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شقاوت دژخیمان در شکنجه و قتل 
کابل دختر 

سران حکومت با دست پر
گشت برخواهند 
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مسافران ربوده شده
به زودی آزاد خواهند شد
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علومی:

در نجات فرخنده ناکام بودیم
3

دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( پروژه "پولیس مردمی" را تمویل و به همکاری نزدیک وزارت محترم داخله دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای همکاری و هماهنگی هرچه بهتر و بیشتر مردم با پولیس در والیات 
بغالن، سمنگان و بامیان تطبیق مینماید.

هدف کلی این پروژه، افزایش اعتماد و همکاری بین پولیس و مردم از طریق ترویج گفتمان و همکاری متقابل میباشد. و نیز این دارای اهداف کوچکتر نیر میباشد که باعث افزایش اعتماد بین پولیس و مردم میشود که قرار شرح 
آتی جهت آنعده عالقمندانی که که در مناقصه شرکت میکنند بیان میگردد ؛

1. تولید و پخش برنامه های زنده رادیویی )دو بار در یک ماه برای یک ساعت بدون اوقات که صرف اعالنات میگردد و برای مدت 12 ماه( و تسهیل گفتمان از این طریق، بین مسؤلین پولیس و مردم در والیات 
بغالن، سمنگان و بامیان.

2. پخش و نشر کلیپ )برنامه های تلویزونی از قبل تهیه شده( از طریق تلویزون محلی هر شب بین 07:00 الی 10:00 شب به وقت محلی به مدت 12 ماه.
قرارداد کننده ، خدمات از قبیل تسهیل، تولید و پخش برنامه های زنده رادیویی و پخش کلیپ )برنامه های تلویزونی از قبل تهیه شده( را به دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( با بهترین کیفیت تهیه و به دست نشر بسپارد.
دفتر همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( عالقمند است که با یک شرکت که قابلیت خدمات هردو پیشنهاد متذکره را داشته باشد و معیار های مناقصه را برآورده بتواند و نیز عماَل در این والیات برنامه های رادیویی و تلویزونی 

داشته باشند، قرارداد نماید.
بناَ از شرکت های مجرب که حد اقل دارای ۵ سال تجربه کاری در بخش تسهیل، تولید و پخش برنامه های صوتی و تصویری با رسانه های داخلی و بین المللی در والیات متذکره داشته باشند ، دعوت به عمل می آورد تا جهت اخذ 
معلومات اشتراک در پروسه داوطلبی برای اراثه خدمات ، درخواست عالقمندی ، اسناد پروفایل کمپنی، و معرفی نامه خویش را الی تاریخ 2۵ ماه مارچ 201۵ به ایمیل آدرس momtaz.sultan-qaderi@giz.de ارسال نمایند.

Tender Notification - Call for expression of interest
Community Policing Project is funded and implemented by GIZ with close collaboration of Ministry of Interior “Directorate of Police-e-Mardumi” and provincial head-
quarter police in the provinces of Baghlan, Samangan and Bamyan.
The overall goal of the project is to increase people’s trust in the police by promoting dialogue, interaction and mutual cooperation between local population and the police
In achieving the above mentioned, we consider the following objectives for this specific Expression of Interest:
 Produce and broadcast live radio shows twice in a month (for one hour each time excluding advertisement) and facilitate discussion between police (guest in the 
studio) and community (calling over phone) to interact with police in the provinces of Baghlan, Bamyan and Samangan. A police officer will be talking to people live on 
the radio and people call and interact with him/her. The total duration will be for 12 months starting from the date of signing contract.
 Broadcasting of produced 9 video clips (once every night starting from 07:00 Pm till 10:00 Pm). With due consideration of clips’ sequence, every 30 minute, 2.5 
minute of the clips need to be broadcasted. Total duration of video clips are 10 minutes, it will broadcast for 4 times between 07:00 till 10:00 Pm. The total duration 
will be for 12 months starting from the date of signing contract.
GIZ wishes to sign contract with one service provider who can provide both services (live radio show and broadcasting produced video clips) as per detailed TOR at-
tached with this EoI.
To claim the tender documents for the bidding process, please send your expression of interest letter along with Company profile references to Momtaz.sultan-qaderi@giz.de 
until the 25th of March 2015. Please note that only those companies are eligible to apply, which have at least 5 years’ experience in the field of media (radio and TV) 
at same province or region. But having ongoing radio and TV programs on the cited provinces are a must.

Contract no: 83197356

علومی گفت که اطالعات نخستین آن ها بیانگر آن است که پولیس از 
ویدادی که منجر به  ی از ر ویداد اجراات خود را در جلوگیر همان آغاز ر
قتل فرخنده شده، انجام دادند اما به گفته  وی طی پانزده دقیقه، 
ول پولیس خارج شده و مهاجمان فرخنده را به قتل  ویداد از کنتر ر
رسی های هیات این وزارت در مورد  رساندند. وزیر داخله گفت که بر
را به قتل رسانده اند و منسوبان پولیس که در  کسانی که فرخنده 
ساحه حضور داشتند و در وظایف شان غفلت کرده اند، جریان داشته 

و تاکنون 13 تن از عاملین قتل فرخنده را را بازداشت کرده اند.

ACKU



زنگ اول


دادخواهى  فرخنده  براى  كشور  شهروندان  امروز 
مى كنند. فرخنده امروز نماد مظلوميت است. قتل فجيع 
فضاى  در  را  عدالت خواهى  خودجوش  جنبش  او، 
مجازى و حقيقى به وجود آورده است. رويداد قتل او 
از واقعيت هاى وحشتناك پرده برداشت. اين رويداد 
بسيار  قانون  تطبيق  در  كابل،  پوليس  كه  داد  نشان 
ناتوان است. قتل فرخنده نشان داد كه اصل حاكميت 
قانون و لزوم محاكمه يك متهم در دادگاه هاى رسمى  
پوليس  سربازان  و  افسران  از  برخى  ذهن  در  حتا 
از  برخى  مى داشت  رسميت  اگر  ندارد.  رسميت  هم 
سربازان پوليس در 28 حوت با آدم سوزان همكارى 
به  مردم  از  جمعى  با  اوباش  مشت  يك  نمى كردند. 
تحريك چند نفر آشوب برپا كردند و انسانى را زنده 
صحنه  در  حاضر  پوليس  اما  سوزاندند،  آتش  در 
به جاى اين كه جلو آشوبگران را بگيرد، با آدم سوزان 

هم دست شد. 
رويدادى  كه  مى دهد  نشان  رسانه اى  گزارش هاى 
كه منجر به قتل فجيع فرخنده شد، تقريبا دو ساعت 
طول كشيد. اما در اين دو ساعت، خبرى از پوليس 
شاه  زيارت  با  كابل  پوليس  فرماندهى  فاصله  نبود. 
وزارت  اين،  بر  عالوه  است.  كم  خيلى  دوشمشيره، 
اين  دارد.  كابل  در  ضدشورش  كافى  نيروى  داخله 
نيرو تعليم ديده است و به آنان آموزش داده شده 
است كه با آشوب هاى خيابانى مقابله كنند. با وجود 
همان  در  و  نيامد  صحنه  به  نيرويى  هيچ  هم،  آن 
از  بازداشت نشد. همكارى برخى  روز حادثه كسى 
سربازان پوليس با آدم سوزان، اين واقعيت را برمال 
كرد كه در آموزشكده هاى وزارت داخله، به سربازان 
ندارند  حق  عادى،  كه شهروندان  نمى شود  داده  ياد 
كسى را در خيابان محاكمه و مجازات كنند. حتما در 
اين آموزشكده ها اين اصل آموزش داده نمى شود كه 
احساسات شان  بر  بايد  پوليس،  افسران و سربازان 

مسلط باشند و قانون را تطبيق كنند. 
رويداد قتل فجيع فرخنده، حس ناامنى را به سراسر 
در  پوليس  سرباز  وقتى  است.  داده  تسرى  كابل 
مى توان  چگونه  مى كند،  خيابانى شركت  آشوب هاى 
احساس امنيت كرد. برمال شدن اين واقعيت وجدان 
عمومى  را تكان داده است. انتظار مى رود كه شمار 
شركت كنندگان در راهپيمايى امروز بسيار زياد باشد. 
جنبش دادخواهى بايد از وزارت داخله بخواهد تا در 
مورد علت ضعف پوليس توضيح بدهد. وزارت داخله 
آينده  در  كه  بدهد  تعهد  بايد  حكومت  مجموع  در  و 
مبارزه  خيابانى شهروندان،  محاكمه  مظاهر  تمام  با 
مقام هاى  تمام  از  بايد  دادخواهى  جنبش  مى كند. 
توجيه  را  فرخنده  قتل  دولتى و واعظانى كه رويداد 
كرده بودند، بخواهد كه از مقام هاى شان كنار بروند. 
واعظى كه اين رويداد را توجيه كرده بود، صالحيت 
كه  معينى  است.  داده  دست  از  را  موعظه  و  امامت 
صالحيت  ديگر  بود،  كرده  توجيه  را  رويداد  اين 
اخالقى الزم را ندارد و نبايد در مقامش باقى بماند. 
پوزش خواهى با آن كه رفتار پسنديده است، اما كافى 
نيست. كسانى كه رويداد قتل فجيع فرخنده را توجيه 
را  او قرآن  اگر  بايد شرافتمدانه كنار بروند.  كردند، 
هم آتش مى زد، مردم عام صالحيت محاكمه خيابانى 

و مجازات او را نداشتند. 
قانون،  حاكميت  اصل  از  بايد  دادخواهى  جنبش 
محاكمه عادالنه متهمان در يك دادگاه رسمى حمايت 
كند. جنبش دادخواهى بايد اصل قباحت محاكمه هاى 
كند.  گوش زد  كشور  شهروندان  همه  به  را  خيابانى 
خوب  خيلى  مجازى  فضاى  در  دادخواهى  جنبش 
فجيع  قتل  متهمان  عكس هاى  نشر  است.  درخشيده 
فرخنده، به پوليس كمك كرد تا آنان را بازداشت كند. 
داده  تعميم  حقيقى  فضاى  به  بايد  دست آوردها  اين 
شود. تالشگران مدنى بايد اين بار مواظب باشند و 
قتل  رويداد  از  فرصت طلب،  عده اى  كه  ندهند  اجازه 
فرخنده استفاده كنند، پروژه بسازند و زر بيندوزند. 
بى نظير  تعهد  و  اخالص  با  بايد  دادخواهى  جنبش 
فرخنده  قتل  فجيع  قتل  رويداد  نبايد  كند.  فعاليت 
اين رويداد، احتمال تكرار  فراموش شود. فراموشى 

آن را بيشتر مى سازد.

جنبش دادخواهى بايد ادامه يابد

هرات براى فرخنده گريست
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8صبح، هرات: آن چه بر فرخنده گذشت، صرفا 
محل رويدادش كابل بود، اما اين رخ داد بسيارى ها 
بسيارى ها  داد.  تكان  جهان  گوشه  گوشه  در  را 
در  اينجا  و  دادند  نشان  واكنش  و  ريختند  اشك 
هرات طى دو روز گذشته، هراتى ها حداقل دوبار 
نفرين  فرخنده  قاتالن  براى  و  ريخته  خيابان ها  به 

فرستادند.
در  و  كرده  نشينى  گوشه  خلوتى  در  نيز  خيلى ها 
شكل  اين  به  گلويشان  بغض  تا  گريستند  تنهايى 
هم  هرات  در  افغانستان  گوشه ى  اين  در  بتركد.  
داستان غم انگيز دخترى به نام فرخنده از 28 حوت 
هرات  خيابان هاى  و  است  زبان ها  ورد  امروز  تا 
مردانى  و  زنان  از  انبوهى  ميزبان  دوبار  حداقل 
بوده است كه براى او عدالت مى خواهند و فرياد 

مى زنند «من فرخنده هستم.»
اين روزها برايش شعر  شاعران هراتى بسيارى در 

سرودند.
شهر  قلب  در  زيادى  مردان  و  زنان  يكشنبه،  روز 
را حمل  فرخنده  تابوت  نمادين  به صورت  هرات 
به  ريختن  با  ديگر  تن  ده ها  و روز دوشنبه  كردند 
خيابان، قتل او را جنايت ننگين تاريخ دانستند، تا 
جايى كه برخى از سخنرانان مى گويد سنگينى اين 
جنايت تا سال ها بردوش همه به خصوص عامالن 

اين رويداد سنگينى خواهد كرد.
هرات  از شهروندان  تن  دوم صدها  راهپيمايى  در 
در اعتراض به حادثه  ى هفته گذشته كابل كه منجر 
شد،  افغان  ساله   27 دختر  فرخنده  شدن  كشته  به 
بيشتر  دست به تجمع اعتراضى و راه پيمايى زدند. 

