
سیاست خارجی منفعل و جهان 
ستیزه جو: بحثی درباره اعالن 

موقف افغانستان در مساله یمن 

ریاست اجرایی:

ریاست جمهوری از توافق نامه سیاسی تخطی کرده است
کمیسیون  این  اعضای  که  افزود  توحیدی  صدیق اهلل 
برگزار نکرده و هم چنین مقر  تاهنوز هیچ جلسه  رسمی 
که آغاز روند  کرد  کید  و دفتر آن مشخص نیست. وی تا
کار اصالحات انتخاباتی تا هنوز معلوم نیست و احتماال 
انتخابات بعدی نیز با چالش ها و جنجال های زیادی 

همراه خواهد بود. 
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سونا خشک فنلندی
درمان مفصل ها با سونا

info@turkishmall.af  
www.turkishmall.af 

0202212775 / 0799566723 /0799325849 

شهادت فرخنده
و شکست اخالقی جامعه ما

سه نامزدوزیر
امروز به مجلس می روند
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تغییرات جوی
چه تاثیری بر صحت انسان  دارد؟
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زنان فعال در افغانستان
مصون نیستند
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 مسلمیار:

گروگان استفاده شود گزینه ها برای رهایی 31  از تمامی 
کرد. ایستادگی خواهند 

یک و نیم ماه پیش 31 شهروند 
از  بازگشت  در  کشور  هزاره ی 
ایران در مسیر راه قندهار- غزنی 
والیت  جوی  شاه  ولسوالی  در 
باوجود  اما  شدند  ناپدید  زابل 
هنوزهم  نظامی  عملیات  انجام 
از سرنوشت آنان خبری نیست.
گفته  پیش  روز  دو  که  با  آن 
قتل  به  گروگان ها  از  دوتن  شد 
به  کنون  تا اما  است،  رسیده 
سوی  از  خبر  این  رسمی  گونه 
نشده  تایید  امنیتی  مقام های 

است.
اشاره  با  سنا  مجلس  رییس 
شهروند   31 گروگان گیری  به 
که  گفت  افغانستان   هزاره ی 
دسیسه های  نیز  گذشته  در 

در  بنام های مختلف  گونه گونی 
کشور راه اندازی  برابر شهروندان 
وی  گفته ی  به  اما  بود  شده 
مردم  ثبات  و  برابری  اتحاد، 
تمام  تا  شد  سبب  افغانستان 

کام شود. دسیسه ها نا
کرد دشمنان  که  کید  مسلمیار تا
به قوم خاصی  افغانستان  مردم 
این  دشمن  بلکه  نداشته  تعلق 
سر زمین و تمام مردم افغانستان 

می باشند.
بیان  درحالی  اظهارات  این 
گروه ها  از  شماری  که  می شود 
برپایی  با  مدنی  جریان های  و 
کابل،  در  تحصن  خیمه  های 
در  تا  می خواهند  حکومت  از 
هزاره ی  شهروند   31 رهایی 

کند. کشور اقدام جدی 

کابل: مجلس سنای  8صبح، 
کشور از حکومت خواسته است 
گزینه ها برای رهایی  تا از تمامی 
استفاده  زابل  در  گروگان   31

کند.
رییس  مسلمیار،  هادی  فضل 
در  شنبه  سه  روز  سنا  مجلس 
مجلس  این  عمومی  نشست 
در  کشور  شهروندان  که  گفت 
بنام    که  دسیسه ای  هرگونه  برابر 
انجام می شود،  افغانستان  اقوم 

کارتون هفته

ACKU
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وزارت  اداری  و  مالی  معینیت  که  است  دریافته  8صبح 
اداره های  از  برخی  نوسازی  و  ترمیماتی  کارهای  خارجه، 
این وزارت را به شکل غیرقانونی و بدون داوطلبی به یک 

کرده است. گذار  شرکت وا
که وزارت  که به 8صبح رسیده نشان می دهد  سندهایی 
گذشته، مسوولیت چند مورد  خارجه در جریان چند سال 
نوسازی )شامل رنگمالی، نصب سنگ  و  کارهای مرمت 
سنگ فرش(،  و  حیاط  سرسبزی  گل دان ها،  ترمیم  مرمر، 
برخی از اداره های این وزارت را به خاطر فرار از قانون تهیه 

و تدارکات به شرکت »شهرام شهزاد« سپرده است.
که  پرچون  تدارک های  تدارکات،  و  تهیه  قانون  براساس 
کم تر از 500 هزار افغانی باشد، ایجاب داوطلبی را نمی کند. 
هزار   500 از  باالتر  تدارکات  که  شده  کید  تا قانون  این  در 

گذاشته شود. افغانی باید به داوطلبی 
کثریت پروژه های  که ا اما یافته های 8صبح نشان می دهد 
افغانی  هزار   499-495 حدود  خارجه  وزارت  کوچک 

می شود.
مکتوب های  در  خارجه  وزارت  اداری  ریاست  آن که  با 
کرده  یاد  اداره  ده  از  بیش  مرمت  و  نوسازی  از  مختلف، 
گذاشته  داوطلبی  به  موردها  این  از  هیچ کدام  اما  است، 
گانه حواله شده است. نشده و پول هر پروژه به صورت جدا
مدیریت   ،1393/7/22 تاریخ   ،268 شماره  مکتوب  در 
ک  امال مدیریت  عنوانی  اداری  ریاست  تحریرات 
از  برخی  پیشنهاد  »براساس  است:  آمده  ریاست  این 
گانه مقام  و احکام جدا وزارت خارجه  مرکزی  شعبه های 
ترمیماتی  امور  از  برخی  اداری(،  و  مالی  )معینیت  وزارت 
در  که  می باشد  کار  تحت  یا  گرفته  صورت  ساختمانی  و 
کارمند مسلکی مشکل هایی  برآورد ابتدایی آن نسبت نبود 

وجود داشته است.«
داده  هدایت  »بنابراین  است:  آمده  مکتوب  ادامه  در 
که توسط انجنیران مسلکی موردهای ذیل جدیدا  می شود 
از سنگ  باغ  بگیرد. 1- سنگ فرش روی  برآورد صورت 
محوطه  بیرون  گلدان های  اساسی  ترمیم  رنگ.2-  دو 
بیرون محوطه  گل دان های  وزارت. 3- رنگمالی اساسی 
زیر  در  تشریفات  ریاست  دیپوی  رنگمالی   -4 وزارت. 
پارکینگ  کانکریت ریزی   -5 مرکزی.  ساختمان  زمینی 
مرکزی.  ساختمان  دیوار  مرمر  سنگ  نصب   -6 وسایط. 
ساختمان  دوم  قسمت  پارکینگ  کانکریت ریزی   -7
ساختمان  دوم  منزل  شعبه های  رنگمالی   -8 مرکزی. 
اتاق  و  وزارت  مقام  دفتر سکرتریت  رنگمالی  مرکزی. 9- 
پارتیشن   -11 سخنگو.  دفتر  رنگمالی   -10 مالقات شان. 
دفتر مدیریت تکنالوژی. 12- رنگمالی دهلیزهای ریاست 

تشریفات.«
یادشده  پروژه های  از  کثریت  ا برای  اداری،  ریاست 
کرده است. حد اوسط این  گانه پول حواله  به شکل جدا
افغانی  هزار   499 آن  کثر  حدا و  افغانی  هزار   495 حواله ها 

می شود.
 ،1393/9/22 تاریخ   ،411 شماره  مکتوب  در  هم چنین، 
گفته شده  آمریت حفظ و مراقبت عنوانی ریاست اداری 
که برخی از اداره های وزارت خارجه به ترمیم و رنگ مالی 

نیاز دارد.
انگاف،  سنگ کاری،  »برآورد  است:  آمده  مکتوب  در 
کنسولی، برآورد و احجام  پالش دیوار ریاست جمهوری و 
از  برخی  رنگمالی  و  عموم  به صورت  امنیت  اتاق  کاری 

اداره ها صورت بگیرد.«
این  پایان  در  خارجه  وزارت  اداری  ریاست  مسووالن 
ک یک تن  کرده اند: »مدیریت امال مکتوب چنین حکم 
کند و شخص مذکور براساس نورم های انجنیری  را معرفی 
با  نماینده  حضور  با  را  شده  اجرا  کارهای  برآوردهای 

کند.« صالحیت شرکت )شهرام شهزاد( اجرا 
چندنمونهازحوالهها

آمریت تهیه و تدارکات وزارت خارجه، براساس پیشنهاد 
تاریخ 1391/5/22، آمریت حفظ و مراقبت  شماره 207، 
وزارت  مقام   ،1393/5/22 تاریخ   ،2111 شماره  حکم  و 
 20 ضخامت  با   3/1 مصالح  با  کانکریت ریزی  خارجه، 
کرده است. چند  سانتی متر به مبلغ 495900 افغانی راجع 
 495900 توسط هیات  که یک  دارد  نیز وجود  نمونه دیگر 

افغانی برآورد شده است.
کانکریت ریزی یکی از اداره های  در پیشنهاد شماره 198، 
کرده است.  دیگر این وزارت را مبلغ 498180 افغانی برآورد 
مبلغ آن توسط هیات  که  نیز وجود دارد  نمونه دیگر  چند 

حدود 498180 افغانی برآورد شده است.
 ،170 شماره  پیشنهاد  براساس  تدارکات  و  تهیه  آمریت 
سنگ فرش روی باغ از سنگ دو رنگ را 497000 افغانی 
کرده است. هم چنین براساس پیشنهاد امریت تهیه  برآورد 
و تدارکات نصب سنگ از نوع سنگ قالبی حدود 492000 

افغانی برآورد شده است.
گرفته  قرار  8صبح  اختیار  در  خریداری  فورمه  ده ها  کاپی 
که خریداری های وزارت خارجه میان 490 الی 499  است 

گرفته است. هزار افغانی صورت 
زمینهسازیبرایحیفومیل

در همین حال، مسووالن اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد 
کار  از جریان  وزارت خارجه  کنون  تا که  می گویند  اداری 
قرار  جریان  در  را  اداره  این  کوچک  پروژه های  قرارداد  و 

نداده است.
اداره  پالیسی  و  مسلکی  معاون  خرمجی،  محمدامین 
کنون  »تا گفت:  8صبح  به  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی 
خارجه  وزارت  کوچک  پروژه های  از  نظارت  مورد  در 
نرسیده  خاص  مکتوب  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره  به 
تا زمانی  است. رییس جمهوری به ما هدایت داده است 
ما  نشود،  مشخص  ادارات  صالحیت های  و  وظایف  که 

کنیم.« نمی توانیم موقتا از اداره ها نظارت 
کثریت حواله، میان دو  که ا آقای خرمجی می گوید، زمانی 
کم تر از 500 هزار افغانی باشد، در آن حیف ومیل  یا سه هزار 
کوچک وزارت  صورت می گیرد: »صددرصد در پروژه های 

خارجه، فساد وجود دارد.«
که  خارجه  وزارت  مسووالن  از  شماری  همه،  این  با 
می گویند  شود،  ذکر  گزارش  در  نام شان  نمی خواهند 
سال  چند  جریان  در  وزارت  این  اداری  و  مالی  معینیت 

اختالس،  زمینه سازی  و  حیف ومیل  به منظور  گذشته 
به یک شرکت )شرکت  فقط  را  مرمت  و  نوسازی  کارهای 

کرده است.  گذار  شهرام شهزاد(، وا
برخی  با  شرکت  این  »مسووالن  گفت:  موثق  منبع  یک 
تالش  و  دارند  رابطه  اداری  و  مالی  معینیت  مسووالن  از 
داوطلبی  به  قراردادها  گذشته  سال  چند  در  که  کرده اند 
شرکت  که  دارد  وجود  نیز  نمونه هایی  نشود.  گذاشته 
کرده است. مثال این شرکت به جای  خالف قرارداد عمل 
کوهی در  سنگ های تزیینی و مرمر، از سنگ های عادی 

