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جاسوسان باافتخار 

تجارت زنان نیاز به حمایت دارد
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رییس جمهور به پیلوت شجاع 
افغانستان یک باب اپارتمان هدیه کرد
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رهبران حکومت وحدت ملی
تمایلی به اصالحات انتخاباتی ندارند
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از کشمکش نهاد ها جلوگیری کنید
4

چرا رهبران دروغ می گویند؟
حقیقت دروغ های بین المللی

چرا رهبران به مردم خودشان بیشتر دروغ می گویند تا به دیگران؟ 
کلیدی اعتماد است. در سیاست بین المللی نمی توان زیاد  عامل بسیار 
که اعتماد وجود نداشته باشد، دروغ  را یافت و هنگامی   سراغ اعتماد 
گفتن دشوار است. چون دولت ها به صورت طبیعی به هم دیگر اعتماد 
کم تر می توانند به هم دروغ  ندارند. پس رهبران در سیاست بین المللی 
گویند. اما در عرصه  داخلی، مردم عادت دارند به رهبران شان اعتماد 

کنند. کنند. چون در افکار عامه، رهبران وظیفه  دارند از مردم حفاظت 

عزیز رفیعی ضمن تاکید بر این که 
اراده سیاسی برای اصالحات انتخاباتی 

ود که رییس جمهور  وجود ندارد، افز
و رییس اجرایی از چگونگی ترکیب 
لویه جرگه که قرار است برای تغییر 
و تعدیل برخی از ماده های قانون 

اساسی برگزار شود نیز، نگرانی 
وی تاخیر  دارند و این مساله هم ر

کار کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
تاثیر گذاشته است. به گفته ی او، با 

به وجود آمدن اصالحات در نهادهای 
انتخاباتی، چگونگی ترکیب اعضای 

لویه جرگه نیز مشخص خواهد شد.
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ییس جمهور غنی: ر

حمله بر مساجد دشمنی با بشریت است

کشته شدند بیش از پنجاه طالب در عملیات های نظامی 

حمله  این  نتیجه  در  که  داد  قرار 
زخمی  و  کشته  نفر  صد  به  نزدیک 
گروه  را  حمله  این  مسوولیت  شدند. 
گرفته  عهده  به  داعش  تروریستی 

است.
دفتر  توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
ریاست جمهوری منتشر شده، رییس 
کردن  محکوم  ضمن  غنی  جمهور 

کندز،  ننگرهار،  والیت های  مربوطات 
و  پکتیا  ارزگان،  سرپل،  بدخشان، 
تن   9 آن  در  بود،  راه اندازی شده  زابل 
شورشی زخمی و دو تن دیگر بازداشت 

شدند.
بیشترین  که  افزوده  داخله  وزارت 
والیت های  در  شورشیان  به  تلفات 

گردیده است. ارزگان و پکتیا وارد 

است  گفته  تروریستی،  حمله  این 
مقدسه   کن  اما و  مساجد  بر  حمله  که 
نه  گذاران،  نماز  کشتار  و  مسلمانان 
مقدس  دین  با  آشکار  دشمنی  تنها 
اسالم است، بلکه دشمنی با بشریت 
هم چنین  غنی  آقای  می باشد.  نیز 
سعودی  عربستان  دولت  و  مردم  به 

گفته است.  تسلیت 

در این عملیات ها مقداری جنگ افزار 
کشور  امنیتی  نیروهای  به دست  نیز 

افتاده است.
حال  در  که  می افزاید  داخله  وزارت 
کشور  حاضر نیز در برخی از والیت های 
سرکوب  منظور  به  کسازی  پا عملیات 

شورشیان »به شدت« جریان دارد.
در  ملی  پولیس  نیروهای  هم چنین 
 ۱۰ از  گذشته  روز  شبانه  یک  جریان 
مربوطات  در  ماین  انفجار  رویداد 
و  پکتیا  قندهار،  پروان،  والیت های 

کرده اند. پکتیکا جلوگیری 
این ماین ها به تازگی از سوی »دشمنان 
تروریستی  اهداف  خاطر  به  مردم« 
نهادهای  معموال  بود.  شده  جاسازی 
تروریستی طالبان،  گروه های  از  امنیتی 
دشمنان  عنوان  به  القاعده  و  حقانی 

مردم یاد می کنند.

غنی  اشرف  محمد  کابل:  8صبح، 
حمله  افغانستان،  جمهوری  رییس 
تروریستی روز جمعه در یک مسجد 
شدیدا  را  سعودی  عربستان  شرق  در 

کرده است. محکوم 
یک حمله کننده انتحاری روز جمعه 
را در مسجدی در منطقه  نمازگذاران 
هدف  سعودی  عربستان  شیعه نشین 

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
کسازی  پا مشترک  عملیات های 
یک  جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
گذشته،  ۵۴ تن از شورشیان  شبانه روز 

کشته شدند. طالب 
اعالمیه ای  در  داخله  امور  وزارت 
منظور  به  که  عملیات ها  این  می گوید 
در  مردم«  »دشمنان  نابودی  و  سرکوب 
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زنگ اول


هرچه  بايد  نهاد ها  كردن  وارد  اتهام  مسخره  بازى 
زودتر خاتمه يابد. ديروز شوراى امنيت ملى با نشر يك 
نامه خبرى، گفته هاى سخنگوى رياست اجرايى را در 
اجرايى  رياست  كرد.  رد  استخباراتى  تفاهم نامه  مورد 
يادداشت  تنظيم  در  كه  بود  گفته  سخنگويش  زبان  از 
فيصله  خالف  ملى،  امنيت  شوراى  استخباراتى  تفاهم 
مشترك رييس جمهور و رييس اجرايى، عمل شده است. 
بازى اتهام وارد كردن نهادهاى دولتى وقتى به راه افتاد 
و  كابل  ميان  استخباراتى  تفاهم  يادداشت  امضاى  كه 
ابتدا  را  تفاهم  يادداشت  اين  شد.  رسانه اى  اسالم آباد 
منابع آگاه غيررسمى رسانه اى كردند و بعد حكومت، 
امضاى آن را تاييد كرد. اما ارگ تا حاال هم از انتشار 
و  منابع  مى كند.  امتناع  تفاهم  يادداشت  اين  كامل  متن 
اين  مورد  در  متضادى  حرف هاى  گوناگون  نهاد هاى 
وحدت  حكومت  بلندپايگان  حتا  مى گويند.  تفاهم نامه 
ملى هم در مورد تفاهم نامه استخباراتى سخنان متضاد 
درون مايه  مورد  در  ملى  امنيت  سخنگوى  مى گويند. 
جلسه  در  و  مى گويد  چيز  يك  تفاهم   يادداشت  اين 
رييس جمهور با سياستمداران و چهره هاى بانفوذ چيز 
نقل  به  هم  پاكستان  رسانه هاى  مى شود.  گفته  ديگر 
يادداشت  در  ديگرى  چيزهاى  كشور  آن  مقام هاى  از 
مقام هاى حكومتى هم  از  برخى  منتشر مى كنند.  تفاهم 
نشدن  افشا  به شرط  خارجى  و  داخلى  رسانه هاى  به 
نام هاى شان، مواردى را مطرح مى كنند كه در تضاد با 
گفته هاى رييس اجرايى، رياست شوراى امنيت ملى و 
رياست امنيت ملى است. مثال به راديو آزادى گفته شده 
ملى  امنيت  كه  است  آمده  تفاهم  يادداشت  متن  در  كه 
افغانستان در اسالم آباد نمايندگى باز مى كند و سازمان 

استخبارات نظامى پاكستان در كابل. 
برخى از رسانه ها هم خبر داده اند كه رييس جمهور غنى 
دستور بازنگرى در متن يادداشت تفاهم را صادر كرده 
است. برخى از مقام  هاى حكومتى هم علنا با امضاى اين 
نهاد هاى  از  كرده اند. شمارى  مخالفت  تفاهم  يادداشت 
تبليغاتى  افتاده اند و جنگ آشكار  حكومتى به جان هم 
در  هماهنگى  نبود  و  بى نظمى  وضعيت،  اين  مى كنند. 
از  برخى  ساخت.  برمال  بيشتر  را  حكومت  درون 
مقام هاى دولتى به گونه اى عمل كردند كه خودشان در 
واقعا  وضعيت  اين  كنند.  جلوه  قهرمان  عمومى  انظار 

نگران كننده است. 
رسوايى  اين  گليم  بايد  اجرايى  رييس  و  رييس جمهور 
رسانه ها  به  بزرگواران  اين  سخنگويان  كنند.  جمع  را 
جنگ  مى كند  تصور  مخاطب  كه  مى گويند  چيزهايى 
دارد.  جريان  حكومت  درون  در  قدرت  فرسايشى 
افتاده اند،  هم  جان  به  نهاد ها  كه  مى بينند  مردم  وقتى 
به اين نتيجه مى رسند كه مقام هاى حكومتى حتا قادر 
جنگ  قبال  نيستند.  هم  خودشان  دفترهاى  مديريت  به 
اما حاال  كه رسانه اى مى شد،  بود  و جناح ها  اشخاص 
نهاد ها به جان هم افتاده اند. به اين هياهوى بى معنا بايد 

پايان داده شود. 
در  را  خودشان  تبليغى  انرژى  بايد  حكومتى  نهاد هاى 
در  نبايد  حكومتى  نهاد هاى  كنند.  مصرف  ديگر  جاى 
اين  از  كه  سازمانى  تنها  كنند.  صف آرايى  هم  برابر 
استخبارات  سازمان  مى برد،  لذت  درونى  آشفتگى 
يك  امضاى  با  سازمان  اين  است.  پاكستان  نظامى 
نقش  حاال  كابل،  با  استخباراتى  تفاهم  يادداشت 
تماشاچى جنگ نهاد هاى افغانستان را به دوش گرفته 
است. رييس جمهور و رييس اجرايى بايد هرچه زودتر 
نظم را به درون دولت برگردانند. هر دو بزرگوار بايد 
بر  را  اختالف ها  و  هماهنگ سازند  را  دولتى  نهاد هاى 

طرف كنند. 
رييس جمهور و رييس اجرايى بايد به مردم افغانستان 
در مورد اين يادداشت تفاهم سخنرانى كنند و پس اين 
سخنرانى بايد هر نوع اختالف نظر نهاد هاى حكومتى در 
نهاد ها  پايان برسد. دوام جنگ  به  يادداشت  اين  مورد 
جدى  سوال  زير  را  حكومت  كاركردى  مشروعيت 

مى برد. 

جنگ مسخره نهادها 
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در  باميان  مردم  نمايندگان  كابل:  8صبح، 
مجلس نمايندگان مخالفت خويش را با تعيين 
اعالم  واليت  اين  والى  عنوان  به  زهير  طاهر 

كردند.
محمد اكبرى، نماينده ى مردم باميان در مجلس 
كه به روز شنبه در جمع از خبرنگاران صحبت 
تقرر  با  اين واليت  نمايندگان  مى كرد، گفت 
آقاى زهير در پست واليت باميان موافق نيستند 
و رييس جمهور در مورد وى تجديد نظر كند.

اين عضو مجلس مى گويد اكثريت مردم باميان 
زهير  آقاى  كارى  سابقه ى  و  برخورد  دليل  به 
وى  تقرر  و  هستند  مخالف  وى  با  باميان،  در 
در واليت باميان با دشوارى هاى همراه خواهد 

بود.
اكبرى گفت كه نمايندگان باميان به اتفاق هم 
و نظر به راى مردم باميان با تعيين آقاى زهير به 

عنوان والى باميان مخالف هستند.
سه روز پيش اداره ى ارگان هاى محلى از تقرر 
طاهر زهير به  عنوان والى باميان خبر داده بود 
نمايندگان مردم  اجراييه و هم  اما هم رياست 
باميان در مجلس مى گويند با تقرر آقاى زهير 

موافق نيستند.
نمايندگان مردم باميان اما مى گويند كه رييس 
جمهور شخصى را به عنوان والى باميان تعيين 
وابستگى  سياسى  خاص  جريان  به  كه  كند 
سابقه ى خوب  و  بردبارى  دانش،  از  و  نداشته 

در اداره هاى دولتى برخوردار باشد.
باميان  كه  مى دهند  هشدار  مجلس  نمايندگان 
شمار  به  كشور  در  امن  واليت ها  از  تاكنون 
آقاى  تقرر  بر سر  اما هرگاه حكومت  مى رود 
زهير درپست واليت باميان تاكيد كند، باميان 

با دشوارى هاى امنيتى نيز مواجه خواهد شد.
مردم سمنگان  نماينده ى  عنوان  به  مدتى  زهير 
در اجالس اول دوره ى شانزدهم شوراى ملى 
ويژه ى  محكمه ى  تصميم  بنياد  بر  و  كرد  كار 
در  و  شد  بيرون  مجلس  اين  از  انتخاباتى 
انتخابات رياست جمهورى از سخنگويان تيم 

تحول وتداوام بود.

8صبح، كابل: رييس جمهور غنى طى حكمى 
معصوم ستانكزى را به حيث سرپرست وزارت 

دفاع ملى تعيين كرده است. 
آقاى غنى طى حكم جداگانه دگر جنرال قدم 
جنرال  دگر  و  درستيز  لوى  عنوان  به  را  شاه 
عبدالخالق را به حيث معاون اول وزارت دفاع 

تعيين كرده است.
سمت  اين  از  پيش   شاه  قدم  جنرال  دگر 

قوماندانى فرقه 111 كابل را به عهده داشت. 
لودين  افضل  و  شيرمحمد كريمى  اين  از  قبل 
بودند؛  شده  معرفى  دفاع  نامزدوزير  حيث  به  
آقاى كريمى موفق به كسب راى اعتماد نشد 
اش  معرفى  روزهاى  نخستين  در  نيز  لودين  و 

انصراف داد.

