
بـه سـوی یک انتـخابات خیـالـی

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com
سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2248  شنبه       1 ثو  ر  /   ا رد  یبهشت         y    1397    5  شعبا ن ا لمعظم    y 1439  21 ا پر  یل    2018

ر     ییس جمهور  وز    تا         پایان کار         قانونی          ر 

معاون مجلس سـنای افغانسـتان در نشستی 
در روسـیه گفته است که سـازمان همکاری 
منطقه ای شـانگهای از ظرفیـت بزرگی برای 
پایان بخشـیدن بـه جنگ و همچنـان تأمین 

صلح در افغانسـتان برخوردار هسـتند. 
بـه گزارش فارسـی.رو، محمد علـم ایزدیار 
هماهنگی هـای  گردهمایـی  دومیـن  در 
و  »توسـعه  عنـوان  تحـت  اروپا-آسـیا 
تحکیـم سـازمان همکاري هـای شـانگهای« 
گفـت که تروریسـم و خشـونت ریشـه در 
»تبعیـض«، »نابرابـری قومـی«، »بی عدالتی«، 
افراطـی« و »روحیـۀ  »تقویـت قرائت هـای 
توسـعه یافته«  کشـورهای  سـلطه جویانۀ 
دارد و صـرف از راه جنـگ و نظامی گـری 

نمی تـوان بـر آن فایـق آمـد. 
از  افغانسـتان  سـنای  مجلـس  معـاون 
گسـترش جنـگ و خشـونت در افغانسـتان 
ابـراز نگرانـی کـرده و گفته اسـت کـه غلبه 
بـر تروریسـم نیازمند همگرایـی منطقه یی و 
همـکاری همـۀ کشـورهای جهـان بـه ویژه 

سـازمان همـکاری شـانگهای می باشـد. 
آقـای ایزدیـار گفتـه اسـت کـه گروه هـای 
تروریسـتی یی که در افغانسـتان می جنگنـد، 
در پـی انتقـال جنـگ بـه کشـورهای عضو 

سـازمان همـکاری شـانگهای هسـتند. 
او گفته اسـت که روحیۀ سـازمان شانگهای 
و نشسـت سـوچی نیز متمرکز بـه همکاری 
و کمـک در راسـتای مبـارزه با تروریسـم و 

می باشـد.  افراط گرایی 
آقـای ایزدیـار می گویـد کـه به عنـوان یکی 
از اعضای شـورای ملـی افغانسـتان می داند 
کـه روحیـۀ نماینـدگان مـردم و نهادهـای 
جامعـۀ مدنـی کشـور ایـن اسـت کـه نقش 
سـازمان شـانگهای در تأمیـن صلـح و ختم 
جنـگ در افغانسـتان برجسـته و تأثیرگـذار 

می باشـد. 
ابـراز  افغانسـتان  سـنای  مجلـس  معـاون 
امیـدواری کـرده که کابـل بتوانـد عضویت 
کامل و برابر سـازمان شـانگهای را به دست 
آورد. بـه بـاور او، عضویـت افغانسـتان در 
سـازمان شـانگهای در زمینۀ مبارزۀ مشترک 
با تروریسـم و توسـعۀ عرصه هـای مختلف 

در ایـن کشـور حیاتی اسـت. 
محمـد علـم ایزدیـار خاطر نشـان سـاخت: 
اعضـای سـازمان همـکاری  بـا  افغانسـتان 
شـانگهای روابـط تاریخـی و دیرینه داشـته 
اسـت. روابـط میـان...     ادامـه صفحـه 6
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 نقش شانگهای در ختم جنگ 
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صفحه 3

صفحه 6
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می گویــد  افغانســتان  مخابــرات  وزارت 
کــه گــروه طالبــان فعالیــت شــبکه های 
خصوصــی مخابراتــی را قطــع کــرده اســت.
قــاری یوســف احمــدی، ســخنگوی گــروه 
طالبــان، بــه بخــش پشــتوی بی بی ســی 
قطــع فعالیــت شــبکه های خصوصــی در 
ایــن والیــت را تاییــد کــرده و گفتــه اســت 
ــام  ــن کار انج ــی« ای ــه روی »مصلحت های ک

ــد. داده ان
سخنگوی گروه...           ادامه صفحه 6

می گوید  کشور  جمهوری  ریاست  ارگ 
ارزش ذخایر  ابتدایی،  براساس تخمین  که 
دالر  میلیارد   150 از  باالتر  افغانستان  مرمر 

می باشد.
نشر  با  ریاست جمهوری،  مطبوعاتی  دفتر 
عالی  شورای  که  است  گفته  خبرنامه یی 
اقتصادی، طرح  سرمایه گذاری استخراج و 
پروسس سنگ مرمر و گرانیت و نیز طرح 
صنعت سنگ مرمر را مورد تایید قرار داد.

 30( پنجشنبه  روز  نشست  در  طرح  این 
به  که  اقتصادی  عالی  شورای  حمل( 
جمهور  رییس  غنی  محمداشرف  ریاست 

ارگ برگزار شده بود، تایید شده است.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که 
وزارت  مشترک  گزارش  نشست،  این  در 
با  همکاری  در  تجارت  وزارت  و  معادن 
اتاق معادن و صنایع در مورد صنعت سنگ 

مرمر افغانستان به جلسه ارائه  شد.
بحث های  از  پس  که  افزوده  خبرنامه 
همه جانبه، این طرح تأیید گردید و فیصله 
باید  واضح  تخنیکی  معیارهای  که   شد 
را  استندرد  عملی شوند و شرکت های که 

باالی شان  گمرکی  تعرفه  می کنند،  رعایت 
کاهش یابد.

آقای غنی در این نشست گفته که حکومت 
و  می کند  استقبال  سرمایه گذاری ها  از 
آن  موثریت  و  سرمایه گذاری ها  نوع  باید 

مشخص گردد.
در خبرنامه ارگ آمده که براساس تخمین 
ابتدایی، ارزش ذخایر مرمر افغانستان باالتر 
حدود  که  می باشد  دالر  150میلیارد  از 
در  شرکت   108 و  استخراج  شرکت   25
پروسس آن در داخل کشور فعالیت دارند.

روی  وزیران،  شورای  نشست  ادامه  در 
برای  نیچرل  سنگ  پروسس  شرکت  طرح 
سنگ  پروسس  و  استخراج  سرمایه گذاری 
که  شده  فیصله  و  بحث  گرانیت  و  مرمر 

قرارداد به این شرکت داده شود.
جلسه فیصله کرده که وزارت مالیه فیصدی 
خصوص  دراین  گمرکی  معافیت  برای  را 
صنعتی،  برق  قسمت  در  و  گیرد  درنظر 
دافغانستان برشنا شرکت زمینه سازی کند. 
قرار است شرکت نیچرل، 15 میلیون دالر 

دراین خصوص سرمایه گذاری نماید.

150 میلیارد، ارزش ذخایر مرمر افغانستان

صفحه 2

قطـع فعـالیت شبـکه هـای 

مخـابراتـی در هلمنـد

غنی چه میـراثی 
به افغـانستان می گـذارد؟
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مراکز خالـی ثبت نام رای دهنـده گان انتخابات 
آینـده موجـب نگرانـی سـران حکومـت نیـز 
شـده و آن هـا بـه همیـن دلیل در یک نشسـت 
بـا اعضای کمیسـیون انتخابات از علمـا، والیان 
و اعضـای حکومـت خواسـته انـد که مـردم را 
تشـویق بـه رفتـن بـه مراکـز ثبـت نـام کننـد. 
کمیسـیون انتخابـات گفتـه اسـت کـه پـس از 
7 روز از آغـاز رونـد ثبـت نـام فقـط چهـل 
هـزار تـن در سراسـر کشـور به مراکـز ثبت نام 
رفتـه و آماده گـی شـان را بـرای رفتـن بـه پای 
صنـدوق هـای رای نشـان داده انـد. امـا برخی 
گـزارش هـای تایید ناشـده می رسـانند که حتا 
ثبـت نـام رای دهنـده گان کمتراز رقمی اسـت 
کـه کمیسـیون انتخابـات آن را اعـام می کنـد. 
درخواسـت رسـمی سـران حکومـت ازعلمای 
و  دولـت  کارمنـدان  کـردن  ودار  و  دینـی 
خانواده هـای آنهـا بـرای ثبـت نام ثبت روشـن 
از ایـن مدعـا می تواند باشـد، کـه نگرانی از کم 
رنـگ بودن شـرکت کننـده گان انتخابـات آینده 
جـدی اسـت و به نگرانـی بزرگی برای سـران 
حکومـت مبـدل شـده اسـت. تجربـه گذشـته 
انتخابـات نشـان می دهـد کـه مشـارکت مـردم 
پیـش از شـروع برگـزاری انتخابـات همـواره 
گـراف مثبـت داشـته و نظـر سـنجی ها حاکـی 
از آن بـوده کـه حدااکثـر واجـدان شـرایط رای 
پـای صنـدوق هـای رای خواهنـد  بـه  دهـی 
رفـت. امـا در انتخابـات پیـش رو نـه تنهـا آن 
فضـای سـال های پیـش به مشـاهده نمی رسـد 
کـه حتـا بسـیاری از شـهروندان کشـور حاضر 
نیسـتند بـه دالیـل مختلف ثبـت نام کننـد. چرا 
چنیـن وضعیتـی پیـش آمـده و پیامدهـای آن 
بـرای آینـده افغانسـتان چه خواهد بـود؟ بدون 
شـک انتخابـات بـا سرنوشـت سیاسـی جامعه 
پیونـد خـورده و نمی تـوان نظامـی را متصـور 
شـد که سـران آن بدون دخالت و رای مردم به 
وجـود آمـده باشـد، و مدعی باشـد کـه نظامی 
ارزش هـای دموکراتیـک  معیارهـا و  براسـاس 
اسـت. اگر در سـال روان انتخابـات پارلمانی با 
مشـکل جـدی مواجه نشـود کـه دور از تصور 
هـم نیسـت، این چهارمیـن انتخابـات پارلمانی 
طـی 17 سـال گذشـته بـه شـمار مـی رود. در 
سـه انتخابـات گذشـته مشـارکت رای دهنـده 

گان هـر چنـد تفاوت هـای را نشـان مـی داد؛ 
ولـی در مجموع شـرکت شـهروندان در حدی 
بـود کـه بتوان انتخابـات را سراسـری و فراگیر 
عنـوان کـرد هـر چند کـه در عادالنه و شـفاف 
داشـته  وجـود  تردیدهـای  همـواره  آن  بـودن 
اسـت. مکانیـزم برگـزاری انتخابات در کشـور 
بـه گونه نادرسـتی طراحی شـده کـه نمی تواند 
پاسـخ گویی مطالبات شـهروندان کشـور باشد. 
براسـاس این مکانیزم در سـه انتخابات گذشـته 
کار  در  سـازمان یافتۀ  مهندسـی های  چنـان 
انتخابـات صـورت گرفـت کـه بـاور و اعتمـاد 
مـردم بـه رای شـان را به شـدت زیان رسـاند. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه می گوییـم حضـور 
یک سـان  انتخابات هـا  تمـام  در  شـهروندان 
نبـوده اسـت. در نخسـتین انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری و پارلمانـی حضـور گسـترده مـردم 
در انتخابـات بی نظیـر بود و حتـا باعث حیرت 
جامعـه جهانـی و کشـورهای منطقه شـد. هیچ 
کسـی فکـر نمی کرد کـه افغانسـتان برآمـده از 
نظـام متحجـر طالبانـی و دود و آتـش جنـگ 
و نابسـامانی در سـاختن نظـام سیاسـی چنـان 
حماسـۀ شـکوهمندی از حضـور و مشـارکت 
را بـه نمایـش بگـذارد. امـا پـس ازبرگـزاری 
دیگـر  انتحابات هـای  در  انتخابـات،  نخسـتین 
حضـور مـردم کم رنـگ شـده رفـت. دلیل آن 
هم کاما روشـن اسـت، چرا که سـران نظام و 
افـراد بـا نفـوذ چنـان انتخابات هایـی را برگزار 
کردنـد کـه اعتماد مـردم را به نظام دموکراسـی 
و انتخابـات آزاد کامـا ضربـه زد. در هیچ یک 
بـه گونـۀ  انتخابات هـای گذشـته شـفافیت  از 
نبـود کـه مـردم مطمیـن شـوند کـه در نتیجـه 
پارلمانـی  کرسـی های  در  افـراد  آن هـا  رای 
باشـند.  نشسـته  جمهـوری  ریاسـت  یـا  و 
انتخابـات  شکسـت  ابـزار  بزرگتریـن  تقلـب 
و   2009 هـای  سـال  در  بـود.  افغانسـتان  در 
2014 میـزان ایـن تقلب هـا بـه گونـۀ افزایـش 
یافـت کـه انتخابـات عما بـه رویارویـی میان 
تیم هـای انتخاباتـی و هـوادران آنها مبدل شـد. 
نتیجـه دو انتخابات ریاسـت جمهوری گذشـته 
را تقلـب و بعـدا کشـورهای خارجـی بـرای 
رفـع بحـران تعییـن کردنـد. فـردی کـه امـروز 
انتخابـات می زنـد و خـود را فـرد اول  دم از 

سـال  انتخابـات  در  می کنـد  داد  قلـم  کشـور 
2009 فقـط سـه درصـد آرا را از آن خود کرده 
بـود و در آن انتخابـات آقـای کـرزی نتیجـۀ 
تقلـب دوبـاره بـه کرسـی ریاسـت جمهـوری 
نشسـت. ایـن حـرف واضـح و روشـن اسـت 
و شـخص آقـای کـرزی و مشـاور امنیـت ملی 
او نیـز بعـدا بـه ایـن مسـاله اعتـراف کردنـد. 
نتیجـه انتخابـات سـال 2014 کـه نیـاز بـه بیان 
نـدارد. حتـا جامعـه جهانـی نسـبت بـه میـزان 
تقلـب یـک تیـم خـاص ابـراز نگرانـی کـرد و 
آن را زیانـی جـدی بـه رونـد دموکراسـی در 
کشـور خوانـد. تاثیرهـای ناگـوار آن انتخابات 
هنـوز در سـطح جامعـه بـه مشـاهده می رسـد. 
وقتـی بـا مـردم عـادی جامعـه صحبـت کنیـد 
آنهـا بـه صـورت روشـن عـدم عاقۀ خـود به 
انتخابـات را اعـام مـی کننـد. آن هـا می گویند 
وقتـی افـراد بـا تقلب و جعـل کاری به کرسـی 
می رسـند، چـرا بایـد آن هـا جـان و مـال خود 
را بـه خطـر مواجـه کننـد؟ بـه گفتـه آنهـا در 
افغانسـتان نتیجـۀ انتخابـات پیـش از برگـزاری 
آن مشـخص می شـود. آیـا بـا وجـود چنیـن 
دیدگاهـی می تـوان انتظـار برگـزاری انتخابات 
سراسـری و مطمیـن را داشـت؟ بـدون شـک 
کـه پاسـخ آن منفـی اسـت. سـران حکومـت 
وحـدت ملـی چنان در چهار سـال گذشـته در 
گیـر زد و بندهـای درونـی، حـذف کردن هـا، 
قومـی سـاختن هـا و ده ها پـروژه زیـان بار به 
وحـدت و همگرایـی ملی بودند کـه اصا هیچ 
توجهـی بـه آینده کشـور که در گـرو انتخابات 
اسـت، نکردنـد. آنهـا حتـا توافقات خـود مبنی 
بـر وارد کـردن اصاحـات در نظـام انتخاباتـی 
افغانسـتان را بـه بـازی تیمـی و قومـی تبدیـل 
کردنـد. از توزیـع شناسـنامه های الکترونیکـی 
بـه بهانه هـای مختلـف ولـی در جهـت هـدف 
هـای قومـی سـرباز زدنـد و ده هـا مثـال دیگر 
کـه همـه بـه حـال انتخابـات آینـده زیـان بـار 
بودنـد و هسـتند. تـرس اساسـی ایـن اسـت 
کـه در ادامـه نمایـش خیالـی بازی هـا این بـار 
نوبـت بـه انتخابات خیالی نرسـیده باشـد و در 
کشـور انتخاباتـی بـدون حضـور و مشـارکت 
شـهروندان برگـزار نشـود. هیـچ بعید نیسـت!
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احمدعمران

