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Call for expression of interest (EOI)
Tender Notification

Tender Reference no: 83200738

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is an interna-
tional cooperation enterprise for sustainable development with worldwide operations. It 
is implementing a Technical Cooperation measures on behalf of the Government of the 
Federal Republic of Germany (BMZ).
GIZ Office Kabul intended to look for reliable and cost efficient InternetServicefor its 23 Projects 
in Kabul and in provincial capitals (Kunduz, Faizabad, Mazar, Taluqan, Trinkot, Herat, Jalalabad)  
and around 16 private houses of international experts which are located in Kabul.
In this respect, GIZ Office Kabul is looking for some professional and technically capable ISP 
companies, which could provide service based on the below figures and  platforms:
• 28 connections over Wireless Fiber based solution in Kabul, with redundancy lines 
• Total amount of bandwidth required on Wireless solution 41 Mbps downlink / 33 Mbps Uplink
• Initial contract duration will be one year, start of contract will be 1st July 2015 End will be 
30 June 2016. Extension is possible and it will depend on satisfaction of GIZ with contracted 
service and if negotiation over internet prices was successful, due to the continuing price 
reductions in the ISP market.
Interested eligible ISP Companies can send the interest letter along with updated company 
profile and references to Matiullah.Sekandery@giz.de by 18 May 2015, at 16:00 pm Kabul 
local time.(GIZ- Office Kabul, Taimani Street 5 House 10, Kabul, Afghanistan)The EOI should 
demonstrate the company’s competencies and relevant past work experience. 
The ISP companies must meet the following minimum eligibility criteria in order to qualify 
for the short-listing.
• Must has / have the ISP license from  Afghan Telecom Regulatory Authority (ATRA)
• Must have at least 5 years ISP business experience on the ground and provide a reference 
letter from any International NGO or Similar entity. 
• Must have TIN and relevant registration certificates as well as tax clearance with the 
Government of Afghanistan. 
The outer cover for envelope shall be addressed to the abovementioned contact person 
and shall be clearly marked: “EXPRESSION OF INTEREST FOR Internet Serivce Provision”. 
The EOI must be either sent through email or delivered in a sealed envelope by registered 
mail or by hand.

وزیر خارجه:

پس از 2016، ماموریت مشارکت  پایدار 
آغاز می شود

صدور 170 پاسپورت
برای سران طالبان
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مزایای عبور از تروریسم به تاپیسم:
به بهانه ی دیدار شریف ها با اشرف غنی
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طالبان تلفات سنگینی
متحمل شده اند

4

دفتر همکاری  های انکشافی آلمان جی آی زيد GIZ يک نهاد دولتی کشور آلمان با ارايه برنامه  های 
از  با عملکردهای جهانی میباشد که  بین  المللی دوامدار  انکشافی و توسعه  همکاری در عرصه  های 
جانب دولت جمهوری فدرالی آلمان در ساير عرصه های انکشافی در افغانستان طی سیزده سال فعالیت 

مینمايد.
دفتر مرکزی GIZ در کابل در جستجو خدمات انترنتی بهتر که هم از نقطه نظر کیفیت و قیمت برای  
بیش از بیست و سی پروژه که در کابل و واليات بخصوص شهرهای فیض  آباد، تالقان، مزار، هرات، 
نیز در حدود شانزده منازل رهايشی متخصیصین بین  کندز، ترينکوت و جالل  آباد فعالیت دارند و 
المللی مقیم در کابل نیاز داشته و تعداد سیستم های انترنتی و مقدار آن که تا  فعاًل تحت استفاده قراد 

دااشته و تحت  داوطلبی مجدد گذاشته خواهد شد:
• تعداد بیست و هشت لین انترنتی Wireless Fiber based مقدار بندويت مجموع
41Mbps Downlink / 33Mbps Uplink میباشد در کابل تحت استفاده قرار دارد.

• مدت قررداد يک سال بوده و امکانات تمديد نیز وجود دارد در صورتیکه جی آز زيد GIZ از خدمات 
انترنت رضايت داشته و نیز گفتگو )چانه زنی( بر نرخ انترنت به علل کاهش نرخ عمومی انترنت در 

مارکیت  امکان پذير باشد.
در نخست هدف اين نامه دريافت شرکت های شايسته و واجد شرايط بوده و نیز عالقه مند اشتراک 

در پروسه داوطلبی  باشند.
بناً از آن عده کثیر از شرکتهای مجرب و فنی انترنتی دعوت به عمل میاوريم تا برای اشتراک در اين روند مناقصه، 
اسناد خودرا با پروفايل شرکت خود به محترم مطیع اهلل سکندری Matiullah.sekandery@giz.de الی 
۱8 می 2۰۱۵ قبل از ساعت 4 عصر بفرستید. آدرس دفتر GIZ کابل، سرک ۵ تايمنی خانه نمبر ۱۰ 

میباشد. اشتراک در داوطلبی بايد نماينگر تجربه و کارهای گذشته اين شرکت باشد.
 )Shortlist( بايد حداقل معیارهای و شرايط به منظورکوتاه فهرست شرکتهای دوطلب و عالقمند 

شدن را در نظر داشته باشند.
• بايد شرکت ثبت اداره تنظیم خدمات مخابراتی ATRA و يا جواز خدمات انترنتی را از اداره نامبرده 

داشته باشد.
 Reference Letter حداقل پنج سال تجربه در عرصه عرضه خدمات انترنتی داشته و نیز نامه سفارشی يا •

از يکی از دفاتر خارجی و يا پروژه های مشابه را داشته باشد.
• شرکت متذکره بايد دارنده TIN باشد و سند ثبت شده در اين رابطه و همچنین شفافیت مالی با 

دولت افغانستان را فراهم نمايد.

در پوش سند متذکره بايد شخص و آدرس که در باال ذکر شده است تحرير گردد. و اين متن نیز در 
پوش ذکر شود:

 "EXPRESSION OF INTEREST FORInternet Service provision for GIZ Afghanistan"
اشتراک در پروسه دواطلبی بايد از طريق ايمیل ثبت شده و يا به دست فرستاده شود.

ACKU



زنگ اول


بى وزير ماندن وزارت دفاع مشكل جدى است. اين 
وزارت  سلسله مراتب  و  ادارى  انسجام  وضعيت 
از  فرماندهان  است.  ساخته  آسيب پذير  را  دفاع 
سرپرست  ندارند.  حرف شنوى  مافوق  آمران 
وزارت دفاع ديگر اتوريته الزم را براى اداره و امر 
اردوها هم در مورد  فرماندهان قول  ندارد.  نهى  و 
بقاى شان اطمينان الزم ندارند. آنان نمى دانند كه در 
نوع جابه جايى هايى  صورت آمدن وزير جديد، چه 
از  كه  مثبتى  كار  تنها  مدت  اين  در  اعمال مى شود. 
بازنشسته شدن رييسان و  وزارت دفاع ديده شد، 
بر  عالوه  آدم ها  اين  بود.  سال خورده  جنرال هاى 
اين كه ضريب بازدهى كار را كم كرده بودند، مانع 

رشد افسران جوان بودند. 
به ويژه  جوان  افسران  كه  است  ضرورى  و  الزم 
نبرد  ميدان  در  خطرناك  جاهاى  در  كه  افسرانى 
خدمت مى كنند، مدارج ترفيع را طى كنند و پله هاى 
ترقى  و  تقاعد  ترفيع،  نظام  اگر  بپيمايند.  را  ترقى 
به گونه اى منطقى و عادالنه تنظيم و عملى نشود، كل 
بازنشستگى  از  ارتش دچار آشفتگى مى شود. غير 
ديگرى  توجه  درخور  كار  سال خورده،  جنرال هاى 
نظام  البته  است.  نشده  انجام  وزارت  اين  در 
مشكالت  هم  وزارت  اين  در  اكماالت  و  خريدارى 
خودش را داشت. رييس جمهور فساد مالى كالن در 
اين وزارت خانه را به اطالع مردم افغانستان رساند 
و ظاهرا اين مشكل حاال حل شده است. الزم است 
خزانه  به  وزارت،  اين  رفته  غارت  به  پول هاى  تا 
و  متحرك  وقتى  دفاع  وزارت  اما  برگردد.  حكومت 
شود.  وزير  صاحب  وزارت  اين  كه  مى شود  فعال 
كسى بايد به اين سمت معرفى شود كه توانايى هاى 
الزم مديريتى و نظامى داشته باشد. در اين شرايط 
حساس بايد كسى وزارت دفاع را رهبرى كند كه با 
بحران و مديريت بحران آشنا باشد. هم چنان نامزد 
وزارت دفاع بايد واقعيت هاى ميدان نبرد را بداند و 
بر آنچه كه در اين سيزده سال در ميدان نبرد گذشته 
است، اشراف اطالعاتى داشته باشد. كسى كه سال ها 
از ميدان نبرد دور بوده، توان مديريت وزارت دفاع 

را ندارد. 
ضد  بر  جنگ  با  بايد  هم چنان  دفاع  وزارت  نامزد 
اكادميك داشته باشد. واقعيت  شورشگرى آشنايى 
اين است كه سران حكومت وحدت ملى با قحط الرجال 
زيادى  شايسته  افراد  و  اشخاص  نيستند،  مواجه 
هستند كه مى توانند از عهده ى اين وظيفه برآيند، اما 
طورى كه ديده مى شود تا حال اراده الزم سياسى 
به وجود  دفاع  وزارت  خالى  جاى  كردن  پر  براى 
نيامده است. سران حكومت وحدت ملى بايد بيشتر 
از اين اجازه ندهند كه وزارت دفاع در مشكل باشد. 
هرچه زودتر بايد به اين وزارت يك وزير پيدا كنند. 
اختالف هاى  مى توانند  ملى  وحدت  حكومت  سران 
سياسى را در عرصه ديگر پى گيرى كنند، اما وزارت 

دفاع بايد هرچه زودتر مشكلش حل شود. 
پولدار  تروريستى  شبكه  ده ها  با  جنگ  حال  در  ما 
هستيم. دسته هاى تروريستى و شورشى در بيشتر 
واليات كشور فعال اند. اين جنگ به مديريت مبتكرانه 
نباشد،  وزرا  هيات  در  دفاع  وزير  اگر  دارد.  نياز 
مديريت جنگ با مشكل مواجه مى شود. هيچ توجيه 
عقالنى براى بى وزير بودن وزارت دفاع ديگر وجود 
ندارد. اگر سران حكومت وحدت ملى استداللى در 
دارند،  دفاع  وزارت  در  وزير  نبود  موثريت  مورد 
لطف كنند آن را با افكار عمومى در ميان بگذارند تا 
خيال همه راحت شود. در غير آن بايد هرچه زودتر 

وزير دفاع معرفى شود. 
ديگر  پارلمان  است.  مشخص  هم  پارلمان  موضع 
مشكلى براى حكومت خلق نمى كند. هر كسى را كه 
از  ترديد  بدون  كند،  معرفى  رياست جمهورى  دفتر 
پارلمان راى مى آورد. بنابراين هيچ نگرانى از ناحيه 
بايد  حكومت  سران  صرف  ندارد.  وجود  پارلمان 
همت كنند، و وزيرى براى وزارت دفاع معرفى كنند 

تا اين وزارت از بالتكليفى نجات يابد. 

چرا وزارت دفاع بدون وزير است؟
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شمارى از اعضاى مجلس نمايندگان از معرفى 
نشدن نامزد وزير دفاع براى گرفتن راى اعتماد 
به مجلس انتقاد كرده، تاكيد مى كنند كه نبود 
وزير دفاع باعث ضعيت شدن روحيه سربازان 

ارتش در نبرد با دهشت افگنان خواهد شد.
معرفى  مورد  در  گوناگونى  شايعات  آن كه  با 
برخى شخصيت ها به عنوان نامزد وزارت دفاع 
تاكنون  به گونه ى رسمى  اما  مطرح شده است 
نامزد وزارت دفاع از سوى رياست جمهورى 

به مجلس نمايندگان مشخص نشده است.
مجلس  در  كنر  نماينده ى  شاهد،  شهزاده 
عمومى  نشست  در  شنبه  روز  به  نمايندگان 
ارتش  سربازان  كه  گفت  نمايندگان  مجلس 
دولت  مسلح  مخالفان  با  نبرد  در  كه  درحالى 
اما سرنوشت وزير دفاع كه رهبرى  قرار دارد 
نبردها را به عهده داشته باشد، مشخص نيست.

شاهد افزود: «وقتى وزير جنگ يا دفاع نباشد، 
روحيه سربازان ضعيف خواهد بود.»