معترضان در هرات را زنان تشكيل مى دادند.
چه  هر  تا  خواستند  حكومت  از  كنندگان  تجمع 
به  و  دستگير  فرخنده  قتل  عامالن  متباقى  زودتر 

پنجه قانون سپرده شوند.
بسيارى ها مى گويند كه مهمترين دليل بروز چنين 
حوادثى، بنيادگرايى و بى تفاوتى پوليس كشور در 

برابر رويدادها مى باشد.
قتل  محكوميت  شعارهاى  كه  مظاهره كنندگان 
مركزى  حكومت  از  داشتند  دست  بر  را  فرخنده 
مجازات  اشد  به  را  قضيه  اين  عامالن  تا  خواستند 

محكوم نمايد.
هرات  واليت  دادستانى  اسبق  رييس  بشير  ماريا 
قضايى  و  عدلى  ادارات  خاموشى  از  انتقاد  ضمن 
تا  آنان خواست  از  و  انتقاد كرد  مركز كشور  در 
خود  از  رويداد  اين  عامالن  مجازات  راستاى  در 

جديت به خرج دهند.
وى مدعى شد كه رهبران حكومت وحدت ملى 
فرخنده  قتل  قضيه  به  رسيدگى  منظور  به  بايد 
سفرشان را به خارج از كشور به تعويق مى انداختند.

بود،  باال  فرخنده  قتل  پى  در  هرات  در  واكنش ها 
را  عميقش  تاثر  كه  يافت  مى توان  را  كمتر كسى 
اعالن نكرده باشد. اما بسيارى از هراتى ها خواستار 
همه  اجتماعى  امنيت  آن  در  كه  فضايى اند  ايجاد 

ساكنان افغانستان تامين شود.
آصف غفورى روزنامه نگار در هرات مى گويد: 
«قضيه فرخنده نشان مى دهد كه برداشت درست از 
اسالم در البالى رسوم و عادات پيچيده افغانى گم 

شده است.»
افغانستان  در  كه  «اسالميتى  گويد:  مى  غفورى 
برداشت هاى  و  قبيله  فرهنگ  با  توام  دارد  جريان 
فرد محور است و انتقاد در آن به مثابه استقبال از 
مرگ است. فرخنده يك دانشجوى دارالعلوم بود 
كه با برداشت هاى درست از اسالم به تعويذ نويسى 

و مرده پرستى اعتراض كرد.»
بحث هاى  زمينه  بايد  فرخنده  قضيه  او  گفته  به 
از  و  تعويذ نويسى  و  قبر  و  زيارت  روى  اسالمى 
براى  دريچه اى  و  كند  باز  را  مسايل  دست  اين 
و  عادات  از  دين  و جدا كردن  دينى  دگر انديشى 

رسوم قبيله اى باز كند. 
است.  هرات  شهروند  صميمى،  رحيم  محمد 
مى گويد قتل وحشيانه فرخنده خواب و آرامشش 
را گرفته است. او از بسيارى سران سياسى كشور 
گاليه مند است. اما مى گويد از فقهايى چون استاد 
سياف تا سياسيون ليبرال همه سكوت كرده اند و 

نظاره گرند كه مردم چه مى كنند.

13 طالب در عمليات هاى نظامى كشته شدند

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
نيروهاى امنيتى در جريان يك شبانه 
مسلح  شورشى  سيزده  گذشته،  روز 

كشته شده ند.
اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 
در  كه  عمليات ها  اين  مى گويد 

ننگرهار،  واليت هاى  مربوطات 
لوگر،  ارزگان،  قندهار،  سرپل، 
به  هلمند  و  فراه  پكتيا،  غزنى، 
و  ملى  اردوى  نيروهاى  همكارى 
در  بود،  شده  راه اندازى  ملى  امنيت 
زخمى  ديگر  شورشى  چهار  آن 

شدند.

پاكسازى  منظور  به  عمليات ها  اين 
وجود  از  كشور  مناطق  از  بعضى 
بهتر  امنيت  تامين  و  هراس افگنان 

راه اندازى شده بود .
مقدارى  عمليات ها  اين  در 
نيروهاى  بدست  نيز  جنگ افزار 

امنيتى كشور افتاده است.
ملى11  پوليس  نيروهاى  هم چنين 
مربوطات  از  را  ماين  حلقه 
جوزجان،  ننگرهار،  واليت هاى 
و  كشف  هرات  و  خوست  ارزگان 

خنثا كرده اند.
سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 
شورشيان به منظور اعمال تخريبى و 

تروريستى جاسازى شده بود.

ولسوالى كجران دايكندى در آستانه سقوط بدست طالبان

800 نفر از مركز تعليمى پوليس بلخ فارغ شدند

محلى  مقام هاى  كابل:  8صبح، 
كه  مى گويند  دايكندى  واليت 
شورشيان مسلح طالب از چند مسير 
واليت  اين  كجران  ولسوالى  بر 
در  را  ولسوالى  اين  و  كرده  حمله 

آستانه سقوط قرار داده اند.
عضو  يك  بلوچ،  رحمانى  ابراهيم 
در  دايكندى  واليتى  شوراى 
گفتگو با روز نامه 8صبح گفت كه 
و ششم  بيست  تاريخ  به  اين حمله 
حوت گذشته آغاز شده و تاكنون 
از  كه  بلوچ  آقاى  دارد.  جريان 
كجران  ولسوالى  اصلى  باشندگان 
است، مى افزايد كه اين ولسوالى از 
چند مسير از جمله از مناطق شمال 
ولسوالى هاى  با  كه  و شمال غرب 
و  ارزگان  واليت  چارچينوى 
بهاران واليت هلمند هم مرز است، 

مورد حمله قرار گرفته است.
اين عضو شوراى واليتى دايكندى 
از  كجران  ولسوالى  كه  مى افزايد 
مورد  بارها  سو  اين  به   1382 سال 

از  بيش  مزارشريف:  8صبح، 
ماه  شش  براى  كه  نفر  هشت صد 
در  بلخ  پوليس  تعليمى  مركز  در 
آموزش  تحت  مختلف  بخش هاى 
از  دوشنبه  روز  صبح  داشتند،  قرار 
فراغت  سند  و  شده  فارغ  مركز  اين 

دريافت كردند.
معين  ياور  اكرام الدين  پاسوال  لوى 
مراسم  در  كه  داخله  وزارت  ادارى 
فراغت اين سربازان پوليس با رسانه ها 
«درحال  گفت:  مى كرد،  صحبت 
پوليس  157هزار  از  بيش  حاضر 
عامه  محافظت  پوليس  18هزار  ملى، 
براى  محلى  پوليس  مامور  هزار  و30 
تامين امنييت در نقاط مختلف كشور 

در  اين بار،  اما  گرفته  قرار  حمله 
است.  گرفته  قرار  سقوط  آستانه 
حمالت  جريان  در  گفت  وى 
اين  در  امنيتى  پوسته  يك  طالبان، 
تعدادى  و  كرده  سقوط  ولسوالى 
امنيتى كشته و زخمى  نيروهاى  از 

شده اند.
هم چنين  بلوچ  رحمانى  ابراهيم 
افزود كه طالبان در دو كيلومترى  
به  رسيده اند.  ولسوالى  مركز 
نيروى  هيچ  تاكنون  او،  گفته ى 
واليت  مركز  و  كابل  از  كمكى 
دايكندى به ولسوالى كجران اعزام 
نشده است. او افزود در صورتى كه 

نيروهاى  تعداد  اين  فعاليت دارند كه 
مجموع  در  كه  كشور  ملى  پوليس 
نفر  هزار  بيست  و  دو صد  در حدود 
مى رسند مهارت هاى خوبى را كسب 

كرده اند.»
افغانستان  آقاى ياور افزود كه دولت 
تعليمى  مركز  يازده  كشور  سطح  در 

پوليس دارد. 
آقاى ياور مى گويد كه وزارت داخله 
مختلف  بخش هاى  در  دارد  نظر  در 
بلخ ظرفيت  پوليس  تعليمى  در مركز 
سازى نمايد تا در مدت كوتاهى كه 
اين  بخش  اين  در  خارجى  نيروهاى 
نيروها را آموزش مى دهند اين نيروها 
به گونه  را  آنان  برنامه هاى  بتوانند 

نيروى كمكى به زودترين فرصت 
به منطقه اعزام نشود، اين ولسوالى 
به دست طالبان سقوط خواهد كرد. 
از  طالبان  بلوچ،  آقاى  گفته ى  به 
سالح سنگين در اين ولسوالى كار 

مى گيرند.
كه  گفت  بلوچ  رحمانى  ابراهيم 
ولسوالى  باشندگان  از  تعدادى 
نيز توسط طالبان در مسير  كجران 
به  ولسوالى،  اين  و  قندهار  راه 
گفته  به  شده اند.  گرفته   گروگان 
و  باربرى  موتر  عراده  چندين  او، 
مسافربرى نيز توسط طالبان توقف 

داده شده اند.

درست ياد بگيرند.
هم چنين عبدالرحمن آقتاش قوماندان 
ملى  پوليس  ساتنمنان  تعليمات  مركز 
افرادى  مى گويد  كشور  شمال  در 
كه از مركز تعليمى پوليس بلخ فارغ 
تحت  مختلف  بخش هاى  در  شده، 
در  مى توانند  و  داشته  قرار  آموزش 
عرصه هاى مختلف امنيتى كار كنند. 

تعداد  به  :«امروز  گفت  آقتاش  اقاى 
قبل  ماه  شش  كه  محصل  802نفر 
شامل مركز شده بودند، سند فراغت 
تعليمات  زمان  مى آروند.  به دست 
به  بنا  اما  بود  ماهه  چهار  قبال  اين ها 
داخله  وزارت  مقام  رهبرى  تصميم 
شد  ماهه  شش  اين ها  تعليمات  دوره 
بين المللى  استندردهاى  مطابق  كه 
ماموريت  بعدا  و  مى بيند  مهارت 
وعالقه شان  شوق  به  نظر  كارى شان 

مشخص مى شود.»
تاكنون  بلخ  پوليس  تعليمى  مركز 
كه  است  داده  فراغت  دوره  چندين 
تعداد فارغان اين مركز به هزاران تن 

مى رسد.

ACKU
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دختری  فرخنده،  نجات  در  پولیس  می گوید  داخله   وزیر 
بوده  کام  نا شد،  کشته  کابل  در  قرآن سوزی  اتهام  به  که 
که همراه با سرپرستان  است. نورالحق علومی، وزیر داخله 
وزارت  دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی به روز دوشنبه 
شده  خوانده  فرا  نمایندگان  مجلس  عمومی  نشست  به 
زیارت شاه دوشمشیره  از مجاور  که  گفت  بود، هم چنین 
کشته شدن فرخنده نقش داشتند  کسانی که در  تمامی  تا 
پیگرد  مورد  کرده اند،  غفلت  وظایف شان  در  هم  یا  و 
که فرخنده  گرفته اند. روز پنج شبه، پس از آن  قانونی قرار 
با تعویذنویسی در زیارت شاه دوشمشیره مشاجره می کند، 
کرده،  کریم متهم  گروهی از افراد او را به اتهام سوزاندن قرآن 
نخست لت وکوب می کنند و پس از آن به آتشش می کشند.
که بررسی  های نخست، نشان دهنده ی  گفت  وزیر داخله  
یادشده  رویداد  و  بوده  بی گناه  فرخنده  که  است  آن 
تصادفی نبوده است. به گفته  علومی اتهام سوزانیدن قرآن 
به فرخنده به صورت قطع ثابت نشده و به گفته ی وی رفتار 
بوده  افغانستان  بی پیشینه  تاریخ  در  نیز  رویداد  در  مردان 
است. وزیر داخله فرخنده را جوان با احساس و عالم دین 
کام  نا که در نجات چنین جوانی  اما می افزاید  می خواند 
که اطالعات نخستین آن ها بیانگر  گفت  بوده اند. علومی 
که پولیس از همان آغاز رویداد اجراات خود را  آن است 
قتل فرخنده شده،  به  که منجر  رویدادی  از  در جلوگیری 
از  رویداد  دقیقه،  پانزده  به گفته  وی طی  اما  دادند  انجام 
قتل  به  را  فرخنده  مهاجمان  و  پولیس خارج شده  کنترول 

رساندند.
در  وزارت  این  هیات  بررسی های  که  گفت  داخله  وزیر 
منسوبان  و  رسانده اند  قتل  به  را  فرخنده  کسانی که  مورد 
وظایف شان  در  و  داشتند  حضور  ساحه  در  که  پولیس 
کنون 13 تن از عاملین  کرده اند، جریان داشته و تا غفلت 

کرده اند. قتل فرخنده را را بازداشت 
که 13 منسوب پولیس به شمول آمر  گفت  علومی هم چنین 

تالش ها  که  می گویند  غزنی  والیت  محلی  مقام های 
به منظور رهایی سی ویک مسافر ربوده شده در والیت زابل 
که ربوده شدگان به زودی آزاد  بیشتر شده و انتظار می رود 

شوند.
در  پوش  نقاب  مسلح  مردان  گذشته،  حوت  ماه  اوایل 
که به  ولسوالی شاه جوی والیت زابل دو بس مسافربری را 
کرده و سی ویک  کابل در حرکت بودند، متوقف  سمت 
بودند،  برگشته  کشور  به  ایران  از  تازه  که  را  هزاره  مسافر 

ربودند.
پس از ربوده شدن این مسافرین، دولت برای آزادی آنان 
ک افغان، جایی  چندین عملیات نظامی در ولسوالی خا
کرد اما  که ربوده شدگان نگهداری می شوند نیز راه  اندازی 
این عملیات منجر به آزادی ربوده شدگان نشد. هم چنین 
این  آزادی  به منظور  ریش سفیدان  سوی  از  تالش هایی 
گرفته ولی نتیجه این تالش ها تاهنوز  ربوده شدگان صورت 