کرده است.« کار استفاده  جریان 
به گفته این منبع، برخی از مسووالن اداری وزارت خارجه با 
هماهنگی شرکت شهرام شهزاد در حیف و میل پروژه های 
خانه  کابل  در  شرکت  این  »حتا  دارند:  دست  کوچک 

عتیق اهلل عاطفمل، معین مالی و اداری را ساخته است.«
اما عتیق اهلل عاطفمل، معین مالی و اداری وزارت خارجه 
یک  افغانستان  در  تنها  او  که  می گوید  ادعاها  این  رد  با 

کاری و نوسازی هیچ نیازی ندارد. خانه دارد و به ترمیم 
گفت: »من مدت دو سال است  آقای عاطفمل به 8صبح 
و  می کنم  وظیفه  ایفای  اداری  و  مالی  معین  حیث  به  که 
گذشته  کنم. در چهار سال  توانسته ام تا از فساد جلوگیری 
نگرفته  صورت  شهزاد  شهرام  شرکت  با  قراردادی  اصال 
است، بل برخی از پروژه های خرد توسط این شرکت اجرا 

می شود.«
بدهکار

شهزاد  شهرام  شرکت  از  خارجه  وزارت  که  می افزاید  او 
وزارت خارجه وجود  بدهکار است: »شرکت فعال هم در 
دارد و ما 80 درصد پول شرکت را نپرداخته ایم و از شرکت 
که امضا نیز شده در بخش  بدهکار هستیم. قراردادهایی 
زینه ها، پارک ها، رنگمالی و سنگ کاری بوده است. این 
که در آن خوردوبرد صورت نمی گیرد و من  چیزهایی است 

کردم.« از حیف ومیل شدن و اختالس در آن جلوگیری 
کوچک وزارت خارجه باید  به گفته او، برخی از پروژه های 

گذاشته  داوطلبی  به  گر  ا و  شود  تطبیق  عاجل  به صورت 
شود، زمان بیشتر نیاز دارد.

کارهای شرکت شهرام  در حالی که وزارت خارجه بارها از 
این  کارهای  کثریت  ا بازهم  اما  کرده است؛  انتقاد  شهزاد 

وزارت توسط این شرکت انجام شده است.
کار نواقصدر

توسط  که  پروژه هایی  از  برخی  گذشته،  سال  چند  در 
نواقص  جدی همراه  با  انجام شده،  شرکت شهرام شهزاد 

بوده است.
ریاست   ،1393/7/23 تاریخ   ،368 شماره  مکتوب  در 
ک این وزارت  اداری وزارت خارجه عنوانی مدیریت امال
آمده است: »مبتنی بر پیشنهادهای تعدادی از شعبه های 
وزارت،  مقام  گانه  جدا احکام  و  خارجه  وزارت  مرکزی 
یا  و  گرفته  صورت  ساختمانی  و  ترمیماتی  امور  از  برخی 
نبود  نسبت  آن  ابتدایی  برآورد  در  که  کار می باشد  تحت 

تی موجود است.« کارمند مسلکی مشکال
ریاست   ،1393/9/4 تاریخ   ،581 شماره  مکتوب  در 
اداری عنوانی شهرکت شهرام شهزاد آمده است: »چنان که 
اداری  ریاست  زیرزمینی  در  دفاتر  اعمار  قرارداد  می دانید 
 90 مدت  برای   1392 عقرب   18 تاریخ  به  کنسولی  برای 
روز مبلغ 1328660 میان این شرکت و وزارت خارجه عقد 
تکمیل  معیاد  از  که  است  حالی  در  این  است.  گردیده 
کار پروژه  قرارداد مدت 9 ماه سپری شده و با وجود آن نیز 
کار تکمیل  مطابق قرارداد و فهرست مشخصات، احجام 
کار  این  روز  سه  جریان  در  که  صورتی  در  است.  نشده 
اخبار  بدون  متباقی  کارهای  قانون  مطابق  نشود،  تکمیل 

قبلی به یکی از شرکت های دیگر سپرده می شود.«
یاد  شهزاد  شهرام  شرکت  با  قرارداد  عقد  از  مکتوب  این 
وزارت  مالی  و  اداری  معین  قول  به  که  در حالی  می کند، 
که وزارت خارجه با این شرکت  خارجه، مدت چهار سال 
کوچک  کارهای  تنها  یادشده  شرکت  و  نکرده  قرارداد 

وزارت را انجام می دهد.
شهرام  شرکت  که  صورتی  در  شده  کید  تا مکتوب  این  در 
وزارت  و  آیسا  اداره  به  نکند،  رسیدگی  مشکل  به  شهزاد 

مالیه معرفی خواهد شد تا در فهرست سیاه قرار بگیرد.
اما عتیق اهلل عاطفمل، معین مالی و اداری وزارت خارجه 
گذشته شدیدا با فسادپیشگان  که او در دو سال  می گوید 
خالف  شهزاد  شهرام  شرکت  که  نگذاشته  و  کرده  مبارزه 

کند. قرارداد عمل 
که شرکت  گفت: »در یک مورد  آقای عاطفمل به 8صبح 
اخطار  با  بود  کرده  تطبیق  ناقص  را  پروژه  شهزاد  شهرام 
کیفت اجرا  که پس از آن دوباره پروژه با جدی روبه رو شد 

شد.«
کرد تا با یکی از مسووالن  خبرنگار روزنامه 8صبح تالش 
کند، اما با تالش های پی هم  شرکت شهرام شهزاد مصاحبه 

کار نشد. موفق به این 
عدمنظارتازبخشهایاداریوزارتخارجه

روابط  کمیسیون  اعضای  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
این  کنون  تا که  می گویند  نمایندگان  مجلس  بین الملل 
خارجه  وزارت  اداری  و  مالی  بخش های  از  کمیسیون 

نظارت نکرده اند.
بین الملل  روابط  کمیسیون  اعضای  از  زازی،  عبدالقادر 
مشکالت  مورد  در  آنان  که  می گوید  نمایندگان،  مجلس 
کنون شکایتی  مالی وزارت خارجه هیچ اطالعی ندارند و تا

کمسیون در مورد مواصلت نکرده است. نیز به این 
کنون بخش مالی و اداری  گفت: »ا آقای زازی به 8صبح 
وزارت خارجه برای خود یک چال ساخته اند و با 3-2 
را  پروژه  یک  هزینه  افغانی  هزار   500 از  کم تر  افغانی  هزار 
و  حیف  زمینه  تا  می کنند  را  کارها  این  می گیرند.  نظر  در 
کثریت  ا اوسط  حد  زمانی که  شود.  مساعد  برای شان  میل 
خود  این  باشد،  افغانی  هزار   498-495 میان  حواله ها 

کار است.« که حمتا زدوبندهایی در  شک ایجاد می کند 
کنار  کمیسیون روابط بین الملل در  از این  به گفته او، پس 
مالی  مسایل  از  تبدیلی ها،  تقرری ها،  سیاسی،  مسایل 
کرد:  خواهد  دقیق  نظارت  نیز  خارجه  وزارت  اداری  و 
»به زودی یک هیات به وزارت خارجه می فرستیم تا فساد 

موجود در بخش اداری را نیز مشخص سازد.«

دور زدن قانون تدارکات در وزارت خارجه
کبررستمی ا

ی از مسووالن وزارت خارجه که نمی خواهند نام شان در گزارش  با این همه، شمار
ی این وزارت در جریان چند سال گذشته  ذکر شود، می گویند معینیت مالی و ادار
ی و مرمت را فقط به یک  ی اختالس، کارهای نوساز به منظور حیف ومیل و زمینه ساز

شرکت )شرکت شهرام شهزاد(، واگذار کرده است. 
یک منبع موثق گفت: »مسووالن این شرکت با برخی از مسووالن معینیت مالی 

ی رابطه دارند و تالش کرده اند که در چند سال گذشته قراردادها به  و ادار
داوطلبی گذاشته نشود. نمونه هایی نیز وجود دارد که شرکت خالف قرارداد عمل 

کرده است. مثال این شرکت به جای سنگ های تزیینی و مرمر، از سنگ های عادی 
کوهی در جریان کار استفاده کرده است.«

ACKU



چهار شنبه 19 حمل 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2107 
سیاستخارجیمنفعلوجهانستیزهجو:

بحثیدربارهاعالنموقفافغانستان
درمسالهیمن

ریاستاجرایی:

ریاستجمهوری
ازتوافقنامهسیاسی

کردهاست تخطی

مرکزی  اقتدار  فاقد  دولت ها  داخلی  ساختار  برعکس  بین المللی 
همه  علیه  دولت ها  همه  »جنگ  از  بازتابی  بنابراین  و  بوده 

دولت ها،« هرچند به گونه اعالن ناشده، است. 
و  امنیت  در پی  نهادی است  بین المللی  نظام  در  بنابراین دولت 
این  انگاشت  این  منطق  سودجو.  و  قدرت طلب  بنابراین  و  بقا، 
می توانند  بیشتر  دارایی  و  قدرت  دارای  دولت های  که  است، 
به  نسبت  بقا  برای  توانایی شان  بنابراین  و  داشته  بیشتری  امنیت 
دولت های ضعیف تر و فقیرتر بیشتر است. الاقل در دوهزاروپنج صد 
گذشته، از زمانی که اسناد مکتوب در زمینه سیاست خارجی  سال 
وجود دارد، هیچ دولتی عادت افزایش قدرت و منفعت خویش را 
که وضع موجود )status quo( به نفعش بوده  تا رسیدن به موقعیتی 

کامل فروگذار نکرده است.  و یا تا نابودی 
به این اساس نقطه آغاز سیاست خارجی دولت های واقع گرا و اصل 
تامین رابطه شان با دیگران در نظرداشتن قاعده »جنگ همه علیه 
همه« و سرشت ستیزه جوی دولت ها در ساختار فاقد سلسله مراتب 
بین المللی است. طبق این قاعده هیچ دولتی نمی تواند به دوستی 
دوامدار و رابطه عاشقانه با هیچ دولتی باورمند بوده و چنین باوری 
فرصت طلبی اند  نهادهای  دولت ها  دهد.  قرار  روابطش  مبنای  را 
تغییر  متفاوت  شرایط  تحت  و  خویش  زیان  و  سود  محاسبه  با  که 
موضع می دهند. به این ترتیب سیاست خارجی چیزی نیست جز 
مجموعه موضع گیری های در حال تغییر و سیال یک دولت مستقل 

در قبال سایر دولت ها. 
که در  و نفرت دایمی نسبت به دولت های ویژه، آن طوری  عشق 
جز  بود،  برجسته  خیلی ها  کرزی  رییس جمهور  خارجی  سیاست 
احوال  از  نادرست  درک  بر  مبتنی  عاطفی  سیاست  یک  بازتاب 

بین المللی چیزی بیش نیست. 
مسالهیمنوادعایبیطرفی

در تایید یا رد موضع گیری دولت افغانستان در قبال یمن و عربستان 
کرزی  رییس جمهور  خارجی  سیاست  رمانتیسم  نخست  قدم  در 
که براساس آن برخی دولت ها به طور دایمی اهورا و برخی اهریمن 
گیرد. در  تعریف شده بودند، نباید محک قضاوت و استدالل قرار 
که چرا دولت افغانستان از یک دولت  این زمینه مهم این نیست 
که چه  کرد، بلکه مساله این است  مثال »اهریمن« اعالن حمایت 
عمده ترین  است.  بوده  کار  در  موضع گیری  این  در  محاسبه ای 
گرفته،  که توسط هموطنان ما تا حال در این زمینه صورت  بحثی 
ایران،  با  رابطه اش  در  افغانستان  ضعف  نقاط  ساختن  برجسته 
به ویژه مساله مهاجرین و نگرانی از دامن زدن مباحث فرقه ای در 
مشروع اند.  کامال  که  نگرانی هایی  است؛  ایران  توسط  افغانستان 
اما در مورد این که ایران چه نقاط ضعفی از آدرس افغانستان دارد، 
متولیان  آیا  که  نیست،  روشن  نیز  این  است.  نشده  بحثی  هیچ 
را  مساله  این  تصمیم گیری  هنگام  در  افغانستان  خارجی  سیاست 
نقاط  کشف  اصلی سیاست خارجی  فن  نه.  یا  داشته اند  نظر  در 
ضعیف و آسیب پذیر دولت ها و اعمال فشار بر آن ها است. بنابراین 
کشف نقاط  یکی از استراتژی های وزارت خارجه افغانستان باید 
دولتی  هیچ  باشد.  آن  براساس  سیاست گذاری  و  دولت ها  ضعف 
و  همسایگی  نیت،  حسن  به خاطر  و  عادی  وضعیت  یک  در 
باج  دولتی  هیچ  به  باشد،  کار  در  منفعتی  این که  اال  هم فرهنگی، 