گمان  كه  افرادى  از  برخى  به  اشاره  با  شاهد 
مى رفت رييس جمهور و رييس اجراييه براى 
توافق  آن ها  روى  دفاع  وزارت  پست  احراز 
از  حكومت  رهبر  دو  كه  داشت  بيان  كنند، 
پيش بينى  دفاع  وزارت  براى  كه  نامزد هايى 

مى شد، پشتيبانى الزم نكرده اند.
اهللا گل مجاهد، نماينده ى مردم كابل در مجلس 
نمايندگان نيز درحالى كه معرفى نامزد وزارت 
گفتگوهاى  به  را  نمايندگان  مجلس  به  دفاع 
صلح حكومت پيوند مى دهد اما تاكيد مى كند 
نخواهد  امروز  از  بدتر  افغانستان  وضعيت  كه 

شد.
بيش  افغانستان طى  مجاهد مى گويد كه مردم 
از 35 سال شاهد جنگ در كشور شان بوده اند 
تاثير  بر روحيه مردم  ادامه ى چنين وضعيت  و 

نمى گذارد.
اما تاكيد مى كند كه رييس  اين عضو مجلس 
جلو  دفاع  وزارت  نامزد  معرفى  با  جمهور 

ادامه ى نا امنى ها در كشور را بگيرد.
نامزد  جمهور  رييس  «بايد  افزود:  مجاهد 
وزارت دفاع را معرفى كند. چون در كشورى 
كه  نيست  شكى  باشد،  نداشته  دفاع  وزير  كه 

وضعيت امنيتى آن هم خوب نخواهد بود.»
باوجود  است  باور  اين  به  مجلس  عضو  اين 
گرفتن  دست  به  توان  ديگر  طالبان  ناامنى ها، 

اداره  واليات كشور را نخواهد داشت.
رييس  ابراهيمى،  عبدالرووف  اين حال،  با 
روزى  هيچ  كه  مى گويد  نمايندگان  مجلس 
وزارت  نامزد  معرفى  آن ها خواهان  نيست كه 

دفاع از سوى رييس جمهور نشده باشند.
ناامنى ها  وجود  با  مى گويد  ابراهيمى، 
با  سربازان ارتش و پوليس در مبارزه هاى شان 
مردم  نصيب  را  دست آوردهايى  تروريستان، 

افغانستان كرده اند.
به گفته ى ابراهيمى، دشوارى هاى امنيتى ناشى 
كشور  امنيتى  نهادهاى  در  مديريتى  ضعف  از 
آماده  افغانستان  سربازان  كه  درحالى  بوده 

هرگونه مبارزه با دهشت افگنان مى باشند.
رهبران حكومت  از  نمايندگان  مجلس  رييس 
وحدت ملى خواست تا نامزد وزارت دفاع را 
براى گرفتن راى اعتماد به اين مجلس معرفى 

كنند.
اين گفته ها در حالى بيان مى شود كه مسووالن 
نامزد  معرفى  كه  بودند  گفته  اجراييه  رياست 
درستيز  لوى  شدن  مشخص  به  دفاع  وزارت 

وزارت دفاع مشروط شده است.

138 شورشى در عمليات هاى نظامى كشته شدند

رييس جمهور غنى: 

آزادى بيان يكى از ارزش هاى مهم جامعه است

نمايندگان مجلس: 
نامزد وزارت دفاع معرفى شود

نتيجه  در  كابل:  8صبح، 
پاكسازى  مشترك  عمليات هاى 
جريان  در  كشور  امنيتى  نيروهاى 
از  تن  روز گذشته، 138  شبانه  يك 
شورشيان مسلح مخالف دولت كشته 

شدند.
اعالميه اى  در  داخله  امور  وزارت 
مى گويد اين عمليات ها كه به منظور 
مردم»  دشمنان  نابودى  و  «سركوب 
كندز،  واليت هاى  مربوطات  در 
قندهار،  سرپل،  بدخشان،  فارياب، 
پكتيكا،  غزنى،  ارزگان،  زابل، 
ننگرهار و غور راه اندازى شده بود، 
تن  و7  زخمى  شورشى   83 آن  در 
امنيتى  نيروهاى  سوى  از  ديگر شان 

بازداشت شدند. 
وزارت داخله مى افزايد كه بيشترين 
تلفات به دشمن در واليت غور وارد 

گرديده است.

8صبح، كابل: محمد اشرف غنى 
ديدار  در  كشور،  جمهور  رييس 
و  اطالعات  وزارت  مسووالن  با 
بيان  فرهنگ گفته است كه آزادى 
يكى از ارزش هاى مهم جامعه است. 
دفتر  توسط  كه  اعالميه اى  براساس 
در  شده،  منتشر  جمهورى  رياست 
وزير  جهانى  عبدالبارى  ديدار  اين 
اطالعات و فرهنگ برنامه صد روز 

جنگ  مقدارى  عمليات ها  اين  در 
عراده   55 و  سنگين  و  سبك  افزار 
نيروهاى  به دست  نيز  سايكل  موتر 

امنيتى كشور افتاده است.
از  شمارى  در  حاضر  حال  در 
واليت هاى كشور عمليات پاكسازى 
شدت  به  دشمن  سركوب  هدف  به 

جريان دارد.

نخست اين وزارت را در زمينه هاى 
رشد و ارتقاى فرهنگ و هنر، موزيم 
ملى، آبادات تاريخى، آرشيف ملى، 
كتابخانه  افغان فلم،  نندارى،  كابل 
بيهقى،  انتشارات  رسانه ها،  عامه، 
و  توريزم  موسيقى،  آزادى،  مطابع 

جوانان نيز ارايه كرده است.
استماع  از  پس  غنى  جمهور  رييس 
وزارت  نخست  روز  صد  برنامه 

نيروهاى پوليس ملى  از سوى ديگر 
هفت  از  روز گذشته  شبانه  در يك 
مربوطات  در  ماين  انفجار  رويداد 
قندهار  و  بغالن  واليت هاى 

جلوگيرى كرده اند.
سوى  از  تازگى  به  ماين ها  اين 
اهداف  خاطر  به  مردم»  «دشمنان 

تروريستى جاسازى شده بود.

اطالعات و فرهنگ گفته كه كار در 
عرصه فرهنگ يكى از اولويت هاى 
زمينه  اين  در  بايد  و  است  دولت 
توجه و دقت بيشتر صورت گرفته و 
ساختار وزارت اطالعات و فرهنگ 
بر اساس نيازمندى هاى امروزى عيار 

شود.
بايد   رييس جمهور تاكيد كرده كه 
حل  چگونگى  و  رسانه ها  با  كار 
مشكالت آنان در صدر امور دولت 

قرار داشته باشد.
بيان  آزادى  غنى،  جمهور  رييس 
جامعه  مهم  ارزش هاى  از  يكى  را 
خوانده و بر حمايت از آزادى بيان 
تاكيد  اطالعات  به  دسترسى  حق  و 

كرده است.
كه  گفته  جمهور  رييس  هم چنين 
كارهاى  بايد  توريزم  صنعت  روى 

بيشترى صورت گيرد.

آغاز گفتگوهاى استراتژيك ميان افغانستان و ايران

مطالعات  انستيتوت  كابل:  8صبح، 
استراتژيك افغانستان همراه با مركز 
جمهورى  استراتژيك  تحقيقات 
گفتگوهاى  روند  ايران،  اسالمى 
استراتژيك ميان افغانستان و ايران را 

آغاز كرده اند.
صفحه  در  كه  خبرى  براساس 
انستيتوت مطالعات  فيسبوك  رسمى 
شده،  منتشر  افغانستان  استراتژيك 
روزهاى  در  گفتگوها  اين  اول  دور 
يكشنبه و دوشنبه هفته گذشته،20 و 
21 ثور، در تهران برگزار شد. هيات 
ده نفره افغانستان توسط داكتر رنگين 
مشورتى  بورد  رييس  سپنتا  دادفر 
استراتژيك  مطالعات  انستيتوت 

ده  هيات  مى شد.  رهبرى  افغانستان 
متشكل  افغانستان  عالى رتبه  و  نفره 
انستيتوت  ارشد  پژوهشگران  از 
افغانستان،  استراتژيك  مطالعات 
ارشد  نمايندگان  پارلمان،  اعضاى 
دولت، دانشگاهيان و روزنامه نگاران 

بودند. 
واليتى  داكتر  توسط  ايرانى  هيات 
استراتژيك  تحقيقات  مركز  رييس 
و  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
مشاور رهبر ايران سرپرستى مى شد. 

در دور اول اين گفتگوها به مسايلى 
نگرانى هاى  و  منافع  با  رابطه  در 
مشترك از جمله سياسى، اقتصادى، 
امنيتى، امور منطقه اى و همكارى هاى 

فرهنگى ميان دو كشور پرداخته شد. 
عالى  رتبه  مقامات  با  افغانستان  هيات 
ايرانى در شهر مشهد و تهران ديدار 

و گفتگو داشته اند.
جريان  در  گفتگوها  اين  دوم  دور   
كابل  در  خورشيدى  جارى  سال 
مطالعات  انستيتوت  ميزبانى  به  و 
استراتژيك افغانستان برگزار خواهد 

شد.
استراتژيك  تحقيقات  مركز 
از  بخشى  ايران  اسالمى  جمهورى 
مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران 

مى باشد.

 قدرت اهللا جاويد

ACKU
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 دکتور سید مخدوم رهین   

 ظفرشاه رویی

وزیر خارجه:

پس از 2016، ماموریت مشارکت  پایدار 
آغاز می شود

کس نیاموخت علم تیر از من
که مرا عاقبت نشانه نکرد

آیین مروت را از یاد مبرید

پس  که  می گوید  خارجه،  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
ناتو  عضو  کشورهای  قاطع«  »حمایت  ماموریت  ختم  از 
سازمان  این  میالدی،   2016 سال  اخیر  در  افغانستان  در 
ماموریت جدیدی را تحت نام »مشارکت  پایدار ارتقایافته« 

کشور آغاز می کند. در 
خارجه  وزرای  نشست  از  برگشت  از  پس  که  ربانی  آقای 
کشورهای عضو ناتو در آنتالیای ترکیه، روز شنبه، 26 ثور، به 
کشورهای  که  کابل معلومات می داد، افزود  خبرنگاران در 
تالش های  و  جدید  تهدیدهای  افزایش   پی   در  ناتو  عضو 
ماموریت خود  به  که  گرفته اند  افغانستان، تصمیم  دولت 

پس از سال 2016 میالدی نیز در افغانستان ادامه بدهند.
در  ناتو،  سازمان  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس  این،  از  پیش 
کشورهای عضو این سازمان در ترکیه  نشست وزرای خارجه 
ماموریت  از ختم  تا پس  کرده اند  توافق  آنان  که  بود  گفته 
ادامه  افغانستان  ماموریت خود در  به  ناتو  قاطع،  حمایت 

بدهد.
انتقال  از  پس  بین المللی  نیروهای  نظامی  ماموریت 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی داخلی در پایان 
یافتن  پایان  از  پس  نیروها  این  یافت.  خاتمه   2014 سال 
حمایت  ماموریت  افغانستان،  در  نظامی شان  ماموریت 
کردند. در ماموریت حمایت قاطع، نیروهای  قاطع را آغاز 
داخلی،  امنیتی  نیروهای  به  کشور  در  مستقر  بین المللی 
مشوره و آموزش می دهند. این ماموریت قرار است در اخیر 

ذیل  8صبح  گرامی  روزنامه  ثور  پانزده  سه شنبه  شماره  در 
صدیق اهلل  آقای  است«  سرخ  خط  بیان  »آزادی  عنوان 
رهین  کتر  دا وزارت  دوره  دو  »در  که  نگاشته اند  توحیدی 
و  مطبوعات  تاریخ  در  که  بود  گوارای  نا و  تلخ  روزهای 
ممکن  آیا  اوال  است.«  رسیده  ثبت  به  کشور  رسانه های 
کشور بدانیم  که آزادی بیان را بزرگ ترین دست آورد  است 
نادیده  آن  در  را  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نقش  ولی 

بگیریم؟
وزارت  این  مامور  خود  شما  توحیدی  آقای  آن که  دیگر 
آزادی  که درفش  کشور  آیا نخستین فردی در این  بودید، 
آیا قانون  نبودم؟  افراشت من  بر  را سیزده سال پیش  بیان 
بود،  بیان  آزادی  پیش آهنگ  که  را  همگانی  رسانه های 
مدت ها  یعنی  وزارتم  هفته  اولین  در  بن  اجالس  از  پس 
قانون  تدوین  کمیسیون  تعیین  از  صحبتی  آن که  از  پیش 
ماه  و در دومین  آید، روی دست نگرفتم  میان  به  اساسی 
اولین  همان  در  و  نساختم  نافذ  را  آن  حکومت  تاسیس 
خبرنگار  جوانان  به  رسانه ها  قانون  انفاذ  اعالم  جلسه 
در  رسانه  تاسیس  برای  را  شرایط  آسان ترین  که  نگفتم 
گنجانیده ام تا جوانان ما به آسانی بتوانند در عرصه  قانون 
کنند؟ آیا در  اطالع رسانی و تاسیس رسانه بال و پر افشانی 
که من تخته مشق شما هستم، انتقاد  همان جلسه نگفتم 
وزیری  اولین  من  آیا  کنید؟  تمرین  من  روی  را  اعتراض  و 
که  که برای دفاع از حق ژورنالیستی  کشور نبودم  در این 
مورد  صد  و  رفتم؟  محکمه  به  شود  اعدام  باید  می گفتند 

دیگر.
که در آژانس باختر مامور  آقای توحیدی! شما پیش از آن 
که در همه  کارم  وزارت اطالعات و فرهنگ شوید و از آغاز 
سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته هایم و هم در عمل، پیهم 
کید  بر اهمیت آزادی بیان و مخالفت با هرگونه سانسور تا
می داشتم، نامی از آزادی بیان و ارزش های بسته به آن را 
به  که تحصیالت تان خالصه می شد  بودید؟ شما  شنیده 
چندصباحی درس خواندن در یک مدرسه دینی، پیش از 
آن که بامن از طریق وظیفه در این وزارت آشنا شوید، یک 
گر  بار هم از آزادی بیان با زبان و یا با قلم نام برده بودید؟ ا
کجا بوده؟ شما به حکم وظیفه تان در همه  برده بودید در 
مواد  توضیح  ژورنالیزم،  به  مربوط  سیمینار های  و  محافل 

