینــدگان کشــورهای اســالمی 

در عربســتان بــرای مشــروعیت زدایی دینــی 
از جنــگ طالبــان اشــاره شــده اســت.

در چنــد هفتــه گذشــته مقام هــای بلندرتبــه 
آمریکایــی چندیــن بــار بــه افغانســتان 
زمینــه  تــا  کردنــد  ســفر  پاکســتان  و 
گفت وگوهــای مســتقیم ایــاالت متحــده 
ــد. ــان را فراهــم کنن ــا گــروه طالب ــکا ب آمری
مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه آمریــکا هفتــه 
پیــش بــه کابــل ســفر کــرد و آلیــس ویلــز، 
ــور  ــن کش ــه ای ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
ــه  ــیای میان ــیا و آس ــوب آس ــور جن در ام
ــا  ــو ب ــغول گفت وگ ــن روز مش ــز چندی نی

ــود. ــتان ب ــتان و پاکس ــا در افغانس مقام ه
کــه  کــرده  گــزارش  تایمــز  نیویــورک 
بخشــی از ایــن تالش هــا روی ترغیــب 
ــوده  ــز ب ــتان متمرک ــت افغانس ــری دول رهب
تــا بــه آنهــا اطمینــان داده شــود کــه 
آمریــکا  میــان  مســتقیم  گفت وگوهــای 
و طالبــان جایگزیــن مذاکــرات مســتقیم 
دولــت افغانســتان بــا گــروه طالبــان نیســت 
ــح  ــمی صل ــرات رس ــاز مذاک ــه زمینه س بلک

ــود. ــد ب ــرف خواه ــان دو ط می
دولــت افغانســتان در گذشــته نگــران بــوده 
ــنگتن و  ــان واش ــتقیم می ــرات مس ــه مذاک ک
طالبــان موجــب منــزوی شــدن آن خواهــد 
ــت  ــان دول ــل در زم ــن دلی ــه همی ــد و ب ش
اوبامــا، حامــد کــرزی، رئیــس  بــاراک 
جمهــوری پیشــین افغانســتان بــا مذاکــرات 
مســتقیم آمریــکا و طالبــان بــه شــدت 
ــان در  ــروه طالب ــر گ ــرد و دفت ــت ک مخالف
ــدن،  ــوده ش ــس از گش ــک روز پ ــر ی قط

ــد. ــته ش ــاره بس دوب
ــد روز  ــکا چن ــه آمری ــور خارج ــر ام وزی
هیــچ  کــه  گفــت  بیانیــه ای  در  پیــش 
پیش شــرط بــرای مذاکــرات مطــرح نیســت 
و همــه چیــز از جملــه بحــث حضــور 
ــتان  ــو در افغانس ــی و نات ــای آمریکای نیروه
می توانــد جــز مذاکــرات بــا طالبــان باشــد.
ــه  ــه روزنام ــی ب ــان و آمریکای ــات افغ مقام
انتظــار  کــه  گفته انــد  تایمــز  نیویــورک 
ــکا  ــتقیم آمری ــای مس ــی رود گفت وگوه م
بــا طالبــان منتــج بــه آغــاز رونــد مذاکــرات 
ــان،  ــروه طالب ــه در آن گ ــود ک ــمی ش رس
و  متحــده  ایــاالت  افغانســتان،  دولــت 

ــند. ــته باش ــرکت داش ــتان ش پاکس
آلیــس ویلــز گفتــه »وقتــی بــه گذشــته نــگاه 
می کنیــم، پروســه بــن الگــوی خوبــی 
ــره  ــه باالخ ــان دادن اینک ــرای نش ــت ب اس