نمی دهد. 
درصفحه5

»چنین  می افزاید:  خوانده  سیاسی  توافق نامه 
سیاسی  توافق نامه  متن  به  توجه  با  رویکردی 
است،  ملی  وحدت  حکومت  کار  اساس  که 
از نظر ما تخطی و نقض آشکار این توافق نامه 
آصف  است.«  تعهدشکنی  هم چنین  و  است 
بارکزی  شکریه  حضور  که  می افزاید  آشنا 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  راس  در 
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست  برای 
کمیسیون  این  زمانی که  تا  و  نیست  قبول  قابل 
کار در  براساس توافق نامه سیاسی ایجاد نشود، 
مورد اصالحات انتخاباتی شروع نخواهد شد. 
»خط  سیاسی  توافق نامه  که  کرد  کید  تا وی 
قرمز« ریاست اجرایی است. آقای آشنا افزود: 
از  پس  به خصوص  بارکزی  شکریه  یافتن  »راه 
برنامه  در  که  اخیری  کانه  هتا صحبت های 
خط  ما  برای  داد،  انجام  نیوز  طلوع  فراخبر 
قبول  قابل  وجه  هیچ  به  آدم  این  و  است  قرمز 

نیست.« 
که دیدگاه شکریه بارکزی  در همین حال، خواستیم 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی  کار  را نیز در باره 
که در این مورد در یک  گفت  داشته باشیم اما او 

کرد. فرصت مناسب صحبت خواهد 
اعضای  از  توحیدی  صدیق اهلل  این حال،  با 
که  کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی، می گوید 
رهبران  میان  اختالفات  به دلیل  کمیسیون  این 
اقدامی  هیچ  کنون  تا ملی،  وحدت  حکومت 
آقای  است.  نداده  انجام  اصالحات  برای 
افغانستان  حکومت  »رهبران  گفت:  توحیدی 
نظام  در  اصالحات  آوردن  خواستار  گر  ا
کشور هستند باید  انتخاباتی و روند انتخابات 
هرچه زودتر به اختالف نظرشان پایان دهند و 
کمیسیون ویژه اصالحات انتخاباتی  جلسات 

کنند.« را رسما افتتاح 
این  اعضای  که  افزود  توحیدی  صدیق اهلل 
برگزار  رسمی  جلسه   هیچ  تاهنوز  کمیسیون 
مشخص  آن  دفتر  و  مقر  هم چنین  و  نکرده 
کار  روند  آغاز  که  کرد  کید  تا وی  نیست. 
نیست  معلوم  هنوز  تا  انتخاباتی  اصالحات 
و  چالش ها  با  نیز  بعدی  انتخابات  احتماال  و 

جنجال های زیادی همراه خواهد بود. 
اخیرا  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
شده  نیز  خود  وظایف  الیحه  تغییر  خواستار 
کنون  که تا بود و صدیق اهلل توحیدی می گوید 
نشان  کنشی  وا هیچ  زمینه  این  در  حکومت 
که  کرد  کید  تا توحیدی  آقای  است.  نداده 
صالحیت های  و  وظایف  الیحه  تغییر  بدون 
نمی توانند  آن  اعضای  کمیسیون،  این 
به وجود  انتخاباتی  نهادهای  در  اصالحاتی 

آورند. 
در  باید  پارلمانی  انتخابات  قانون،  براساس 
از  برخی  اما  شود،  برگزار  تابستان  فصل  اوایل 
8صبح  روزنامه  به  حکومت  در  رسمی  منابع 
که این انتخابات تا سرطان سال آینده  گفته اند 

به تاخیر می افتد.

افغانستان در مورد مداخله عربستان  به دنبال اعالن موضع دولت 
سعودی در قضیه یمن، شماری از هموطنان و دوستان ما در زمینه 
دولت  موضع گیری  با  را  مخالفت شان  کثرا  ا و  کرده  نظر  اظهار 
ک قضاوت  کردند. اما بسیاری نظردهنده ها مال افغانستان اعالن 
یا  رد  به  و اخالقی  اشکال عاطفی  به  و  نساخته  روشن  را  خویش 
تایید این موضع گیری پرداختند. بدون بررسی معنای موضع گیری 
دولت افغانستان در نظام بین المللی مرکب از دولت های ستیزه جو 
درست  بین الملل  روابط  بر  کم  حا نظریات  پرتو  در  منفعت پرور  و 
است.  ساده انگارانه  حدودی  تا  اقدام  این  خواندن  نادرست  و 
می گوید  و  می آید  »کارشناسی«  وقتی  نیست  درست  هم چنان 
سلسله  یک  به  آن  از  تاسی  به  بعد  و  بین الملل«  روابط  دید  »از 
قضاوت های اخالقی می پردازد. روابط بین الملل احکام یکسان 
و  اوضاع  سنگینی  و  سبک  برای  ثابتی  محک  که  نیست  شرعی 
امور باشد؛ بلکه مجموعه ای از افکار و نظریات متفاوت و متضاد 

در مورد امور بین المللی است. 
آنچه در مباحث سیاست خارجی افغانستان مفقود است، خالی 
تیوریک در مجموع و به طور خاص فقدان موضع گیری های مشخص 
این  است.  بین الملل  روابط  نظریات  چارچوب  در  »کارشناسان« 
و  تاریخ گرایی  کلی،  بحث های  به  ساخته  فراهم  را  زمینه  خال 
این  به  توجه  با  زمینه سیاست خارجی.  در  قضاوت های عاطفی 
دولت  اخیر  موضع گیری  بررسی  به  می کوشد  حاضر  نوشته  موضوع 
افغانستان از دیدگاه ریالیستی یا واقعیت باورانه بپردازد. قبل از آن 
»ریالیسم  به عنوان  مقاله ای  در  قبال  بنده  که  می دانم  ذکر  به  الزم 
که در »آسمایی« نشر شد،  گریزناپذیر و سیاست خارجی افغانستان« 
که تز اصلی سیاست خارجی و مناسبات بین المللی  کردم  کید  تا
ریالیسم است و سایر نظریه های سیاست بین المللی چیزی نیستند 
کنش به دیدگاه های بدبینانه آن و نهایتا تالش  جز نقد ریالیسم، وا
کاستی هایش. در آن مقاله تذکر دادم  کشیدن خالها و  برای به رخ 
که با درک واقعیت  کرد  که در عمل هیچ دولتی را نمی توان سراغ 
را  گفتمان دیگری  ریالیسم  هیچ  بین المللی، جز  نظام  انارشیستی 

اساس سیاست خارجی خویش قرار دهد. 
گفتمان اصلی سیاست خارجی افغانستان، مانند هر دولت  بنابراین 
دیگری، نمی تواند جز ریالیسم چیز دیگری باشد. البته الزم نیست 
ایدآلیست های  می دانم  باشند.  هم نظر  من  با  مورد  این  در  همه 
با این موضع گیری مخالف اند.  نوایدآلیست ها شدیدا  کالسیک و 
به هرحال بحث و نتیجه گیری بنده در این نوشته از همین نقطه نظر 

خواهد بود. 
سرشتدولتهادرنظامبینالمللی

شهروندان  از  که  مالیه ای  بدل  در  که  است  نهادی  اصوال  دولت 
برای  می کند.  فراهم  عدالت  و  خدمات  امنیت،  آن ها  به  می گیرد 
نظام  یک  دارای  داخلی  لحاظ  از  دولت ها  تمام  امر  این  انجام 
تعریف  اصول  مطابق  که  منسجم اند  بیروکراسی  و  سلسله مراتبی 
شده در قوانین داخلی عمل می کنند. اما احوال خارجی دولت ها 
نظام  ندارد.  هم خوانی  داخلی  ساختار  با  بین المللی  ساختار  یا 
سلسله مراتب  فاقد  دولت ها  داخلی  ساختار  برعکس  بین المللی 
ملی«  کمیت  »حا قاعده  طبق  دولت ها  و  بوده  منظم  بیروکراسی  و 
ساختار  که  معنا  این  به  می کنند.  عمل  مستقالنه  تصامیم شان  در 
داخلی دولت ها سلسله مراتبی )hierarchical( و نظام بین المللی 
نظام  ترتیب  این  به  است.   )anarchical( سلسله مراتب  فاقد 

آصف  آشنا از سخنگویان دفتر ریاست اجرایی 
حکومت وحدت ملی، دفتر ریاست جمهوری 
نظام  اصالح  کمیسیون  ایجاد  مورد  در  را 
انتخاباتی متهم به تخطی از توافق نامه سیاسی 
از  پیش  توافقی که  براساس  می گوید  کرده 
صدور فرمان ریاست جمهوری برای ایجاد این 
بارکزی  شکریه  بود،  گرفته  صورت  کمیسیون 
این  عضویت  باید  کسانی که  فهرست  مشمول 
آشنا  آقای  نبود.  باشند،  داشته  را  کمیسیون 
که دفتر ریاست جمهوری برخالف توافق  گفت 
ایجاد  مورد  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
شکریه  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون 
کرده  کمیسیون اعالم  بارکزی را به عنوان رییس 
که  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  است. 
یکی از موارد مهم در توافق نامه سیاسی رهبران 
صدور  از  پس  است،  ملی  وحدت  حکومت 
فرمانی توسط رییس جمهور، در اول ماه حمل 
ایجاد شد. دفتر ریاست جمهوری پس از صدور 
گفت: »محمداشرف  این فرمان در اعالمیه ای 
ایجاد  برای  افغانستان  رییس جمهوری  غنی، 
انتخاباتی،  نظام  در  بنیادی  اصالحات 
به  مردم  اعتماد  اعاده  مردمی،  نظام  تقویت 
قانون و جلوگیری  کمیت  نهادهای دولتی، حا
ایجاد  فرمان،  یک  در  انتخاباتی  تخلفات  از 
تحت  را  انتخاباتی  اصالحات  ویژه  کمیسیون 
می دارد.«  اعالم  بارکزی  شکریه  ریاست 
اجرایی حکومت وحدت  ریاست  سخنگوی 
مخالف  اجرایی  ریاست  که  می گوید  ملی 
اصالحات  کمیسیون  در  بارکزی  شکریه 
که شکریه  گفت  انتخاباتی است. آصف آشنا 
ریاست جمهوری  اخیر  انتخابات  در  بارکزی 
آشنا  آقای  است.  نداشته  بی طرفانه  مواضع 
داده  وضاحت  سیاسی  »توافق نامه  گفت: 
اصالحات  خاص  کمیسیون  اعضای  که 
رییس جمهور  توافق  و  مشوره  در  انتخاباتی 
این  و  می شوند  انتخاب  اجرایی  رییس  و 
کمیسیون به رییس اجرایی پاسخگوست. پس 
رییس  میان  گفتگو  و  کره  مذا مرحله  چند  از 
فهرست  میان  از  رییس جمهور،  و  اجرایی 
عضویت شان  مورد  در  که  شخصیت هایی 
کره شده بود، بالخره  کمیسیون خاص مذا در 
روی عضویت سیزده تن میان دو جانب توافق 
توافق  از  بعد  اما چند ساعت  گرفت.  صورت 
که خبر در رسانه ها فرستاده  در این مورد، وقتی 
که  که یک آدم معلوم الحال  شده، ما می بینیم 
موضعش  انتخاباتی  جنجال های  بحث  در 
فهرست  در  اصال  سویی  از  و  بود  مشخص 
کره  که قرار بود روی آنان مذا شخصیت هایی 
صورت بگیرد شامل نبود، بدون اجازه و مشوره 
ما از جانب ارگ ریاست جمهوری به ریاست 
کرده  کمیسیون اصالحات انتخاباتی انتصاب 
بارکزی  شکریه  انتصاب  آشنا  آصف  است.« 
رییس  عنوان  به  ریاست جمهوری  دفتر  توسط 
خالف  را  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 

