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که بودا را با نورافشانی ج چینی  زو
کرد، تقدیر شد به پا ایستاده 

پایان قانون
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دیدگاهی برای ساختن صنایع 
استخراجی در افغانستان

چو دزدی با چراغ آید
کاال گزیده تر برد 
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کنسول افغانستان در مشهد: جنرال 

هزینه اقامت و کار برای مهاجران در ایران 
کاهش یابد
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انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان:

کلیدی هند در منطقه است افغانستان همکار 

که سیاست خارجی هند متکی بر رابطه 
سیاست  این  و  است  مردم  با  مردم  ی 

همین گونه ادامه خواهد یافت. 
جریان  در  کابل  در  هند  سفیر 
امنیت  در  هند  نقش  به  اش  سخنرانی 
افغانستان  و فعالیت های توسعه ای در 

کرد.  اشاره 
سخنرانی  در  نیز  مرادیان  داوود  کتر  دا

وجوه  به  نشست،  این  مقدماتی 
و  افغانستان  میان  فرهنگی  مشترک 
گفتگو برای  کرد و بر اهمیت  هند اشاره 
کلیشه ای و  دگرگون ساختن رابطه های 
کید  کشور تا بهترسازی روابط میان دو 

کرد.  
نمایندگان  از  شماری  برنامه  این  در 
نمایندگان،  مجلس  در  مردم 
و  مدنی  فعاالن  دانشگاه،  استادان 
حضور  دانشجویان  و  روزنامه نگاران 

داشتند. 
استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
زیر  را  برنامه ای  هرازگاهی  افغانستان 
می کند  برگزار  سفیر«  با  »عصری  نام 
فعاالن  میان  را  تبادل نظر  فرصت  و 
سفیران  با  دانشگاهیان  و  سیاسی 
میسر  کابل  در  مختلف  کشور های 

می ساز د.

کابل می گوید  در  هند  امر سینها، سفیر 
افغانستان  به  تا  است  متعهد  کشورش 
در  که  امرسینها  آقای  کند.  کمک 
یکی  سفیر«،  با  »عصری  برنامه ی 
مطالعات  انستیتوت  ابتکارات  از 
صحبت  افغانستان،  استراتژیک 
همکار  عنوان  به  را  افغانستان  می کرد، 
گفت  و  خواند  منطقه  در  هند  کلیدی 

وان شناسی داعش  ر
در واقع رقیب و دشمن داعش غیر مسلمانان نیست بلکه سایر مسلمانان، 
که مانع واقعی داعش  جریان های اسالم گرا و یا دولت های اسالمی است 
که  در شکل دادن دولت- ملت خاص خویش است. این نشان می دهد 
داعش از هر چیزی حتا خود جریان سلفی گری استفاده ابزاری می کند. در 
که برای  واقع جریان نوسلفی حالت ابزاری شده ی خود جریان سلفی است 

اهدافی غیر دینی طراحی شده است.
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پایان مجلس
مجلس  کاری  دوره  تمدید  برای  غنی  رییس جمهور  اخیر  رایزنی های 
مورد،  تازه ترین  در  نمی باشد.  برخوردار  اجرایی  رییس  حمایت  از  ظاهرا 
تمدید  به  نیاز  لمان  »پار  است:  گفته  صراحت  به  عبداهلل  کتر  دا مشاور 
فضای  از  اجرایی  ریاست  می کرد.«  برگزار  انتخابات  باید  حکومت  ندارد؛ 
مجلس،  و  ارگ  رویارویی  در  عبداهلل  کتر  دا ظاهرا  است.  خبر  با  مجلس 
کنون به نقطه اختالفی میان ارگ  گرفته است. این امر ا طرف مجلس را 
کاری  که تاریخ ختم  و ریاست اجرایی تبدیل شده است. به نظر می رسد 

مجلس به یک دردسر جدی برای حکومت بدل خواهد شد.  4

وق وردک، وزیر  فار
پیشین معارف که 

متهم اصلی در گزارش 
سیگار است، همواره 

در سخنرانی هایش در 
نقش سخنگوی طالبان 
ظاهر می شد. این آقا 
ویدادی  هر وقتی که ر
به وقوع می پیوست و 
مکتبی مورد هجوم قرار 
می گرفت، اعالم می کرد 
که طالبان در آن دستی 
ندارند. این رفتار وزیر 

معارف پیشین، آن زمان 
خیلی گیچ کننده بود. 

گزارش سیگار این رفتار را 
هم رمزگشایی کرد. 
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زنگ اول


اول سرطان میعاد قانونی کار پارلمان به پایان می رسد. 
قانون اساسی کشور می گوید پارلمان در اول سرطان 
سال پنجم بعد از انتخابات، وظیفه اش تمام می شود و 
باید تا آن زمان، شهروندان افغانستان نمایندگان جدید 
انتخاب کرده باشند. حکومت وحدت ملی در  خود را 
برگزاری انتخابات پارلمانی و اصالح نظام انتخاباتی 
کمیسیون  به موقع  نتوانست  حکومت  این  ماند.  ناکام 
زمانی  جدول  و  دهد  را شکل  انتخاباتی  نظام  اصالح 

برگزاری انتخابات را اعالم کند. 
مورد  در  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  اختالف های 
ترکیب کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی تمام فرصت ها 
جامعه  که  داشتند  اطالع  بزرگوار  دو  هر  را سوزاند. 
هم  »سنت«  یک  انتخاباتی  نظام  اصالح  بدون  جهانی 
به برگزاری انتخابات پارلمانی کمک نمی کند. سفیران 
این  که  بودند  اعالم کرده  تمام کشورهای کمک کننده 
به  افغانستان،  انتخاباتی  نظام  اصالح  بدون  کشورها 

برگزاری انتخابات پارلمانی پول نمی دهند. 
رییس  و  رییس جمهور  هشدارها،  این  همه  وجود  با 
و  آیند  فایق  خود  اختالف های  بر  نتوانستند  اجرایی 
این  دهند.  شکل  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
بزرگواران مدتی پیش فهرستی منتشر کردند و گفتند 
کمیسیون  اعضای  فهرست،  این  در  درج شده  نام های 
روز  آن  از  ماه  چهار  هستند.  انتخاباتی  نظام  اصالح 
می گذرد، اما تا حال کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 