ــه  ــد عملــی مذاکــرات صلــح چــه گون رون
صــورت می گیــرد.«

ــن در  ــت ب ــه نشس ــز ب ــم ویل ــاره خان اش
آلمــان اســت کــه بالفاصلــه پــس از ســقوط 
ــزار  ــال 2001 برگ ــان در س ــت طالب حکوم
ــان  ــف افغ ــای مختل ــد و در آن گروه ه ش
ــت  ــاد دول ــان روی ایج ــتثنای طالب ــه اس ب

ــد. ــق کردن ــتان تواف ــد در افغانس جدی
منطقــه  کشــورهای  کنفرانــس  ایــن  در 
ــف در  ــای مختل ــان گروه ه ــه حامی ــم ک ه
ــرکت  ــد، ش ــمار می رفتن ــه ش ــتان ب افغانس

ــتند. داش
شــورای عالــی صلــح افغانســتان، نهــاد 
مســئول دولــت افغانســتان بــرای مذاکــرات 
بــا طالبــان گفتــه کــه موضــع جدیــد آمریکا 
ــتان  ــح افغانس ــد صل ــرای رون ــد ب می توان
ــرات  ــدار داده مذاک ــا هش ــد ام ــد باش مفی
مســتقیم میــان آمریــکا و طالبــان بــه معنــی 
ایــن نیســت کــه دولــت افغانســتان در ایــن 

ــد داشــت. ــد نقشــی نخواه رون
عطاالرحمــن ســلیم، معــاون ایــن شــورا بــه 
ــس  ــا ســه کنفران ــه آنه ــت ک بی بی ســی گف
مهــم اندونــزی، کابــل و مکــه را بــرای 
ــان  ــان و حامی ــه طالب ــردن ب ــار وارد ک فش

ــد. ــزی کردن ــا برنامه ری آنه
مذاکــرات  کــه  دارد  اطمینــان  گفــت  او 
ــونت ها  ــان خش ــرای پای ــح ب ــترده صل گس
در افغانســتان بــه زودی آغــاز خواهــد شــد.
ذبیــح اهلل مجاهــد، یکــی از ســخنگویان 
تــا  گفتــه  بی بی ســی  بــه  نیــز  طالبــان 
کنــون آمریــکا بــا ایــن گــروه تماســی 
نگرفتــه و ایــن موضــع جدیــد ایــن کشــور 
تنهــا از طریــق یــک روزنامــه بیــان شــده و 
ــکا  ــد بیانگــر موضــع رســمی آمری نمی توان

ــد. باش
ــد  ــد مــژده، کارشــناس افغــان، می گوی وحی
انتشــار ایــن خبــر از طریــق رســانه ها و بــه 
صــورت غیررســمی، تــالش دولــت آمریــکا 
ــردم،  ــای م ــرای ســنجش واکنش ه اســت ب
ــر  ــای درگی ــان و دیگــر طرف ه ــروه طالب گ
ــه احتمــال آغــاز مذاکــرات  در افغانســتان ب

مســتقیم میــان آمریــکا و طالبــان.
او می گویــد مذاکــرات مســتقیم کــه شــامل 
بحــث بــر سرنوشــت نیروهــای خارجــی در 
ــرات  ــد مذاک ــز شــود، می توان افغانســتان نی
صلــح را بــه یــک رونــد جــدی بــرای پایان 

جنــگ در افغانســتان تبدیــل کنــد.
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دست چپ

ـــدن  ـــته ش ـــمال از کش ـــی در ش ـــع امنیت مناب
مســـوول جمـــع آوری عشـــر و زکات 
ـــر  ـــالن خب ـــت بغ ـــان در والی ـــروه طالب گ

داده انـــد.
ســـخن گوی  رضایـــی،  محمدحنیـــف 
ــه  ــه کـ ــاهین گفتـ ــول اردوی 209 شـ قـ
قـــاری غفـــور، مســـوول جمـــع آوری 
 4 و  طالبـــان  گـــروه  زکات  و  عشـــر 
ــروه، روز  ــن گـ ــر ایـ ــوی دیگـ جنگ جـ
ـــه ی  ـــر در نتیج ـــرطان/  تی ـــنبه، 31 س یکش
حملـــه ی هوایـــی نیروهـــای ارتـــش در 
ـــته  ـــالن کش ـــت بغ ـــوری والی ـــه ی غ دهن