کارلتون یعقوبابراهیمی،نامزددکترایعلومسیاسیدردانشگاه
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زنگ اول


برنامه هاى شان  تشريح  براى  نامزدوزيران  امروز 
كه  است  اين  عمده  نگرانى  مى روند.  ملت  خانه  به 
برخى از نمايندگان مجلس به جاى توجه به محتواى 
نگاه  آنان  جيب  به  نامزدوزيران،  سخنرانى هاى 
كه  پارلمانى  گروه هايى  بگيرند.  باج  آنان  از  و  كنند 
را  نگرانى ها  اين  به  شده اند،  ساخته  نود  دقيقه  در 
بيشتر ساخته اند. ظاهرا برخى از نمايندگان پارلمان، 
فراكسيون هايى تشكيل داده اند و هدف شان باج گيرى 
از نامزدوزيران است. سران حكومت وحدت ملى هم 
اين خبر را به صورت غيررسمى  تاييد مى كنند. يكى 
از مقام هاى ارشد حكومت وحدت ملى به شرط افشا 
نشدن نامش به خبرنگاران گفته است كه نمايندگان 
باج گير در گذشته براى موترشان تيل مى خواستند و 
مقدارى هم كارت اعتبارى؛ اما حاال همين نمايندگان 
نامزدوزيران  از  وحشتناكى  خواست هاى  باج گير 

دارند. 
نامزدوزيران،  از  رشوه خوار  و  باج گير  نمايندگان 
رشوه  دالر  هزار  هشت صد  تا  ميليون  نيم  حدود 
را  پول  مقدار  اين  كه  نامزدوزيرى  مى كنند.  مطالبه 
فراهم كند و به اختيار باج گيران بگذارد، روشن است 
فساد  كانون  به  را  وزارت خانه  آن،  براى جبران  كه 
اين مقدار  مالى بدل مى كند. شايد هيچ نامزدوزيرى 
پول در اختيار نداشته باشد. اما برخى از شركت ها 
و سرمايه داران اين مقدار پول را در اختيار برخى از 
نامزدوزيران قرار مى دهند. اين تاجران شايد انتظار 
آوردن  به دست  صورت  در  نامزدوزير  كه  دارند 
راى پارلمان، تمام قراردادهاى وزارت خانه مربوطه 
نامزدوزير  پارلمان،  نماينده  تاجر،  بدهد.  آنان  به  را 
مى دهد،  قرار  كنار  در  را  اين ها  كه  واسطه هايى  و 
مى آورند.  به وجود  را  مالى  فساد  شبكه ى  مجموعا 
مالى  فساد  مى زند،  تكيه  مسند  به  نامزدوزير  وقتى 
را بازتوليد مى كند. به همين دليل است كه بسيارى ها 
مى گويند، فساد مالى و ادارى در افغانستان، شبكه اى 

شده است. 
با  مبارزه  به  متعهد  كه  ملى  وحدت  حكومت  سران 
فساد مالى هستند، بايد جلو شبكه هاى فساد مالى را 
كه در اطراف برخى از نمايندگان رشوه خوار پارلمان 
رييس  و  رييس جمهور  بگيرند.  است،  شده  تشكيل 
از  كه  نامزدوزيرانى  كه  دهند  اجازه  نبايد  اجرايى 
نشانى آنان به پارلمان معرفى شده اند، از همين حاال 
در دام شبكه هاى فساد مالى بيفتند. شبكه هاى فساد 
منتشر  رسانه ها  از  نامزدوزير  اسم  كه  همين  مالى، 
راضى  را  او  نحوى  به  و  مى گيرند  را  دنبالش  شد، 
مى سازند تا وارد مناسبات آلوده شود. رييس جمهور 
و رييس اجرايى بايد درخت فساد را از ريشه بكنند. 
آنان بايد نامزدوزيران را كنترول كنند و اجازه ندهند 
بيفتند. آن  ادارى  كه به دام شبكه هاى فساد مالى و 
تعهد  كشور  منافع  به  كه  پارلمان  نمايندگان  از  عده 

دارند بايد عرصه را بر نمايندگان فاسد تنگ كنند. 
بايد  دارند  تعهد  كشور  منافع  به  كه  نمايندگانى 
نمايندگان رشوه خوار را افشا كنند. نمايندگان مردم 
همكاران شان  از  برخى  عملكردهاى  كه  بدانند  بايد 
نام كل خانه ملت را بد مى كند. نمايندگان مردم بايد 
اين  از  بيشتر  ملت  خانه  آبروى  با  كه  ندهند  اجازه 
بازى شود. خانه ملت اعتبار خود را در افكار عمومى  
متعهد  نمايندگان  است.  داده  دست  از  زيادى  حد  تا 
اجازه  و  باشند  بار جدى  اين  بايد  مردم  و  به وطن 
افكار  در  ملت  خانه  وجهه  اين،  از  بيشتر  كه  ندهند 
كه  ملى  ببيند. سران حكومت وحدت  عمومى  آسيب 
از نحوه فعاليت شبكه هاى فساد مالى اطالعات دقيق 
دارند، بايد اقدام كنند و اجازه ندهند كه اين شبكه ها 
كل دستگاه حكومت را فلج سازد. اگر با فساد ادارى 
دوام  كمك هاى جهانى  نگيرد،  مبارزه جدى صورت 

نمى كند.

با شبكه هاى فساد مالى
مبارزه كنيد

2 چهار شنبه 19 حمل 1394     سال نهم    شماره مسلسل 2107

سازمان عفو بين الملل از افزايش تهديدها عليه 
زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانى 
عنوان  زير  گزارشى  نشر  با  سازمان  اين  كرد. 
معرض  در  بشر  حقوق  مدافع  زنان  «زندگى 
در  است كه حكومت  در كابل، گفته  تهديد» 
اين  در  است.  بوده  ناكام  زنان  اين  از  حفاظت 
گزارش با 50 تن از زنانى كه مورد تهديد قرار 
تعداد  اين  ميان  از  است.  مصاحبه شده  گرفته، 
رسيدگى  زن  يك  شكايت  به  تنها  فعال،  زنان 
در  شده اند  مجازات  تهديد،  عامالن  و  شده 
حالى كه شكايت 49 تن ديگر ره به جايى نبرده 

است. 
كه  درصورتى  مى گويد  بين الملل  عفو 
سوى  از  بشر  حقوق  مدافع  زنان  شكايت هاى 
پوليس و مسووالن حكومتى چشم پوشى شود، 
افغانستان  روستاهاى  در  عادى  و  بى سواد  زنان 

چه وضعيتى خواهند داشت.
و  پوليس  بين الملل،  عفو  گزارش  براساس 
به  تنها  نه  تهديدها  اين  به  رسيدگى  نهادهاى 
شكايت هاى زنانى كه مورد تهديد قرار گرفته، 
از موارد خود  بلكه در برخى  رسيدگى نكرده 
است. در گزارش آمده  تبديل شده  به مشكل 
بشر  حقوق  مدافع  زنان  كه  وجودى  با  است 
نوع  «هيچ  اما  مواجه اند  بزرگى  تهديدهاى  با 
صورت  جنايات  اين  مرتكبين  عليه  اقدامى 

نمى گيرد.»
در اين گزارش آمده است كه زنان مدافع حقوق 
بشر در 14 سال گذشته بيشترين تالش را براى 
دفاع از ارزش هاى بشرى انجام دادند، برخى از 
با تهديدهاى  آن ها كشته شدند و برخى ديگر 
زيادى مواجه اند. گزارش، بى تفاوتى حكومت 
است.  خوانده  شرم آور  را  زنان  اين  باره  در 
سليل شيتى، سردبير عفو بين الملل روز گذشته 
در يك كنفرانس خبرى در كابل گفت: «بسيار 
شرايطى  در  دولتى  مقامات  كه  است  شرم آور 
كه وضعيت بيشتر از هر وقت ديگر خطرناك تر 
تنها  و  حفاظتى  حمايت  بدون  را  آن ها  شده، 

بگذارند.»
مسووالن عفو بين الملل در اين گزارش گفتند 
فعال،  زنان  عليه  تهديدها  بيشترين  عامالن  كه 
طالبان هستند كه در برخى موارد اقدام به قتل 
بين الملل  عفو  مسووالن  كرده اند.  زنان  اين 
به  از طالبان زورمندان وابسته  افزودند كه پس 
نيز  خانواده ها  و  افراطى  گروه هاى  حكومت، 

عامالن تهديد اين زنان هستند. 
در  زنان  كه  است  آمده  گزارش  اين  در 
افغانستان مصون نيستند: «هيچ زنى در بيرون از 
خانه مصونيت ندارد. اشخاصى كه با خشونت 
بشر  حقوق  فعاالن  از  هستند،  مواجه  تهديد  و 
خبرنگاران  وكيالن،  سياستمداران،  تا  گرفته 
پوليس  ارگان هاى  در  حتا  مى باشند.  معلمان  و 
و  آزار  تهديدات،  از  گسترده  شايعات  نيز 
اذيت جنسى افسران زن وجود دارد و اكثر اين 

تخطى ها بدون توبيخ و سزادادن ادامه دارد.»
خواسته  افغانستان  حكومت  از  بين الملل  عفو 
را جدى  فعال  زنان  عليه  تهديد  موارد  تا  است 
بگيرد و قانون محو خشونت عليه زنان را تطبيق 

كند. 
كه  مى شود  منتشر  حالى  در  گزارش  اين 
نيروهاى بين المللى افغانستان را ترك كرده اند 
و حمايت از حقوق زنان نيز كاهش يافته است. 
عفو بين الملل نگران است كه با فراموش شدن 
دست آوردهاى  افغانستان  در  زنان  بد  وضعيت 
قرار  فراموشى  معرض  در  گذشته  سال  سيزده 
گفت:  بين الملل  عفو  سردبير  گرفت.  خواهد 
نامعلوم مى رود  «افغانستان به طرف يك آينده 
و مسلما در يك شرايط نهايت وخيم از تاريخ 
كه  نيست  آن  وقت  فعال  دارد.  قرار  خود 

دولت هاى بين المللى افغانستان را رها كنند.»

شش غيرنظامى در كنر كشته و زخمى شدند 

امور  وزارت  كابل:  8صبح، 
نتيجه  در  كه  كرده  اعالم  داخله 
موتر  بر  طالب  شورشيان  تيراندازى 
كنر،  واليت  در  غيرنظاميان  حامل 
ديگر  تن  سه  و  غيرنظامى كشته  دو 

زخمى شده اند.
اعالميه اى  انتشار  با  وزارت  اين 
دوشنبه  حمله  اين  كه  مى گويد 
مربوطات  از  داگ  منطقه  در  شب 
ولسوالى نرنگ واليت كنر صورت 

وزارت،  اين  گفته   به  است.  گرفته 
اين حمله زمانى صورت گرفت كه 
موتر  عراده  غيرنظامى در يك  چند 
سمت  به  اسعدآباد  شهر  از  سراچه 

ولسوالى نرنگ در حركت بودند.
كه  افزوده  داخله  امور  وزارت 
از  تن  يك  طالب  شورشيان 
واليت  مروره  ولسوالى  باشندگان 
با دولت  بدليل همكارى  نيز  را  كنر 

تير باران كرده اند.