تشکیل جلسه نداده است. 
این  ترکیب  در  که  است  شده  اعالم  دیگر  بار  حاال 
کمیسیون تغییر می آید و بعد به کار آغاز می کند. این 
آسیب  حکومت  کارکردی  مشروعیت  به  رفتار  نوع 
اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  اگر  است.  زده  جدی 
موانع کار کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را برطرف 
می کردند و این کمیسیون به موقع به کار آغاز می کرد، 
انتخاباتی به  احتمال آن وجود داشت تا اصالح نظام 
پیشرفت هایی دست می یافت و زمینه برای اعالم جدول 

زمانی برگزاری انتخابات پارلمانی فراهم می شد.
رییس جمهور و رییس اجرایی هیچ دلیلی برای توجیه 
این ناکامی بزرگ ندارند. در توافق نامه سیاسی که هر 
دو بزرگوار امضا کرده اند، آمده است که پس از انتقال 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  بالفاصله  قدرت، 
تشکیل می شود، اما هر دو بزرگوار به این تعهد پشت 
پا زدند و تا حال از شروع کار اصالح نظام انتخاباتی 

خبری نیست. 
اول سرطان میعاد قانونی کار پارلمان پایان می یابد. 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  کار  شروع  از  اما 
خبری نیست و جدول زمانی برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی هم وجود ندارد. این وضعیت را غیر از این که 
بن بست یا بحران توصیف کنیم، چاره دیگری نداریم. 
انتخابات  دوم  دور  در  انتخاباتی  کمیسیون های 
و  بدنام  کافی  قدر  به  پار،  سال  ریاست جمهوری 
بی اعتبار شدند. اکنون اعالم یک جانبه تاریخ برگزاری 
انتخابات پارلمانی توسط این کمیسیون ها بر پیچیدگی 
نظام  اصالح  کمیسیون  باید  اول  می افزاید.  بن بست 
کمیسیون  این  بعد  و  کند  کار  به  شروع  انتخاباتی 
زمانی  جدول  انتخاباتی،  کمیسیون های  با  توافق  در 

برگزاری انتخابات پارلمانی را اعالم بدارد. 
حداقلی  اعتماد  اعاده  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  بدون 
چیز  می شود.  پیچیده تر  بن بست  آن،  به  شهروندان 
دیگری که از همین حاال باید به آن توجه شود، ایجاد 
انتخابات  از بحرانی شدن  میکانیزمی برای جلوگیری 
آینده  پارلمانی  انتخابات  باید  است.  آینده  پارلمانی 
و  نامزدان  همه  قناعت  که  شود  مدیریت  به گونه ای 
انتخابات  رای دهندگان فراهم شود. عالوه بر آن باید 
شوراهای ولسوالی هم حد اقل در مناطق امن برگزار 
جرگه  آینده  سال  میزان  ماه  در  بتوانیم  ما  تا  شود، 
جرگه  زمان  آن  تا  اگر  کنیم.  برگزار  اساسی  قانون 
قانون اساسی برگزار نشود، خطر فروپاشی سیاسی 
نظام،  سیاسی  فروپاشی  می شود.  بیشتر  حکومت 
جلوگیری  آن  از  باید  که  است  خطرناکی  سناریوی 

شود. 

بن بست پارلمان
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همزمان با ادامه ی رایزنی ها توسط اعضای 
برای  ریاست جمهوری  دفتر  و  مجلس 
تعیین سرنوشت مجلس نمایندگان، برخی 
از اعضای این مجلس می گویند که آنان تا 
با همان  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان 
صالحیت هایی که قانون برای شان در نظر 

گرفته است، به کار خود ادامه می دهند.
می گیرد  صورت  حالی  در  اظهارات  این 
کاری  دوره  هفته،  این  یکشنبه  روز  که 
قانون  براساس  موجود  نمایندگان  مجلس 
سوم  و  هشتاد  ماده  براساس  می یابد.  پایان 
مجلس  کاری  دوره  کشور،  اساسی  قانون 
نمایندگان به تاریخ اول سرطان سال پنجم 
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی به پایان 
است:  آمده  قانون  ماده  این  در  می رسد. 
مردم  توسط  نمایندگان  مجلس  »اعضای 
سری  عمومی،  آزاد،  انتخابات  طریق  از 
کاری  دوره  می گردند.  انتخاب  مستقیم  و 
سرطان  اول  تاریخ  به  نمایندگان  مجلس 
انتخابات  نتایج  اعالن  از  بعد  پنجم،  سال 
کار  به  جدید  شورای  و  می رسد  پایان  به 
مجلس  اعضای  انتخابات  می نماید.  آغاز 
الی شصت  نمایندگان درخالل مدت سی 
نمایندگان  پایان دوره مجلس  از  قبل  روز 

برگزار می گردد.«
به  روز  چند  از  نیز  ریاست جمهوری  دفتر 
این سو سرگرم رایزنی ها و مشوره با نهادها 
برای  والیات  سطح  در  مختلف  اقشار  و 
تعیین سرنوشت مجلس نمایندگان پس از 
اول سرطان است. اشرف غنی رییس جمهور 
کشور تاکنون چندین نشست با تعدادی از 
نمایندگان، شخصیت های  مجلس  اعضای 
نهادهای  هم چنین  و  جهادی  و  سیاسی 
کرده  تاکید  و  داشته  حقوق دانان  و  مدنی 
خالی  با  افغانستان  دولت  نمی گذارد  که 

قانونی مواجه شود. 
از  سانچارکی،  فاضل  سیدحسین  اما 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  داکتر  مشاوران 
صفحه  در  ملی،  وحدت  حکومت 
فیسبوک خود نوشته که مجلس نمایندگان 
مشروعیت دوام کار خود را از انتخاب مردم 
کار  به  جدید،  انتخابات  زمان  تا  و  گرفته 
خود ادامه می دهد. آقای سانچارکی نوشته 
است: »مجلس نمایندگان یک نهاد انتخابی 
است که مشروعیت و دوام کار خود را از 
انتخاب  تازمان  انتخاب مردم گرفته است. 
کار  به  مجلس  این  جدید،  نمایندگان 
مهلت  تمدید  به  نیاز  و  می دهد  دوام  خود 
کاری اش از سوی کدام نهاد ومرجع دیگر 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  عدم  ندارد. 