معلوم نیست.
تمامی  می گوید  غزنی  والی  معاون  احمدی،  محمدعلی 
ربوده شدگان زنده هستند و قرار است به زودی در نتیجه 
شورای  و  زابل  والیت  محلی  ریش سفیدان  تالش های 
ریش سفیدان مناطق هزاره  نشین آزاد شوند. آقای احمدی 
که دولت نیز تالش هایش را برای آزادی ربوده شدگان  افزود 

نتایج آن در اختیار  و  قرار دارند  زیر تحقیق  حوزه مربوطه 
گرفت. مردم افغانستان قرار خواهد 

گروگان تالش نظامی و سیاسی به هدف رهایی 31 
گفت عملیات  وزیر داخله هم چنین به نمایندگان مجلس 
در  که  گروگانانی   31 رهایی  هدف  به  سیاسی  و  نظامی 
ولسوالی شاه جوی زابل ربوده شدند، جریان داشته و در 
است.  شده  وارد  گروگان گیران  به  تلفاتی  نظامی  عملیات 
تا  گروگان گیران سبب شده  تغییر مکان  علومی،  به گفته ی 
کنند. وزیر داخله هم چنین  را رها  نتوانند 31 تن  نظامیان 
برای رهایی  که تالش های نظامی و سیاسی  بیان داشت 
اما  داشته  جریان  مسلح  طالبان  نزد  از  کشور  شهروند   31
جزییات  نمی توانند  گروگان ها  جان  سالمت  به دلیل 

کنند. بیشتری ارایه 
برای  دولت  مسلح  مخالفان  تالش های  که  گفت  علومی 
حکومت  بی اعتماد سازی  و  افغانستان  ساختن  ناامن 
وحدت ملی جریان داشته اما هم رهبران حکومت وحدت 
دفع  برای  کامل  آمادگی  کشور  امنیتی  نیروهای  هم  و  ملی 
که  گفت  کشور  داخله  وزیر  دارند.  تالش هایی  چنین 
کنار  کشور ناشی از ماین های  بیشتر تلفات نیروهای امنیتی 

که از سوی مخالفان جاسازی می شود. جاده ای است 

بیشتر ساخته است. به گفته  آقای احمدی، ریش سفیدان 
سالمت  به  ربوده شدگان  تا  می کنند  تالش  زابل  والیت 
که  هستند  نگران  ریش سفیدان  این  گفت  او  شوند.  آزاد 
و  حیثیت  به  نشوند،  آزاد  سالمت  به  ربوده شدگان  گر  ا
وارد  لطمه  هزاره نشین  مناطق  با  همجواری شان  روابط 
کویته  که شورای  افزود  خواهد شد. محمدعلی احمدی 
اعتبار و حیثیت شان در میان  از دست دادن  به خاطر  نیز 
وی  شوند.  آزاد  سالم  ربوده شدگان  تا  دارد  تالش  مردم، 
گروگان گیرها  که ما خبر داریم بخشی از  گفت: »تا جایی 
این که  لحاظ  به  هم  هستند  کویته  شورای  به  مربوط  که 
اعتبارشان  و  شود  ننگ  لکه  یک  برای شان  قضیه  این 
ببیند، در صدد  در بین توده های مردم افغانستان صدمه 
که این قضیه به صورت اصولی و درست حل  این هستند 

شود.«
سی ویک  ربودن  در  که  می افزاید  غزنی  والی  معاون 
حلقات  و  محلی  طالبان  زابل،  والیت  در  هزاره  مسافر 
او، شماری  نام داعش دست دارند. به گفته ی  بیرونی به 
ربوده شده  اند  مسافران  آزادی  طرفدار  گروگان گیران  از 
تعلق  بیرونی  حلقات  به  او  به گفته ی  که  دیگر  تعداد  اما 
آقای  هستند.  مسافران  این  آزادی  مخالف  دارند، 
آزادی  خواستار  نیز  کویته  شورای  هرچند  گفت  احمدی 

و  وسایل  نیازمند  کشور  امنیتی  نیروهای  که  گفت  علومی 
سفر  در  و  بوده  خنثا سازی  زمینه  در  تخنیکی  تجهیزات 
رهبران حکومت وحدت ملی به امریکا، پیشنهادهایی در 
کشور به مقام های  بخش تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی 

کشور مطرح خواهد شد. آن 
در  کنترول  عدم  به دلیل  که  گفت  هم چنین  داخله  وزیر 
کشورهای  سوی  از  که  تجهیزاتی  و  وسایل  خریداری 
و  جنگ افزار  می شود،  انجام  افغانستان  به  کمک کننده 
کشور قرار  تجهیزات بی کیفیت در اختیار نیروهای امنیتی 
کمک کننده های  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی  اما  گرفته 
خارجی در رفع چنین مشکالت نیروهای امنیتی افغانستان 

کنند. را همکاری 
اصالحات در وزارت داخله

اصالح  طرح  که  گفت  مجلس  نمایندگان  به  داخله  وزیر 
سرحدی،  پولیس  تشکیالت  بخش  در  تغییرات  و 
زون های  ایجاد  و  گمرک ها  پولیس  و  شاهراه  پولیس 
می رود  انتظار  و  شده  ارایه  ملی  امنیت  شورای  به  پولیس 
گفت  علومی  گیرد.  قرار  تایید  مورد  آینده  جلسه های  در 
کشور را تایید می کند و می گوید  موجودیت فساد در پولیس 
بررسی  مورد  پولیس  فرماندهان  از  برخی  گذشته  هرگاه  که 

ربوده شدگان شده، اما این شورا در اجرای تصمیم آزادی 
این ربوده شدگان تنها نیست.

آزادی  ربایندگان در بدل  که  والی غزنی می افزاید  معاون 
مسافران ربوده شده خواستار آزادی شماری از اسیران خود 
از زندان شده اند، اما این درخواست توسط ریش سفیدان 
تالش  ربوده شدگان  آزادی  برای  که  مردمی  شوراهای  و 
از  شماری  او،  به گفته ی  است.  شده  رد  کامال  می کنند، 
زندان های  در  تروریستی  اعمال  اتهام  به  ربایندگان  افراد 

دولت به سر می برند. 
حزب  دفتر  رییس  فاتح،  بنیادعلی  همین حال،  در 
انسجام ملی در والیت غزنی و یک تن از اعضای هیات 
کره کننده برای آزادی مسافران ربوده شده نیز، نسبت  مذا
و  محلی  ریش سفیدان  تالش های  شدن  نتیجه بخش  به 
برخی  که  می گوید  کرده  امیدواری  ابراز  مردمی  شوراهای 
که  کویته وعده داده اند  گروه طالبان در شورای  از رهبران 
آقای  کرد.  خواهند  آزاد  زودی  به  را  شده  ربوده  مسافران 
که برای  کویته به ریش سفیدان هزاره  که شورای  فاتح افزود 
برای  که  داده اند  وعده  می کنند  تالش  گروگان ها  آزادی 
گفت: »رهبران  آزادی مسافران به افغانستان می آیند. وی 
گروگان گیرها مسافرین  گر  که ا گفته  کویته  طالبان در شورای 
کنند.« گروگان گیران جنگ  را آزاد نکنند حتا حاضرند با 

گفت  گیرد، بیشتر آن ها متهم به فساد هستند. علومی  قرار 
جریان  پولیس  امتیازات  و  معاشات  در  حیف ومیل  که 
کارت های  پولیس  منسوبان  به  رشوت  سپردن  با  و  داشته 
گذشته توزیع شده است. علومی با اشاره به سفر  سالح در 
که  داشت  بیان  بادغیس  والیت  به  داخله  وزارت  هیات 

کرده است. این هیات رشوت دریافت 
به گفته  وی وزارت داخله در فساد اداری شماره اول بوده و 
که مقام های پولیس وظایف شان را به درستی  در صورتی 
گرفت.  خواهند  قرار  قانونی  پیگیرد  مورد  ندهند،  انجام 
وزیر داخله هم چنین از اعضای شورای ملی خواست تا 3 
که با خود دارند، به وزارت  هزار سرباز و 98 رنجر پولیس را 
که اصالحات  کرد  کید  داخله تحویل دهند. وزیر داخله تا
از  و  برد  خواهد  پیش  به  جدی  به صورت  را  پولیس  در 
نمایندگان مجلس نیز خواست تا خواهان ترفیع فوق العاده 

فرماندهان پولیس نشوند.
هشدار به طالبان

سرپرست  و  لوی درستیز  معاون  مراد،  مرادعلی  همین گونه، 
آن ها  که  گفت  مجلس  نمایندگان  به  دفاع  وزارت 
ادامه  را  برابر مخالفان مسلح دولت  در  عملیات های شان 
گفتگوهای صلح آماده  که طالبان به  می دهند و در صورتی 
گفت  نشوند، فشارها به آن ها را افزایش خواهند داد. مراد 
نیروهای  و  آمد  نخواهد  میان  به  تضرع  با  صلح  تامین  که 
امنیتی به عملیات های شان در برابر مخالفان مسلح ادامه 
خواهند داد. از سوی دیگر، حسام الدین حسام، معاون و 
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در این نشست بیان 
فعالیت  افغانستان  در  داعش  نام  زیر  که  افرادی  داشت 
از  گروهی  که  گفت  حسام  هستند.  سابق  طالبان  دارند، 
گروه داعش پیوسته اند  کردن پرچم سیاه با  طالبان با بلند 
به  طالبان  سفید  پرچم  با  هم چنان  طالبان  دیگر  گروه  اما 

جنگ در برابر دولت افغانستان ادامه می دهند.
افغانستان  در  داعش  خطر  که  گفت  ملی  امنیت  معاون 
چگونگی  ملی  امنیت  نیروهای  اما  است  تشویش  باعث 

کنترول دارند. تحرکات آن ها را زیر 
جوانان  به  دادن  ذهنیت  با  داعش  گروه  حسام  به گفته  
امنیت  اما  هستند  صفوف شان  به  آن ها  جذب  تالش  در 
که به موجب آن پیشینه و  ملی طرحی را روی دست دارد 
گروه داعش و چگونگی جلوگیری آن را مشخص  فعالیت 
گروه داعش قصد  که  گفت  می سازد. معاون امنیت ملی 
آن جا  از  تا  دارد  کشور  شمالی  والیت های  ساختن  ناامن 
ملی  امنیت  معاون  کند.  نفوذ  میانه  آسیای  کشورهای  به 
هر  برابر  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  کرد  کید  تا اما 
خطر  به  را  افغانستان  مردم  زندگی  که  هراس افگنی  گروه 

کرد. بیندازند، مقابله خواهند 

آزادی پنج ربوده شده دیگر
که پنج مسافر  در همین حال، محمدعلی احمدی می گوید 
طالبان  افراد  توسط  پیش  ماه  پنج  به  نزدیک  که  هزاره 
آقای احمدی  آزاد شده اند.  اخیرا  نیز،  بودند  ربوده شده 
روز پیش در منطقه خوگانی  این مسافران چند  که  افزود 

غزنی رها شده اند. 
گزارش داده اند  که برخی از رسانه ها  این در حالی است 
مسافر  سی ویک  جمع  از  شده  آزاد  مسافر  پنج  این  که 
والی غزنی  معاون  اما  زابل هستند.  در والیت  ربوده شده 
کسی از جمع  که تا هنوز  کرده می گوید  این موضوع را رد 
نشده  آزاد  زابل  والیت  در  ربوده شده  مسافر  سی ویک 
که  بوده  مسافرینی  از جمله  نفر  پنج  این  گفت  او  است. 
بودند.  شده  ربوده  پیش  ماه  پنج  تقریبا  و  آمده  ایران  از 
که تمام اموال این مسافرین نیز توسط  آقای احمدی افزود 

گرفته شده است. ربایندگان 
که اخیرا  که پنج نفری  هم چنین بنیادعلی فاتح می گوید 
پنج  به  نزدیک  دولت  با  همکاری  اتهام  به  شده،  آزاد 
شده  منتقل  کستان  پا به  و  ربوده  طالبان  توسط  پیش  ماه 
بودند. به گفته ی او، افراد طالبان پس از انجام تحقیقات 
کستان به غزنی منتقل و  و تثبیت بی گناهی این افراد، از پا

آزاد شده اند.