سال 2016 میالدی به پایان برسد.
خود  دیروزی  خبری  کنفرانس  در  ربانی  صالح الدین 
کنون جزییات ماموریت جدید نیروهای ناتو در  که تا گفت 
گفت  افغانستان پس از سال 2016 مشخص نشده است. او 
وزرای  نشست های  در  است  قرار  ماموریت  این  جزییات 
نشست  و  امسال  تابستان  در  ناتو  عضو  کشورهای  دفاع 
امور  وزیر  آینده مشخص شود.  این سازمان در سال  سران 
خارجه افغانستان با حمایت از فیصله اخیر وزرای خارجه 

بیان  آزادی  تاریخچه  شرح  همگانی،  رسانه های  قانون 
در  روشنفکران  آزادی خواهانه  پیکارهای  شرح  غرب،  در 
که بیان می داشتم همه  را  افغانستان و ده ها مطلب دیگر 
گوش تان می رسید. من  بار اول به  برایتان تازگی داشت و 
کرسی در  گرفتم و رشدتان دادم و تا باالترین  دست شما را 
که ریاست عمومی آژانس باختر بود، رسانیدم. از  این پهنه 
همان طریق با خبرنگاران داخلی و خارجی آشنا شدید. 
و  قانون  مواد  با  آموختید،  را  کردن  مصاحبه  رسم  و  راه 

»با  گفت:  ترکیه،  آنتالیای  ناتو در نشست  کشورهای عضو 
توجه به مثبت ارزیابی شدن ماموریت حمایت قاطع ناتو 
از  ناتو پس  ارتقایافته«  پایدار  به »مشارکت  افغانستان،  در 
یک  این  گرفت.  صورت  تعهد  افغانستان  به   2016 سال 
ماه  چند  تا  بود.  افغانستان  برای  خوب  بسیار  دست آورد 
با  ماه اخیر  اما در چند  نبود،  پایدار مطرح  قبل، مشارکت 
هم چنین  و  منطقه  و  افغانستان  خاص  وضعیت  به  توجه 
این  در  و  داد  نتیجه  ما  تالش های  نوظهور،  تهدیدهای 

برکت  به  که  حاال  رسانیدید.  بهم  آشنایی  قانون  تعدیل 
رسیده اید،  نان  و  نام  به  بحمداهلل  آموزه ها  آن  و  روزها  آن 
مروت  آیین  که  نگهدارید  را  آموزه ها  آن  و  روز ها  آن  پاس 
گوار«  نا و  »تلخ  که  را  روز هایی  آن  می کند.  حکم  چنین 
را  بیان  آزادی  که  بود  افتخاری  قابل  روزهای  خواندید، 
کرد. برعکس ادعای شما،  به سوی نهادینه شدن هدایت 
در دو دوره وزارت من هیچ گونه سانسوری وجود نداشت. 
و  نیامد  پیش  مورد  هیچ  در  بیان  آزادی  برای  محدودیت 

همکاری هایش  ادامه ی  به  ناتو  اولین بار  برای  نشست 
پایدار  از سال 2016 در چارچوب ماموریت مشارکت  پس 

کرد.«  کید  ارتقایافته تا
در  ناتو  نیروهای  است  قرار  که  افزود  خارجه  امور  وزیر 
کنار  در  ارتقایافته«،  پایدار  »مشارکت  ماموریت  جریان 
آموزش های  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  به  مشوره دهی 
گفت:  »پیشرفته« را نیز به پیش ببرند. صالح الدین ربانی 
»ناتو در ماموریت حمایت قاطع به مشوره دهی، همکاری و 
آموزش های عادی تعهد داشت، اما در ماموریت مشارکت 
مشوره دهی،  کنار  در  ناتو  تعهدات  ارتقایافته  پایدار 
و  امنیتی  نیروهای  برای  راهنمایی  و  پیشرفته   آموزش های 

دفاعی را نیز شامل می شود.«
در  افغانستان  دولت  هیات  که  گفت  خارجه  امور  وزیر 
از  ترکیه،  در  ناتو  عضو  کشورهای  خارجه  وزرای  نشست 
شرکت کنندگان این نشست خواسته تا در جریان ماموریت 
»مشارکت پایدار ارتقایافته« روی آموزش و تقویت نیروهای 
گفته ی  به  باشند.  داشته  بیشتری  تمرکز  هوایی  و  ویژه 
افغانستان  دولت  درخواست  این  ربانی،  صالح الدین 
کلی و در پرنسیپ« مورد قبول شرکت کنندگان  »به صورت  
جزییات  که  کرد  کید  تا وی  شد.  واقع  نشست  این 
چگونگی آموزش نیروهای ویژه و هوایی افغانستان توسط 
نیروهای ناتو، در نشست سال آینده سران این سازمان در 

ورسای پولند مشخص خواهد شد.
خارجه  وزرای  نشست  در  که  می افزاید  خارجه  امور  وزیر 
مالی  کمک های  روی  ترکیه،  در  ناتو  عضو  کشورهای 
سازمان ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2016 
کمک در  میالدی نیز بحث شده است اما جزییات این 
نشست سال آینده سران این سازمان مشخص خواهد شد. 
خارجه  وزرای  که  می گوید  افغانستان  خارجه  امور  وزیر 
در  خود  گذشته  هفته  نشست  در  ناتو  عضو  کشورهای 
با به عهده  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از شجاعت  ترکیه، 
که این  کرده و افزوده  گرفتن مسوولیت های امنیتی ستایش 
چالش های  بر  افغانستان  دولت  با  همکاری  در  سازمان 

کشور فایق خواهد آمد. موجود در این 
در  ناتو  سرباز  هزار  دوازده  به  نزدیک  حال  حاضر  در 
امریکایی  نیروها  این  کثریت  ا دارند.  حضور  افغانستان 
که شامل مشوره دهی  را  ماموریت حمایت قاطع  و  هستند 
و آموزش نیروهای امنیتی داخلی می شود به پیش می برند.

هیچ خبرنگاری محکوم نشد. ما صد ها قضیه حاد مربوط 
بار ها  کردیم.  حل  صمیمیت  فضای  در  را  خبرنگاران  به 
شکایت  او  از  که  ژورنالیستی  از  نمایندگی  به  شخصا  من 
بدون  را  و قضیه  کیان معذرت خواسته ام  از شا بود،  شده 
کرده ام.  آید فیصله  ژورنالیست پیش  برای  آن که مشکلی 
کار را به  که انعطاف ناپذیری هر دو جانب  حتا در مواردی 
کی و شخص  کشانیده، باز هم من با شخص شا سارنوالی 
ژورنالیست  آن که  بدون  و  می کردم  صحبت  لوی سارنوال 

گشوده می شد. حتا مطلع شود، راهی برای حل مشکل او 
تلویزیونی  صحبت  یک  در  که  شنیدم  توحیدی!  آقای 
»وزیر  مرا  دولتی  تلویزیون  رادیو  استقالل  با  ارتباط  در 
که  می دانستید  خوب  صورتی که  در  خواندید،  نابکار« 
طرح استقالل رادیو تلویزیون و آژانس باختر ابتکار من بود 
نکرده  مطرح  را  آن  هیچ کس  کشور  این  در  من  از  پیش  و 
بود. این »وزیر نابکار« استقالل هر دو را در قانون رسانه ها 
نشرات  کمیسیون  تاسیس  از  قبل  سال  هفت  و  گنجانید 
مطبوعات،  و  آن  کارمندان  محضر  در  تلویزیون  رادیو 
که برای  کامل آن را اعالم داشت. سه سال بعد  استقالل 
وزارت  به  دوباره  تلویزیون  رادیو  آمدم،  وزارت  به  بار دوم 
آن  کامل  استقالل  از  نیز  قانون  متن  در  و  بود  شده  ملحق 
خبری نبود و هنوز هم در قالب حکومت قرار داشت. این 
آن در محدوده حکومت مطابق  استقالل  تامین  برای  بار 
گرفت.  کار طی چند مرحله صورت  به حکم قانون، این 
را  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست های  والیات  در  نخست 
در  بازداشتم.  تلویزیون  رادیو  نشرات  امور  در  دخالت  از 
تلویزیون  رادیو  مالی  و  اقتصادی  استقالل  دوم،  مرحله 
صالحیت  کارمندان  تقرر  در  سوم  مرحله  در  شد.  تامین 
دخالت  چارم  مرحله  در  کردم.  تفویض  خودشان  به  را 
کتبا  کامال از میان بردم و  وزارت را در امور رادیو تلویزیون 
کردم.  از مقام ریاست جمهوری استقالل آن را در خواست 
که در دوران خدمت ده ساله ام در آن  شما خود می دیدید 
را و  را، نه جمعه  روز  نه  و  را می شناختم  وزارت، نه شب 
نه شنبه را. خداوند بر اثر آن همه تالش ها و تپش ها توفیق 
که  یابیم  دست  بزرگی  دست آورد های  به  که  کرد  عنایت 
کشور خواهد  مسلما ثبت تاریخ فرهنگ و مطبوعات این 

شد.

جوابیه
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کنترول ندارد.  می شنوند، اما اسالم آباد بر آنان 
تی خوانده  کستانی چنین جمال نگارنده در چند روزنامه پا
کستانی از  که این روزنامه نگاران پا است، اما روشن نیست 
باوری  چنین  غنی  رییس جمهور  که  کرده اند  کشف  کجا 
چگونگی  مورد  در  اظهارنظر  از  حال  تا  غنی  آقای  دارد. 
وجود  با  اما  است.  کرده  امتناع  طالبان،  و  کستان  پا روابط 
تمام این بحث ها، یک نکته روشن است و آن این که ارتش 
سران  دارد.  را  افغان  طالبان  بر  فشار  اعمال  توان  کستان  پا

کستان زندگی می کنند.  طالبان افغان در شهرهای بزرگ پا
که این رهبران در شهرهای  کستانی اذعان دارند  رسانه های پا
ملکیت  و  کالن  تجارت های  مجلل،  خانه های  کستان،  پا
این ها  و دانشگاه می روند.  به مکتب  فرزندان شان  و  دارند 
از  بسیاری  ادعای  باشد. هم چنان  فشار  ابزار  همه می تواند 
که مالعمر تحت نظارت  کستانی این است  روزنامه نگاران پا
گر ارتش  کستان است. ا جدی سازمان استخبارات نظامی  پا
ندارند  چاره ای  افغان  طالبان  بگیرد،  کار  زور  از  کستان  پا
احمد  ارزیابی  دهند.  تن  حامیان شان  خواست های  به  تا 
کستان هم  کارشناس شناخته شده ی امور طالبان در پا رشید، 
کستان می خواهد تا اسالم آباد بر  کابل هم از پا همین است. 
که تا حال  کند. اما به نظر می رسد  رهبران طالبان، فشار وارد 

بر طالبان  برای اعمال فشار جدی  اراده ای  کستان  پا ارتش 
ندارد. 

که طالبان با خیال راحت عملیات های  به همین دلیل است 
جبهه ای را به راه انداخته اند و می خواهند در صورت رفتن 
کره، بیشترین امتیاز را به دست بیاورند. با وجود  به میز مذا
کابل- اسالم آباد  همه این واقعیت ها، هنوز ماه عسل روابط 
در دوره رییس جمهور غنی به پایان نرسیده است. برخی از 
کستان  پا نخست وزیر  اخیر  سفر  در  که  گفته اند  گاه  آ منابع 
که  است  داده  وعده  کستان  پا جانب  دیگر  بار  کابل،  به 
بیاورد.  کره  مذا میز  روی  را  طالبان  سران  می کند  تالش 
سازمان  رییس  که  است  این  هم  تاییدناشده  خبر  یک 
برای  است،  خواسته  کابل  از  کستان  نظامی  پا استخبارات 
رسمی   پاسپورت های  طالبان،  سران  از  تن  یک صدوهفتاد 
کنند و در  کستان سفر  کند تا آنان بتوانند به خارج از پا صادر 

کنند.  کرات احتمالی شرکت  مذا
هم  کشور  ملی  امنیت  سازمان  پیشین  رییس  صالح،  امراهلل 
نیست  روشن  است.  کرده  تایید  را  خبر  این  گفتگویی  در 
کابل این درخواست را پذیرفته است یا نه، اما مقام های  که 
که بیرون شدن نام های  حکومت از دیرباز به این باور بودند 
امنیت  شورای  سیاه  فهرست  از  طالبان،  سران  از  برخی 
از  است.  مفید  صلح  تالش های  برای  متحد،  ملل  سازمان 
یک طرفه  هم  باز  صلح  تالش های  که  برمی آید  خبرها  این 
کابل امتیاز می دهد ولی جانب طالبان، تا حال هیچ  است. 

نرمشی نشان نداده اند. 