محكومان به قتل فرخنده خواستار تجديد نظر شدند

مجلس نمايندگان طرح تعديلى در قانون سرپرستى ها را تصويب كرد

مخالفت نمايندگان باميان
 با طاهر زهير

به  كه  نفرى   49 از  نفر  سه  و  بيست 
از  فرخنده  قتل  در  مشاركت  جرم 
محكوم  كابل  ابتدايى  دادگاه  سوى 
تجديد  خواستار  شده ،  مجازات  به 

نظر شده اند.
سوى  از  قبال  آن ها  از  نفر  چهار 
اعدام،  به  محكوم  ابتدايى  دادگاه 
هشت نفر ديگر به تحمل هشت سال 
و يازده نفر افسر و مامور پوليس هم 
به تحمل يك سال زندان محكوم و 

بقيه تبرئه شده اند.
صفى اهللا مجددى، رييس حوزه سوم 
بى بى سى  به  كابل  ابتدايى  دادگاه 
براساس  نفر   23 اين  همه  كه  گفته 
درخواست  كه  دارند  حق  قانون 

تجديد به دادگاه استيناف بدهند.
آقاى  گفته  به  ديگر،  سوى  از 
قتل  پرونده  سارنوال  مجددى، 
نفر   26 تبرئه  مورد  در  نيز  فرخنده 
ديگر به حكم دادگاه ابتدايى قناعت 
نكرده و خواستار تجديد نظر دادگاه 

استيناف شده است.
هنوز مشخص نيست كه راى دادگاه 

نمايندگان  مجلس  8صبح،كابل: 
قانون  در  حكومت  تعديلى  طرح 
تنظيم امور سرپرستى ها را در 8 ماده 

روز شنبه به تصويب رساند.
كميسيون  معاون  سعادتى،  اسداهللا 
از اجراى  نظارت  تفتيش مركزى و 
كه  گفت  نمايندگان  مجلس  قانون 
دوره ى  در  كه  سرپرستى  قانون 
تصويب  به  ملى  شوراى  پانزدهم 
وزيران  مورد  در  تنها  بود،  رسيده 
مى بايست  نهادهايى كه  مسووالن  و 
را  نمايندگان  مجلس  تاييدى  راى 
به دست آورند، اختصاص يافته بود 
اما به مشكل اين كه بيشتر اداره ها از 
سوى سرپرستان اداره  مى شد، توجه 

نشده بود.
سعادتى گفت كه در طرح تعديلى 
كه  سرپرستى  قانون  در  حكومت 
رييس  سوى  از  تقنينى  فرمان  طى 
حكومت  بود،  شده  صادر  جمهور 
عموميت  براى  را  تعديل ها  برخى 
پيشنهاد  ياد شده،  قانون  به  بخشيدن 

كرده بود.
قبلى  قانون  در  وى  گفته ى  به 
استثناهايى در مورد مقام هاى دولتى 

استيناف در مورد احكام صادر شده 
چگونه  ابتدايى  دادگاه  سوى  از 

خواهد بود.
پرونده  او  كه  گفت  مجددى  آقاى 
قتل فرخنده را با احكامى كه صادر 
كرده به سارنوالى مى فرستاد تا آماده 

ارسال به دادگاه استيناف شود.
به  نسبت  فرخنده  خانواده  پيشتر 
تبرئه  صدور حكم دادگاه در مورد 
اظهار  غيرنظامى  متهمان  از  نفر   18

نارضايى كرده است.
جلسه  برگزارى  نخست  روز  در 
خانواده  وكيل  ابتدايى  دادگاه 
راننده اى  محاكمه  خواستار  فرخنده 
از  پيش  را  فرخنده  جسد  كه  شد 

زمان  دوماه  تنها  و  نداشت  وجود 
بود  شده  داده  اجازه  سرپرستى ها 
نمايندگان  تازه مجلس  اما در طرح 
انعطاف پذيرى هايى در مورد برخى 
از اداره هاى دولتى قبول شده است.

و  وزيران  كه  گفت  سعادتى 
تاييد  راى  نيازمند  كه  مسووالنى 
مى باشند،  نمايندگان  مجلس 
عنوان  به  دوماه  از  بيش  نمى توانند 
مسووالن  اما  كنند  كار  سرپرست 
ساير نهادها مى توانند بيشتر از دوماه 
در معينيت ها، رياست ها، واليت ها و 
بيرون  در  نمايندگى هاى دولت  حتا 
كار  سرپرست  عنوان  به  كشور  از 

كنند.

تاير  زير  موترش  با  زدنش  آتش 
كرده بود.

كه  بود  ساله اى   27 دختر  فرخنده 
در  امسال  نوروز  از  پيش  روز  دو 
سوى  از  دوشمشيره  شاه  زيارتگاه 
او  كه  ادعا  اين  با  خشمگين  مردان 
ضرب  به  سوزانده،  را  قرآن  نسخه 
مشت، لگد، سنگ و چوب كشته و 

جسدش به آتش كشيده شد.
و  مردم  خشم  فرخنده  قتل 
از  بشرى  حقوق  مدافع  سازمان هاى 
و  داشت  همراه  به  را  جهان  سراسر 
باعث اعتراض هاى گسترده نسبت به 

بدرفتارى با زنان در افغانستان شد.

هرگاه  ياد شده  طرح  بنياد  بر 
دولت  مسووالن  ساير  يا  نامزد وزير 
در مدت دوماه سرپرستى نتواند راى 
بگيرد،  را  نمايندگان  مجلس  تاييد 
نامزد  تا  است  مكلف  حكومت 
مجلس  به  آن سمت  در  را  ديگرى 

نمايندگان معرفى كند.
مدت،  اين  هرگاه  همين گونه، 
باشد،  ملى  تعطيالت شوراى  هنگام 
و  نشده  حساب  شورا  تعطيالت 
مقام هايى كه سرپرست هستند تا ده 
روز پس از آغاز كار شوراى ملى و 
يا راى گرفتن نامزد ديگربه وظيفه ى 

خويش ادامه دهد.

ستانكزى سرپرست وزارت 
دفاع شد

رييس جمهور به پيلوت شجاع افغانستان يك باب اپارتمان هديه كرد

جمهور  رييس  كابل:  8صبح، 
يكى  كه  قلندرشاه  خدمات  از  غنى 
است،  ملى  اردوى  پيلوت هاى  از 
تقديرنامه  يك  دادن  با  گذشته  روز 
خدماتش  پاس  به  و  كرد  ستايش 
سرباز  اين  به  را  اپارتمان  باب  يك 

نيروى هوايى افغانستان هديه كرد.
در  كه  است  توانسته  قلندرشاه 

غور،  واليت  چهارسده  جنگ 
وارد  طالبان  بر  سختى  ضربات 
سوى  از  كه  خبرنامه اى  در  كند. 
جمهورى  رياست  مطبوعاتى  دفتر 
نتيجه  منتشر شده آمده است كه در 
دشمن،  بر  قلندرشاه  هوايى  حمله 
و  شده  ويران  طالبان  سنگرهاى 
وارد  طالبان  به  هنگفتى  خسارات 

شده است.
وزارت  به  هفته گذشته  غنى  اشرف 
از  عده  آن  تا  داد  هدايت  دفاع 
معرفى  او  به  را  افسرانى  و  سربازان 
خود  از  جنگ  ميدان  در  كه  كند 
نشان  رشادت  و  دليرى  شجاعت، 

مى دهند. 
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گروه های متعددی است  که در برابر روند صلح افغانستان قرار دارد،  مشکل دیگری 
که برخی از جریان های طالبانی را  گاهان به این باورند  کشور می جنگند. آ که در این 
گروه های دیگری هم در  کردن در قدرت، از جنگ باز داشت ولی  می توان با شریک 
که هرگز به این مسایل باور ندارند. شبکه حقانی از جمله همین  کشور فعال اند  این 
کشورهای همسایه عمل می کند و جز  جریان ها است. این شبکه به دستور استخبارات 
ویرانی در افغانستان هدف دیگری ندارد. 

کنار تحصیل، در مرکز شهر لباس زنانه می فروشند. او  که در  لیلما دختر جوانی است 
کنند تا مستقل شوند. کسب  ل مالی  که زنان باید در قدم نخست استقال می گوید 
لیلما هم چنین می گوید: »تا زنان از خود و شخصی پول نداشته باشند و محتاج 
کار در  خانواده باشند، وضعیت خوبی ندارند. البته نباید مشکالت سر راه زنان برای 
که در  که به وعده هایی  جامعه افغانی ما را از یاد ببریم.« لیلما از دولت می خواهد 
کمپاین های انتخاباتی خود داده اند وفادار بمانند. جریان 

3 یک شنبه 3 جوزا 1394سال نهم    شماره مسلسل 2138

 الهه ساحل 

باصلح 
پاکستان یا طالبان؟

تجارت زنان نیاز به حمایت دارد

که  بوده  مطرح  همواره  سوال  این  کابل:  8صبح، 
کی صلح می کند. رییس جمهور  حکومت افغانستان با 
کشور با طالبان  که برای تامین ثبات در  گفته است  غنی 
گروه  یک  طالبان  اما  شد.  خواهد  صلح  کستان  پا و 
گروه در  نیست؛ چندین دسته از افراد مسلح زیرنام این 

داخل افغانستان می جنگند. 
عضو  گذشته  در  که  سیاسی  جریان های  از  برخی  اما 
که برای رسیدن به  کید می کنند  گروه طالبان بوده اند، تا
پذیرفته  طالبان  گروه  از خواسته های  برخی  باید  صلح 
گروه طالبان روز  کبر آغا، از اعضای پیشین  شود. سید ا
در  بدون  که  گفت  کابل  در  نشست  یک  در  گذشته 
دشوار  صلح  به  رسیدن  طالبان  خواست های  نظرگیری 

است. 
از  بدهد...  قربانی  باید  »حکومت  گفت:  آغا  کبر  ا
انتخابات  طالبان  هرگاه  بگذرد.  چیزها  دیگر  و  چوکی 

که  برخی از زنان تجارت پیشه در والیت هرات می گویند 
کشور زنان نیاز بیشتر برای حضور  کنونی در  در وضعیت 
در عرصه های اقتصادی به خصوص در بازار آزاد دارند.

مرکز  در  تحصیل،  کنار  در  که  است  جوانی  دختر  لیلما 
که زنان باید در  شهر لباس زنانه می فروشند. او می گوید 
کنند تا مستقل شوند. کسب  قدم نخست استقالل مالی 
شخصی  و  خود  از  زنان  »تا  می گوید:  هم چنین  لیلما 
وضعیت  باشند،  خانواده  محتاج  و  باشند  نداشته  پول 
برای  زنان  راه  سر  مشکالت  نباید  البته  ندارند.  خوبی 
کار در جامعه افغانی ما را از یاد ببریم.« لیلما از دولت 
کمپاین های  که در جریان  که به وعده هایی  می خواهد 

انتخاباتی خود داده اند وفادار بمانند.
باغ های  کشور  فعلی  رهبر  دو  » هر  می گوید:  هم چنان  او 
زنان  به خصوص  و  مردم  همه  برای  را  سرخی  و  سبز 
کنون هیچ گونه اقدام عملی را برای  نشان داده اند اما تا 
اجراشدن همه وعده ها در نظرنگرفته اند. این همه برای 

من تاجر مایوس کننده است.«
از  بیش  که  است  سالی  میان  زن  نیز  تمسکی  صدیقه 
تعداد  آورده است و حاال  رو  به تجارت  ده سال است 
به  مشغول  مختلف  بخش های  در  را  زنان  از  زیادی 
سال ها  این  جریان  در  که  می گوید  او  است.  کرده  کار 
با مشکالت زیادی مواجه بوده است اما حاال خوشبین 
یک  به عنوان  کرده  عبور  موانع  همه  از  بتواند  که  است 
تجارت پیشه بزرگ زنان زیادی را همراه خود به عرصه 
با  همیشه  سال ها  این  »در  می گوید:  او  بکشاند.  بازار 
که  مشکالت خود را به این منزل رسانده ام و تالش دارم 
از این بتوانم روی پای خود بایستم. فکر می کنم  بیشتر 
بیاورند.  به دست  را  خود  مالی  استقالل  زن ها  همه  گر  ا

خواهان  طالبان  گر  ا بدهد،  انجام  را  آن  می خواهند 
که  هرآنچه  کند.  قبول  را  آن  باشند  قدرت  در  شرکت 
انجام  را  آن  باشد  مناسب  طریقه  یک  افغانستان  در 
که صلح به آسانی در  بدهد [در این صورت] به نظر من 

خیلی خوب خواهد شد.« 
با  می گوید  هریوه  تجارتی  شرکت  مسول  درانی،  سویتا 
کار آمدن این دولت  از روی  گذشت بیش از شش ماه 
ایجاد  و  اقتصادی  وضعیت  برای  موثر  اقدام  هیچ  هنوز 

افغانستان آمده می تواند.«
در  نیز  صلح  عالی  شورای  عضو  مجاهد،  عبدالحکیم 
خواست های شان  باید  طالبان  که  گفت  نشست  این 
این  از  پیش  طالبان  کنند.  مطرح  کره  مذا میز  برسر  را 

می گوید  او  است.  نیامده  به وجود  زنان  برای  کار  زمینه 
زمینه  ایجاد  و  حمایت  دولت  پالن های  از  یکی  باید 
»زنان  می گوید:  درانی  خانم  باشد.  زنان  برای  کاری 
که متاسفانه دولت  تنها نیاز به انگیزه و حمایت دارند 

سوی  از  خواست ها  این  ولی  داشته اند  خواست هایی 
حکومت خط سرخ اعالم شده است. 