تقصیر مجلس نمایندگان نیست.«

پایان قانون

یکشفاخانهویژهبرایخانوادههاینیروهایامنیتیساختهمیشود

زوجچینیکهبودارابانورافشانیبهپاایستادهکرد،تقدیرشد

ترسخانوادهفرخندهازانتقاممتهمان

عبدالرزاق  داکتر  کابل:  8صبح،
اردوی  صحیه  فرمانده  سیاوش، 
شفاخانه  یک  که  است  گفته  ملی 
بیماران  تداوی  ویژه  بستر  پنجاه 
در  امنیتی  نیروهای  خانواده های 
محمد  سردار  شفاخانه  محوطه 
داوودخان اعمار و تا دو هفته دیگر 

به بهره برداری سپرده می شود.
در  را  موضوع  این  سیاوش  آقای 
غنی  رییس جمهور  عیادت  جریان 
در  امنیتی  نیروهای  زخمیان  از 
داوودخان  محمد  سردار  شفاخانه 

مطرح کرده است.
دفتر  توسط  اعالمیه ای که  براساس 
به  شده،  منتشر  جمهوری  ریاست 
سیاوش  عبدالرزاق  داکتر  از  نقل 
 ۵۰ شفاخانه  »یک  است:  آمده 
مریضان  تداوی  منظور  به  بستر 
و  امنیتی  نیروهای  خانواده های 

چینایی  زوج  یک  کابل:  8صبح،
بامیان  در  را  بودا  مجسمه  اخیرا  که 
از سوی  ایستاد کردند،  پا  به  دوباره 
در  زیباست«  »زندگی  موسسه 
چینایی  زوج  این  شد.  تقدیر  کابل 
با  را  بودا  اصلی  مجسمه  توانسته اند 

نورپردازی در شب نمایش دهند.
به  بامیان  نام گذاری  دومین شب  در 
سارک،  فرهنگی  پایتخت  عنوان 
رویداد  شاهد  والیت  این  ساکنان 
یو  ژینگ  ژانگ  بودند.  عجیبی 
پای  به  هانگ  لیانگ  خانمش  و 
مجسمه های بودا رفتند و با دستگاهی 
که از چین با خود آورده بودند، از 

که  جوانی  دختر  فرخنده،  خانواده 
اتهام   به  خشمگین  جمعیت  توسط 
قتل  به  کابل  در  قرآن  سوختاندن 
رسیده بود، می گویند که منزوی شده 

و احساس ترس دارند. 
نادر  محمد  دویچه وله،  از  نقل  به 
فرخنده  ساله   72 پدر  ملک زاده، 
از  پیش  او  قتل  از  بعد  که  می گوید 
بن بست  با  خانواده  زندگی  نوروز، 
مواجه شده است. او به اسوشیتدپرس 
یک  نمی توانیم  »ما  است:  گفته 
زندگی عادی داشته باشیم. فرزندان ما 

سردار  شفاخانه  محوطه  در  دفاعی 
کمک  به  خان  داوود  محمد 
داکتران و پرسونل شفاخانه مذکور 
ایجاد گردیده و تا دو هفته آینده به 

بهره  برداری سپرده می شود.«
 هم چنین داکتر سیاوش گفته است 
داوودخان  سردارمحمد  شفاخانه 
نیروهای  زخمیان  بیشتر  آن  در  که 
امنیتی تحت معالجه قرار می گیرند، 
کمبود  تشکیالتی،  مشکل  با 

خالی  جای  بر  پرتوافشانی  طریق 
بودا، مجسمه صلصال را دوباره به پا 

ایستاد کردند. 
به  موسسه  این  مسوول  حیدری  لیال 
چینایی  زوج  این  که  خدمتی  پاس 
به  و  کرد  تقدیر  آن ها  از  کرده 
آن ها کاله هزارگی تحفه داد. خانم 
با کار  این زوج،  حیدری گفت که 
همه  برای  کرده،  که  ارزشمندی 

افغان ها قابل تقدیر هستند. 
است  انجنیر  که  یو  ژینگ  ژانگ 
مورد  در  مطالعه  از  پس  می گوید 
اثر  این  عظمت  و  بامیان  بودای 
تا  خواست  و  شد  شوکه  تاریخی، 

و  مکتب  به  نمی توانند 
حتا  ما  بروند.  دانشگاه 
خرید  برای  نمی توانیم 
زیر  ما  برویم.  بازار  به 
قرار  روانی  زیاد  فشار 
ما  برای  خانه  داریم. 
شده  تبدیل  جهنم  به 

است.«
خانواده  ناامیدی 
جاری  ماه  در  فرخنده 
شد  برابر  چند  زمانی 
فرد   49 از  تن   37 که 
قتل فرخنده  به دست داشتن در  متهم 

توسط محکمه آزاد شدند.
یک روز پیش از نوروز در پیش روی 
زیارت شاه دوشمشیره در کابل آوازه 
سوختانده  را  قرآن  دختری  که  شد 
است. سپس ده ها مرد با لگد و سنگ 
و  افتادند  فرخنده  جان  به  چوب  و 
آن ها  نظاره گر  نیز  پولیس  ماموران 
خشمگین  جمعیت  آن  از  بعد  بودند. 
نیمه جان  جسم  روی  از  را  موتری 
فرخنده گذشتاندند و بعد جسدش را 
آتش  انداخته  کابل  بی آب  دریای  به 

مواجه  طبی  وسایل  و  ادویه جات 
است.

غنی  رییس جمهور  همین حال،  در 
به مسووالن و داکتران این شفاخانه 
از هیچ گونه سعی و  تا  دستور داده 
تداوی  و  مراقبت  زمینه  در  تالشی 
تاکید  وی  نکنند.  دریغ  مجروحین 
به  رسیدگی  بخاطر  که  کرده 
اقدامات  شفاخانه  این  مشکالت 

الزم صورت خواهد گرفت.