بـه سـوی 
یک انتـخابات خیـالـی

 

از  تمام نمایـی  آیینـۀ  افغانسـتان،  در  فیسـبوک  صفحـات 
آنچـه مـردم در عرصـه ملـی- ساسـی می گوینـد فکـر 
می کننـد شده اسـت. ایـن آیینـه آما نشـان خوبـی از آنچه 
در کشـور مـا می گـذرد، نـدارد. باتوجـه بـه برداشـتی که 
شـهروندان  اسـتاتوس های  و  کوتـاه  یادداشـت های  از 
بـه  افغانسـتان  فضـای  میابیـم،  در  فیسـبوک  افغانسـتانی 
شـدت دچـار تنش هـای قومـی و زبانـی شـده اسـت و 
چیـزی کـه کمتـر بـه نظـر میرسـد توافـق و وفـاق روی 
همدیگـر پذیـری اسـت. زیـرا در هفـده سـال گذشـته و 
بـه خصـوص در سـه چهار سـال پسـین، همـه حرکت ها 
در جهـت ایـن بـوده انـد کـه مـردم بایـد از همدیگر جدا 
باشـند. ایـن جـدا سـازی زیر نام هـا و شـعارهای مختلفی 
شـامل یـک اسـتراتِیژی خاصـی عملی شـده اسـت که از 
طـرف سیاسـت گرانی کـه فقط فکـر می کردند با سـاختن 
سـنگرهای قومـی می تواننـد، بـه قـدرت برسـند، سـاخته 
شـده بـود. اکنـون بـه نظـر میرسـد کـه سیاسـت اعمالـی 
حکومـت آقـای غنـی، بـر خـاف سیاسـت اعانـی اش 
همـان سیاسـت تفرقه انـداز حکومت کن اسـت و رویه و 
نقطـه اصـل حکومت گـری او را تشـکیل می  دهـد. بر اثر 
چنیـن سیاسـتی اسـت که امـروزه مـردم افغانسـتان دیگر 
اعتمادشـان را بـه حکومت آقای غنی از دسـت داده اند و 
ایـن بـی اعتمادی امروزه در نحوۀ اسـتقبال مـردم از روند 
ثبـت نـام به خوبی مشـخص اسـت؛ زیـرا مـردم ازتقلب، 
تبعیـض دو بینه گـی، بـه شـدت نفـرت دارنـد و آن را در 
حرکـت مدنـی نرفتـن بـه محل هـای ثبـت نـام، از خـود 

اند. داده  تبـارز 
 اگرچـه این حرکـت خودآگاهانه اسـتفاده نکردن از حقی 
اسـت کـه می تواننـد بـا آن جامعـه شـان را تغییـر بدهند. 
امـا وقتـی کـه سیاسـت های قومـی شـود، تقلب هـا تعیین 
کننـده باشـند و همه ارزش ها بـه بازی گرفته شـود، مردم 
بـه همـه چیز حتا به خودشـان بـی اعتنا می گردنـد. به هر 
صـورت، اکنـون کـه ایـن وضعیت که تـازه در افغانسـتان 
بـاب شـده و از گذشـته ها به میـراث مانده، بـه این زودی 
و سـاده گی قابـِل حـل نیسـت. اعتمـاد، همدیگرپذیری و 
وفـاق ملی یک کیفیت اسـت که در درون مناسـبات عینِی 
جامعـه شـکل می گیرد. در افغانسـتانی که جـز جنگ هیچ 
افتخـار و دسـت آورد دیگری بـرای مردمانش سـراغ دیده 
نمی شـود، دیموکراسـی، انتخابات و رأی و نظـرآزاد، تنها 
بسـتری بـوده اسـت کـه متکـی بـا ارزش های اسـامی و 
میهنـی می توانسـت زمینه سـاز همدیگرپذیـری، بریـدن و 
فاصلـه گرفتن از بسـترهای قومـی، زبانی و نـژادی و پیدا 
کردِن حِس انسـانی برای تغییر سرنوشـت شـان باشـد؛ اما 
اکنـون ایـن همـه شـکار سیاسـت های بسـیار تنگ نظرانـه 
و دچـار حادثـه شـده اسـت و ایـن فرصت هـا هـم دارد 

برعکـس معنـا پیـدا می کند. 
اصلـی در سیاسـت  متغیرهـای  زمانـی کـه  تـا  بنابرایـن 
افغانسـتان، تمسـک به قبیله، قـوم و زبان باشـد و دیگران 
را دیگـری یـا غیـر خـودی خوانده شـود، نمی تـوان هیچ 
امیدی را در دل این سـرزمین کاشـت. اما اگر خداحافظی 
بـا پروژه هـای قومی و تبـاری و زبانی که امروزه مد شـده 
اسـت، صـورت گیـرد، می توانیـم امیـدوار بـه فرداهـای 
نزدیـک باشـیم. امـروز، آنچه کـه از موقف مـردم در برابر 
انتخابـات بـه عنـوان یـک پیـام در یافـت می کنیـم، ایـن 
اسـت که خیانت بـه رأی مردم و ارزش هـای دیمکراتیک 
و انسـانی، در نهایـت بی پاسـخ نیسـتند و مـردم می توانند 
بـه تغییـر ابزارهای شـان فکر کننـد که در آن صـورت، ما 

نمی توانیـم یـک آینـدۀ روشـن را ترسـیم کنیم. 
حـاال ایـن آقـای غنـی اسـت کـه در آخـر عمـرش چـه 
یـک  می گـذارد؛  افغانسـتان  مـردم  بـرای  را  میراثـی 
افغانسـتان هنجارمند بـا وظابطه های دیمکراتیک انسـانی 
و مـردم سـاالر را؟ کـه در آن پروژه هـای قومـی ضـرب 
افغانسـتان غـرق در تعصـب،  یـک  یـا  صفـر می شـوند 
تقلـب و جهالـت را کـه مـردم و اقـوام در برابـر همدیگر 
قـرار بگیرنـد. او چـه خوابی برای افغانسـتان دیده اسـت، 
عملکـرد او خـود پاسـخ روشـن بـه ایـن انتظارهاسـت.

غنـی چه میـراثی 
به افغـانستان می گـذارد؟

ACKU
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ــین؛ روز  ــور پیش ــس جمه ــاون ریی ــی، مع ــس قانون ــد یون محم
پنجشــنبه در یــک نشســتی تحــت عنــوان ) ناگفته هــای کنفرانــس 
ــن«  ــس »ب ــی کنفران ــوان طــرف اصل ــه عن ــۀ متحــد ب ــن( از جبه ب
یــاد کــرده و گفــت کــه اگــر جبهــۀ متحــد در ایــن نشســت قربانــی 
نمــی داد، افغانســتان یــک بــار دیگــر بــه ســوی جنگ هــای داخلــی 

می رفــت.
آقــای قانونــی در ایــن نشســت برخــی از موضوعاتــی را بیــان کــرد 
ــن  ــود. او گفــت: انقــاب اســامی دومی ــوز روشــن نب ــا هن ــه ت ک
دســتاورد مهــم مجاهــدان اســت کــه بــا مبــارزه در برابــر دشــمنان 

افغانســتان قربانــی  زیــاد دادنــد.
ــه  ــن ب ــت ب ــی در نشس ــه جهان ــه جامع ــزود ک ــی اف ــای قانون آق
ــد  ــه “جبهــه متحــد “نبای ــود ک ــرده ب ــق ک خواســت پاکســتان تواف
ــز صــورت  ــن مســأله تمرک ــان باشــد و روی ای ــروه طالب ــل گ بدی
گرفــت کــه پــس از طالبــان کــی  بایــد قــدرت را در افغانســتان بــه 

ــرد. دســت گی
بــه گفتــۀ او، اتهام هــای مبنــی براین کــه جبهــه متحــد، در نشســت 
ــرزی  ــد ک ــردم، حام ــی می ک ــان نماینده گ ــن از آن جری ــه م ــن ک ب
ــم  ــدارد. تصمی ــت ن ــد واقعی ــت انتخــاب کردن ــس اداره موق را ریی
بــر ســرگزینش حامدکــرزی بــه عنــوان رییــس اداره موقــت پیــش 
از برگــزاری نشســت بــن صــورت گرفتــه بــود. امــا برنــده شــدن 
آقــای ســتار ســیرت یــک اتفــاق غیــر مترقبــه بــود کــه بعــداَ بــا پــا 
ــن  ــای ســیرت مطمئ ــکا آق ــی شــاه ســابق و مخالفــت امری در میان
شــد کــه او فــرد مــورد پســند جامعــه جهانــی نیســت و منصــرف 

شــد.
ــه  ــکا ب ــه امری ــر حمل ــه خاط ــتانی ها ب ــه پاکس ــرد ک ــح ک او تصری
افغانســتان چهــار شــرط گذاشــته بودنــد. نخســت ایــن کــه جبهــه 
ــد  ــر می کردن ــان فک ــرا آن ــد، زی ــد باش ــان نبای ــل طالب ــد بدی متح
کــه آمــدن جبهــه متحــد بــه کابــل بــه مثابــه آمــدن هندوســتان بــه 
کابــل اســت. دوم از ورود جبهــه متحــد بــه کابــل جلوگیــری شــود. 
ــد تشــکیل شــود و  ــان در جنــوب افغانســتان بای ســوم بدیــل طالب
ــی  ــه جهان ــوند. جامع ــل ش ــی وارد کاب ــای بین الملل ــارم نیروه چه
چهــار شــرط پاکســتان را پذیرفتــه و پــس از آن بــه رهبــری جبهــه 

شــمال تمــاس گرفتنــد.
ــن  ــه ای ــار داشــت ک ــی در بخشــی از ســخنانش اظه ــس قانون یون
اشــتباه اســت کــه آمــدن نظامیــان بین المللــی بــه افغانســتان را بــه 
ــی  ــد، در حال ــد می دهن ــد پیون ــه متح ــق جبه ــن و تواف ــت ب نشس
ــه  ــه فیصل ــن، ب ــت ب ــزاری نشس ــش از برگ ــا پی ــن نیروه ــه ای ک
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد وارد افغانســتان شــده بودنــد.
او در مــورد گزینــش حامــد کــرزی بــه عنــوان رییــس اداره موقــت 
ــه  ــد ب ــه متح ــی از جبه ــه نماینده گ ــداهلل ب ــر عب ــه داکت ــت ک گف
تاشــکند رفــت و در ایــن نشســت بــا جیمــز دابینــز توافــق صــورت 
گرفــت کــه یــک حکومــت همه گیــر کــه تمامــی اقــوام افغانســتان 
در آن حضــور داشــته باشــند و خشــم همســایه های افغانســتان نیــز 
کــم شــود، بایــد شــکل بگیــرد. هم چنــان، بــر ســر گزینــش حامــد 
کــرزی بــه عنــوان رییــس اداره موقــت در افغانســتان کــه شــخص 

مــورد نظــر آنــان بــود نیــز توافــق کردنــد.
قانونــی هم چنــان، مدعــی شــد کــه ســازمان اســتخبارات پاکســتان” 
ــس اداره  ــرزی ریی ــد حامدک ــه بای ــت ک ــد داش آی اس آی”، تاکی
ــه  ــران، هندوســتان و اتحادی ــن شــود و کشــورهای، ای ــت تعی موق

اروپــا نیــز بــر ســر گزینــش او توافــق داشــتند.

آقــای قانونــی گفــت کــه دفتــر ســاحوی “ســی آی ای” در اســام 
ــاور  ــن ب ــه ای ــرد ب ــا “آی اس آی” کار می ک ــی ب ــاد در هماهنگ آب
رســیده بودنــد کــه طالبــان مربــوط یــک گــروه قومــی از جنــوب 
ــل  ــه بدی ــود ک ــن ب ــه ای ــن کمیت ــنهاد ای ــتند و پیش ــتان هس افغانس

ــود”. ــاب ش ــتون ها انتخ ــان پش ــد از می ــد بای ــه متح جبه
ــا  ــی م ــه کوتاه ــرد ک ــد ک ــت تأکی ــن نشس ــی در ای ــای قانون آق
ــورد  ــن م ــه در نشســت ب ــه آنچــه ک ــود ک ــن ب ــه متحــد” ای “جبه
بحــث قــرار گرفتــه بــود بــه موقــع اطــاع رســانی نکردیــم و بــه 
ــون  ــا اکن ــت ت ــای جــدی صــورت گرف ــم انتقاد ه ــل ه ــن دلی همی
ــت،  ــده اس ــه نش ــا ارای ــن انتقاد ه ــه ای ــل ب ــن و مفص ــخ روش پاس
امــا در مــورد گزینــش آقــای کــرزی بایــد گفــت کــه او یــک شــبه 
رییــس جمهــور نشــد و پیــش از برگــزاری نشســت بــن توافــق در 

ــود. ــه ب ــن مــورد صــورت گرفت ای
ــد مشــکل  ــت جدی ــا ایجــاد حکوم ــی ب ــتاد ربان ــه اس ــزود ک او اف
نداشــت، امــا بــا تشــکیل آن در بیــرون از افغانســتان، مخالــف بــود 
ــار  ــن چه ــورد، نشســت ب ــن م ــت اســتاد در ای ــل مخالف ــه دلی و ب
ــراد  ــتفاده از اف ــا اس ــا ب ــه امریکایی ه ــا این ک ــد ت ــزار نش روز برگ
و کشــورهای تأثــر گــذار بــاالی اســتاد فشــار آوردنــد و او قبــول 

کــرد.
ــن  ــق نشســت ب ــی، اگــر جبهــه متحــد تواف ــای قانون ــۀ آق ــه گفت ب
را نمی پذیرفــت، در حقیقــت در برابــر جامعــه جهانــی اعــام 
جنــگ محســوب می شــد، زیــرا امریکایی هــا در گفت وگــوی 
مســتقیم کــه اســتاد ربانــی حضــور داشــت؛ بســیار روشــن گفتنــد 
کــه “جبهــه شــمال” بدیــل حکومــت طالبــان در افغانســتان نیســت.
آقــای قانــون گفــت، اگــر اســتاد ربانــی توافــق بــن را رد می کــرد، 
ــه  ــد و جبه ــده بودن ــا ش ــتان جابه ج ــای خارجــی در افغانس نیروه
ــون  ــد، چ ــرکوب می ش ــورش گر س ــای ش ــام نیروه ــه ن ــد، ب متح
همــه کشــورها بــه ایجــاد حکومــت فراگیــری ملــی در افغانســتان 

توافــق کــرده بودنــد.
آقــای قانونــی، جبهــۀ متحــد را طــرف اصلــی کنفرانــس »بــن« یــاد 
ــی  ــن قربان ــس ب ــۀ متحــد در کنفران ــر جبه ــاور او، اگ ــه ب ــرد. ب ک
ــی  ــای داخل ــوی جنگ ه ــه س ــتان ب ــر افغانس ــار دیگ ــی داد، ب نم

می رفــت.
او گفتــه کــه فشــارهای جهانــی روی شــهید اســتاد ربانــی، رییــس 
دولــت افغانســتان وجــود داشــت بــه ایــن دلیــل او مجبــور شــد کــه 
در عــوض بحــث روی گماشــتن اعضــای کابینــه در کابل، فهرســتی 
۶2 نفــری افــراد مــورد نظــرش را بفرســتد. از ایــن فهرســت هفــده 

تــن بــه عنــوان اعضــای کابینــۀ حکومــت مؤقــت انتخــاب شــدند.
در کنفرانــس »بــن« محمدیونــس قانونــی، جبهــۀ متحــد، عبدالســتار 
ــاور و  ــن پش ــی، مجاهدی ــد گیان ــید حام ــروه روم، س ــیرت، گ س
همایــون جریــر، رونــدی موســوم بــه قبــرس را رهبــری می کردنــد. 
کنفرانــس بــن در مــورد افغانســتان پــس از ســقوط رژیــم طالبــان 
در دســامبر ســال 2001 میــادی در آلمــان برگــزار شــد کــه 
آگاهــان ایــن کنفرانــس را بــرای تغییــر افغانســتان از دهشــت افگنی 
ــس  ــن کنفران ــدف ای ــد. ه ــم می پندارن ــی مه ــوی دموکراس ــه س ب
شــکل گیری اداره مؤقــت و ســپس پایه گــذاری نظــام پســا طالبــان 

بــود.