نیروهای  خروج  اساسی،  قانون  تغییر  خواهان  طالبان 
اما مقام ها در  کنونی شده اند.  خارجی و لغو حکومت 
اساسی  قانون  در  تغییر  که  گفته اند  همواره  حکومت 
هرگز  بشری  حقوق  دست آوردهای  و  است  سرخ  خط 

برای صلح معامله نمی شود. 
افغانستان  صلح  روند  برابر  در  که  دیگری  مشکل 
کشور  این  در  که  است  متعددی  گروه های  دارد،  قرار 
از  برخی  که  باورند  این  به  گاهان  آ می جنگند. 
در  کردن  شریک  با  می توان  را  طالبانی  جریان های 
گروه های دیگری هم  قدرت، از جنگ باز داشت ولی 
که هرگز به این مسایل باور ندارند.  کشور فعال اند  در این 
شبکه حقانی از جمله همین جریان ها است. این شبکه 
کشورهای همسایه عمل می کند و  به دستور استخبارات 

جز ویرانی در افغانستان هدف دیگری ندارد. 
و  کشت  برای  که  تبهکاری  گروه های  دیگر،  سوی  از 
قاچاق مواد مخدر جنگ می کنند، به هیچ پیش شرطی 
تامین  جنگ  در  گروه ها  این  منافع  نمی شوند.  راضی 
که والیاتی چون هلمند، قندهار و  می شود و در صورتی 
گروه ها نمی توانند به میلیون ها  ارزگان ناامن نباشد، این 

دالر از راه قاچاق مواد مخدر دست یابند.
از  که  است  امیدوار  رییس جمهور غنی  در همین حال 
کشور تامین  کستان بتواند صلح را در  طریق همکاری پا
گروه  ک اعضای  که با اشترا کند. آقای غنی در نشستی 
گفت  کابل برگزار شد،  گذشته در  بین المللی تماس هفته 
کستان با افغانستان  امیدوار است جنگ اعالم ناشده پا
کستانی صورت  که با مقام های پا گفتگوهایی  از طریق 
که  این  برای  ملی  وحدت  حکومت  یابد.  پایان  گرفته 
بسیار  روابط  کند،  تامین  کشور  در  را  ثبات  بتواند 
حساس ترین  و  کرده  برقرار  کستانی ها  پا با  نزدیکی 
تبادل  تفاهم نامه  امضای  گرفته،  که صورت  معامله ای 

کستان است.  اطالعات استخباراتی با پا

به  تا  نیامده  بیرون  از مشکالت درون تیمی خود  جدید 
اولویت های زنان در عرصه های تجارت و بازار برنامه ای 
با  سال ها  این  در  تجارت پیشه  زنان  باشد.«  داشته 
و  دستی  صنایع  نمایشگاه های  از  برخی  در  حضور 
که با وجود همه مشکالت  تولیدات داخلی نشان دادند 
جامعه  ساختار  در  مردان  کنار  در  می توانند  اجتماعی 
برازنده داشته باشند. حضور زنان در بخش های  نقش 
قارچ،  تا  زعفران  تجارت  و  تولید  و  کشت  از  زراعت، 
تولید  قیمتی،  نگین های  و  با سنگ ها  زیورات  ساخت 
ابریشمی از جمله  مواد غذایی، قالین باقی و چادرهای 
می باشد.  هرات  والیت  در  زنان  تجارتی  فعالیت های 
باور  این  به  اقتصادی  مسایل  کارشناسان  از  برخی 
وابسته  همواره  فرد،  یک  آزادی  و  استقالل  که  هستند 
به اقتصاد است. سعد خطیبی، ریس اتاق تجارت در 
که در عرصه   که زنان به هر پیمانه  والیت هرات می گوید 
بدرخشند،  بیشتر  اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های 
نزدیک  بیشتر  اندازه به حقوق واقعی خویش  به همان 

شده اند.
کار و حمایت های دولت در قبال  وی هم چنان در مورد 

کار زنان در عرصه های اقتصادی 
گفت: »حکومت وحدت ملی از زمان  به روزنامه 8صبح 
کار آمدنش تا کنون پالسی خاصی برای حمایت از  روی 
کل سرمایه گذاران سکتور خصوصی ارایه نکرده است.«

که برای آینده تجارت و  آقای خطیبی هم چنان می گوید 
کشور نگران است.  اقتصاد در 

او در ادامه می گوید: »بی کاری و فقر اقتصادی در جامعه 
زیادی  مشکالت  با  سرمایه گذاران  و  است  گرفته  باال 
این  از  طبع  به  نیز  تجارت پیشه  زنان  و  شده اند  مواجه 
همه متضرر شده اند و ممکن در نبود حمایت های قوی 
کنار  سرمایه گذاری  و  تجارت  رده  از  دولت  جانب  از 

بروند.«
که از ایجاد حکومت  این همه در حالی مطرح می شود 
وحدت ملی بیش از شش ماه می گذرد و هنوزهم دولت 
به خصوص  و  مردم  به  شده  داده  وعده های  به  توجهی 
زنان نکرده است. زنان در والیت هرات در این سال ها 
و  تجارتی  دست آوردهای  کاروان  تا  کرده اند  تالش 
به پیش  به سوی جلو  اما  آرام  هر چند  را  اقتصادی خود 

ببرند.

ACKU
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اول  معاونیت  آدرس  از  تشویق  و  نگرانی  »ابراز  گفت:   فیفا 
حکومت  رهبران  واقعا  که  می سازد  واضح  اجرایی  ریاست 
افغانستان  مردم  برابر  در  را  خود  تعهد  همان  ملی  وحدت 
از  پس  که  بودند  گفته  حکومت  رهبران  کرده اند.  فراموش 
اصالحات  سمت  به  فورا  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
که موضوع  انتخاباتی می روند. اما بدبختانه معلوم می شود 
اصالحات انتخاباتی در بحث های عملی رهبران حکومت 
جمع  از  موضوع  این  ممکن  و  ندارد  وجود  ملی  وحدت 
که باید امسال به آن پرداخته می شد، حذف و یا به  مواردی 

فراموشی سپرده شده است.«
نهادهای  اعضای  که  افزود  هم چنین  رشید  محمدیوسف 
ناظر بر روند انتخابات با برخی از مقام های ارشد حکومتی 
از جمله معاونین دوم رییس جمهور و رییس اجرایی در مورد 
آقای رشید  کرده اند.  گفتگو  و  انتخاباتی دیدار  اصالحات 
که این مقام ها تنها از اختالف میان رهبران حکومت  گفت 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی  وحدت ملی در مورد رییس 
کرده اند، اما به گفته ی او، این مساله نمی تواند دنباله دار  یاد 
کمیسیون اصالحات انتخاباتی شود.  کار  و ماه ها مانع آغاز 

کمیسیون  تشکیل  به منظور  که  فرمانی  در  اشرف غنی 
کرد، از شکریه بارکزی به عنوان  اصالحات انتخاباتی صادر 
اجرایی  ریاست  اما  است.  برده  نام  کمیسیون  این  رییس 
مخالفت  ابراز  بارکزی  خانم  گزینش  با  وحدت  حکومت 

که پیش از صدور فرمان میان  گفته است در توافقی  کرده و 
گرفت، اصال بحث عضویت  آقایان غنی و عبداهلل صورت 
مطرح  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  در  بارکزی  شکریه 

نبود.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  موسسه  رییس  این حال،  با 
افغانستان  دولت  صورتی که  در  می افزاید  فیفا،  افغانستان، 
آینده  انتخابات  سمت  به  انتخاباتی  اصالحات  بدون 
نه  متمرکز  کابل  در  تنها  انتخاباتی  جنجال  برود،  پارلمانی 

بلکه در تمام والیات ایجاد خواهد شد.
کشور  رییس جمهور  اشرف غنی  که  است  حالی  در  این 
پارلمانی  انتخابات  شدن  برگزار  شفاف  به  نسبت  نیز 
انتخابات  که  می گوید  اما  کرده  تردید  و  شک  ابراز  آینده 
ریاست جمهوری سال 2019 از سهولت های بهتری برخوردار 
آغاز  در  گذشته  پنج شنبه   روز  که  غنی  آقای  بود.  خواهد 
می گفت،  سخن  کابل  در  تماس  بین المللی  گروه  نشست 
افزود: »از لحاظ تخنیکی ما می توانیم تقریبا مطمین باشیم 
که برای  که انتخابات 2019 انشااهلل از تمامی سهولت هایی 
اما،  بود.  خواهد  برخوردار  است،  الزم  انتخابات   یک 
به خاطر  آن هم  و  ما یک چالش است  پارلمانی  انتخابات 

که مانده است.« میراثی 
گذشته،  انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی سال 
پس از ماه ها جنجال و تنش  با توافق روی تشکیل حکومت 

وحدت ملی به پایان رسید.

کمیسیون اصالحات  از تشکیل  ماه  از سه  گذشت بیش  با 
کارش آغاز نکرده و برخی  کمیسیون به  انتخاباتی، هنوز این 
از اعضای آن و نهادهای ناظر بر روند انتخابات نیز می گویند 
کمیسیون اصالحات  کار  کنون معلوم نیست چه زمانی  که تا

انتخاباتی آغاز می شود.
صدور  با  حمل  ماه  اول  در  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
کمیسیون  این  شد.  ایجاد  رییس جمهور  توسط  فرمانی 
عبداهلل  کتر  دا و  اشرف غنی  میان  که  توافق نامه ای  براساس 
شده  امضا  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پیش  عبداهلل 
کارش آغاز می کرد. حاال از تشکیل این  بود، باید به زودی به 
که  کمیسیون بیشتر از سه ماه می گذرد اما هنوز معلوم نیست 

کار می کند. چه زمانی آغاز به 
اصالحات  کمیسیون  اعضای  از  تن  یک  رفیعی،  عزیز 
انتخاباتی و رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می گوید 
که ظاهرا اختالفات میان رهبران حکومت وحدت ملی در 
کمیسیون  کار  کمیسیون باعث تاخیر در آغاز  مورد رییس این 
این  واقعیت  او  به گفته ی  اما  شده.  انتخاباتی  اصالحات 
وجود  انتخاباتی  اصالحات  برای  سیاسی  اراده  که  است 
کنترول  و  رییس  »احتماال  افزود:   رفیعی  آقای  ندارد. 
کمیسیون یکی از بحث هایی جدی است و این که مدیریت 
کشوری  کسی بدوش داشته باشد. ما  انتخابات را باید چه 
جدیدا به دموکراسی رسیده هستیم و بازی های سیاسی هم 

و  حزبی  سیاسی،  گروهی،  قیمومیت های  که  است  قسمی 
کم  حا افغانستان  اجتماعی  عرصه های  تمامی  در  قومی 
تشویش  بیشتر  که  می کنم  فکر  من  لحاظ  همین   به  است. 
کمیسیون  گر  ا که  این است  و رییس اجرایی  رییس جمهور 
انتخابات  برای اصالح  را  انتخاباتی طرح هایی  اصالحات 
انتخابات  شود،  برگزار  شفاف  انتخابات  واقعا  که  بدهد 
کسانی که  به  مردم  بود. چون  این ها نخواهد  نفع  به  شفاف 
کرد.« کرده بار دیگر اعتماد نخواهند  با سرنوشت شان بازی 

برای  سیاسی  اراده  این که  بر  کید  تا ضمن  رفیعی  عزیز 
رییس جمهور  که  افزود  ندارد،  انتخاباتی وجود  اصالحات 
قرار  که  لویه جرگه  ترکیب  چگونگی  از  اجرایی  رییس  و 
است برای تغییر و تعدیل برخی از ماده های قانون اساسی 
تاخیر  روی  هم  مساله  این  و  دارند  نگرانی  نیز،  شود  برگزار 
است.  گذاشته  تاثیر  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  کار 
نهادهای  در  اصالحات  آمدن  به وجود  با  او،  به گفته ی 
انتخاباتی، چگونگی ترکیب اعضای لویه جرگه نیز مشخص 

خواهد شد.
موسسه  اجرایی  رییس  رشید،  محمدیوسف  هم چنین 
که  می گوید  نیز  فیفا،  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
رهبران حکومت وحدت ملی تعهد خود در مورد اصالحات 
که احتماال  کرده اند. آقای رشید افزود  انتخاباتی را فراموش 
کاری امسال رهبران  مساله اصالحات انتخاباتی از آجندای 
اجرایی  رییس  شد.  خواهد  خارج  ملی  وحدت  حکومت 
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رهبران حکومت وحدت ملی تمایلی 
به اصالحات انتخاباتی ندارند

روی  اما  شدند.  دشمنی  پایان  خواستار  و  گرفتند 
جدی  اختالف های  هدف  این  به  رسیدن  روش 
ملی  وحدت  حکومت  که  است  روشن  دارد.  وجود 
روی  جدیدی  ابتکارهای  کستانی اش  پا سیاست  در 
کرد.  را دق الباب  کستانی ها  پا گذاشت و دروازه  میز 
نتیجه  این  به  ظاهرا  ملی  وحدت  حکومت  سران 
گرفته  پیش  در  کرزی  که  روشی  تداوم  که  رسیدند 
بود، دیگر جواب نمی دهد و به تغییر روش نیاز است. 
اما اشتباه سران حکومت وحدت ملی در این است 
که نکات عمده رویکرد جدیدشان را به اطالع عموم 

نرسانده اند. 
و  رییس جمهور  که  است  معمول  دنیا  کشور  هر  در 
کشور را مدیریت می کنند  که سیاست خارجی  گروهی 
با  خارجی،  سیاست  استراتژیک  چالش های  مورد  در 
بود  الزم  می گویند.  سخن  مختلف  نهاد های  و  مردم 
تمام  و  کابل  سیاسی  طبقه  هم  غنی  رییس جمهور  که 
در  جدیدش  رویکرد  جریان  در  را  مشهور  چهره های 
کستان می گذاشت. هم چنان الزم و ضروری بود  قبال پا
سیاست  مورد  در  حکومت  درون  در  اول،  قدم  در  که 
کستان اجماع به وجود می آمد. تقابل علنی  تعامل با پا
کارکردی حکومت و  نهاد های حکومتی، به مشروعیت 

اعتبار نهاد ها صدمه جدی می زند. 
مقام های  دیگر  و  اجرایی  رییس  رییس جمهور، 
عالی رتبه باید این موضوعات را در نظر داشته باشند. 
چهره های  و  سیاستمداران  با  رییس جمهور  جلسه  گر  ا
صورت  تفاهم  یادداشت  امضای  از  پیش  مشهور 
بی اعتمادی سیاسی  نداشت.  می گرفت، هیچ ضرری 
ضرری  هیچ  می کند.  بحران  دچار  را  وضعیت  کل 
که رییس جمهور، رییس مجلس نمایندگان و  نداشت 
یادداشت  آن  کلیات  را در جریان  رییس مجلس سنا 
گر این امر تحقق می یافت، رییس  تفاهم می گذاشت. ا
خیانت  به  علنی،  جلسه  در  را  حکومت  سنا  مجلس 