ند. شـــده ا
والیـــت بغـــالن در شـــمال کشـــور و از 
ــبتًا ناامـــن اســـت  ــات نسـ ــه والیـ جملـ
کـــه طالبـــان در ایـــن والیـــت فعالیـــت 
ـــدند  ـــق ش ـــا موف ـــد و باره ـــترده دارن گس
ـــت را  ـــن والی ـــوالی ای ـــن ولس ـــه چندی ک

در تصـــرف داشـــته باشـــند.
در عملیـــات نظامـــی نیروهـــای امنیتـــی 

دو والـــی نام نهـــاد گـــروه طالبـــان در 
والیـــت کاپیســـا نیـــز کشـــته شـــده اند.
و  نام نهـــاد  والـــی  مشـــفق  نســـیم 
ــان  ــاد طالبـ ــوال نام نهـ ــان اهلل ولسـ احسـ
بـــرای ولســـوالی تـــگاب ایـــن والیـــت 

ــدند. ــته شـ کشـ
محمـــد حکیـــم عظیمـــی، آمـــر امنیـــت 
ـــت  ـــه اس ـــا گفت ـــس کاپیس ـــی پولی فرمانده
ـــت  ـــا حمای ـــه ب ـــات ک ـــن عملی ـــه در ای ک
ــوالی  ــی در ولسـ ــی خارجـ ــوای هوایـ قـ
ـــده  ـــدازی ش ـــا راه ان ـــت کاپیس ـــگاب والی ت
بـــود؛ تلفاتـــی بـــه طالبـــان وارد شـــده 
اســـت. همچنـــان در ایـــن عملیـــات، 
ـــته  ـــز کش ـــان نی ـــوی طالب ـــن جنگج چندی

شـــدند.
کاپیســـا در شـــمال و از والیـــات نســـبتًا 
امـــا گـــروه  اســـت،  امـــن کشـــور 
ــوالی های آن  ــی از ولسـ ــان در برخـ طالبـ

دارنـــد. فعالیت هایـــی 

بــا معاینــه پزشــکان، وضعیــت جســمانی »نــواز شــریف« 
ــدان  ــتان در زن ــگ پاکس ــلم لی ــزب مس ــابق ح ــر س رهب
ادیالــه وخیــم گــزارش شــده و قــرار اســت بــه شــفاخانه 

ــد. انتقــال یاب
جنــرال اظهــر کیانــی کــه مســوولیت تیــم نظارت پزشــکی 

نــواز شــریف در زنــدان را بــه عهــده دارد، وخیــم بــودن 
بیمــاری وی را تأییــد کــرده و گفــت: نــواز شــریف دچــار 
بیمــاری قلبــی و مــرض شــکر اســت؛ بنابرایــن نتوانســته 

گرمــای زنــدان را تحمــل کنــد.
ــت اوضــاع  ــه وخام ــا توجــه ب ــه پاکســتان ب وزارت داخل
ــفاخانه  ــه ش ــال وی ب ــا انتق ــریف ب ــواز ش ــمانی ن جس
ــام داده  ــه انج ــن زمین ــات الزم را در ای ــت و اقدام موافق

ــت. اس
ایــن خبــر در حالــی منتشــر می شــود کــه محکمه پاکســتان 
ــرد:  ــا رد درخواســت وکالی خانواده»شــریف« اعــالم ک ب
»نوازشــریف« و دختــرش »مریــم نواز«نمی تواننــد تــا قبــل 
ــرکت  ــی ش ــای سیاس ــات در رقابت ه ــزاری انتخاب از برگ