و  نظامی   سران  با  غنی  رییس جمهور  اخیر  کرات  مذا از 
کرده است.  کستان، خبرهای مهمی به بیرون درز  سیاسی پا
کرات،  مذا این  در  که  می دهند  خبر  گاه  آ منابع  از  برخی 
خلف  به  را  کستانی  پا جنرال های  غنی  رییس جمهور 
کره  مذا میز  پای  به  طالبان  رهبران  کشاندن  مورد  در  وعده 
به  کرات  مذا این  در  افغانستان  جانب  است.  کرده  متهم 
کابل  که به رغم تالش های جدی  گفته است  کستانی ها  پا
کستانی  پا کشور، جنرال های  برای بهبود مناسبات میان دو 
کره،  به وعده شان مبنی بر آوردن سران طالبان به پای میز مذا

عمل نکرده است. 
اصلی  علت  که  گفته اند  پاسخ  در  کستانی  پا جنرال های 
کرات صلح، رسانه ای سازی و عده  جنرال های  تاخیر در مذا
از ماه مارچ سال جاری  کابل بود. پیش  کستانی از سوی  پا
در  رییس جمهوری  نزدیکان  از  نقل   به  خبرهایی  میالدی، 
جنرال های  آن،  مبنای  بر  که  شد  منتشر  جهانی  رسانه های 
کره  مذا میز  پای  به  را  طالبان  سران  مارچ  آخر  تا  کستانی  پا
سبب  تعهد،  این  شدن  رسانه ای  ظاهرا  می کنند.  حاضر 
گاه می گویند  کستانی ها شده است. برخی از منابع آ رنجش پا
به  کستانی  پا نظامیان  کابل،  به  نوازشریف  اخیر  سفر  در  که 
کابل وعده قبلی آنان را  گر  که ا گفته اند  رییس جمهور غنی 

کستان، در  رسانه ای نمی کرد، سازمان استخبارات نظامی  پا
کره موفق می شد.  کشاندن پای طالبان به میز مذا

کستانی هم  احمد رشید، روزنامه نگار و تحلیلگر معروف پا
که منابعی به او از درون  گفته است  در آخرین مصاحبه خود 
که رسانه ای شدن وعده  های قبلی  گفته اند  کستان  ارتش پا
کرد  کمی  پیچیده  را  وضعیت  کابل،  سوی  از  کستانی ها  پا
کره  و رهبران طالبان حاضر نشدند تا آخر مارچ پای میز مذا
می یافت،  تحقق  وعده  این  گر  ا رشید،  آقای  به گفته  بروند. 
که رهبران طالبان، عروسک های  این امر به اثبات می رسید 

کستان اند.  خیمه شب بازی پا
را  موضوع  این  است.  آشکار  کستان  پا به  طالبان  وابستگی 
پیشین  سران  نه  و  می کنند  انکار  کستانی  پا جنرال های  نه 
طالبان. اخیرا مال عبدالسالم ضعیف، سفیر پیشین طالبان 
که طالبان،  کرده است  گفتگویی اذعان  در اسالم آباد، در 
کستان  پا از  افغانستان  در  جنگ  آتش  کردن  گرم  برای 
که  است  گفته  ادامه  در  ضعیف  آقای  گرفته اند.  کمک 
را  طالبان  کشور،  این  کستان،  پا از  کمک  دریافت  رغم  به 
کرده نمی تواند. در این میان، نظر رییس جمهور غنی  کنترول 
باور  این  به  کرزی  رییس جمهور  نیست.  روشن  درستی  به 
کرزی بارها  کنترول می کند. حامد  کستان طالبان را  که پا بود 
کرده بود. اما رییس جمهور غنی  این باورش را علنی اعالم 
برخی  است.  نگفته  سخن  روشنی  به  مورد  این  در  حال  تا 
رییس جمهور  که  می کنند  ادعا  کستانی  پا روزنامه نگاران  از 
را  کستان  پا که طالبان حرف  این عقیده است  به  غنی هم 

 بیژن

 حکیمی

صدور 170 پاسپورت
برای سران طالبان

طالبان تلفات سنگینی 
متحمل شده اند

که در حال حاضر 120 عملیات  وزارت داخله می گوید 
اردو و پولیس علیه طالبان در والیات مختلف ادامه 
تلفات  عملیات ها،  این  نتیجه  در  طالبان  و  دارد 
که طالبان در  سنگینی داده اند. این وزارت می گوید 
امنیتی  نیروهای  توسط  کنند،  بلند  سر  که  جایی  هر 
که  کرد  کید  تا وزارت  این  شد.  خواهند  سرکوب 
کنند  تصرف  را  ولسوالی ای  هیچ  نمی توانند  طالبان 
جایی  هر  در  تا  دارند  جدی  عزم  امنیتی  نیروهای  و 

کنند. ضربات سختی بر طالبان وارد 
گذشته  هفته  یک  در  داخله،  وزارت  آمار  براساس 
کشته شده و 160 تن  372 تن از جنگجویان طالبان 
وزارت  این  در  مقام ها  برداشته اند.  زخم  دیگرشان 
جنگ ها  این  در  نیز  امنیتی  نیروهای  که  می گویند 
متحمل تلفاتی شده ولی تلفات این نیروها نسبت به 

تلفات طالبان بسیار اندک است. 
روز  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
که  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در  شنبه 
کندز،  بدخشان،  والیات  در  طالبان  علیه  عملیات 
او  دارد.  جریان  زابل  و  غزنی  غور،  فاریاب،  بغالن، 
کندز  و  بدخشان  والیات  در  امنیتی  نیروهای  گفت 
ک سازی  ابتکار عمل را در دست دارند و در حال پا

روستاهای والیت هستند. 
مرکزی  بغالن  و  غوری  دهنه  ولسوالی  دو  در  جنگ 
آقای  و  دارد  ادامه  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  بین 
کامل طالبان  ک سازی  تا زمان پا که  گفت  صدیقی 
از این دو ولسوالی، عملیات نیروهای امنیتی والیت 

بغالن ادامه خواهد یافت. 
عملیات  که  گفت  داخله  وزارت  سخنگوی 
که در  جستجوی پولیس پکتیا برای یافتن مسافرانی 
گروگان  کرم این والیت از سوی طالبان  ولسوالی سید 
گذشته چند  گرفته شده نیز جریان دارد. طالبان روز 
کرم از جاده عمومی  موتر مسافران را از ولسوالی سید 
مشخص  بردند؛  خود  با  را  آنان  و  کردند  منحرف 

کجا انتقال داده شده اند.  که مسافران به  نیست 
حمله  به  رابطه  در  تحقیقات  گفت  صدیقی  آقای 
نیز  پلس  پارک  مهمان خانه  بر  مسلح  مهاجم  یک 
ادامه دارد و پولیس و امنیت ملی به صورت مشترک 
چهارشنبه شب  می کنند.  تحقیق  موضوع  این  روی 
وارد  بود،  مجهز  تفنگچه  با  که  مهاجم  یک 
این  شلیک  نتیجه  در  و  شد  پارک پلس  مهمان خانه 
مهاجم، 14 تن به شمول شهروندان خارجی و داخلی 

کشته شدند. 
این  امنیت  تامین  مسوولیت  که  گفت  صدیقی 
امنیتی  شرکت های  از  یکی  دوش  به  مهمان خانه 
که ضعف اصلی  است و تحقیقات نشان خواهد داد 
گفت هنوز  او  در این حادثه چه چیزی بوده است. 
که در باره جزییات ورود مهاجم به داخل  زود است 

گفته شود.  مهمان خانه سخن 

تلفات سنگین طالبان در غور
غور  والیت  در  محلی  مقام های  حال،  همین  در 
که طالبان در ولسوالی پسابند و چهارسده  می گویند 
از  طالبان  شده اند.  سنگینی  تلفات  متحمل 
بر  را  بی سابقه ای  حمالت  این سو  به  هفته  یک 
آغاز  غور  والیت  پسابند  و  چهارسده  ولسوالی های 
مرکز  کیلومتری  یک  به  پنج شنبه  روز  آنان  کرده اند. 
کلینیک صحی  ولسوالی چهارسده رسیده و حتا وارد 

این ولسوالی شدند.
گفتگو  اما حاال انور رحمتی، سرپرست والیت غور در 
که پس از رسیدن نیروهای  با روزنامه 8صبح می گوید 
به  سنگین  تلفات  دادن  با  طالبان  بیشتر،  کمکی 

عقب رانده شده اند.
که در این درگیری ها 121 تن از  آقای رحمتی می گوید 
افراد طالبان و 12 تن از نیروهای امنیتی در دو ولسوالی 
دست  از  را  جان های شان  پسابند،  و  چهارسده 
و  طالبان  افراد  از  تن   101 غور،  والی  به گفته  داده اند. 
از  تن   20 و  سده  چهار  ولسوالی  در  امنیتی  نیروی   8
طالبان و 4 نیروی امنیتی در ولسوالی پسابند در این 

کشته شدند. نبردها 
دگروال  که  می گویند  غور  در  محلی  رسانه های 
نیروهای محلی در  زین العابدین، مسوول هماهنگی 
ولسوالی  این درگیری ها در  نیز در جریان  والیت غور 

کشته شده است. پسابند والیت غور 
از  تن   40 شدن  زخمی  از  غور  والی  حال،  همین  در 
مخالفین دولت نیز در جریان این نبرد خبر می دهد. 
که یک فرد ملکی نیز در این درگیری ها  گفته می شود 

جان باخته است.
گفت تعداد زیادی از وسایط  آقای رحمتی هم چنین 
نقلیه طالبان، بیشتر موترسایکل ، در محل نبرد باقی 

مانده است. 
را  مناطقی  تمامی  دولتی  نیروهای  غور،  والی  به گفته 
گرفته بود دوباره  که به تازگی تحت تسلط طالبان قرار 
کردند و صدها نیروی امنیتی در این مناطق  تصرف 
هفته  اواسط  از  که  طالبانی  شمار  شده اند.  جابه جا 
کرده بودند، 600  گذشته به ولسوالی چهارسده حمله 

تن عنوان شده است.
در  اخیر  روزهای  که طی  گفت: »طالبانی  والی غور 
عمدتا  شدند،  درگیر  دولتی  نیروهای  با  غور  والیت 
از والیت های فاریاب و سرپل به این والیت آمده و 
شمار زیادی از طالبان محلی ولسوالی چهارسده نیز 

با آنان همکار شده بودند.«
با آغاز عملیات بهاری طالبان در سال 1394 موجی 
یافته  افزایش  افغانستان  غرب  در  خشونت ها  از 
گلران و شیندند در هرات، جوند  است. ولسوالی های 
در بادغیس، باالبلوک در فراه و پسابند و چهارسده 
گسترده طالبان طی ده  در والیت غور شاهد حمالت 

روز اخیر بوده است.
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دایمی نصف خاک و سرزمین خود ساخته و افغانستان 
نیز با تداوم وضعیت کنونی تا چند قرن دیگر هم بدان 
دست نخواهد یافت و فقط زندگی ساکنان این خاک 
را سیاه و سرنوشت شان را تباه خواهد کرد؛ تمرکز بر 
منافع اقتصادی مشترک نیز می تواند حلقه ی وصل و 
روابط مسالمت آمیز و حتا مناسبات دوستانه ی خوبی 

باشد. به این نکته در ذیل اشاره خواهد شد.
2. از تروریسم به تاپی

درون  در  هم  که  است  چسپی  اقتصادی  منافع 
به  و  کرده  ایفا  را  ادغام کننده  ماده ی  نقش  جوامع 
ملت سازی و رشد دموکراسی کمک می کند و هم 
تعیین  را  کشورها  بین المللی  و  منطقه ای  پیوندهای 
مشترک  منافع  و  اقتصاد  عنصر  امروزه  می بخشد. 
اقتصادی کشورها، نقش محوری در تنظیم مناسبات 
خارجی شان دارد. از قدرت های بزرگ تا قدرت های 
و  فرهنگ  در  تفاوت  علی رغم  منطقه ای،  متوسط 

روابط  اقتصادی،  مشترک  منافع  به دلیل  ایدیولوژی، 
فرهنگ،  تقدم  با  که  کرده اند  برقرار  گسترده ای 
هویت و ایدیولوژی، این منافع دوسویه صدمه خواهد 
دید و در نهایت به اضمحالل فرهنگی، بحران هویتی 
شد.  خواهد  منجر  نیز  ایدیولوژی  شدن  استحاله  و 
منافع  با  همواره  تقدم  حق  امروزه  جهت،  همین  به 
اقتصادی تشخیص داده می شود و سایر سیاست ها و 
مواضع بر همین مبنا تنظیم می گردد. منافع اقتصادی 
مشترک خود ضامن بقا و استمرار روابط مسالمت آمیز 
غول  دو  تعامل  است.  مناقشه  و  درگیری  از  پرهیز  و 
و  موارد  بسیاری  در  امریکا(  و  )چین  دنیا  اقتصادی 
اتخاذ موضع در بسا مسایل بین المللی، متاثر از منافع 
اقتصادی متفاوت و مشترک است. در منطقه ماحول 
افغانستان، گرمی و استحکام روابط چین و پاکستان 
کشور  دو  این  مشترک  اقتصادی  منافع  در  ریشه  نیز 
کاشغر- اقتصادی  شاهراه  و  ترانزیتی  کانال  دارد. 