علومی:

در نجات فرخنده ناکام بودیم

مسافران ربوده شده به زودی آزاد خواهند شد

 قدرت اهلل جاوید

 ظفرشاه رویی
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سران حکومت با دست پر 

گشت برخواهند 
نگاهی به انتخابات محلی 

فرانسه و اسپانیا

قدردانی  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  جان فشانی های 
حمایت  بدون  که  است  مبرهن  واقعیت  یک  این  کند. 
پا  افغانستان  در  نظم جدید سیاسی  امریکا،  مالی  و  امنیتی 
نمی گرفت. ایاالت متحده امریکا، بار بزرگ مبارزه با شورش 
کشور  گذشته به دوش داشت. این  طالبان را در دوازده سال 
کرد و  گروه طالبان خون و پول زیادی را هزینه  در مبارزه با 
گروه بار دیگر، شهرهای بزرگ و مناطق  که این  اجازه نداد 
کند. حاال هم واشنگتن از  استراتژیک افغانستان را اشغال 

نیروهای امنیتی افغانستان حمایت راهبردی می کند. 
نیروی  به  جنگی،  فصل  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
تا  که  است  کرده  تعهد  ناتو  می کنند.  اتکا  امریکا  هوایی 
روشن  بسازد.  را  افغانستان  هوایی  نیروی   ،2017 سال  پایان 
نقش  افغانستان،  هوایی  نیروی  بازسازی  در  که  است 
بود.  خواهد  دیگر  کشور  هر  از  پررنگ تر  متحده،  ایاالت 
ایاالت متحده در حمایت اقتصادی از افغانستان نیز نقش 
کرزی  پایان حکومت حامد  در  دارد. خزانه دولت  کلیدی 
پول  خزانه  این  به  متحدانش  و  متحده  ایاالت  بود.  تهی 
کارمندان و معلمان را بپردازد.  ریختند، تا حکومت تنخواه 
این  نظرداشت  در  با  عبداهلل،  کتر  دا و  غنی  رییس جمهور 
آنان  داده اند.  شکل  را  امریکایی شان  سیاست  واقعیت ها 
متحده  ایاالت  با  روابط  اساس  را  اثبات ناشده  فرضیه های 
کنش مثبت نظامیان، سیاستمداران  قرار ندادند. این امر با وا

کنگره امریکا مواجه شده است.  و اعضای 
این  امنیتی  منافع  نظرداشت  در  با  امریکا،  متحده  ایاالت 
روابطش  ملی،  وحدت  حکومت  تازه  سیاست  و  کشور 
که  می رود  انتظار  کرد.  خواهد  تنظیم  افغانستان  با  را 
تعهدات  دریافت  با  اجرایی،  رییس  و  غنی  رییس جمهور 
که امریکا  تازه از واشنگتن برگردند. این احتمال وجود دارد 
به جانب افغانستان، تعهدات محکم مالی و امنیتی بدهد. 
کشور،  که این  کابل از ایاالت متحده این است  انتظار دیگر 
کند.  وادار  صلح  روند  با  جدی  همکاری  به  را  کستان  پا
کستان را در پیش  حکومت وحدت ملی سیاست تعامل با پا
با  کابل  روابط  بهبود  خواستار  متحده  ایاالت  است.  گرفته 
اسالم آباد بود. در حکومت وحدت ملی، این آرزوی ایاالت 
کالن  متحده تحقق یافته است. آقای غنی با قبول ریسک 
کابل از  داخلی، روابط با اسالم آباد را بهبود بخشید. حاال 
کستان را به همکاری جدی با روند  که پا امریکا انتظار دارد 
که اولین سفر سران حکومت  کند. به نظر می رسد  صلح وادار 
وحدت ملی به امریکا، پردست آورد خواهد بود. مالقات ها 
و سخنرانی های مثبت رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل، 
حلقات مخالف حمایت از افغانستان در ایاالت متحده را 

کرد. منزوی خواهد 

است.  سوسیالست ها  به  رای  معنی  به  این  اندولسیه 
را  امور  زمام  سوسیالست  حزب  بدین سو،  سال   32 از 
را  حزب  منطقه ای  رهبری  دارد.  به دست  وقفه  بدون 
خاصی  محبوبیت  از  شخصا  که  قدرت  با  خانمی 

برخوردار است، بعهده دارد. 
پس از مرگ جنرال فرانکو و ختم دیکتاتوری در سال 
1975، زندگی سیاسی در اسپانیا در چرخش دو حزب 
کارگری  سوسیالست  حزب  و  )راست(   »PP« مردمی 
»PSOE« )چپ( خالصه می شد. اما سال های 2014 

کشور بود.  و 2015 شاهد دو حزب نوظهور در این 
شد،  تاسیس  پودوموس  حزب  سالپار،  اوایل  در 
از نگاه  رهبریش را جوان 32 ساله ای به عهده دارد. 
از  عمدتا  است.  مشهور  رادیکال  چپ  به  دیدگاه 
برای  الهام می گیرد.  انترناسیونالیزم چارم  اندیشه های 
پارلمان  انتخابات  در  ماهگی  چار  عمر  به  و  اولین بار 
درصد   8 آوردن  به دست  با  و  کرد  ک  اشترا پار  سال 
این  دینامیزم  کند.  بروکسل  روانه  وکیل   5 توانست  آرا 
که در ختم ماه فبروری  حزب به حدی پرجهش است 
2015 دارای سه صدوپنجاه هزار عضو شد و از این نگاه 
از  و در نظرسنجی ها  اسپانیا می باشد  اولین حزب در 

مقام اول برخوردار است. 
در  سیوددنوس  نام  به  دیگری  حزب  روان  سال  در 
اصالح طلب  را  حزب  این  عمدتا  کرد.  ظهور  اسپانیا 
این  مردمی  آزمون  اولین  یک شنبه  می کنند.  توصیف 
 9 و  بود  سطح  این  در  سیاسی  رقابت های  در  حزب 
هیچ  انتخابات،  نتیجه  در  کرد.  کسب  را  آرا  درصد 
کردن برخوردار  کثریت الزم برای حکومت  حزبی از ا

نیست و آینده منطقه اندولس مبهم می باشد. 
جلب  خود  به  را  همه  توجه  انتخابات  این  در  آنچه 
این حزب  بود.  بود سطح رای حزب پودوموس  کرده 
در سطح ملی به اساس نظرسنجی ها در مقام اول قرار 

کرد.  دارد و در اندولس 14.8 درصد آرا را از آن خود 
خواهد  انتخابات  سه  شاهد  روان  سال  در  اسپانیا 
این حزب  گر  ا پارلمانی.  و  منطقه ای، شهرداری  بود؛ 
توانست جایگاه خود را تقویه و استحکام بخشد، نه 
بود، بل  اسپانیا خواهیم  تغییرات ژرف در  تنها شاهد 
داشت.  باید  نیز  را  اروپا  اتحادیه  در  تحوالت  انتظار 
و  یونان  در  سریزا  رادیکال  چپ  حزب  کمیت  حا
اقتصادی  ریاضت  سیاست  اسپانیا،  در  پودوموس 

کشید. اتحادیه اروپا را سخت به چالش خواهد 

رییس جمهور و رییس اجرایی در امریکا به سر می برند. هر دو 
گام های مهمی در ترمیم روابط با امریکا برداشته اند.  بزرگوار 
امضای موافقت نامه دوجانبه امنیتی و دفاعی با واشنگتن، 
گام ها بود. این قرارداد ایاالت متحده امریکا را  مهم ترین این 
صاحب چند پایگاه نظامی قانونی در افغانستان می سازد. 
نیاز  پایگاه ها  این  حفظ  به  تروریسم  با  مبارزه  برای  امریکا 
که تروریسم در آن  دارد. افغانستان در منطقه ای واقع است 
کستان، در  پایگاه و برخاستگاه دارد. بخش هایی از قلمرو پا
معاصر  تمدن  دشمن  و  ضدغرب  افراطی  گروه های  اختیار 
است. یکی از تهدیدهای بالقوه علیه تمدن معاصر، افتادن 

گروه های افراطی است.  جنگ افزارهای هسته ای به دست 
احتمال  این  و  است  کستان  پا در  هسته ای  جنگ افزارهای 
کشور  که روزی یکی از بمب های هسته ای این  وجود دارد 
گر چنین اتفاقی بیفتد،  گروه افراطی بیفتد. ا به دست یک 
گروه های  می شود.  معاصر  تمدن  متوجه  جدی  تهدید 
که  گفته اند  بارها  کستان،  پا در  مستقر  مذهبی  بنیادگرای 
گر به جنگ افزار اتومی دست یابند، از آن برای رسیدن به  ا
کستان  اهداف شان استفاده می کنند. بنیادگرایان مستقر در پا
شکوه  هسته ای  جنگ افزارهای  نداشتن  اختیار  در  از  بارها 
افغانستان،  در  امریکا  نظامی  محدود  حضور  کرده اند. 
نصیب  واشنگتن  به  را  هسته ای  تروریسم  با  مقابله  فرصت 
دلیل  همین  به  متحده  ایاالت  نگارنده،  دید  از  می کند. 
افغانستان  با  امنیتی  موافقت نامه دوجانبه  امضای  خواستار 
این  تا  کرد  وارد  زیادی  کرزی فشار  بر حامد  بود. واشنگتن 
کرد.  کرزی از امضای آن امتناع  کند، اما  موافقت نامه را امضا 
دوم  دوره  در  امریکا،  با  کرزی  حامد  روابط 
این  به  کرزی  حامد  شد.  تیره  بسیار  ریاست جمهوری اش، 
که  که جنگ جاری در افغانستان، جنگی است  باور است 
کرده اند و می خواهند از این  کستان آن را طراحی  امریکا و پا
کرزی،  طریق به اهداف منطقه ای شان برسند. از نظر آقای 
افغانستان،  در  امریکا  استخباراتی  و  نظامی  حضور محدود 
آتش جنگ را شعله ور می ساخت. شاید به همین دلیل بود 
کرد  که ایشان از امضای موافقت نامه دوجانبه امنیتی امتناع 
واشنگتن  که  می کند  امضا  را  سند  این  صورتی  در  گفت  و 
نگاه  نوع  این  کند.  تضمین  را  افغانستان  در  جنگ  پایان 
کرزی به سیاست منطقه ای و امنیتی ایاالت متحده،  حامد 
با  گذاشت.  واشنگتن  کابل-  روابط  روی  بدی  اثرات 
تا  امریکا  با  روابط  ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی 
حدودی ترمیم شد و با سفر رییس جمهور و رییس اجرایی به 

کشور رقم می خورد.  واشنگتن، مرحله تازه ای در روابط دو 
خواهد  سخنرانی  امریکا  کنگره  در  غنی  رییس جمهور 
از  غنی  آقای  سخنرانی  این  در  که  می رود  انتظار  کرد. 

شوراهای  سراسری  انتخابات  گذشته  یک شنبه  روز 
محلی در فرانسه و پارلمان منطقه اندولس در اسپانیا 
برگزار شد. در این نوع انتخابات مردم عمدتا با انگیزه 
موضوعات  و  کرده  ک  اشترا منطقه ای  پرسش های  و 
کنند. اما باید مدنظر داشت  کم تر نقش بازی می  ملی 
کشورها و اتحادیه اروپا ناظران و  کلی در  که وضعیت 
قریب الوقوع  انتخابات  به  را  دو  این  سیاسی  مبصران 
می دهند  ارتباط  اروپایی  کشور  چند  در  روان  سال 
را  عامه  ذهنیت های  و  کلی  وضعیت  پیش منظر  و 

جستجو می کنند. 
و  چپ  تاریخی  عمده  جریان  دو  حال  تا  فرانسه  در 
در  اما  می زدند.  رقم  را  سیاسی  زندگی  معتدل  راست 
راست  حزب  پار،  سال  در  اروپا  پارلمان  انتخابات 
بحیث  و  شد  پیشگام  دیگران  از  ملی  جبهه  افراطی 
را  وکال  تعداد  بیشترین  فرانسه  سیاسی  حزب  اولین 

کرد.  روانه بروکسل 
راستی  حزب  گذشته،  یک شنبه  روز  انتخابات  در 
 31 با  میانه روش  راستگرای  متحدان  و  )یوام پی( 
افراطی،  راست  ملی  جبهه  حزب  صدر،  در  درصد 
 21 با  سوسیالست  حزب  و  دوم  مقام  در  درصد   25 با 
بیانگر  ارقام  این  گرفتند.  قرار  سوم  مقام  در  درصد 
با  مقایسه  در  سوسیالست  کم  حا حزب  که  است  آن 
انتخابات محلی چهار سال پیش، 28 درصد آرا را از 
ملی  جبهه  افراطی  راست  حزب  و  است  داده  دست 

بیشتر آن آرا را به دست آورده است. 
مدنظر  را  پار  سال  اروپایی  پارلمان  انتخابات  گر  ا
اروپاست،  اتحادیه  مخالف  که  حزب  این  گیریم، 
در سطح 25 درصد  را  است محبوبیت خود  توانسته 
که در انتخابات  کند. آیا می توان پیشبین شد  محکم 
که دو سال بعد دایر می گردد،  ریاست جمهوری آینده 
خواهد  قوی  حضور  لوپن،  مارین  حزب،  این  رهبر 
را به چالش  و راست سنتی  که احزاب چپی  داشت 
باالی  تاثیرات  حالتی  چنین  در  کشید؟  خواهد 

اتحادیه اروپا حتما ناخوشایند خواهد بود. 
که ایتالفی  در اسپانیا حکومت محلی منطقه اندولس 
از حزب سوسیالست و ایزکیرده یونیته )کمونست ها و 
گذشته برگزار شد. اندولس  سبزها( بود، روز یک شنبه 
نفوس  نگاه  از  و  دارد  موقعیت  اسپانیا  جنوب  در 
کشور  این  منطقه  دومین  مساحت  نگاه  از  و  اولین 
می باشد.  زراعت  به  استوار  بیشتر  آن  اقتصاد  است. 
رای دهندگان عمدتا محافظه کارانه عمل می کنند و در 

