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نتیجه فسخ قرارداد تیل وزارت دفاع

9.7 میلیون دالر صرفه جویی در ماه 
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گرفتار در منفعت جویی ها جامعه ای 

مجلس سنا:

ونیک  توزیع تذکره های الکتر
هر چه زودتر آغاز شود
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بامیان؛ بهشتی که فراموش شده است
6

طالبان
ابزار اسالم آباد یا تهران؟

ع گفتگوها حساسیت ها را در باره گفتگو ها باطالبان از بین می برد.  این نو
گفتگوی سازنده و  هم حکومت افغانستان و هم طالبان برای آغاز یک 
که با  کنون به نظر می رسد  جامع با فشار ها و مقامت زیادی مواجه اند. ا
گفتگو از بین رفته است.  ع  کره حساسیت ها نسبت به هر نو چند دور مذا
از زنان یک پیام جدید نیز به همراه داشت.  گروهی  نشست طالبان با 
که زنان دیگر در حاشیه قدرت نیستند بلکه در  این نشست نشان داد 

کره و تعیین سیاست در افغانستان عمل می کنند. نقش مذا 4

گرفت زعفران افغانستان جایزه 

کند.
گذشته این سومین باری  طی چند سال 
چنین  افغانستان  زعفران  که  است 

جایزه ای را به دست می آورد.
که به  این وزارت می گوید در مراسمی 
همین مناسبت در شهر بروکسل بلژیک 
از  بیش  نمایندگان  بود،  شده  برگزار 
سه صد شرکت تجارتی مواد غذایی از 

سراسر جهان شرکت داشتند.
نبات زعفران درافغانستان از سال 2001 
گردیده  به این سو به شکل رسمی رایج 
و در حال حاضر 850 هکتار زمین در 

زعفران  کشت  تحت  کشور  سراسر 
مالداری  و  زراعت  وزارت  دارد.  قرار 
دهقانان  می شود  تخمین  که  می گوید 
از بابت فروش  گذشته  افغان در سال 
دالر  میلیون   3.5 حدود  محصول  این 

عاید بدست آورده باشند.
می گوید  مالداری  و  زراعت  وزارت 
راستای  در  زیادی  پروژه های  که 
افغانستان  در  زعفران  افزایش  و  بهبود 
گفته ی این  راه اندازی شده است. به 
کشت  وزارت، از سال 2001 به این سو، 
پروژه ها  برعالوه  افغانستان  در  زعفران 
هالند،  ایتالیا،  دولت های  طریق  از 
تمویل  فرانسه  و  امریکا  انگلستان، 

گردیده است. 
در حال حاضر 25 شرکت خصوصی، 
انجمن   17 و  اتحادیه  دو  انجمن،   30
و  رشد  جهت  زعفران کار  زنان 
و  ایجاد  زعفران  بیشتر  حاصل خیزی 

فعالیت دارند.

سومین بار  برای  کابل:  8صبح، 
بین المللی  جایزه  افغانستان  زعفران 

بهترین زعفران جهان را بدست آورد.
آبیاری  و  مالداری  زراعت،  وزارت 
بین المللی  انستیتوت  که  می گوید 
بلورین  مدال  جایزه  کیفیت،  و  ذایقه 
طالیی  ستاره  سه  تصدیق نامه  و 
 2015 سال  کیفیت  و  ذایقه  عالی ترین 
افغانستان  زعفران  برای  را  میالدی 

کرده است. اعطا 
انتشار  با  مالداری  و  زراعت  وزارت 
انستیتوت  که  می افزاید  اعالمیه ای 
کیفیت  و  ذایقه  آزمایش  بین المللی 
غذایی  محصوالت  ساالنه  نمایشگاه 
برگزار  بلژیک  بروکسل  شهر  در  را  خود 
یک  از  بیشتر  که  مراسم  این  در  کرد. 
مواد  محصوالت  نوع  دوصد  و  هزار 
شده  گذاشته  رقابت  به  که  غذایی 
بود، زعفران افغانستان توانست جایزه 
خود  ازآن  را  جهان  زعفران  بهترین 
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دگرگونی مهم در صحنه سیاسی
افغانستان،  لیبرال  بعضا  و  سرشناس  زنان  با  طالبان   نمایندگان  نشست 
نیز یک تحول چشم گیر است. در زمان امارت طالبان، آواز زن هم حرمت 
گفتگویی  داشت. مال یارمحمد یکی از والی های طالبان در هرات، باری در 
نامحرم  مرد  نباید  و  دارد  حرمت  زن  صدای  که  کرد  اعالم  بی بی سی  با 
رادیو  خبری  سرویس  مجری  با  گفتگو  از  مال  این  بشنود.  را  زن  صدای 
کرده بود. اما حاال نمایندگان طالبان، در  که زن بود نیز امتناع  بی بی سی 

کرده اند. کره   کوفی نشسته  و مذا اسلو با شکریه بارکزی و فوزیه 
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زنگ اول


دیروز داکتر عبداهلل، رییس اجرایی افغانستان، در راس 
یک هیات بلندپایه به جمهوری تاجیکستان رفت. روابط 
افغانستان و تاجیکستان در سیزده سال گذشته، خیلی 
عرصه های  در  کشور  دو  است.  بوده  حسنه  و  محکم 
جمهوری  دارند.  همکاری  هم دیگر  با  گوناگون 
والیت  روستا های  از  برخی  و  تالقان  برق  تاجیکستان 
همکاری های  کشور  دو  میان  می کند.  تامین  را  تخار 
امنیتی نیز وجود دارد. زبان مشترک، فرهنگ مشترک 
و تجربه های مشترک، فرصت بی نظیر همکاری میان دو 
اخیر کشورهای  ماه های  فراهم کرده است. در  کشور 
آسیای میانه، از جمله تاجیکستان، از ناحیه ناامنی در 
این کشورها  نگران هستند.  بدخشان و کندز به شدت 
فاریاب  و  بدخشان  کندز،  در  را  نبرد  میدان  تحوالت 

دنبال می کنند. 
سازمان های  جنگجویان  که  دارد  وجود  گزارش هایی 
نبرد های  در  میانه،  آسیای  کشورهای  مخالف  افراطی 
کندز و بدخشان حضور دارند. عالوه بر تاجیکستان، 
افغانستان  در شمال  امنیتی  اوضاع  نگران  نیز  روسیه 
امنیتی  همکاری های  که  می کند  ایجاب  امر  این  است.  
میان افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی از جمله 
تاجیکستان بیشتر شود. ساختارهای امنیتی کشورهای 
آسیای میانه ظرفیت های کالن برای مبارزه با تروریسم 
و قاچاق مواد مخدر داد. این امر به کشورهای آسیای 
میانه از جمله تاجیکستان امکان می دهد که با افغانستان 
در  می توانند  کشور  دو  کنند.  کمک  ناامنی ها  مهار  در 
داشته  بیشتر  همکاری  استخباراتی،  معلومات  مبادله 
می توانند  میانه  آسیای  کشورهای  هم چنان  باشند. 
را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تجهیزاتی  کمبودهای 
شبکه های  متالشی سازی  برای  تالش  کنند.  جبران 
قاچاق مواد مخدر هم می تواند به تامین امنیت کمک کند. 
هراس افگنان،  و  افراطی  که ستیزه جویان  است  روشن 
در همسویی با این شبکه ها می خواهند به قلمرو آسیای 
پروژه های  تطبیق  این ها  بر  عالوه  کنند.  نفوذ  میانه 
اقتصادی که قبال در مورد آن توافق شده است، منطقه 
را در برابر نفوذ گذاری تروریست ها بیمه می کند. قبال 
و  افغانستان  میان  آهن  خط  باید  که  بود  شده  توافق 
تاجیکستان کشیده شود و هم جمهوری تاجیکستان از 
طریق قلمرو افغانستان به بنادر تجارتی پاکستان وصل 
شود. اگر این پروژه ها عملی شود، تهدیدات امنیتی به 

تدریج کاهش می یابد. 
تروریست ها تمام تالش خود را می کنند تا با ناامن سازی 
روستا ها و مناطق مرزی، مانع تطبیق پروژه های کالن 
اجازه  نباید  کشور  دو  دولت های  اما  شوند.  اقتصادی 
بدهند که رویا های تروریست ها تحقق یابد. افغانستان و 
جمهوری های آسیای میانه باید در پی تحقق آرمان های 
مردمان منطقه باشند. مردمان منطقه، زندگی شرافتمند، 
صلح، امنیت و رفاه اقتصادی می خواهند. این آرمان ها 
وقتی تحقق می یابد که دولت ها در گسترش همکاری های 

امنیتی و اقتصادی جدی باشند. 
تطبیقی  جنبه  به شعارهایش  باید  ملی  حکومت وحدت 
بدهد. یکی از شعارهای حکومت وحدت ملی این است 
آسیای  و  میانه  آسیای  چهارراه  به  را  افغانستان  که 
هماهنگی  در  باید  آرمان  این  می سازد.  بدل  جنوبی 
است  روشن  یابد.  تحقق  میانه  آسیای  کشورهای  با 
مرز های  در  می خواهند  بیرونی  حلقات  از  برخی  که 
مردمان  اما  افروزند،  آتش  میانه  آسیای  با  افغانستان 
نمی دهند  اجازه  حلقات  این  به  منطقه  این  دولت های  و 
افغانستان و  که به این هدف ضد انسانی شان برسند. 
جمهوری های آسیای میانه عالوه بر مشترکات زبانی 
و فرهنگی، منافع مشترک اقتصادی و امنیتی نیز دارند 
و این واقعیت همکاری های آنان را گسترش خواهد داد.

منافع مشترک افغانستان و تاجیکستان
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دیدار  در  غنی  رییس جمهور  کابل:  8صبح، 
سازمان  عضو  کشورهای  عالی رتبه  هیات  با 
حمله  را  بودا  مجسمه های  تخریب  سارک، 
در  دانست.  کشور  تاریخی  میراث های  بر 
شد،  انجام  ارگ  در  دیروز  که  دیدار  این 
مرکز  به عنوان  بامیان  انتخاب  از  رییس جمهور 
از  سارک،  سازمان  فرهنگی کشور های عضو 

هیات یادشده تشکری کرد. 
و  تاریخی  جایگاه  »ما  گفت:  رییس جمهور 

توریستی افغانستان را دوباره احیا می کنیم.«
هزارسال  دو  این که  به  اشاره  با  رییس جمهور 
قبل در شمال کشور رسم الخط وجود داشت، 
گفت: »آثار باستانی بخشی از تاریخ ماست و 

ما به آن افتخار می کنیم.«
آقای غنی گفت که در بعضی محالت هنگام 
که  شده  دیده  تاریخی  آثار  معادن  استخراج 
مدیریت آن به احتیاط کامل نیازمند است. او 
خواست  سارک  سازمان  عضو  کشور های  از 
افغانستان  با  عرصه  این  در  را  تجارب شان  تا 

شریک سازند.
سارک  سازمان  جنرال  سکرتر  همین حال،  در 
گفت: »ما عالقه مند بودیم تا بیشتر از جاذبه های 
دیدن  افغانستان  تاریخی  محالت  و  توریستی 

نماییم.«
فرهنگی  مرکز  جنرال  سکرتر  دیدار  این  در 
مراسم  که  گفت  کرده  صحبت  نیز  سارک 
نخستین  عنوان  به  بامیان  نام گذاری  رسمی 
سازمان  عضو  کشور های  فرهنگی  مرکز 

سارک به موفقیت پایان یافت.
راستای  در  را  مذکور  مراسم  برگزاری  وی 
مفید  افغانستان  تاریخی  جاذبه های  معرفی 
خوانده گفت که از این پس سلسله برگزاری 
بامیان  در  فرهنگی  فیستیوال های  و  برنامه ها 

ادامه خواهد یافت.

شرق  شمال  در  کندز  والیت  محلی  مقام های 
امنیت  سارنوال  یک  که  کردند  اعالم  کشور 
شده  کارگذاری  ماین  انفجار  دلیل  به  عامه 
در موتر هنگامی که عازم کارش بود کشته و 

فرزندش نیز در این حادثه زخمی شده  است.
کندز  پولیس  سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
روز  صبح  عبدالحلیم،  که  گفته  بی بی سی  به 
دلیل  به  کندز  شهر  سوم  ناحیه  در  یکشنبه 
در  شده  کارگذاری  مقناطیسی  ماین  انفجار 

موترش کشته شد.
گروه طالبان نیز مسوولیت این حادثه را پذیرفته 

و از کشته شدن این سارنوال خبر داده است.
در  نیز  دیگری  سارنوال  پیش  ماه  دو  حدود 
کشته  کندز  شهر  اول  ناحیه  در  مشابه  انفجار 

شد.
نهادهای  بر  طالبان  حمالت  اخیر  ماه های  در 
عدلی و قضایی شدت یافته است. در کمتر از 
انتحاری  یک ماه در شهر کابل چندین حمله 
انجام  عدلیه  وزارت  و  سارنوالی  کارمندان  بر 

شده است.
ماه گذشته نیز حمله افراد گروه طالبان با حمله 
مزار شریف  در شهر  بلخ  سارنوالی والیت  بر 
بیش از ده نفر از جمله یک مقام امنیتی کشته 

شدند.
مامور  یک  و  سارنوال  شش  نیز  گذشته  سال 
پولیس در حمله مهاجمان انتحاری به سارنوالی 

کندز کشته شدند.