ملی متهم نمی کرد. 
و  عمومی  افکار  اقناع  برای  باید  غنی  رییس جمهور 
که به اعتبار برخی از نهاد های دولتی  جبران صدمه ای 
سیاست  مورد  در  افغانستان  مردم  به  است،  رسیده 
سران  به  هم چنان  کند.  سخنرانی  کستان،  پا با  تعامل 
که در  که از نهاد هایی  کیدا توصیه شود  حکومت باید ا
کار می کنند، علیه یک دیگر استفاده ابزاری نکنند.  آن 
و  اشخاص  سیاسی  منافع  پی گیری  ابزار  نباید  نهاد ها 
که  افراد باشند. نهاد ها باید فردمحور نباشند. وضعیتی 
افتضاح  از یک  کم تر  ایجاد شده است، چیزی  حاال 
گر این قدر اداره ما بی سروسامان باشد،  بزرگ نیست. ا
هرچه  باید  نمی گیرد.  جدی  را  کابل  اصال  کستان  پا
رییس جمهور  شود.  داده  پایان  وضعیت  این  به  زودتر 
نهاد های  کشمکش  از  باید  اجرایی  رییس  و  غنی 

کنند.  دولتی جلوگیری 

افغانستان  میان  استخباراتی  تفاهم  یادداشت  امضای 
کستان، نهاد های حکومتی افغانستان را رودرروی  و پا
را  اجتماعی  شبکه های  گر  ا است.  داده  قرار  هم 
کنیم،  قبول  عامه  افکار  سنجش  استراتژیک  ابزار 
به  هم  عمومی  افکار  کنش  وا که  کنیم  ادعا  می توانیم 
این یادداشت تفاهم شدید بود. این همه سوءتفاهم و 
حکومت  که  است  شده  واقع  دلیل  این  به  رودررویی 
در  دقیق  و  نظام مند  به صورت  نتوانست  ملی  وحدت 
یادداشت  امضای  و  کستان  پا با  تعامل  سیاست  مورد 
کند.  اطالع رسانی  کشور،  آن  با  استخباراتی  تفاهم 
چگونگی  درباره  را  دیدگاهش  غنی  رییس جمهور 
مخاطبان  به  کستان،  پا و  افغانستان  مناسبات  ترمیم 
زبان  به  بارها  او  است.  داده  توضیح  بین المللی 
کستان در یک  که افغانستان و پا گفته است  انگلیسی 
که این  جنگ اعالم ناشده به سر می برند و الزم است 

جنگ متوقف شود. 
ک کنند گان نشست  اشترا به  را  آقای غنی همین جمله 
گفت. رییس جمهور در این نشست به  گروه تماس نیز 
منظورش  که  بود  روشن  و  گفت  سخن  انگلیسی  زبان 
شاید  رییس جمهور  است.  بین المللی  مخاطب  اقناع 
در  عمومی  افکار  اقناع  به  نیازی  که  می کند  تصور 
داخل نیست، اما به نظر نگارنده، چنین انتباهی اشتباه 
دیگر  و  اجرایی  رییس  غنی،  رییس جمهور  است. 
زبان های  به  باید  ملی  وحدت  حکومت  بلندپایگان 
جریان  در  را  افغانستان  مردم  کشور،  ملی  و  رسمی 
ندارد  ضرری  هیچ  دهند.  قرار  کستانی شان  پا سیاست 
مردم  به  و  شود  ظاهر  تلویزیون  در  رییس جمهور  که 
کستانی حکومت  که چرا سیاست پا افغانستان بگوید 
وحدت ملی با سیاست رییس جمهور پیشین متفاوت 

است. 
که  می شود  جدی  تردید  دچار  وقتی  عمومی  افکار 
نهاد های مختلف حکومتی، نظریات متفاوت را بیرون 
یک دیگر  برابر  در  دولتی  نهاد های  عمال  و  می دهند 
اظهارات  و  دولتی  نهاد های  رویارویی  می گیرند.  قرار 
که با آب و تاب  تندوتیز نمایندگان مجلس و سناتوران 
در رسانه ها بازتاب می یابد، وضعیتی را شکل می دهد 
که برخی از مقام های دولتی در افکار عمومی به قهرمان 
تقریبا  قهرمان.  ضد  به  دیگر  عده ای  و  می شوند  بدل 
دوام  طرفدار  افغانستان  سیاستمداران  از  یک  هیچ 
در  عمومی  افکار  آن که  با  نیست.  کستان  پا با  دشمنی 
با آن  اما  کستان متنفر است،  پا از  افغانستان به شدت 
کابل، در مجموع به اصل پایان دادن  هم طبقه سیاسی 

کستان موافق هستند.  به دشمنی با پا
کستان سفر  پا به  بار  رییس جمهور پیشین هم بیست 
به  را  کستان  پا تا  داد  خرچ  به  زیادی  تالش  و  کرد 
دوستی با دولت افغانستان وادار سازد. سیاستمداران 
کستانی ها تماس  معروف جبهه متحد پیشین هم با پا

کشمکش نهاد ها  از 
کنید جلوگیری 
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حفیظ اهلل امین و نور محمد تره کی باعث شد که هیچ 
سیاست مشخص در قبال مساله بلوچستان و به صورت 
مشخص در ارتباط به مری ها طرح ریزی نشود. رژیم 
با به وجود آمدن خاد  درگیر مشکالت خود بود. اما 
و قرار گرفتن داکتر نجیب اهلل در راس آن، از حضور 
پاکستان  ضد  بر  او  قبیله  و  مری  خیر بخش  نواب 

استفاده موثر صورت گرفت. 
سپری  از  بعد  مری،  خیر بخش  نواب  ارشد  پسران 
مختلف  کشور های  به  کابل  در  مکتب  دوره  کردن 
با پاسپورت افغانی برای تحصیل  کمپ سوسیالیستی 
فرستاده شدند. باالچ خان مری پسر اول او در مسکو 
در رشته انجنیری تحصیل کرد. کی جی بی با او رابطه 
بهتر  امکانات  برایش  و  کرد  برقرار  نزدیک  بسیار 

زندگی را در دوره تحصیل فراهم ساخت. 
از میان ده ها قبیله بلوچ، تنها مری ها به صورت کتله ای 
خیر بخش  نواب  بودند.  یافته  حضور  افغانستان  در 
خلق  دموکراتیک  حزب  متعدد  جلسات  در  مری 
افغانستان به عنوان یک »افغان« اشتراک می کرد. برای 
به کرایه گرفته  اکبر خان  او چندین حویلی در وزیر 
اما او به خاطر حرمت به سنت های قبیله ای  شده بود . 
و تاکید بر هویت بلوچی اش، در این خانه ها زندگی 
روستایی و صحرایی به خود ساخته بود. در خانه او 
و  می شد  نگهداری  پرنده   مختلف  انواع  و  گاو  بز، 
بود.  بلوچی  سنتی  لباس  همان  نیز  محافظینش  لباس 
بلوچ،  با مسلح سازی جنگجویان  خاد تالش می کرد 
باعث  نهایت  در  و  ایجاد کند  پاکستان دردسر  برای 
شود که پاکستان دست از حمایت مجاهدین بکشد. 

نگاه  از  ولی  بزرگ ترین  مساحت  نگاه  از  بلوچستان 
جمعیت کوچک ترین ایالت پاکستان است. نفوس این 

میلیون  هشت  حدود  ایالت 
پشتون ها  آن  در  که  است 
با  شامل اند.  نیز  هزاره ها  و 
استراتژیک  دید  از  آن که 
نزدیک  علت  به  بلوچستان 
هرمز،  تنگی  با  بودن 
هند  بحر  و  فارس  خلیج 
منطقه ای  و  جهانی  اهمیت 
والیت  این  در  اما  دارد 
نیست.  مسلط  بلوچ  قوم 
به خاطر  پاکستان  اردوی 
استراتژیک،  تسلط  داشتن 
بزرگی  و  عظیم  تاسیسات 
در این ایالت بنا نهاده است 
و بعضی شهرک های نظامی 
از  مساحت  و  رفاه  دید  از 
بلوچ نشین  شهرک های 

بزرگ تراند. 
زیادی  مصاحبه های  من 
انگشت شماری  تعداد  با 
این  در  که  کارمندانی  از 
پروژه ی خاد کار می کردند، 
درست  ارقام  دادم.  انجام 
برای  خاد  همکاری های  از 
دست  در  بلوچستان  داعیه 
بر  حساب شده  باور  نیست. 
سال های  بین  که  است  این 
پنجاه  بین   1991 الی   1981
اسلحه  میل  هزار  صد  تا 
شده  ارسال  بلوچستان  به 
این  تعداد  چه  این که  است. 
شد  استفاده  واقعا  سالح ها 
مری ها  نیست.  معلوم  نیز 
بلوچ اند  قبیله  بزرگ ترین 
این  به  هیچ صورت  به  ولی 
اختیار  در  جنگجو  تعداد 

نداشتند. 
قبلی،  مشابه  طرح های  مانند 
از  نیز در آخر  و  این طرح 
ناکامی  به  استراتژیک،  دید 
انجامید. وقتی در سال 1992 
نجیب اهلل  داکتر  حکومت 
سقوط کرد، خیر بخش مری می دانست که روزهایش 
که  می دانست  او  است.  شده  تمام  دیگر  کابل  در 
آی اس آی در میان مجاهدین تا چه حد ریشه دارد. 
حامد کرزی که در آن زمان معاون وزارت خارجه 
دولت اسالمی افغانستان بود، به دیدن خیر بخش مری 
ناشی  مری  خیر بخش  نواب  از  او  عیادت  این  رفت. 
بلوچستان  داعیه  و  بلوچ  بزرگان  به  وی  حرمت  از 
دیگر  کس  هیچ  مجاهدین  حکومت  در  شاید  بود. 
شخصیت های  به  ارتباط  در  کرزی  آقای  اندازه  به 
آگاهی  و  اطالع  افغانستان  با  آن ها  مناسبات  و  بلوچ 
نداشت. خیربخش مری به آقای کرزی گفته بود که 
برسانید  افغانستان  اسالمی  دولت  رییس  به  مرا  سالم 
بگویید که من محدودیت های حکومت  ایشان  به  و 
پالیسی  شما  ندارم  توقع  من  می کنم.  درک  را  شما 
من  باشید.  داشته  بلوچستان  به  ارتباط  در  مشخص 
شوم  مجبور  نگذارید  این که  آن  و  دارم  آرزو  یک 
با طیاره پاکستانی برگردم. من تا این مدت خودم را 
افغان شمرده ام. برای آخرین بار هم که شده است مرا 
برگردم .  و عزت خویش  وقار  با حفظ  کنید  کمک 
برگردم.  آریانا  طیاره  با  که  است  این  من  آرزوی 
مری  خیر بخش  خواست  این  به  مجاهدین  حکومت 
پاسخ مثبت داد و او در چوکات »سیاست عفو« دولت 
پاکستان توسط طیاره آریانا به کراچی انتقال یافت. او 
پس از بازگشت به شهر کراچی هیچ گاهی حاضر به 
با نظامیان و استخباراتی های پاکستان نشد و  مالقات 
سال های زیادی را در انزوا و مریضی گذشتاند و در 

دهم جون 2014 در شهر کراچی وفات کرد. 
ادامه دارد
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چندین  از  بعد  ولی  زند،  سرباز  پاکستان  اطاعت  از 
بشمارد.  پاکستان  جزو  را  بلوچستان  شد  مجبور  ماه 
مراجعه رهبران بلوچ در سال های اول فروپاشی هند 
بریتانیایی به دهلی برای جلب حمایت آن کشور، به 
جایی نرسید و بر عکس باعث واکنش شدید ارتش 

پاکستان شد. 
برای  مبارزه  دوراهه  در  بلوچ  سرداران  و  رهبران 
استقالل و خود مختاری رابطه شان با حکومت فدرال 
میان  این  در  بوده اند.  بی ثبات  و  پرتالطم  پاکستان، 
اولین رهبر بلوچ که بعد از مشاجره لفظی با ذوالفقار 
علی بوتو در سال 1976 به افغانستان پناه آورد، نواب 
او  پیداست،  اسمش  از  چنانکه  بود.  مری  خیربخش 
سردار قبیله مری بود و مانند اکثر رهبران بلوچ، وقار 

و غرور بلند داشت. 
افغانستان، سردار محمدداوود  رییس جمهور آن زمان 
خان، بنا بر مشکالت داخلی از عطش دیرین خویش 
به خاطر حمایت از داعیه پشتون و بلوچ فاصله گرفته 
که  کرد  زیادی  تالش  آن  بر  قبل  داوودخان  بود. 
اتحاد جماهیر شوروی را قناعت دهد تا افغانستان را 
در ماجرای حمایت از داعیه پشتون و بلوچ همکاری 
روس ها  جست.  دوری  طرح  این  از  مسکو  اما  کند 
در  داوودخان  محمد  دوران  در  را  افغانستان  تنها  نه 
کابل  به  بلکه  نکردند  همکاری  بلوچستان  مساله 
این سیاست کنار رود  از  نیز  توصیه کردند که خود 
اما داوودخان  بهتر سازد.  با اسالم آباد  و رابطه اش را 
بلوچ ها  از  به خاطر حمایت  با آن همه شعار هایی که 
سر داده بود، نمی توانست از میزبانی نواب خیربخش 
به  مری  خیربخش  نواب  آمدن  ورزد.  ابا  مری 
افغانستان  بود که  زمانی صورت گرفته  در  افغانستان 
تالش داشت رابطه نیک با شاه ایران نیز داشته باشد؛ 
ایران در قضیه بلوچستان تا آن اندازه حساس بود که 
قوای هوایی خویش را در حمایت از عملیات اردوی 
پاکستان بر ضد شورشیان بلوچ در جنگ سال 1973 
با  دخیل ساخته بود . در این جنگ، اردوی پاکستان 
بلوچ ها  شورش  نفری  پنجاه و پنج هزار  نیروی  سوق 
خون چکان  و  ناسور  زخمی  ولی  کرد  سرکوب  را 
برای ابد در بدنه بلوچستان ایجاد کرد.  به هر حال، 
به مهمانان و بی جاشدگان بلوچ در والیت هلمند پناه 
داده شد و رهبر آن ها، نواب خیر بخش مری، در کابل 