دوباره بودا را زنده کند. او گفت که 
این مجسمه از قدمت تاریخی زیادی 
فرهنگی  نظر  از  و  است  برخوردار 

ارزش فوق العاده دارد. 
را  بودا  که  دستگاهی  هرچند 
یک  شکل  می کشد،  تصویر  به 
زوج  این  اما  دارد  را  پروجکتور 
چینایی کوشیده تا این دستگاه را به 
بر  بتواند  بسازد که  بزرگ  اندازه ای 

بودای ۵3 متری نورافشانی کند.
چهارسالگی  از  چینایی  زوج  این 
دوست  و  می شناختند  را  همدیگر 
زیادی  کشورهای  به  آنها  داشتند. 
است  جالب  کرده اند.  سفر  آسیا  در 
شمال  قطب  در  آنها  عروسی  که 
پنگوئن   2۰۰۰ حدود  حضور  در 

صورت گرفته است.
رضا کاتب از این زوج چینایی تشکر 
چهارده  در  چین  که  گفت  و  کرد 
سال اخیر کمک های ارزشمندی به 
کاتب  آقای  است.  کرده  افغانستان 
افغان ها  با  چین  مردم  روابط  گفت 
همکاری های  بیشتر  زمینه های 

فرهنگی را مساعد خواهد کرد.

زدند.
حادثه،  آن  از  بعد  ماه  چند  حاال  اما 
والدین کهن  سال، دو برادر و شماری 
فرخنده  برادر  زنان  و  از هفت خواهر 
شاکی اند که مورد غفلت کسانی قرار 
نام  زیر  تا  کردند  تالش  که  گرفته اند 

آن ها منافع خود را به پیش ببرند.
ترس  از  فرخنده  خانواده  اعضای 
خشونت، آدم ربایی و یا انتقام پولیس 
و متهمانی که آزاد شده اند، به ندرت 
کالن   می  کنند.  ترک  را  خود  خانه 
ساالن سر کار نمی روند و کودکان و 
نیز جرئت نمی کنند به مکتب  جوانان 
برادر 37  نجیب اهلل،  بروند.  دانشگاه  و 
این  »وقتی  می گوید:  فرخنده  ساله 
کودکان به مکتب رفته نمی  توانند، چه 
اتفاقی می افتد؟ آیا همه آن ها بی سواد 

بار می آیند؟«
احساس  فرخنده  مادر  هاجره،  بی بی 
همواره  آن ها  زندگی  که  می کند 
»ما  است:  گفته  وی  است.  خطر  در 
خواستار عدالت و انتقال به یک جای 
امن هستیم. من قدرت و پول ندارم تا 

برای دخترم مبارزه کنم.«

ظفرشاهرویی

ادامه  در صفحه ۵

ACKU



در  اپریل  ماه  افغان در  امنیتی  نیروهای  با  گروه  این دو 
که شورشیان نزدیک بود این شهر را تصرف  کندز، وقتی 

کنند، همراه بوده است. 
کنش رسمی از سوی داعش به نامه  کدام وا با آن هم هنوز 

قرار  هجوم  مورد  مکتبی  و  می پیوست  وقوع  به  رویدادی 
ندارند.  دستی  آن  در  طالبان  که  می کرد  اعالم  می گرفت، 
گیچ کننده  زمان خیلی  آن  پیشین،  معارف  وزیر  رفتار  این 

کرد.  گزارش سیگار این رفتار را هم رمزگشایی  بود. 
جعل اسناد برای بلند نشان دادن ارقام مکاتب در مناطق 
که  ناامن، بدون همکاری طالبان ناممکن بود. بدون تردید 
طالبان هم از پول یک هزار مکتب خیالی بهره می بردند. 
گزارش هایی منتشر  کرزی چند بار  در زمان حکومت آقای 
مناطق  از  برخی  در  معارف  وزارت  این که  بر  مبنی  شد 
تحلیلگران  شبکه  باری  است.  کرده  معامله  طالبان  با 
وزیر  کرد.  منتشر  زمینه  این  در  مستند  گزارش  افغانستان، 
کرد، اما  گزارش را رد  کرزی در آن زمان این  معارِف آقای 
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رهبر  البغدادی،  ابوبکر  آدرس  به  اخیر  نامه  در  طالبان 
دولت اسالمی یا داعش علیه نقش داعش در افغانستان 
کاری نکند  گروه خواسته اند تا  هشدار داده اند و از این 

که به »تفرقه در فرماندهی مجاهدین« منجر شود. 
گذشته برای ایجاد نفوذ در  تالش داعش از اواخر سال 
کستان، چشم انداز شورشگری را پیچیده  افغانستان و پا
داعش  است.  افزوده  منطقه  در  بی ثباتی  به  و  ساخته 
بانک  انتحاری در مقابل یک  مسوولیت بمب گذاری 
که  گرفت  بر عهده  اپریل  تاریخ 18  به  را  در جالل آباد 
کشته شدند. یک سخنگوی طالبان هر  نفر  در آن 35 
کرده  نوع دست داشتن در آن حمله را رد و آن را محکوم 

بود.
نظر  از  مستقیم  رقیب  یک  داعش  حاضر،  حال  در 
برای  ایدیولوژیکی  نفوذ  و  مالی  منابع  تهیه  سربازگیری، 
سیاست گذاران  اما  است،  القاعده  و  افغان  طالبان 
با  ادغام  برای  داعش  که  ظرفیتی  از  باید  امریکایی 
در  می توانند  دو  هر  که  بزرگتری  نقش  و  دارد  طالبان 

گزارش اداره »سیگار« بسیار تکان دهنده بود. در حالی که 
کابل ساختمان ندارد و صنف ها در  ده ها مکتب در همین 
مکتب  ده ها  معارف  پیشین  وزیر  می شود،  تشکیل  خیمه 
نام  به  بین المللی  ادارات  از  و  بود  کرده  درست  خیالی 
پیشین  مقام های  جیب  به  پول ها  این  می گرفت.  پول  آن 
که افشای  وزارت معارف می رفت. عده ای شاید بگویند 
حکومت  مقام های  رسانه ای  جنگ  از  بخشی  خبر  این 
پیشین با حکومت وحدت ملی است، اما خبر مکتب های 
خیالی را مقام های حکومت وحدت ملی افشا نکرده اند؛ 
کمک های ایاالت متحده به  بلکه سیگار یا اداره تفتیش 