گوادر یکی از نمادها و عناصر این منافع مشترک به 
شمار می رود. این دهلیز اقتصادی 3000 کیلومتری که 
90 درصد آن در خاک پاکستان قرار دارد، از کاشغر 
در چین شروع شده و سراسر شرق تا غرب پاکستان 
را در برگرفته و نهایتا به بندر گوادر در جنوب غرب 
هند  اقیانوس  به  را  چین  و  می شود  منتهی  پاکستان 
وصل می کند. همین منافع مشترک اقتصادی ایجاب 
می کند که چین نفوذ بسیار چشم گیری در پاکستان 
نیز برای تعامل دوستانه و مناسبات  داشته و پاکستان 
باشد.  قایل  ویژه ای  ارزش  چین،  با  مسالمت آمیز 
حدودی  تا  و  مسالمت آمیز  حداقل  مناسبات  تداوم 
منطقه،  در  دیگر  همسایه ی  کشور  دو  بین  دوستانه 
یعنی ایران و ترکیه، نیز علی رغم تفاوت های بنیادی 
در رویکردشان در سطح کالن بین المللی و منطقه ای، 
متاثر از منافع مشترک اقتصادی میان دو کشور است. 
این منافع مشترک اقتصادی و حجم مبادالت تجاری، 
با وجود اختالف منظر و موضع به خصوص در مسایل 
که  است  شده  سبب  خاورمیانه،  بحران  و  منطقه ای 

روابط دو کشور هیچ گاه به تیرگی نکشد.
با توجه به نمونه های فوق و نمونه های پرشمار دیگر در 
سطح منطقه ای و بین المللی، می توان بر نقش کلیدی 
افغانستان  دو کشور  روابط  تنظیم  در  اقتصادی  منافع 
اختالفات  نقش  از  جدا  ورزید.  تاکید  پاکستان  و 
مرزی و نقش کلیدی هند در تنظیم مناسبات و تعیین 
رویکرد پاکستان نسبت به افغانستان، پاکستان همواره 
مناسبات،  امنیتِی  ابعاد  کنار  در  تا  است  کرده  تالش 
منافع اقتصادی خود را چراغ راهنمای تعیین و تعقیب 
استراتژی در قبال افغانستان قرار دهد. در چند دهه ی 
گذشته و از جمله چهارده سال اخیر، پاکستان از مسیر 
تولید، تربیت، تمویل و حمایت تروریسم توانسته به 
بسیاری از خواسته ها و از جمله منافع اقتصادی خود 
دست یابد. اما با عقالنیت و تدبیر دوسویه از جانب 
دستگاه دیپلوماتیک دو کشور، می توان مسیر نامشروع 
تعقیب منافع اقتصادی )تروریسم و تریاک( را به یک 
مسیر مشروع و درآمدزاتر )تاپی و کاسا-1000( تغییر 
داد و از ظرفیت های اقتصادی افغانستان برای پاکستان 
به جای  ترانزیتی  به چهارراه  تبدیل شدن  و منطقه و 
النه تروریسم و چهارراه تریاک، بهره گرفت. اما این 
دستگاه  در  عقالنیت  یک  شکل گیری  مستلزم  همه 
از  پرهیز  آینده،  برای  سنجیده  تدبیر  ما،  دیپلوماسی 
و  جامعه  درونی  مسایل  به  واقع گرایانه  نگاه  و  تخیل 
چالش های منطقه ای است. امری که تاکنون عده ای 
به درک آن نرسیده و عده ای نیز به رغم درک این 
حقایق، چشم بر واقعیت ها می پوشند و کوره راه هایی 
را که هیچ گاه به مقصد منتهی نخواهد شد، می پیمایند. 
جرات و جسارت در کنار تدبیر و عقالنیت از سوی 
الزمه ی  ما،  دیپلوماسی  دستگاه  و  کنونی  دولتمردان 
مسایل  به  پرداختن  و  معرکه  اصل  در  شدن  وارد 
مسایل  به  که  است  همسایه  دو  فی مابین  بنیادین 
درونی هردو کشور نیز پیوند عمیق دارد. دیده شود 
که سرانجام شریف های همسایه با اشرف زمامدار ما 
مناسبات و وضعیت دو همسایه  به  می توانند شرافتی 
ببخشند یا در آینده نیز نه شرافتی در کار خواهد بود 
و نه پاکی ای! البته ظهور این شرافت و پاکی در نیات 
شرافت،  به  بستگی  زیادی،  حد  تا  همسایه،  رفتار  و 

عقالنیت، تدبیر و واقع نگری خود ما خواهد داشت.
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حتا گفته می شود که یکی از موضوعات مطرح شده 
دولتمردان  با  همسایه  مقامات  اخیر  دیدار  و  سفر  در 
یوسف رضا  فرزند  حیدرعلی  شدن  ربوده  افغانستان، 
گیالنی بوده است که سه روز قبل از سفر نوازشریف 
پنجاب(  )ایاالت  پاکستان  مولتان  شهر  در  کابل،  به 
گیالنی  حیدرعلی  شد.  ربوده  مسلح  مردان  توسط 
ایالتی پنجاب  انتخابات مجلس  پیروزی در  برای  که 
همایش  مشغول  شدن  ربوده  هنگام  می کرد،  تالش 
شده  نامزد  »مردم«  حزب  سوی  از  او  بود.  تبلیغاتی 
بود. گویا یوسف رضا گیالنی نیز همراه با نواز شریف 
مقامات  دیگر  با  همراه  و  است  آمده  افغانستان  به 
کابل  از  گیالنی  حیدرعلی  بازیافتن  برای  پاکستانی، 

کمک خواسته اند.
بر  همسایه  دو  دولتمردان  زمانی که  تا  مجموع،  در 
نکنند  تمرکز  طرف  دو  به  مربوط  بنیادین  مسایل 
ساختن  خاموش  برای  بلندمدت  و  منطقی  راه حل  و 
تعارفات  نیابند،  منطقه ای  جهنم  در  آتش  شعله های 
همیشگی، شعار و گفتگوهای صلح، داعیه ی مبارزه 
از  مشترک  درک  به  رسیدن  ادعای  و  تروریسم  با 
تروریسم  بین  نگذاشتن  تفاوت  و  تروریسم  خطر 
بگشاید.  کار  از  گرهی  که  است  بعید  بد،  و  خوب 
پاکستان با توجه به منافع امنیتی و اقتصادی خود، هر 
انتخاب  بازی  برای  را  می تواند کارت جدیدی  روز 
کند و مسیر همیشگی را در پیش گیرد و از شرافت 
پاکستان  نخواهد شد.  ما  نصیب  نیز چیزی  شریف ها 
تاکنون چندین کارت بازی را تعویض و تبدیل کرده 
است. سال ها از مجاهدین در برابر دولت کمونیستی 
اسالمی  دولت  آمدن  کار  روی  با  اما  کرد،  حمایت 
مجاهدین، کارت دیگری به نام »طالب« را تولید کرد 
و علیه دولت اسالمی مجاهدین )که با همکاری خود 
بودند(  خاسته  پا  به  شوروی  علیه  پاکستان  و  غرب 
صورت  در  حتا  می تواند  هم  فردا  گرفت.  کار  به 
موفقیت گفتگوهای صلح، از یک سو با کارت طالب 
افغانستان بازی کند و از  در درون ساختار حکومت 
سوی دیگر، کارت جدید دیگری را به نام داعش به 
به کار گیرد و مسیر همیشگی را  امروز  جای طالب 

ادامه دهد. 
و  آتش  زبانه های  ساختن  خاموش  راه  تنها  بنابراین، 
در  جدیت  کشور،  دو  میان  شده  افروخته  شعله های 
و  مرزی  اختالفات  جمله  از  بنیادین  مسایل  طرح 
که  است  اختالفات  این  دایمی  و  منطقی  حل وفصل 
باید با هدف برد- برد برای هردو طرف خاتمه یابد. 
در کنار حل این معضل بنیادین که پاکستان را نگران 

1. دست آوردهای ترافیک دیپلوماتیک میان 
کابل و اسالم آباد؟

نه  و  دارند  تردید  کشور  شهروندان  نه  دیگر  امروزه 
بر دولتمردان ما پوشیده است که موثرترین معماران 
وضعیت امروز، امنیت حال و ثبات آینده  ما جنراالن 
ملکی  دولت  کنار  )در  مذهبی  رهبران  و  راولپندی 
پاکستان( بوده و خواهند بود. اگر چه این نقش آفرینی 
بی بدیل پاکستان در منطقه و سطح بین الملل، در نهایت 
بر می گردد به دام دیورند که توسط شاهان گذشته ی 
به  بار  بیست  پهن شد. حامد کرزی  ما  برای  ما  خود 
به  سفر  نیز  غنی  رییس جمهور  و  کرد  سفر  پاکستان 
اسالم آباد و راولپندی را جزو اولین برنامه های کاری 
خویش در ماه های اول زمامداری خود قرار داد. در 
نیز  بلندپایه  هیات  سال، چندین  از یک  مدت کم تر 
به کابل سفر کرد و سرانجام شریف ها  از اسالم آباد 
راس  در  جنراالن(  شریِف  و  ملکی  دولت  )شریِف 
یک هیات بلندپایه به کابل قدم گذاشتند. آیا تراکم 
اسالم آباد  و  کابل  میان  دیپلوماتیک  ترافیک  و  سفر 
فایق  همسایه  دو  میان  بنیادین  مشکالت  بر  می تواند 
درازدامنه  بحران  و  تروریسم  و  امنیت  معضل  و  آید 
نقطه ی  معرکه گیری  دهه  چندین  بر  و  کند  حل  را 
پایان بگذارد؟ آیا از شریف ها می توان انتظار شرافت 
داشت؟ آیا دستگاه دیپلوماسی ما متکی به عقالنیت 
رسیده  الزم  پختگی  یک  به  و  بوده  واقع نگری  و 
به کابل  اخیر شریف ها  میان سفر  تفاوتی  است؟ چه 

و سفرهای مکرر پیشین وجود دارد؟
دیدارهای  در  آن چه  از  زیادی  جزییات  متاسفانه 
با سران حکومت وحدت  مقامات همسایه ی جنوبی 
نشده است. در کنفرانس  خبری  منتشر  ملی گذشته، 
گزاره های  نیز  نوازشریف  و  غنی  رییس جمهور 
همسایه  »هردو  شد:  تکرار  همیشگی  و  کلیشه ای 
تروریسم  علیه  مبارزه  »در  می بریم«،  رنج  ناامنی  از 
مذاکره  میز  پای  به  باید  »طالبان  هستیم«،  هم صدا 
کشانده شوند« و... به نظر می رسد که هنوز نه جانب 
پاکستانی و نه جانب افغانی، وارد اصل مساله که مادر 
تروریسم  تولید  چاه  و  منطقه  در  درازدامن  بحران  
نشده اند.  دیورند(  دام  و  مرزی  )اختالفات  است 
باشد  رسیده  نتایجی  به  است  ممکن  پاکستان  جانب 
هنوز  اما  کند،  صلح  گفتگوهای  وارد  را  طالبان  که 
چینش  به دنبال  و  می خرند  زمان  سنجیده  و  تدبیر  با 
پازل فردا هستند. بسیاری از فرصت ها  صرف مسایل 
مسایل  و  می گردد  دیپلوماتیک  تعارفات  و  سطحی 
نمی گیرد.  قرار  مذاکره  میز  روی  هیچ گاه  بنیادین 

مزایای عبور از تروریسم به تاپیسم:

 به بهانه ی دیدار شریف ها با اشرف غنی
 محمدشفق  خواتی

پاکستان با توجه به منافع 
امنیتی و اقتصادی خود، هر 

روز می تواند کارت جدیدی را 
برای بازی انتخاب کند و مسیر 

همیشگی را در پیش گیرد و 
از شرافت شریف ها نیز چیزی 

نصیب ما نخواهد شد. پاکستان 
تاکنون چندین کارت بازی را 
تعویض و تبدیل کرده است. 
سال ها از مجاهدین در برابر 

دولت کمونیستی حمایت کرد، 
اما با روی کار آمدن دولت 

اسالمی مجاهدین، کارت دیگری 
به نام »طالب« را تولید کرد و 
علیه دولت اسالمی مجاهدین 

)که با همکاری خود غرب و 
پاکستان علیه شوروی به پا 
خاسته بودند( به کار گرفت.

ACKU



 دای چوبانی
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حمله دیگر شورشیان طالب، در مرکز شهر کابل اطالع 
باالی  کابل  شهر  مرکز  در  هوتلی  در  حمله  این  یافتم. 
خارجی های غیرنظامی، صورت گرفت و در نتیجه یک 
فرد امریکایی و چندین تن دیگر از خارجیان را کشت.