اشرف غنی:
جایگاه توریستی افغانستان را 

احیا می کنیم

یک سارنوال در کندز
 به قتل رسید

دولت افغانستان: 
جهان برای پایان دادن به جنایات در برما دست به کار شود

امنیت ملی: 
تروریستان از کودکان در حمالت انتحاری استفاده می کنند

تدویر کارگاه آموزش خبرنگاري تحقیقي در کابل 

34  کشته در حمله هوایی در خوست 

نخستین بار  برای  کابل:  8صبح، 
دولت افغانستان در قبال خشونت های 
واکنش  رسما  برما  در  فرقه ای 
متحد،  ملل  سازمان  از  و  داده  نشان 
و  بین المللی  بشری  حقوق  نهادهای 
برای  تا  خواسته  جهان  کشورهای 
فرقه ای  خشونت های  به  دادن  پایان 

در برما دست به کار شوند.
با  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
خشونت های  اعالمیه ای  انتشار 
محکوم  شدیدا  را  برما  در  فرقه ای 
کرده و کشتار بی رحمانه انسان های 

مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
گروه  که  کرده  اعالم  ملی  امنیت 
کودکان  از  طالبان  تروریستی 
حمالت  انجام  برای  خرد سال 

انتحاری استفاده می کند.
اعالمیه ای  انتشار  با  اداره  این 
بنام های  برادر  دو  که  می گوید 
فضل  و  ساله  دوازده  محمدامین 
امین نه ساله که از نزد خانواده شان 
در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار 
توسط یک تن از فرماندهان گروه 
تعلیمات  بهانه  به  طالبان  تروریستی 
اسالمی به والیت هلمند برده شده 
حمالت  انجام  به  مجبور  بودند، 

انتحاری گردیده بودند.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی می افزاید 

دوره  نخستین  کابل:  8صبح، 
خبرنگاري  آموزشي  کارگاه  از 
شرکت  با  دیروز  صبح  تحقیقي 
شماری از خبرنگاران کابل در دفتر 

میدیوتیک کابل تدویر یافت.
خبرنگار  چهارده  کارگاه  این  در 
تا  است  قرار  و  داشته  کابل شرکت 

در نتیجه حمله یک هواپیمای بدون 
با  اخیر  درگیری های  و  سرنشین 
کشته  تن   34 دست کم  طالبان، 
یک  که  می شود  گفته  شده اند. 
مراسم  بی سرنشین  هواپیمای  حمله 
خاک سپاری یک فرمانده طالبان را 

بی گناه را خالف ارزش های حقوق 
در  است.  کرده  توصیف  بشری 
است:  آمده  وزارت  این  اعالمیه 
افغانستان  اسالمی  »جمهوری 
برابر  در  فرقه ای  خشونت های 
نتیجه  در  که  را  برما  در  مسلمانان 
انسان های  از  کثیری  تعداد  آن 
شدیدا  رسیده اند،  قتل  به  بی گناه 
محکوم می نماید. جمهوری اسالمی 
افغانستان شکنجه و کشتار بی رحمانه 
را  مظلوم  و  بی دفاع  انسان های  این 
نیز  که زنان، کودکان و کهن ساالن 

که رحمت اهلل فرمانده گروه طالبان 
کودک  دو  این  پاهای  و  دست ها 
تا  بود  کرده  زوالنه  و  زنجیر  را 
به  نتوانند.  کرده   فرار  مدرسه  از 
امنیت  مطبوعاتی  دفتر  گفته ی 
ملی، نیروهای امنیت ملی طی یک 
از  را  کودکان  این  خاص  عملیات 

چهار روز دیگر موضوعات اساسي 
خبرنگاري تحقیقي را به شکل نظري 

و عملي بیاموزند.
هماهنگ  فقیرزاده  عاطف  محمد 
رسانه اي  و  اجتماعي  مرکز  کننده 
کارگاه  این  کار  به  آغاز  در  کابل 
»ژورنالیزم  است:  گفته  آموزشی 

هدف قرار داده است.
به نقل از دویچه وله، عبدالواحد پتان 
گفته  خوست  والیت  والی  معاون 
است که »ده ها تن از شورشیان در 

این مراسم شرکت کرده بودند.« 
زدران  مبارز  همین حال،  در 

غیرانسانی  عمل  آنان اند،  جمع  در 
بشر  حقوق  ارزش های  خالف  و 

می داند.«
وزارت امور خارجه در اعالمیه خود 
قربانیان خشونت های  با خانواده های 
کرده  همدردی  ابراز  برما  فرقه ای 
نهادهای  متحد،  ملل  سازمان  از  و 
بین المللی حقوق بشری و کشورهای 
جهان خواسته تا برای پایان دادن به 
همکاری  و  بشری  ضد  جنایت های 
بشردوستانه با کسانی که مورد تهدید 
و خشونت ها قرار گرفته اند دست به 

کار شوند.
خشونت های فرقه ای در برما پس از 
مسلمانان  میان  میالدی   2012 سال 
شد.  آغاز  کشور  این  بوداییان  و 
خشونت ها  این  گزارش ها،  براساس 
در این اواخیر شدت بیشتری گرفته 
و مسلمانان این کشور که در اقلیت 
بی رحمانه  کشتار  هدف  قراردارند، 

قرار گرفته اند.

به  داده  نجات  تروریستان  چنگ 
خانواده ی شان تسلیم کرده اند.

از  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
مواظب  تا  خواسته  خانواده ها  تمام 
تروریستان  و  باشند  خود  کودکان 
به بهانه آموزش علوم دینی از آنان 

استفاده ابزاری نکنند.

در  غالب  فن  به عنوان یک  تحقیقی 
حرفه روزنامه نگاری معاصر از نقش 

و جایگاه واالیی برخوردار است.«
دفتر  که  کرده  تصریح  وي 
درک  با  نیز  افغانستان  میدیوتیک 
درنظرداشت  با  و  موضوع  این 
جامعه  و  خبرنگاران  نیازمندي هاي 
را  آموزشی  کارگاه  این  رسانه اي، 
با  تا  دارد  و تالش  راه اندازی کرده 
آموزشی  دوره های  چنین  برگزاری 
با  را  خبرنگاران  کوتاه مدت، 
گزارش های  تهیه  نوین  شیوه های 

تحقیقی آشنا سازد.
خبرنگار   3500 حدود  در  تاکنون 
میدیوتیک  آموزشي  برنامه هاي  از 

افغانستان مستفید شده اند.

سخنگوی والی خوست گفته است 
که در نتیجه این حمله افراد ملکی 
ادامه  در  پتان  شده اند.  کشته  نیز 
منطقه  به  هیات  یک  است  گفته 
را  ملکی  تلفات  رقم  تا  شده  اعزام 

معلوم کند.

ACKU
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نتیجه فسخ قرارداد تیل وزارت دفاع

9.7 میلیون دالر صرفه جویی در ماه 
که با فسخ قرارداد  مسووالن اداره تدارکات ملی می گویند 
دولت  جدید،  قراردادهای  عقد  و  دفاع  وزارت  تیل 
افغانستان ماهانه 9.7 میلیون دالر صرفه جویی می کند. 
برای  افغانستان  دولت  اداره،  این  مسووالن  گفته ی  به 
تامین تیل مورد نیاز وزارت دفاع با یک شرکت داخلی 
قرارداد موقتی بسته و براساس این قرارداد ماهانه بیش 

از نه میلیون دالر صرفه جویی می شود.
به گفته ی  که  دفاع  وزارت  نیاز  مورد  تیل  تامین  قرارداد 
قراردادهای  بزرگ ترین  از  تدارکات ملی  اداره  مسووالن 
دولت افغانستان به شمار می رفت، در ماه حمل فسخ 
قراردادهای  بررسی  از  پس  ریاست جمهوری  دفتر  شد. 
از  قرارداد  چند  دفاع،  وزارت  خریداری  و  تدارکاتی 
لغو  را  دفاع  وزارت  نیاز  مورد  تیل  تامین  قرارداد  جمله 

کرد.
کنون  که تا یما یاری، رییس اداره تدارکات ملی می گوید 
دفاع  وزارت  تیل  تامین  برای  درازمدت   قرارداد  اسناد 
گذاشته  داوطلبی  به  شدن  آماده  از  پس  و  نشده  آماده 
یک  در  جوزا   17 شنبه،  روز  که  یاری  آقای  می شود. 
تیل  »قرارداد  گفت:  می کرد،  صحبت  خبری  کنفرانس 
تی که در آن وجود داشت و بنا  وزارت دفاع بنا به مشکال
به غیراقتصادی بودن آن، فسخ شد. این قرارداد یکی از 
که نزدیک  بزرگ ترین قراردادهای دولت افغانستان بود 
از  ارزش داشت. طبعا دولت پس  دالر  میلیارد  به یک 
فسخ این قرارداد اقدامات عاجل را سر دست می گرفت 

صرفه جویی شده است.
که اسناد قراردادهای  گفت  رییس اداره تدارکات ملی 
است.  کار  تحت  دفاع  وزارت  درازمدت  تدارکاتی 
بر  در  را  بیشتری  زمان  قراردادها  این  او، عقد  به گفته ی 
که بررسی ها در مورد قرارداد  گفت  می گیرد. او هم چنین 
مورد  سوختی  مواد  تامین  به منظور  دفاع  وزارت  پیشین 
کنون به پایان نرسیده است. یما یاری  نیاز این وزارت تا
که در آینده نزدیک نتیجه بررسی ها اعالم خواهد  گفت 

شد.
پیش از این هیات بررسی قراردادهای لوژستیکی وزارت 

پروسه  تا  است  خواسته  حکومت  از  کشور  سنای  مجلس 
کند.  آغاز  جدی  به گونه  را  الکترونیک  تذکره های  توزیع 
توزیع  برای  قانونی  موانع  که  می گویند  مجلس  سناتوران 
توزیع  اداره ی  اما  نیست،  موجود  الکترونیک  تذکره  
تذکره های الکترونیک منتظر دستور ریاست جمهوری در 

این زمینه است.
کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا  فیصل سمیع، معاون 
به نشست عمومی روز یک شنبه این مجلس بیان داشت 
آن ها  به  الکترونیک  تذکره های  توزیع  اداره   مسووالن  که 
که پروسه توزیع تذکره های الکترونیک  گفته اند در صورتی 
کمک جهانی به اداره  توزیع  تا یک هفته  دیگر آغاز نشود، 
گفت  سمیع  شد.  خواهد  قطع  الکترونیک  تذکره های 
تذکره های  توزیع  اداره ی  عملیاتی  رییس  فراخوانی  در 
کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا، مقام  الکترونیک به 
کمک ها به  یادشده تشویش و نگرانی هایی در مورد قطع 

کرده است. اداره ی توزیع تذکره های الکترونیک بیان 
سمیع افزود: »رییس توزیع تذکره  های الکترونیک تشویش 
که دونرها یک  کمیسیون بیان داشت  خویش را به اعضای 
گر تا یک هفته ی دیگر  هفته به این اداره فرصت داده اند، ا
فراهم  امکانات  و  معاش  پول  نکنید،  آغاز  را  پروسه  این 

که در حالت جنگ هستند  تا قول اردوهای ارتش ملی 
چندین  از  شد،  گرفته  موقتی که  تدابیر  نشوند.  ناغه 
گرفته شد و به شرکتی قرارداد به طور  شرکت داخلی نرخ 
کوتاه مدت داده شد، براساس آن قرارداد ماهانه دولت 

افغانستان 9.7 میلیون دالر صرفه جویی می کند.«
قرارداد دیگر  بررسی هفده  با  گفت  یاری هم چنین  یما 
وزارت دفاع و منظوری دوباره آن، نزدیک به پنج صد 
که  افزود  وی  است.  شده  صرفه جویی  افغانی  میلیون 
لوژستیکی  و  تدارکاتی  قراردادهای  بررسی  آغاز  زمان  از 
افغانی  میلیارد   5.6 از  بیش  کنون،  تا وزارت خانه ها 

که در قرارداد تیل این وزارت نزدیک به  گفته بود  دفاع 
صد میلیون دالر به نفع شرکت های طرف  قرارداد فیصله 

شده است.
که از مجموع  گفت  هم چنین رییس اداره تدارکات ملی 
که  وزارت خانه ها  لوژستیکی  و  تدارکاتی  قرارداد   260
کنون برای بررسی به این اداره راجع شده، 110 قرارداد  تا

آن بررسی شده است.
کار دستور داد تا  حکومت وحدت ملی پس از آغاز به 
قراردادهای تدارکاتی و لوژستیکی تمامی وزارت خانه ها 
در  قراردادها  این  گیرند.  قرار  باره  دو  بررسی  مورد 
جلساتی تحت رهبری خود اشرف غنی، رییس جمهور 