افغانستان از این راز پرده برداشته است. 
به  معارف  وزارت  پیشین  معینان  یا  وزیر  که  است  روشن 
یک  که  فساد  شبکه های  بلکه  نکرده اند،  چنین  تنهایی 
سرش تا روستاهای ناامن جنوب می رسد، این دزدی های 
فرهنگی  کالن،  دزدی های  می کردند.  مدیریت  را  کالن 
در  کسانی که  شد.  وارد  افغانستان  به  بیرون  از  که  است 
»ان جی او«  و  کستان سازمان  پا در  طالبان  کمیت  زمان حا
کالن و شبکه سازی برای فساد را بلد  داشتند، دزدی های 

شدند.   
روابطی  می ساختند،  »ان جی او«  کستان  پا در  کسانی که 
کستانی  پا صاحب نفوذ  اشخاص  و  کشور  آن  مقام های  با 
در  ارتباط  تامین  و  مجوز  صدور  روند  همین  داشتند. 
استخباراتی  باندبازی های  و  فساد  بر  مبتنی  کشور  آن 
کستان  پا در  که  افراد  و  اشخاص  همین  از  بسیاری  بود. 
»ان جی او« داشتند، پس از سقوط طالبان بنابر مالحظات 

نگران  کنند،  بازی  آینده  در  کستان  پا و  افغانستان 
باشند. 

در  طالبان  و  داعش  شبه نظامیان  درگیری  گزارش های 
نبرد مشترک  گزارش های  با  افغانستان،  و جنوب  شرق 

سیاسی و ارتباطات شان، سمت های مهمی را در حکومت 
کردند.  اشغال 

کستان بلد شده  که در پا این آقایان از همان مهارت هایی 
انداختند.  راه  فساد  شبکه های  و  کردند  استفاده  بودند 
که برخی  گسترده بود  آقایان آن قدر  شبکه های فساد این 
ساختن  می بردند.  بهره  آن  از  نیز  طالبان  فرماندهان  از 
بدون همکاری  ناامن  مناطق  در  سند مکتب های خیالی 
سردسته های شورشیان طالب آن هم در بدل پرداخت پول 

ممکن نبود. 
در  اصلی  متهم  که  معارف  پیشین  وزیر  وردک،  فاروق 
گزارش سیگار است، همواره در سخنرانی هایش در نقش 
که  وقتی  هر  آقا  این  می شد.  ظاهر  طالبان  سخنگوی 

که پاسخ علنی  طالبان صورت نگرفته است. هر آنچه 
گروه  این  که  است  تردید  جای  باشد،  داعش  رهبران 
بردارد.  نفوذ در منطقه دست  برای  از اهدافش  کل  در 
جای  گرفتن  کنند  درک  است  ممکن  داعش  رهبران 
طالبان به حیث نیروی اصلی جنگنده در افغانستان در 
گروه و حضور  حال حاضر با توجه به روابط تباری این 
درازمدت شان در منطقه، یک هدف غیرواقعی است. 

یافتن  با  کند  تالش  است  ممکن  عوض  در  داعش 
از  شدن  مانع  برای  تالش  و  طالبان  با  مشترک  اهداف 
در  نفوذ  کسب  صدد  در  القاعده،  با  گروه  این  اتحاد 

منطقه باشد. 
به  را  اخیرا حمایت خود  القاعده  رهبر  ایمن الظواهری، 
که  لقبی  کرد؛  اعالم  مالعمر  از  دین«  »فرمانده  حیث 
را  آن  با  رقابت  ادعای  داعش  رهبر  البغدادی،  ابوبکر 

کرده است.  مطرح 
سوریه  و  عراق  در  قلمرو  کسب  در  داعش  موفقیت  اما 
با  رقابت  دقت  به  باید  طالبان  و  است  بحث  غیرقابل 
فرمانده  یک  کنند.  مدیریت  افغانستان  در  را  داعش 
گزارش  به  نظری  اظهار  در  می  ماه  در  افغان  طالبان 
داعش  از  عناصری  این که  درباره  غربی  رسانه های 
گروه هایی  کرده اند و در  سربازگیری در افغانستان را آغاز 
کرده و تمرین های نظامی انجام  چند ده نفری حرکت 
که  گاهند  آ طالبان  فرماندهان  که  گفت  می دهند، 
و  عراق  در  داعش  دست آوردهای  از  جنگجویان شان 

گرفته اند.  سوریه تحت تاثیر قرار 
این فضا  مراقب  نزدیک  از  باید  امریکا  ایاالت متحده 
داعش  و  طالبان  اختالف  از  ناشی  فرصت  از  و  باشد 
هر  افراط گرایی  ایدیولوژی  تخریب  برای  افغانستان  در 
در  داعش  و  طالبان  ادغام  کند.  استفاده  سازمان،  دو 
حال حاضر ممکن به نظر نمی رسد، اما دور از امکان هم 
که ایاالت متحده باید برای  نیست و سناریویی است 

مقابله با آن آماده باشد. 

گرفته  که چنین معامله ای صورت  حاال روشن شده است 
است. 

پروژه  از  دیگری  دست های  چه  که  نیست  روشن 
وزیر  که  تردید  بدون  می بردند.  بهره  خیالی  مکتب های 
مورد  در  باید  و  است  یک  درجه  متهم  پیشین،  معارف 
باید  حکومت  بدهد.  پاسخ  خیالی  مکتب های  پروژه 

گزارش سیگار را جدی بگیرد. 
این مورد  با  نباید  اول وزارت خانه مسوول است.  شخص 
مانند وزارت شهرسازی برخورد شود. چندی پیش اعالم 
که شماری از روسای پیشین وزارت شهرسازی به ظن  شد 
اختالس، حین فرار به تاجیکستان از بدخشان بازداشت 
از  بخشی  هم  روسا  که  نیست  تردیدی  این  در  شدند. 
شبکه های فساد در وزارت خانه ها هستند، اما شخص اول 
نمی توانند  روسا  است.  یک  درجه  مسوول  وزارت خانه، 
وزیر  دلیل  همین  به  کنند.  فساد  وزیر  با  هماهنگی  بدون 
پیشین شهرسازی هم باید پاسخگو باشد. همین طور باید 
گزارش سیگار  فاروق وردک وزیر پیشین معارف، در مورد 