قانونی:

کرزی یک شبه رییس  جمهور نشد

بـازرس ویژه ایاالت متحده برای بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( می گوید که نحـوه کمک  مالی 
امریکا در برخی موارد سـبب تشـویق فساد در افغانسـتان شده است.

سـیگار روز پنجشـنبه )30 حمـل( بـا نشـر گزارشـی گفـت کـه روش تامیـن ایـن کمک ها به 
افغانسـتان، هماهنگـی بیـن ادارات مختلـف حکومـت امریـکا را مغلـق تـر سـاخت و »تحمل 
ضمنـی« فسـاد در افغانسـتان و حمایـت »غیـر عمـدی« امریـکا از مقام هـای فاسـد حکومـت 
افغانسـتان سـبب شـد تـا افغان هـا از برنامه هـای انکشـاف سـکتور خصوصـی کم تـر حمایت 

. کنند
بر بنیاد این گزارش که روی انکشـاف سـکتور خصوصی و رشـد اقتصادی افغانسـتان متمرکز 
می باشـد، حکومـت امریـکا نتواسـت رابطـه بیـن افـراد فاسـد و افـراد قدرتمنـد را در جامعـه 

افغانسـتان درک کند.
صـدای امریـکا نوشـت کـه در ایـن گـزارش آمـده تاش های کـه به خاطر انکشـاف سـکتور 
خصوصـی در افغانسـتان رویدسـت گرفته شـد، با واقعیت هـای اقتصادی و امنیتی این کشـور، 
ظرفیـت ادارات حکومتـی، روابـط افغانسـتان با همسـایگان اش و فسـاد اداری موجـود در این 

کشـور همسـویی و مطابقت نداشـته است.
سـیگار مـی افزایـد کـه رشـد اقتصادی افغانسـتان در سـال های نخسـت پس از سـقوط طالبان 
عمدتـاً بـه دلیـل راه انـدازی برنامه های بازسـازی و میزان بلند مصرف پول توسـط کشـور های 

خارجـی بلنـد رفـت و روی همیـن دلیل میزان این رشـد اقتصـادی دوامدار باقـی نماند.
بـر بنیـاد آمـار بانـک جهانـی، میـزان رشـد اقتصـادی افغانسـتان از سـال 2003 تـا کنون سـیر 
نوسـانی را پیموده اسـت. رشـد اقتصادی افغانسـتان در سـال 2009 به 21 در صد می رسـید در 

حالیکـه ایـن رقـم در سـال 201۶ بـه 2.3 در صـد کاهش یافته اسـت.
در گـزارش سـیگار از کارشناسـان و متخصصیـن خارجـی در افغانسـتان نیـز انتقاد شـده و به 
گفتـه ایـن گـزارش، کارشناسـان فنی که در سـطوح بلنـد برنامه هـای بازسـازی کار می کردند، 
در بسـیاری موارد از شـرایط افغانسـتان بی خبر بودند و یا حتی دانش و تجربه کار در کشـور 

هـای پـس از جنگ و کشـورها رو به انکشـاف را نداشـتند.
سـیگار بـا انتقـاد از رونـد گـذار نظـام اقتصادی افغانسـتان بـه اقتصاد بـازار گفته اسـت که این 
رونـد بـا سـرعت زیـاد و در عـدم موجودیت نهادهای پاسـخگو و عـاری از نفـوذ »قدرتمندان 

فاسـد« عملی شد.
چالش وابستگی افغانستان به کمک های بین المللی

جـان سـوپکو، سـر مفتـش ویـژه ایـاالت متحـده بـرای بازسـازی افغانسـتان هنگام نشـر این 
گـزارش بـر تقویت و توسـعه سـکتور خصوصی در افغانسـتان تاکیـد کرد و افزود که توسـعه 
سـکتور خصوصـی می تواند وابسـتگی افغانسـتان را بـه کمک های بیـن المللی کاهـش بدهد.
آقـای سـوپکو گفـت: »حتی اگـر گروه طالبـان فردا )بـا حکومـت افغانسـتان( موافقتنامه صلح 
امضـا کنـد، حکومت افغانسـتان هنـوز هم برای نیـم از بودجه خـود به کمک هـای بین المللی 
نیـاز میداشـته باشـد. سـربازان مـا ممکـن بـه امریـکا برگردنـد، اما پـول ما هنـوز هـم در آنجا 
مصـرف خواهـد شـد. توسـعه یک سـکتور خصوصی پویـا در افغانسـتان، راه حـل دراز مدت 

به این مشـکل اسـت.«
سـیگار پیشـنهاد کرده تا اداره توسـعه بین المللی امریکا و وزارت خارجه این کشـور، حکومت 
افغانسـتان را در بازنگـری تمـام توافقنامه های تجارتی منطقه یی و دو جانبه به ویژه با پاکسـتان 

کمـک کنـد و موانع فرا راه صادرات و واردات افغانسـتان را از میان بردارند.
سـیگار به منظور توسـعه سـکتور خصوصی در افغانسـتان همچنین خواسـتار ادامه تاش های 
امریـکا بـرای مبـارزه با فسـاد در افغانسـتان شـده و از اداره توسـعه بین المللی امریکا خواسـته 
تـا بـا همـکاری نهادهـای افغـان چـون دانشـگاه ها، مراکـز علمـی و پژوهشـی و اتحادیه هـای 
تجارتـی، همکاری هـا و آمـوزش هـای فنـی خـود را مطابـق بـه نیازمندی ها و شـرایط جامعه 

افغانسـتان فراهم کند.
سـیگار می گویـد کـه عـدم موجودیت یـک راهکار جامـع به خاطر فقر زدایی سـبب شـد تا با 

وجـود رشـد اقتصادی افغانسـتان نتواند فقـر و بیکاری را در این کشـور کاهش بدهد.

سیگار:

کمک های امریکا فساد را 
تشویق کرده است

ابوبکر صدیق

ACKU
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بخش اول

کودک ر    رفتا در     لدین  وا نقش 

رفتار طبیعی کودک به رشد هیجانی، جسمانی، شخصیتی و سن او بستگی دارد. 
تناسب  والدین  انتظارات  با  که  میشود  گفته  مشکل  زمانی  کودک  یک  رفتار  به 
نداشته باشد یا اینکه به طورآشکار مخرب باشد . رفتار طبیعی یا سالم یک کودک 
معموال« به واسطه محیط اجتماعی وفرهنگی ورشدی او مشخص میشود . شناخت 
انتظارات بجا از رفتار کودک که با سن او هم متناسب باشد به ما کمک می کند که 

رفتار بهنجار را از رفتار نابهنجار  تشخیص دهیم.
 از دست ما والدین چه کمکی جهت تغییر رفتار کودک بر می آید؟

  کودکان دوست دارند رفتارهایی را که برای آن پاداش دریافت کرده اند را ادامه 
دهند واز رفتارهایی که به خاطر آنها مورد بی توجهی قرار گرفته اند خود داری 
کنند. ثبات و یکپارچگی واکنش شما به یک رفتار بسیار حائز اهمیت است. چون 
پاداش و توبیخ یک رفتار واحد ) در زمانهای مختلف کودک را دچار سردرگمی 
( می کند. وقتی که رفتار فرزند شما مشکل آفرین است سه گزینه پیش روی شما 

قرار دارد:
 الف - متقاعد می شوید که مشکلی در کار نیست چون رفتار کودک با سن او 

متناسب است.
 ب - از طریق نادیده گرفتن وتنبیه سعی می کنید مانع بروز آن شویدج- اینکه 
به واسطه پاداش و تقویت ترجیح می دهید در فرزندانتان رفتار جدیدی را شکل 

دهید.
چگونه می توانیم از بروز رفتار اشتباه فرزندانمان جلوگیری کنیم؟

  بهترین راه جلوگیری از رفتار ناخواسته کودکان، نادیده گرفتن آن رفتار است. این 
شیوه در یک برهه از زمان بیشترین کارایی را دارد؛ هنگامی که می خواهید رفتاری، 

با فاصله متوقف شود، می توانید از روش »محرومیت موقتی« استفاده کنید.
 چگونه روش محرومیت موقت را به کار ببریم؟

شد.  موقت خواهد  محرومیت  به  منجر  رفتارهایی  چه  که  کنید  تعیین  قبل  از    
معموال« برای قشرق پرخاشگری یا رفتار مخاطره آمیز از این روش استفاده می کنند. 
برای محرومیت موقتی مکانی را انتخاب کنید که برای کودک نه خوشایند است 
و نه خیلی ترس آور؛ مانند: ساکت نشستن روی صندلی یا گوشه یی از پارک بچه. 
وقتی هم که خارج از منزل هستید از مکانهایی مانند ماشین و ایستادن در کنار 

صندلی پارکی که در آن نشسته اید برای محرومیت موقتی استفاده کنید.
وقتی که رفتار غیر قابل قبولی از او سر می زند بگویید که رفتارت غیر قابل تحمل 
است و هشدار دهید که اگر به رفتارش ادامه دهد و نخواهد از کاری که می کند 
دست برندارد از محرومیت موقتی استفاده خواهید کرد. خونسردی خود را حفظ 
کنید و به کودک چپ چپ نگاه نکنید. اگر دیدید که او به رفتار اشتباه خود ادامه 
می دهد. به آرامی اورا به مکان بازداشت موقت ببرید. اگر امکان دارد برای کودک 
مشخص کنید که چه مدت در محرومیت خواهد بود. با این کار او متوجه خواهد 

شد که زمان محرومیت چه وقت تمام خواهد شد .
زمان محرومیت موقتی باید کوتاه باشد معموال« یک دقیقه به ازای هر سال سن 
برده می شود  به محل محرومیت  از زمانی شروع می شود که کودک  و بافاصله 
یا از زمانی شروع می شود که کودک ساکت می شود. شما باید در موقعیتی قرار 
بگیرید که  قرار  باید در موقعیتی  بگیرید که صدای کودک ساکت می شود. شما 
صدای کودک به شما برسد اما او نباید از این مسأله آگاه باشد. اگر فرزند شما 
موقعیت محرومیت را ترک کرد، شما به ارامی و نه با ترش رویی به مکان مورد 
نظر برگردانید و زمان را مجددا« تعیین کنید. هنگامی که زمان محرومیت به پایان 
رسید، اجازه دهید او از آن موقعیت خارج شود. رفتار نامناسب او را به رخش 
نکشید اما در جستجوی راه هایی باشید که رفتارهای مناسب اورا مورد تقویت و 

پاداش قرار دهید..                                      
 چگونه می توانیم یک رفتار جدید و مطلوب را در کودک مان تقویت کنیم؟

   یکی از راه های تقویت و تشویق رفتار مناسب در کودکان به کار گیری نظام 
. این شیوه که در کودکان باالی دو سال قابل استفاده است،  پاداش دهی است 
اینکه این شیوه موثر واقع شود، به دو ماه زمان  کارایی بسیار باالیی دارد. برای 
نیاز دارد، رفتار کودک را یادداشت کرده و به خاطر بسپارید شکیبایی خودتان را 
حفظ کنید و مطمئن باشید اینگونه عمل کردن به شما کمک شایانی خواهد کرد.

 فنـاوری نانـو، نانوفناورییـا نانوتکنولوژی 
فنـاوری  و  کاربـردی  دانـش  از  رشـته ای 
را  گسـترده ای  جسـتارهای  کـه  اسـت 
آن  اصلـی  موضـوع  می دهـد.  پوشـش 
نیـز مهـار مـاده یـا دسـتگاه های در ابعـاد 
کمتـر از یـک میکرومتـر، معمـوالً حـدود 
1 تـا 100 نانومتـر اسـت. در واقـع نانـو 
خـواص  به کارگیـری  و  فهـم  تکنولـوژی 
جدیـدی از مـواد و سیسـتم هایی در ایـن 
ابعـاد اسـت کـه اثـرات فیزیکـی جدیدی 
عمدتـًا متأثـر از غلبـه خـواص کوانتومـی 
نشـان  خـود  از  کاسـیک  خـواص  بـر 
چهـارم  مـوج  نانـو  فنـاوری  می دهنـد. 
انقـاب صنعتـی، پدیده ای عظیم اسـت که 
در تمامـی گرایش هـای علمـی راه یافتـه و 
از فناوریهـای نوینـی اسـت که با سـرعت 
هرچـه تمـام تـر درحال توسـعه می باشـد. 
طراحـی  میـادی   1980 دهـه  ابتـدای  از 
و سـاخت سـاختمان ها هـر روزه شـاهد 
نوآوری هـای جدیـدی در زمینـه مصالـح 
مقاومـت،  در  تـر  پربـازده  و  تـر  کارآمـد 
شـکل پذیـری، دوام و توانایـی بیشـتری 
نسـبت به مصالـح سـنتی دارد. نانوفناوری 
میان رشـته ای  شـدت  بـه  دانـش  یـک 
مهندسـی  بـه رشـته هایی چـون  و  اسـت 
طراحـی  و  داروسـازی  مواد،پزشـکی، 
دارو، دامپزشـکی، زیست شناسـی، فیزیـک 
رسانا،شـیمی  نیـم  ابزارهـای  کاربـردی، 
مکانیـک،  مهندسـی  حتـی  و  ابرمولکـول 
مهندسـی برق، مهندسـی شیمی و مهندسی 
کشـاورزی نیـز مربـوط می شـود. تحلیـل 
گـران بـر ایـن باورنـد کـه فنـاوری نانـو، 
زیسـت فنـاوری )Biotechnology( و 
 )ICT( ارتباطـات  و  اطاعـات  فنـاوری 
سـه قلمرو علمی هسـتند که انقاب سـوم 
صنعتی را شـکل می دهند. نانـو تکنولوژی 
می توانـد بـه عنوان ادامـٔه دانـش کنونی به 
ابعـاد نانو یـا طرح ریـزی دانـش کنونی بر 
پایه هایـی جدیدتـر و امروزی تـر باشـد و 

فراگیرتـر باشـد.
تاریخچه فناوری نانو

در حدود 400 سـال پیش از میاد مسـیح، 
بـرای  یونانـی،  فیلسـوف  دموکریتـوس 
اولیـن بـار واژه اتـم را که در زبـان یونانی 
بـرای  اسـت،  نشـدنی  تقسـیم  معنـی  بـه 
توصیـف ذرات سـازنده مـواد بـه کار برد. 
از ایـن رو شـاید بتـوان او را پـدر فناوری 