کشور مطابق قانون تدارکات مورد بررسی قرار می گیرد.
گرفته ،  که مورد بررسی قرار  گفت قراردادهایی  یما یاری 
نزدیک به شصت میلیارد افغانی ارزش دارد. وی افزود 
تدارکات  اداره  جلسه  ده  جریان  در  قراردادها  این  که 
مورد  می شود،  برگزار  اشرف غنی  رهبری  تحت  که  ملی 
گفت:  یاری  آقای  است.  گرفته  قرار  ارزیابی  و  بررسی 
که  است  قراردادهایی   شده  منظور  که  قراردادی   110«
قراردادهایی  تعداد  است.  شده  برطرف  آن  مشکالت  
که به اداره تدارکات ملی راجع شده بیشتر از 260 قرارداد 
و  بررسی است  قراردادها تحت  این  کثریت  ا می باشد. 
موجود  به دلیل  قبل  هفته  تا  قرارداد  بیست و دو  حدود 
بودن مشکالت قانونی و حقوقی دو باره مسترد شده و 
همین طور در حدود بیست قرارداد برای رفع مشکالت 
 110 این  است.  شده  اعاده  باره  دو  وزارت خانه ها  به 
گرفته،  قرار  بررسی  مورد  هفته  چند  جریان  در  قرارداد 
وزارت خانه های  همراه  تش  مشکال شده،  کارشناسی 
کمیسیون آمده  مربوطه مطرح و برطرف شده و دوباره به 

و منظور شده است.«
اداره  پالیسی  رییس  نوری،  مرتضی  همین حال،  در 
که با بررسی قراردادهای تدارکاتی  تدارکات ملی می گوید 
پنج  کنون  تا دولتی،  نهادهای  از  تعدادی  لوژستیکی  و 
کار محروم شده اند.  شرکت طرف این قراردادها از ادامه 
به گفته ی او، مساله محرومیت بیست و سه شرکت دیگر 
قانون  براساس  افزود  نوری  آقای  قرار دارد.  مورد بحث 
تدارکات عامه، هر شرکت طرف قرارداد مرتکب تخلف 

کمیته محرومیت معرفی می شود. شود، به 

کمیسیون امنیت داخلی  کرد.« معاون  شده را قطع خواهیم 
پیش  ماه  دو  ریاست جمهوری  که  می گوید  سنا  مجلس 
ریاست جمهوری  مشاورین  از  یکی  ریاست  به  را  بوردی 
تذکره های  توزیع  پروسه  آغاز  به  بخشیدن  سرعت  برای 
کنون بورد یاد شده  کرد اما از آن زمان تا الکترونیک ایجاد 

تنها دو جلسه داشته است.
یادشده همراه  بورد  رییس  که  آن جایی  از  به گفته ی وی، 
اعضای  می برد،  سر  به  آلمان  در  بورد  تخنیکی  وسایل  با 

تذکره های  توزیع  پروسه  تصریح  برای  نتوانسته اند  بورد 
که  نفوس  احوال  و  ثبت  قانون  کنند.  اقدام  الکترونیک 
مشخص  را  الکترونیک  تذکره های  توزیع  چگونگی 
و  تصویب  ملی  شورای  سوی  از  گذشته  سال  می سازد، 
سمیع  آقای  است.  کرده  توشیح  را  آن  نیز  رییس جمهور 
توزیع  پروسه ی  نامعلومی  به دالیل  حکومت  گفت  اما 

تذکره های الکترونیک را آغاز نکرده است.
وی از هیات اداری مجلس سنا خواست تا موضوع توزیع 

حکومت  از  و  گرفته  جدی  را  الکترونیک  تذکره های 
آ غاز  را  الکترونیک  تذکره های  توزیع  پروسه  تا  بخواهند 
از این مقام های وزارت مخابرات و تکنالوژی  کند. پیش 
وزارت  الکترونیک  تذکره های  توزیع  اداره ی  و  معلوماتی 
آمادگی ها  تمام  یادشده  اداره های  که  بودند  گفته  داخله 
هرگاه  و  دارند  را  الکترونیک  تذکره های  توزیع  برای 
آن ها صادر  به  زمینه  این  در  را  ریاست جمهوری دستوری 

کند، پروسه توزیع آغاز می شود.
با این حال، محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا با 
اشاره به تصویب قانون ثبت و احوال نفوس در شورای ملی 
هیچ  که  می گوید  ریاست جمهوری  سوی  از  آن  توشیح  و 
وجود  الکترونیک  تذکره های  توزیع  برای  قانونی  مشکل 
برای عدم  توجیه  افزود: »دولت، هیچ گونه  ایزدیاد  ندارد. 
را مطابق  الکترونیک  تذکره  توزیع  و  ندارد.  اجراات خود 
کند.«  اجرا  زمان  ضرورت  و  خواست  افغانستان،  قوانین 
کمک  کنندهای  هشدار  به  اشاره  با  سنا  مجلس  معاون 
بیان  الکترونیکی  تذکره ی  توزیع  زمینه ی  در  جهانی 
که حکومت به گونه جدی برای آغاز پروسه توزیع  داشت 
هرچند  گفت  ایزدیار  کند.  توجه  الکترونیک  تذکره های 
مسووالن اداره ی توزیع تذکر ه های الکترونیکی دالیل تاخیر 
در  ریاست جمهوری  دستور  را  تذکره  توزیع  پروسه  آغاز  در 
مجلس  کمیسیون های  وی  باور  به  اما  گفته اند  زمینه  این 
یاد  دالیل  توضیح  برای  را  داخله  وزیر  تا  مکلف اند  سنا 

کمیسیون های خویش فرا خوانند. شده به جلسه های 
که  کرد  کید  تا سنا  مجلس  اول  معاون  این حال،  با 
حکومت هرچه زودتر برای آغاز پروسه ی توزیع تذکره های 
مجلس  آدرس  »از  افزود:  ایزدیار  کند.  اقدام  الکترونیکی 
برگزاری  برای  خوب،  آینده ی  برای  افغانستان  دولت  از 
تذکره های  توزیع  که   دیگری  مزیت های  و  انتخابات 
الکترونیکی دارد، پروسه توزیع را روی دست بگیرد و به آن 
که بسیاری  گفته ها در حالی بیان می شود  کند.« این  عمل 
گاهان مسایل سیاسی توزیع تذکره های الکترونیک را  از آ
برای برگزاری انتخابات شفاف و مشخص شدن جمعیت 

کشور موثر می دانند.

 ظفرشاه رویی

 قدرت اهلل جاوید

ACKU



دگرگونی مهم
در صحنه سیاسی

دو شنبه 18 جوزا 1394      4سال نهم   شماره مسلسل 2149 

نمایندگان  و  مدنی  جامعه  افغانستان،  سیاسی  جریان های 
پارلمان را واجب القتل می دانستند، حاال حاضر می شوند با 

کنند.  گفتگو  نمایندگان آنان 
که حد اقل بخش هایی  این تحول نشان دهنده ی این است 
که  از طالبان و حامیان بیرونی شان، به این نتیجه رسیده اند 
را  افغانستان  هفتاد،  دهه  دوم  نیمه  مانند  نمی توانند  دیگر 
کالن و خرد  کنند. دیگر ساختار اجتماعی شهرهای  اشغال 
کمیت طالبانی نیست. طالبان درک  افغانستان، پذیرای حا
بمانند، مقاومت مردم  یا  بروند  امریکایی ها  گر  ا که  کرده اند 
کل  گروه نمی تواند  افغانستان علیه آنان دوام می کند و این 
کستانی طالبان هم شاید این  کند. حامیان پا کشور را اشغال 

کرده اند.  واقعیت را درک 
رسیده اند  نتیجه  این  به  شاید  هم  راولپندی  جنرال های 
کمیت  حا یک  ایجاد  و  طالبان  توسط  کابل  اشغال  که 
طالبان  گروه  دلیل  همین  به  و  نیست  ممکن  دیگر  نیابتی، 
می آزمایند.  نیز  سیاست  در  را  خود  چانس  حامیان شان،  و 
گروه به هیچ وجه از جنگ و خشونت  که این  روشن است 
میدان  کردن  گرم  که  و تصور می کند  دست نکشیده است 
کره  مذا میز  در  می تواند  خون،  سیل  کردن  جاری  و  نبرد 
به خاطر  باید  همه  که  است  نکته ای  این  بگیرد.  امتیاز 
فصل  دیگر  که  شود  ایجاد  نباید  توهم  این  باشند.  داشته 
چنین  است.  کره  مذا موقع  و  است  رسیده  پایان  به  جنگ 
تالش  به شدت  طالبان  و  است  نیافته  تحقق  اصال  چیزی 
که  تحولی  اما  را سقوط دهند.  والیات  از  برخی  تا  می کنند 
هر  از  بیشتر  امروز  گروه  این  نمایندگان  که  است  این  آمده 
بهتر  می کنند.  شرکت  غیررسمی   کرات  مذا در  دیگر،  وقت 
مدنی،  جامعه  حکومت،  دولتی،  نهاد های  تمام  که  است 

برنامه  کابل، روی یک  و مجموع طبقه ی سیاسی  رسانه ها 
استراتژیک برای رسیدن به صلح، به توافق برسند، در این 
کره و توافق سیاسی  برنامه استراتژیک باید خط قرمز های مذا
که از جانب دولت با طالبان  روشن شود و در آینده هیاتی 
کند.  کل جامعه افغانستان نمایندگی  کرد، از  کره خواهد  مذا
کرات صدای واحد داشته باشد. در  باید افغانستان در مذا
مورد طالبان یک چیز مبهم است و آن این که آیا آنان امارت 
مشارکتی می خواهند یا دوست دارند در آینده به یک حزب 
نشست های  در  گروه  این  نمایندگان  شوند.  بدل  سیاسی 
که قانون اساسی باید تعدیل شود. تعدیل  گفته اند  گون  گونا
مقام های حکومت وحدت  از  بسیاری  قانون خواست  این 
که اساس تشکیل این  ملی هم است و در توافق نامه سیاسی 
کید شده است،  حکومت است نیز بر تعدیل قانون اساسی تا
که طالبان می خواهند زعامت مالعمر درج  اما روشن نیست 
اساسی،  قانون  این  چتر  زیر  می خواهند  یا  شود،  قانون  این 
گر طالبان در فکر  به سیاست بدون خشونت روی بیاورند. ا
افغانستان  مردم  برگرده  مالعمر  تحمیل  و  مشارکتی  امارت 
و  نمی پذیرد  را  چیزی  چنین  کسی  هیچ  که  بدانند  باشند، 
کمک  کرد، چه  مردم افغانستان در برابر آن مقابله خواهند 

جامعه جهانی باشد، چه نباشد.

گفتگوها  نوع  این  ضمن  در 
گفتگو ها  حساسیت ها را در باره 
هم  می برد.  بین  از  باطالبان 
هم  و  افغانستان  حکومت 
گفتگوی  طالبان برای آغاز یک 
و  فشار ها  با  جامع  و  سازنده 
مواجه اند.  زیادی  مقامت 
که با چند  کنون به نظر می رسد  ا
کره حساسیت ها نسبت  دور مذا
رفته  بین  از  گفتگو  نوع  هر  به 
گروهی  است. نشست طالبان با 
نیز  جدید  پیام  یک  زنان  از 
نشست  این  داشت.  همراه  به 
در  دیگر  زنان  که  داد  نشان 
در  بلکه  نیستند  قدرت  حاشیه 
سیاست  تعیین  و  کره  مذا نقش 

در افغانستان عمل می کنند. 
این  در  حضور  با  نیز  طالبان 
در  را  خود  چشمان  نشست 
جامعه  واقعیت های  برابر 
با  عمال  و  گشوده  افغانستان 
کره حقانیت آنان را قبول  شامل شدن زنان در مذا
کرات قابل تامل  که در این مذا کرده اند. نکته دوم 
ناروی  تا  چین  از  طالبان  پای  شدن  باز  است، 
برای طالبان سفر و حضور  کنون دیگر  ا می باشد. 
کشور ها تلقی  کدام خط سرخ برای  در نشست ها 
نمی شود. طالبان حداقل در یک ماه از ارومچی 
تا تهران، دبی، قطر و ناروی حضور یافته اند. این 
کشور ها به بهانه ی نشست های  که  نشان می دهد 
طالبان  برای  محدودیت  رفع  صدد  در  مختلف 
نیز  منطقه  کشور های  در  همه  این  با  می باشند. 
گرفته  یک رویکرد جدید نسبت به طالبان شکل 

است. 
از  میزبان هیاتی  تهران  چنان که در هفته های اخیر 
سوی  از  خبر  این  نخستین بار  بود.  طالبان  جانب 
نشر  ایران  پاسداران  سپاه  به  وابسته  تسنیم  سایت 
کنون یک نماینده مجلس ایران حضور  شد، اما ا
است.  کرده  تایید  تهران  در  را  طالبان  هیات 
ایران  برای  دیگر  خوب«  »طالبان  تهران  دید  از 
در  این ظرفیت  از  بلکه  نمی باشند.  تهدید جدی 
برخی  کند.  استفاده  می تواند  داعش  با  مقابله 
افغانستان  فراه  والیت  در  نبرد  که  می گویند  منابع 
مدیریت  ایران  جانب  از  داعش  و  طالبان  میان 
به  تهران  چاب  قانون  روزنامه  چنان که  می شود. 
که دیپلوماسی تهران، طالبان  صراحت یاد می کند 
این خبر ها  گر  ا داده است.  قرار  برابر داعش  در  را 
ابزار  از  طالبان  از  برخی  باشد،  داشته  صحت 
کستان خارج شده به ابزار سیاست ایران  دست پا
در  طالبان  همه  این  با  شده اند.  بدل  منطقه  در 
موازی با تالش های صلح جبهه های جنگ را نیز 
گرم نگهداشته اند. از دید طالبان سال جاری یک 
گر موفق به ایجاد  سال تعیین کننده است. طالبان ا
کره می شوند.  جغرافیا شوند، با دست باال وارد مذا
گردد، رویکرد  گر این نیروها با شکست همراه  اما ا