پاسخ بگوید. 
کشور  مقام های بر حال وزارت معارف و دستگاه قضایی 
باید به فاورق وردک پرونده تشکیل دهند و از او در مورد 
هرچه  باید  غنی  رییس جمهور  بپرسند.  اختالس ها  این 
را  پیشین  وزیران  کمه  محا اختصاصی  دادگاه  زودتر، 
کمه شوند و  تشکیل دهد. باید همه دزد ها و شاه دزد ها محا

پول های اختالس شده به خزانه ملت برگردانده شود. 
هم  معادن  وزارت  نیست.  متهم  پیشین  معارف  وزیر  تنها 
که در تنظیم قرارداد های معادن  کرد  چندی پیش اعالم 
نظر  در  افغانستان  منافع  کرزی،  آقای  حکومت  زمان  در 
کشور  ضرر  به  قرارداد ها  از  بسیاری  و  است  نشده  گرفته 
مقام های  که  باشند  داشته  شک  دارند  حق  همه  است. 
کالن،  رشوه های  دریافت  بدل  در  معادن  وزارت  پیشین 

کرده اند.  قرارداد ها را به نفع جانب مقابل تنظیم 
باید  هم  دفاع  وزارت  در  کالن  اختالس های  مورد  در 
مقام ها  این  بدهند.  پاسخ  وزارت  این  پیشین  مقام های 
در  کالن  قرارداد های  چگونه  که  بگویند  پاسخ  باید 
سود  آن  از  کسانی  چه  و  بود  فساد  به  آلوده  وزارت،  این 
دزدی های  این  مورد  در  پیشین  مقام های  گر  ا می بردند. 
که در  کالن پاسخ ندهند، شبکه های فساد مالی و اداری 
تمام وزارت خانه ها فعال است، متالشی نمی شود و فرآیند 

فساد مالی دوام می کند. 

 منبع: دیلی سیگنال
 برگردان: یحیا سرپلی

 فردوس

آیا داعش و طالبان
متحد می شوند؟

چو دزدی با چراغ آید
ACKUگزیده تر برد کاال
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اولویت  نیز  افغانستان  در  دلیل  همین  به  می شوند. 
مبارزه داعش، طالبان است. 

اسالمی  خالفت  مدعی  القاعده  خالف  بر  داعش 
جامعه  کردن  ک  پا صرفا  القاعده  اولویت  است. 
زعم  به  و –  بیگانگان  حضور  و  مظاهر  از  اسالمی 
اما هدف فوری و  بود  کفار غیر مسلمان  خودشان- 
اصلی داعش تاسیس خالفت و سرزمین اسالمی با 
نظامی  توان  و  قدرت  است.  سلفی  مرزهای  همان 
با  قابل مقایسه  به هیچ وجه  نیز  اقتصادی داعش  و 

القاعده نیست.
داعش را در ابتدا باید یک نمونه شبیه سازی شده 
ضعف های  که  تفاوت  این  با  دانست  القاعده  از 
القاعده را در به دست آوردن اهداف و آرمان هایش 
که فرمول القاعده  ندارد. داعش به این نتیجه رسید 
نتوانست  القاعده  که  چرا  ندارد  کارایی  دیگر 
آن  در  دیگری  عملیات  و  کند  نوسازی  را  خودش 
تحت  را  سپتامبر«   11« حمله  که  دهد  انجام  سطح 
گرفت باید  الشعاع خود قرار دهد. »داعش« نتیجه 
بعد  حفظ  با  همزمان  اسالمی«  »خالفت  ایجاد  با 
خاصی  قلمروی  به  دوباره  را  جنگ  خود ،  جهانی 
کند. این قضیه به آن ها این امکان را می داد  محدود 
تا در مقایسه با سیستم »القاعده« داوطلبان بیشتری 
»القاعده«  کوچک  کنند، چون سلول های  جذب 
یک  برای  تا  می کردند  صرف  وقت  سال  چندین 
شرق،  روزنامه  روی،  )الیور  شوند  مهیا  بزرگ  عمل 

18 عقرب 1393(. 
داعشودولتسازی

بلکه  نیست  ایدیولوژی  یک  تنها  امروزه  داعش 
پیش  دولت سازی  سوی  به  که  است  جریانی 
هیات  تمام  سازوکارهای  با  دولتی  می رود. 
شورای  نظامی،  شاخه  اقتصادی،  نهاد  رهبری، 
فقهی- حقوقی، خدمات اجتماعی و بهداشتی. 
روز  به  روز  وسعتش  که  ایدیولوژیک  دولت  این 
جنگ ها  کردن  فروکش  از  پس  می شود  بیشتر 
به  ناچار  به  جعرافیایی اش  تصرفات  اتمام  و 
آن  در  و  رفت  خواهد  پیش  کشورداری  سمت 
جنبه های  از  شد  خواهد  مجبور  احتماال  زمان 
روش های  سمت  به  و  بیاید  کوتاه  ایدیولوژیکش 
ایدیولوژی  دیگر  جایی که  کند؛  حرکت  مدرن تر 
مراتب  سلسله  بود.  نخواهد  پاسخگو  سلفی 
سلسله  شبیه  نیز  کنون  ا هم  داعش  بوروکراتیک 
غربی  کشورهای  برخی  اداری  دیوانی-  مراتب 
که  است. مدیریت شورای داعش نشان می د هد 
می دارد.  بر  گام  مدرن  مدیریت  به سمت  داعش 
که در راس شورا قرار دارد دو معاون  ابوبکر بغدادی 
خود، یعنی ابوعلی العنبری و ابومسلم الترکمانی را 
رژیم صدام  در  کارکشته عراق  نظامی  افسر  دو  که 