و علـوم نانـو دانسـت.
معنـی  بـه  »نانـس«  یونانـی  ریشـه  نانـو 

مـوج  نانـو  فنـاوری  می باشـد.  کوتولـه 
چهـارم انقـاب صنعتـی، پدیـده ای عظیم 
گرایش هـای  تمامـی  در  کـه  می باشـد 
علمـی راه یافته اسـت تـا جایی کـه در یک 
دهـٔه آینـده برتـری فراینده هـا، وابسـته به 
ایـن تحـول خواهـد بـود. ماهیـت فناوری 
نانـو توانایـی کار کـردن در تـراز اتمـی، 
مولکولـی و فراتـر از آن در ابعـاد بیـن 1 
تـا 100 نانومتـر، با هدف سـاخت و دخل 
و تصـرف در چگونگـی آرایـش اتم هـا یا 
مولکول هـا بـا اسـتفاده از مـواد، وسـایل و 
سیسـتم هایی بـا توانایی هـای جدیـد و بـا 
تغییـر این سـاختارها و رسـیدن به بازدهی 
بیشـتر مـواد می باشـد. فناوری نانـو فرایند 
دسـتکاری مـواد در مقیـاس اتمـی و تولید 
مـواد و ابـزار، بـه وسـیله کنتـرل آن هـا در 
سـطح اتم ها و مولکولهاسـت. در واقع اگر 
همـه مـواد و سیسـتم ها سـاختار زیربنایی 
خـود را در مقیـاس نانـو ترتیـب دهنـد؛ 
آنـگاه تمـام واکنش هـا سـریع تر و بهینه تر 
صـورت می گیـرد و توسـعه پایـدار پیـش 
دسـتاوردهای  جملـه  از  می شـود.  گرفتـه 
فـراوان ایـن فنـاوری کاربـرد آن در تولید، 
انتقـال، مصـرف و ذخیره سـازی انـرژی با 
کارایـی باالسـت کـه تحول شـگرف را در 
اینـرو  از  می کنـد.]5[  ایجـاد  زمینـه  ایـن 
دسـت اندرکاران و محققـان علـوم نانـو در 
تـاش انـد تـا بـا اسـتفاده از ایـن فناوری 
و  درون  در  بیشـتر  رفـاه  و  آسـایش  بـه 
بـرون سـاختمان بـا یافتـن طبقـه جدیدی 
از مصالـح سـاختمانی بـا عملکـرد بـاال و 
در  بخصـوص  هزینه هـا  در  صرفه جویـی 
بـه  نهایـت  در  و  انـرژی  منابـع  مصـرف 
توسـعه پایـدار دسـت یابنـد. فنـاوری نانو 
منجـر بـه تغییرات شـگرف در اسـتفاده از 
منابـع طبیعـی، انرژی و آب خواهد شـد و 
پسـاب و آلودگـی را کاهـش خواهـد داد.

معرفی فناوری نانو
فنـاوری نانـو توانایـی سـاخت، کنتـرل و 
اسـتفاده مـاده در ابعـاد نانومتـری اسـت. 
انـدازه ذرات در فنـاوری نانـو بسـیار مهم 
اسـت، چـرا کـه در مقیـاس نانویـی، ابعاد 
مـاده در خصوصیـات آن بسـیار تأثیرگذار 
و  شـیمیایی  فیزیکـی،  خـواص  و  اسـت 
بیولوژیکـی تـک تـک اتم هـا و مولکول ها 
بـا خـواص توده مـاده متفاوت اسـت. این 
انـدازه در مـواد مختلـف متفـاوت اسـت، 
امـا به طـور معمـول مـواد نانـو به مـوادی 

کـه حداقـل یکـی از ابعاد آن هـا کوچک تر 
از 100 نانومتـر باشـد گفتـه می شـود.

مراحل فناوری نانو
در مجمـوع این فناوری شـامل سـه مرحله 

می باشد:
طراحی مهندسی ساختارها در سطح اتم.

آن هـا  تبدیـل  و  سـاختارها  ایـن  ترکیـب 
بـا  نانـو  سـاختار  بـا  جدیـد  مـواد  بـه 

ویـژه. خصوصیـات 
ترکیـب این گونـه مـواد و تبدیـل آن هـا به 

سـودمند. ابزارهای 
انتظـار مـی رود کـه نانـو تکنولـوژی نیـاز 
بشـر را بـه مـواد کمیـاب کمتـر کـرده و با 
کاسـتن آالینده هـا، محیط زیسـتی سـالم تر 

کند. فراهـم  را 
نانو و محیط زیست

1 - فناوری نانو و محیط زیست -
فنـاوری نانـو، ماننـد هـر فنـاوری نویـن 
تغییـرات شـگرفی در  دیگـری، می توانـد 
زندگـی بشـر بـه وجـود آورد؛ از جمله  در 

محیـط زیسـت او.

1-1-آشـتی محیط زیسـت بـا فناوری های 
ین نو

آیـا چنیـن چیـزی بـه واقعیـت می پیوندد؟ 
در فنـاوری نانـو چنین تصـوری غیرممکن 

! نیست
تأثیـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیم فنـاوری 
جنبه هـای  از  زیسـت،  محیـط  بـر  نانـو 
حـال  در  اسـت.  بررسـی  قابـل  مختلـف 
حاضـر، می تـوان موارد متعـددی از کاربرد 
محیـط  حفـظ  در  نانوسـاختاری  مـواد 
زیسـت، از قبیل نانوفیلترها )برای تصفیه ی 
)بـرای  نانوپودرهـا  پسـاب های صنعتـی(، 
خروجـی  آالینـده ی  گازهـای  تصفیـه ی 
و  صنعتـی(  واحدهـای  و  خودروهـا  از 
)بـرای ذخیره سـازی سـوخت  نانولوله هـا 
کامـًا تمیـز هیـدروژن( را برشـمرد، امـا 
دورنمـای اسـتفاده از ایـن فنـاوری نویـن 
بسـیار گسـترده تر از این گونـه کاربردهـای 

جزئـی و مقطعـی اسـت.
و  متولیـان  اهـداف  مهم تریـن  از  یکـی 
مـواد  طرفـداران محیـط زیسـت، حـذف 
طبیعـت  از چرخـه ی  و خطرنـاک  سـمی 
اتم هایـی  از  معمـوالً  مـواد سـمی  اسـت. 
مضـر  خودبه خـود  کـه  شـده اند  تشـکیل 
نیسـتند، بلکـه نحوه ی اتصال ایـن اتم ها به 
یکدیگـر مواد سـمی را به وجـود می آورد. 
اگـر بتـوان وسـیله ای سـاخت کـه مشـابه 
ریزجاندارانـی مانند ویروس هـا در مقیاس 
اتمـی قـادر بـه تغییـر اتصـاالت اتم هـا در 
مولکـول باشـد، می تـوان بـه  سـهولت و با 
قیمـت ارزان مـواد سـمی را خنثـی کرد، یا 
حتـی بـا اندکی تغییـر، از آنهـا محصوالت 
مفیـد بـه دسـت آورد. برخـی مواد سـمی، 
جیـوه،  قبیـل  از  مضـری  عناصـر  حـاوی 
هسـتند.  کادمیـوم  و  آرسـنیک  سـرب، 
اسـتخراج  حیـن  معمـوالً  عناصـر  ایـن 
می شـوند.  تولیـد  مختلـف  معدنـِی  مـواد 
نانـو  فنـاوری  و  دانـش  از  بهره گیـری  بـا 
در فرآینـد اسـتخراج، می تـوان از خـروج 
ایـن عناصر از محیـط طبیعی آنهـا )خاک( 

جلوگیـری کـرد.
فنـاوری نانـو از دانش هـا و فناوری هـای 
گوناگونـی ماننـد فیزیک،  شـیمی، بیولوژی 
و مهندسـی بهـره می گیرد. علی رغـم اینکه 
فنـاوری نانـو تاکنـون در زمینـه ی محیـط 
اسـت،  نداشـته  صنعتـی  کاربـرد  زیسـت 
فنـاوری  ایـن  معتقدنـد کـه  بسـیاری  امـا 
می توانـد راه هـای جدیـدی بـرای بهبود و 
ارتقـای فناوری هـای زیسـت  محیطی ارائـه 
کنـد. از سـوی دیگـر، برخی عقیـده دارند 
که اسـتفاده از فنـاوری نانو خـود می تواند 
منجـر به مشـکات جدید زیسـت  محیطی 
قبیـل مـواد سـمِی جدیـد و خطـرات  از 

زیسـتی مربـوط به آن شـود.
دنیـای شـما در اثـر تجمـع CO2 در حال 
نابـود شـدن اسـت بـا کمـک فناوری های 

نویـن بـه فکر نجـات آن باشـید.

تکنالوژی  نانو  باره  در 
میدانید؟ چه 

ACKU
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تنظیم: بخش ادبیات تبیان

ــت و  ــه شــعر فارســی رغب ــه ب ــن چگون ــای مغرب زمی دنی
عاقــه پیــدا کــرد؟ نخســتین رویارویــی جهــان اســام بــا 
ــی در همــان  ــا در دوره جنگهــای صلیبــی رخ داد، ول اروپ
زمــان تحقیقــات و علــوم اســامی از طریــق اســپانیا– که از 
ــ .ق )711م( ضمیمــه امپراتــوری اســامی شــده  ســال 93ه
ــورس:  ــوزف گ ــه ی ــه گفت ــت. ب ــا راه یاف ــه اروپ ــود– ب ب
»گــرده گلهــای جنــوب بــا وزش بــاد بــه مشــرق رهســپار 
شــد... و گلهــا، همچنــان کــه قبــًا مردمــان از شــمال بــه 
جنــوب ســرازیر شــده بودنــد، از جنــوب بــه شــمال روان 
ــای  ــا از دنی ــعر و قصه ه ــانه ها، ش ــی افس ــد«؛ یعن گردیدن
اســام وارد ســنت ادبــی اروپــای قــرون وســطی شــدند و 
ــه مشــرق زمین،  ــی خــاص ب ــد و عاقه ی جــزء آن گردیدن
ســرزمینهای رازآمیــز، خطرنــاک و فریبــای مســلمانان، پیــدا 
ــده های  ــای س ــتانها و قصه ه ــیاری از داس ــه در بس ــد ک ش

میانــه انعــکاس یافتــه اســت.
 

ــن  ــان التی ــه زب ــار در 1143م. ب ــتین ب ــرای نخس ــرآن ب ق
ترجمــه شــد؛ امــا قرنهــا پیــش از آنکــه بــه بررســی کمتــر 
خصمانــه کتــاب مقــدس مســلمانان پرداختــه شــود، 
ــه شکســت  گذشــت. پــس از آنکــه جنگ هــای صلیبــی ب
ــاید  ــه ش ــد ک ــدوار بودن ــای مســیحی امی ــد، قدرته انجامی
ــلمانان را  ــه مس ــند ک ــته باش ــدرت آن را داش ــوالن ق مغ
ســرکوب کننــد، امــا ایــن آرزو بــرآورده نشــد، هــر چنــد 
ــن  ــروک در ای ــو و روب ــی چــون مارکوپول ــات مردان اقدام
زمینــه بــه پدیــد آمــدن ســفرنامه های دل انگیــزی انجامیــد 
ــای  ــه دنی ــری ب ــی داد نظ ــت م ــان رخص ــه اروپایی ــه ب ک

ــد. ــرق بیفکنن ــگفت انگیز مش ش
 

دومیــن رویارویــی اروپاییــان بــا دنیــای اســام، بــاز پــس 
از یــک مقابلــه نظامــی در قــرن دهــم/ شــانزدهم و یازدهم/
هفدهم،بعــد از آنکــه دولــت توســعه طلــب عثمانــی ویــن 
را در 1529 محاصــره کــرد، رخ نمــود. تکانــی کــه از ایــن 
حادثــه بــر پیکــر غــرب افتــاد موجــب طغیــان احساســات 
ــن  ــد و ای ــامی، ش ــد اس ــع ض ــی در واق ــی، یعن ضدترک
ــه  ــت، چنانک ــکاس یاف ــه انع ــات عامیان ــاس در ادبی احس
ــه  ــاده عامیان ــی و اتریشــی فوق الع ــای آلمان ــه« ه »ترک نام
و لبریــز از نفــرت و دشــمنی اســت و نمایشــنامه های 
ــت ترین  ــورت پس ــه ص ــرکان را ب ــاین، ت ــی لوهنش ترک
مــردم قابــل تصــور در روی زمیــن نشــان می دهــد. 
در همــان دوره، ســیاحان و جهانگــردان از اروپــا وارد 
دنیــای جدیــدی شــدند، یعنــی جهــان ایرانــی، آنجــا کــه 
ــی و  ــع غرب ــه مناب ــه گفت ــا ب ــوی )ی ــماعیل صف ــاه اس ش
عربــی: صوفــی( مذهــب شــیعه دوازده امامــی را در ســال 

ــود. ــرار داده ب ــت ق ــمی مملک ــن رس 1501/907 دی
ــود،  ــی ب ــرکان عثمان ــن ت اســماعیل صفــوی دشــمن خونی
ــدران در 1514/920 ســپاهیان  ــگ چال ــه در جن ــی ک ترکان
ــد و از ایــن رو، متحــد بالقــوه  او را در هــم شکســته بودن
ــید.  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــه عثمانیه ــی علی ــای اروپای قدرته
دهه هــای پی درپــی، جهانگــردان اروپایــی از ایــران دیــدار 
ــتند و  ــفرنامه ها نوش ــود س ــفرهای خ ــاره س ــد و درب کردن
ــارگاه شــاه عبــاس گزارشــها  از شــکوه اصفهــان و بعــداً ب
ــر  ــرت کامپف ــی انگلب ــک آلمان ــفرنامه های پزش ــد. س دادن
ــو  ــه و برنیه ــارون، تاورنی ــون ش ــی چ ــیاحان اروپای و س
ــردم  ــه م ــوده و عام ــه، ت ــرو دالوال ــی پیت جهانگــرد ایتالیای
ــن راه،  ــاختند و از ای ــران آگاه س ــوالت ای ــا را از تح اروپ
ــه ایجــاد  ــت صفوی ــه دول ــدی بیشــتری نســبت ب عاقه من
کردنــد. ایــن عاقه منــدی در آلمــان بیشــتر از همــه جــای 
ــان،  ــران کوچــک بی شــمار آلم ــود و یکــی از امی دیگــر ب
فرمانــروای امیرنشــین کوچــک »شلسویک.هولشــتاین«، 
گوتــورپ، یــک گــروه ســی و چهــار نفــری را در ششــم 
ــی  ــاری و سیاس ــط تج ــتقرار رواب ــرای اس ــر 1۶33 ب نوامب
ــا  ــدام ب ــن اق ــران فرســتاد. گرچــه ای ــار پادشــاه ای ــه درب ب
ــطح  ــادی در س ــرات زی ــا ثم ــد، ام ــه ش ــت مواج شکس