مرد  اين  مى گويد  داخله  وزارت 
با  ارتباطى  هيچ  و  داشته  نام  شهاب 

دولت نداشته است.
دفاع  وزارت  همين حال،  در 
شورشيان  از  تن  ده  كه  مى گويد 
نظامى  عمليات هاى  نتيجه  در  طالب 
نيروهاى اردوى ملى در جريان يك 
شبانه روز گذشته كشته شده اند. اين 
اين  مى گويد  اعالميه اى  در  وزارت 
عمليات ها  كه در واليت هاى غزنى 
و پكتيكا راه اندازى شده بود، در آن 
دو تن از شورشيان زخمى و مقدارى 
سالح و مهمات نيز به دست نيروهاى 

امنيتى كشور افتاده است.
خود  اعالميه  اين  در  دفاع  وزارت 
سربازان  از  تن  دو  كه  مى گويد 
مخالفان  حمله  در  نيز  ملى  اردوى 

مسلح دولت به قتل رسيده اند.

زنان فعال در افغانستان سه نامزد وزير امروز به مجلس مى روند
مصون نيستند

تحصن دانشجويان معترض در باميان پايان يافت

نمايندگان  مجلس  كابل:  8صبح، 
برنامه هاى  ارايه  آماده ى  امروز 
پيشنهادى  نامزد وزير  سه  كارى 

حكومت به مجلس است.
بر بنياد تصميم كميته رييسان مجلس 
داكتر  چهارشنبه،  امروز  نمايندگان 
عبدالبصير انور نامزد وزارت عدليه، 
وزارت  نامزد  نادرى  سادات  سيد 
گالب  محمد  و  شهر سازى  امور 
منگل نامزد وزارت سرحدات، اقوام 
به  كارى شان را  برنامه هاى  قبايل  و 
نمايندگان  مجلس  عمومى  نشست 

ارايه كنند.
فيصله  رييسان  كميته  همين گونه، 
مهمند  فريده  داكتر  تا  است  كرده 
عالى،  تحصيالت  وزارت  نامزد 
نامزد  اورياخيل  نسرين  داكتر 
و  اجتماعى  امور  و  كار  وزارت 
سالمت عظيمى نامزد وزارت مبارزه 

معترض  دانشجويان  نمايندگان 
اين  تحصن  پايان  از  باميان،  در 
از روز يكشنبه هفته  دانشجويان كه 

جارى آغاز شده بود، خبر داده اند.
نمايندگان  از  يكى  عارفى  عباس 
خبرگزارى  به  معترض  دانشجويان 
از  پس  آنان  كه  گفته  بخدى 
با  اضطرارى  جلسه  برگزارى 
روساى نهادهاى دولتى و سرپرست 
مثبت  پاسخ  ارايه  و  باميان  واليت 
به  دانشجويان،  خواست هاى  به 

تحصن شان پايان دادند.
خواست هاى  افزود،  عارفى  آقاى 
مانند  دانشجويان  كوتاه مدت 
كنترول نرخ مواد اوليه، برق و كرايه 
بر  حدى  تا  باميان  بازار  در  اتاق ها 

آورده شده است.

با مواد مخدر به روز شنبه 22 حمل، 
برنامه هاى كارى شانرا به نمايندگان 

مجلس ارايه كنند.
داخلى  وظايف  اصول  بنياد  بر 
پروسه  كه  مى رود  انتظار  مجلس، 
از  پس  وزيران  نامزد  به  راى دهى 
ارايه برنامه هاى كارى نامزد وزيران، 
عملى  نمايندگان  مجلس  سوى  از 

او مى گويد، سرپرست واليت باميان 
خوابگاه  كه  است  سپرده  وعده 
هفته  يك  تا  نيز  را  باميان  دانشگاه 
اختيار  در  و  كرده  آماده  آينده 

دانشجويان قرار دهد.
اساس  بر  عارفى،  آقاى  گفته  به 
است  قرار  گرفته،  توافقات صورت 
نيز  دولتى  ساختمان هاى  از  برخى 
براى پيشبرد كارهاى ادارى دانشگاه 

باميان مورد استفاده قرار گيرند.
از  قبل  معترض،  دانشجوى  هزاران 
به  اعتراض  در  يكشنبه،  روز  ظهر 
عالى  بى توجهى وزارت تحصيالت 
دانشگاه  در  موجود  مشكالت  به 
امكانات  ناعادالنه  تقسيم  باميان، 
آب  خوابگاه،  نبود  تحصيلى، 
بودن  بلند  برق،  صحى،  آشاميدنى 

گردد.
اين درحالى است كه كميسيون هاى 
كه  نمايندگان  مجلس  ويژه ى 
نامزد  اسناد  بررسى  مسووليت 
وزيران دارند، اسناد شش نامزد وزير 
ياد شده را مورد تاييد قرار داده و به 
گونه رسمى به هيات ادارى مجلس 

نمايندگان گزارش داده اند.

اتاق ها، كيفيت پايين درسى،  كرايه 
نبود استادان متخصص در برخى از 
صنف هاى  و  مواد  كمبود  رشته ها، 
به  دست  مى خواندند،  درسى 

تظاهرات و تحصن زده بودند.
دروازه  معترض  دانشجويان  اين 
كرده  مسدود  را  باميان  دانشگاه 
اين  ادارى  كارهاى  ادامه  مانع  و 

دانشگاه شدند.
فعاالن مدنى  از شهروندان،  شمارى 
از  نيز  باميان  دانشگاه  استادان  و 
اعالم  آنان  اعتراضى  حركت  اين 

حمايت كردند.
باميان،  در  محلى  مقام هاى  آنكه  با 
وعده سپرده اند كه به مشكالت اين 
اما  مى كنند،  رسيدگى  دانشجويان 
به  نسبت  عالى  تحصيالت  وزارت 
از  واكنشى  دانشجويان  اين  تحصن 

خود نشان نداده است.
مى گويد  عارفى  عباس  اين حال،  با 
پيگير  به گونه جدى  دانشجويان  كه 

خواست هاى شان خواهند بود.
سرپرست  صورتى كه  در  گفت  او 
به  باميان  دولتى  نهادهاى  و 
نكنند،  عمل  وعده هاى شان 
به  اقدام  ديگر  بار  دانشجويان 
اعتراضى  حركت هاى  راه اندازى 

خواهند كرد.

 حكيمى
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تغييرات جوى
چه تاثيرى بر صحت انسان  دارد؟

سيستم  عهده  بر  شش ها  داخل  به  هوا  جريان  و  قلب 
مى تواند  باال  دماى  اين رو،  از  است.  خودكار  عصبى 
حساسيت بدن نسبت به سموم مانند اوزون را افزايش 

دهد.
مى كنيم  تنفس  هوايى كه  كيفيت  بر  زمين  اقليم  تغيير 

نيز تاثير مى گذارد.
هوا  آالينده هاى  حضور  با  تنفسى  بيمارى هاى 
به خصوص اوزون اليه هاى پايين جو شديدتر مى شوند.

اوزون اليه هاى نزديك سطح به بافت هاى ريه آسيب 
ديگر  يا  آسم  بيمارى  كه  افرادى  براى  و  مى زند 
است.  مضر  بسيار  دارند،  ريوى  مزمن  بيمارى هاى 
ديگر  آالينده هاى  همراه  به  هوا  زياد  دماى  و  آفتاب 
اوزون  ميزان  افزايش  موجب  نيتروژن  اكسيد  مانند 
اين  ميزان  زمين  گرمايش  مى شود.  پايين  اليه هاى 

آالينده را افزايش مى دهد.
هم چنين طى تحقيقات صورت گرفته توسط دانشمندان 
ثابت شده است كه آلرژى ها در كشورهاى توسعه يافته 
روبه افزايش بوده كه بخشى از آن مى تواند به واسطه 
باالتر  دماهاى  و  كاربن  اكسيد  دى  سطوح  افزايش 
باشد. بنابر نتايج مطالعه اى كه در سال 2005 منتشر شد، 
و  داده  سال گل  در  هميشگى  زمان  از  زودتر  گياهان 
مجموع گرده توليدى نيز روبه افزايش است. مطالعات 
افزايش  گرده افشانى  زمانى كه  است  داده  نشان  جديد 
پيدا  افزايش  نيز  به آلرژى  يافته است جمعيت حساس 
ژنتيكى  منشاى  آلرژى  كه  شرايطى  در  است.  كرده 
بيشتر  حجم  و  گردافشانى  طوالنى تر  فصل  اما  دارد، 

گرده ها مى توانند موجب تشديد عاليم آلرژى شوند.
رويدادهاى  مى تواند  جهان  شدن  گرم  وجود  اين  با 
امواج گرما، سيالب ها  مانند  هوايى شديدترى  و  آب 
و طوفان ها را در پى داشته باشد. پس بدون شك اين 
رويدادها مى توانند آمار مرگ ومير را باال ببرند. گرما 
طبيعى  بالياى  مرگبارترين  ميان  در  خشك سالى  و 
قرار دارند. با اوج گرفتن چالش هاى مربوط به پديده 
حوادث  وقوع  و  جهانى  گرمايش  و  اقليم  تغييرات 
در  قضا  بر  بسيار شاخص كه دست  و  ويرانگر  طبيعى 
طول چند سال اخير به طور متناوب روى داده و بالطبع 

آثار و پيامدهاى سوء آن هنوز برجاى مانده است. 
آب  تغييرات  از  ناشى  كه  باران  بارش  و  دما  افزايش 
گسترش  براى  الزم  شرايط  مى توانند  هستند  هوايى  و 
برخى  اساس،  همين  بر  كنند.  فراهم  را  بيمارى ها 
ميزبان  ارگانيزم  كه  بيمارى هايى  انتقالى،  بيمارى هاى 
انتقال مى دهد،  و  مانند يك حشره آن را حمل كرده 
قرار  باالتر  دماهاى  و  هوا  و  آب  تغييرات  تاثير  تحت 
مى گيرند. افزايش دما به سود اين حشرات بوده و آن ها 
به  را  ماالريا  قبيل  از  بيمارى هايى  مى توانند  راحتى  به 

تمام مناطق انتقال دهند.

رهبرى امريكا قرار داشته و به اعضاى ناتو پايگاه هاى 
نظامى مى دهد، ادعاى بى طرفى چيزى نيست، جز يك 

خيال واهى. 
جهان  نه  مى كنيم-  زندگى  ما  كه  جهانى  در  متاسفانه 
ندارد-  بى طرفى وجود  دولت  هيچ  ما-  ذهنى  ايده آل 
بى طرفى  بر  تاكيد  باشد.  داشته  وجود  نمى تواند 
دنباله رو  بر  تاكيد  جز  تندخو  جهان  اين  در  افغانستان 
كشور  اين  اين كه  بر  تاكيد  و  افغانستان  باقى ماندن 
باقى  ماجراجو  دولت هاى  خارجى  سياسِت  دنباله  بايد 
بماند، چيزى بيش نيست. بنابراين اعالن موضع دولت 
ايتالف  پرتو  در  است  بهتر  يمن  قبال  در  افغانستان 
قاعده سود و  ناتو و هم پيمانانش و مطابق  با  افغانستان 
زيان بررسى گردد، تا پافشارى به بى طرفى ناممكن و 

قاعدتا زيان بار. 
بحث بايد از اين جا آغاز شود كه افغانستان با نزديكى 
به عربستان چه به دست مى آورد و چه از دست مى دهد. 