 فردوس
 همایون تندر، سفیر افغانستان در بروکسل

در فرانسه تا حال دو جریان عمده تاریخی چپ و راست معتدل زندگی سیاسی 

افراطی  راست  پار، حزب  وپا در سال  ار پارلمان  انتخابات  در  اما  رقم می زدند.  را 

جبهه ملی از دیگران پیشگام شد و بحیث اولین حزب سیاسی فرانسه بیشترین 

وکسل کرد.  وانه بر تعداد وکال را ر
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شقاوت دژخیمان در شکنجه و قتل دختر کابل
»به من بگو که ابابیل و سنگ پاره کجاست؟«

بود. جوانانی که با هیاهو و هلهله مرگ یک انسان را 
با قساوت و شقاوت برگزار کردند و در آن لحظه فقط 
عقده های  نمایش  و  ارضای خشونت  و  تفریح  پی  در 
جنسی خویش بودند، در حقیقت نسل جوان افغانستان 
را  دختر  یک  کردن  شکنجه  آنان  می کنند.  تمثیل  را 
کرده ،  برگزار  مضحکه  و  بازی  صحنه  یک  به عنوان 

اقتدارمردانه خویش را در شهر نمایش دادند. 
با این که نمی خواهم این قضیه دردناک را یک سویه و 
زنانه بسازم و بدون شک هر مردی هم در این موقعیت 
به سرنوشت فرخنده دچار می شد؛ ولی بی گمان نحوه 
متفاوت  دژخیمان  کردن  شکنجه  و  رساندن  قتل  به 
همه  این  مرتد  گویا  مرد  یک  به  حمله  اساسا  می بود. 
جنسیت  نمی آفرید.  جمعیت  میان  هیجان  و  شور 
داشت.  اساسی  نقش  دادنش  عذاب  نحوه  در  فرخنده 
آنان  قربانی،  یک  زنانه  اندام  و  زن  به  جمعیت  تمایل 
تا مردانگی خود را  بیشتر هار و وحشی ساخته بود  را 
مردم  دهند.  بازتاب  مذهبی  احساسات  چارچوب  در 
را  مردستان«  »مردان  »رادمردی های«  این  افغانستان 
هرگز  بودند،  پنهان«  مرد  دو صد  پیرهن  »یک  در  که 

فراموش نخواهند کرد. مبادا!
احساسات مذهبی شاید آغازگر ماجرا بوده اما بعد از 
است،  زده  رقم  را  فاجعه  این  بیشتر  آنچه  دقیقه هایی 
اقتدارگرایی،  جنسی،  تمایل  زن ستیزی،  از  مایه هایی 
میل به شکنجه و قهرمان بازی درآوردن جوان هایی بود 
اتفاقا  و  بودند  کابل  شهر  معمولی  شهروندان  فقط  که 

همین مایه هراس و نگرانی جدی است.
باریک یک زن  اندام  از تماشای  برانگیخته شده  شوق 
بود،  فراهم شده  برای شان  بار  برای نخستین  جوان که 
اختیار  در  و  او  بدن  لمس  او،  تن  از  حجاب  گرفتن 
داشتن کامل او از فاکتورهای اساسی بر زمین انداختن 
بود،  برانگیخته  را  وحشی  جمعیت  آنچه  بود.  فرخنده 
بل  جوان  دختر  کفرگویی  یا  و  قرآن سوزی  گویا  نه 
در  که  عمیق  خشونت  فرافگنی  و  زن  تماشای  شوق 
الیه های  در  و  آنان  زیست  اجتماعی  ساختارهای 

زندگی خصوصی شان حضور دارد، بود. 
تفریح و مضحکه و ارضای خشونت درون، آن جمع 
و  مرده  پیکر  بود که  درنده ساخته  و  را چنان وحشی 
سنگ های  کردند،  موتر  زیر  را  فرخنده  بانو  بی جان 
چندمنی بر سرش کوبیدند و در آخر سر آتشش زدند. 
به گمان غالب فرخنده هنگامی  که به آتش زده شد، 
مثل خواهرش ژاندارک قبل از سوختن مرده بود؛ اما 
اوباش های سر سرک  قباحت جنایت وحشیانه  از  این 

)بگذارید چنین بنامم شان( چیزی نمی کاهد.
مطرح  چنین  غم انگیز  رخداد  این  اصلی  پرسش  حاال 
احساسات  به  تمسک  با  شهروندان  آیا  که  می گردد 
سرِک  سر  محاکمه  برگزاری  و  قضاوت  حق  مذهبی 
را  دیگر  شهروند  که  دارند  را  شاهد  و  قاضی  بدون 
بنابر هر جرم حتا قرآن سوزی و کفرگویی، خودسرانه 
از  تکفیر  و  ارتداد  حکم  آیا  دهند؟  مجازات  و  کیفر 

مدارک  و  شواهد  می گردد؟  صادر  شهروندان  سوی 
نزده  آتش  را  قرآن   هرگز  فرخنده  که  می دهند  نشان 
حق  کسی  بود،  زده  آتش  هم  را  قرآن  اگر  حتا  بود؛ 
نداشت تا به او آسیب برساند. در کشوری که قانون، 
باید مراحل  محکمه و قاضی وجود دارد، هر مجرمی  
و  صحرایی  محاکم  برگزاری  کند.  طی  را  قانونی 
است  مجازات خودسرانه در کشوری که سیزده سال 
و  کار  قانون  حاکمیت  و  آزادی  دموکراسی،  برای 
وجدان  به  است  تلنگری  می گیرد،  صورت  تالش 
جمعی جامعه و اشاره ای است به ناکامی  هزاران پروژه 
آگاهی دهی، حقوق بشر و حقوق زن و تعلمیات مدنی.

و  نیمچه مال ها  افراطیون،  از  عده ای  مذهبی  اقتدار 
علمی  و  آموزش  هیچ گونه  حقیقت  در  کسانی که 
نادانی و جهل خویش  و  ندارند  رسمی  در مورد دین 
از احساسات  ابزاری  فتوا و استفاده  را در زرورق های 
نقش  مردم  احساسات  زدن  دامن  در  می پیچند،  مردم 
اساسی دارد. بی گمان، استفاده ابزاری از دین برای این 
منافع  آوردن  دست  به  برای  و  است  سودآور  گروه، 
می زنند.  دست  واکنشی  و  کنش  هر  به  خود  شخصی 
هرگاه دولت در این قضیه، به مجریان این قضیه و همان 
مال و مجاور زیارت مجازات الزم قایل نشود، امکان 
ابعاد گسترده وجود دارد. بعد از  تکرار این فاجعه در 
روبه رو  با خطر جدی  شهروندان  اجتماعی  امنیت  این 
برای  تا  می دهد  حق  خود  به  کس  هر  و  بود  خواهد 
تسویه حساب هایی که با فرد دیگر دارد از احساسات 
آموزش  دینی،  بازاندیشی  ببرد.  بهره  مردم  مذهبی 
درس خواندگان  توسط  اسالم  مقدس  دین  اساسات 
به  را  دین  که  خرافات  نفی  و  مسخ  دین،  عالمان  و 
سیاست  آجندای  اولویت  در  باید  گرفته اند،  گروگان 

داخلی افغانستان قرار گیرد.
نحوه  فرخنده،  روانی  سالمت  قضیه،  این  دیگر  جنب 
در  که  اوست  دین داری  عدم  یا  و  دین داری  پوشش، 
این چند روز در شبکه های اجتماعی به اشکال مختلف 
بحث شده  است. موضوع مهم به باور من، اصل احترام 
گذاشتن به حقوق شهروندی هر فرد است جدا از باورها 
و دیانت وی. دیده می شود که حجاب و نحوه پوشش 
زنان که همواره از زیربناهای تفکر جامعه افغانی بوده 
است، در این فاجعه به کمک فرخنده نشتافته است. او 
از خشم  نیز  داشت،  تن  به  کامل  حالی که حجاب  در 
مردان نابه کار در امان نماند. غم انگیزتر آن که خانواده 
فرخنده در لحظات نخست که از شقاوت رفته بر دختر 
به  نجات دختر و خانواده،  برای  ندارند،  خود آگاهی 
دختر خود ناگزیر پرجسب بیمار روانی می زنند تا او را 
برای خود حفظ کنند. بی گمان فرخنده بانو از صحت 
امروزی  و  اسالمی   دانش  و  روانی  کامل  سالمت  و 
را  او  روح  فرخنده،  خواندن  روانی  با  بود.  برخوردار 

نباید آزرد.
رفتار نابخردانه پولیس و بی تفاوتی آن ها در حفظ جان 
غم انگیز  رخداد  این  جنبه های  مهم ترین  از  فرخنده، 
است. پولیسی که باید حامی  و حافظ جان شهروندان 
باشد، با پیش داوری فرخنده را کافر دانسته و آنچه را 
که بر او می رفت، حقش دانست. اگر چنین نبود، باید 
با تمام توان و حتا به قیمت شلیک به پا و دست چند تن 
از مهاجمان از او محافظت می کرد و حتا اگر گناهکار 
مقامات قضایی تحویل می داد. حاال  به  را  او  بود،  هم 
هم  هوایی  ناقابل  شلیک  چند  از  پولیس  که  بگذریم 
از  صدایی  خونین«  ضیافت  »این  در  و  ورزیده  دریغ 

ایشان برنخاسته است.
کابل،  شهر  پساجنگ  فضای  در  ساختاری  خشونت 
زن ستیزی و عقده های اعمال خشونت علیه زن، حضور 
که  آسیب هایی اند  از  تعویذنویسان  و  مالها  پراقتدار 
گیرد.  قرار  دولت  اصالحات  آجندای  در  جدا  باید 
ویرانگری و خشونت در وجود نسل نو افغانستان زنگ 
خطری است که دولت، جامعه مدنی و رسانه ها به آن 
افغانستان تساهل  نظام آموزشی  توجه جدی کنند. در 
عقاید  به  احترام گذاشتن  و صفا،  و هم پذیری، آشتی 
مخالف، دیالوگ باید جاگزین کینه و نفرت ناشی از 

جنگ و بحران چند دهه، گردد.
شده  تبدیل  جمعی  صدای  یک  به  اکنون  فرخنده 
است. صدایی که افغانستان را به سوی قرائت جدید و 
مقررات  به  احترام  قانون،  حاکمیت  دینی،  بازاندیشی 
دولت، احترام به زنان و مراعات اصول شهروندی فرا 

می خواند. این صدا را نباید نادیده گرفت.
دارد،  قرار  ناخنک  بین  در  که  مواردی  پس نوشت: 

اقتباس از شعرهای استاد واصف باختری است.
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بی کاری و عدم مصروفیت های سالم، احترام نگذاشتن 
علیه  خشونت  و  زنان  به  ندادن  ارزش  و  همنوعان  به 
آنان از عوامل ریشه ای این قضیه اند که باید بدان ها در 

فرصت های بعدی پرداخت.
کسانی که فرخنده را سنگ سار کردند و با چوب های 
جوانان  شکستند،  را  نازکش  بدن  مستحکم  و  بلند 
هوشمند  تلیفون های  با  مجهز  و  شهری  مکتب رفته 
مردم  نسل جوانی که  بودند.  به دهکده جهانی  متصل 
شد،  خواهند  افغانستان  منجی  داشتند  تصور  افغانستان 
با  و  بی مانند  پیش داوری و جهل  افراطیت، تعصب،  با 
اشاره یک مال یا تعویذنویس تاریک اندیش به زندگی 
دختری پایان گذاشتند که خود معتقد به دین  و حجاب 

کابل نشین،  جوان  بانوی  فرخنده،  وحشیانه  قتل 
را  عمومی   سوگواری  و  اندوه  و  جدی  نگرانی های 
که  جنگ زده  کشور  یک  در  است.  آورده  میان  به 
سی وپنج سال جنگ و بحران جان میلیون ها شهروندش 
بیگانگان  تجاوز  از  تجربه های وحشتناکی  و  گرفته  را 
است،  لرزانده  را  ساختارهایش  داخلی  جنگ های  تا 
و  ارتداد  بهانه  به  جوان  دختر  یک  وحشیانه  قتل  اما، 
مکتب خوانده  نوجوانان  و  جوانان  توسط  قرآن سوزی 
در مرکز شهر کابل و فقط یک کیلومتر دورتر از کاخ 
برابر چشمان پولیس مسلح، از  ریاست جمهوری و در 
نوع  از  و  فاجعه  همه  این  میان  در  زشت ترین کنش ها 

بدترین های آن به شمار می رود.
حاشیه های درشت تر از متن این قضیه در آن جاست که 
متوجه شده اند که سیزده سال  افغانستان یک باره  مردم 
رسانه های  و  بیان  آزادی  دموکراسی،  از  گفتن  سخن 
مکتب،  تکنالوژی،  اجتماعی،  و  تصویری  و  چاپی 
بنا  که  مدنی،  آگاهی دهی های  و  کنفرانس  و  سیمینار 
می رفت نسل جوان افغان را متفاوت از آنچه در گذشته 