ــار آورد. ــه ب ــه مــادی– ب ــا ن معنــوی– ام
 

ــات  ــک دیپلم ــات، ی ــن هی ــیل ای ــد از گس ــال بع ــک س ی
ــوی  ــه فرانس ــتین ترجم ــه، نخس ــام دوری ــه ن ــوی ب فرانس
ــی  ــه آلمان ــاخت و ترجم ــر س ــعدی را منتش ــتان س گلس
مهم تریــن  فارســی می تــوان  زبــان  از  را  اثــر  همیــن 
نماینــدگان شلسویک.هولشــتاین  هیــات  نتایــج ســفر 
شــمرد. شــخصیت برجســته ایــن هیــات، آدم اولئاریــوس 
ــا  ــمار ی ــای بی ش ــا و ماجراه ــرح رویداده ــه ش ــود، ک ب
ــقت بار را  ــی و مش ــفر طوالن ــن س ــراوان ای ــای ف مصیبته
 )1۶47(Reyssbeschreiburg ــام ــه ن در کتــاب خــود ب
Neue Orientalischeنگاشــت. رفیــق همــراه او، پــاول 
فلمینــگ، نیــز کــه شــاعر آلمانــی خوبــی بــود، بعضــی از 
ــه نظــم  ــی ب ــا طــراوت آلمان ــه شــعر ب ــن ماجراهــا را ب ای
کشــید. پــس از آن، اولئاریــوس در 1۶53 بــه ترجمــه 
گلســتان ســعدی بــه زبــان آلمانــی دســت یازیــد و در آن، 
مترجــم الف زد کــه: »از ایــن پــس مــرا پارســی- آلمانــی 
ــه  ــی ک ــا نخوت ــگ ب ــد« و حــال آنکــه فلمین ــد نامی خواهن
ــد  ــپاس بای ــا را س ــه: »م ــود ک ــی ب ــود، مدع ــه می نم موج
ــم.«  ــتاین کردی ــور هولش ــی را وارد کش ــه فارس ــت ک داش

ــرا در  ــت، زی ــه اس ــیار محجوبان ــه بس ــخن البت ــن س ای
حقیقــت گلســتان هرجــا ادبیــات آلمانــی شــکوفا مــی شــد 

ــد. ــتقبال می گردی ــاز اس ــوش ب ــا آغ ب
همــراه بــا رهیافــت جدیــد بــه مشــرق زمین در دوره 
روشــنگری، دو ترجمــه از گلســتان ســعدی تصویــر 
ــرار داد.  ــر ق ــان شــدیداً تحــت تاثی شــرق را در نظــر غربی
ــه و  ــ(، متأل ــردر )فت 1803 ــد ه ــان گوتفری ــا، یوه از آلمانیه
ــی از  ــی یک ــه ، از جوان ــدری گوت ــت پ ــوف و دوس فیلس
شــیفتگان آثــار ســعدی بــود. هــردر از ایــن عقیــده هامــان 
پیــروی می کــرد کــه: »شــعر زبــان مــادری بشــریت اســت« 
ــش  ــعر دان ــًا از ش ــا یقین ــه: »م ــود ک ــر آن ب ــق ب ــه ح و ب
ــأس آور  ــخ ی ــا از تاری ــم ت ــت می آوری ــه دس ــری ب عمیق ت
ــا آنکــه وی مطالعــات  ــگ جنگهــا و سیاســتها.« ب و پرنیرن
اولیــه خــود را وقــف »روح شــعر عبرانــی« کــرده بــود، امــا 
تــا آن حــد ســعه صــدر داشــت کــه هــر رگــه و نشــانه از 
ــاده  ــی فوق الع ــان گواه ــای جه ــعری را در زبانه ــان ش بی
ــمار آورد. تحســین  ــه ش ــرد روح انســان ب ــر کارک ــم ب مه
ــه ای از  ــی منصفان ــه ارزیاب ــعر او را ب ــتایش وی از ش و س
ــا  ــد، ام ــون ش ــه ای، در 1972، رهنم ــی در مقال ــعر عرب ش
ــی  ــعر فارس ــه ش ــوف ب ــه او معط ــم، کل توج ــر روی ه ب
بــود کــه از راه ترجمــه گلســتان و روایــت تامــس هایــد از 
ــا  بوســتان ســعدی داشــت شــناخته مــی شــد و پیوســته ب
تحقیقــات دانشــمندان بریتانیایــی، فــورت ویلیــام، کلکتــه 
ــی  ــه در آکادم ــب یافت ــی ترتی ــان اتریش ــز شرق شناس و نی
ــا  ــه وســیله امپراتوریــس »ماری مترجمــان در ویــن– کــه ب

ــت. ــر می گش ــود– غنی ت ــده ب ــیس ش ــا« تأس ترزی
ــوط  ــار مرب ــتین اخب ــوق، نخس ــور و ش ــا ش ــه ب ــردر ک ه
ــا را  ــای آنج ــز کتیبه ه ــف رم ــید و کش ــت جمش ــه تخ ب
دریافــت می داشــت، فریفتــه ســعدی بــود: زیباتریــن 
ــعدی  ــکفد. س ــلطان بش ــاغ س ــد در ب ــه می توان ــی ک گل
بــرای او تجســم همــه چیزهــای زیبــا و ســودمند در 
ادبیــات فارســی بــود و دیــدگاه اخاقــی او بــرای نظــرگاه 
اخاقــی خــود هــردر جاذبــه داشــت. هرآینــه بایــد گفتــه 
ــعر  ــه ش ــردر« ب ــعدی را »ه ــف س ــعار لطی ــه اش ــود ک ش
ســنگین تعلیمــی آلمانــی درآورد کــه فاقــد زیبایــی و 
ــردر آن را  ــه ه ــه البت ــت )ک ــعدی اس ــی کام س فریبندگ

نمی کــرد(. درک 
 

او بیشــتر شــیفته محتــوا و معنــای شــعر بــود تــا صــورت و 
قالــب آن و دربــاره ســعدی نوشــت کــه: »بــه نظــر می آیــد 
ــادری  ــان م ــتان زب ــی را در گس ــعر اخاق ــه وی گل ش ک
ــدف ممکــن  ــن ه ــه باالتری ــی ب ــده اســت ]یعن خــود چی
ــیوه ای  ــه ش ــان ب ــن زب ــد در ای ــت[ و گوین ــیده اس رس
ــه  ــرا ک ــت، زی ــم زده اس ــز قل ــاب و دل انگی ــاده ن فوق الع
شــعر او هنــوز هــم ســر گل آن زبــان شــمرده مــی شــود.«
ــی«  ــت زمین ــر بهش ــردر »دخت ــر ه ــی در نظ ــعر فارس ش
ــن  ــر ای ــه اظهارنظ ــروزی هنگامی ک ــده ام ــا خوانن ــود، ام ب
محقــق آلمانــی را در مجلــه اش بــه نــام Adrastea دربــاره 
ــا از  ــود: »م ــک می ش ــش خش ــر جای ــد ب ــظ می خوان حاف
شــعرهای حافــظ بــه حــد کافــی داریــم، ســعدی بــرای مــا 

ســودمندتر اســت.«
 

ــه  ــتین ترجم ــا نخس ــردر ب ــه ه ــت ک ــد اس ــای تردی ج
ــی،  ــمند اتریش ــه دانش ــظ– ک ــزل از حاف ــک غ ــی ی التین
ــوده  ــنا ب ــال 180۶ منتشــر ســاخت– آش منینســکی، در س
باشــد. ممکــن اســت برگــردان مختصــر یــک غــزل را بــه 

ــًا از  ــی قطع ــده باشــد، ول ــد)17۶7( دی وســیله تامــس های
دو گلچیــن شــعر کــه دو تــن از دوســتانش، یکــی اندکــی 
ــد آگاهــی داشــت.  پــس از دیگــری، منتشــر ســاخته بودن
از ایــن دو مجموعــه یکــی فراهــم آورده و ترجمــه کنــت 
رویتســکی بــود و »نمونه هــای شــعر فارســی« )ویــن 
ــتش،  ــه دوس ــر ک ــه دیگ ــت و مجموع ــام داش 1771( ن
ــوان »شــعرهای  ــا عن ــود ب ــده ب ــدارک دی ــز، ت ــام جون ویلی
ــم )1774(،  ــاب شش ــیر، کت ــرح و تفس ــا ش ــیایی«، ب آس
منتشــر گشــت. ایــن دو اثــر را می تــوان نخســتین گامهــای 
عمــده ای دانســت کــه بــرای شناســاندن شــعر فارســی بــه 
ــه  ــد. ب ــته ش ــی برداش ــوان غرب ــه کتابخ ــه فرهیخت جامع
درســتی نمی تــوان قضــاوت کــرد کــه ترجمــه چنــد غــزل 
ــات در 1787  ــه وســیله ج.ن ــه شــعر انگلیســی ب ــظ ب حاف
ــه شــناخت مــردم از حافــظ کمــک کــرده  تــا چــه حــد ب
ــظ  ــن حاف ــردر، ای ــخصی ه ــده ش ــاف عقی ــت. برخ اس
ــان  ــش محقق ــن الهام بخ ــه بزرگتری ــعدی ک ــه س ــود ن ب
ــن ســخن  ــد گشــت. ای ــرن بع ــار در طــی ق ــی آن دی غرب
ــه  ــن ب ــت و ای ــادق اس ــز ص ــان نی ــاره آلم ــژه درب ــه وی ب
علــت ترجمــه کامــل دیــوان حافــظ بــه آلمانــی بــه وســیله 
ــر اتریشــی، یــوزف فــن هامــر،  مستشــرق خســتگی ناپذی
ــازار ادب  ــه ب ــه در 1813-1812 ب ــود ک ــتال( ب )پورگش

عرضــه گشــت.
ــی، درســت  ــد شــد؛ یعن ــس متول ــر در 1774 در گرات هام
ــز منتشــر گشــت.  ــام جون همــان ســالی کــه ترجمــه ویلی
هامــر وارد آکادمــی مترجمــان ویــن شــد و در آنجــا 
ــی  ــت. مدت ــی را فراگرف ــی و عرب ــی، فارس ــای ترک زبانه
در اداره دیپلماســی اتریــش خدمــت کــرد و سراســر 
توانســت  نمــود.  ادبیــات شــرقی  را وقــف  عمــرش 
دوســتان توانگــری بیابــد کــه یــک مجلــه عمــده را بــرای 
مطالعــات شــرقی بــه ویــژه اســامی بنیــان گذارنــد. 
ــگ شــرقی و  ــان فرهن ــط می ــه خــود را راب پورگشــتال، ک
ــیار  ــاالت بس ــرد، مق ــه ک ــعر ترجم ــت، ش ــی می دانس غرب
نوشــت و ترجمــه آزاد اشــعاری را کــه خوانــده و از آنهــا 
ــاره  ــار بزرگــی درب ــود منتشــر ســاخت و آث ــرده ب لــذت ب
ــاب  ــت. کت ــی نوش ــخ سیاس ــز تاری ــات و نی ــخ ادبی تاری
ــد منتشــر  ــه در ده مجل ــی« او ک ــوری عثمان ــخ امپرات »تاری
ــت.  ــان اس ــرای محقق ــروری ب ــذ ض ــوز از مآخ ــد هن ش
ــاط  ــا شــعر فارســی ارتب ــژه ب ــه وی ــه ب ــر او ک نخســتین اث
داشــت نمایشــنامه ای بــود بــه نــام »شــیرین« )1809( کــه 
ــود.  ــی نوشــته شــده ب ــای خســرو و شــیرین نظام ــر مبن ب
امــا فتــح بــاب بــزرگ او در ایــن زمینــه بــا انتشــار »دیــوان 
شــمس الدین محمــد حافــظ« آغــاز شــد کــه در دو 
مجلــد کوچــک در 1812-1813 منتشــر گردیــد و ترجمــه 
دیــوان حافــظ را بــه آنچــه هامــر شــعر آلمانــی می شــمرد 
دربرداشــت. مهم تریــن جنبــه ایــن ترجمــه، کــه در واقــع 
ــات  ــی غزلی ــون و زیبای ــفافیت الماس گ ــه ش ــه هیچ وج ب
حافــظ را منعکــس نمی ســازد، مقدمــه آن اســت. در ایــن 
ــر ســر  ــه ب ــر از مشــکات و دشــواریهایی ک ــه، هام مقدم
ــخن  ــرار دارد س ــی ق ــیک فارس ــعر کاس ــم ش راه مترج
می گویــد. مشــکل جنــس معشــوق را وی بــا اینکــه 
ــد  ــه می گوی ــد ک ــل می کن ــود ح ــرای خ ــی ب ــه عمل نکت
از تغییــر دادن جنســیت کســی کــه موضــوع عشــق اســت 
بــه مؤنــث امتنــاع ورزیــده اســت، »زیــرا اگــر ایــن کار را 
ــه  ــر ریشــی ک ــه خاط ــران را ب ــردم، می بایســت دخت می ک

ــتایم!« ــود بس ــبز می ش ــان س ــر صورتش ب

تأثیر شعر 
فارسی
 در       غرب
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ولســمرش ارشف غنــي د راروانــو انتخاباتــو د 

رأیــې ورکوونکــو د نــوم لیکنــې د بهیــر د چټکولو 

لپــاره امــر کــړی چــې ټــول دولتــي ماموریــن دې 

لــه خپلــو کورنیــو رسه د رأیــې ورکولــو کارتونــه 

ترالســه کــړي.

ــه مرکــز او  ــه دې چــې پ ــوه اوونــۍ وروســته ل ی

ــوالیو د  ــې او ولس ــي جرګ ــې د ول ــو ک والیتون

شــوراګانو پــه انتخاباتــو کــې د رأیــې ورکوونکــو 

د نــوم لیکنــې بهیــر پیــل شــو، ویــل کېــږي چــې 

ــډون  ــو د ګ ــې د خلک ــه ک ــي پروس ــه دې م پ

ــره کمــه ده. کچــه ډې

د افغانســتان د انتخاباتــو مســؤل چارواکــي په دې 

ــراخ  ــاره پ ــو لپ ــو د هڅول ــې د خلک ــاور دي چ ب

کمپایــن بــه مرســته وکــړي چــې پــه دې بهیــر کې 

د خلکــو د ګــډون کچــه لــوړه يش او ډېــر خلــک 

د رأیــې ورکولــو کارتونــه واخــي.

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون مــايل او اداري 

مرســتیال معاذاللــه دولتــي تېــره شــپه ازادي راډیو 

تــه وویــل چــې پــرون پنجشــنبه د دې کمېســیون 

چارواکــو د حکومــت لــه مرشانــو رسه پــه دې اړه 

خــرې وکــړې.

ښاغي دولتي زیاته کړه:

»د حکومــت لــه مرشانــو، د ســولې د عــايل 

ــه  ــه مرشتاب ــو وزارت ل ــج او اوقاف ــورا او د ح ش

رسه مــو ولیــدل او غوښــتنه مــو تــرې وکــړه چــې 

ــولې  ــوراګانو او د س ــو د ش ــو، د عاملان د والیان

ــه  ــي کمپاینون ــراخ م ــوا پ ــه خ ــورا ل ــايل ش د ع

پیــل کــړي، څــو د انتخاباتــو پــر بهیــر د خلکــو 

اعتــاد زیــات يش او لــه دې مــي پروســې رسه 

ــل  ــاره خپ ــو لپ ــې ورکول ــړي، د رأی ــته وک مرس

نومونــه ثبــت کــړي، څــو د انتخاباتــو پــه ورځ لــه 

ــي.« ــروم ن ــه مح ــق څخ ــل دې ح خپ

ــواک  ــو د خپل ــي د انتخابات ــمرش ارشف غن ولس

کمېســیون لــه مــرش او غــړو رسه لــه پرونــۍ کتنې 

وروســته د هېــواد ټولــو والیانــو تــه امر وکــړ، څو 

ــې  ــړي چ ــوونه وک ــه الرښ ــو ت ــي مامورین دولت

ــو رسه  ــه خپلــو کورنی ــه اوونــۍ کــې ل ــه راروان پ

یوځــای د نــوم لیکنــې مرکزونــو تــه والړ يش او 

د رأیــې ورکولــو د کارتونــو د ترالســه کولــو لپــاره 

خپــل نومونــه ثبــت کــړي.

ښــاغي غنــي د حــج او اوقافــو وزارت تــه هــم 

ــو  ــو مالامامان ــې د جوماتون ــړې چ ــتنه ک سپارښ

تــه ووايــي، څــو د جمعــې د ملانځــه پــه خطبــو 

کــې خلــک د رأیــې ورکولــو د کارتونــو اخیســتو 

تــه وهڅــوي.