بودند به زمامداری سوریه و عراق برگزیده است. 
گزارش های منتشر شده تصمیم گیری در  بر اساس 
گروگان های غربی  قتل  یا  و  مورد سربریده شدن ها 
این شورا  نظر شورای داعش صورت می گیرد.  زیر 
بروز  صورت  در  را  خلیفه  بیانات  دارد  اختیار 
کند  سانسور  شرع  قانون  از  تفاسیرش  در  تعارض 
عدول  داعش  ک های  مال از  بغدادی  چنانچه  و 

کند، شورا حق دارد به او تذکر دهد. 
و  هماهنگ  جریانی  نباید  را  داعش  نهایت  در 
بسیار  نیروهای  دارای  داعش  دانست.  همگن 
متفاوت با انگیزه های متفاوت است. به نظر می رسد 
تثبیت جغرافیای داعش و جدی شدن موضوع  با 
کسب منافع بین این نیروها، تفاوت ها و شکاف ها 
آنانی  نهایت  در  و  داد  خواهد  نشان  را  خود  سریعا 
که بیشترین ظرفیت را در ساخت  پیروز خواهند شد 
به نظر  که  ظرفیتی  باشند.  داشته  ملت  دولت- 
ناسیونالیسم  طیف  بین  در  همه  از  بیش  می رسد 
گروه وجود دارد نه سلفی های ایدیولوگ.  عرب این 
است  ناهمگنی  نوسلفی  جریان  داعش  هم چنین 
شکل  را  او  ماهیت  و  هویت  آنچه  از  شدت  به  که 
داده است، استفاده ابزاری می کند. افکار نو سلفی 
که جنبه شناختی و ایدیولوژیک آن را شکل  داعش 
می دهد به نظر می رسد تنها نقطه باثبات و مشترک 
که آن هم بعد از اتمام مرحله  اعضای داعش باشد 
که  کشاندن اعضا و مردمی  قلمرو سازی و به تابعیت 
کرد. این جریان  در قلمروش قرار دارند تغییر خواهد 
کردن انترنت به جای مسجد و استفاده  با جایگزین 
که بر خشونت  از روش های بسیار حرفه ای تبلیغاتی 
را  دیگران  می کند  سعی  است،  استوار  نامتعارف 

کند.  مرعوب و در نهایت تسلیم خود 
در واقع رقیب و دشمن داعش غیر مسلمانان نیست 
یا  و  اسالم گرا  جریان های  مسلمانان،  سایر  بلکه 
داعش  واقعی  مانع  که  است  اسالمی  دولت های 
در شکل دادن دولت- ملت خاص خویش است. 
که داعش از هر چیزی حتا خود  این نشان می دهد 
واقع  در  ابزاری می کند.  استفاده  جریان سلفی گری 
جریان  خود  ابزاری شده ی  حالت  نوسلفی  جریان 
که برای اهدافی غیر دینی طراحی شده  سلفی است 
دانست  فردی  مثابه  به  می توان  را  داعش  است. 
سوءاستفاده  خود  شخصیتی  ناهنجاری های  از  که 
او  برسد.  تعیین شده  قبل  از  هدفی  به  تا  می کند 
خشونت می ورزد، افراطی فکر می کند، احساسات 
احساس  دیگران  در  می کند،  تحریک  را  دیگران 
بتواند  نهایت  در  تا  می کند  ایجاد  گناه  یا  وحشت 
کند و روش و منافع خود را  تمام خانه را قلمرو خود 

کند.  در خانه تحمیل 
ادامهدارد

در این مقاله دوقسمتی سعی شده است به دو سوال 
گروه افراط گرای  پاسخ داده شود. اول این که ماهیت 
کرد و افتراق آن  سلفی داعش را چگونه باید درک 
گروه های سلفی چیست؟ دوم این که داعش  از سایر 
و  نفوذ  معرفی،  برای  تبلیغاتی  شگردهای  چه  از 

تحمیل خود بر جامعه آماج استفاده می کند؟
قسمتاول:ماهیتداعش

پیشینهداعش
جنگجویان  بیشتر  طالبان،  رژیم  فروپاشی  از  پس 
گزیر شدند به شرق میانه برگردند. همان گونه   عرب نا
کستانی نیز به آن سوی دیورند برگشتند.  که طالبان پا
از  یکی  که  اردنی  شهروند  الزرقاوی  مصعب  ابو 
و  به عراق رفت  بود،  القاعده در هرات  فرماندهان 
کرد. بیشترین  شاخه ی القاعده ی عراق را تاسیس 
از  که  بودند  عرب هایی  عراق،  القاعده  اعضای 
افغانستان برگشته بودند. زرقاوی به زودی به محور 
و  بودند  برگشته  افغانستان  از  که  عرب  مجاهدان 
شرق  رژیم های  و  امریکا  برابر  در  جنگیدن  هوای 

میانه را به سر داشتند، تبدیل شد. 
مصری  ایوب  ابو   ،2006 سال  در  زرقاوی  مرگ  با 
تجربه ی  که  القاعده  جنگجویان  از  دیگر  یکی 
جدید  رهبر  داشت،  را  افغانستان  در  جنگ 
اسالمی  »دولت  نام  المصری  شد.  عراق  القاعده 
گذاشت  گروه  را روی این  عراق و شام« )داعش( 
نفوذ  حوزه ی  گسترش  برای  فرصت  به دنبال  و 
در  نیز  المصری  گرچه  بود.  سوریه  سوی  به  خود 
 2011 سال  خیزش های  ولی  شد،  کشته   2010 سال 
ایوب  ابو  خواب  این  اسد،  بشار  دولت  برابر  در 
کرد. حاال رهبر جدید  مصری را به حقیقت تبدیل 
گروه از  داعش، ابوبکر البغدادی، با تغییر نام این 
اسالمی«  »دولت  به  و شام«  عراق  اسالمی  »دولت 
از سرحدات عراق و سوریه و  فراتر  هوای فتوحات 
ادعای خالفت باالی  همه مسلمانان جهان را دارد 

)مهدی، 1394(.
تفاوتداعشوسایرافراطگرایانسلفی

افراطی ترین،  داعش  ظهور  از  قبل  تا  القاعده 
گسترده ترین سیستم جهادی سلفی  قدرتمندترین و 
متوجه  جهان  داعش  ظهور  با  اما  می شد.  دانسته 
لحاظ  به  متفاوت تر  بسیار  جریانی  شکل گیری 
شد.  کتیک  تا و  استراتژی  خشونت،  افراط گرایی، 
تفاوت های داعش و بسیاری از جریان های سلفی 
زیر  موارد  در  می توان  را  القاعده  همچون  دیگر 