حاال صحبت کردن در باره امنیت و مسایل مربوط به آن 
قبال  امنیت در شهر کابل، که  کمی  مشکل شده است. 
مکان نسبتا آرامی  برای خارجیان بود ، بدتر شده است. 
هم چنان طالبان در گوشه و کنار کشور دست به حمالت 
جایی  در  بیشتر  حمالت  این  البته  می زنند.  پراکنده 
آن جا  در  مرکزی  دولت  حضور  که  می گیرد  صورت 
همپیمانانش  و  امریکا  متحده  ایاالت  است.  کم رنگ 
افغانستان را روزی ترک خواهند کرد. حاال نشانه هایی 
به  هدف  دیگر  بار  یک  طالبان  که  می خورد  چشم  به 
می پروانند.  سر  به  را  افغانستان  دولت  کشیدن  چالش 
حال سوالی که مطرح می شود، این است که ما در این 
گذشته  در  داد.  خواهیم  دست  از  را  چیز هایی  چه  راه 
افغان ها، خارجی هایی را که به افغانستان آمده بودند از 
خاک خود بیرون کردند. روس ها وقت کمی  داشتند تا 
اشغال شان را به نمایش بگذارند. بعد از گذشت سال ها، 
بدنه های فوالدین تانک ها، هنوز هم، منظره جنگ را در 

بخش های مختلف کشور به تصویر می کشد. 
خوست  والیت  به  مجاهدین،  از  کوچکی  گروه  با 
افغانستان سفر کردیم. در آن وقت یکی از پادگان های 
موقعیت  پاکستان  مرز  نزدیکی  در  شوروی ها  بزرگ 
داشت. از یک پایگاه کوچک چریک های مجاهدین، 

که در داخل منطقه کوهستانی موقعیت داشت و توسط 
محموله های  دور  فاصله  از  بود،  گردیده  احاطه  کوه ها 
زمین  به  که  می کردیم  مشاهده  را  روسی  هواپیمای 
می نشستند و پرواز می کردند. بعد از حادثه 11 سپتامبر 
سال 2001 میالدی، که باعث حمله نظامی  ایاالت متحده 
امریکا در افغانستان گردید، من هم به افغانستان برگشتم. 
ما در شمال افغانستان، جایی که امریکایی ها جبهه جنگ 
نیرو های  شدیم.  پیاده  می کردند  تنظیم  را  طالبان  علیه 
باالی  را  هوایی  حمالت  مستقیم  به صورت  کوماندو 

موقعیت هایی که طالبان بودند راه اندازی می کردند.
بین المللی  نیروهای  توسط  که  بزرگی  لشکرکشی  در 
امریکا در  متحده  ایاالت  افغانستان صورت گرفت،  در 
سال 2011 میالدی در حدود 100000 عسکر نظامی  در 
من  این سو،  به  میالدی   2001 سال  از  داشت.  افغانستان 
داخل  در  وقتی  داشته ام.  افغانستان  به  متعددی  سفر های 
می رفتم  امریکایی ها  امن  و  نظامی   بزرگ  قرارگاه های 
خاطرات سال های 1985 میالدی در ذهنم تکرار می شد. 
تپه ها  دامنه  در  زمان  آن  شورشیان  که  زمانی  درست 

می نشستند و به سوی ما نگاه می کردند. 
قدیمی  داشتند.  مجاهدین جنگ افزار های  وقت  آن  در 
خود  وقت  از  آن ها  بودند.  موثر  چریک های  آن ها  اما 
زمان  آن  می کردند.  استفاده  تاکتیک ها  آموختن  برای 
بر  مردان  نداشت.  وجود  بی سیم  وسیله های  و  تلیفون 
در  را  باستانی  رادار های  ادای  و  می ایستادند  کوه  فراز 
می آوردند. این کار به خاطر آگهی از حمله های هوایی 
روس ها صورت می گرفت. این مردان به این طریق پیام 
بودند  مردانی  این ها  می رساندند.  شورشیان  سایر  به  را 
که در جنگ تولد شده بودند. بعدا، یادم هست که من 
همان زمان استدالل می کردم که هیچ یک از طرف های 
اکثریت  شوروی ها  شد.  نخواهد  جنگ  برنده  دیگر 
داشتند. مجاهدین  را در دست  و شاهراه کشور  شهرها 
هم تنها می توانستند از تاکتیک های خود استفاده نمایند 

و نمی توانستند زمینی را متصرف شوند.
هفته گذشته بار دیگر به افغانستان برگشتم. این آخرین 
سفرم به افغانستان بود. این سفر کوتاه توسط ناتو برای 
تدارک  امریکا  رهبران  و  افغان ها  با  کردن  صحبت 
جای  نظامی رفتیم.  پادگان های  در  ما  بود.  شده  دیده 
افغانستان  عادی  مردم  توسط  گسترده  به صورت  که 
حاال تصرف شده است. اگرچه من با نخستین سفرم به 
اما در حال حاضر،  بودم.  افغانستان کمی  متعجب شده 
شورشیان دیگر قادر نیستند تا دولت را به صورت کلی 
پراکنده شان  جنگ های  به  آن ها  اما  بکشند.  چالش  به 
امید می جنگند  این  به  این شورشیان  ادامه خواهند داد. 
قبل  روز  چند  حمله  دهند.  نشان  بی ثبات  را  دولت  که 
حمله های  همان  از  یکی  افغانستان  پایتخت  کابل  در 
شورشیان است که به دلیل ناتوانی در جنگ های مستقیم 
دارای  حاضر  حال  در  افغانستان  است.  گرفته  صورت 
در  نیروها،  این  است.  منظم  امنیتی  نیروهای  و  ارتش 
دفاع  دهشت افگنان  مقابل  در  افغانستان  از  حاضر  حال 
در  توانسته اند  حال  به  تا  نیروها  این  هم چنان  می کنند. 
خارجی  نیروهای  حضور  بدون  و  تنها  به  جبهه  چندین 

شورشیان را شکست بدهند.
دلی هستند. حمالت  دهشت افگنان طالب گروه سنگ 
چهره  غیرنظامیان  دادن  قرار  حمله  مورد  و  بی هدف 
زشت از آن ها در بین مردم افغانستان ترسیم کرده است. 
کوچک ترین  تروریستی  گروه  این  حاضر،  حال  در 
پشتیبانی در میان مردم عام ندارند. اما ایدیولوژی حرف 
شاید  دیگر  تروریستی  باند های  تعداد  یک  است.  دوم 
روزی در مقابل طالبان قرار بگیرند و با آن ها بجنگند. اما 
خشونت همان خشونت است و چیزی تغییر نکرده است. 
داخله  وزیر  علومی،  نورالحق  مصاحبه  یک  جریان  در 
بلند کشته  از او سوال کردم که آیا رقم  افغانستان، من 
شده ها در بین نیروهای امنیتی افغانستان، روی مورال و 
هم  هنوز  که  نیروهایی  است؟  داشته  تاثیر  آن ها  روحیه 
در جنگ  »آن ها  گفت:  جواب  در  علومی   می جنگند؟ 
تولد شده اند، در جنگ بزرگ شده اند، آن ها می دانند 
که موضوع جنگ چیست بنا روحیه شان هیچ وقت تغییر 
مقابل  در  گذشته  از  قوی تر  برعکس  و  کرد  نخواهد 

دشمنان افغانستان ظاهر خواهند شد.«

همان طور که پیش خود پیش بینی و تصور کرده بودم، 
به  افغانستان  داخل  به  مرزی  گذرگاه  از  ما  عبور  برنامه 
تنبان  و  پیراهن  ـ  افغانی  لباس های  ما  آسانی سپری شد. 
ـ پوشیده بودیم؛ لباس های بلندی که بیشتر توسط مردم 
محلی افغانستان پوشیده می شود. قبال برای ما گفته شده 
بود که دهان مان را ببندیم و صحبت نکنیم. هدف از این 
در  هستیم.  ما خارجی  که  نفهمد  تا کسی  بود  این  کار 
هنگام عبور، نگهبانان پاکستانی با بررسی سرسری، تنها 
با دست تکان دادن بدون این که داخل موتر ما را نگاه 
کنند ما را اجازه عبور دادند. البته یکی از افراد رهنما که 
از مجاهدین بود قبل از قبل با دادن بسته ای از مهمات به 

عساکر پاکستانی همه چیز را تمام کرده بود.
زمانی که از دهانه ی مرزی به سوی کوه ها عبور کردیم 
که  حالی  در  ما  راننده  شدیم؛  سبز  دره های  داخل  و 
لبخندی بر لب داشت، صورتش را چرخاند و بازویش 
داخل  ما  یعنی  »افغانستان؛  گفت:  و  گرفت  مقابلش  را 
مشاهده  شما  که  را  منظره ای  این  و  شده ایم  افغانستان 
میالدی   1985 سال  می شود.  افغانستان  مربوط  می کنید 
را در جنگ های  امریکا، مجاهدین  متحده  ایاالت  بود. 
چریکی علیه روسیه تقویت می کرد. روسیه در آن زمان، 
شده  افغانستان  وارد  سرباز  هزاران  با  قبل  سال  چندین 
نابود ساختن شورشیان  برای  هواپیما ها،  و  تانک ها  بود. 
می گردید.  استفاده  مرکزی  دولت  از  محافظت  و 
بار دیگر در  خاطرات آن روز، چهارشنبه گذشته یک 
مقابل چشمانم تکرار گردید. این دقیقا زمانی بود که از 

»سوپرمارکیت  از  نمی آید  یادم  من 
خریده  مرغ  تخم  تا  چهار  اژدنگ« 
دیروز  دکان  این  صاحب  ولی  باشم؛ 
کرده  درست  صفحه  یک  فیسبوک  در 
دایم  مشتریان  رسمی  »صفحه  اسم  به 
نهایت  از  و  اژدنگیان«  سوپرمارکیت 
صمیمیت مرا در آن صفحه اضافه نموده. 
مرا  غیردایمش  مشتریان  صفحه  در  اگر 
اعصابم خراب  قدر  این  می کرد،  اضافه 
من  فیسبوک،  در  این که  از  نمی شد. 
رسما مشتری دایم »اژدنگ« هستم، تمام 
دکاندار  قهرند.  من  با  دیگر  دکانداران 
طعنه  مرا  رسما  که  نانوایی  نزدیک 
می دهد و جناب آقای اژدنگ پور صدا 
خبر  چه  افغانستان  در  نمی دانم  می زند. 
جمعیت  میلیون  بیست وهفت  که  است 
صفحه  میلیون  سی وسه  کشور،  این 
خواسته  من،  مثل  آدمی  و  دارد  رسمی 
این  میلیون  دوازده  عضو  ناخواسته،  یا 
اداره کنندگان  است.  رسمی  صفحات 
آنقدر  رسمی  صفحات  این  از  بعضی 
دوازده  ساعت  نگو.  که  هستند  هشیار 
صفحه اش  عضویت  به  را  آدم  شب 
کسی  صبح  اول  می داند  می پیوندند. 
حوصله لغو عضویت را ندارد و در عالم 
و  می خورد  جانش  به  آلودگی،  خواب 

عضو باقی می ماند.
گاهی  زورکی  عضویت های  این  البته   
فایده هم دارد. در زرنج سوار می شوی 
شد.  چند  ات  کرایه  استاد  می پرسی  و 
می پرسد »اسمت چیست؟« بعد اسمت را 
سرک  »زرنج سواران  رسمی  صفحه  در 
چهارقلعه کابل« جستجو می کند و آنگاه 
»تبریک  می گوید؛  تمام  خنده رویی  با 
هستید.  ما  صفحه  عضو  شما  آقا،  باشد 
شما  از  بدهید.  افغانی  پنج  نیست  الزم 
اینجاست  می شود.«  افغانی  چهار  فقط 
اجتماعی  شبکه های  قدرت  به  آدم  که 
پی می برد و فایده به دنیا آمدن در عصر 
تکنالوژی را می فهمد. نیاکان ما در تمام 
عمر خود این قدر تخفیف نگرفته که ما 
صفحه  در  بودن  عضو  به خاطر  محض 
»از هر چمن، سمنی« گرفته ایم. پس ای 
می کنم  توصیه  ستون!  این  خوانندگان 
قرار  شدن  عضو  معرض  در  را  خودتان 
دهید و حتا کاری کنید که باعث جلب 
شوید.  خود  سوی  به  رسمی  صفحات 
همان قدر که ضرر دارد، فایده هم دارد.

عضویت زورکی
در صفحات فیسبوک

آیا افغانستان به گذشته
 برگشته است؟

نویسنده: جیم میشل

 برگردان: ضیا صادق

منبع: یواس ای تودی 

در جریان یک مصاحبه نورالحق علومی، وزیر داخله افغانستان، من از 
او سوال کردم که آیا رقم بلند کشته شده ها در بین نیروهای امنیتی 

افغانستان، روی مورال و روحیه آن ها تاثیر داشته است؟ نیروهایی که 
هنوز هم می جنگند؟ علومی  در جواب گفت: »آن ها در جنگ تولد شده اند، در 
جنگ بزرگ شده اند، آن ها می دانند که موضوع جنگ چیست بنا روحیه شان 
هیچ وقت تغییر نخواهد کرد و برعکس قوی تر از گذشته در مقابل دشمنان 

افغانستان ظاهر خواهند شد.«
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تربیت بدنی و ورزش یکی از پرجاذبه ترین و پرمخاطب ترین 
عرصه های اجتماعی و حتا در این اواخر فرهنگی و اقتصادی 
مسابقات  مانند  مهم  ورزشی  رویدادهای  است.  معاصر 
و...  درون قاره ای  مسابقات  فوتبال،  المپیک، جام جهانی 
که در  به حدی مورد توجه همه ملت های جهان قرار می گیرد 
زمان برگزاری این رویدادهای ورزشی، اخبار مهم اجتماعی 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تحت تاثیر رونق اخبار ورزشی 
تلویزیون های متعددی در سراسر  کم رنگ می شوند. رادیو و 
که مخاطبان بسیار زیادی نیز دارند، صرفا به انتشار  جهان، 
می پردازند  مسابقات  این  لحظه به لحظه  اخبار  و  رویدادها 
اخبار  این  و شنونده هم در سراسر جهان  بیننده  میلیون ها  و 
می کنند.  تعقیب  اضطراب  و  نگرانی  با  توام  اشتیاق  با  را 
از  است.  داشته  پرغصه ای  قصه  اما  ورزش  افغانستان،  در 
طرفی جامعه قدرت ورزش را برای اتحاد ملی در مسابقاتی 
کریکت دیده است. منتها رشد این  مثل تکواندو، فوتبال و 
از  عده ای  روزها  این  است.  بوده  افول  به  رو  هم  ورزش ها 
و  هیاهو  و  افراشته اند  اعتراض  برای  خیمه ای  ورزشکاران، 

کشور روبه فزونی است. جنجال در ورزش 
صاحب  و  تکواندو  ملی  تیم  سابق  عضو  آهنگران،  محمد 
ورزش  با  سال ها  که  است  کسی  بین المللی،  مدال  چندین 
فارغ التحصیل  ورزش،  از  جدا  او  است.  بوده  دمخور 
و  شدن  مصدوم  از  بعد  سال ها  و  است  بین الملل  روابط 
مدیر  و  خبرنگار  به عنوان  قهرمانی  ورزش  از  خداحافظی 
وضعیت  است.  بوده  فعال  افغانستان  مطبوعات  در  مسوول 
این  امیدواریم  گرفته ایم.  بحث  به  او  با  را  افغانستان  ورزش 
و  کارشناسان  باقی  گفتن  برای سخن  بابی شود  فتح  بحث 