د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون چارواکــي پــه 

دې بــاور دي چــې د امنیتــي ګواښــونو او پــه تېرو 

انتخاباتــو کــې د رسغړونــو او درغلیــو د ادعــاوو 

لــه کبلــه، خلــک پــر انتخاباتــو بــې باوره شــوي، 

خــو د انتخاباتــو د خپلــواک کمېســیون مــايل او 

اداري مرســتیال معاذاللــه دولتــي ډاډ ورکــوي 

ــړي  ــه وک ــې هڅ ــې وس ــر وس ــه ت ــې دوی ب چ

چــې ســږين انتخابــات شــفاف او عادالنــه وي.

دی وایي:

»د شــفافو انتخاباتــو یــوه الره د رأیــې ورکوونکــو 

د نومونــو د فهرســت برابــرول دي، پــه نــوې 

ــه  ــت ل ــټ د فهرس ــر بنس ــرې پ ــه او د تذک طریق

ــې  ــو ک ــه انتخابات ــو پ ــور ن ــه ن ــو رسه ب جوړول

لــه خیــايل فهرســتونو رسه مخامــخ ونــه اوســو، 

ــوو  ــه ی ــرو او ډاډه ب ــه ول ــام ب ــق ارق ــې دقی بلک

ــواد  ــول هې ــوالیو او ټ ــو، ولس ــه والیتون ــې پ چ

کــې د رأیــې ورکولــو پــه رشایطــو برابــر څومــره 

کســان لــرو او د رأیــې ورکولــو مرکزونــو تــه بــه د 

ثبــت شــویو کســانو د شــمېر پــر اســاس، رأیــې 

ــتول يش.« ــې واس پاڼ

د رأیــې ورکوونکــو د نــوم لیکنــې بهیــر د شــنبې 

پــه ورځ پــه پالزمېنــه او والیتونــو کــې پیــل شــو 

او ټــاکل شــوې چــې یــوه میاشــت بــه دوام 

ــړي. وک

ــم  ــې ه ــوالیو ک ــه ولس ــته پ ــه وروس ــر ب دا بهی

يش. عمــي 

ــيون  ــواک کمېس ــو د خپل ــتان د انتخابات د افغانس

لــه خــوا د ورکــړل شــویو معلوماتــو لــه مخــې، 

ــې  ــانو د رأی ــل زره کس ــااوخوا س ــه ش ــردې دم ت

ــاره خپــل  ــو لپ ــو د ترالســه کول ورکولــو د کارتون

ــت کــړي دي. ــه ثب نومون

شــوراګانو  د  ولســوالیو  او  ولــي جرګــې  د 

ــه ۲۸  ــزان پ ــا می ــې ی ــات د روان کال د تل انتخاب

ــې دي. ــام ک ــه پ ــه پ م

امنیــت ملــی آمریــکا  بولتــون، مشــاور  »جــان 
ــرت  ــود، هرب ــابق خ ــای س ــتعفای همت ــا اس ــه ب ک
ریمونــد مک مســتر جایگزیــن او شــد، اعتقــادی بــه 

پیمان هــای کنتــرل تســلیحات نــدارد.«
دیویــد گاردنر در گزارشــی که در روزنامه »فایننشــال 
تایمــز« منتشــر شــد، نوشــت، حضــور فــردی چــون 
ــت  ــاور امنی ــوان مش ــه عن ــفید ب ــون در کاخ س بولت
ملــی، در میانــه نوســان های چالــش زای آمریــکا 
ــد ترامــپ  ــت دونال ــط خارجــی تحــت دول در رواب

ــد. ــا بیافزای ــر تنش ه ــد ب می توان
ــوش  ــورج ب ــت ج ــت دول ــون در دوره نخس  بولت
پســر ســمت »معــاون وزیــر امــور خارجــه در 
کنتــرل تســلیحات و امنیــت بین المللــی« را بــر 
عهــده داشــت. او در ایــن جایــگاه بــه فســخ »پیمــان 

ــی  ــرد؛ توافق ــک ک ــتیک« کم ــک های ضدبالس موش
ــه در ســال 1972  ــرل تســلیحات ک برجســته در کنت
میــان اتحــاد شــوروی و ریچــارد نیکســون، رییــس 
جمهــور اســبق آمریــکا مــورد مذاکــره قــرار گرفــت. 
او در متقاعــد کــردن بــوش بــرای لغــو »چارچــوب 
مــورد توافــق« کــه بــا مشــارکت دولــت بیــل کلینتون 
و کــره شــمالی در ســال 1994 بــه دســت آمــده بــود 
ــق،  ــن تواف ــدف ای ــت. ه ــژه ای داش ــش وی ــز نق نی
ــی  ــهٔ بوم ــردن برنام ــن ک ــردن و جایگزی ــف ک متوق
ــای  ــا نیروگاه ه ــمالی ب ــره ش ــته ای ک ــروگاه هس نی
راکتــور آب ســبک مقاومتــر در برابر اشــاعه هســته ای 
و عــادی ســازی گام بــه گام روابــط بیــن آمریــکا و 
کــره شــمالی بــود. پیاده ســازی ایــن توافــق از آغــاز 
بــا دشــواری همــراه بــود، ولــی عناصــر کلیــدی آن تا 

پیــش از شکســته شــدنش در ســال 2003 در حــال 
ــد  ــن تعه ــق همچنی ــن تواف ــد. ای ــازی بودن پیاده س
ــه پیمــان منــع گســترش ســاح های  کــره شــمالی ب
ــرای  ــر ب ــی دیگ ــرد؛ پیمان ــد ک ــته ای را تجدی هس
کنتــرل تســلیحات کــه بولتــون آن را مــورد اهانــت 
ــکا و  ــان آمری ــه موجــب ایــن توافــق می ــرار داد. ب ق
ــره شــمالی  ــزات هســته ای ک ــره شــمالی، از تجهی ک
نقشــه برداری شــد و بازرســانی در ایــن محــل 
ــور  ــا در ازای آن دو راکت ــدند و کره ای ه ــر ش حاض
آب ســبک و نیــز تعهــد آمریــکا بــه عــدم حملــه و 
تامیــن ســوخت را دریافــت کردنــد امــا پیونگ یانــگ 

ــرد. ــب ک ــوم تقل ــازی اورانی در غنی س
لغــو ایــن توافــق از جانــب واشــنگتن، بــه طــور حتم 
بــه بولتــون مربــوط می شــد و باعــث شــد کــه کــره 
شــمالی برنامــه هســته ای خــود را از ســر بگیــرد کــه 

اکنــون بــه روشــنی پیامدهــای آن را شــاهد هســتیم.
جــان بولتــون همچنیــن یکــی از مدافعــان بــه شــدت 
ــدار  ــه پدی ــود ک ــراق ب ــه ع ــه ب ــن حمل خوش بی
شــدن افراط گرایــان داعــش را در پــی داشــت. 
بولتــون هنــوز هــم مانــع  امــا »موفقیت هــای« 
رویکــردش نمی شــوند و حــاال، مشــاور امنیــت 
ملــی دونالــد ترامــپ بــه اعمــال فشــار بــرای فســخ 

توافق هــای دیگــر نیــز ادامــه می دهــد.
اکنــون بــا حضــور بولتــون، احتمــال خــروج آمریــکا 
ــر  ــد محتمل ت ــران می توان ــا ای ــته ای ب ــق هس از تواف
ــپ  ــا ترام ــه آی ــوده ک ــخص نب ــچ گاه مش ــود. هی ش
ــا  ــت ی ــق اس ــن تواف ــی ای ــان بازنویس ــا خواه واقع
خیــر امــا ســابقه بولتــون در عرصــه سیاســی آمریــکا 
ــات  ــک در اقدام ــدون ش ــه ب ــت ک ــانگر آن اس نش
احتمالــی دولــت ترامــپ در خصــوص برجــام 

ــود. ــد ب ــذار خواه تاثیرگ
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مـرکز ده ولسـوالی غـزنی 
در خطـر سقـوط قـرار دارد جان بولتون؛ متخصص بر هم زدن توافقات

ولسمشر غني: 

دولتي مامورین باید په ټاکنو کې 

د ګډون لپاره نوم لیکنه وکړي

نقش شانگهای در ختم جنگ... 
کابـل و کشـورهای شـانگهای در ابعـاد سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی و 

اقتصـادی، چشـمگیر بوده اسـت. 
او گفـت: احیـای ایـن روابـط متضمـن منافـع متقابـل افغانسـتان و این 
کشـورها شـمرده می شـود کـه برای صلـح و ثبـات منطقه یـی و جهانی 

نیـز موثـر و ضروری اسـت. 
معـاون مجلـس سـنا افـزود کـه دوام جنـگ و افزایـش خطر تروریسـم 
بیشـتر از کشـورهای دیگـر، منافـع کشـورهای عضو سـازمان همکاری  
شـانگهای را بـه خطـر مواجـه می سـازد. بنابرایـن، سـازمان شـانگهای 
بایـد بیشـتر از هـر سـازمان دیگـر، نقـش مثبـت و سـازندۀ خویـش را 
در تأمیـن صلـح، ختـم جنگ و توسـعۀ پایدار در افغانسـتان ایفـا نماید. 
ایزدیار گفت که سـازمان شـانگهای از موقعیت بسـیار بهتری برخوردار 
اسـت تا با دیپلوماسـی فعال و سـازندۀ خود کشـورهای عضو و بیرون 
از آن بـه خصـوص همسـایگان افغانسـتان را قانـع و وادار سـازد تـا در 
جهت صلح و ثبات افغانسـتان، همگرایی و مسـاعی مشـترک را شـکل 

دهد. 
روسـیه  فدراتیـف  کشـورهای  از  افغانسـتان،  سـنای  مجلـس  معـاون 
و جمهـوری خلـق چیـن بـه عنـوان دو سـتون اصلـی شـانگهای یـاده 
کـرده و گفتـه اسـت کـه انتظار آن ها از مسـکو و پکن نسـبت به سـایر 
کشـورهای عضـو به منظـور تأمین ثبات و توسـعۀ پایدار در افغانسـتان 

است.  بیشـتر 
ایـن درحالی اسـت که افغانسـتان از چندسـال بدین سـو – بـه ویژه پس 
از پیوسـتن کامـل هنـد و پاکسـتان- خواهان عضویت کامل در سـازمان 
همـکاری شـانگهای می باشـد. امـا بـر بنیـاد برخـی گزارش هـا، کابـل 
تـا کنـون نتوانسـته اسـت، پیش شـرط های عضویـت کامـل در سـازمان 

شـانگهای را تأمیـن کند. 
بسـیاری از کشـورهای سـازمان شـانگهای با عضویت کامل افغانسـتان 
در ایـن سـازمان موافـق هسـتند. امـا کابل نگران اسـت که پـس از این، 

اسـام آباد بـا عضویـت این کشـور در شـانگهای مخالفـت نورزد.

شــماری از اعضــای شــورای والیتــی غزنــی و صدهــا تــن از باشــندگان 
ایــن والیــت امــروز بــا برگــزاری یــک نشســت اعتراضــی در یکــی از 
ــطح  ــدی در س ــرات ج ــه زودی تغیی ــر ب ــد، اگ ــهر گفتن ــای ش جاده ه
رهبــری والیــت غزنــی به وجــود نیایــد، ایــن والیــت ســقوط خواهــد 
کــرد، زیــرا همیــن اکنــون نیــز مرکــز ده ولســوالی آن در خطــر ســقوط 

حتمــی قــرار دارد.
ــام  ــد، تم ــی می گوی ــورای والیت ــو ش ــک عض ــفی، ی ــن رضا یوس حس
ــه  ــه ب ــت و وارون ــکل نادرس ــی به ش ــت غزن ــی والی ــای امنیت اتفاق ه
ــوان  ــر ت ــن دیگ ــش از ای ــردم بی ــا م ــود، ام ــزارش داده می ش ــز گ مرک
ــات  ــه ی انتخاب ــرکت در پروس ــان و ش ــاد کشته شده های ش ــن اجس دف

ــد. را ندارن
ــن گفته هــا را رد  ــی ای ــی غزن ــوری ســخنگوی وال ــا محمدعــارف ن ام
ــن آخرهــا  ــون در ای ــی اکن ــد، وضعیــت امنیتــی غزن ــد و می گوی می کن
ــه  ــد ک ــد می کن ــت. وی تأکی ــه اس ــود یافت ــته بهب ــه گذش ــبت ب نس
نیروهــای امنیتــی تعهــد جــدی در زمینــه ی تأمیــن امنیــت ایــن والیــت 
دارنــد و از مــردم انتظــار مــی رود کــه در پروســۀ انتخابــات بــدون کدام 

هراســی شــرکت کننــد.
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قطـع فعـالیت شبـکه هـای...
طالبــان در مــورد »مصلحت هــای« خــود توضیــح نــداده اســت، امــا در 
هلمنــد از چنــد وقــت بدینســو عملیــات نظامــی دولــت بــا همــکاری 
نیروهــای بین المللــی ادامــه دارد. همچنیــن حمــات بــر مــزارع 

کشــت کوکنــار هــم تشــدید یافتــه اســت.
مقام هــای محلــی می گوینــد کــه در مرکــز والیــت، تنهــا یــک شــبکه 

دولتــی فعــال اســت.
باشــندگان هلمنــد می گوینــد کــه قطــع شــبکه های خصوصــی 
مخابراتــی، زندگــی آنهــا را بــه مشــکل مواجــه کــرده و تاثیــر منفــی 

ــته اســت. ــا داش ــی آنه ــر زندگ ب
ــوی  ــبکه های خص ــت ش ــان فعالی ــروه طالب ــم گ ــال 2011 ه در س

ــد. ــرده بودن ــع ک ــرای ده روز قط ــی را ب مخابرات
والیــت هلمنــد یکــی از والیت هــای اســت کــه طالبــان نفــوذ زیــادی 
ــرای  ــد ب ــردم هلمن ــماری از م ــته ش ــای گذش در آن دارد. در هفته ه

ــد. ــرده ان ــی برپاک ــای اعتراض ــح خیمه ه ــه صل ــت یابی ب دس ACKU
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یعقوب یسنا

در چهل ساله گی کودتای ثور
سـرنگونی جمهوری سـردار محمـد داوود در نتیجۀ کودتای 
شـاخۀ نظامـِی حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان، دامنـۀ 
بحرانـی بـود کـه سـردار خـودش در آفرینـش آن نقـش مرکـزی داشـت. 
نظامـی  کودتاهـای  تاجـدار«  »دموکراسـی  باژگونـِی  بـا  کـه  بـود  همـو 
در افغانسـتان را کلیـد زد و بدین سـان، میـراث خون بـاری از خـود در 
تاریـخ معاصـر افغانسـتان به جـا گذاشـت. اکثر نظامیانـی که در نیمه شـِب 
بیسـت وپنجم سـرطان 1352 خورشـیدی در سـرنگونی سـلطنت نقـش 
داشـتند، بسـاط جمهـوری را نیـز در بامـداد هفتـم ثـور 1357 برچیدنـد. 
نظامیـان جوانـی کـه اکثـراً فرزنـدان روسـتاییان فقیـر بودنـد و بـا آرزوی 
آوردن عدالـت اجتماعـی وارد معرکـۀ سیاسـی شـده بودنـد، هنگامـی کـه 
قـدرت را در دسـت گرفتنـد، نظام پولیسـِی مخوف آفریدنـد. ناروایی هایی 
کـه ایـن حـزب طـی حکومـت سـیزده سـاله در حـق رقبـای سیاسـی اش 
کـرد، بی نظیـر اسـت. باوجـود این، اکثر رهبـران و اعضای برجسـتۀ حزب 
دموکراتیـک خلـق تـا پایـان فرمان روایـی در خانه هـای دولتـی زیسـتند 
و بـه معـاش ماهـوار بـرای گذرانـدن زنده گـی، قناعـت کردنـد. ایـن امـر 
هنگامـی اهمیـت میابـد که سـرداران و سـربازان لشـکرهای مجاهـدان که 
خودشـان را مدعـی »عدالـت اسـامی« می دانسـتند، پـس از بـه قـدرت 
رسـیدن، شـهرها و روسـتاها را میـان خـود قسـمت کردنـد، تأسیسـات 
دولتـی و دارایی هـای عامـه را ملکیت هـای شـخصی خویـش سـاختند و 
تـا امـروز از خـواِن دارا و نـادار می رباینـد. جهادیـان افغانسـتان نیـز زادۀ 
دامـان سـردارِ کم حوصلـه انـد. افغانسـتان معاصـر و بدبختی هایـش عمیقًا 
متأثـر از کودتاهـا و سـرنگونی های نظامی اسـت. پدر این سـنِت زورگو و 