. کنند
آزاد نبــودن نــواز شــریف بــرای سرپرســتی فعالیــت 
ــن  ــت سیاســی ای ــز رقاب ــگ نی سیاســی حــزب مســلم لی
حــزب در انتخابــات آینــده را بــه چالــش کشــیده اســت.
نــواز شــریف و دختــرش بــه محــض ورود بــه پاکســتان  
ــدان  ــه زن تســلیم نیروهــای ســازمان بازرســی شــدند و ب

ــال داده شــدند. ــه« انتق »ادیال

ــی از  ــدی، طــی یــک گردهمای شــماری از باشــنده هــای دایکن
ــوازن،  ــاف مت ــالوۀ انکش ــا برع ــتند ت ــزی خواس ــت مرک حکوم
ــی  ــی و کیف ــگاه کم ــت از ن ــی درآن والی ــای اردوی مل نیروه

ــز شــوند. تجهی
ــن  ــد ت ــدود دوص ــتراک  ح ــا اش ــروز ب ــی ام ــن گردهمای  ای
ازباشــنده گان  ایــن والیــت ، اعضــای شــورای والیتــی و 
ــد. ــن والیــت برگزارگردی ــی درشــهرنیلی مرکــز ای فعــاالن مدن
غیــرت علــی جواهــری عضوشــورای والیتــی دایکنــدی گفــت 
کــه پانــزده ســال از عمــر ایــن والیــت مــی گــذرد؛ امــا تاکنــون 

ایــن والیــت میــدان هوایــی و ســرک نــدارد.
ــارزات  ــان مب ــواره در جری ــت هم ــران حکوم ــه او رهب ــه گفت ب
ــن  ــنده گان ای ــه باش ــد ک ــپرده بودن ــده س ــان وع ــی ش انتخابات
ــون  ــا تاکن ــد؛ ام ــی کنن ــی دور م ــدان جغرافیای ــت را از زن والی

ــد. ــداده ان ــام ن ــچ کاری انج هی
ســید محمــد انــور شــهاب رییــس شــبکه نهــاد جامعــه مدنــی 
ــی ،  ــده گان گردهمای ــن از اشــتراک کنن ــک ت ــدی و ی در دایکن
هــدف از ایــن تجمــع  را انکشــاف متــوازن، تجهیــز نیروهــای 
ــد و  امنیتــی و مســتقر شــدن اردوی ملــی درایــن والیــت خوان
ــی و  ــدان هوای ــداث می ــا اح ــت ت ــزی خواس ــت مرک از حکوم
ــن والیــت در نظــر  ــرای ای ــده ب ســرک را در بودجــه ســال آین

ــرد . بگی
ــوازن  ــه انکشــاف مت ــان خواهــان توجــه حکومــت ب وی همچن
درایــن والیــت شــد و گفــت کــه نیروهــای امنیتــی بایــد بــا در 

نظرداشــت وضعیــت، تجهیــز و تمویــل شــوند .
برخــی از اشــتراک کننــده گان دیگــر ایــن گردهمایــی نیــز نظــر 

مشــابه داشــتند 

منابــع امنیتــی کشــور از کشــته شــدن معــاون رهبــر 
گــروه داعــش در شــمال، در والیــت جوزجــان خبــر 

داده انــد.
شــاهین   209 اردوی  قــول  رســانه های  دفتــر 

ــوی  ــاون مول ــه مع ــه ک ــه ای گفت ــر خبرنام ــا نش ب
گــروه  خودخوانــده ی  رهبــر  حبیب الرحمــان، 
ــه ی والیــت  داعــش در شــمال در ولســوالی قوش تپ

جوزجــان کشــته شــده اســت.