عالقه مندان این عرصه پرطرفدار.
خیلی  روزها،  این  در  افغانستان  ورزش  وضعیت  پرسش: 
گروهی از ورزشکاران  آرام نیست، شاهد اعتراض و اعتصاب 
هستیم و از طرفی، تنها مدال آور المپیکی افغانستان، به رسم 
کرده است. ریاست تربیت بدنی  اعتراض افغانستان را ترک 
این  شما  خبرها،  نوع  این  از  و  است  شده  برکنار  افغانستان 

اتفاقات را چطور ارزیابی می کنید؟
ورزشی مملکت خیلی  اوضاع  گفتید،  چنان که شما  پاسخ: 
درست تر  چشم انداز  یک  داشتن  برای  است.  به هم ریخته 
برای  ابتدا  از  متاسفانه  برگشت.  قبل  به سال های  کمی   باید 
گرفته نشد.  ورزش ساختار منظم و مناسبی در دولت در نظر 
از اهمیت  کمبود بودجه، امکانات، عدم شناخت مسوولین 
از  غیرمسلکی  افراد  مدیریت  و  سویی  از  ورزش  ساختار  و 
سوی دیگر باعث عدم ساختارسازی و طبیعتا عدم پیشرفت 
قدرت  صاحبان  شد.  سال ها  این  طی  در  افغانستان  ورزش 
ورزش را هم مثل باقی مناصب دولتی تنها یک منصب برای 
کدام از مدعیان قدرت به سهم  تقسیم شدن می دیدند و هر 
برای مناصب  را  کال غیرمسلکی  و  آدم های نظامی   خویش، 

ورزشی پیشنهاد می کردند.
در  مثال  است.  ورزش  شدن  مافیایی  بعدی،  مشکل 
اندیشه  پیشرفت،  برای  فکر  از  بیشتر  ورزشی،  محیط های 
کشته شدن یک ورزشکار  تراشی رواج داشت.  و مانع  زدن 
و همین طور زخمی  شدن یک ورزشکار دیگر در حین تمرین 

مثال های روشنی است.
بودند،  ورزش  راس  در  کسانی که  که  بود  این  بیانگر  این 
نتوانستند روحیه ورزشی و پهلوانی را در این عرصه، نهادینه 
که ورزش، فضای صلح و پهلوانی و  کنند. این ها نمی دانستند 
جوانمردی است نه عرصه جنگ. این دوستان همان فضای 
را به نحوی  از نزاع های سیاسی نظامی  بین خودشان  ناشی 
رشته های  ازدیاد  بعدی،  کردند. بحث  هم  ورزش  وارد  حتا 
کمی  زود  که نسبت به زمان، برای ایجاد آن ها  ورزشی است 
کم ترین بودجه را در ورزش دارد،  که  کشوری  بود. مثال برای 

در  اقداماتی  چه  همگانی  ورزش های  توسعه  برای  پرسش: 
افغانستان می شود انجام داد؟ 

طرح های  به  نیاز  همگانی  ورزش های  توسعه  پاسخ: 
اجرایی  راستای  در  بلندمدت  طرح های  و  دارد  بلندمدت 
ریاست  به  که  کسی  هر  اما  مسوولیت پذیری.  به  نیاز  شدن 
تربیت بدنی آمده است، به نوعی درگیر مسایلی شده است 
ورزش  نیازمندی  است.  نبوده  افغانستان  ورزش  نیاز  که 
افغانستان قبل از اجرایی شدن بیشتر به طرح و برنامه است تا 
طرح مشخص برای ورزش افغانستان به خصوص ورزش های 
افغانستان  جامعه  روز  نیاز  این  شود.  برنامه ریزی  همگانی 
باعث  و  است  مخدر  مواد  مقابل  نقطه  ورزش  زیرا  است 
گهانی و بیماری  کاهش مرگ ومیرهای نا سالمت همگانی و 
و هم چنین خیلی آفت های دیگر می شود. ترویج ورزش های 
همگانی برای پیشگیری از بیماری می تواند موثر واقع شود. 
استراتژی ملی ورزش باید با مشارکت نخبگان و پیشکسوتان 
طراحی  جامعه شناسان  هم چنان  ورزش  عرصه  محققان  و 

شود.
طرح ورزش های همگانی نیازمند همکاری نهادهای همکار 
مانند وزارت معارف، وزارت امور داخله، وزارت مبارزه علیه 
مواد مخدر، وزارت شهرسازی و هم چنان وزارت تحصیالت 
که در این راستا با هم همکار بوده  عالی و شهرداری می باشد 
این طرح  راستای اجرایی شدن  نهادها در  این  از  و هر یک 
کشور های توسعه یافته، از دوره  کنند. مثال در  کارهای دوامدار 
خردسالی و بعد مکتب به این مقوله پرداخته می شود. دولت 
بین المللی اش  همکاران  و  خصوصی  بخش  همکاری  با 

موضوع  این  و  نمی شود  دیده  الزم  فدراسیون  پنجاه  داشتن 
به  این که  از  بیشتر  ورزش  انکشافی  امور  در  که  می رساند 
کمیت فدراسیون های  کیفیت ورزش های رایج پرداخته شود، 

گرفته شده است. ورزشی مد نظر 
کمیته  که یک ریاست جدید ایجاد شد به نام  در اواخر هم 
ملی المپیک. ایجاد این ریاست در راستای حرفه ای شدن 
گام مثبتی برای ورزش های  ورزش در افغانستان می توانست 
بروز  باعث  ریاست  این  ایجاد  عکس  بر  اما  باشد  المپیکی 

گردید. بحران میان دو اداره ورزش 
و  دارد  را  خود  خاص  کارویژه های  بدنی  تربیت  ریاست 
خود  خاص  ویژه های  کار  نیز  المپیک  ملی  کمیته  ریاست 

را دارا است.
طبق  بدنی  تربیت  ویژه های  کار  مورد  در  مختصر  به صورت 
که از ورزش منطقه می توان برداشت نمود، سالمت  اطالعاتی 
ورزش های  ترویج  مثال  به طور  دارد.  عهده  بر  را  جامعه 
این  می تواند  کمک  جامعه  صحت  برای  که  همگانی 
ریاست فاقد برنامه ریزی بوده و از سویی با نهادهای همکار 
کاری تا هنوز  کز تفریحی هیچ گونه رابطه  مانند مکاتب و مرا

برقرار نکرده است.
کمیته ملی المپیک یک نهاد تازه  که ریاست  اما از آن جایی 
براساس  ریاست  این  مبنای  که  توقع می رود  تاسیس است، 
کشیده  اما  ایجاد شود  و  المپیکی طرح  ورزش های  نیازهای 
شدن این ریاست به مسایل حاشیه ای و برخورد سلیقه ای به 
که  کار،  که از اصل  ورزش از سوی دو نهاد باعث شده است 
طرح برنامه است، بازماند و از سویی تعدادی از ورزشکاران 

کنش های سیاسی وادار شده اند. نیز به 
سال ها  شما  چطور؟  نیکپا  روح اهلل  قصه  درباره  پرسش: 
طرفی  از  بوده اید،  او  دوست  و  هم باشگاهی  و  همکار 
فدراسیون تکواندو را از نزدیک می شناسید و از قهرمان های 

همین رشته هم بوده اید، اصل داعیه نیکپا چیست؟
کلمه تبعیض نسبت به روح اهلل نیکپا صورت  پاسخ: در یک 

گرفته است.
سویی  از  و  دارد  پیشینه  کمی   به  نیاز  اما  مهمی  است  سوال 
که مدال آور این ورزش در  تکواندو تنها رشته المپیکی است 
طول تاریخ ورزش برای افغانستان روح اهلل نیکپا بوده است. 
چقدر  افغانستان  ملت  برای  او  دست آورد  و  نیکپا  این که 
دارای اهمیت است را تمام مردم افغانستان از نزدیک حس 
کردند و درک نمودند اما یک سوال اساسی برای تمام دولت 

که این سوال روح اهلل نیکپا است. افغانستان مطرح است 
در  المپیک  سهمیه  که  می شود  عنوان  این گونه  سوال 
آورد و  توانایی خود به دست  با  را  کسب سهمیه  پیکارهای 
که توانسته بود این  در آن روزگاز روح اهلل اولین ورزشکار بود 
گرفتن سهمیه المپیک تمرین  کند و بعد از  کسب  سهمیه را 
در  روح اهلل  و  بود  المپیک  در  پیروزی  به  رسیدن  راه  تنها 
شرایط اقتصادی خوبی به سر نمی برد و در پهلوی تمرین و 
کار تنها راه تغذیه روح اهلل بود اما تمام این ها او را به اندازه ای 
که  که این جفا او را خسته نمود و جفا این بود  خسته نکرد 
کشور ما افغانستان بود. او  حق حمل بیرق سه رنگ زیبای 
هم چنان نا امید نشد و به لطف خدا و دعای ملت افغانستان 
کشور  توانست مدال المپیک را برای اولین بار در طول تاریخ 
را  او  مردم  و  کند  هدیه  مردم  به  را  خوشی  و  آورد  به دست 
دوست بدارند. این مدال از المپیک 2008 بود و اما المپیک 
بعدی و باز همین قصه و همین جفا تکرار شد و در بازی های 
که  است  این  سوال  حاال  افتاد.  اتفاق  جفا  این  باز  جهانی 
حمل بیرق سه رنگ افغانستان برای روح اهلل نیکپا چرا داده 

نشد؟
ورزش  در  آشکار  تبعیض  جز  چیزی  چه  با  را  سوال  این 

افغانستان می توان جواب داد.

زمینه ساز  ورزشی  کن  اما و  زیرساخت ها  ایجاد  در  می تواند 
شود.

پرسش: ورزش های سنتی افغانستان، مثل پهلوانی، بزکشی 
و نیزه زنی و از این قبیل در افغانستان طرفدران فراوانی دارند، 
به نظر شما چطور ما می توانیم از ظرفیت این ورزش ها برای 

کنیم؟ ورزش قهرمانی استفاده 
ورزش های  برای  ریشه هایی  سنتی  ورزش های  تمام  پاسخ: 
در  افغانستان  سنتی  ورزش های  باشد.  می تواند  حرفه ای تر 
با  اما  است  نگرفته  قرار  جدی  توجه  مورد  گذشته  سالیان 
المپیکی  و  سنتی  ورزش های  میان  می توان  مناسب  استفاده 
که این افدام از سویی می تواند باعث  نوعی ارتباط برقرار نمود 
چهره  سویی  از  و  گردد  قهرمانی  ورزش  استعدادهای  کشف 
ورزش های سنتی را زنده نگه دارد. به طور مثال اسب دوانی 
بزکشی  با رشته  که می تواند  از رشته های ورزشی است  یکی 
از این ورزش  را  کند و استعدادهای اسب سوار  قرار  بر  پیوند 
در  قهرمان سازی  یا  و  مدرن تر  ورزش های  به  و  نموده  کشف 
می توان  را  پهلوانی  ورزش  سویی  از  و  کند  معرفی  رشته  این 
که یکی از رشته های مهم المپیکی است پیوند زد  کشتی  با 
و قهرمان سازی  این رشته  کشف استعداد های  و در راستای 
یا  بزکشی  مسابقه  هر  برای  حاال  همین  پرداخت.  رشته  این 
مدرن سازی  با  طبیعتا  می شوند.  جمع  آدم  هزاران  پهلوانی 
را  آن  می توان  ورزش ها  این  برای  امکانات  ساختن  فراهم  و 

وجهه جهانی تر هم داد.
برای  افغانستان  ورزش  اداره  و  افغانستان  دولت  کل  در 
به چند  المپیکی  و  راستای ورزش های قهرمانی  موفقیت در 
متمرکز  را  خود  سرمایه گذاری های  المپیکی  محدود  رشته 

نموده است.
در  ورزش  برای  می شود  چطور  آهنگران!  آقای  پرسش: 
آن  ظرفیت های  از  و  ساخت  ملی  استراتژی  یک  افغانستان 

کرد؟ استفاده 
می تواند  ما،  کشور  در  به خصوص  ورزشی  استراتژی  تدوین 
کمک  ملی  وحدت  ایجاد  و  امنیتی  وضعیت  بهبود  به 
جایگزین  راحتی  به  می تواند  ورزشی  ملی  قهرمان های  کند. 
ورزشی  قهرمان های  شوند.  منطقه ای  قومی  و  قهرمان های 
کشورها اتفاق افتاده، می تواند سهم زیادی  چنان که در باقی 
کنند.  بازی  سیاسی  قومی  و  شکاف های  بردن  بین  از  در 
کاتاالن ها و  مثال امروز در اسپانیا شکاف سیاسی عمیق بین 
و  کم رنگ شدن  در حال  ورزشی  تیم های  به مدد  پایتخت 
مانع جدایی است. در ساحل عاج، یک قهرمان ورزشی مثل 
دیدر دروگبا باعث اتحاد دو منطقه متخاصم شمال و جنوب 
خونین  جنگ های  هم  با  سال ها  که  منطقه ای  دو  شد. 
داشتند، اما با ایفای نقش یک چهره ورزشی متحد شدند. 
که از مردم شمال بود، جایزه اش را به جنوب برد و تیم  دروگبا 
ملی را برای اولین بار در جنوب بازی داد و این باعث شد دو 