کرد. گفتگو ها نیز تغییر خواهد  آنان در 

دگرگونی مهم صحنه سیاسی افغانستان در هفته های اخیر، 
افغانستان  جامعه  گون  گونا اقشار  با  طالبان  نشست های 
پایتخت  اسلو،  در  نشست ها  سلسله  این  آخرین  است. 
نهاد های  از  که  زن  ده  نشست  این  در  شد.  برگزار  ناروی 
گون افغانستان نمایندگی می کنند، با نمایندگان طالبان  گونا

به رایزنی پرداختند. 
رسانه ها  به  افغانستان،  پارلمان  نماینده  بارکزی،  شکریه 
حقوق  مورد  در  جدی  بحث های  طرف  دو  که  است  گفته 
که  کردند  تایید  طالبان  گروه  این،  بر  عالوه  داشتند.  زنان 
شخصیت های  از  برخی  با  دبی  شهر  در  آنان  نمایندگان 
گزارش ها آمده است  کرده اند. در  سیاسی افغانستان مالقات 
که میرویس یاسینی، نماینده ننگرهار در پارلمان و آقای سید 
گیالنی، نماینده پیشین والیت پکتیکا، با نمایندگان  اسحاق 
دبی،  نشست  از  پیش  کرده اند.  مالقات  دبی  در  طالبان 
طالبان در قطر هم با نمایندگان برخی از جناح های سیاسی 
کرده بودند. در ارومچی چین هم، میان  کره  افغانستان مذا
صورت  غیررسمی   کرات  مذا حکومت  نمایندگان  و  طالبان 
کرات ارومچی را تایید نکرده اند. در  گرفته بود. طالبان مذا
گروه  این  نماینده های  که  است  آمده  طالبان  اعالمیه های 
و  سیاسی  جریان های  نمایندگان  با  اسلو،  و  قطر  دبی،  در 

کرده اند.  شخصیت های سیاسی افغانستان دیدار 
حکومت  با  آنان  که  کنند  تایید  نمی خواهند  طالبان 
نمایندگان  که  است  روشن  اما  کرده اند.  کره  مذا افغانستان 
مفاهیم  سیاسی  شخصیت های  یا  سیاسی  جریان های 
اسحاق  سید  آقای  و  یاسینی  میرویس  نیست.  انتزاعی 
اساسی  قانون  متنفذ هستند،  نسبتا  گیالنی، شخصیت های 
افغانستان و روند جاری سیاسی را مشروع می دانند و از همه 

یک  در  عبداهلل  کتر  دا کشور،  اجرایی  رییس  با  که  مهم تر 
دو  این  که  نمی رسد  به نظر  می برند.  سر  به  سیاسی  ایتالف 
کتر عبداهلل به دیدار طالبان  شخصیت بدون هماهنگی با دا
که در نشست های  رفته باشند. شخصیت های دیگری هم 
معاونان  رییس جمهور،  با  کرده اند،  شرکت  قطر  و  دبی 
رییس جمهور و دیگر ارکان نظام افغانستان رابطه دارند. در 
نشست قطر برخی از نزدیکان رییس جمهور غنی هم حضور 
داشتند. این نشست ها بیانگر یک تحول در فضای سیاسی 
نبرد مصروف  میدان  در  این که  رغم  به  کشور است. طالبان 

کره هم می کنند.  خشونت و خون ریزی هستند، مذا
لیبرال  و بعضا  زنان سرشناس  با  نمایندگان طالبان   نشست 
امارت  زمان  در  نیز یک تحول چشم گیر است.  افغانستان، 
از  یکی  یارمحمد  مال  داشت.  حرمت  هم  زن  آواز  طالبان، 
گفتگویی با بی بی سی  والی های طالبان در هرات، باری در 
نامحرم  مرد  نباید  و  دارد  حرمت  زن  صدای  که  کرد  اعالم 
سرویس  مجری  با  گفتگو  از  مال  این  بشنود.  را  زن  صدای 
اما  بود.  کرده  امتناع  نیز  بود  زن  که  بی بی سی  رادیو  خبری 
فوزیه  و  بارکزی  شکریه  با  اسلو  در  طالبان،  نمایندگان  حاال 
کرده اند. نفس این نشست می تواند  کره   کوفی نشسته  و مذا
همه  گذشته  در  طالبان  آید.  حساب  به  دگرگونی  یک 

کشور های  در  نشست  چندین  اخیر  ماه های  طی 
از  پس  است.  شده  برگزار  طالبان  با  مختلف 
نشست هایی  چین،  ارومچی  و  قطر  در  نشست 
کنار  در  است.  شده  برگزار  نیز  ناروی  و  دبی   در 
منطقه  کشور های  با  طالبان  رایزنی  نشست ها  این 
مورد یک  تازه ترین  در  دارد.  به شدت جریان  نیز 
مقام های  هرچند  رفت.  ایران  به  طالبان  هیات 
هیات  حضور  از  قبل،  روز  چند  تا  ایران  رسمی 
نمانیده  یک  کنون  ا اما  می کردند،  انکار  طالبان 
به عنوان  طالبان  بخش  این  از  ایران  مجلس 
کنون از جانب  کرده است. تا  »طالبان خوب« یاد 
که عضویت در  افغانستان افراد و شخصیت هایی 
دولت را دارند در نشست ها حضور داشته اند. اما 
میان  رسمی  کره  مذا می گوید  افغانستان  حکومت 

کنون آغاز نشده است. حکومت و طالبان تا
که  می دهد  نشان  طالبان  با  متعدد  نشست های 
یک  آغاز  برای  طرف  دو  هر  در  انعطاف پذیری 
بحث سازنده شروع شده است. برای نخستین بار 
با هیات  از زنان  ناروی نزدیک به10 تن  کشور  در 
در  طالبان  شدند.  گفتگو  وارد  رو  در  رو  طالبان 
را  مقررات  سخت ترین  خود  کمیت  حا زمان 
کنون  ا بودند.  گذاشته  اجرا  به  زنان  به  نسبت 
پیام های  برگشته اند،  نشست  این  از  که  زنانی 
گویند  می  آنان  دارند.  همراه  به  خوشبینانه ای 
بر  و  کرده،  دفاع  کرات  مذا در  خود  حقوق  از  که 
کرده اند.  کید  تا دموکراتیک  ارزش های  حفظ 
آدرس های  در  باطالبان  کره  مذا که  به نظر می رسد 
متعدد با هدف های خاص دنبال می شود. تداوم 
این نشست ها سبب می شود تا یک فهم درست از 
مطالبات هر دو طرف به دست آید. این نشست ها 
یک  روی  طالبان  و  حکومت  تا  می کند  کمک 
همه  از  مهم تر  شوند.  نزدیک  گفتگو  جامع  برنامه 
گفتگو ها پیام های هر دو طرف بدون  این که در این 

واسطه منتقل می شود. 
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بی باور  احزاب  دنمارک  و  انگلستان  فرانسه،  چون 
خود  آن  از  را  آرا  درصد  بیشترین  اروپا  اتحادیه  به 
کردند. پارلمان امروزی اروپا بیشترین تعداد وکالی 

بی باور به اتحادیه اروپا را در خود دارد. 
 »Eurosceptic« اروپا  اتحادیه  به  بی باوری  صفت 
اطالق  سیاسی  جریانات  و  احزاب  از  گروه  دو  به 
اروپا  اتحادیه  موجودیت  مخالف  که  می شود 
را  ملی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت  و  می باشند 
نهاد های  سوی  از  اتخاذشده  سیاست های  از  ناشی 
اتحادیه اروپا دانسته و این اتحادیه را ناقض حاکمیت 
احزاب  از  عمدتا  گروه ها  این  می پندارند.  ملی خود 
سیاسی  احزاب  و  گروه ها  افراطی اند.  راست  دست 
آینده اند،  به سوی  اتحادیه  مسیر حرکت  مخالف  که 
قوانین  خواستار  و  می کنند  رد  را  نیولیبرالیزم  اقتصاد 

سخت تر در برابر سرمایه و سرمایه داران هستند. 
حرکات های مردمی

کمیسیون  سفارش  به  ریاضتی  سیاست های  تطبیق 
نا رضایتی  سبب  عضو  کشور های  در  اروپا  اتحادیه 
قشر متوسط و غریب جامعه گردیده است. در ختم 
و  تظاهرات  شاهد  بروکسل  شهر  میالدی،  پار  سال 
نفر  هزار  از صد  بیش  اشتراک  با  مردمی  اجتماعات 
را  خود  نا رضایتی  و  مخالفت  مظاهره کنندگان،  بود. 
در برابر سیاست ریاضت حکومت ایتالفی نو بلژیک 
در  روند  این  و  کشید  تشنج  به  کار  کردند.  ابراز 

بلژیک به یک امر معمول مبدل شده است.
شهر های مختلف ایرلند، در ماه اول سال روان شاهد 
صد و بیست  از  بیش  بود.  مردم  خشم آلود  تظاهرات 
علیه  و  ریختند  جاده ها  به  شهر  ده  در  ایرلندی  هزار 
مردم  کردند.  تظاهرات  آب  بل های  پرداخت 
است  مالیات شان درج  این مصرف در  مدعی اند که 
بپردازند.  را  آب  مصرف  بهای  دوبار  نمی خواهند  و 
برابر  در  که  است  این  ایرلند  حکومت  استدالل 
بحران  برون رفت  از  کمک  اخذ  بدل  در  »ترویکا« 
به  ملزم  و  سپرده  را  تعهد  این   ،2008 سال  اقتصادی 
بین  ایرلند  مظاهرات  با  همزمان  است.  آن  تطبیق 
مرکزی  چوک  در  اسپانیایی  هزار  سه صد  تا  دوصد 
مادرید تجمع کرده و مخالفت خود را در برابر قشر 
حاکم در اسپانیا و ناموثر بودن سیاست های ریاضتی 

ابراز داشتند. 

ظهور احزاب جدید
کشور های  از  تعدادی  کوتاهی،  زمان  مدت  در 
 2008 سال  بحران  از  که  آنانی  به ویژه  اروپایی 
میالدی صدمه دیده بودند و برای برون رفت از بحران 
تطبیق  را  ریاضتی  اقتصاد  سیاست های  حکومت های 
سیاسی  نو  احزاب  صاعقه  وار  ظهور  شاهد  می کنند، 
و  ریاضتی  نسخه های  تطبیق  با  احزاب  این  شدند. 
در  فساد  گسترده  وحضور  اروپا  اتحادیه  فعلی  مسیر 
حکومات ملی شان مخالف اند. این احزاب در مدت 
کوتاهی از محبوبیت غیر قابل تصور برخوردار شدند. 
و  معلومات  کردن  پیدا  که  است  یاد دهانی  قابل 
مطبوعات  در  گروه ها،  و  احزاب  این  از  اطالعات 
دارد.  فضایی  تلسکوپ  به  ضرورت  اروپایی  مطرح 
ایتالیا در سال 2009 عرض  در  »پنج ستاره«  حرکت 
سال  در  ایتالیا  منطقه ای  انتخابات  در  و  کرد  اندام 
2010 فقط 1.77 درصد آرا را به دست آورد اما در 
انتخابات ملی سال 2013 در پارلمان و سنا حدود یک 
چهارم آرا را از آن خود کرد و در انتخابات اروپایی 

سال پار 17 وکیل به بروکسل فرستاد. 
در سال 2013 میالدی سریزا که متشکل از گروه های 
متعدد یونانی بود، تبدیل به یک حزب واحد گردیده، 
شهرت و نفوذ آن به اوج خود رسید. سریزا موفق به 
گرفتن قدرت در یونان گردیده و در تالش به وجود 
کشور  این  سیاست های  در  بنیادی  تغییرات  آوردن 
می باشد.  یونان  اروپایی  سیاست های  به خصوص 
سریزا سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا را به چالش 
کشیده و در صدد دور زدن این سیاست ها می باشد. 
حال جستجوی  در  سریزا  ریاست  تحت  فعلی  یونان 
راه های بدیل مهار بحران مالی و رشد اقتصادی این 

کشور می باشد. 
در سال جاری میالدی حکومت یونان ادعای دریافت 
بیان  به شکل جدی تر آن  را  از آلمان  غرامت جنگی 
روابط  گسترش  به  تالش  حاضر  حال  در  و  کرد 
یعنی  منطقه  در  اروپا  رقیب  کشور  تنها  با  تجارتی 