بود، تربیت کند، ناکام از آب در آمده است.
و  واکنش  است،  جدی  دغدغه  و  نگرانی  مایه  آنچه 
و  جوان  نسل  وصف ناشدنی  خشونت  از  پر  برخورد 
از  و  است  فرخنده  وحشیانه  قتل  در  آنان  سهم گیری 
به  وحشتناک  قتل  این  زیرین  الیه های  دیگر  سوی 
شدت ساختارهای اجتماعی، تربیتی و سیستم آموزشی 
فرزندان شان  تربیت  را در  نقش خانواده ها  افغانستان و 
زیر سوال می برد. قرائت نادرست از اسالم و آموزه های 
فقر،  اجتماعی،  اقتصادی،  نابه سامانی های  دینی، 

 منیژه باختری

خشونت ساختاری در فضای پساجنگ شهر کابل، زن ستیزی 
و عقده های اعمال خشونت علیه زن، حضور پراقتدار مالها و 

تعویذنویسان از آسیب هایی اند که باید جدا در آجندای اصالحات 
دولت قرار گیرد. ویرانگری و خشونت در وجود نسل نو افغانستان 

زنگ خطری است که دولت، جامعه مدنی و رسانه ها به آن توجه جدی 
کنند. در نظام آموزشی افغانستان تساهل و هم پذیری، آشتی و صفا، 
احترام گذاشتن به عقاید مخالف، دیالوگ باید جاگزین کینه و نفرت 

ناشی از جنگ و بحران چند دهه، گردد.
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 دای چوبانی
فیسبوک  در  را  ویدیوهایی  معموال 
می بینم و با تبسم از کنارش رد می شوم؛ 
برادر  داشت.  کمی  فرق  یکی  این  اما 
پوش  بر چوکی  که  قهرمان  و  مجاهد 
پلنگی نشسته بود، مستقیما با من حرف 
می زد و با ادای هر جمله، چشمش را 
به اندازه سرخی بیرق بنگله دیش گرد 
می کرد تا جمله اش در درون جمجمه 
جمالتش  شود.  جابه جا  خوب  من 
بعضی  جواب  که  بود  طلب  پاسخ 

حرف هایش را این جا می نویسم.
السالم  مسلمان،  خواهران  و  برادران 

علیکم!
امیدوارم که سال خوبی را آغاز کرده 
را  سال خوبی  ما  )نخیر جناب!  باشید. 
آغاز نکرده ایم.( شما در تمام سخنرانی 
نمی توانید  کرده  پیدا  را  جمله ای  من 
که من گفته باشم کار خوبی صورت 
پیدا  شخصا  خودم  من  )بله!  گرفته. 
در  و  کردند  پیدا  دوستان  اما  نتوانستم 
تاکید  فقط  من  گذاشتند.(  یوتیوب 
هوایی  به شکل  نباید  مردم  که  کردم 
فقط  )آقا!  شود.  داده  سوق  زندان  به 
به  هوایی  به صورت  خدایداد  رییس 
آن قدر  بقیه  می شد.  داده  سوق  زندان 
شما  تاکید  به  نیاز  که  ندارند  اهمیت 
مردم  احساسات  به  گفتم  من  باشد.( 
از  نفر  )سیزده  شود.  احترام  باید 
شما  گفت  به  دو  حوزه  پولیس های 
حالت  به  وظیفه شان  فعال  و  کردند 
صحبت  رسانه ها  آمده.(  در  تعلیق 
من  صحبت  حق  در  و  داده  تغییر  مرا 
زیاد  ما  )استاد!  کرده.  جفا  مغرضانه 
نکنیم  جفا  مغرضانه  کردیم  کوشش 
و جفای ما صادقانه باشد. هرچه سعی 
کردیم پیام شما را وارونه کنیم، نشد(. 
شما هرچه تالش کنید محبت مردم از 
من کم نمی شود. )بله! صددرصد یقین 
داریم چنین است. مردم از محبت زیاد 
جنازه  نماز  در  اشتراک  اجازه  شما  به 
شما  نازک  خاطر  مبادا  تا  ندادند  را 
کسانی که  امیدوارم  گردد.(  آزرده 
باشند.  مرا بدورد گفته اند اشتباه کرده 
نبود.  میان  در  اشتباهی  هیچ  )حاجی! 
را  شما  کامل  نیت  و  خلوص  با  مردم 
بدورد گفته اند.( من آن ها را بخشیدم. 
)خیر ببینید! ما توقع این قدر مهربانی را 
از شما نداشتیم. شما همیشه همین قدر 

مهربانید؟( 

پاسخ به ویدیوی اعترافی
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با  همسویی  در  پاکستان  ناتوانی  علت  به  که  می رسد 
گروه  ظهور  و  گروه ها  روابط  پیچیدگی  و  چین  منافع 
تبدیل  برای  الزم  بستر  نبودن  فراهم  و  اسالمی   دولت 
به یک گروه سیاسی، دست آوردها مبهم  شدن طالبان 

باشد.
با  پیوستگی  و  چنددستگی  طالبان،  گروه  میان  در 
جریان های بیرونی مسیر صلح را بیش از هر زمان دیگر 
دشوار ساخته است. گروه های متحد به طالبان بیش از 
هر زمان دیگر به یک گروه حامی  برای حل مشکالت 
مالی و ناکامی های ناشی از رهبری مالعمر نیاز دارند. 
همه روزه خبر اتحاد گروه های سرزمینی متحد به طالبان 
براساس  می رسد.  گوش  به  داعش  با  ناامن  مناطق  در 
چنین فرایندی، حتا در برخی موارد شنیده می شود که 
در  کرده اند.  اعالم  داعش  از  را  خویش  بیعت  طالبان 
محتمل ترین سناریو پروسه صلح نه تنها با حمایت چین 
بلکه با تالش گسترده پاکستان نتیجه ای را که افغانستان 
را  افغانستان  دولت مداران  نامه  داد.  نخواهد  می خواهد 
به مالعمر گرفته،  را  پاکستان مسوولیت رساندنش  که 
مانند سال های گذشته به دست وی نمی رسد و اگر هم 

برسد،  نتیجه ای به همراه ندارد. 
در چنین شرایطی چین چه برنامه ای را برای تامین امنیت 
می تواند  خویش  اقتصادی  پروژه های  و  غربی  مناطق 
نیافتن  دست  و  ناامنی  گسترش  با  بگیرد.  دست  روی 
چین به برنامه مشخص خویش؛ به نظر می رسد که چین 
برای اهداف امنیتی خویش وارد پالن های تازه گردد. با 
توجه به فرایند مداخله چین در امر مبارزه با تروریسم، 

سناریوهای ذیل محتمل ترین اقدامات چین باشد:
چین  روش  این  در  محدود:  تک محور  عملکرد   .1  
برقرار  ارتباط  مالعمر  با   1۹۹۰ دهه  در  که  همان طور 
اقدامات  از  مانع  توانست  روش،  این  براساس  کرد، 
گردد.  سینکیانگ  در  ایغور  مسلمان های  تروریستی 

احتمال این روش ضعیف است.
بستر  اساس  این  بر  محدود:  منطقه محور  عملکرد   .2
افغانستان و طالبان را در همکاری  مذاکره میان دولت 
با پاکستان مهیا ساخته است. این اقدام به نوعی گسترش 

نقش چین از ماهیت تک محوری به ماهیت منطقه محور 
است، اما هم چنان کشورهای منطقه با توجه به وسعت 
این  است.  محدود  تروریستی،  گروه های  و  جریان ها 
اقتصادی  بودن طرح های  به گسترده  توجه  با  نیز  اقدام 
چین و وسعت بسترهای روبه رشد تهدید در منطقه در 

درازمدت نمی تواند  کارآمد باشد.
3- عملکرد منطقه محور: دولت چین می تواند با استفاده 
طریق  از  به خصوص  دارد،  منطقه  در  که  نفوذی  از 
و  منطقه  مهیا سازد که کشورهای  را  بستری  شانگهای 
مشترک  اقدامات  مشترک،  مبارزه  برای  فرامنطقه ای 

اتخاذ کنند.
منطقه محور  طرح  فرامنطقه محور:  و  منطقه  عملکرد   .4
بیشتری  اهمیت  از  تک محور  طرح های  با  مقایسه  در 
جریان  و  تروریسم  گسترش  با  اما  است،  برخوردار 
جهانی  و  فرامنطقه ای  اقدامات  منطقه  در  رادیکالیسم 
برای مبارزه با این پدیده به کار است. از این رو اقدامات 
می تواند  امریکا  با  همکاری  در  چین  منطقه  مشترک 

نتایج موثرتری به همراه داشته باشد.
به نظر می رسد چین هم چنان در مرحله اول و دوم قرار 
داشته باشد و بر این اساس مذاکرات صلح در شرایطی 
با  جریان  این  و  است  چندبعدی  مخالف  جریان  که 
تعقیب  را  پیروزمندانه  نگرش  اغلب  تازه  گروه  آمدن 
می کند؛ بدون داشتن توانمندی در جنگ، دست آورد 
چندانی ندارد. این شرایط چین را به سمت عملکرد های 
طرح  در  می تواند  چین  می کند،  نزدیک  منطقه محور 
همکاری  با  محدود  منطقه محور  سه جانبه  نظامی  
افغانستان و پاکستان اقدام مشترک در برابر این گروه ها 
از  یکی  نیز  مصالحه  بحث  طرح  کنار  در  که  کند 
به این که در  با توجه  مجراهای خروج از جنگ باشد. 
این اواخر شنیده می شود که پاکستان حمله بزرگی را 
تحت عنوان »خیبر 2« به وجود آورده است، در صورتی 
افغانستان و در  امنیتی  نیروهای  با حضور  این طرح  که 
صورت  مشترک  به صورت  چین،  عالقه مندی  صورت 
صورت پذیرد، قطعا،  طرح مصالحه با طالبان نیز نتیجه 

خواهد داد.

چین به عنوان بازیگر در حال ظهور در محیط منطقه ای 
افغانستان بیشتر براساس دو اصل در حال گسترش است. 
اول طرح های اقتصادی چین براساس برنامه مرفه سازی 
نیروهای  خروج  دوم  است.  کشور  این  غربی  مناطق 
خارجی از افغانستان و احتمال گسترش تهدید تروریسم 
دو  اقتصادی؛ چین  براساس طرح های  است.  منطقه  در 
برنامه اقتصادی را در محیط افغانستان در نظر دارد: اول 
متصل کردن مناطق غربی به دریا از طریق بندر گوادر 
در  دالر  میلیارد   2۰ به  نزدیک  آن  براساس  که  است 
ابریشم  راه  دوم  است.  کرده  سرمایه گذاری  بندر  این 
است که این طرح از سال 2۰13 در پی سفر شی جی 
براساس  است.  آمده  میان  به  مرکزی  آسیای  به  پینگ 
اول چین  مسیر  دارد،   مسیر وجود  ابریشم دو  راه  طرح 
از تاجیکستان به بلخ و سپس به ازبکستان و ترکمنستان 
نادیده  با  دوم  مسیر  و  می شود  کشیده  اروپا  سمت  به 
تاجیکستان،  قرغیزستان،  طریق  از  افغانستان  گرفتن 
ازبکستان و ترکمنستان به سمت اروپا کشیده می شود. 
در سوی دیگر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و 
تهدید  افزایش  و  منطقه  در  تروریسم  گسترش  احتمال 
تبیین  در  دیگری  عامل  اقتصادی چین  برنامه های  برای 
عالقه مندی چین در مذاکرات صلح افغانستان می تواند 

تفسیر گردد. 
چین در گذشته به صورت استراتژیک با حکومت طالبان 
برای مصون نگهداشتن مناطق سینکیانگ ارتباط برقرار 
درخواست  مالعمر  از  چین  ارتباط  این  براساس  کرد. 
کرد تا به صورت تاکتیکی ایغورهای مسلمان را از انجام 
اقدامات تروریستی در وطن شان باز دارد. براساس این 
ارتباط در آن دوره چین توانست امنیت مناطق خویش 
با دولت  مسلمانان سینکیانگ  اما روابط  را حفظ کند. 
چین بیش از هر زمان دیگر تیره گردیده است. حادثه 
جوالی سال 2۰۰۹ و کشته شدن 17۹ نفر و زخمی  شدن 
17۰۰ از مسلمانان در این والیت چین، انزجار القاعده 
برانگیخت.  را  رادیکال  مسلمان های  از  دیگر  برخی  و 
نگران  دیگر  زمان  هر  از  بیش  چین  دوره  این  در 
سفارت خانه های خویش در کشورهای مختلف گردید. 
هر  از  بیش  واقعه  این  پی  در  نیز  طالبان  با  چین  روابط 

زمان دیگر تیره گردید.
نفوذ  و  پاکستان  در  چین  سرمایه گذاری  حال  این  با 
پاکستان در میان گروه های رادیکال به مثابه عاملی برای 
مصونیت منافع چین تبدیل گردید. اما در این اواخر با 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان و احتمال گسترش 
براساس روابطی که  تهدید در منطقه چین تالش دارد 
با پاکستان دارد، به مثابه بازیگر تاثیرگذار در معادالت 
روابط  براساس  چین  کند.  ایفا  نقش  منطقه  امنیتی 
ما  امنیتی  تعامالت  می تواند  پاکستان  با  خود  اقتصادی 
و پاکستان را به تعامالت امنیتی- اقتصادی تبدیل کند. 
به نظر  مذاکرات صلح  مورد  در  مشخص  به صورت  اما 