تغيير اقليم، بيمارى هاى مسرى و عفونى را، به خصوص 
هستند  شايع  بيشتر  گرمسيرى  مناطق  در  كه  دسته  آن 
گسترش  مى شوند،  منتقل  حشرات  و  پشه  به وسيله  يا 
تب  ماالريا،  شامل  بيمارى هايى  چنين  مى دهد. 
مى شود.  مغز  عفونى  ورم  و  زرد  تب  استخوان شكن، 
مناطق  در  كه  است  بيمارى هايى  از  يكى  ماالريا، 

استوايى شايع است.
از  كه  است  داده  نشان  انسان ها  زندگى  تاريخ  بررسى 
شيوع  و  هوايى  و  آب  وضعيت  بين  دور  گذشته هاى 
ارتباط  جامعه  سطح  در  خاص  بيمارى هاى  از  بعضى 

خاص وجود دارد.
صورت  كه  مطالعاتى  طى  و  اخير  سال  چند  طى  در 
گرديده  واضح  جهانى  گرمايش  منفى  اثرات  گرفته 
است. همان طورى كه در مطالب باال ذكر شد، به غير 
رفتار و روان  بر  تاثيرات  بيمارى هاى خاص،  از شيوع 
اين  كدام  هر  كه  دارد  نيز  ديگرى  پيامدهاى  انسان ها 

پيامدها ارتباطى مستقيم با انسان ها دارد.
از جمله اين پيامدها مى توان به چند نمونه اشاره كرد:

-39 سال هاى  طى  حرارت:  درجه  ميانگين  افزايش 
2010 م. روند افزايش درجه حرارت مشخص و تاييد 

شده است.
كاهش ميزان بارش: با كاهش بارش، وسعت پهنه هاى 
خشك افزوده مى شود و طوفان هاى گردوخاك (شن 
و  يافته  افزايش  نمك  طوفان هاى  حتا  و  خاك)  و 
دامنه هاى آن ها حتا به مناطق شهرى و مراكز مسكونى 
هوا  آلودگى  باعث  و  مى يابد  گسترش  نيز  پرجمعيت 
و  سالمت  نتيجه  در  و  مى شود  شهرى  ديد  كاهش  و 

بهداشت انسان به خطر مى افتد.
افزايش بارش هاى سنگين: در اثر تغييرات اقليمى 
ميزان وقوع بارش هاى سنگين و تبديل شدن بارش هاى 
برفى به بارش هاى بارانى موجب بروز سيل هاى سنگين 
و تخريب اراضى و فرسايش شديد و خسارات انسانى 
و مالى مى شود. دفعات بارش كاهش ولى شدت آن ها 
افزايش مى يابد كه مهم ترين دليل تخريب و فرسايش 

زمين محسوب مى شود.
مهم ترين  اقليمى:  حد  پديده هاى  افزايش 
تگرگ،  طوفان ها،  ايجاد  آينده،  اقليم  مشخصه هاى 
از فصل، دوره هاى گرم و  سرما و گرما شديد خارج 

سرد خارج از فصل و سيالب و خشك سالى مى باشد.
مناطق  بارش  رژيم  بارش:  تغيير  و  جابه جايى 
شمال شرقى كشور به سمت انتهاى فصل بارش جابه جا 
ميزان  و  تاخيرآغاز شده  با  بارش هاى خزانى  مى شود. 
موضوع،  اين  عكس  بر  ولى  مى يابد،  كاهش  بارش 
مى شوند.  جابه جا  بهار  اوايل  و  سرد  فصلى  بارش هاى 
مناطق  بعضى  در  پيش بينى ها،  براساس  هم چنين 

بارش هاى تابستانى افزايش مى يابد.
و  نكات  اين  تمام  گرفتن  نظر  در  با  وجود  اين  با 
پيامدهاى تغيير اقليم همه انسان هايى كه در كره زمين 
مسووليت  اين جا  در  هستند.  مسوول  مى كنند  زندگى 
است.  بيشتر  محيط زيستى  فعال  نهادهاى  و  دولتمردان 
از اين رو بايد همه براى جلوگيرى از عواقب خطرناك 

تغيير اقليم آمادگى داشته باشيم.

و  عربستان  با  افغانستان  اخير  نزديكى  كلى تر،  به طور 
دور  هندوستان،  و  ايران  از  گرفتن  فاصله  و  پاكستان 
بحث  يك  به  بايد  اخالقى،  و  عاطفى  قضاوت  هر  از 
جنوب  و  خاورميانه  امور  متخصصين  بين  مقايسوى 
مورد بحث  به  مورد  مربوط  مسايل  و  مبدل شده  آسيا 
نيازمند  مقدمتا  زمينه  اين  در  راهگشا  بحث  شوند. 
نظام  انارشيستى  (واقعيت  اصل  چند  گرفتن  نظر  در 
و  اصل سود  ستيزه جوى دولت ها،  بين المللى، سرشت 
زيان در روابط خارجى، و ناممكن بودن بى طرفى در 
سياست خارجى به ويژه براى دولت هاى ضعيف) است. 
تاريخ گرايى و اين كه افغانستان صد سال قبل در مورد 
توجه  با  داشت،  موقفى  چه  كشورها  ساير  و  عربستان 
مشروط  بازتعريف  دولت ها،  فرصت طلبانه  خصلت  به 
نظام  متحول  خصلت  و  خارجى  سياست  در  منفعت 
قضاوت  محك  نمى تواند  عنوانى  هيچ  به  بين المللى، 

سياست خارجى معاصر افغانستان قرار گيرد.
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تغييرات  تاثير  متوجه  بتوانيم  اين كه  براى  حال  اين  با 
شويم،  انسان ها  رفتار  در  خلق و خوى  بر  هوا  و  آب 
نيازى نيست كه يك روان پزشك باشيم، چرا كه تنها 
با نگاهى دقيق و نسبت به محيط اطراف خود مى توانيم 
مردم  از  بسيارى  بيابيم.  را  آن  از  شواهدى  راحتى  به 
تاثير  به ويژه  و  دما  افزايش  از  ناشى  به خطرات  نسبت 
قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشيد در افزايش 
اما  هستند،  آگاه  پوست  سرطان  به  ابتال  احتمال  خطر 
مبتاليان  تعداد  افزايش  در  دما  افزايش  تاثير  به  كم تر 
در  كرده اند.  توجه  قلبى  حمالت  و  مغزى  سكته  به 
روزهاى بارانى، ناراحتى هاى ناشى از رماتيسم و تنگى 
نفس به مراتب افزايش پيدا مى كند. هم چنين دوره هاى 
كوتاه مدت سرما، ابتال به سكته مغزى و حمله قلبى در 
ميان سالمندان را به ميزان قابل توجهى افزايش خواهد 
داد. بنابراين مى توان گفت وضعيت آب و هوا مى تواند 
افراد  روانى  و  جسمى  سالمت  در  مهمى  بسيار  نقش 

داشته باشد.
افزايشى  روند  مى تواند  جهان  شده  گرم  حال  اين  با 

امواج گرما را در پى داشته باشد.
جمله  از  ديگرى  عوامل  با  مى تواند  نيز  گرما  امواج 
شود.  تركيب  دود  مه  اصلى  جز  اوزون  آالينده 
مطالعات بسيارى از پژوهشگران «نشان داده  كه سطوح 
به  شفاخانه  ها  به  مراجعين  افزايش  با  آلودگى  باالى 
و  باال  دماى  است.  ارتباط  در  قلبى  مشكالت  واسطه 
اوزون مى تواند به بدتر شدن سالمت قلب منجر شود. 
سيستم  عملكرد  بر  مى تواند  عامل  دو  اين  هم چنين، 

عصبى خودكار بدن تاثيرگذار باشند. 
سيستم عصبى خودكار بخشى از سيستم عصبى مركزى 
است كه به تطابق بدن با محيط اطراف كمك مى كند. 
الكتريكى  فعاليت هاى  مانند  بدن  عملكردهاى  تنظيم 

نتيجه يك  بين المللى و در  ايتالف هاى منطقوى و  در 
كه  را  دولت هايى  با  رابطه شان  مى توانند  جمعى  قوه 
اين  به  متعادل سازند.  فشار مى آورند،  بر آن ها  مكررا 
ترتيب، بى طرفى براى دولت ضعيفى مانند افغانستان كه 
دارد  قرار  ممكن  دولت هاى  مهاجم ترين  محاصره  در 
در وضعيتى  به ويژه  است.  معناى خودكشى محض  به 
كه افغانستان از روى تصادف در ايتالف بين المللى به 

مختلف  جنبه هاى  از  هوا  و  آب  وضعيت  چگونگى 
انسان   صحت  و  زندگى  بر  بلكه  طبيعت  بر  تنها  نه 
بر  هوا  و  آب  وضعيت  هم چنان  است.  تاثيرگذار  نيز 
انسان ها  ما  اغلب  است.  تاثيرگذار  انسان  رفتارهاى 
به طور ناخودآگاه نسبت به پيش بينى وضع آب و هوا 
كنجكاو هستيم و با توجه به چگونگى وضعيت آب و 

هوا برنامه هاى روزانه خود را تنظيم مى كنيم. 
اكتفا كرده ايم،  اين موضوع  به  تنها  به حال  تا  اگر  اما 
كنجكاوى  بعد  به  اين  از  كه  باشيم  داشته  توجه  بايد 
بيشترى نسبت به چگونگى آب و هوا داشته باشيم؛ چرا 
داده  نشان  محققان  توسط  انجام شده  بررسى هاى  كه 
است كه چگونگى وضعيت آب و هوا مى تواند نقش 
ما  عواطف  و  احساسات  شكل گيرى  بر  مهمى  بسيار 
داشته باشد. بدون شك اخالق و رفتار ما و برنامه ريزى 
محصوالت  كشت  ورزشى،  رويدادهاى  سفر،  براى 
حتا  و  نياز  مورد  غذايى  مواد  تامين كننده  كشاورزى 
تحت تاثير  اطراف مان  صداهاى  شنيدن  در  توانايى 

شرايط جوى متغير خواهد بود. 
عالوه بر اين، سيستم ايمنى بدن انسان نيز با افزايش يا 
متاثر خواهد شد. مى توان گفت  به شدت  كاهش دما، 
كه  است  محيطى  متغيرهاى  از  يكى  نيز  شرايط جوى 
ما  مى تواند نقش مهمى در سالمت جسمانى و روانى 
شواهد  براساس  و  ميان  اين  در  باشد.  داشته  انسان ها 
فزاينده، تغيير اقليم تنها عامل راه اندازى موارد جديدى 
نمى رود.  شمار  به  افسردگى  و  اضطراب  استرس،  از 
به  قبل  از  كه  افرادى  دارد  احتمال  معتقدند  محققان 
بيمارى هاى روانى همچون شيزوفرنى و ساير مشكالت 
حاد روانى مبتال بوده اند، بيشتر از همه از عواقب بالياى 
آسيب  هوايى  و  آب  فوق العاده  رويدادهاى  و  طبيعى 

ببينند.