روسیه می کند.
حزب پودیموس اسپانیا در سال 2014 میالدی شکل 
اولین آزمون مردمی خود در  این حزب در  گرفت. 
آن  از  را  آرا  درصد   8 اروپا  پارلمان  انتخابات2014 
خود کرد. در ختم ماه دوم سال روان میالدی، بیش از 
سه صدوپنجاه هزار عضو داشته و اولین حزب سیاسی 
اسپانیا می باشد. حزب پودیموس مخالف سیاست های 
اتحادیه  بنیاد  که  لیبون  معاهده  حتا  و  اروپا  اتحادیه 

اروپا را شکل می دهد، می باشد. 
از  اعالن کرده که پس  انگلستان  محافطه کار  حزب 
پیروزی  صورت  در  و  روان  سال  پارلمانی  انتخابات 
با دایر کردن همه پرسی در سال 2017 میالدی، مساله 
عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا را به رای عموم 
بگذارد. در انتخابات پارلمانی ماه گذشته، گمانه زنی ها 
حاکی از رقابت تنگاتنگ حزب محافظه کار با حزب 
کارگر بود. اما حزب محافظه کار با روحیه مخالفت 
به دست  با  توانست  اروپا  اتحادیه  سیاست های  با 
انگلستان  انتخابات  ناظران  تمام  آرا  اکثریت  آوردن 
انحصاری  حکومت  حزب  این  کند.  شگفت زده  را 
صورتی  در  داد.  شکل  را  انگلستان  در  محافظه کار 
که اتحادیه اروپا تن به خواسته های کشور انگلستان 
مبنی بر بازنگری معاهدات اروپایی ندهد، دایر کردن 
همه پرسی در سال 2017 میالدی در مورد چگونگی 
حتمی  امر  یک  اروپا  اتحادیه  به  انگلستان  عضویت 
اروپا  اتحادیه  مقامات  فعلی،  وضعیت  بود.  خواهد 
در بروکسل را در مورد آینده اتحادیه اروپا بیش از 
فعلی  اتحادیه  است.  ساخته  نگران  دیگری  زمان  هر 
اروپا دیگر آن ربایندگی گذشته را نداشته و به چهره 
برابر چشمان شهروندان خود مبدل شده  زداینده در 

است. 
با مد نظر داشت اوضاع کلی آیا می توان پیش بین شد 
که ترکیه کشور دیگری باشد که در آینده مذاکرات 
دوامدار چندین ساله عضویت به اتحادیه اروپا را قطع 

کند؟ 
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ربایندگی اتحادیه اروپا در بین این ملت ها بود. استونیا 
و لیتوانیا با 67 درصد رای در پایین جدول و لتوانی 
و سلواکیا با 92 درصد در راس جدول قرار گرفتند. 
به سمت شرق، کشور های  مرحله سوم گسترش  در 
رومانیا، بلغاریا که از نگاه اقتصادی در سطح پایین تر 
قرار داشتند، عضویت را به دست آوردند. این امر در 

پارلمان های هر دو کشور به تصویب رسید. 
از  پس  کرواسیا   )2013( چهارم  مرحله  در  باالخره 
کرد.  کسب  را  اروپا  اتحادیه  عضویت  همه پرسی، 
در  مردم  اشتراک  سطح  است،  توجه  قابل  آنچه 
همه پرسی  در  مردم  درصد   44 است.  همه پرسی  این 
 66  ، درصد   44 این  جمله  از  و  کردند  اشتراک 
اروپا  اتحادیه  به  عضویت  مثبت  رای  آن ها  درصد 
همه پرسی های  با  مقایسه  در  ریختند.  صندوق   به  را 
پیشین، این نه تنها پایین ترین سطح اشتراک است، بل 
کم ترین رای مثبت نیز است. این مساله پرسش بر انگیز 
رکود  میالدی،   2008 سال  مالی  بحران  آیا  است. 
دوامدار اقتصادی و سیاست ریاضتی دوامدرا در اروپا 
و عالقه مندی  اصلی کاهش جذابیت  عامل  می تواند 
این که  بر  فرض  گردد؟  تلقی  اروپا  اتحادیه  به  مردم 
به  نسبت  دیدگاه ها  تغییر  اصلی  عامل  مالی  بحران 
در  می توان  را  موضوع  این  باشد،  اروپا  اتحادیه 
اروپایی  اجتماع  و  نهاد ها  فعلی  وضعیت  چگونگی 

مورد ارزیابی قرار داد. 
انتخابات پارلمان اروپا، 2014

از  نمایندگی  که  است  مردمی  نهادی  اروپا  پارلمان 
اروپاییان می کند و نقش قوه مقننه را دارد. انتخابات 
در تمام کشورهای عضو یک دوره ای و تناسبی است. 
هر  نفوس  تناسب  به  تعداد وکالی کشور های عضو 
نبوده و  کشور می باشد. وکال مدافع منافع ملی خود 
به گروه های پارلمانی به اساس اندیشه و سیاست های 

مختلف تقسیم می شوند. 
و  بلژیک  کشور  دو  اگر  پار،  سال  انتخابات  در 
جبری  دادن  رای  آن ها  در  که  را  لوگزامبورگ 
می باشد نادیده بگیریم، در میان 26 کشور باقی مانده 
 50 از  کم تر  مردم  اشتراک  سطح  کشور   20 در 
درصد واجدین شرایط بود. جالب تر از همه، تمامی 
 50 از  کم تر  مرکزی  و  شرقی  اروپای  کشور های 

درصد اشتراک کردند. 
درصد   92 عضویت  همه پرسی  در  که  سلواکیا  در 
رای مثبت داده بودند، در سال 2014 فقط 30 درصد 
مردم به پای صندوق های رای رفتند. در کشور هایی 

اتحادیه منطقه ای که امروز به نام اتحادیه اروپا مشهور 
اروپا  اقتصادی  نام جامعه  است، در سایل 1957 زیر 
با عضویت شش کشور، بنیان گذاشته شد. طی چار 
مرحله گسترش، در سال 1986 دارای دوازده عضو 
شد. به گفته دیگر، سی سال زمان برد تا تعداد اعضا از 
شش به دوازده افزون گردد. دیوار برلین تنها شهری 
را از هم جدا نکرده بود، بل قاره اروپا را به دو گروه 
با  دیوار  این  فروریختن  بود.  کرده  تقسیم  متخاصم 
چنین ضخامت، زیر چکش مظاهره چیان بی سالح در 
9 نوامبر سال 1989 هفت ماه پس از شکست شوروی 

در افغانستان به وقوع پیوست. 
از  عاری  و  امن  مرفه،  پیشرفته ،  متحد،  قاره  رویای 
در  نوی  کتاب  گردید.  مبدل  حقیقت  به  جنگ 
نه  واحد  قاره  یک  دیگر  اروپا  شد.  گشاده  تاریخ 
که  همان گونه  باشد.  واحد  کشوری  می تواند  حتا 
عملی  گام های  داشتند،  آرزو  دوراندیش  موسسان 
در این مسیر برداشته شد. کمیسیونی مسوول نگارش 
از مردم  اروپا شد. صحبت  قانون اساسی  پیش نویس 
اروپا به مثابه شهروند کشور یگانه در مجامع سیاسی، 
اضالع  اصطالح  شد.  آغاز  اندیشه گاه ها  و  فکری 
و  اروپا  ملی  سرود  گشت.  زبان ها  ورد  اروپا  متحده 
پرچم اروپا طرح ریزی شد. واحد پولی مشترک جامه 
عمل پوشید. نهاد سیاست خارجی مشترک اروپا، به 
هدف رسیدن به سیاست واحد اروپایی تشکیل شد. 
دیگر  نوشتند.  دولت ها  پسا مدرنیته  از  نظریه پردازان 
اتحاد کشور های اروپای وجود نداشت.  مانعی برای 
مشخص  معیار های  با  اتحادیه  گسترش  سیاست 

طرح ریزی شد. 
به  بی پایان  امید  شرقی  و  مرکزی  اروپای  مردمان 
خود  مشکالت  حالل  را  امر  این  و  بستند  عضویت 
سرد،  جنگ  از  پس  سال   23 جریان  در  پنداشتند. 
شد.  افزوده  پیشین  کشور  دوازده  به  کشور  شانزده 
اروپایی،  پیشرفته  کشور  سه   )1995( اول  مرحله  در 
اتریش، فنلند و سویدن که در سیاست جهانی موقف 
عضویت  پیوستند.  اروپا  اتحادیه  به  داشتند  بی طرفی 
یافت.  تحقق  همه پرسی  در  مردم  وسیع  اشتراک  با 
اتریشیان و سویدنی ها با بیش از 82 درصد و فنلندیان 

با 74 درصد لبیک گفتند. 
دیگر  کشور  ده  میالدی(،   2004( دوم  مرحله  در 
اروپای مرکزی و شرقی، پس از برگزاری همه پرسی 
مردمی،  اشتراک  سطح  شدند.  اروپا  اتحادیه  عضو 
بزرگ  قدرت  بیانگر  مثبت،  رای  فیصدی  به ویژه 

 محمد همایون تندر، سفیر و نماینده افغانستان در بروکسل

اتحادیه اروپا:

از ربایندگی تا زدایندگی

صفت بی باوری به اتحادیه 
اروپا »Eurosceptic« به دو 

گروه از احزاب و جریانات 
سیاسی اطالق می شود که 

مخالف موجودیت اتحادیه اروپا 
می باشند و مشکالت اقتصادی، 

اجتماعی و ملی را ناشی از 
سیاست های اتخاذشده از 

سوی نهاد های اتحادیه اروپا 
دانسته و این اتحادیه را ناقض 
حاکمیت ملی خود می پندارند. 
این گروه ها عمدتا از احزاب 

دست راست افراطی اند. گروه ها 
و احزاب سیاسی که مخالف 

مسیر حرکت اتحادیه به سوی 
آینده اند، اقتصاد نیولیبرالیزم 

را رد می کنند و خواستار قوانین 
سخت تر در برابر سرمایه و 

سرمایه داران هستند. 

ACKU



بامیان؛ بهشتی که فراموش شده است

 دای چوبانی
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کنند. در کنار موسیقی محلی که با دنبوره اجرا می شود، 
هنرمندانی از برخی والیات دیگر نیز آمده بودند و اتن 

ملی بخشی از برنامه های جشن سارک بود. 
همه بامیانی ها از این جشن خرسند بودند و ابراز خوشی 
می کردند. آن ها تاکید می کردند که بامیان بیش از این 
نباید به فراموشی سپرده شود. حضور توریست ها در این 
والیت در سال های اخیر کاهش یافته و مردم می گفتند 
فراهم  بامیان  از  خارجی  سیاحان  بازدید  زمینه  باید  که 

شود. 
فقر در بامیان نمایان است. مغاره نشینی هنوز رواج دارد 
زندگی  امکانات  با کم ترین  بامیان  مغاره های  و ساکنان 
حکومتی  مقام  هیچ  سخنرانی ها  آغاز  با  می گذرانند. 
برنامه ای برای بهبود وضع بامیان نداشت. همه از دیگران 

خواهش می کردند که برای بامیان کار کند. 
به سوی بند امیر

تا چند سال پیش رفتن به بند امیر به دلیل خرابی جاده ها 
کار بسیار دشواری بود. اما امروزه بند امیر رفتن یکی از 
ساده ترین تصمیم ها است. مسیر بامیان تا بند امیر توسط 
یک شرکت کوریایی ساخته شده است. می گویند این 
جاده به لحاظ کیفیت بهترین جاده در افغانستان است و 

هنوز نظیر آن در هیچ والیتی ساخته نشده است. 
با سفر به سوی بند امیر هر آنچه به نظر می رسد، آب پاک 
و شفاف، کوه هایی قامت به آسمان کشیده و تپه های سبز 
خانه ها  است.  طبیعی  چیز  همه  این جا  نخورده.  دست  و 
و  زراعت  به  وابسته  مردم  زندگی  و  هستند  گلی  همه 
مالداری. تکنالوژی و پیشرفت در این مسیر راهی نیافته و 

مردم با همان امکانات اولیه زندگی می کنند. 
دارد.  را  خود  خاص  لذت  امیر  بند  مسیر  در  رانندگی 
از  و  بسیار عالی ساخته شده  با کیفیت  از یک سو جاده 
سوی دیگر منظره های طبیعی سفر به بند امیر را دل پذیرتر 

می کنند. 
نمایان  امیر  بند  نیلگون  آب  سبز،  تپه های  از  عبور  با 

معاشات و امتیازات، کاهش ساعات درسی و هم چنین 
نمره رهایشی برای ساخت و ساز خانه تاکید و پافشاری 
این  به  اگر  که  می دهند  شعار  معلمین  این  دارند. 
ادامه  به اعتصاب خویش  نیابند،  خواسته های شان دست 
یا  و  معلمان  و  بین حکومت  توافق  این که  داد.  خواهند 
هنوز  می شود،  حاصل  کی  معلمان  و  معارف  وزارت 
روشن نیست و اگر این توافق به زودی و سرعت به دست 
جدی  بسیار  تاثیر  متعلمین  سرنوشت  بر  می تواند  نیاید، 

منفی بگذارد.