بی رحـم، سـردار محمـد داوود اسـت.
افغانسـتان، پـس از طـرح دکتریـن »گـذار مسـالمت آمیز« خروشـچف در 
سـال 195۶، یکـی از کشـورهای مـورد عاقـۀ اتحـاد شـوروی در جهـان 
سـوم شـد. مطابـق ایـن سیاسـت، کشـورهای جهان سـوم باید بـا حمایت 
مالـی شـوروی بـه طـور مسـالمت آمیز بـه سوسیالیسـم گـذار می کردند و 
پشـتیبانی مالـی و معنوی از نظام ها و احزاب کمونیسـتی اولویت سیاسـت 
خارجـِی شـوروی پنداشـته می شـد، امـا دکترین خروشـچف، بـرای برهم 
بـا  نظامـی  همـکاری  و  مداخلـه  بـه  قـدرت،  بین المللـی  تعـادل  نـزدن 
دولت هـا و احـزاب همسـو، اهمیت زیادی قایـل نبود. طبق این سیاسـت، 
احزاب کمونیسـتی بی شـمار در سراسـر جهان کـه با الهـام از انقاب اکتبر 
شـکل گرفتـه بودنـد، مورد حمایـت مالی و آموزشـِی اتحاد شـوروی قرار 
گرفتنـد. سیاسـت نفوذ نرم شـوروی به دنبـال طرح »دکتریـن برژنیف« در 
سـال 19۶8، بـه سیاسـت نظامـی و تهاجمـی درآمـد. برژنیف کمـک مالی 
و نـرم بـه دولت هـا و احـزاب همسـو را به تنهایـی بی ثمر دانسـته و اتحاد 
شـوروی را مکلـف بـه حمایـت همزمـاِن عسـکری از دولت هـا و احزاب 
کمونیسـتی در سراسـر جهـان سـاخت. مطابـق دکترین برژنیـف، حمایت 
مالـی و نظامـی از دولت هـا و احـزاب کمونیسـتی، بـا وجهـۀ کمونیسـم 
جهانـی پیونـد داشـته و شـوروی بـه حیـث اردوگاه اصلـِی کمونیسـم، 
خـودش را مکلـف بـه فراهـم آورِی چنیـن حمایـت می دانسـت. از ایـن 
منظـر، حـزب دموکراتیک خلـق افغانسـتان خیلی زود مـورد حمایت مالی 
و نظامـی شـوروی قـرار گرفـت. تیره شـدن روابط افغانسـتان و شـوروی 
پـس از آخریـن ماقـات سـردار داوود با برژنیـف در اپریـل 1977، نتیجۀ 
گسـترش نفوذ شـوروی در افغانسـتان و حمایت فزایندۀ روس ها از حزب 
دموکراتیـک خلـق بـود. داوود کـه بـه کمک حـزب طرفداری شـوروی به 
قـدرت رسـیده بـود، بـه غـرب و کشـورهای عربی پنـاه برد و بدین سـان 
روس هـا را کـه قبـًا نگران گسـترش نفوذ امریـکا در جنوب آسـیا بودند، 
سراسـیمه و متعهدتـر بـه پشـتیبانی از حـزب دموکراتیـک خلـق سـاخت. 
نظامیانـی کـه در شـبانگاه ششـم ثـور 1357 خورشـیدی تانک های شـان 
را بـرای سـرنگونی جمهـوری سـردار داوود روشـن کردنـد، از حمایـت 
شـوروی آگاه بودنـد. دولتـی کـه در هفتـم ثـور از ویرانه هـای جمهـوری 
سـردار داوود سـربرآورد، مـورد حمایـت گسـتردۀ اتحـاد شـوروی قـرار 
گرفـت. در چارچـوب دکتریـن برژنیـف، شـوروی بـه تاریـخ 5 دسـمبر 
1978 پیمـان بیسـت سـاله یی را زیـر عنوان »پیمان دوسـتی« بـا دولت تازه 
بـه قـدرت رسـیدۀ نورمحمـد ترکـی عقـد کـرد. اصل چهـارم ایـن پیمان 
بـه همکاری هـای نظامـی تأکیـد داشـت و بـه مجـرد امضای آن، شـوروی 
فرسـتادن تجهیـزات نظامـی بـه شـمول تانک هـای تـی۶2، چرخبال هـای 
می24، جت های میگ23 و هزاران مشـاور سیاسـی و نظامی به افغانسـتان 
را آغـاز کـرد. رهبـران شـوروی بـا اسـتناد بـه مکلفیت هـای منـدرج در 
همیـن پیمـان، حمایـت از حـزب دموکراتیک خلـق افغانسـتان را در افکار 
عامـۀ اتحـاد شـوروی و جامعـۀ جهانی توجیـه کردنـد. دکتریـن برژنیف، 
بدین سـان زمینه هـای نظـری و سیاسـِی حمایـت از حـزب دموکراتیـک 
خلـق، »انقـاب ثور« و دولت برخاسـته از آن را فراهم و به آن مشـروعیت 

حقوقـی و ایدیولوژیک بخشـید.

عزیز رفیعی

آب و مدیریـت آب یعنـی سرنوشـت و تاریـخ آینـدۀ 
افغانسـتان!

کشـور مـن، 175 بیلیـون متـر مکعـب آب شـرین و پـاک 
سـاالنه تولیـد می کنـد که فقـط از 10% )حـاال می گویند 20%( آن اسـتفاده 
می کنیـم. قیمـت فـی متر مکعب آب شـیرین در بـازار آزاد )فعـًا و عمًا( 
2500 افغانـی برابـر 3۶ دالـر اسـت. یعنـی مـا سـاالنه بـه سـرمایۀ ۶.3 
تریلیـون دالـر آب داریـم. کوه پایه هـا و سلسـله کوه هـای خـداداد کشـور 
مـن، ظرفیـت ذخیـرۀ 3900 تریلیـون متـر مکعـب آب را دارد. قیمـت این 
مقـدار آب ذخیـره شـده حتـا پـس از تولیـد بـرق بـه 140000 تریلیـون 

دالـردر سـال می رسـد.
می دانیـد؛ مـا بـه هیـچ معـدن زیرزمینـی و سـرمایه گذاری دیگـر نیازمنـد 
نیسـتیم مگـر این کـه آینده را با آب شـیرین کشـور خویش رقـم زنیم. آب 
زنده گیسـت، امـا بـرای مـا تاریخ و آیندۀ ماسـت! دیده شـود چه می شـود.

فیـسبـوک نـــامــه

ن، سلـما بـن  محـمد  یا  آ
مـی دهـد؟ تغییـر  ا  ر سعـودی  ن  بستا عـر  

اصاحات و تغییرات فرهنگی و اجتماعی:
گام هـای محمـد بـن سـلمان در مسـیر اصاحات 
و تغییـرات در جامعـۀ قبیله یی و سـنتی عربسـتان 
کـه هـر چنـد از نـام و آدرس پـدرش بـه عنـوان 
پادشـاه صـادر می شـود، گام های بلنـد و خیزهای 
جسـورانه اسـت. مهم تریـن مسـایل ایـن تغییرات 

تـا کنـون این هـا بـوده اند:
1- محـدود سـاختن قدرت و صاحیـت نهاد امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر یـا پولیـس مذهبـی 
کـه عملکـرد مـردم را در جامعه همچون پوشـش 
بانـوان، موسـیقی، ادای نمـاز و... را تحـت نظـر 

شتند. دا
و  هوتل هـا  در  موسـیقی  آزادی  نشـر   -2
بـه  امـر  نهـاد  ایـن،  از  پیـش  کـه  رسـتورانت ها 
معـروف و نهی از منکر با دسـت باز می توانسـتند 
مانع انتشـار موسـیقی در هوتل ها و رسـتورانت ها 

شـوند.
3- آزادی نشـر موسیقی در شـبکه های تلویزیونی 
کشـور و آزادی در برگزاری کنسـرت آوازخوانان. 
در نتیجـۀ ایـن آزادی بـود کـه کنسـرت ام کلثـوم، 
خواننـدۀ معـروف زن عرب مصری را که در سـال 
1975 درگذشـته اسـت، تلویزیون دولتی عربستان 

در سـوم اکتوبـر 2017 پخش کرد.
4- آزادی بـرای بانـوان در انتخاب رنگ و نوعیت 

پوشـش و حجاب شان.
5- اجازۀ حق راننده گی برای بانوان.

رشـته های  در  بانـوان  بـرای  ورزش  اجـازۀ   -۶
ورزشـی. مختلـف 

در  کـه  بـه ورزشـگاه ها  بانـوان  آزادی ورود   -7
محـروم  آزادی  چنیـن  از  بانـوان  ایـران،  کشـور 
هسـتند و حـق تماشـای مسـابقات فوتبـال را در 
ورزشـگاه های ایـران ندارنـد. بانوان عربسـتان در 
24 سـپتمبر 2017 بـرای اولیـن بـار بـه اسـتدیوم 

ورزشـی رفتنـد.
از سـوی  بانـوان  بـرای  فتـوا  8- اجـازۀ صـدور 
مجلس شـورای عربسـتان سـعودی در 29 سپتمبر 
2017 کـه هر چنـد این شـورای 150 عضوی غیر 
منتخـب قـدرت اجرایـی نـدارد و مصوبـات ایـن 
مجلـس فقط بـا تایید و دسـتور پادشـاه قابل اجرا 

ست. ا
و  پـرورش  و  آمـوزش  نظـام  در  بازنگـری   -9
نصـاب درسـی مکاتـب و دانشـگاه ها و حـذف 
مطالبـی کـه ذهنیـت مخالفـت بـا کافـران و تمدن 
غربـی را در اسـتناد بـه آموزه هـا و احـکام دینـی 
تدریـس و تلقیـن می کـرد. شـامل سـاختن برخی 
مقـوالت و مفاهیـم متدوال در غـرب مانند حقوق 

بشـر، جامعـۀ مدنـی، حقـوق بانـوان و...
تأثیـر اصاحـات بـر جامعۀ عربسـتان سـعودی و 
کارگـران خارجـی مقیـم و شـاغل در این کشـور:
تغییـرات  و  اصاحـات  این کـه  از  صرفِ نظـر 
ولیعهـد عربسـتان برای جوانـان کشـور و به ویژه 
بـرای بانـوان و دختـران جـوان، دلچسـپ اسـت 
و بـرای وجاهـت ایـن کشـورِ فاقـد آزادی هـای 
ابتدایـی بشـری در جهـان و بـه ویـژه جهان غرب 
مـورد توجـه و مقبـول؛ تأثیـر ایـن اصاحـات از 
عربسـتان  مـردم  بـرای  معیشـتی  و  مالـی  نظـر 
بـا  همـراه  مقیـم،  خارجـی  کارگـر  میلیون هـا  و 

ناگـواری و عسـرت اسـت.
بـا کاهـش نفـت در سـال 2014 کـه عربسـتان به 
کسـر بودجـه روبـه رو شـد و سـپس هزینـۀ رو به 
افزایـش جنـگ یمن این کسـر بودجـه را افزایش 
داد و عمیـق سـاخت، اصاحات جدیـد اقتصادی 
ولیعهـد، هـم جامعۀ عربسـتان و هـم خارجی های 
کارگـر در ایـن کشـور را نشـانه گرفـت. مالیـات 
افزایـش یافـت، یارانه هـا و سبسـایدی های دولتی 
پذیرفـت.  تقلیـل  عربسـتان  شـهروندان  بـرای 
خصوصی سـازی در عرصـۀ اقتصـاد فشـار را بـر 
مـردم گسـترش داد. کاهـش شـغل های دولتـی و 
کاهـش برنامه هـای رفـاه دولتـی بیشـتر از همـه 
جوانـان را که در پی اشـتغال و ورود بـه بازار کار 

هسـتند، نشـانه می گیـرد.
بـر  ولیعهـد  اقتصـادی  اصاحـات  منفـی  تأثیـر 
ویـژه  بـه  عربسـتان  مقیـم  خارجـی  کارگـران 
بسـیار  آسـیایی  کشـورهای  مسـلمان  کارگـران 
تلخ تر و شـدیدتر اسـت. در یک سـاِل اخیر، بیش 
از نیـم میلیون کارگـر خارجی از کارهای شـان بر 
کنـار شـده انـد. علی رغم این سـختی بـر کارگران 
خارجـی، دولـت عربسـتان مالیـات سـرانۀ هر ماه 
صـد رئـال را بـر اعضـای خانـوادۀ خارجی هـای 
مقیـم ایـن کشـور، به شـمول اطفـال نـوزاد وضع 
کـرده اسـت تـا بخشـی از کسـر بودجـۀ دولت از 
ایـن طریقی که بیشـتر اخاذی و بیدادگری اسـت، 
کارگـر  میلیون هـا  آن،  بـر  عـاوه  شـود.  جبـران 
خارجـی بـا قرار گرفتن در شـرایط سـخت و غیر 
قابـل تحمـل، مجبـور بـه تـرک عربسـتان شـوند. 
جالـب ایـن اسـت هیچ یـک از ایـن خارجی هـای 
که نسـل اول و دوم شـان متولد عربسـتان هسـتند 
و تـا چهل -پنجـاه سـال عمـر دارنـد، از هیچ گونه 
حقـوق شـهروندی و سـند اقامـت دایمـی و یـا 

تابعیـت این کشـور برخـوردار نیسـتند.
اصاحـات ولیعهـد؛ تغییـر بـه سـوی مدرنیـزم و 

جامعـۀ بـاز یـا اقدامـات نمایشـی و فرمایشـی؟
محمدبـن سـلمان در اگسـت 2017 در مصاحبه با 
روزنامۀ گاردین چاپ انگلسـتان، از رهبران جهان 
کـه مسـلمًا روی سـخنش بـا رهبـران کشـورهای 
غربـی بـود، خواسـت تـا او را در بردن عربسـتان 
سـعودی به سـوی یک جامعۀ باز همـکاری کنند، 
امـا پرسـش قابـل پاسـخ و بحث این اسـت که آیا 
اصاحـات ولیعهـد و تغییراتی که با فرمان شـاه و 
دسـتور ولیعهـِد مدعی اصـاح و تغییر در کشـور 
و جامعـۀ بسـته و سـنتی عربسـتان انجـام یافتـه و 
انجـام می شـود، ایـن کشـور را بـه سـوی جامعـۀ 