جابه جا شد. 
پسا  کشور های   در  ملیت ها  و  اقوام  تقسیم  مساله 
حساسیت بر انگیز  و  پیچیده  بحثی  مختلف،  استعمار  
است. این مسله بافت قرون وسطایی جهان غیراروپایی 
را چنان بر هم زده است که امکان حل آن در تصور 
تالش  نیز  افغانستان  نمی گنجد.  جهانی  قدرت  هیچ 
داشت نقشه ایجادشده توسط انگلیس را بر هم زند و 
نظم نوین را به اساس تعریف خودش از تاریخ، ایجاد 
امکانات  مامول،  این  به  دستیابی  به خاطر  ولی  کند، 
الزم مادی و نظامی در اختیار نداشت. هند نیز در آن 
زمان با مسایل مختلف از جمله فقر، کشمکش با چین 
و مساله کشمیر روبه رو بود. هیچ نشانه و اسنادی دال 
بر این که در زمان داوودخان، هند در مساله بلوچستان 

به افغانستان کمک مادی کرده باشد وجود ندارد. 
 1357 ثور  هفت  نظامی  کودتای  یا  انقالب  وقتی 
در  مری  قبیله  بزرگان  افتاد،  اتفاق  میالدی   1978 یا 
و  نادر  فرصت  یک  تحول  این  بودند.  افغانستان 
نواب خیربخش مری ساخت.  را نصیب  استراتژیک 
میان  قدرت  جنگ  و  درون حزبی  کشمکش های 

استراتژی کار بر اهداف خارجی، ضد جاسوسی
 و عملیات های بیرون مرزی خاد

سیاست  ساختن  عملیاتی  پشتونستان،  مساله  همانند 
از  بخشی  نیز  بلوچ ها  داعیه  به  ارتباط  در  افغانستان 
سیاستمداران  و  سیاست گذاران  شد.  خاد  راهکار 
اجتماعی،  بافت   تاریخ،  از  عمیق  درکی  افغانستان 
نداشته اند.  بلوچ  مناسبات درونی جامعه  و  خواسته ها 
برداشت سطحی  به  افغانستان،  تصمیم گیر  قشر  بیشتر 
این که  کرده اند؛  اکتفا  بلوچ ها  خواست های  از 
می خواهند.  استقالل  و  پاکستان اند  از  نا راضی  آن ها 
قوم  معاصر،  افغانستان  بنیان گذار  درانی،  احمد شاه 
بلوچ را از راه مذاکره و تفاهم با خود متحد ساخت 
مساله  به  ارتباط  در  افغانستان  سیاست  او،  از  اما پس 
مانده  محصور  کلی گویی  الیه های  در  بلوچستان 

است. 
دارد  وجود  غیر رسمی  و  تدوین ناشده  نظریه هایی 
بلوچ  داعیه  از  با حمایت  افغانستان  زعمای  که گویا 
به  وادار  را  پاکستان  می خواستند  اصل  در  پشتون،  و 
یا  و  بسازند  ترانزیت  موضوع   به  ارتباط  در  نرمش 
فراتر از آن بتوانند یک دهلیز ترانزیتی بدون ممانعت 
و فارغ از شروط دولتی به بحر داشته باشند. اما اسناد 
و مدارک نشان می دهد که حمایت از داعیه پشتون 
و بلوچ بیشتر جنبه احساسی و عاطفی داشته است تا 

محاسبات اقتصادی ، نظامی و منطقه ای. 
در  ناحیه حلب  مانند  منطقه،  چند کشور  در  بلوچ ها 
سوریه- که خاستگاه اجداد شان است - ایران ، امارات 
افغانستان  و  پاکستان  عمان ،  سلطنت  عربی ،  متحده 
در  افغانستان  دولت های  سیاست  اما  دارند.  حضور 
به  منحصر  و  محدود  بلوچستان  مساله  به  ارتباط 
بلوچستان،  مساله  در  است.  بوده  پاکستان  بلوچ های 
ایران متحد استراتژیک پاکستان است زیرا آن کشور 
یک  را  خودش  بلوچ های  در  جدایی طلبی  حس 
تهدید قومی مذهبی می شمارد. به علت این که سیاست 
دولت های افغانستان نه در قبال بلوچ ها بلکه منحصر به 
بلوچ های پاکستان بوده است، من از وسیع شدن این 

مبحث پرهیز می کنم. 
هر  و  شده اند  تقسیم  کوچک  قبیله  ده ها  به  بلوچ ها 
قبیله یک سردار و بزرگ دارد. وقتی هند در تسلط 
تالش  هیچ  تنها  نه  انگلیس ها  داشت،  قرار  انگلیس 
نکردند،  بلوچ ها  اداری  و  قبیله ای  نظام  تغییر  برای 
بلکه هر یک از ین قبیله های کوچک را به رسمیت 
شناختند و سیستم سرداری در میان بلوچ ها را نهادینه 
نمادین  به گونه  را  قالت  میان، خان  این  در  ساختند. 
لقب  امروزی  پاکستان  یا  هند  بلوچ های  تمام  بزرگ 
دادند و به این صورت سه ناحیه عمده بلوچستان را 
و قالت می شود،  که شامل مکرن ، خاران ، الس بیال 
در سال 1876 میالدی زیر اداره خود قرار دادند. اما 
انگلیس  افغان-  از جنگ دوم  در سال 1879 و پس 
مناطق  افغانستان  امضا شد و دولت  معاهده گندمک 
بلوچ نشین خود را که شامل کویته، پشین، سبی، تل 
معاهده  وقتی  سپرد.  انگلیس ها  به  می شد  چوتیالی 
دیورند در سال 1893 امضا شد، افغانستان عمال بیشتر 
ساحات بلوچ نشین خود را قبال از دست داده بود. اما 
به نوع واگذاری این  ارتباط  روایت های مختلفی در 
مناطق به هند بریتانیایی وجود دارد. پرداختن به این 
روایت ها، بحث را از دایره اختصاصی بیرون می سازد. 
وقتی پاکستان از بدنه هند جدا شد، خان قالت تالش 
انگلیس داشت  با  به معاهده مستقلی که  اتکا  با  کرد 

باافتخار 
جاسوسان 

»نقش استخبارات در جنگ های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره
 نورمحمد تره کی تا حامد کرزی«

 امراهلل صالح

 قسمت سیزدهم 

ACKU



چرارهبراندروغمیگویند؟
حقیقتدروغهایبینالمللی

 دای چوبانی
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می دهد. 
دونالد  سخن  می توان  دروغ،  اول  نوع  برای 
مثال  را  امریکا  دفاع  پیشین  وزیر  رامسفلد، 
آورد که در سال 2002 پیش از آغاز جنگ 
عراق گفت که »ما اسناد انکار ناپذیر از رابطه 
میان اسامه بن الدن و صدام حسین در دست 
 2004 اکتوبر  در  بعد  سال  دو  تقریبا  داریم.« 
به شورای روابط خارجی در نیویارک گفت 
که »آنچه که من می دانم، هیچ سند معتبر که 
آن دو را باهم ارتباط دهد، ندیده ام.« این یک 

دروغ است؛ دروغ با پُررویی. 
اداره ی  که  استداللی  دروغ،  دوم  نوع  برای 
کرد،  مطرح  عراق  جنگ  از  پیش  بوش 
می تواند مثال خوب باشد. اداره ی بوش گفت 
حمالت  مسوول  قسما  حسین  »صدام  که 
یازده سپتامبر است«. هنگامی که جنگ علیه 
عراق در مارچ 2003 آغاز شد، بیش از نیمی 
صدام  که  بودند  باور  این  به  امریکا  مردم  از 
چون  است.  سپتامبر  یازده  مسوول  »قسما« 
اداره ی بوش بارها این حرف را تکرار کرده 
نگفتند  به شکل واضح  البته هیچ گاهی  بود. 
بوده  دخیل  حمالت  در  مستقیما  صدام  که 
مطرح  را  سخنان  از  سلسله ای  آن ها  است. 
که  می ساخت  باورمند  را  مردم  که  کردند 

صدام در حمالت یازدهم سپتامبر دخیل بوده است. 
در  است.  فریب کاری  از  خاص  بسیار  بخش  یک  دروغ 
عرصه ی سیاست بین المللی پنج نوع دروغ  را می توان یافت:

1 - دروغ های بین دولتی
دروغ هایی که رهبر یک کشور به رهبر کشور دیگر یا به 

مخاطبان خارجی می گوید.
بعدا  و  ملی  امنیت  مشاوریت  دوران  در  کسنجر،  هنری 
وزارت خارجه اش چندین بار گفت که امریکا ]در صورت 
استفاده  اتوم  بمب  از  غربی[  اروپای  به  شوروی  حمله ی 
الف  که  گفت  بازنشستگی  دوره ی  در  اما  کرد.  خواهد 

می زده است. اما این الف توانست شوروی را بازدارد. 
2 - آیت ترس خواندن یا ترس پراکنی

یک رهبر با دروغ تالش می کند مردم خودش را بترساند. 
ترس پراکنی اداره ی بوش پیش از حمله به عراق، نمونه ای 
که  می دانست  بوش  اداره ی  است.  خواندن  ترس  آیت  از 
از این رو  با عراق ندارند،  مردم امریکا اشتیاق برای جنگ 
با خود همراه  ایجاد ترس کرد و آن ها را  در وجود آن ها 

ساخت. 
3 - سرپوش گذاری استراتژیک

مثال خوب سرپوش گذاری استراتژیک دروغ رییس جمهور 
کردن  بیرون  روی  خروشچف،  با  معامله  مورد  در  کندی 
موشک های »جیوپیتر« از ترکیه است. او یک پالیسی بسیار 
مردم  به  نمی توانست  که  می کرد  تطبیق  را  بحث برانگیز 
پالیسی جدیدش  را توضیح دهد. روی  اروپا آن  و  امریکا 

سرپوش گذاشت و در مورد آن دروغ گفت.
4 - افسانه پردازی ملی

به شکل  ملی گرایی  ملی گرایی اند.  از  متاثر  دولت ها  همه 
ملت  گذشته ی  مورد  در  دروغ پردازی  با  گریز ناپذیر 
و  پرداخته  افسانه سازی  به  کشورها  است.  آمیخته  درهم 
حکایت هایی می گویند که آن ها را خوب و دیگران را بد 

جلوه دهد. 
برای مثال می توان از تشکیل دولت اسراییل در 1948 یاد 
خانه های  فلسطینی ها  که  بود  این  غرب  در  ما  باور  کرد. 
جهان  رهبران  چون  کرده اند.  ترک  داوطلبانه  را  خودشان 
شوند  بیرون  آنجا  از  که  بودند  گفته  فلسطینی ها  به  عرب 
خود  اشتباه  این  پس  بکشند.  را  یهودها  و  بیایند  آن ها  تا 
فلسطینی ها بود که به رهبران عرب گوش دادند و خانه های 
خود را ترک کردند. این حکایت، یک افسانه پردازی ملی 

بود که اسراییل ساخته بود.
حاال می دانیم که این قصه واقعیت ندارد. واقعیت این است 

 700 حدود  اسراییل  قومی  کرد.  پاک سازی  اسراییل  که 
آن ها  به  و  راند  بیرون  خانه های شان  از  را  فلسطینی  هزار 

اجازه ی برگشت دوباره به خانه های شان را نداد. 
5 - دروغ های لیبرال

بین المللی  جنگ های  برای  بین المللی،  قوانین  و  هنجارها 
اصولی را مشخص کرده که دولت ها مکلف به رعایت آن  
اصول بوده و نباید آن ها را زیر پا کنند. اما دولت ها در عمل 
این اصول را زیرپا می کنند و در مورد عملکرد خود دروغ 

می گویند. این نوع دروغ ها، دروغ های لیبرال اند. 
مثال امریکا در کنار اتحاد شوروی در برابر آلمان نازی در 
جنگ جهانی جنگید. در آن زمان به شوروی نیاز داشت. اما 
بعد از جنگ، شوروی تهدید بزرگ تر به امریکا بود. امریکا 
جایگاه دوست و دشمن خود را تغییر داده با جرمنی دوست 

شد و با شوروی دشمن. 
در این رویارویی تازه، امریکا به نیروهای ارتش آلمان نیاز 
در  نظامی  آلمان،  نیروهای  تمام  و  ارتش  اما چون  داشت.  
کشتارهای فراوان دست داشتند، برای دولت امریکا دشوار 
امریکا  دولت  کند.  توجیه  را  نیرویی  چنین  با  دوستی  بود 
این  و  آلمان دروغ گفت  ارتش  مورد  در  منظم  به صورت 
در  جرمنی  ارتش  گویا  که  داد  مردم  خورد  به  را  دروغ 
قتل عام های جبهه ی شرق اروپا نقش نداشته است. دولت 
امریکا می گفت که تنها نیروهای ویژه ی پولیس و نازی ها 
نداشته  دست  آن  در  ارتش  و  زده اند  قتل ها  این  به  دست 
است. این یک دروغ لیبرال بود. ارتش آلمان در این قتل ها 

دست داشت. 
یافته های این پژوهش:

1 -رهبران در سطح بین دولتی کم تر دروغ می گویند.
2 - رهبران بیشتر به مردم خود دروغ می گویند.