کنند و هم دیگر را در آغوش بگیرند. گریه  گروه با هم 
به  که  قهرمانی هایی  با  تکواندو  تیم  هم،  افغانستان  در 
که  دست آورد، باعث ایجاد همدلی بسیاری شد. همان طور 
کرد.  قهرمانی تیم فوتبال در جنوب آسیا همه افغان ها را متحد 
کریکت ما هم می تواند  با تدوین یک استراتژی تیم پرافتخار 

کند. و همین طور باقی عرصه ها. خیلی نقش زیاد بازی 

زش دشمنی ها را از میان برداریم با ور
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   تهیه و تنظیم: محمدی

محمد آهنگران، عضو سابق تیم ملی تکواندو و صاحب چندین مدال 
بین المللی، کسی است که سال ها با ورزش دمخور بوده است. او جدا 

از ورزش، فارغ التحصیل روابط بین الملل است و سال ها بعد از مصدوم 
شدن و خداحافظی از ورزش قهرمانی به عنوان خبرنگار و مدیر مسوول در 
مطبوعات افغانستان فعال بوده است. وضعیت ورزش افغانستان را با او به 
بحث گرفته ایم. امیدواریم این بحث فتح بابی شود برای سخن گفتن باقی 

کارشناسان و عالقه مندان این عرصه پرطرفدار.
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کشورهای عرب خلیج فارس  اوباما به 
اطمینان داد 

کشورهای خلیج فارس می گوید  یکی از مقامات شورای همکاری 
اطمینان  به سران عرب  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  ک  بارا که 
که واشنگتن علی رغم تالش برای دستیابی به توافق با ایران  داده 

کشورها خواهد ماند. کنار این 
عبدالعزیز  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
فارس،  خلیج  همکاری  شورای  دبیرکل  معاون  العویشق،  حمد 
گفت:  اوباما  ک  بارا با  عربی  کشورهای  سران  دیدار  به  اشاره  با 
را  کارشناسان و تحلیل گران  که نتایج این اجالس  »ما خشنودیم 

که فراتر از حد انتظارات بود.« کرد، چرا  مایوس 
می گفت،  سخن  خبرنگاران  جمع  در  که  عرب  دیپلومات  این 
کمپ دیوید بار دیگر  که آقای اوباما در اجالس  کرد  سپس عنوان 
خلیج  عرب  کشورهای  و  منطقه  با  رابطه  در  امریکا  تعهدات  بر 

کرده است. کید  فارس تا
گذشته به دعوت رییس جمهور امریکا  کمپ دیوید هفته  اجالس 
کشور  برگزار شد و در جریان آن مقامات عالی و نمایندگان شش 
کویت،  عضو شورای همکاری خلیج فارس، متشکل از بحرین، 
حضور  عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان  قطر،  عمان، 

یافتند.
عبدالعزیز حمد العویشق درباره نتایج این اجالس اظهار داشت: 
منافع  برای  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  »امنیت 

ایالت متحده امریکا حیاتی است.«
که  دارد  را  این  آمادگی  حتا  کنون  ا متحده  ایاالت  او،  گفته  به 
»روابطی  به  را  طرفین  میان  مستحکم  روابط  و  نهد«  فراتر  »گامی 

استراتژیک« ارتقا دهد.
ک اوباما روز پنج شنبه پس از نشست مشترک خود با رهبران  بارا
که  بود  داده  اطمینان  دیوید  کمپ  در  فارس  خلیج  کشورهای 
کنار متحدان عرب خود  گونه حمله خارجی  »امریکا در مقابل هر 

خواهد ایستاد.«
که تعهدات امنیتی ایاالت متحده در قبال  کرد  کید  وی سپس تا

متحدان قدیمی اش »خدشه ناپذیر« است.
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کرات هسته ای  ایران در مذا
برای هر سناریو آماده است

رییس جمهور سابق مصر به مرگ محکوم شد

نخست وزیر عراق: اجازه سقوط رمادی را نمی دهیم

جوهر سارنایف به اعدام محکوم شد

کید  تا با  ایران  اتومی  کره کننده  تیم مذا ارشد  یک عضو 
»هر  برای   ۱+۵ گروه  با  کره  مذا در  ایران  که  این  بر 
توافق  که  گفت  حال  عین  در  دارد  آمادگی  سناریویی« 
نهایی »به احتمال بسیار قوی« تا پیش از ضرب االجل 

ماه سرطان دست یافتنی خواهد بود.
گزارش رادیو فردا، عباس عراقچی در مصاحبه ای با  به 
که خوش بینم«،  که »هرچند  گفته  آپا، خبرگزاری اتریش، 
این خوش بینی برای ایران »به معنای پذیرش هر توافقی 

نیست.«
خوب  توافق  خواستار  طرف ها  »تمام  کرد:  اضافه  وی 
حقوق  که  است  خوب  توافقی  ایران  برای  و  هستند 

مشروع را ارج نهاده و به تحریم ها پایان دهد.«
کرد: »ما تمام احتماالت را در نظر  کید  آقای عراقچی تا
گرفته ایم و لذا بر اساس آن برای تمام سناریو ها آماده ایم.«
یک روز پیش از این سخنان آقای عراقچی، محمدباقر 
و  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس  نوبخت، 
ششم  برنامه  که  بود  داده  خبر  ایران،  دولت  سخنگوی 
نتیجه  »به  »عادی«،  سناریوی  سه   با  کشور  توسعه 
نتیجه  »به  و   ۱+۵ گروه  با  اتومی  کرات  مذا نرسیدن« 

کرات تدوین خواهد شد. رسیدن« این مذا
که قصد دارند تا روز  کرده اند  گروه ۵+۱ اعالم  تهران و 
فعالیت های  با  رابطه  در  جامع  توافقی  به  سرطان   ۱۱

هسته ای ایران دست یابند.
گمان ما، حل  گفت: »به  در همین حال آقای عراقچی 
اراده  و  خواست  که  صورتی  در  توافق  فنی  بخش های 
قضیه  گر  ا بود.  نخواهد  دشوار  باشد  داشته  وجود  قوی 
تا  قوی  بسیار  احتمال  به  نهایی  توافق  باشد،  طور  این 

پیش از ضرب االجل دست یافتنی خواهد بود.«
کره اتومی ایران روز پنج شنبه  این عضو ارشد در تیم مذا
توافق  نهایی  متن  پیش نویس  نگارش  که  بود  گفته  نیز 
هنوز  و  می برد  زمان  دیگر  هفته  دو  یا  یک  هسته ای 

اختالفات میان طرفین بسیار است.

سابق  رییس جمهور  مرسی،  محمد  مصر  در  دادگاهی 
یک  به  حمله  در  سازماندهی  اتهام  به  را  کشور  این 
زندان و فرار چند هزار تن از زندانیان در سال ۲۰۱۱ به 

کرده است. مرگ محکوم 
براساس حکم این دادگاه ۱۰۵ نفر دیگر هم به زندان 

محکوم شده اند.
جریان  در  و   20١١ سال  جنوری  در  زندان  به  حمله 
مبارک،  حسنی  حکومت  علیه  اعتراضی  تظاهرات 
از  تعدادی  و  داد  روی  مصر  سابق  جمهوری  رییس 
آقای  جمله  از  المسلمین،  اخوان  زندانی  اعضای 

مرسی، موفق به فرار شدند.

که اجازه  گفته است  حیدر عبادی، نخست وزیر عراق 
دولت  نیروهای  دست  به  رمادی  شهر  داد  نخواهد 

اسالمی بیفتد.
این  از  بزرگی  بخش  حاضر  حال  در  داعش  نیروهای 

که مرکز والیت انبار است، در دست دارند. شهر را 
کرده است  گزارش بی بی سی، دولت عراق اعالم  به 
دولت  نیروهای  راندن  عقب  به  برای  را  عملیاتی  که 

کرده است. اسالمی آغاز 
دولتی،  مهم  ساختمان های  که  حالیست  در  این 

کنترول نیروهای داعش هستند. کان در  کما
عراق  پایتخت  بغداد،  کیلومتری   ۱۰۰ در  رمادی  شهر 

قرار دارد.
دفاعی  خطوط  توانستند  جمعه  روز  داعش  نیروهای 
نیروهای دولتی را در هم شکسته و وارد مناطق مرکزی 

شهر شوند.
آنها از موترهای بمب گذاری شده برای ورود به شهر و 

کردند. به عقب راندن نیروهای دولتی استفاده 
هواپیماهای امریکایی در پشتیبانی از نیروهای عراقی، 

عامل  سارنایف،  جوهر  امریکا  در  دادگاهی  منصفه  هیات 
کرد. بمبگذاری ماراتن بوستون را به مرگ محکوم 

او به اعدام با تزریق سم محکوم شده است.
بحث  ساعت   ۱۴ از  پس  منصفه  هیات  بی بی سی،  از  نقل  به 
و ۷ زن  مرد  آقای سارنایف داد. ۵  اعدام  به  رای  نظر  تبادل  و 

اعضای هیات منصفه را تشکیل می دادند.
گذشته میالدی دادگاه، آقای سارنایف را در همه ۳۰ اتهامی  ماه 

که علیه او مطرح شده بود، مجرم شناخت.
گریه  بستگان قربانیان این حادثه به هنگام قرائت رای دادگاه 
که  آقای سارنایف  در چهره  گزارش ها  اساس  بر  اما  می کردند. 
سر خود را پایین نگه داشته بود، هیچ احساسی دیده نمی شد.

رای  می توانستند  آنها  اساس  بر  که  را  عامل   ۱۲ منصفه  هیات 
کردند. در عین حال وکالی  به حکم اعدام دهند را مشخص 
که به عقیده آن ها می توانست  کرده بودند  مدافع ۲۱ مورد را ارایه 

کمتری را برای موکل شان به دنبال داشته باشد. حکم 

کشتن مردم بیگناه ما بردارید و ما هم دست می کشیم.« از 
کاغذ به عنوان مدرک در دادگاه عرضه شد. آن تکه 

بر  کشته  اپریل ۲۰۱۳ سه  بوستون در ۱۵  ماراتن  بمب گذاری در 
گذاشت و بیش از ۲۶۰ نفر در آن زخمی شدند. به غیر از  جای 

براساس قوانین مصر، قبل از اجرای این حکم، قاضی 
باید نظر مفتی اعظم را درباره صدور این حکم جویا 

شود.
قابل  حکم  این  اعظم،  مفتی  تایید  صورت  در  حتا 

تجدید نظر است.
دستور  که  آن  دلیل  به  این  از  پیش  مرسی  آقای 
بازداشت و شکنجه معترضان را در دوران حکومتش 

داده بود به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اتهامات  مرسی  آقای  حامیان  بی بی سی،  گزارش  به 
آقای  انگیزه های سیاسی دانسته اند.  با  را  او  به  وارده 

کرده است. مرسی خود صالحیت دادگاه ها را رد 
افشای  به  متهم  هم چنین  مصر  سابق  رییس جمهور 
به  باره  این  در  حکم  صدور  اما  است،  دولتی  اسرار 

تعویق افتاده است.
و  آزادی  حزب  رهبر  به عنوان  مرسی  محمد 
انتخابات  در  اخوان المسلمین،  به  وابسته  عدالت، 
مرحله  در  و  کرد  شرکت   20١2 سال  ریاست جمهوری 

دوم انتخابات، پیروز شد.
کودتای  آقای مرسی در جوالی ۲۰۱۳ میالدی در پی 

ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار شد.

چندین بار مواضع نیروهای داعش در نزدیکی رمادی 
کرده اند. را بمباران 

گفته  نیز  امریکا  رییس جمهوری  معاون  بایدن،  جو 
کشورش حاضر است سالح های سنگین در  که  است 

اختیار عراق قرار دهد.
اختیار  در  کامل  طور  به  رمادی  شهر  که  صورتی  در 
گیرد، این بزرگ ترین دست آورد  نیروهای داعش قرار 

گذشته خواهد بود. آنها طی چند ماه 

از  باید  موکل شان  پرونده  که  می گویند  سارنایف  آقای  وکالی 
بوستون )در ایالت ماساچوست( به جای دیگری منتقل شود. 
کمه  محا یک  نمی تواند  شهر  این  در  موکل شان  آن ها  گفته  به 

عادالنه داشته باشد.
آقای سارنایف  نظر در حکم  ممکن است درخواست تجدید 

سال ها طول بکشد.
منکر  بمب گذاری  این  در  را  او  نقش  سارنایف  آقای  وکیالن 
این رخداد،  که عامل اصلی  بودند  گفته  اما پیشتر  اند،  نشده 
که جوهر را مجبور به مشارکت در بمبگذاری  برادر بزرگ تر او بود 

کرد.
جوهر  آن  در  که  بود  ویدیویی  شواهد،  محکم ترین  از  یکی 
در  بمب  حامل  پشتی  کوله  یک  گذاشتن  موقع  سارنایف 

نزدیکی محله حادثه دیده می شود.
که پس از زخمی شدن در یک قایق پنهان  او همچنین هنگامی 
کاغذی خطاب به ماموران نوشت:  »دست  شده بود روی تکه 

کنون ۲۱ سال دارد، برادر ۲۶ ساله  او نیز در  که ا جوهر سارنایف، 
کشته شد. گریز  این ماجرا مظنون بود، اما او در جریان تعقیب و 

زمان  از  امریکا  ک  خا در  تروریستی  حمله  مرگ بارترین  این 
حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود.
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