در  امیر  بند  آب  شفافیت  به  هنوز  که  من  می شود. 
افغانستان ندیده ام. در سال های اخیر و پس از آن که بند 
اندکی صورت  تبدیل شد، کارهای  ملی  پارک  به  امیر 
گرفته است. راه هایی که به بند منتهی می شود پخته کاری 

شده و هوتل ها از مردم پذیرایی می کنند. 
پاک  است. آب  تفریح  بهترین  امیر  بند  در  قایق سواری 
خاطرات  و  می کند  تازه  دل  بند  این  گوارای  هوای  و 

بی نظیری را در زندگی سیاحان ثبت می نماید.
شام غلغله

در پایان روز جشن، با نزدیک شدن شام، شهر غلغله که 
در بلندای شهر و در برابر پیکرهای بودا قرار دارد، روشن 
غلغله  به شهر  زینه هایی که  تمامی  بر  بامیانی ها  می شود. 
منتهی می شود چراغ های تیلی روشن کرده بودند و شهر 

غلغله منظره وصف ناپذیری داشت. 
نوای دنبوره که از بلندگو های بزرگ و از فراز تپه شهر 
غلغله پخش می شد، سکوت وادی بامیان را می شکست. 
پنجه های هنرمندان  با  وقتی صدای موسیقای دنبوره که 
محلی تولید می شد و به سخره های بودا برخورد می کرد 
محفل  نیز  شهمامه  و  صلصال  که  می رسید  به نظر  چنان 
آوای  نیز  بودا  زخمی  پیکرهای  کرده اند.  برپا  موسیقی 
دنبوره را می شنیدند و هم چنان بر دل کوه با خاطر آسوده 

نظاره گر شور و شوق هیجان در شهر غلغله بودند. 
صف  غلغله  شهر  پله های  در  بامیانی  ماهروی  دختران 
کشیده بودند و از مهمانان پذیرایی می کردند. لباس های 
تازه  برای  بامیانی  بی نظیر  زیورات  شده،  خامک دوزی 
همه  شب  آن  بود.  دیدنی  و  جدید  و  جالب   واردان 
گیتار  و  نی  و  دف  و  دهل  با  بامیان  و  شنیدند  موسیقی 

آهنگ می خواند. 
وصف دیدار از بوداهای غول پیکر، شهر غلغله که وصف 
آن هرگز در چنین سطرهایی ممکن نیست، دره اژدر و 
شهر ضحاک، مکان های دیگری هستند که تنها با رفتن و 

دیدن می توان عجایب بامیان را درک کرد و دید. 

به عنوان  بامیان  معرفی  مراسم  آغاز  از  پیش  روز  دو 
بامیان از مسیر دره  امنیت راه   پایتخت فرهنگی سارک، 
رنجرهای  هر چندصدمتری  در  بود.  شده  تامین  غوربند 
اردو و پولیس مستقر بود تا مانع راه گیری طالبان شوند. 

مناطقی است که طالبان در آن حضور  از  غوربند یکی 
از  دلهره  و  ترس  کرده اند.  ناامن  را  مسیر  این  و  دارند 
حمله و راهگیری طالبان سفر از این وادی سبز و گوارا را 
تلخ و غیرقابل تحمل می کند. من تقریبا شش سال پیش 
از این  بامیان رفته بودم. هیچ منطقه ای  به  از همین مسیر 
راه بامیان اسفالت نشده بود. رفتن به بامیان به دلیل خامه 
همراه  زیادی  دشواری های  و  با خستگی ها  جاده،  بودن 
بود. در بیشتر موارد مسافران وقتی صبح از کابل حرکت 
چنین  بار  این  اما  نمی رسیدند.  بامیان  به  شام  می کردند، 
نبود. همه این مسیر قیرریزی شده و سفر زمینی به بامیان 

دیگر آن دشواری ها را ندارد.
بامیان دو مسیر دارد: یکی دره غوربند و دیگری کوتل 
میدان وردک می گذرد. هردو  از والیت  حاجیگک که 
مسیر امنیت خوبی ندارند. اما حکومت تصمیم گرفته بود 
مهمانان جشن سارک  تردد  به منظور  را  مسیر غوربند  تا 

امن نگهدارد.
آمادگی های بامیان

با نزدیک شدن به شهر بامیان در ساعات اولیه شام، این 
شهر چراغان است. در حالی که شش سال پیش این شهر 
برق نداشت و در تاریکی به سر می برد. حداقل باید هفت 
این  همه  رسید.  بامیان  به  تا  کرد  سپری  را  تالشی  پسته 
آمادگی های برای تامین امنیت جشن سارک گرفته شده 

بود. 
هوتل های لکس بامیان پر از مهمانانی بود که از بامیان و 
بودند. دو  این والیت آمده  به  کشورهای عضو سارک 
فعالیت می کنند  بین المللی  معیار های  با  هوتل لکس که 
متوسط  افراد  برای  اما  شده اند.  ساخته  بامیان  شهر  در 
جای کم نیست. هوتل های بازار بامیان برای پذیرایی از 
بامیانی ها که  مهمانان جای کافی داشت و مهمان نوازی 

حرفی ندارد. 
برای تمامی وسایطی که در داخل شهر در تردد بودند، 
بدون  موتر  بود. هیچ  توزیع شده  کارت های مخصوص 
جواز نمی توانست به شهر وارد شود. می توان گفت آنچه 
»امنیت  هست  آنچه  و  است«  »ناامنی  نیست  بامیان  در 

است«. 
شور و شوق و زندگی

روی  بر  آفتاب  تازه  که  صبح  ساعات  نخستین  در 
ساکنان  کرد،  آغاز  تابیدن  به  بودا  شکسته  مجسمه های 
دختران  می شدند.  جشن  محل  وارد  دسته  دسته  بامیان 
با  و  پوشیدند  محلی  شده  خامک دوزی  لباس های 
گویا  بودند.  آراسته  بامیان  در  مرسوم  زیورهای  انواع 
چنین  در  دختران  و  زنان  حضور  برای  محدودیتی  هیچ 

جشن هایی وجود ندارد. 
فرهنگیان و حکومت محلی بامیان چندین گروه سرود و 
آوازخوان را آماده کرده بود تا در روز جشن هنرنمایی 

با اعتصاب آموزگاران، چند روز است که شاگردان از 
درس و مکتب باز مانده اند. دستیابی و دسترسی و دنبال 
شهروند  هر  حق  جامعه  برای  مشروع  امتیازات  کردن 
می تواند باشد. اما از سوی دیگر وقتی این اعتصاب آن 
بکشد،  درازا  به  امتحانات چهار و نیم ماهه  آستانه  در  هم 
می تواند برای شاگردان معارف زیان بار باشد. اما معلمان 
امتیازات  خصوص  در  که  وعده هایی  به  توجه  با  نیز 
حق  است،  شده  داده  آنان  به  دولت  سوی  از  اعطایی 

دارند که دست به اعتصاب فشار آور برنند.
سازمان یافته  تقریبا  اعتصاب  به  مبادرت  که  معلمانی 
افزایش  چون  خواسته هایی  بر  کرده اند،  سرتاسری  و 

همین چند روز پیش یک »اشتباه تایپی« 
شدن  کشته  به  منجر  تایلند  کشور  در 
می کنید  فکر  حتما  شما  شد.  نفر  هفتاد 
که مرگ و زندگی دست خداوند است 
فقط یک  تایپی  اشتباه  قضیه،  این  در  و 
به سوی  نفر  هفتاد  بازگشت  برای  وسیله 
»او« بوده. من از ناچاری با شما موافقم؛ 
کند  »تایپست«  چرا  حافظ،  قول  به  اما 
خال  به   / مارا؟  دل  بازآرد  که  کاری 
فراه  و  میدان وردک  بخشم  هندویش 
اسم  دیوان حافظ،  اصلی  نسخه  )در  را. 
والیت  به جای  دایکندی  زیبای  والیت 
که  آن جایی  از  ولی  شده؛  ذکر  فراه 
زندان  در  حاضر  حال  در  »دایکندی« 
را  شعر  وزن  و  می برد  به سر  جغرافیایی 
یک  اسم  شدیم  مجبور  می زند،  بهم 
از  بگنجانیم.(  شعر  در  را  دیگر  والیت 
از  تایلند  داستان  شدیم.  دور  خبر  اصل 

این قرار است. 
اسم  به  نفر  یک  تایلند  در  گویند 
از  تا  می رود  شفاخانه  به  »چلمچای« 
بود،  آمده  دنیا  به  جدیدا  که  طفلش 
نتیجه  وقتی  بگیرد.  »دی ان ای«  آزمایش 
به دست آقای چلمچای می رسد، متوجه 
پدر  به عنوان  خودش  اسم  که  می شود 
خبر  این  از  نوشته شده. چلمچای  طفل 
نتیجه  و  می شود  زده  شگفت  شدیدا 
خود  فیسبوک  صفحه  در  را  آزمایش 
ساعت،  بیست  ظرف  در  که  می گذارد 
وضعیت  می خورد.  الیک  میلیون  دو 
وقتی بحرانی می شود که این خبر توسط 
می رسد.  نشر  به  تایلند  ملی  تلویزیون 
سرک ها  به  گروه  گروه  تایلند  مردم 
را جشن  استثنایی  تولد  این  و  می ریزند 
می گیرند. در بحبوحه جشن و پایکوبی، 
متوجه می شوند که  داکترهای شفاخانه 
تایپی صورت گرفته  اشتباه  در گزارش 
که  استثنایی  مورد  آن  چلمچای  پسر  و 
فکر می شد، نیست. جشن بهم می خورد 
امریکا  سفارت  بر  سرخورده  مردم  و 
حمله  این  در  می کنند.  حمله  تایلند  در 
همین  به  می نمایند.  بازگشت  نفر  هفتاد 
دلیل من خیلی تاکید دارم که هرطوری 
شده در افغانستان »تایپست«های مسلکی 
استخدام کنید تا از بروز حوادث مشابه 
تمام  در  اگر  باشیم.  کرده  جلوگیری 
باشد،  نداشته  امکان  دولتی  اداره های 
باید  حداقل ارگ ریاست جمهوری که 

»تایپست« خوب استخدام کند.

اشتباه تایپی در تایلند

جامعه ای گرفتار در منفعت جویی ها

دای چوپانی

 حکیمی

 محمد هاشم قیام
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کشور	از	یک	سو	یک	امر	قابل	 حق	خواهی	معلمان	
قبول	است.	زیرا	معلمان	می	خواهند	از	این	طریق	
که	از	سوی	دولت	به	 به	حقوق	و	امتیازاتی	برسند	
آنان	وعده	داده	شده	است.	اما	از	سوی	دیگر	این	
گردان	 حق	خواهی	باعث	صدمه	وارد	شدن	به	شا
این	که	 به	ویژه	 معارف	 گردان	 شا می	شود.	 معارف	
قرار	 چهار	و	نیم	ماهه	 امتحانات	 آستانه	 در	 چون	
درسی	شان	 صنوف	 در	 روزها	 این	 باید	 دارند،	
حاضر	می	بودند	و	از	تعلیم	و	تربیت	و	راهنمایی	ها	
می	گردیدند.	 بهره	مند	 استادان	شان	 آموزش	های	 و	
تحصن	 به	دلیل	 درسی	 صنوف	 روزها	 این	 اما	

گردان	استقبال	نمی	کنند. استادان	از	شا
که	منفعت	جویی	شخصی	 کشوری	 به	هر	حال	در	
یکی	از	اصول	رفتاری	مسلمه	و	اولیه	آن	به	حساب	
امور	 از	 تحصن	هایی	 چنین	 به	 مبادرت	 می	آید،	
گرچه	با	توجه	 قابل	پیش	بینی	محسوب	می	شود.	ا
به	تعطیلی	صنوف	درسی	ممکن	است	اعتصاب	
اما	 نشود،	 محسوب	 دلچسپ	 چندان	 معلمان	
پارلمان	 که	اعضای	 که	در	جامعه	ای	 گفت	 باید	
که	آن	دوره	 کاری	پنج	ساله	 آن	در	بدل	یک	دوره	
نیز	سرشار	از	امتیازات	و	بهره	مندی	ها	است،	برای	
بودجه	 از	 دایمی	 درآمدهای	 و	 امتیازات	 خود	
که	 جامعه	ای	 در	 یا	 و	 می	گیرند	 نظر	 در	 عمومی		
از	 بعد	 امتیازات	 دولتی	 عالی	رتبه	 مقامات	 برای	
نیز	 معلمان	 می	شود،	 گرفته	 نظر	 در	 خدمت	 دوره	
در	 تا	 بگیرند	 کار	 خود	 توانایی	 از	 که	 دارند	 حق	
ک	به	بخشی	از	 بدل	آموزش	فرزندان	این	مرز	و	خا
امتیازات	قابل	پیش	بینی	برای	خود	دست	یابند.