به  تا  می گویند  دروغ  بیشتر  مردم خودشان  به  رهبران  چرا 
دیگران؟ 

بین المللی  سیاست  در  است.  اعتماد  کلیدی  بسیار  عامل 
اعتماد  که  هنگامی   و  یافت  را  اعتماد  سراغ  زیاد  نمی توان 
وجود نداشته باشد، دروغ گفتن دشوار است. چون دولت ها 
به صورت طبیعی به هم دیگر اعتماد ندارند. پس رهبران در 

سیاست بین المللی کم تر می توانند به هم دروغ گویند.
رهبران شان  به  دارند  عادت  مردم  داخلی،  عرصه   در  اما 
دارند  وظیفه   رهبران  عامه،  افکار  در  چون  کنند.  اعتماد 
ما  هستند.  ما  قبیله   و  قوم  از  آن ها  کنند.  حفاظت  مردم  از 
این رو  از  بکوشند.  ما  رفاه  برای  که  داریم  انتظار  آن ها  از 
به  مردم  اعتماد  این  می کنند.  اعتماد  رهبران شان  به  مردم 
رهبران، دروغ گفتن آن ها به مردم خودشان را بسیار آسان  

و پذیرفتنی تر از دروغ گفتن به خارجی ها می سازد. 
بین المللی  سیاست  عرصه   در  که  کرده ام  استدالل  حال  تا 
و  اجتناب ناپذیر اند.  مصلحت آمیز  دروغ های  از  برخی 
خودشان  مردم  به  رهبران  دروغ  گاهی  که  گفته ام  حتا 
که  دانست  باید  را  این  اما  باشد.  توجیه  قابل  می تواند  هم 
از  دروغ  به خصوص  دارد؛  تاریک  پهلو های  دروغ گویی 

جنس ترس پراکنی. 
دو خطر واقعی مرتبط به ترس پراکنی یکی عوارض جانبی 

است و دیگر برگشت آتش یا معکوس شدن نتیجه. 
در  خودش  مردم  به  رهبر  یک  زمانی که  جانبی.  عوارض 
مورد سیاست خارجی دروغ می گوید، به زودی خود را در 
حال دروغ گفتن در مورد سیاست  داخلی می یابد و تالش 
این  با  کند.  توجیه  را  دیگر  دروغ  دروغ،  یک  با  می کند 
زنجیر دروغ ها، فرهنگ عدم صداقت را گسترش می دهد. 

ویا  نمی دهد  نتیجه  دروغ  که  هنگامی  آتش.  برگشت 
پالیسی که بر اساس دروغ ساخته شده است درست از آب 
معکوس  نتیجه  یا  برگشت آتش  نمی آید، دروغ دچار  در 
می شود. لیندن جانسن و جورج بوش در مورد جنگ ویتنام 
بردن  در  و  گفتند  استراتژیک  دروغ های  عراق،  جنگ  و 
کشور به جنگ موفق شدند. اما آتش این دروغ ها برگشت 

و دو جنگ فاجعه بار را بر امریکا تحمیل کرد. 
عوارض  است.  سیاست  در  خطرناک  روش  ترس پراکنی، 
جانبی این روش هم فرهنگ عمومی  را زهرآگین ساخته و 
عدم صداقت را گسترش می دهد، و هم آتش آن برگشته 

و فاجعه می آفریند. 
در پایان می خواهم بگویم رهبران کشورهای دموکراتیک 
بیشتر از دیگران به مردم شان در مورد تهدیدهای خارجی 
دروغ می گویند و ترس پراکنی می کنند. آن ها جنگ های 
ناچیز در دور دست ها  تهدیدهای  را علیه  پیش گیری  قابل 
به راه می اندازند. چون تنها راهی که رهبران این کشورها 
کنند،  جنگ  از  حمایت  به  وادار  را  مردم  می توانند 

ترس پراکنی است. 
در  بین الملل  روابط  استاد  میرشایمر،  جان  یادداشت: 
دانشگاه شیکاگو و از نظریه پردازان برجسته  مکتب ریالیسم 
از  میرشایمر،  است.  بین المللی  روابط  در  واقع گرایی  یا 

پایه گذاران »ریالیسم مهاجم« است. 

فرضیه ی اصلی این کتاب این است که دروغ گفتن گاهی 
دروغ  و  می کند  تامین  را  کشور  یک  استراتژیک  منافع 

بخشی از هنر دولتداری است. 
دروغ های  می شود:  تقسیم  اصلی  نوع  دو  به  دروغ 

خودخواهانه و دروغ های استراتژیک. 
رهبران دروغ های خودخواهانه را برای منافع شخصی خود 
منافع  برای  استراتژیک،  اما دروغ های  ساخته و می گویند. 

کشور گفته می شود.
یا شرافتمندانه  نجیب  از دروغ های  این کتاب هم چنین  در 
رهبران  دروغ های  از  برخی  است.  شده  گفته  سخن 
که  دروغی  مانند  خواند.  نجیب  دروغ های  می توان  را 
اروپا در  و  امریکا  به مردم  رییس جمهور جان اف. کندی 
شوروی،  اتحاد  رهبر  خروشچف  نکیتا  با  معامله اش  مورد 
در مورد بیرون ساختن راکت های »جیوپتر« از ترکیه گفته 
بود. در جریان بحران موشکی کوبا، خروشچف از کندی 
خواست که در برابر خروج موشک های شوروی از کوبا، 
بیرون کند. کندی که قبال  از ترکیه  راکت های جیوپتر را 
پذیرفت،  را  خروشچف  تقاضای  داشت،  تصمیم  چنین 
چون  شود.  افشا  نباید  معامله  این  که  خواست  او  از  ولی 
اروپایی ها تصور می کردند که  افشا شدن آن،  در صورت 
امریکا متعهد به دفاع از آن ها نیست و این مساله برای مردم 

امریکا نیز قابل قبول نبود. 
کندی  از  معامله  این  مورد  در  خبرنگاران  که  هنگامی 
پرسیدند، کندی انکار کرد و به مردم امریکا دروغ گفت. 
من خوشحالم که او آن دروغ را گفت و بحران موشکی 
کوبا را که برای هر دو کشور و تمام زمین خطرناک بود 

پایان داد. 
گاهی این دروغ ها که با هدف استراتژیک گفته می شود، 
اداره ی  اشتباه  مانند  تبدیل می گردد.  بزرگ  اشتباه  به یک 
مورد جنگ عراق  در  امریکا  مردم  به  با دروغی که  بوش 
گفت. اداره ی بوش مورد رابطه ی صدام با اسامه و دسترسی 
را دروغ گفت و  تخریب جمعی  به جنگ افزارهای  عراق 

فاجعه آفرید.
متضاد راست گویی، فریب کاری است. فریب کاری به سه 
شکل است: دروغ، حرف سازی یا گپ بافی و پنهان کاری. 
دروغ عمدتا به دو شکل است، یکی گفتن سخنی است که 
حقیقت ندارد. شکل دوم دروغ، آن است که گوینده هیچ 
جمله ی دروغ نمی گوید، اما مجموع از جمالت را به زبان 
می آورد که شنونده به یک نتیجه ی دروغین می رسد. این 
جمالت عمدا به شکلی طراحی شده  که شنونده را فریب 

رییس  یکی  که  کبوتر،  تا  دو 
دیگری  و  بود  صلح  کبوترهای 
صلح،  کبوترهای  داراالنشای  رییس 
هم  با  و  بودند  نشسته  برق  تار  بر 
این لحظه عقابی  حرف می زدند. در 
چشمش  تا  و  گذشت  آسمان  از 
را  پرهایش  افتاد،  کبوتر  دو  این  به 
در  فاصله  متر  یک  با  و  کرد  جمع 
این که  از  نشست.  کبوترها  کنار 
عقاب مزاحم اوقات خلوت کبوترها 
نظر  به  زده  بود، کمی خجالت  شده 
که  جمله  این  تکرار  با  اما  می رسید؛ 
کم  دیگر  کبوتر  از  کبوتری  هیچ 
نیست، خشم کبوترها را فرو کاست 
کند.  باز  را  حرف  سر  توانست  و 
کبوترهای  دنبال  که  گفت  عقاب 
برای  تا  می گردد  موفق  و  شایسته 
کبوتر  دو  هر  و  بگیرد  وزیر  خودش 
می توانند خلص سوانح شان را تا چند 

روز دیگر به دفتر عقاب بیاورند. 
عقاب وقت نداشت تا خلص سوانح 
آن  پس  کند،  مطالعه  را  کبوترها 
خواند.  فرا  مصاحبه  برای  را  دو 
تا  خواست  کبوتر  هردو  از  عقاب 
رییس  بگویند.  شایستگی شان  از 
در  موفق شده  او  که  کبوترها گفت 
انفجار  و  بیاورد  صلح  کشور  این 
عقاب  دهد.  کاهش  را  انتحار  و 
صدای  بار  یک  ساعت  هرچند  که 
حرف  این  از  می شنوید،  را  انفجار 
»به طور  گفت:  و  کرد  تعجب  کبوتر 
اوسط هر دو ساعت بعد انفجاری رخ 
می دهد. هر روز هم به تعداد دوستان 
ناراضی ما اضافه می شود. شما صلح 
آورده اید؟«  سیاه  گور  کدام  در  را 
صدایش  کبوترها  دارالنشای  رییس 
»استاد!  داد:  پاسخ  و  کرد  صاف  را 
شما  است.  مسخره  خیلی  شما  سوال 
از  می گویید.  سخن  انفجار  از  فقط 
سکوت  که  انفجار  دو  میان  فاصله 
نمی زنید.  حرفی  است  حاکم  مطلق 
در تمام روز یک ساعتش در انفجار 
ساعتش  بیست و سه  بقیه  می گذرد، 
که مطلقا صلح است. به نظر شما این 
آورده؟«  که  نیاورده ایم،  ما  را  صلح 
عقاب که این پاسخ منطقی را شنید، 
یکی از کبوتران را وزیر نامه رسانی و 
امور خارجه تعیین کرد و دیگری را 

وزیر مبارزه با مخالفین سیاسی. 

ایندوتاکبوترصلح
برگردان: سمیع مهدی

جان میرشایمر
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رده	 در	 این	 از	 پیش	 سال	 چهار	 افغانستان،	 تکواندوی	
که	امروز	به	 هفتم	جدول	جهانی	جای	داشت،	جایگاهی	
برای	 این	 و	 است	 کرده	 پیدا	 نزول	 دنیا	 یک	صد	و	هفتادم	
کوچک	ترین	 افغانستان	به	معنای	یک	سقوط	آزاد	بدون	

امکانات	ایمنی	می	باشد.
تکواندو	کاران	افغانستان	باز	هم	در	رقابت	های	جام	جهانی	
گذشته	این	رقابت	ها،	 کردند،	و	به	مانند	دوره	 حضور	پیدا	
گفتن	نداشتند	و	در	مجموع	هفت	 در	روسیه	نیز	حرفی	برای	
کشور	شامل	چهار	مرد	و	سه	زن،	تنها	یک	پیروزی	 ورزشکار	
رقابت	ها	 از	 دیگری	 از	 پس	 یکی	 همگی	 و	 نصیب	شدند	

کنار	رفتند.
در	 متوالی	 سال	 دومین	 برای	 افغانستان	 ترتیب	 این	 به	
و	 دست	 و	 رفت	 خالی	 دست	 جهانی،	 جام	 رقابت	های	
تکواندوی	 بزرگان	 حضور	 بدون	 می	گردد،	 باز	 هم	 خالی	
هم	 افتخاری	 کوچک	ترین	 کسب	 بدون	 و	 رفت	 کشور	

بازمی	گردد.
جهانی	 فدراسیون	 که	 است	 این	 توجه	 جالب	 نکته	
تکواندو،	قبل	از	آغاز	رسمی	رقابت	ها	در	سایت	خود	به	ده	
که	یکی	از	غایبین	 کرده	بود	 غایب	بزرگ	این	بازی	ها	اشاره	
بزرگ	جام	جهانی	تکواندو،	دارنده	دو	مدال	المپیک	های	
جز	 نیست	 کسی	 او	 و	 بود	 لندن	 	2012 و	 بیجینگ	 	2008

پرافتخارترین	ورزشکار	تاریخ	افغانستان؛	روح	اهلل	نیکپا.
کنار	این	غایب	ملی	پوش	و	مدال	آور،	بگذارید	نام	هایی	 در	
محمود	 جهان،	 نایب	قهرمان	 بهاوی،	 نثاراحمد	 چون	 هم	
کاپیتان	 کریمی	 حیدری	قهرمان	نوجوانان	جهان،	مسعود	
به	 تا	 ببرم	 را	 آسیا	 نقره	 مدال	 دارنده	 و	 تکواندو	 ملی	 تیم	
افغانستان	 تکواندوی	 ملی	 تیم	 نامأنوس	 ترکیب	 به	 خوبی	

در	این	رقابت	ها	پی	ببرید.
سایر	 به	 اعتراض	 و	 گرفتن	 خرده	 به	دنبال	 هرگز	 البته	
رقابت	های	 آخرین	 در	 حاضر	 افغانستان	 تکواندوکاران	
کدام	از	آن	ها	هم	مدال	های	مختلف	 که	هر	 جهانی	نیست	
اعتراض	 اصل	 کرده	اند،	 کسب	 کشور	 برای	 بین	المللی	

متوجه	متولیان	ورزش	و	دولت	افغانستان	است.
طالی	 مدال	 بازپس	گیری	 از	 پس	 افغانستان	 تکواندوی	
نوجوانان،	 جهانی	 جام	 رقابت	های	 در	 حیدری	 محمود	
افغانستان	 المپیک	 مقامات	 خود	 همکاری	 پی	 در	 آنهم	

والیبال	قهرمانی	زون	مرکز	و	جنوب	آسیا	قرعه	کشی	شد.
که	به	پیشنهاد	فدراسیون	والیبال	 در	اولین	دوره	این	رقابت	ها	
در	 افغانستان	 والیبال	 ملی	 تیم	 است،	 شده	 دایر	 افغانستان	

گرفته	است. گروه	مرگ	قرار	
گروه	 تیم	های	ترکمنستان	و	ازبکستان	دیگر	تیم	های	حاضر	در	

اول	هستند.
بنگله	دیش	 و	 نیپال	 مالدیو،	 قرغیزستان،	 تیم	های	 هم	چنان	
قرار	 گروه	دوم	 بر	عهده	دارد،	در	 را	هم	 رقابت	ها	 میزبانی	 که	

گرفتند.
به	 امروز	 خود،	 دیدار	 اولین	 در	 افغانستان	 والیبال	 ملی	 تیم	

مصاف	ازبکستان	خواهد	رفت.