انتظار از ايران كه از روى حسن نيت و همسايگى نقاط 
و  كاذب  انتظار  يك  ندهد،  فشار  را  افغانستان  ضعف 
به طور مكرر  ديگر  دولتى  هر  مانند  ايران  است.  واهى 
و  كرده  وارد  فشار  افغانستان  آسيب پذير  نقاط  بر 
همواره افغانستان را مجبور به باج دهى خواهد ساخت. 
نقاط آسيب پذير ما نسب به ايران به مراتب بيشتر اند. 
دولت هاى ضعيف براى غلبه بر چنين كاستى ها عمدتا 

* شفايى

ادامه از صفحه 4

سياست خارجى منفعل و جهان ستيزه جو: 

بحثى درباره اعالن موقف افغانستان
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 دای چوبانی

می کند  پایه دار  استدالل  عجب 
همان  با  می گوید  آمده  بعضی ها. 
امضا که فالن نفر در پست اجرایی 
همان  با  نیز  او  است،  شده  مقرر 
شده  مقرر  کمیسیون  رییس  امضا 
را  او  ندارد  هیچ کس حق  و  است 
آن  من!  عزیز  باشد.  نداشته  قبول 
امضایی را که شما مثال می آورید، 
ضامن  و  خطبه  و  شاهد  عالم  یک 
راه  هیچ  هم  امضاکننده  داشت. 
دیگر به جز خندیدن و امضا کردن 
نداشت. تو چه می دانی در ته دلش 
چه می گذشت؟ بیایید یک امضای 
دیگر را مثال بزنید. مثال امضای متنی 
را که در آن گفته شده بود از فساد 
صورت  جلوگیری  گمرک ها  در 
گیرد. امضایی که یک هفته کامل 
را  رییس جمهور  اقتصادی  مشاور 
مجبور  داکتران  باالخره  و  خنداند 
شدند به خاطر حفظ سالمتی ایشان 
که  بخواهند  رییس جمهور  از 

امضای خود را پس بگیرد. 
همان  به  نیز  مقابل  گروه  استدالل 
اول.  گروه  از  که  دارد  پا  تعداد 
قبول  را  رییس  این  ما  می گویند 
انتخابات  روز  در  چون  نداریم 
می خورد  سبز  چای  با  را  ترشی 
فلم  و  عکس  رویداد  این  از  ما  و 
دارید  وظیفه  مگر  شما  داریم. 
را  گذشته  سال  رویداد  تمام  که 
هدف  اگر  کنید؟  بررسی  دوباره 
است،  انتخاباتی  نظام  اصالح  شما 
حرف  کلمه  دو  و  بنشینید  یکبار 
توافق دوطرف شرط  این جا  بزنید. 
است. هر موردی را که شما قبول 
سعی  و  کنید  اعتراض  نداشتید، 
بیاورید. هر  قانع کننده  کنید دالیل 
قبول  را  شما  موجه  دالیل  وقت 
را  خود  هفت  آرپی جی  نکرد، 
خواستگاری  هنوز  بیندازید.  مرمی  
جنگ  جهیزیه  روی  نرفته اید، 

دارید. 
اگر کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
با همین سرعت پیشرفت کند، شرط 
می بندم سنگ پشت با پای پیاده از 
با  نیوزیلند می رسد و کال  به  کابل 
وطن  به  دوباره  سیاسی  پاسپورت 
این  اعضای  اما  می کند؛  »عودت« 
کمیسیون هنوزهم در دایره امضا و 
مسایل انتخابات گذشته می چرخد.

امضا مهم نیست 
اخالق مهم است
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کند. 
جنایت علیه شهید فرخنده نشانگر اوج فرهنگ حرمت 
نیز بود. وقتی طالبان  شکنی در مقابل زن در جامعه ما 
با شالق به ضرب و شتم زنان در محضر عام پرداختند 
راه  به  را  زنان  صحرایی  بی رحمانه  محکمه های  بعد  و 
دخالت  افغان  خانواده  خلوت  و  حریم  به  انداختند، 
کردند. این کار پیامدهایی برای طالبان داشت، از جمله 
شد.  آن ها  مقابل  در  افغان ها  خیزش  و  انزجار  باعث 
دخالت ها  این  قبح  اعمال، شکستن  این  فرهنگی  پیامد 
به حمله وحشیانه جمعیت خشمگین  وقتی  است.  بوده 
به فرخنده شهید نگاه می کنیم، آدم از مرد بودن خود 

می شرمد. 
با خانم ها  با غرور در جامعه ما وقتی  با عزت و  مردان 
روبه رو می شدند راه خود را کج می کردند، تا مزاحمتی 
ایجاد نکنند. چه تغییراتی آمده است که این همه مرد، 
بی حیا، به جان یک زن ولو اگر گناهی را مرتکب شده 
جمعیت  آن  در  مردی  هیچ  چرا  می کنند؟  حمله  بود 
پیدا نشد که براساس ارزش های دینی و فرهنگی ما از 
یک زن مظلوم و بی دفاع ولو گناهکار دفاع کند؟ چرا 
جنایتکاران  همدست  است،  قانون  مجری  که  پولیس 

شدند؟  
از آن ها  و  مراجعه می کند  به خانه شهید  پولیس کابل 
قلمداد  روانی  مریض  را  خود  دختر  که  می خواهد 
کنند تا از حمله مردم، در امان باشند. پولیس در مقابل 
احتمال قوی  به  و  بود  نایستاده  خشونت جنایت کاران 
این خشونت تحت  باشد که چون  بوده  این  فرض شان 
خشونت  یک  بنابراین  افتاده،  اتفاق  دین  از  دفاع  نام 

مشروع بوده است. 
به عنوان  که  بود  ندانسته  خود  وظیفه  پولیس  نتیجه  در 
مقابل  در  و  کند  دفاع  جنایت  قربانی  از  مسوول،  نهاد 
قربانیان  از  پولیس  برعکس  بایستد.  جنایتکاران 
دیگر  عبارت  به  کنند.  ترک  را  شهر  که  می خواهد 
دین  نام  تحت  خشونتی  هرگاه  که  می پذیرد  پولیس 
با  مقابله  از  باید  پولیس  و  است  مشروع  بیفتد  اتفاق 
ما  پولیس  که  است  معنی  این  به  این  کند.  پرهیز  آن 
ابتدایی ترین وظیفه خود را که اجرای قانون و حفاظت 
هر  که  نیست  آگاه  نمی داند.  است  شهروندان  جان  از 
محکمه  یک  سوی  از  این که  مگر  است  بی گناه  فرد 
که  نمی داند  باشد.  شده  شناخته  گناهکار  صالحیت  با 
وظیفه پولیس دفاع از جان شهروند است، از سوی هر 
گروه و در هر جایی و تحت هر نام و علتی مورد تهدید 
قرار بگیرد. در مورد شهید فرخنده پولیس از اول جریان 

حضور داشت. 
هم پولیس و هم مقامات بلندپایه حکومتی وقت کافی 

داشتند تا دست به اقدام عاجل بزنند و نیروی بیشتر به 
کرده  فکر  شایعات  براساس  چون  ولی  بفرستند  محل 
بود،  زده  آتش  را  قرآن  جنایت  این  قربانی  که  بودند 
بنابراین محکمه صحرایی حقش بود و جنایتکاران هم 
و  کنند و حکومت  پا  بر  داشتند چنین محکمه ای  حق 
باید  پولیس  کردند.  حمایت  آن  از  غیرمستقیم  پولیس 
بداند که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خود را به جای 
از  استفاده  که حق  بداند  باید  پولیس  دهد.  قرار  قانون 
خشونت مشروع تنها از آن حکومت است و هیچ فرد 
یا گروهی حق استفاده از خشونت را علیه فرد یا گروه 

دیگری ولو تحت نام دفاع از مقدسات دینی، ندارد. 
حاال همه، از مقامات بلندپایه حکومتی گرفته تا اعضای 
جامعه مدنی خواستار مجازات سنگین برای عامالن قتل 
شهید فرخنده شده اند. بسیار خوب، ولی آیا این ها مشت 
در  خفته  هیوال  مجرم  اقلیت  این  نیستند؟  خروار  نمونه 
درون خود را آشکار کردند. با اکثریتی که این هیوال 
خفته در درونشان است و هنوز فرصت آشکار کردن 
آنرا نیافته اند چه کنیم؟ اسالم به ذات خود ندارد عیبی- 
هر عیبی که است در مسلمانی ماست، با این مسلمانی 
معیوب خویش چه کنیم؟ با علمای دینی که نتوانسته اند 
اسالم  انسانی  به کرامت  احترام  و  و دوستی  پیام صلح 
را به جامعه منتقل کنند چه کنیم؟ با نخبگان و رهبران 
سیاسی که یک جامعه ناکام به بار آورده اند چه کنیم؟ 
با ناتوانی های خویش در ساختن یک جامعه سالم چه 

کنیم؟ 
تنها مجازات سنگین آن ها مشکل ما را حل نمی کند. 
مجازات  برای  ملت  یک  به عنوان  ما  اجتماعی  بسیج 
برای  می تواند  فجایع،  این  فکری  عوامل  و  انگیزه ها 

جلوگیری از تکرار این فجایع به ما کمک کند.
مشکل ما این نیست که یک بخش از جامعه ما جانی 
هستند و با اجرای قانون و مجازات آن ها، بتوان مشکل 
اجتماعی را حل کرد. مشکل ما یک مشکل اجتماعی 
است. ما به عنوان یک جامعه مقصر هستیم و تمایل به 
سوال  داریم.  فرخنده  شهید  قاتالن  به  شبیه  رفتارهای 
این جاست که آیا تمام آن هایی که در جنایت دست 
داشتند جانی بودند؟ آیا آن نیشکر فروش کنار جاده 
که شریک در ارتکاب جنایت بود اگر آن روز آن جا 
نمی کرد؟  محکوم  را  جنایت  این  ما  مانند  حاال  نبود 
اگر قاتالن شهید فرخنده مجرمان بالفعل هستند، آیا ما 
به عنوان یک جامعه مجرمان بالقوه نیستیم؟ آیا اکثریت 
ما در لحظات خاص مثل همان ها رفتار نمی کنیم؟ آیا 
در خانه خود، به اشکال دیگر، با خواهر، مادر، زن و 

دختر خویش شبیه طالبان رفتار نمی کنیم؟

قتل شهید فرخنده اوج تبارز یک نگرش آشفته و یک 
ما است. عامالن آن هر  ناآرام، در جامعه  نوع زندگی 
کم  و  باشند  می توانستند  جامعه  این  در  دیگری  کس 
جنایت  این  عاملین  می توانستند  که  کسانی  نیستند، 
را  مشکل  جنایت،  این  عامالن  از  گرفتن  انتقام  باشند. 
ملت  یک  به عنوان  ما  اجتماعی  مبارزه  نمی کند.  حل 
باید متمرکز به مقابله با نگرش حاکم در جامعه ما که 
باعث شهادت مظلومانه فرخنده شد بشود. نگرشی که 
روی  در  خداوند  خلیفه  اسالم  در  که  انسان،  آن،  در 
زمین به شمار می رود، حیات و کرامت و عزتش موکول 
به اراده افراطیان مذهبیی می شود که حاضرند براساس 
موقف  این  از  را  انسان  دین،  از  خود  جاهالنه  درک 

خدادادی ساقط کنند. 
شهادت فرخنده باید بستری برای فرهنگ سازی، انتقاد 
جامعه  و  خانواده ها  میان  در  وسیع  گفتمان  و  خود  از 
و  انسان ستیزی  خشونت،  ریشه های  خشکاندن  برای 
نهادهای  در  اصالحات  و  یک طرف  از  قانون ستیزی 
مجری قانون، به خصوص پولیس از سوی دیگر شود. در 
این مبارزه اجتماعی هر بخش جامعه وظیفه و مسوولیت 
امروز دیگر در  بگیرد. در دنیای  بر عهده  باید  را  خود 
این شکی نیست که دفاع از جان و حقوق اساسی یک 
شهروند به عهده دولت ها است و دولت افغانستان، باید 
پاسخ بگوید که چرا در جلوگیری از این فاجعه ناکام 

ماند. 
یک  ضرورت  فرخنده  بی رحمانه  شهادت  عالوه،  به 
گفتمان تازه و روشنگری دینی را در جامعه ما ایجاب 
می کند و در این زمینه نقش علمای دین و صاحب نظران 
بسیار  دنیای مدرن  به تحوالت  توجه  با  دینی،  امور  در 
فرخنده یک  از  بعد  افغانستان  است.  توجه  قابل  و  مهم 
شکست  اخالقی  لحاظ  از  که  است  شرم سار  کشور 
در  ایستادگی  و  مردانگی  در  که  مردانش  و  خورده 
ناموس و حریم خانواده  مقابل ظلم و تجاوز و حرمت 
شهره آفاق بودند سر افگنده اند از این که آن گونه دسته 
جمعی به جان یک زن بی دفاع و مظلوم و خواهر خود 
حمله ور شدند. عامالن این شکست اخالقی، قصاوت و 
جنایت خود را تحت نام دفاع از دینی انجام داده اند که 
بخشیدیم.«  کرامت  انسان  به  »ما  می گوید:  به صراحت 
و  اجتماعی  وجدان  بنیاد  خشونت،  و  جنگ  سال  ده ها 
و  دینی  ارزش های  و  است  را دگرگون کرده  ما  دینی 
ملی ما دچار عوام زدگی و اغراض سیاسی شده است. 
روشنگری  به  دست  یک طرف،  از  می توانند  علما 
دینی بزنند و از طرف دیگر، در همکاری با دولت، به 
قانون،  از  مردم  تبعیت  و  مردم  و  جامعه  قانونمند شدن 
در هر شرایط به عنوان یک تکلیف دینی نقش مهم ایفا 