تهداب	گذاری	 که	 گفت	 می	توان	 واقع	 در	
به	 	 باال از	 افغانستان	 در	 مطلق	 روحیه	سودجویی	
دولتمردان	 این	 حقیقت	 در	 است.	 بوده	 پایین	
کرده	اند	با	استفاده	از	شرایط	و	 که	تالش	 بوده	اند	
کاری	و	اداری	به	سودجویی	مطلق	در	 صالحیت	
گیری	 جامعه	دست	بزنند.	همین	مساله	باعث	فرا
این	روحیه	در	جامعه	شده	است.	اینک	معلمان	
تا	 که	 دارند	 کید	 تا و	 زده	اند	 اعتصاب	 به	 دست	

مورد	 افغانستان	 کوهنوردی	 فدراسیون	
قرار	 ملی	 عمومی	امنیت	 ریاست	 حمایت	

گرفت.	
کشور،	فدراسیون	 برای	اولین	بار	در	ورزش	
به	صورت	 کوهنوردی	 رشته	 ورزشکاران	 و	
دولتی	 ارگان	 یک	 مورد	حمایت	 مشخص	
از	همیشه	 تر	 نزدیک	 تا	دولت	 گرفتند	 قرار	

به	ورزش	قرار	بگیرد.
فدراسیون	 رییس	 نورستانی،	 صدیقه	
رشته	 این	 که	 داشت	 اظهار	 	 کوهنوری	
است،	 کوهستانی	 که	 کشوری	 در	 ورزشی	
اولین	 نیازمند	توجه	بیشتر	می	باشد	و	برای	
ارگان	 یک	 اخیر	 سال	 چند	 طول	 در	 بار	
ورزشی	 رشته	 این	 از	 حمایت	 به	 دولتی	

پرداخته	است.
ورزشی	 رشته	 این	 در	 که	 می	گوید	 وی	
بیشتر	از	400	ورزشکار	دربیش	از	20	والیت	
که	عده	 افغانستان	مشغول	فعالیت	هستند	

قابل	توجهی	از	آن	ها،	بانوان	هستند.
ورزش	 مسوولین	 از	 برخی	 حال	 همین	 در	
طول	 در	 دولت	 که	 می	گویند	 افغانستان	
با	 ششم	 انگشت	 مانند	 به	 اخیر	 سال	های	

کرده	است. ورزش	برخورد	

کشور	از	سوی	مقامات	 ورزشکاران	مدال	آور	
کمیته	ملی	 ریاست	تربیت	بدنی	و	ورزش	و	

گرفتند. المپیک	مورد	تقدیر	قرار	
ورزشکاران	 حضور	 با	 که	 مراسمی		 در	
وزنه	برداری،	 فول	رزم،	 والیبال،	 رشته	های	
آزاد	 مبارزه	 طبما،	 کت،	 نیوفول	کنتا سنوکر،	
ورزش	 مقامات	 بود،	 شده	 دایر	 گلف	 و	
افغانستان	به	قدردانی	از	افتخارآفرینی	های	

جامعه	ورزشی	پرداختند.

مشت	زنی	 مسابقات	 دور	 سیزدهمین	
کرد. انتخابی	تیم	ملی	ادامه	پیدا	

افغانستان	 موی	تای	 ملی	 فدراسیون	
مرکز	 در	 را	 مربی	گری	 و	 داوری	 سیمینار	

کرد. برای	دو	روز	برگزار	
هدف	از	این	سیمینار	رشد	و	ترقی	داوران	
در	 است	 افغانستان	 موی	تای	 مربیان	 و	
مربیان	 والیات	 چندین	 از	 سیمینار	 این	
 5 جمله	 از	 و	 داشتند	 ک	 اشترا داوران	 و	

برآورده	شدن	تمامی		خواسته	های	شان	از	اعتصاب	
دست	بر	نمی	دارند.	احتمال	بسیار	جدی	می	رود	
معلمان	 خواسته	های	 از	 برخی	 به	 نیز	 دولت	 که	
آنان	 خواسته	های	 از	 برخی	 و	 داده	 در	 تن	 کشور	
گفته	 معارف	 وزارت	 در	 مقامات	 کنند.	 تامین	 را	
به	 دسترسی	 نظر	 از	 وزارت	 این	 که	 است	 شده	
که	تمامی	 منابع	مالی	و	پولی	این	توانایی	را	ندارد	
گرچه	 ا کند.	 تامین	 را	 کشور	 معلمان	 	خواسته	های	
و	 حکومتی	 دست	اندرکاران	 سوی	 از	 گذشته	 در	
معارف	 وزارت	 در	 مقامات	عالی	رتبه	 به	خصوص	
که	صالحیت	وعده	سپردن	 و	یا	در	رهبری	دولت	
وعده	های	 داشته	اند،	 را	 معارف	 وزارت	 آدرس	 از	
تامین	 توانایی	 اینک	 و	 است	 شده	 داده	 کالن	
با	 اما	 است،	 محکوم	 ندارد،	 وجود	 وعده	ها	 این	
که	 مشکلی	 به	 که	 دارد	 وجود	 انتظار	 این	 هم	 آن	
بخش	 در	 و	 آموزشی	 خدمات	 عرضه	 در	 اینک	
و	 مطلوب	 رسیدگی	 است	 آمده	 میان	 به	 معارف	
که	عوارض	منفی	 گیرد	به	گونه	ای	 منطقی	صورت	
کشور	و	به	خصوص	سرنوشت	 بر	وضعیت	آموزشی	

گردان	معارف	نداشته	باشد. شا
جامعه	 در	 روحیه	 این	 که	 گفت	 باید	 آن	هم	 با	
بسیار	 احتمال	 و	 است	 شدن	 گیر	 فرا حال	 در	
مبادرت	 شاهد	 آینده	 در	 که	 دارد	 وجود	 جدی	
مانند	 دیگر	 اقشار	 سوی	 از	 مشابه	 برنامه	های	 به	
خدمات	 عرضه	کنندگان	 و	 کتران	 دا صنف	
ترانسپورتی،	 خدمات	 عرضه	کنندگان	 صحی،	
عرضه	کنندگان	خدمات	آب	و	برق	و	غیره	باشیم.	
دیگر	 صنوفی	 سوی	 از	 که	 است	 ممکن	 حتا	
عکاسان،	 خیاطان،	 نانوایان،	 قصاب	ها،	 مانند	
که	از	دولت	معاش	 روزنامه	نگاران	و	سایر	صنوف	
به	 راستای	دسترسی	 برنامه	هایی	در	 نیز	 نمی	گیرند	
گرفته	 روی	دست	 اجتماعی	 امتیازات	 از	 برخی	
ابتدا	 روحیه	 این	 که	 این	 آنچه	مسلم	است	 شود.	
و	 است	 آمده	 به	وجود	 عالی	رتبه	 مقامات	 نزد	 در	
آن	 از	 نیز	 دیگر	 قشر	های	 که	 می	شود	 دیده	 اینک	

سرمشق	گیری	می	کنند.	

سازمان	 رییس	 دشتی،	 ضیا	 سیدمحمود	
که	 انکشافی	ورزش	و	جوانان	عنوان	داشت	
در	طول	این	مدت	مدید،	ورزشکاران	حتا	
با	 دولت،	 بلندرتبه	 مقامات	 دیدن	 برای	
مشکالت	فراوانی	مواجه	بوده	اند	به	گونه	ای	
فرا	 گوش	 مشکالت	 به	 هرگز	 مقامات،	 که	
نداده	اند،	بلکه	فقط	در	برخی	برنامه	های	
نمادین،	به	دیدار	ورزشکاران	پرداخته	اند.
بیشتر	 طول	 در	 البته	 افغانستان	 ورزش	
رشته	 در	 به	خصوص	 اخیر	 سال	 یک	 از	
ورزشی	تکواندو	با	مشکالت	فراوانی	دست	

گریبان	بوده	است. به	
کمیته	ملی	المپیک	 فهیم	هاشمی،		رییس	

بودن	 مواجه	 علی	رغم	 افغانستان	 ورزش	
عملکرد	 روی	 که	 فراوانی	 مشکالت	 با	
مختلف	 رقابت	های	 در	 ورزشکاران	 کلی	
است،	 گذاشته	 جای	 بر	 منفی	 تاثیرات	
چند	 طول	 در	 قابل	توجهی	 موفقیت	های	
کسب	 که	 کرد	 کشور	 نصیب	 گذشته	 ماه	
قهرمانی	 والیبال	 رقابت	های	 سوم	 مقام	
مرکز	آسیا،	یکی	از	این	افتخارات	بی	شمار	

می	باشد.

مشت	 	238 ک	 اشترا با	 مسابقات	 این	
و	 است	 دایر	شده	 کشور	 مرکز	 زون	 	5 از	 زن	
به	 ملی	 تیم	 در	 حضور	 برای	 ورزشکاران	

رینگ	می	روند.
سنی	 کتگوری	 دو	 در	 مسابقات	 این	
 46 وزن	های	 در	 و	 جوانان(	 و	 )نوجوانان	
راه	اندازی	 کیلوگرام	 	91 الی	 	49 و	 	91 الی	
 26 مشت	زن	 	238 میان	 از	 و	 است	 شده	
نوجوانان	و	26  تیم	ملی	 به	 مشت	زن	نخبه	

در	 غزنی	 والیت	 از	 فایتر	 	5 و	 وداور	 مربی	
شده	 ک	 اشترا هم	چنان	 سیمینار	 این	

کرده	اند.
روح	اهلل	پویا	آمر	فدراسیون	موی	تای	غزنی	
این	موفقیت	را	یک	دست	آورد	بزگ	برای	
ملی	 فدراسیون	 و	 غزنی	 موی	تای	کاران	

موی	تای	افغانستان	خواند.

به	 فدراسیون	 این	 مشکل	 که	 می	گوید	
خودی	خود	حل	نمی	شود	و	هیچ	شخص	
دست	اندرکاران	 خود	 اندازه	 به	 گروهی	 و	
حل	 برای	 نمی	توانند	 ورزشی،	 رشته	 این	

مشکالت،	مفید	و	موثر	واقع	شوند.
سال	های	 طول	 در	 افغانستان	 ورزش	
گذشته،	با	مشکل	بزرگی	به	نام	بی	توجهی	
این	 که	 بوده	 مواجه	 مردان	 دولت	
این	 برای	 عدیده	ای	 مشکالت	 مساله	
آستانه	 در	 و	 است	 آورده	 به	وجود	 عرصه	
ورزش	 	،2016 سال	 المپیک	 رقابت	های	
بیشتر	از	هر	زمان	نیازمند	توجه	دولت	شده	

است.

مشت	زن	نخبه	به	تیم	ملی	جوانان	انتخاب	
می	شوند.

این	 برگزاری	 خود	 از	 بیشتر	 که	 نکته	ای	
کردن	 دایر	 می	کرد،	 توجه	 جلب	 رقابت	ها	
نه	 که	 می	باشد	 محوطه	ای	 در	 مسابقات	
ندارد،	 را	 بوکسوران	 نیاز	 مورد	 رینگ	 تنها	
رشته	 مخصوص	 تشک	های	 از	 بلکه	
ورزشی	تکواندو	)شیاپچانگ(	برای	تدویر	

مسابقات	استفاده	شده	است.

گرفتار در ... جامعه ای 
کوهنوردان افغانستان اعالم حمایت امنیت ملی از 

تقدیر از مدال آوران

ادامه رقابت های مشت زنی تیم ملی 

تدویر سیمینار داوری و مربی گری موی تای 
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صنعا،	 در	 نظامی	 کز	 مرا از	 یکی	 بمباران	 نتیجه	 در	
نیروهای	 جنگنده	های	 سوی	 از	 یمن،	 پایتخت	
کشته	 نفر	 	۴۴ دست	کم	 عربستان	 رهبری	 به	 ایتالف	

شدند.
کنترول	 تحت	 خبرگزاری	 بی	بی	سی،	 از	 نقل	 به	
یک	صد	 از	 بیش	 شدن	 مجروح	 از	 حوثی	 شورشیان	
کودکان	هم	دیده	می	شود،	 که	در	بین	آنها	زنان	و	 نفر	

در	جریان	این	حمالت	خبر	داده	است.
قربانیان	 از	 بسیاری	 اولیه	 گزارش	های	 براساس	
گرفتن	حقوق	به	این	محل	 که	برای	 سربازانی	بودند	

آمده	بودند.
ملل	 سازمان	 درگیری	ها،	 گرفتن	 شدت	 بحبوحه	 در	
کرات	صلح	بین	شورشیان	 که	مذا کرده	 متحد	تایید	
آغاز	 جینوا	 در	 آینده	 هفته	 یمن	 دولت	 و	 حوثی	

می	شود.
که	این	 براساس	برنامه	ریزی	های	انجام	شده	قرار	بود	

گذشته	میالدی	برگزار	شود. کرات	در	اواخر	ماه	 مذا

انتخابات	 برای	 یک	شنبه	 روز	 ترکیه	 رای	دهندگان	
پارلمانی	پای	صندوق	های	رای	رفتند.

وقت	محلی	 به	 از	ظهر	 بعد	 	5 تا	ساعت	 انتخابات	 این	
ادامه	داشت.