آغاز	 کابل	 شهر	 ووشوی	 نونهاالن	 رقابت	های	 دوره	 دومین	
شد.

دیدار	 اولین	 در	 افغانستان	 سال	 	14 سن	 زیر	 فوتبال	 ملی	 تیم	
کستان	شکست	خورد. خود	در	فستیوال	آسیایی،	مقابل	تیم	پا
که	به	قضاوت	داور	ایرانی	برگزار	شد،	تیم	فوتبال	 در	این	دیدار	

گول	مقابل	افغانستان	به	پیروزی	رسید. کستان	با	یک	 پا
تیم	های	 با	 گروه	دوم	 افغانستان	در	 تیم	ملی	فوتبال	14	سال	

کستان	و	نیپال	همگروه	شده	است. پا
هم	چنان	تیم	های	ایران،	تاجیکستان،	سریالنکا	و	هندوستان	

گرفتند. گروه	اول	قرار	 در	

باستین	 جذب	 برای	 تابستان	 در	 می	خواهد	 منچستریونایتد	
شواین	اشتایگر	وارد	عمل	شود.

گرد	سابقش	را	در	منچستریونایتد	 لوئیس	فن	خال	می	خواهد	شا
تیم	 ساله	 	30 کاپیتان	 می	رسد	 نظر	 به	 باشد.	 داشته	 اختیار	 در	
به	 نسبت	 و	 دارد	 نظرهایی	 اختالف	 	 گواردیوال با	 آلمان	 ملی	

کمتر	در	ترکیب	این	سرمربی	قرار	می	گیرد. گذشته	
قبل	از	جام	جهانی	بایرن	مونیخ	قرارداد	مولر	و	الم	را	تا	2019	و	
که	 قراردادش	 تمدید	 از	 اشتایگر	 شواین	 اما	 کرد	 تمدید	 	2018
کار	 این	 برای	 گفت	عجله	ای	 و	 زد	 سرباز	 دارد	 اعتبار	 	2016 تا	

ندارد.
مونیخ	حضور	 بایرن	 پایه	 تیم	های	 در	 از	1998	 اشتایگر	 شواین	

ایران،	مبنی	 با	فدراسیون	تکواندوی	 )در	زمان	ظاهر	اغبر(	
افغانستان،	و	در	ادامه	 بر	باالبودن	سن	تکواندوکار	قهرمان	
رییس	 ربانی،	 ربانی	 غالم	 و	 حیدری	 محمود	 محرومیت	
گرفته	 پیشین	فدراسیون	تکواندو،	در	سراشیبی	سقوط	قرار	

است.
بودن	سن	 	 باال مساله	 اصال	 که	 می	گوید	 ربانی	 ربانی	 غالم	
از	 که	 آزمایش	هایی	 از	 پس	 حتی	 که	 نمی	باشد	 درست	
مدال	طالی	 فدراسیون	جهانی	 بود،	 شده	 گرفته	 حیدری	
کرده	بود،	اما	در	درون	افغانستان،	عده	ای	از	 وی	را	تایید	
که	وی	از	آن	ها	به	عنوان	خائن	ملی	نام	می	برد،	برخی	 افراد	
که	باعث	شد	در	نهایت	 اسناد	در	اختیار	ایران	قرار	دادند	
افغانستان	 و	تکواندوی	 گرفته	شود	 بازپس	 مدال	حیدری	

که	حتی	بدنام	نیز	شد. نه	تنها	محروم	شود	
حرکت	 این	 و	 حادثه	 آن	 از	 پس	 افغانستان	 تکواندوی	
ریاست	 و	 المپیک	 ملی	 کمیته	 پیشین	 مقامات	 عجیب	
شد.	 فراوانی	 مشکالت	 و	 چالش	ها	 درگیر	 بدنی،	 تربیت	
جدید،	 رییس	 حضور	 و	 شد	 تبدیل	 بدنی	 تربیت	 رییس	
رییس	 بود،	 فدراسیون	 این	 در	 اصالحات	 آغاز	 معنای	 به	
پیشین،	ضیا	بخشی	به	اختالس	متهم	و	به	سارنوالی	معرفی	

کت	نشسته	است. شد،	سارنوالی	اما	هنوز	سا
ملی	 کمیته	 جدید	 رییس	 دامن	 به	 بخشی	 ترتیب	 این	 به	
کشتی	فدراسیون	تکواندو	 المپیک	فهیم	هاشمی	پناه	برد	و	
نام	 به	 مسیر	 یک	 در	 البته	 بادبان،	 دو	 و	 ناخدا	 دو	 با	 شد	

افتخار	برای	افغانستان.
کتر	سکندر	به	 برگزار	شد	و	دا انتخابات	 در	این	طرف	هم	
از	فدراسیون	 اما	هم	چنان	بخشی	 تکواندو	رسید،	 ریاست	
کمیته	ملی	المپیک	بود	و	دودستگی	بر	این	 مورد	حمایت	

کم	بود. ورزش	پرافتخار	حا
آنچه	 به	دلیل	 دیگری	 از	 پس	 یکی	 تکواندو	 ورزشکاران	
کمیته	ملی	المپیک	از	افراد	متهم	به	فساد	 حمایت	رییس	
می	خواندند،	از	حضور	در	رقابت	های	بین	المللی	انصراف	
محمود	 نیکپا،	 روح	اهلل	 نمودند،	 خداحافظی	 و	 دادند	
که	البته	 کریمی	بخشی	از	این	افراد	بودند	 حیدری	و	مسعود	
در	پارک	زرنگار	نیز	برای	مدت	27	روز	)ماه	دلو	و	حوت	و	
کنار	مربیان	تیم	ملی،	دست	به	تحصن	 در	نبود	نیکپا(	و	در	

زدند.
ورزشکاران	 با	 آمد	 ریاست	جمهوری	 اول	 معاون	 سرانجام	
پا	را	 دید	و	وعده	حل	مشکالت	را	داد.	رییس	جمهور	هم	
گذاشت	و	عالوه	بر	ایجاد	یک	هیات	حقیقت	یاب،	 فراتر	
سرپرست	ریاست	تربیت	بدنی	را	هم	تعلیق	و	فرد	دیگری	

را	جایگزین	وی	ساخت.
گذشت	بیشتر	 مشکالت	اما	هم	چنان	باقی	است	و	پس	از	
از	دو	ماه	و	نیم،	هنوز	خبری	از	حل	مشکالت	نیست	و	در	
این	میان،	این	رشته	ورزشی	تکواندو	و	ورزشکاران	پرافتخار	
که	در	آستانه	رقابت	های	المپیک	2016،	 این	رشته	هستند	
در	 افغانستان	 تکواندوی	 جایگاه	 روزافزون	 سقوط	 شاهد	

رده	بندی	جهانی	هستند.

که	به	منظور	انتخاب	بهترین	ووشوکاران	 در	این	رقابت	ها	
ووشوی	 نونهاالن	 منتخب	 تیم	 در	 حضور	 جهت	 نوجوان	
کابل	به	 کلپ	شهر	 کابل	آغاز	شده	است،	300	ووشوکار	از	60	

مبارزه	می	پردازند.
سنی	 رده	 در	 کابل	 شهر	 ووشوی	 انتخابی	 رقابت	های	
نونهاالن،	برای	مدت	دو	روز	در	10	رده	وزنی	برگزار	می	شود	
کابل	 تیم	منتخب	 به	 برتر	هر	وزن،	 نهایت	4	ووشوکار	 و	در	

راه	پیدا	می	کنند.

تیم	14	سال	افغانستان	در	دومین	دیدار	خود	فردا	دوشنبه	به	
مصاف	نیپال	خواهد	رفت.

داشته	است	و	چند	بار	عالقه	اش	به	حضور	در	فوتبال	انگلیس	
کرده	است.	چندی	قبل	رسانه	های	انگلیس	از	عالقه	فن	 را	بیان	
کیکر	 کنون	 خال	به	جذب	شواین	اشتایگر	خبر	داده	بودند	ولی	ا
منچستریونایتد	 هالندی	 سرمربی	 تالش	های	 که	 است	 مدعی	

کردن	شواین	اشتایگر	بیشتر	شده	است. برای	راضی	

 

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 Printing of Notebooks 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” Printing of three different notebooks 
for Rule of Law project in Kabul 

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 24 May 2015, at 4:00 O’clock, Kabul local 
time. 

Note: Past experience contract in this field with any organizations is mandatory to send along with 
expression of interest letter.  

 

داوطلبی هاطالعی  

خواهان همکاری های فنی به نمایندگی از دولت جمهوری فدرال آلمان میباشد.  GIZ   دفتر

توانائی مالی دعوت به عمل میاورد تا جهت اشتراک  ، دارای تجریه واز شرکت های مجرب کابل مقیم GIZ بنـا دفتر   
شرایط با توجه با  کابلدر  حاکمیت قانونکتابچه برای پروژه سه نوع چاپ و انتقال  قراردادداوطلبی برای در پروسه 
 در این پروسه اشتراک نموده ممنون سازید. قراردادی

خویش را تا  و پروفایل کمپنی داشته باشددیګر  ارګان های با ساحه قبلی دراین یهاکاپی قرارداد ،گیری  درخواست سهم
    به آدرس الکترونیک2102 می2۴بجه تاریخ  ۴به ساعت 

فرستاده تا حضورتان را تضمین نماید.  tenders-afg@giz.de 

.که باشد الزامی استبا هر سازمان  قبلی درین ساحه قرارداد هایارسال کاپی نوټ:   

تکواندو را چه شده است؟
وز؛ والیبال افغانستان در برابر ازبکستان امر

رقابت 300 نونهال برای حضور در تیم ووشو

افغانستان مغلوب پاکستان شد

شواین و فن خال دوباره به هم می رسند؟

       سید مصباح

ACKU



Hasht e Subh

وهای عراقی  زات نیر آغاز مبار
برای بازپس  گیری رمادی

لمانی  زن ۶۵ ساله آ
چهارگانه به دنیا آورد

نگرانی سازمان ملل از 
وضع بی جاشدگان عراقی

همراه	 به	 شیعه	 نظامیان	 شبه	 عراقی،	 مقامات	 گفته	 به	
پیکارجویان	 با	 مقابله	 برای	 را	 عملیاتی	 عراقی	 نیروهای	

کردند. دولت	اسالمی	)داعش(	در	شرق	رمادی	آغاز	
در	 حصیبه	 شهر	 آزادسازی	 بر	 عملیات	 این	 عمده	 تمرکز	

شرق	رمادی	است.
رمادی	 گیری	 بازپس	 برای	 ۳۰۰۰	شبه	نظامی	شیعه	 حدود	

وارد	شهر	انبار	شده	اند.
به	نقل	از	بی	بی	سی،	یک	مقام	پولیس	عراق	به	خبرگزاری	
گیری	 گفته	است:	»عملیات	نظامی	برای	بازپس	 فرانسه	
کیلومتری	شرق	رمادی	است،	آغاز	 که	در	۷	 شهر	حصیبه	

شده	است.«
که	نیروهای	نظامی	را	دیده	اند	 گفته	اند	 شاهدان	عینی	هم	
کیلومتر	رمادی	 که	از	پایگاه	های	شان	در	شهر	حبانیه	در	۳۰	

خارج	شده	اند.
بغداد	 غرب	 کیلومتری	 	۱۱۰ در	 انبار،	 والیت	 مرکز	 رمادی،	

واقع	است.
گذشته	به	تصرف	نیروهای	داعش	در	 این	شهر	یک	شنبه	

آمد.
و	 کشته	 این	شهر	 در	 درگیری	ها	 در	جریان	 نفر	 	۵۰۰ حدود	

بیش	از	۴۰	هزار	نفر	مجبور	به	فرار	شدند.
کننده	خوانده	 سازمان	ملل	اوضاع	رمادی	را	بسیار	نگران	

است.
عراق،	 وزیر	 نخست	 معاون	 مطلق،	 صالح	 گذشته	 روز	
که	جنگ	با	داعش	دیگر	یک	 ضمن	هشدار	در	این	باره	
»موضوع	داخلی«	نیست	از	جامعه	بین	المللی	خواست	تا	

کاری	انجام	دهد. در	این	باره	

دنیا	 به	 چهارگانگی	 آلمانی،	 ساله		 شصت	و	پنج	 زن	 یک	
آورد.

دنیا	 به	 	۲۶ هفته	 در	 مقرر	 موعد	 از	 قبل	 زن	 این	 نوازدان	
آمده	اند،	اما	»شانس	خوبی	برای	زنده	ماندن«	دارند.

نواسه	 و	هفت	 کودک	 کنون	۱۳	 ا که	هم	 راونیک	 آنگرت	
زاییده	 چهارگانه	 که	 است	 جهان	 زن	 ترین	 مسن	 دارد،	

است.
او	 تصمیم	 از	 کتران	 دا از	 برخی	 بی	بی	سی،	 گزارش	 به	
کتران	توان	 کردند.	این	دا برای	داشتن	فرزند	بیشتر	انتقاد	
برده	 سوال	 زیر	 را	 نوزاد	 تولد	 و	 بارداری	 برای	 او	 جسمی	

بودند.
که	 با	این	حال،	این	آموزگار	آلمانی،	مسن	ترین	زنی	نیست	
که	 نوزاد	به	دنیا	می	آورد.	اسناد	ثبت	رسمی	نشان	می	دهد	
کارمن	بوسادا	 کرده،	ماریا	دل	 که	زایمان	 بزرگسال	ترین	زنی	
سالگی	 	۶۶ سن	 در	 اسپانیا	 در	 	۲۰۰۶ سال	 در	 او	 است.	

دوگانه	به	دنیا	آورد.
موضوع	 این	 کشیدن	 چالش	 به	 با	 گزارش	ها	 برخی	 اما	
خانم	 به	 متعلق	 واقعی	 رکورد	 که	 دارد	 آن	 از	 حکایت	
گمان	 که	 است	 	۲۰۰۸ سال	 در	 و	 هند	 در	 پانوار	 اومکاری	

می	رود	در	۷۰	سالگی	دوگانه	زاییده	باشد.