نقش چین در مذاکرات
 صلح افغانستان 

سیدمهدیمنادی-استاددانشگاهوپژوهشگرروابطبینالملل

عملکرد منطقه محور محدود: بر این اساس بستر مذاکره میان دولت 
افغانستان و طالبان را در همکاری با پاکستان مهیا ساخته است. این 
اقدام به نوعی گسترش نقش چین از ماهیت تک محوری به ماهیت 
منطقه محور است، اما هم چنان کشورهای منطقه با توجه به وسعت 

جریان ها و گروه های تروریستی، محدود است. این اقدام نیز با توجه 
به گسترده بودن طرح های اقتصادی چین و وسعت بسترهای روبه رشد 

تهدید در منطقه در درازمدت نمی تواند  کارآمد باشد.
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گسترده  کنش های  وا
در برابر قتل فرخنده

کشی؛ تاریخ فراموش شده افغانستان  بز

فرار آبی و اناری ها به سوی قهرمانی

ود! لمان می ر وسیه به آ جام جهانی از ر

کنش	های	 قتل	فرخنده	دو	روز	پیش	از	نوروز	با	وا
کابل،	 شهرهای	 است.	 شده	 مواجه	 زیادی	
گذشته	 روز	 بامیان	 و	 پروان	 هرات،	 مزارشریف،	
شاهد	اعتراض	هایی	علیه	قتل	فرخنده	بودند.	در	
کابل	صدها	تن	از	باشندگان	شهر	در	تظاهراتی	 شهر	
که	توسط	حزب	همبستگی	به	راه	 کردند	 شرکت	

انداخته	شده	بود.	
قتل	 عامالن	 کمه	 محا خواهان	 تظاهرات	کنندگان	
فرخنده	شدند	و	از	حکومت	خواستند	تا	عامالن	
کنند.	 مجازات	 علنی	 به	صورت	 را	 قضیه	 این	
زابلی	 زلمی	 از	 عکس	هایی	 تظاهرات	کنندگان	
وزارت	 معین	 حسن	زاده،	 غزل	 سیمین	 سناتور،	
اطالعات	و	فرهنگ	و	ایاز	نیازی	مالامام	مسجد	
کبرخان	را	حمل	می	کردند	و	شعار	می	دادند	 وزیر	ا

کرده	اند.	 که	این	افراد	از	قاتالن	دفاع	
نوروز	 از	 پیش	 روز	 دو	 پنج	شنبه	 روز	 فرخنده	
به	صورت	بی	رحمانه	ای	در	زیارت	شاه	دوشمشیره	
کابل	به	قتل	رسید.	تظاهرات	کنندگان	نهالی	را	در	
داد.	 آنجا	جان	 فرخنده	 که	 کردند	 غرس	 محلی	
که	مسجد	شاه	دو	شمشیره	 کردند	 آن	ها	پیشنهاد	

به	»مسجد	شهید	فرخنده«	مسما	شود.	
در	همین	حال	ریاست	جمهوری	با	نشر	اعالمیه	ای	
کمیسیون	بررسی	قضیه	قتل	فرخنده	 که	 گفته	است	
بررسی	 کمیسیون	 است.	 کرده	 آغاز	 کارش	 به	

کرد. کار	 رویداد	قتل	فرخنده	امروز	رسما	آغاز	به	
در	اعالمیه	آمده	است:	»رییس	جمهوری	اسالمی	
محی	الدین	 ریاست	 به	 را	 کمیسیونی	 افغانستان	
بلوچ	به	منظور	بررسی	رویداد	قتل	فرخنده	موظف	
بررسی	 همه	جانبه	 شکل	 به	 را	 رویداد	 این	 تا	 کرد	
کرد	و	 کار	آغاز	 کمیسیون	امروز	رسما	به	 کند.	این	
پالن	رسیدگی	به	جوانب	شرعی	و	حقوقی	قضیه	را	

نیز	ترتیب	نمود.«
حسین	 محمد	 سید	 فاروقی،	 محمدعمر	 مولوی	
کروخیل،	شهال	 کوفی،	شینکی	 محقق	زاده،	فوزیه	
فرید،	محبوبه	سراج،	نحیب	اهلل	عزیزی،	شمس	اهلل	
محیب	الرحمان	 و	 صافی	 ک	 خپلوا احمدزی،	

کمیسیون	را	دارند.	 خلوتگر	عضویت	این	

کشور	با	حضور	چاپ	اندازان	 دومین	دور	رقابت	های	بزکشی	قهرمانی	
کمیته	ملی	المپیک	و	فدراسیون	 کشور	و	از	سوی	 والیت	های	مختلف	

بزکشی	برگزار	شد.
مناسبت	 به	 که	 کشور	 قهرمانی	 بزکشی	 رقابت	های	 دور	 دومین	 در	
کمیته	ملی	المپیک	و	فدراسیون	بزکشی	 تجلیل	از	سال	جدید	توسط	

افغانستان	دایر	شد،	بیشتر	از	50	چاپ	انداز	حضور	داشتند.
کمیته	ملی	المپیک	هدف	از	برگزاری	این	مسابقات	را	ایجاد	 مسوولین	
که	در	سال	روان،	رقابت	های	 کردند	 کابل	خوانده	و	اعالم	 تیم	منتخب	

بزکشی	برای	ایجاد	تیم	ملی	افغانستان	راه	اندازی	خواهد	شد.
آینده	 در	 که	 می	گوید	 المپیک	 ملی	 کمیته	 معاون	 پاینده،	 دادمحمد	
حضور	 با	 نیز	 کشور	 بزکشی	 ملی	 تیم	 انتخابی	 رقابت	های	 نزدیک	

کشور	برگزار	خواهد	شد. چاپ	اندازان	والیت	های	مختلف	
در	همین	حال	ورزشکاران	و	چاپ	اندازان	حاضر	در	این	مسابقات	نیز،	
ضمن	این	که	خواهان	توجه	بیشتر	دولت	و	مسوولین	ورزش	به	این	رشته	
گردیدند،	برگزاری	این	مسابقات	را	در	 تاریخی	و	عنعنوی	افغانستان	

کشور	موثر	عنوان	نمودند. کیفی	بزکشی	در	 کمی	و	 رشد	
به	شمار	 کشور	 تاریخ	 کهن	ترین	ورزش	 ورزشی	بدون	شک	 این	رشته	
می	رود،	اما	در	این	میان	متاسفانه	تنها	به	مناسبت	هایی	چون	تجلیل	از	
کشور	هستیم	و	این	به	معنای	 تجدید	سال،	شاهد	مسابقات	بزکشی	در	
افغانستان	 ورزش	 بزرگ	 تاریخ	 از	 بخشی	 رکود	 حداقل	 یا	 و	 فراموشی	

می	باشد.
که	برای	جهانی	شدن	 در	این	بین	البته	علی	رغم	تالش	های	فراوانی	

بارسلونا	با	پیروزی	2-1	مقابل	ریال،	اختالف	در	صدر	جدول	را	به	
گام	بلندی	به	سوی	قهرمانی	در	رقابت	های	 4	امتیاز	افزایش	داد	و	

این	فصل	اللیگا	برداشت.
کالسیکو،	نه	تنها	انتقام	 گردان	لویز	انریکه	در	دیدار	برگشت	ال	 شا
	به	مدعی	 گرفتند،	بلکه	حاال شکست	3-1	دیدار	رفت	را		از	ریال	
اصلی	قهرمانی	در	اللیگا	تبدیل	شدند؛	هرچند	هنوز	10	هفته	دیگر	
تا		پایان	رقابت	ها	باقی	است	و	جبران	اختالف	4	امتیاز	چندان	هم	

دور	از	دسترس	نیست.	
کرد،	 که	ایجاد	 بارسا	در	دقیقه	19،	روی	اولین	موقعیت	جدی	ای	
گل	رسید.	ارسال	دقیق	مسی		روی	یک	ضربه	آزاد،	با	ضربه	سر	 به	

گل	اول	بازی	تبدیل	شد.	 دیدنی	ژرمی	متئو،	به	

به	 میزبانی	جام	جهانی	۲۰۱۸	 تا	 اوکراین	خواست	 رییس	جمهور	
گذار	شود. کشور	اروپایی	دیگر	وا یک	

خواست	 مرکل	 انگال	 از	 اوکراین	 رییس	جمهور	 پروشنکو	 پترو	
گذار	 وا اروپایی	دیگر	 کشور	 به	یک	 میزبانی	جام	جهانی	۲۰۱۸	

شود.

کند حکومت جدی عمل 
در	همین	حال	نمایندگان	پارلمان	می	گویند	تعلیق	
که	در	هنگام	قتل	فرخنده	 وظیفه	ماموران	پولیس	
کید	 تا آن	ها	 نیست.	 کافی	 بوده	اند،	 محل	 در	
و	 شود	 گرفته	 باید	جدی	 قضیه	 این	 که	 می	کنند	

عامالن	قتل	به	صورت	علنی	مجازات	شوند.	
ریحانه	آزاد،	نماینده	ارزگان	در	مجلس	نمایندگان	
گفت:	»ما	از	وزارت	داخله	می	خواهیم	 گذشته	 روز	
کتفا	نکند.	آن	ها	 که	به	تعلیق	این	ماموران	پولیس	ا
باید	به	پنجه	قانون	سپرده	شوند	و	به	صورت	علنی	
کمه	شوند	تا	پولیس	وظایف	خود	را	بداند	و	 محا
جلوگیری	 آینده	 در	 رویدادهایی	 چنین	 تکرار	 از	

شود.«
فرخنده	 »وحشیانه«	 قتل	 آزاد	 خانم	 باور	 به	
گفت	 او	 است.«	 برده	 سوال	 زیر	 را	 »انسانیت	
رییس	جمهور	افغانستان	باید	در	این	راستا	شخصا	
کند	زیرا	در	چند	صدمتری	 به	صورت	جدی	عمل	
می	کنند	 کاری	 اوباشان	 ریاست	جمهوری،	 ارگ	

که	در	هیچ	دین	و	آیینی	پذیرفتنی	نیست.	
این	نماینده	پارلمان	می	گویند	قضیه	قتل	فرخنده	
که	مردم	تا	چه	اندازه	احساساتی	عمل	 نشان	داد	
اوقاف	 و	 حج	 وزارت	 گفت	 آزاد	 خانم	 می	کنند.	
و	 کند	 ادا	 را	 خود	 مسوولیت	 راستا	 این	 در	 باید	
که	هر	مال	و	تعویذنویس	فتوای	قتل	صادر	 نگذارد	

کند.	
این	 جهانیان	 به	 فرخنده	 قتل	 گفت	 آزاد	 ریحانه	
که	افغانستان	نه	تنها	به	دوران	طالبان	 پیام	را	داد	
در	 آن	ها	 عملکرد	 و	 رفته	 عقب	 به	 قرن	ها	 بلکه	
جاهلیت	 عصر	 از	 کی	 حا فرخنده	 قتل	 به	 رابطه	
قتل	 از	قضیه	 گفت	پس	 پارلمان	 وکیل	 این	 دارد.	
فرخنده،	پدر	و	مادر	او	زیر	فشار	پولیس	به	رسانه	ها	
داشته	 روانی	 تکلیف	 دخترشان	 که	 است	 گفته	
است	زیرا	پولیس	این	خانواده	را	ترسانده	و	به	زور	
بر	والدین	خانواده	قبوالنده	تا	این	گونه	اظهار	نظر	
مورد	 این	 در	 باید	 داخله	 وزارت	 گفت	 او	 کنند.	
ک	پوشی	 که	این	مساله	خا کند	و	نگذارد	 تحقیق	

شود.

رشته	 یک	 به	 تنها	 نه	 بزکشی	 است،	 گرفته	 ورزشی	صورت	 رشته	 این	
که	حتی	در	درون	افغانستان	 جهانی	و	بین	المللی	مبدل	نشده	است	
کشور	مواجه	شده	است. نیز	با	بی	مهری	دولت	مردان	و	مسوولین	ورزش	
که	شدیدا	برای	جهانی	شدن	این	رشته	 گفته	می	شود	یکی	از	افرادی	
بوده	 اسبق	 شاه	 محمدظاهر،	 است،	 کرده	 تالش	 افغانستان	 تاریخی	
گرفتار	 بیشتر	 کشور	 دولت	مردان	 اخیر،	 سال	های	 طول	 در	 اما	 است،	
رسیده	 جایی	 به	 کار	 حتی	 و	 بوده	اند	 سیاسی	 برنامه	های	 و	 بازی	ها	
کدام	 کشور	 که	هنوز	هم	نمی	دانند،	پرافتخارترین	ورزش	تاریخ	 است	
که	 رشته	است،	)تکواندو(	و	به	ورزشکاران	تکواندو	سفارش	می	کنند	
برای	 افتخارآفرینی	 به	 دست	 فوتبال	 و	 کریکت	 رشته	های	 همچون	

افغانستان	بزنند!
و	 تجار	 و	 افراد	 برخی	 تنها	 متاسفانه	 اخیر،	 سال	های	 طول	 در	
به	 دست	 خویش،	 سرمایه	های	شخصی	 از	 استفاده	 با	 سرمایه	داران،	
زنده	 در	 خود	 سهم	 نوعی،	 به	 و	 زده	اند	 بزکشی	 رقابت	های	 برگزاری	
کرده	اند،	نقشی	 کشور	را	به	خوبی	ایفا	 نگهداشتن	این	رشته	ورزشی	در	
که	دولت	مردان	می	توانسته	اند	بازیگر	اصلی	آن	باشند،	اما	هرگز	به	سوی	

کشیده	نشدند. آن	
است	 افغانستان	 ورزش	 تاریخی	ترین	 بزکشی	 شد	 گفته	 که	 همان	گونه	
که	متاسفانه	در	طول	سال	های	اخیر	با	بی	مهری	و	بی	توجهی	مسوولین	
دولت	افغانستان	مواجه	شده	است	و	در	این	میان	بر	دولت	مردان	است	
کهن،	 که	توجه	بیشتری	به	این	رشته	ورزشی	مبذول	بدارند	تا	این	ورزش	

بتواند	به	سهم	خود،	معرف	افغانستان	به	جهانیان	باشد.