بـاز و مـدرن می برد؟ 
ویـژه  بـه  و  تحلیل گـران  میـان  و  رسـانه ها  در 
اصاح گری هـا  غربـی،  تحلیل گـران  و  رسـانه ها 
و تغییـرات ولیعهـد بـه گونـۀ مختلـف و بیشـتر 
بـا تانـی و تردیـد مـورد بحـث قـرار می گیـرد. 
فریـد زکریـا، اسـتاد مسـایل سیاسـت خارجی در 
امریـکا و از مجریـان معـروف شـبکۀ تلویزیـون 
سـی اِن اِن در نهـم نوامبـر 2017 طـی مقاله یـی در 
واشـنگتن پسـت، اصاحـات محمدبن سـلمان را 
شـگفت آور و اساسـی تلقـی نمی کنـد. او در ایـن 
مقالـه می نویسـد کـه محمدبـن سـلمان در حـال 
حاضـر رونـد معمـول قدرتمنـدان در جهـان را بر 

عربسـتان سـعودی اعمـال می کنـد. زکریـا در این 
مقالـه می گویـد که ویلیـام جی دابسـون، در کتاب 
»منحنـی درک دیکتاتـور« توضیـح داده کـه نسـل 
جدیـد قدرتمندان در سرتاسـر جهـان، برای حفظ 
قـدرت، مجموعه یـی از ترفند هـا دارنـد که بسـیار 

هوشـمندانه و پیچیده تـر از گذشـته اسـت.
آلمانـی  تحلیل گـر  و  نویسـنده  هشـلر«،  »دانیـل 
تلویزیـون  یـک  شـبکۀ  خبـری  ویبسـایت  در 
آلمان)تاگـس شـاو( در مقالـۀ خـود علی رغم آنکه 
بـرای  آزادی هایـی  و  حقـوق  اعطـای  می گویـد 
مردسـاالر  نظـام  پایه هـای  عربسـتان،  در  بانـوان 
اجتماعـی را می لرزانـد، امـا بـرای برابـری حقوق 
زن و مـرد و شـکل دهی جامعـۀ بـاز و مـدرن راه 
طوالنـی در پیـش اسـت. بـه بـاور او: »گشـایش 
تاکتیکـی  اقدامـی  بسـته،  ایـن جامعـۀ  محتاطانـۀ 
اسـت. خانـدان سـلطنتی بـا بحـران دسـت وپنجه 
نـرم می کنـد و بدون اصاحات اصولـی اقتصادی، 
باالخـره روزی بـا خطـر ورشکسـته گی اقتصادی 
مواجـه خواهـد شـد. بـه همیـن دلیـل، ولیعهـد 
جـوان محمد بـن سـلمان یک سلسـله اصاحات 
موفقیـت  و  اسـت  گرفتـه  نظـر  در  اساسـی 
بانـوان  مشـارکت  بـدون  اقدامـات،  این گونـه 
هیشـلر  دیـدگاه  از  بـود.«  نخواهـد  امکان پذیـر 
ایـن اصاحـات بـه ویـژه در مـورد نقـش بانـوان 
بـه اعتبـار و وجهـۀ عربسـتان در غـرب کمـک 
می کنـد و ایـن امیـد را بـرای ولیعهـد و شـریکان 
می کنـد  تقویـت  سـلطنت سـعودی  در  قدرتـش 
تـا بـه جـذب سـرمایه گذاری های بیشـتر غـرب، 
صنعـت گردشـگری و حمایـت بیشـتر غربی هـا 
از عربسـتان بیانجامـد. در حالـی کـه از نظـر ایـن 
نویسـندۀ آلمانـی، اصاحـات ولیعهد فعـًا بیانگر 
تغییـر و تحـوالت اساسـی در عربسـتان نیسـت: 
»هنـوز پیگـرد و فشـار زیـاد بـر منتقـدان رژیـم و 
دسـتگیری های خودسـرانه و شـکنجه در دسـتور 
کار اسـت و هیچ نشـانه یی مبنی بر این که پادشـاه 
حاضـر اسـت اندکـی از قـدرت مطلقـۀ خـود را 

واگـذار کنـد، وجـود نـداردو«
ولیعهـِد  کـه  اسـت  همین جـا  هـم  گـپ  جـاِن 
بلندپـروازِ عربسـتان می خواهـد جامعـه و کشـور 
خـود را در غیـاب ارزش هـای مدنـی و متـدوال 
در  خصـوص  بـه  مـدرن  و  بـاز  جامعـۀ  امـروز 
نبـود توسـعۀ سیاسـی با شـکل گیری دموکراسـی، 
جامعـۀ مدنـی، انتخابـات آزاد، احـزاب سیاسـی، 
تفکیـک قـوای ثاثـه، برابـری حقوق شـهروندی، 
گـردش مسـالمت آمیز قـدرت، وارد جامعـۀ با ز و 
مـدرن کنـد. در حالی که توسـعۀ سیاسـی با تحقق 
دموکراسـی و ایجـاد جامعـۀ مدنـی و شـهروندی 
بـه عنـوان بخشـی از فراینـد جامعـۀ بـاز و مدرن 

. ست ا
آیـا ولیعهد که شـاید در آیندۀ نزدیک، سـلطنت را 
-چـه بـا مرگ پـدر و چه قبـل از مرگـش- قبضه 
کنـد، حاضـر خواهـد بـود تـا بسـتر ایـن فراینـد 
را در کشـور همـوار سـازد و از انحصـار مطلـق 
قـدرت و سـلطنت مونارشـی دسـت بکشـد؟ امـا 
هیـچ نشـانه یی از ایـن تحـوالت وجـود نـدارد و 
بـه نظـر می رسـد کـه ولیعهد جـوان در صـدد نیم 
قرن پادشـاهی مطلقه بر عربسـتان سـعودی باشـد.

بخش چهارم و پایانیمحمد اكرام اندیشمند
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وزیــر داخلــه پاکســتان ابراز امیــدواری 
کــرد کــه انتخابــات آتــی در کشــورش 
ــزار  ــه برگ ــه ای آزاد و عادالن ــه گون ب

شــود.
ــن  ــپوتنیک، احس ــزاری اس ــه خبرگ ب

ــار  ــه پاکســتان اظه ــر داخل ــال، وزی اقب
کــرد: امیدواریــم انتخابــات بــه گونه ای 
زیــرا  شــود  برگــزار  آزاد  و  برابــر 
ــزاری  ــس از برگ ــد پ ــور نمی توان کش

ــد. ــران باش ــاهد بح ــات ش انتخاب

بــا  ایــن حــال  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــتگاه قضای ــت دس ــه فعالی ــه ب توج
و رویکردهــای موجــود نســبت بــه 
پیگیــری پرونده هــا علیــه یــک حــزب 
ــت. ــده اس ــی ش ــاد نگران ــث ایج باع
بخــش  در  پاکســتان  وزیرداخلــه 
دیگــری از اظهــارات خــود ضمــن 
انتقــاد از رویکــرد غــرب در قبــال 
ــورش،  ــم در کش ــا تروریس ــارزه ب مب
خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه 
کشــورهای  فهرســت  در  پاکســتان 
از  مالــی  حمایــت  بــه  مظنــون 
ــای  ــرد، عملیات ه ــرار گی ــم ق تروریس
ــد. ــد ش ــکل خواه ــار مش ــی دچ امنیت
ــه داد: تاش هــای کشــورهای  وی ادام
غربــی بــرای اعمــال محدودیــت علیــه 
ــارزه  ــتای مب ــتان در راس ــه پاکس برنام
بــا تروریســم مفیــد نیســت زیــرا ایــن 
ــای  ــود گروه ه ــث می ش ــات باع اقدام
افراطــی مدعــی شــوند کــه اســام آباد 
ــای  ــانده قدرت ه ــوان دست نش ــه عن ب

ــد. ــل می کن ــی عم خارج
اقبــال تصریــح کــرد: چنیــن اقداماتــی 
ــا  ــارزه ب ــر مب ــا در ام ــر م ــه را ب عرص

ایــن گروه هــا تنــگ می کنــد.

پــروژه  بــه  پیونــد  در  را  برنامه هایــی  افغانســتان 
ــش  ــه پی ــری ب ــارد دال ــی 8 میلی ــن گاز طبیع پایپ الی
می بــرد کــه امیــدوار اســت بتوانــد بــه توســعه 
ــدا  ــا در ابت ــد. ام ــک کن ــور کم ــن کش ــادی ای اقتص
ــروژه  ــاز شــود.تطبیق پ ــای ســاختمانی آغ ــد کاره بای
ــتین  ــرای نخس ــی« ب ــه »تاپ ــوم ب ــن گاز موس پایپ الی
بــار ســه دهــه قبــل از امــروز پیشــنهاد گردیــده بــود. 
ــتان و  ــتان، پاکس ــتان، افغانس ــروژه تاجیکس ــن پ در ای
ــه  ــده ای ک ــل عم ــا عام ــد. ام ــش دارن ــتان نق هندوس
ــع  ــته مان ــه گذش ــد ده ــروژه را در چن ــن پ ــق ای تطبی
شــده بــود، جنگ هــای مســلحانه در افغانســتان بــوده 

اســت.
ــه متوجــه افغانســتان اســت،  ــی ک ــا نخســتین مانع ام
ــم  ــه فراه ــده ب ــورهای تمویل کنن ــردن کش ــد ک متقاع
کــردن ســهم پنــج درصــدی افغانســتان در هزینــه ایــن 
پــروژه و همچنیــن جلــب کــردن ســرمایه گذاران 

ــت. ــی اس خصوص

ــم  ــادن و پترولی ــت وزارت مع ــان، سرپرس ــس نه نرگ
افغانســتان بــه خبرگــزاری رویتــرز گفتــه اســت: 
»آن هــا )دونرهــا و ســرمایه گذاران( فکــر می کننــد 
کــه وقتــی یــک پــروژه ســی ســاله کــه تــا بــه حــال 
عملــی نشــده اســت، چگونــه می توانــد در چنــد ســال 
ــوز  ــود؟ هن ــپرده ش ــل س ــرداری کام ــه بهره ب ــده ب آین
هــم تردیدهایــی وجــود دارد کــه احتمــااَل مــا قــادر بــه 

ــود.« ــم ب ــده نخواهی ــن ش ــان تعیی ــرای آن در زم اج
گــروه طالبــان پیــش از ایــن گفتــه بــود کــه از تطبیــق 
ایــن پــروژه حمایــت می کنــد، امــا هنــوز هــم 
ــرح  ــی مط ــک نگران ــوان ی ــه عن ــت ب ــوع امنی موض

ــت. اس
ــر  ــارد مت ــی« ســاالنه 33 میلی ــروژه »تاپ ــرار اســت پ ق
ــه  ــری از منطق ــیر 1800 کیلومت ــب گاز را در مس مکع
ــکا، از  ــه فاضیل ــتان ب ــش ترکمنس ــدان گازی گالکن می

ــال بدهــد. ــی هندوســتان انتق محــات شــمال غرب
ســهم افغانســتان در بهره بــرداری از ایــن پــروژه 

ــر مکعــب گاز می  باشــد کــه  ــارد مت ــج میلی ســاالنه پن
نیــاز وســیع ایــن کشــور بــه گاز را برطــرف خواهــد 
ــرق  ــه ب ــی ب ــتان متک ــر، افغانس ــال حاض ــرد. در ح ک
وارداتــی می باشــد و همــواره بــا کمبــود انــرژی بــرق 

ــوده اســت. ــرو ب روب
ــک  ــتان بان ــاخه افغانس ــوول ش ــوا، مس ــامویل تومی س
ــن  ــت، ای ــرز گف ــا رویت ــو ب ــیا در گفتگ ــافی آس انکش
بانــک متعهــد اســت کــه ســهم افغانســتان در پــروژه 
ــل  ــی در کاب ــک جهان ــد و بان ــم کن ــی« را فراه »تاپ
مطالعــه ای را روی امکان ســنجی تولیــد بــرق از گاز و 
ــرای تأمیــن کــود گیاهــی و پتروشــیمی  اســتفاده آن ب

ــد. ــدازی می کن ــم راه ان ه
بــه بیــان ایــن مقــام بانــک انشــکافی آســیا، همچنــان 
ــن  ــد از ای ــرات بتوان ــهر ه ــه ش ــت ک ــر اس در نظ
پایپایــن گاز بــه هــدف تطهیــر منــازل و تولیــد بــرق 
ــد شــود.  ــرای ســاخت و ســاز نوشــابه از آن بهره من ب
ــد  ــود می آین ــه وج ــات ب ــن امکان ــزود: »ای ــوا اف تومی

ــدل شــود.« ــی مب ــه یــک شــهر صنعت کــه هــرات ب
امــا در شــرایط کنونــی، اولویــت بــرای شــرکت برشــنا 
ــات  ــی ایــن امکان ــرق و ارزیاب ــرژی ب فراهــم آوری ان
ــرق از  ــد ب ــز تولی ــوان مراک ــا می ت ــه در کج ــت ک اس
ــب،  ــان اهلل غال ــرد. ام ــی« را ایجــاد ک ــروژه »تاپ گاز پ
رئیــس شــرکت برشــنا گفــت کــه افغانســتان می توانــد 
ــروژه  ــرداری پ ــش از بهره ب ــال های پی ــان س در جری
»تاپــی« و گســترش ایــن پایــپ الیــن بــه هندوســتان و 
پاکســتان، گاز اضافــی از ترکمنســتان بــه دســت آورد.
ــال  ــَا در س ــال گاز عم ــه انتق ــود ک ــی می ش پیش بین
ــوا گفــت کــه  ــی کــه تومی 2020 آغــاز شــود، در حال
آغــاز ایــن پــروژه بعــد از ایــن ســال می توانــد بیشــتر 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــار ک ــوا اظه ــد. تومی ــه باش واقع بینان
ــمول  ــه ش ــی ب ــاخت های اضاف ــتفاده از گاز، زیرس اس

ــاز اســت. ــه گاز نی خطــوط لول
ــرض  ــول ق ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــه صن ــی ک از آنجای
ــر  ــه نظ ــان ب ــت، چن ــرده اس ــدود ک ــز مح دادن را نی
ــمول  ــه ش ــروژه ب ــن پ ــای ای ــه هزینه ه ــد ک می رس
ــی  ــن الملل ــای بی ــوی دونره ــتان از س ــهم افغانس س

ــد. ــد ش ــل خواه تموی
افغانســتان همچنــان انتظــار دارد کــه ســاالنه 400 
میلیــون دالــر پــول نقــد را از درک عبــور گاز از ایــن 

ــت آورد. ــه دس ــور ب کش
نرگــس نهــان، سرپرســت وزارت معــادن و پطرولیــم 
ــه  ــت ک ــاش اس ــل در ت ــه کاب ــت ک ــتان گف افغانس
ــورت  ــی و در ص ــذاران خصوص ــرمایه گ ــه س توج
را  خارجــی  کیمایــی  کــود  شــرکت های  نیــاز 
ــاف  ــه برخ ــزود ک ــان اف ــان همچن ــد. نه ــب کن جل
ــس  ــروژه پ ــن پ ــتان، ای ــر در افغانس ــای دیگ پروژه ه
ــد  ــد درآم ــوری می توان ــه ف ــه گون ــرداری ب از بهره ب
ــت وزارت  ــد. سرپرس ــم کن ــد و گاز فراه ــته باش داش
ــروژه ای  ــن یــک پ ــان کــرد: »ای ــم بی معــادن و پطرولی
ــم. از  ــوری را می بینی ــازده ف ــا در آن ب ــه م ــت ک اس
ــم  ــر می کن ــن فک ــرمایه گذاری م ــای س ــاظ دورنم لح
کــه بهتــر اســت روی چنیــن پروژه هــا تمرکــز شــود.«

خیال پردازی افغانستان دربارۀ تاپی

هشدار اسالم آباد از قرارگرفتن نام پاکستان 
در فهرست کشورهای حامی تروریسم
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