مولــوی حبیب الرحمــان پــس از کشــته شــدن قــاری 
ــه  ــه ب ــمال ک ــش در ش ــروه داع ــر گ ــت، رهب حکم
ــن ســال جــاری در یــک  ــخ 18 حمــل/ فروردی تاری
حملــه ی هوایــی کشــته شــد، رهبــری ایــن گــروه را 

بــر عهــده گرفــت.
ــان  ــری جنگجوی ــی اســت کــه در درگی ــن در حال ای
ــد  ــش در چن ــان و داع ــتی طالب ــای تروریس گروه ه
روز اخیــر در والیــت جوزجــان، ده هــا تــن از 
ــده اند.  ــی ش ــته و زخم ــروه کش ــن دو گ ــای ای اعض
مقام هــای محلــی والیــت جوزجــان می گوینــد، 
ــان مســلح  ــش و طالب ــروه داع ــان گ ــری می در درگی
در قریــه مغــول ولســوالی درزآب ایــن والیــت، 
بای مــراد فــرد شــماره دوم گــروه داعــش در شــمال 

ــده اســت. ــته ش کش
ــان  ــی جوزج ــخنگوی وال ــوری س ــا غف ــد رض محم
ــروه  ــان گ ــه می ــری ک ــه درگی ــه در نتیج ــه ک گفت
داعــش و طالبــان مســلح ناوقــت روز یکشــنبه 
31ســرطان/ تیــر، در ولســوالی درزآب صــورت 
ــوی حبیــب الرحمــان  گرفــت، بای مــراد معــاون مول

ــت. ــده اس ــته ش ــروه کش ــن گ ــر ای رهب
بــه گفتــۀ آقــای غفــوری درگیــری میــان ایــن 
ــه دارد،  ــوالی درزآب ادام ــان در ولس ــا همچن گروه ه
امــا تلفــات برخواســته از آن تــا کنــون به گونــه 

ــت. ــن نیس ــق روش دقی
از حــدود بیســت روز بــه ایــن ســوی هــزاران 
جنگ جــوی طالبــان از والیت هــای مختلــف بــه 
والیــت جوزجــان آمــده و ســرگرم جنــگ بــا افــراد 
ــت  ــن والی ــوالی درزآب ای ــان در ولس ــروه طالب گ

ــتند. هس
هفتــه پیــش ایــن دو گــروه تروریســتی درگیری هــای 
ــه ی مقام هــای  ــه گفت ــه ب ــا هــم داشــتند ک ســختی ب
محلــی ایــن والیــت ده هــا نفــر از دو طــرف کشــته 

و زخمــی شــدند.
هفتــه پیــش نیــز دو عضــو گــروه داعــش در مراســم 
ــرپل،  ــت س ــان در والی ــران طالب ــی از س ــه یک فاتح
ــر  ــار بســته و 15 نف ــه رگب ــان را ب ــراد گــروه طالب اف

ــن گــروه را کشــتند. ای
ــش در  ــروه داع ــی گ ــز اصل ــان مرک ــت جوزج والی
شــمال کشــور اســت و ایــن گــروه در ولســوالی های 
درزآب و قــوش تیپــه، بــزرگ تریــن مراکــز آمــوزش 
ــرده و  حمــالت تروریســتی و انتحــاری را ایجــاد ک

ــد. ــوزش انتحــاری می دهن ــودکان آم ــرای ک ب
در کنــار جنگ جویــان داخلــی داعــش در ایــن 
ــز  ــش نی ــی داع ــوی خارج ــا جنگ ج ــت، ده ه والی
ــًا  ــه عمدت ــد ک ــور دارن ــان حض ــت جوزج در والی
ــر  ــتان، چچــن، فرانســه و الجزای ــهروندان ازبیکس ش
هســتند و بیشــتر نقــش آموزش دهــی بــه دیگــر 

جنگ جویــان ایــن گــروه را دارنــد.

افغانستان کشته شد در   فرد شماره دو ی گروه داعش 

سه مقام طالبان در کاپیسا کشته شدند داده می شود انتقال  به شفاخانه  نواز شریف 

تاکید کردند این والیت  در  اردوی ملی  و تجهیز  برانکشاف متوازن  دایکندی  باشندگان 