گرفت	 در	دست	 را	 توپ	 مالکیت	 دیگر	 بار	 ریال	 گل	 این	 از	 پس	
گل	 به	 نیمه،	سرانجام		در	دقیقه	31	 و	 از	چند	حمله	نصفه	 بعد	 و	
نهایت	 تیم،	در	 این	 بازیکنان	 از	 رسیدند.	یک	حرکت	هماهنگ	
با	پاس	پشت	پای	تماشایی		بنزما	برای	رونالدو،	به	یک	موقعیت	
کار	را	تمام	 که	ستاره	پرتگالی	با	ضربه	ای	نوک	پا،	 عالی	تبدیل	شد	

	کرد.	
بارسا	بازهم	در	دقیقه	56	پیش	افتاد.	پاس	عالی	دنی	آلوس	پشت	
این	 تماشایی	 و	 دقیق	 ضربه	 با	 سوارز،	 برای		لوئیس	 رئال	 مدافع	

گل	دوم	بارسا	تبدیل	شد.		 بازیکن	به	
کنون	 به	این	ترتیب،	بازی	با	برتری	2-1	بارسا	به	پایان	رسید	و	رئال	ا

برای	رسیدن	به	قهرمانی،	باید		منتظر	لغزش	آبی	و	اناری	ها	بماند.	

اوکراین	 شرق	 طلبان	 جدایی	 حامی	 را	 روسیه	 دولت	 	 پروشنکو	
تا	 است	 داشته	 کره	 مذا غربی	 رهبران	 برخی	 با	 اخیرا	 و	 می	داند	
امتیازات	داده	شده	به	روسیه	از	جمله	جام		جهانی	منتفی	شود.

به	 هم	 بیست	ویکم	 جام	 میزبانی	 که	 دارد	 وجود	 احتمال	 این	
کشوری	همچون	آلمان	داده	شود.

       حکیمی
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وز در انتخابات  کر نامزدی تد 
ریاست جمهوری امریکا

خارجه	 امور	 وزیر	 معاون	 عراقچی،	 عباس	
این	 کننده	 کره	 مذا تیم	 ارشد	 عضو	 و	 ایران	
که	 می	گوید	 	۱+۵ گروه	 اعضای	 با	 کشور	
طرف	های	 میان	 در	 هماهنگی	 درصورت	
به	 »رسیدن	 سیاسی	 اراده	 داشتن	 و	 مقابل	

توافق	در	دسترس	است.«
در	 سخنانی	 در	 او	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
مقابل	 طرف	های	 که	 گفته	 ایران	 تلویزیون	
می	کنم	 »فکر	 افزود:	 و	 دارند	 نظر	 اختالف	
هماهنگی	 است،	 نیاز	 چیز	 هر	 از	 بیش	 آنچه	
که	بتوانند	در	شرایط	 طرف	های	مقابل	ماست	
کرات	برسند.	ما	در	 حاضر	به	نظر	واحد	در	مذا
که	این	هماهنگی	 کرات	اخیر	شاهد	بودیم	 مذا
کامل	وجود	ندارد	و	به	همین	دلیل	 به	صورت	
تشکیل	 جلسه	ای	 لوزان	 کرات	 مذا در	 آنها	
مواضع	 هماهنگی	 به	 کردند	 سعی	 و	 دادند	

خود	برسند.«
که	 کرد	 کید	 تا ایران	 امور	خارجه	 معاون	وزیر	
و	 دارد	 قرار	 حساسی«	 شرایط	 »در	 کرات	 مذا
طرفین	باید	»یک	توافق	متوازن	داشته«	باشند	
اعتمادسازی،	 مقابل	 »در	 وی	 گفته	 به	 که	

در	 سال	 هفت	 از	 پس	 جمهوری	 روز	 مراسم	
برگزار	 امنیتی	 تدابیر	شدید	 تحت	 و	 کستان	 پا

شد.
دلیل	 به	 و	 میالدی	 	۲۰۰۸ سال	 از	 مراسم	 این	
برگزار	 طالبان	 نظامیان	 شبه	 حمالت	 از	 بیم	

نمی	شد.
این	 برگزاری	 برای	 امنیتی	 تدابیر	 جمله	 از	
مراسم	در	روز	دوشنبه،	قطع	خدمات	موبایل	
و	 کستان	 پا پایتخت	 آباد،		 اسالم	 سراسر	 در	

مسدود	شدن	برخی	راه	ها	برای	عموم	بود.
در	 کستان	 پا ارتش	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	

از	 را	 سنگارپور	 که	 دولتمردی	 ییو،	 کوان	 لی	
کانون	مهم	 کوچک	به	یک	 یک	شهر	بندری	
کرد	در	سن	۹۱	سالگی	 اقتصادی	جهان	بدل	

درگذشته	است.
بود	 وزیر	 برای	۳۱	سال	نخست	 که	 لی	 آقای	
به	عنوان	معمار	رفاه	اقتصادی	سنگاپور	مورد	

کشور	است. احترام	بسیاری	از	مردم	این	
اما	او	به	خاطر	قبضه	شدید	قدرت	مورد	انتقاد	
کمیت	او	آزادی	بیان	به	شدت	 بود.	تحت	حا
دادگاه	 به	 سیاسی	 مخالفان	 و	 شد	 محدود	

کشانده	شدند.
دولتی	 مراسم	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
بزرگداشت	او	روز	۲۹	مارچ	پس	از	یک	هفته	

سوگواری	برگزار	خواهد	شد.
بریتانیا	 از	 سنگاپور	 استقالل	 ناظر	 لی	 آقای	
او	در	 از	مالزیا	بود.	خبر	درگذشت	 و	جدایی	

ساعات	نخست	روز	دوشنبه	منتشر	شد.
که	 سنگاپور	 وزیر	 نخست	 لونگ	 سین	 لی	
»با	 گفت:	 بیانیه	ای	 در	 است	 ییو	 کوان	 پسر	
کوان	 لی	 آقای	 درگذشت	 خبر	 زیاد	 تاسف	

کروز،	سناتور	جمهوری	خواه	از	ایالت	تگزاس،	 تد	
که	قصد	دارد	نامزد	انتخابات	ریاست	 کرده	 اعالم	

جمهوری	امریکا	شود.
کروز	اولین	چهره	شاخصی	 با	اعالم	این	خبر،	آقای	
که	به	طور	رسمی	قصد	خود	را	برای	 در	امریکاست	
کشور	 این	 در	 جهموری	 ریاست	 پست	 نامزدی	

کرده	است. اعالم	
است:	 نوشته	 توییتی	 در	 او	 بی	بی	سی،	 از	 نقل	 به	
»قصد	دارم	نامزد	ریاست	جمهوری	شوم	و	امیدوام	

که	از	حمایت	شما	برخوردار	باشم.«
آینده	 سال	 امریکا	 جمهوری	 ریاست	 انتخابات	

میالدی	برگزار	خواهد	شد.
سیاست	های	 سرسخت	 مخالفان	 از	 کروز	 آقای	
ک	اوباما،	رییس	جمهور	امریکا،	در	 اصالحی	بارا

امور	خدمات	درمانی-بهداشتی	است.
در	سخنانی	 است	 قرار	 تگزاس	 ایالت	 سناتور	 این	
کند. امروز	درباره	اعالم	این	تصمیم	خود	سخنرانی	
که	۴۴	سال	دارد	در	سال	۲۰۱۲	وارد	مجلس	سنا	 او	

شد.
گفته	خبرنگاران	جب	بوش،	والی	سابق	ایالت	 به	
رای	دهندگان	 بین	 در	 می	شود	 گفته	 که	 فلوریدا،	
برخوردار	 زیادی	 اقبال	 از	 جمهوریخواهان	 حامی	
گفته	 و	 نکرده	 عنوان	 را	 خود	 تصمیم	 هنوز	 است	
این	 به	 ورود	 احتمال	 بررسی	 حال	 در	 که	 است	

رقابت	ها	است.
به	 کروز	 آقای	 ورود	 اعالم	 خبرنگاران	 گفته	 به	
صحنه	مبارزات	انتخاباتی	می	تواند	به	دو	دستگی	

در	بین	جمهوری	خواهان	منجر	شود.

تحریم	ها	 رفع	 و	 ما	 هسته	ای	 برنامه	 شناسایی	
باشد.«

اتومی	 کرات	 مذا ارشد	 عضو	 این	 اظهارات	
پیشتر	 که	 می	شود	 منتشر	 حالی	 در	 ایران	
گفته	 ک	اوباما،	رییس	جمهور	امریکا	هم	 بارا
با	 اتومی	 کرات	 مذا جریان	 در	 ایران	 که	 بود	
قدرت	های	جهانی	هنوز	با	آنچه	برای	دست	
یافتن	به	توافق	نهایی	ضروری	است	موافقت	
به	 رسیدن	 و	 برداشته	 قدم	هایی	 اما	 نکرده،	

توافق	ممکن	است.
پست	 هافینگتون	 با	 'گفتگو	 در	 اوباما	 آقای	
نشان	 جهان	 به	 بتواند	 باید	 ایران	 که	 افزود	
اتومی	 به	سالح	 پی	دست	یافتن	 در	 که	 دهد	
نیست	و	الزم	است	این	امر	به	طور	منسجم	و	

کامل	قابل	راستی	آزمایی	باشد.
اظهارات	 این	 به	 کنش	 وا در	 عراقچی	 آقای	
قابلیت	 باید	 برسیم	 توافق	 به	 گر	 »ا که	 گفت	
برای	هر	دو	طرف	باشد.	یعنی	 راستی	آزمایی	
طرف	 و	 می	کنیم	 قبول	 ما	 که	 اقداماتی	 گر	 ا
مقابل	قبول	می	کند،	هر	دو	این	اقدامات	باید	

قابل	راستی	آزمایی	یا	اثبات	شدن	باشد.«

علیه	 را	 شدیدی	 حمالت	 اخیر	 روزهای	
کشور	انجام	 طالبان	در	مناطق	قبیله	نشین	این	
کستان	روزیکشنبه	اعالم	 داده	است.	ارتش	پا
که	آن	ها	را	تروریست	 کسانی	 که	۸۰	تن	از	 کرد	
کشته	 شدید	 درگیری	های	 در	 خوانده،	

شده	اند.
روز	 کستان،		گرامیداشت	 پا در	 جمهوری	 روز	
۲۳	مارچ	سال	۱۹۴۰	)	۷۵	سال	پیش(	است	
که	خواستار	 کرد	 اعالم	 اسالمی	 که	جماعت	
سلطه	 تحت	 هند	 از	 مسلمانان	 جدایی	

بریتانیاست.

ییو	نخست	وزیر	بنیان	گذار	سنگاپور	را	اعالم	
می	کنم.«

چندین	 شدید	 ذات	الریه	 بیماری	 پی	 در	 او	
هفته	اخیر	را	در	شفاخانه	بستری	بود.

گفت	 بان	کی	مون	دبیرکل	سازمان	ملل	متحد	
غمگین	 لی	 آقای	 درگذشت	 از	 عمیقا	 او	 که	

گفت. است	و	به	مردم	سنگاپور	تسلیت	
و	 داشت	 پرجاذبه	 شخصیتی	 که	 لی	 آقای	
عمل	 حزب	 نمی	کرد	 توجیه	 را	 رفتارش	 هرگز	
که	 گذاشت	 بنیان	 را	 )پی	ای	پی(	 مردمی	
اولین	 او	 است.	 بوده	 کم	 حا حزب	 	۱۹۵۹ از	

کشور	بود. نخست	وزیر	این	
حزب	پی	ای	پی	در	بیانیه	ای	در	فیسبوکش	
درگذشت	 سوگ	 به	 ما	 که	 »درحالی	 نوشت:	
یکی	از	بزرگترین	رهبران	حزب	نشسته	ایم،	اما	
خدمات	بی	حساب	او	به	سنگاپور	و	مردمش	

را	جشن	می	گیریم.«
نامه	 در	 سنگاپور	 جمهور	 رییس	 تن	 تونی	
جمهوری	 »معمار	 را	 لی	 آقای	 خود	 تسلیت	

کرد. مدرن	ما«	توصیف	
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