سازمان	ملل	متحد	می	گوید	تالش	دارد	به	حدود	۴۰	هزار	
گروه	تروریستی	داعش،	در	 که	در	اثر	پیشروی	 غیرنظامی	
کرده	اند،	 ترک	 را	 خود	 دایمی	 اقامت	 محل	 بغداد	 مسیر	

کند. دسترسی	پیدا	
که	 بیزبز	جمع	شده	اند	 پل	 در	 پناهجویان	 بیشترین	شمار	
پایتخت	 به	 رمادی	 پناهجویان	 ورود	 از	 جلوگیری	 برای	

عراق	توسط	مقامات	بسته	شده	است.
کمک	های	 هماهنگ	کننده	 معاون	 بارش،	 دومینیک	
گفته	 بی	بی	سی	 به	 عراق	 به	 ملل	 سازمان	 بشردوستانه	
کودکان	در	 که	نشان	می	دهد	 گزارش	هایی	در	دست	است	

کم	شدن	آب	بدنشان	جان	باخته	اند. اثر	
گروه	 دست	 به	 قبل	 هفته	 عراق	 انبار	 والیت	 در	 رمادی	

داعش	افتاد.
اعالم	 را	 بیزبز	 پل	 بستن	 دلیل	 هنوز	 عراقی	 مقام	های	
نفوذ	 از	 نگرانی	 درباره	 گزارش	هایی	 اما	 نکرده	اند	
رمادی	 آوارگان	 میان	 در	 بغداد	 به	 داعش	 شبه	نظامیان	

منتشر	شده	است.
به	 بغداد	 اتصال	 مسیرهای	 امن	ترین	 از	 یکی	 بیزبز	 پل	

والیت	انبار	محسوب	می	شود.
پی	 در	 که	 افرادی	 گفته	 بی	بی	سی	 به	 بارش	 آقای	
رفته	اند	 مکان	 سه	 به	 شده	اند،	 آواره	 رمادی	 درگیری	های	

و	بیشترین	تعداد	آنها	در	منطقه	اطراف	پل	بیزبز	هستند.
کودکان،	افراد	 گفت	نگرانی	های	جدی	در	مورد	زنان،	 او	
گرما	 که	در	میان	هزاران	نفر	در	 مسن	و	بیمارانی	وجود	دارد	

گیر	افتاده	اند.
های	 محموله	 دارد	 تالش	 متحد	 ملل	 سازمان	 افزود	 وی	

غذایی	و	صحی	برای	آوارگان	بفرستد.
گفت	سازمان	ملل	سعی	دارد	تعداد	 آقای	بارش	هم	چنین	
برای	 اقداماتی	 و	 کند	 برآورد	 را	 حبانیه	 در	 بی	جاشدگان	
طرف	های	 میان	 در	 غیرنظامیان	 گیرافتادن	 از	 جلوگیری	

درگیر	انجام	دهد.
مانده	اند	 رمادی	 در	 هنوز	 که	 کسانی	 مورد	 در	 گفت	 او	
کرد:	»ما	از	مجازات،	 اطالعات	اندکی	وجود	دارد	و	اضافه	
که	در	شهر	باقی	مانده	اند،	 قتل،	آزار	و	اذیت	غیرنظامیانی	

روایاتی	می	شنویم.«
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کارتل ها کشته در نتیجه درگیری  میان پولیس مکسیکو و  ده ها 

گسترش  کنفرانس بازنگری معاهده منع  پایان بدون نتیجه 
سالح های هسته ای 

الیحه برچیدن برنامه شنود مکالمات تلیفونی در امریکا رای نیاورد

که	بنا	بر	 نیروهای	دولتی	مکسیکو	در	حمله	ای	به	مزرعه	ای	
کارتل	مواد	مخدر	بود،	 گزارش	ها	محل	تجمع	اعضای	یک	
طی	یکی	از	خونین	ترین	درگیری	های	پولیس	و	قاچاقچیان	

کشته	اند. کشور،	۴۲	مظنون	را	 مواد	مخدر	در	آن	
کشته	شده	است. یک	نیروی	پولیس	نیز	در	این	درگیری	

به	نقل	از	رادیو	فردا،	رسانه	ها	می	گویند	درگیری	اول	جوزا،	
نبردها	 در	 و	 گذشته	 دهه	 یک	 شدیدترین	ها	طی	 از	 یکی	
میان	نیروهای	دولتی	و	قاچاقچیان	مواد	مخدر	بوده	است.
در	 شدید	 درگیری	های	 کنون	 تا	 میالدی	 	۲۰۰۷ سال	 از	
مواد	 کارتل	های	 میان	خود	 گاه	 و	 کارتل	ها	 علیه	 مکسیکو	
کشته	 از	۱۰۰	هزار	 مخدر	و	خشونت	های	حواشی	آن	بیش	

گذاشته	است. برجای	
روبیدو،	 الخاندرو	 مونته	 مکزیک،	 ملی	 امنیت	 سربازرس	
تیراندازی	های	روز	جمعه	سه	ساعت	 گفته	است	حمله	و	
و	 کشته	 آن	 در	 پولیس	 یک	 تنها	 و	 است	 کشیده	 درازا	 به	

هسته	ای	 سالح	های	 گسترش	 منع	 معاهده	 بازنگری	 کنفرانس	
خاورمیانه	 طرح	 مورد	 در	 اختالف	 بروز	 دلیل	 به	 تی(	 پی	 )ان	
عاری	از	سالح	هسته	ای	شکست	خورد	و	بدون	نتیجه	ای	پایان	

یافت.
کشورهای	عربی	را	به	همراه	داشت	اما	 این	طرح	حمایت	مصر	و	
کردند. کانادا	با	آن	مخالفت	 ایاالت	متحده	امریکا،	بریتانیا	و	

بین	الملل	وزارت	 امنیت	 و	 حمید	بعیدی	نژاد،	مدیرکل	سیاسی	
کنفرانس	را	به	عهده	 امور	خارجه	ایران	مسوولیت	شکست	این	

گذاشته	است. کشور	 این	سه	
در	صورت	تایید	این	طرح،	باید	نشستی	منطقه	ای	برگزار	می	شد	
به	 می	شد	 مجبور	 	 احتماال اسرائیل	 خبرنگاران،	 گفته	 به	 که	

سیاست	مبهم	خود	در	باره	داشتن	سالح	هسته	ای	پایان	دهد.
کنون	به	طور	رسمی،	داشتن	یک	زرادخانه	حاوی	 تا	 اسراییل	
باور	 اما	 نکرده	 تکذیب	 یا	 تایید	 را	 هسته	ای	 افزارهای	 جنگ	
کالهک	هسته	ای	در	 کشور	ده	ها	 که	این	 بر	این	است	 عمومی	

اختیار	دارد.
اسراییل،	 تاسیسات	هسته	ای	 تکنیسین	سابق	 وانونو،	 مردخای	
بریتانیایی	ساندی	 هفته	نامه	 با	 در	مصاحبه	ای	 در	سال	۱۹۸۶	
تایمز،	اطالعات	خود	در	مورد	فعالیت	های	هسته	ای	اسراییل	در	

و	 ردیابی	 به	 که	 از	تصویب	الیحه	ای	 امریکا	 مجلس	سنای	
جمع	آوری	اطالعات	مربوط	به	مکالمات	تلیفونی	میلیون	ها	
می	داد،	 پایان	 امریکا	 ملی	 امنیت	 آژانس	 توسط	 شهروند	

کرده	است. خودداری	
به	 موسوم	 الیحه	ای	 	،۲۰۰۱ سپتامبر	 یازده	 حوادث	 از	 پس	
آن	 به	موجب	 که	 رسید	 تصویب	 به	 امریکا	 در	 میهن	دوستی	
گسترده	و	وسیعی	در	اختیار	دولت	و	سازمان	های	 اختیارات	

جاسوسی	و	امنیتی	قرار	داده	شد.
متحده	 ایاالت	 نمایندگان	 مجلس	 سی،	 بی	 بی	 از	 نقل	 به	
و	 ردیابی	 برنامه	 برچیدن	 به	 رای	 پیش	 روز	 چند	 امریکا	
جمع	آوری	اطالعات	مربوط	به	مکالمات	تلیفونی	میلیون	ها	

شهروند	داد.
که	آزادی	نام	دارد،	 نمایندگان	این	مجلس	الیحه	جدیدی	را	
اول	جون	منقضی	 که	 کردند	 جایگزین	الیحه	میهن	دوستی	

می	شود.
تمدید	 و	هم	 این	الیحه	جدید	 تایید	 از	 اما	مجلس	سنا	هم	

کرده	است. قانون	سابق	خودداری	
کنون	سناتورهای	امریکایی	قرار	است	۳۱	ماه	مه،	یک	روز	 ا

پیش	از	انقضای	آن،	تشکیل	جلسه	دهند.

یک	نفر	دیگر	نیز	زخمی	شده	است.
از	 را	 قدرت	 که	 رییس	جمهوری	مکسیکو	 نیتو،	 پنا	 انریکو	
با	 شدیدا	 داده	 وعده	 است،	 گرفته	 دست	 در	 	۲۰۱۲ سال	

کند. کارتل	های	مواد	مخدر	مبارزه	
کشته		شدگان	تازه	ترین	درگیری،	 گفته	مقام	های	دولتی،	 به	
کارتل	»نسل	نوی	خالیسکو«	بودند. مظنون	به	عضویت	در	
آن،	 مرکز	 و	 دارد	 قرار	 مکسیکو	 غرب	 در	 خالیسکو	 ایالت	

کشور	است. گواداالخارا،	دومین	شهر	بزرگ	آن	
شروع	 آن	 از	 پس	 درگیری	ها	 روبیدو،	 الخاندرو	 گفته	 به	
که	نیروهای	امنیتی	پس	از	ورود	به	مزرعه	با	تیراندازی	 شد	

مردان	مسلح	روبه	رو	شده	اند.
سه	مظنون	بازداشت	شده	و	۳۹	قبضه	اسلحه	و	یک	قبضه	

کشف	شده	است. نارنجک	انداز،	در	محل	
حقوق	 ملی	 کمیسیون	 کشته	شدگان،	 باالی	 شمار	 به	دلیل	

بشر	مکسیکو	به	محل	اعزام	شده	است.

تولید	جنگ	 از	تجهیزات	 با	تصاویری	 را	همراه	 کتور	دیمونا	 رآ
دلیل	 این	 به	 او	 داد.	 قرار	 نشریه	 این	 اختیار	 در	 هسته	ای	 افزار	

هجده	سال	زندانی	بود	و	در	سال	۲۰۰۴	از	زندان	آزاد	شد.
برنامه	 می	گویند	 اسراییل	 و	 امریکا	 سی،	 بی	 بی	 گزارش	 به	
هسته	ای	ایران	تهدید	اصلی	منطقه	ای	است.	ایران	بر	صلح	آمیز	
کشور	عضو	 کرده	است.	این	 کید	 بودن	برنامه	هسته	ای	خود	تا

ان	پی	تی	است.
را	هرگز	 افزارهای	هسته	ای	 گسترش	جنگ	 اسراییل	پیمان	منع	
هسته	ای	خود	 برنامه	 باره	 در	 اظهارنظر	 از	 و	 است	 نکرده	 امضا	

خودداری	می	کند.
گذشته	 گسترش	سالح	های	هسته	ای	از	یک	ماه	 کنفرانس	منع	
در	مقر	سازمان	ملل	در	نیویارک	در	جریان	بود	و	شب	شنبه،	22 

کار	خود	پایان	داد. می،	به	
کنفرانس	 پیش	از	این	آقای	بعیدی	نژاد	از	احتمال	شکست	این	

خبر	داده	بود.
درباره	 عمده	ای«	 »اختالفات	 که	 بود	 گفته	 نژاد	 بعیدی	 آقای	

موضوع	خلع	سالح	وجود	دارد.
کنفرانس	بازنگری	معاهده	ان	پی	تی	هر	پنج	سال	یکبار	برگزار	

می	شود	و	نشست	بعدی	سال	۲۰۲۰	برگزار	خواهد	شد.

جمع	آوری	 که	 داد	 رای	 اخیرا	 نیویورک	 تجدیدنظر	 دادگاه	
شهروند	 میلیون	ها	 تلیفونی	 مکالمات	 به	 مربوط	 اطالعات	

امریکا	توسط	آژانس	امنیت	ملی	امریکا	غیر	قانونی	است.
الیحه	 تا	 بود	 خواسته	 امریکا	 سنای	 مجلس	 از	 سفید	 کاخ	

کند. آزادی	را	تایید	
طبق	این	الیحه،	آژانس	امنیت	ملی	امریکا	تنها	مورد	به	مورد	
را	 تلیفونی	 مکالمات	 به	 مربوط	 اطالعات	 جمع	آوری	 حق	

خواهد	داشت.
کار	 امریکا	 ملی	 امنیت	 آژانس	 برای	 قبال	 که	 اسنودن	 ادوارد	
می	کرد،	در	سال	۲۰۱۳	اسناد	محرمانه	این	آژانس	را	در	اختیار	

چند	روزنامه	نگار	و	روزنامه	قرار	داد.
شنود	 جزییات	 شده،	 پناهنده	 روسیه	 به	 که	 اسنودن	 آقای	
سرویس	های	 توسط	 تلیفونی	 و	 اینترنتی	 ارتباطات	 گسترده	

کرد. اطالعاتی	امریکا	را	برمال	
اسناد	 مبنای	 بر	 	۲۰۱۳ سال	 در	 اشپیگل	 آلمانی	 هفته	نامه	
که	سرویس	های	 کرد	 افشا	شده	توسط	ادوارد	اسنودن	اعالم	
صدر	 مرکل،	 آنگال	 تلیفون	 	۲۰۰۲ سال	 از	 امریکا	 اطالعاتی	
که	این	مساله،	خشم	آلمان	را	 کرده	اند	 اعظم	آلمان	را	شنود	

به	دنبال	داشت.
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