شهادت فرخنده
 و شکست اخالقی جامعه ما

داکتر امین حبیبی
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بارک اوباما، رییس جمهوری امریکا، می گوید این که از ایران خواسته 
شود در توافقی برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه اتومی اش، اسراییل را 

به رسمیت بشاسد، »قضاوتی به طور اصولی نادرست« است.
گفتگویی  در  متحده،  ایاالت  رییس جمهوری  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
را  ایران  ما  که  نکته  »این  است:  گفته  ان پی آر،  امریکا،  ملی  رادیو  با 
که نظامی نبودن برنامه  هسته ای اش را ثابت  کنیم در توافقی  موظف 
که بگوییم،  می کند، اسراییل را به رسمیت بشناسد، مانند این است 
که ماهیت حکومت  ما هیچ توافقی را با ایران امضا نمی کنیم، مادامی 

کلی عوض شود.« ایران به طور 
نادرست  به طور اصولی  این قضاوتی  نطر من،  به  »و  افزوده است:  او 

است.«
متحده  ایاالت  رییس جمهوری  می گوید،  ان پی آر  رادیو  وب سایت 
گفته است هدف او از رسیدن به توافقی با ایران »دقیقا به این خاطر 
که نمی توانیم در مورد تغییر طبیعت رژیم ایران، اطمینان خاطر  است 

حدود یک هفته پس از ورود پیکارجویان داعش به اردوگاه پناهندگان 
کنان آن بسیار  که اوضاع سا فلسطینی یرموک در حومه دمشق و درحالی 
خواستار  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  می شود،  توصیف  وخیم 

دسترسی امدادگران به این اردوگاه شده است.
به نقل از بی بی سی، یک مقام سازمان ملل اوضاع زندگی ۱۸ هزار پناهنده 

کرده است. در این اردوگاه را »چیزی ورای شرایط غیرانسانی« توصیف 
اسالمی  دولت  گروه  پیکارجویان  که  اپریل  اول  روز  از  اردوگاه  وضعیت 

کردند وخیم تر شده است. )داعش( به آنجا حمله 
جنگجویان  از  بعضی  و  سوریه  دولت  مخالف  فلسطینی  نظامیان  شبه 

ارتش آزاد سوریه هدایت نبرد علیه داعش را به عهده دارند.
خواستار  است  امنیت  شورای  دوره ای  رییس  که  اردن  سفیر  کاوار  دینا 
برای  کمک  و  انساندوستانه...  دسترسی  غیرنظامیان...  از  »حفاظت 

نجات جان مردم« شد.
شورای  برای  گزارشی  در  فلسطینی  ها  به  کمک  آژانس  از  کراهنبول  پیر 

که ما نمی خواهیم )آنها( به  داشته باشیم. دقیقا به همین خاطر است 
گهان به آلمان، سوید یا  گر ایران نا کنند. ا بمب اتومی دسترسی پیدا 
درباره  دیگری  گفت وگوی  می توان  وقت  آن  کند،  پیدا  تغییر  فرانسه 

کرد.« زیربنای اتومی آن 
که  که در پی تفاهم لوزان سوییس  این سخنان پس از آن مطرح می شود 
کرده  چهارچوب رسیدن به توافق نهایی در پایان ماه جون را مشخص 
گسترده از آن پرداختند. است، مقام های ارشد اسراییل به انتقادهایی 

که »اوضاع عاجزانه تر از هر زمان دیگر است.« گفته  امنیت 
نجات  که  گفت  ملل  سازمان  در  فلسطینی ها  نماینده  منصور  ریاض 

اردوگاه برای دولتش در اولویت است.
کشورهای عضو خواست پناهندگان را به نقاط دیگر سوریه یا خارج  او از 

کنند. منتقل 
که  گفت  فلسطین  بخش  آزادی  سازمان  مقام های  از  مجدالنی  احمد 
دولت  با  انسانی  داالن  یک  ایجاد  مورد  در  تا  شده  دمشق  عازم  هیاتی 

کند. سوریه و جناح های فلسطینی حاضر در اردوگاه بحث 
گفت:   فلسطینی ها  به  کمک  آژانس  دیگر  مقام  یک  گانس  کریس 

»وضعیت در اردوگاه چیزی ورای شرایط غیرانسانی است.«
کمی  خیلی  داروی  و  نیست  خبری  اردوگاه  در  آب  و  غذا  »از  گفت:   او 
نبرد  جاده ها  در  شده اند،  حبس  خانه هایشان  در  مردم  دارد...  وجود 
باید  وضع  این  می شود.  شنیده  بمباران  از  گزارش هایی  دارد.  جریان 

متوقف شود تا غیرنظامیان خارج شوند.«
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به رسمیت شناختن اسراییل بخشی از توافق هسته ای نیست 

شورای امنیت خواستار دسترسی امدادگران به یرموک شد

 

Tender Notification call for expression of interest: 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is implementing Technical 
Cooperation measures on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany.  

GIZ Office in Kabul now invites experienced and financial solvent Bidders for purchasing of Stationery 
with delivery to project location in Kabul to submit their expression of interest letter, Company profile 
and past experience contracts with organizations in this field   to participate in the bidding process for” 
purchasing of stationery such as note book pen, pencil, white paper, white board, large file and etc. for 
PCP Kabul for one year. 

To claim the tender documents for the bidding process please send your expression of interest letter 
along with Company profile to tenders-afg@giz.de latest by 12 April 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

 

داوطلبی یعه اطال  

خواهان همکاری های فنی ب  نماهندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان مهباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دیعوت ب  یعمل مهاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجره  واز شرکت های مجرب کابل مقهم GIZ بنـا دفتر   
تهه  و انتقال قرطاسه  باب از قبهل کتابچ ،قلم،پنسل،کاغذ سفهد،تخت  سفهد،فاهل  نمودن قراردادداوطلبی برای در پروس  

در اهن پروس  اشتراک نموده ممنون  شراهط قراردادیبا توج  با  برای مدت هکسال کابلپی سی پی کالن و غهره برای 
 سازهد.

خوهش را تا  و پروفاهل کمپنی داشت  باشددهګر  ارګان های با ساح  قبلی دراهن یهاکاپی قرارداد ،گهری  درخواست سهم
    ب  آدرس الکترونهک 3122  اپرهل23 بج  تارهخ ۴ب  سایعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمهن نماهد.  tenders-afg@giz.de 

گـــــــــهی آ

ACKU



Hasht e Subh

گروه جیش العدل با انتشار عکس هایی از حمله  یک وبسایت منتسب به 
در  بلوچستان  و  سیستان  در  ایران  مرزی  پولیس  پوسته  به  شب  دوشنبه 
گروه بوده است. کار این  که این حمله  کستان مدعی شده  نزدیکی مرز پا
مرزبان  مسلح، هشت  مهاجمان  در جریان حمله  بی بی سی،  گزارش  به 
گزارش رسانه های ایرانی »اشرار«  که در  کشته شدند و مهاجمان  ایرانی 

گریختند. کستان  ک پا توصیف شده بودند، به داخل خا
و در موارد متعدد، درگیری هایی  گذشته  گروه جیش العدل در سال های 
مسلحانه با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته است و مسوولیت چند 
گرفته  حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را هم بر عهده 

است.
بلوچستان دوشنبه  شب  و  امنیتی سیستان  میرشکاری معاون  علی اصغر 
را  مهاجمان  تا  کستان خواست  پا مقام های  از  و  کرد  تایید  را  این حمله 

دستگیر و به ایران تحویل دهند.
تروریستی  این حمله  »در  که  گفت  نیز  والی چابهار  احمد علی محبتی 
کت رسیدند و  که تعدادی از آن ها به هال ماموران نیز با اشرار درگیر شدند 

تعدادی نیز زخمی شدند.«
هم مرز  کستان  پا و  افغانستان  کشور  دو  با  بلوچستان  و  سیستان  والیت 
است و از سال ها قبل صحنه درگیری مسلحانه قاچاقچیان مواد مخدر با 

نیروهای انتظامی ایران بوده است.
از  مواردی  شاهد  والیت  این  مختلف  نقاط  اخیر،  سال  چند  طی  اما 
گروگان گیری بوده  بمب گذاری، حمالت مسلحانه، ترور مقامات محلی و 

گرفته است. که برخی از آن ها با انگیزه های سیاسی صورت 

نیروهای  از  تکریت  بازپس گیری  از  بعد  روز  هشت 
تخصصی،  تیم های  )داعش(  اسالمی  دولت  گروه 
گور دسته جمعی را در این شهر شروع  نبش قبر دوازده 

کرده اند.
هفت صد  و  هزار  جسد  گورها  این  در  می شود  تصور 

سرباز شیعه دفن شده باشد.
قتل عام  عکس  و  فلم  انشتار  با  داعش  گذشته  جون 
شوک  و  حیرت  باعث  سربازان  این  بی رحمانه 

جهانیان شد.
در آن بین ۴ تا ۱۱ هزار سرباز غیرمسلح شیعه در پایگاه 

هوایی ارتش عراق در نزدیکی تکریت مستقر بودند.
این پایگاه پس از حمله نیروهای تحت رهبری امریکا 
به عراق در سال ۲۰۰۳ به یکی از پایگاه های امریکا در 

این منطقه تبدیل شد.
نیروی  عراق  از  امریکا  نظامیان  خروج  از  پس  اما 

گرفت. هوایی عراق این پایگاه را در اختیار 
افسران  کرد  تصرف  را  تکریت  داعش  آنکه  از  پس 
به  پیاده  پای  با  سربازان  و  کردند  ترک  را  آن  پایگاه 
داعش  دام  به  راه  در  و  افتادند  راه  بغداد  سمت 

افتادند.
عام  قتل  این  از  که  کسانی  بی بی سی،  گزارش  به 
جان بدر بردند می گویند افراد داعش سعی می کردند 

شیعیان را شناسایی و سپس آن ها به قتل برسانند.
به عنوان  شیعه  سربازان  این  سازمان یافته  عام  قتل 
محکم ترین دلیل نفرت و جنگ مذهبی داعش علیه 

شیعیان تلقی می شود.

صدام  سابق  قصر  محوطه  در  گورها  این  از  برخی 
که یکی از پیشرفته ترین  حسین واقع هستند. این قصر 
مساحت  مربع  کیلومتر  چهار  و  بود  صدام  قصرهای 
داعش،  دست  به  تکریت  اشغال  از  پس  داشت 

گروه شد. تبدیل به مرکز فرماندهی این 
خانواده های این قربانیان این قتل عام برای شناسایی 
گذاشته بودند از این  اجساد دولت عراق را زیر فشار 
آزمایش »دی ان ای« سعی در  با  قبر،  از نبش  رو پس 

تشخیص هویت قربانیان خواهد شد.
این  صحنه  تحقیق  ماموران  از  یکی  العطبی  خالد 
که  طوری  کرد  توصیف  غم انگیز  بسیار  را  قبر  نبش 

گریان مشغول نبش قبر هستند. ماموران با چشم 


زبان ایرانی  کشته شدن هشت مر
توسط جیش العدل 

گور دسته جمعی در تکریت نبش  قبر می شوند دوازده 
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