این	 در	 است	 امیدوار	 توسعه	 و	 عدالت	 کم	 حا حزب	
و	 اساسی	 قانون	 تغییر	 برای	 را	 الزم	 کثریت	 ا انتخابات	

کند. کسب	 افزایش	اختیارات	ریاست	جمهوری	
گزارش	بی	بی	سی،	اما	نمایش	و	عملکرد	قابل	توجه	 به	
حزب	چپگرای	دموکراتیک	خلق	ها	نه		تنها	ممکن	است	
بلکه	می	تواند	تهدیدی	 کند،	 بر	آب	 را	نقش	 این	نقشه	
برای	حکومت	بی	رقیب	۱۳	ساله	عدالت	و	توسعه	باشد.
در	 که	 ترکیه	 جمهور	 رییس	 اردوغان،	 طیب	 رجب	
را	 قدرت	 کشور	 این	 وزیر	 نخست	 عنوان	 به	 	۲۰۰۳ سال	
روز	 انتخابات	 در	 که	 است	 امیدوار	 گرفت	 دست	 به	
کافی	پارلمانی	را	بدست	آورد	تا	بتواند	 کثریت	 یکشنبه	ا
کشور	را	به	یک	نظام	ریاستی	تغییر	دهد. نظام	سیاسی	

با	رهبری	رجب	طیب	 توانست	 و	توسعه	 حزب	عدالت	
کرسی	 کثریت	۳۲۷	 ا 	۲۰۱۱ سال	 انتخابات	 در	 اردوغان	

کرسی	مجلس	ترکیه	را	به	دست	آورد. از	مجموع	۵۵۰	
را	 کرسی	 	۳۳۰ انتخابات	 این	 در	 بتواند	 حزب	 این	 گر	 ا

روزانه	 صادرات	 عملیات	 که	 می	گوید	 ایران	 نفت	 وزیر	
۵۰۰	هزار	بشکه	نفت	ایران	به	روسیه	ممکن	است	از	هفته	

آینده	آغاز	شود.
با	 ایران	 نفت	 معاوضه	 قرارداد	 قالب	 در	 تجارت	 این	
کرات	پیرامون	آن	از	دو	سال	 که	مذا کاالهای	روسی	است	

قبل	ادامه	دارد.
داده		 گزارش	 بلومبرگ	 خبرگزاری	 فردا،	 رادیو	 از	 نقل	 به	
ایران	یک	شنبه	 نفت	 وزیر	 زنگنه	 نامدار	 بیژن	 که	 است	
۱۷	جوزا،	هنگام	بازگشت	از	اجالس	اوپک	در	وین	به	
واردات	 از	 زیادی	 »بخش	 که	 است	 گفته	 خبرنگاران	
نفت	ایران	به	روسیه	در	ازای	پرداخت	وجه	نقد	خواهد	
بود	و	ما	این	پول	ها	را	برای	خرید	اقالم	از	روسیه	استفاده	

کرد.« خواهیم	
در	همین	زمینه	خبرگزاری	رویترز	نیز	با	پوشش	اظهارات	
که	روسیه	در	ماه	آپریل	اعالم	 گزارش	داده		است	 زنگنه	
و	 کاالها	 با	 ایران	 نفت	 معاوضه	 عملیات	 که	 بود	 کرده	

که	دولت	از	حوثی	ها	خواست	تا	ابتدا	 اما	پس	از	آن	
این	 شوند	 خارج	 کرده	اند،	 تصرف	 که	 مناطقی	 از	

کرات	به	تعویق	افتاد. مذا
در	 را	 اهدافی	 حوثی	 شیعیان	 شنبه	 گذشته	 روز	

عربستان	سعودی	هدف	قرار	دادند.
فروند	 یک	 کرد	 اعالم	 شنبه	 روز	 سعودی	 عربستان	
که	توسط	نیروهای	حوثی	به	سوی	 موشک	اسکاد	را	
کرد. کشور	شلیک	شده	بود،	رهگیری	و	منهدم	 این	

درباره	 همه	پرسی	 برگزاری	 برای	 را	 الزم	 کثریت	 ا ببرد،	
خواهد	 دست	 به	 ریاست	جمهوری	 اختیارات	 و	 نقش	

آورد.
	- پارلمان	 سوم	 دو	 	- کرسی	 	۳۶۷ کثریت	 ا کسب	 با	
عدالت	و	توسعه	قادر	خواهد	بود	بدون	نیاز	به	برگزاری	
همه	پرسی،	تغییرات	مورد	نظرش	را	در	مجلس	تصویب	

کند.
انجام	نظرسنجی	های	انتخاباتی	در	ده	روز	آخر	تبلیغات	

تجهیزات	روسی	اجرایی	می	شود.
اجالس	 در	 است	 گفته		 زنگنه	 که	 می	نویسد	 بلومبرگ	
صحبت	 روسیه	 انرژی	 وزیر	 ک	 نوا الکساندر	 با	 اوپک	
بشکه	 هزار	 	۵۰۰ از	 »کمتر	 فعال	 است	 قرار	 و	 کرده		است	
صرف	 نفت	 این	 پول	 و	 شود	 صادر	 روسیه	 به	 نفت«	
گندم	و	فرآورده	های	نفتی	 کاالهایی	مانند	فوالد،	 خرید	

از	روسیه	خواهد	شد.
خواهند	 قزاقستان	 و	 بالروس	 که	 	است	 گفته	 زنگنه	
کنند،	 توانست	نفت	صادراتی	ایران	به	روسیه	را	دریافت	
یورو-آسیا	 گمرکی	 اتحادیه	 عضو	 کشورها	 این	 که	 چرا	

هستند.
کنونی	 حجم	 که	 قزاقستان	 که	 نیست	 معلوم	 هنوز	
با	 است،	 ایران	 خود	 از	 بیشتر	 حتا	 آن،	 نفت	 صادرات	

کرد. نفت	ایران	چه	خواهد	
از	 بخشی	 ازای	 در	 روسیه	 که	 گفت	 هم	چنین	 زنگنه	
کشور	 این	 مختلف	 پروژه	های	 در	 ایران،	 نفت	 واردات	

بار	دیگر	 ملل	متحد،	 کی	مون،	دبیرکل	سازمان	 بان	
بدون	 که	 یمن	خواسته	 در	 درگیر	 تمام	جناح	های	 از	

کنند. کرات	شرکت	 هرگونه	پیش	شرطی	در	این	مذا
یمن	 در	 درگیری	 ماه	 چندین	 جریان	 در	 شده	 گفته	

بیش	از	۲۰۰۰	نفر	جان	خود	را	از	دست	داده	اند.
را	 یمن	 در	 غیرنظامیان	 وضعیت	 ملل	 سازمان	
 ۸۰ که	 است	 گفته	 و	 کرده	 توصیف	 »فاجعه	آمیز«	

کمک	هستند. کشور	نیازمند	 درصد	جمعیت	این	

کردن	روند	تغییر	آرا	 ممنوع	است	و	به	همین	دلیل	دنبال	
در	میان	رای	دهندگان	ممکن	نیست.

قابل	 حد	 تا	 انجام	شده	 نظرسنجی	های	 آخرین	 گر	 ا اما	
قبلی	دقیق	باشند،	حزب	عدالت	و	توسعه	می	تواند	۴۰ 

تا	۴۴	درصد	آرا	را	ببرد.
با	 دموکراتیک	خلق	ها	 اساس	حزب	چپگرای	 همین	 بر	
الزم	 نصاب	 حد	 به	 	 احتماال کرسی	 	۵۰ از	 بیش	 کسب	

برای	ورود	به	پارلمان	خواهد	رسید.
کم	 حا حزب	 بازماندن	 آرایی،	 چنین	 کسب	 نتیجه	
تصویب	 برای	 آرا	 دوسوم	 کسب	 از	 توسعه	 و	 عدالت	
مستقیم	اصالحات	مورد	نظرش	در	قانون	اساسی	است.
که	همه	احزاب	مخالف	با	انجام	چنین	تغییراتی	 از	آنجا	
برگزاری	 برای	 الزم	 کثریت	 ا کسب	 حتی	 مخالفند،	
چندان	 توسعه	 و	 عدالت	 حزب	 برای	 هم	 همه	پرسی	

قطعی	به	نظر	نمی	رسد.
آرا	 درصد	 ده	 نتواند	 خلق	ها	 دموکراتیک	 حزب	 گر	 ا اما	
به	 نماینده	ای	 هیچ	 نتواند	 نتیجه،	 در	 و	 کند	 کسب	 را	
کثریت	 ا به	 توسعه	 و	 عدالت	 حزب	 بفرستد،	 پارلمان	
برگزاری	 دستکم	 می	تواند	 و	 رسید	 خواهد	 کرسی	 	۳۳۰

کند. همه	پرسی	قانون	اساسی	را	قطعی	

کرد. شرکت	خواهد	

کشته شدند در بمباران هوایی ایتالف عربستان در یمن چهل  وچهار تن 

رای دهندگان ترکیه به پای صندوق های رای رفتند

وزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می خرد  وسیه پس از این ر ر

وحانی: بعضی ها نمی دانستند  ر
تحریم چیست 

لمان تحت  اجالس جی-۷ در آ
شعاع بحران اوکراین 

ایران	 ملت	 بر	 را	 تحریم	 که	 »کسانی	 است:	 گفته	 ایران	 رییس	جمهور	
که	 بودند	 عده	ای	 اما	 دادند	 انجام	 بزرگی	 ظلم	 کردند،	 تحمیل	
که	همچون	تبی	است	 نمی	دانستند	این	تحریم	چیست	و	نمی	دانستند	

که	تبدیل	به	مریضی	شدید	می	شود.«
روحانی،	 حسن	 ایسنا،	 خبرگزاری	 گزارش	 به	 و	 فردا	 رادیو	 از	 نقل	 به	
که	از	یک	تب	 کرد	 روز	یکشنبه	تحریم	را	به	یک	»بیماری«	توصیف	
کوچک	توجهی	 کوچک	آغاز	می	شود	و	افزود:	»در	ابتدا	به	این	تب	
به	 بخورد	 تکان	 نتوانست	 دیگر	 و	 افتاد	 زمین	 به	 بیمار	 وقتی	 اما	 نشد	

دنبال	درمان	بیماری	رفتیم.«
گفت:	»وقتی	ما	می	گوییم	باید	تحریم	های	ظالمانه	رفع	 آقای	روحانی	

شود	بعضی	ها	چشمان	شان	زیاد	نچرخد.«
بین	 از	 باید	 ظالمانه	 »تحریم	های	 کرد:	 کید	 تا ایران	 رییس	جمهوری	
برود	تا	سرمایه	بیاید	و	مشکل	محیط	زیست،	اشتغال،	صنعت	و	آب	

خوردن	مردم	حل	شود،	منابع	آبی	زیاد	شده	و	بانک	ها	احیا	شوند.«
که	ما	در	برابر	 گفت:	»معنای	این	حرف	این	نیست	 وی	در	عین	حال	
که	 حرف	زور	تسلیم	شویم	اما	باید	به	جلو	قدم	برداریم.	شعار	دیگران	
مهم	نیست،	ما	باید	هدف	های	ملی	را	در	نظر	بگیریم	و...	مشکالت	

کنیم.« را	حل	
نحوه	برداشته	شدن	تحریم	های	غرب	علیه	ایران	یکی	از	موضوعات	

گروه	۱+۵	است. کرات	ایران	و	 اختالف	در	مذا
ایران،	 اتومی	 کره	کننده	 مذا تیم	 ارشد	 عراقچی،	عضو	 عباس	 گفته	 به	
که	از	روز	 کرات	برای	نگارش	متن	توافق	نهایی	 در	ششمین	دور	از	مذا
پیگیری	 تحریم	ها«	 و	 هسته	ای	 »بحث	 شده	 آغاز	 ۱۴جوزا	 پنج	شنبه	

می	شود.

صنعتی	 قدرتمند	 کشور	 هفت	 سران	 روزه	 دو	 اجالس	 یک	شنبه	 روز	
گروه	شامل	امریکا،	آلمان،	ایتالیا،	 گشایش	یافت.	این	 جهان	در	آلمان	
که	بحث	 کانادا	است.		پیش	بینی	می	شود	 بریتانیا،	جاپان،	فرانسه	و	
افزایش	خشونت	ها	 به	 کشورهای	غربی	 مناسب	 کنش	 وا درباره	شیوه	
در	شرق	اوکراین	بر	این	اجالس	سایه	بی	اندازد.	بحث	درباره	بحران	
مهم	ترین	 از	 هم	 تروریسم	 و	 جهانی	 اقتصاد	 یونان،	 مالی	 بدهی	های	

کار	اجالس	است.	 موارد	دستور	
و	 اوکراین	 از	 کریمه	 جداسازی	 در	 مسکو	 گذشته	 سال	 اقدام	 از	 پس	
گروه	از	 گذاشته	شد	و	 کنار	 گروه	 الحاق	این	شبه	جزیره،	روسیه	از	این	

جی-۸	به	جی-۷	تغییر	نام	داد.
هزاران	 تظاهرات	 قدرتمند	جهان،	 کشور	 	۷ سران	 اجالس	 پیشاپیش	
اجالس	 محل	 نزدیکی	 در	 »گارمیش-پارِتن	کیرِخن«	 شهر	 در	 معترض	
به	درگیری	با	پولیس	انجامید.	شماری	از	تظاهرکنندگان	مجروح	و	به	

شفاخانه	منتقل	شدند.
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