برشمرد:
مبارزه دانسته  اولویت  و  آنچه هدف  القاعده  برای 
می شد، نیروهای خارجی و دولت های غیر مسلمان 
با  مبارزه  اولویت  داعش  برای  اما  بود  غربی 
کافر  خودشان  زعم  به  و  مسلمان  ظاهرا  دولت های 
دایره  کفر،  و  اسالم  بازتعریف  با  داعش  است. 
کفار را بسیار وسیع  مسلمانان را بسیار تنگ و دایره 
که یکی از شعارهای آنان این است:  کرد؛ تا جایی 
کافر  کافری را  کس  کافر« )هر  »من لم یکفر الکافر فهو 
مسلمانان  خطر  داعش  است(.  کافر  خود  نداند، 
از  بیشتر  خود  قدرت  و  حیات  برای  را  غیر خودی 
و  دانسته،  و ...  مسیحیان  همچون  غیر مسلمانانی 
کشورهای  حکومت های  آن  سرنگونی  نتیجه  در 
فوری تر  هدفی  نیست  همراه  آن ها  با  که  را  اسالمی 
هر  در  داعش  اصلی  هدف  نوعی  به  می داند. 
گروه به خودش است.  منطقه ای، حذف شبیه ترین 
با  را  و تکلیف خود  مرز  این طریق داعش عمال  به 
که  می کند  مشخص  و  کرده  اعالم  رسما  دیگران 
دیگران به مراتب غیر خودی تر و دشمن تر محسوب 

کار ولسی جرگه اول سرطان خاتمه می یابد. مطابق قانون،  زمان قانونی 
حکومت موظف بود حداقل یک یا دو ماه قبل، انتخابات پار لمانی 
کنون نه انتخابات برگزار شده است و نه هم از تقویم  را برگزار می کرد. ا
غنی  رییس جمهور  حال،  همین  در  است.  خبری  بعدی  انتخابات 
کرده  آغاز  مجلس  کاری  دوره  تمدید  برای  گسترده ای  رایزنی های 
اعالم  مختلف  نهاد های  با  مشوره  از  بعد  قبل  هفته  غنی  آقای  است. 
کشور به وجود نخواهد آمد. هرچند آقای غنی  که خالی قانونی در  کرد 
گزینه روی میز داریم: اعالم  گفته بود: »دو  در دیدار با مدیران رسانه ها 
کار  تمدید  دوم  گزینه  و  نمی رویم،  سمت  آن  به  که  اضطرار  حالت 

مجلس است.«
وکال  از  زیادی  تعداد  است.  دیگر  به گونه ای  فضا  مجلس  داخل  در 
را  مجلس  کاری  دوره  تمدید  یا  و  لغو  حق  حکومت  که  می گویند 
ندارد. نمایندگان حکومت را در برگزار نکردن انتخابات به موقع مقصر 
که انجام می دهد، تالش دارد  می دانند. اما آقای غنی با رایزنی هایی 
این  با  کند.  را تمدید  کاری مجلس  از ستره محکمه، دوره  با استعالم 
حال، این اقدام رییس جمهور عوارض زیاد حقوقی و سیاسی به همراه 

دارد.
کاری  و میعاد  انتخاب نمایندگان مجلس  قانون اساسی، شیوه  1- در 
گذشته از آن، مجلس نهاد قانون گذار  آن به صراحت ذکر شده است. 
از  نهاد  این  کاری  دوره  که  زمانی   است.  حکومت  اعمال  بر  ناظر  و 
از  سوی قوه اجراییه تمدید شود، نقش نظارتی و تاثیرگذاری آن عمال 
کاری مجلس توسط  کارشناسان تمدید دوره  از  بین می رود. شماری 
که حکومت- بنا بر  حکومت را مرگ دموکراسی دانسته اند. در صورتی 
هر دلیلی- دست به چنین اقدامی زند، این رویه در درازمدت به یک 
و حکومت های  پارلمان ها  که  می رود  احتمال  و  تبدیل می شود  عرف 
کنند. حکومت با این رویکرد می خواهد نقش  دیگر نیز به آن تمسک 
اثرگذار مجلس در امر نظارت را از بین ببرد و به شکلی این نهاد مهم را 

مدیون اقدام های خود سازد.
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی  کار  2- حکومت وحدت ملی آغاز به 
کمیسیون  کنون  گذشت سه ماه تا  کاری خود قرار دهد. با  را در اولویت 
اعضای  و  رییس  سر  بر  است. جدال ها  نداده  تشکیل جلسه  یادشده 
که  کنون وقت آن رسیده  کمیسیون شده است. ا کار  آن سبب تاخیر در 
کمیسیون اصالح نظام  کار مجلس،  حکومت به جای فرمان برای تمدید 
کمیسیون می تواند بستر های مناسبی برای  کند. این  انتخاباتی را فعال 
کند. ارگ  کمیسیون انتخابات و انتخابات پارلمانی فراهم  شکل گیری 
کمیسیون فعلی انتخابات خواسته  ریاست جمهوری در تازه ترین مورد از 
به رویداد های  با توجه  اما  کند.  کار  انتخابات مجلس  تقویم  تا روی 
با  انتخابات  کمیسیون  سوی  از  اقدامی  هر   1393 سال  در  انتخاباتی 
که  بود  خواهد  بهتر  بنابراین  شد.  خواهد  همراه  جدی  مخالفت های 
به جای تمرکز روی موضو عات غیراساسی، به مفاد تفاهم نامه سیاسی 
و اولویت های جدی برای انتخابات توجه شود. توزیع تذکره های برقی 
کنون برای آغاز آن تعلل شده است. این  که ا نیز از دیگر مواردی است 
کمک کننده بی میل شوند و از  امر سبب می شود تا از یک سو نهاد های 

طرف دیگر فرصت های زمانی از دست رود.
کاری مجلس  3- رایزنی های اخیر رییس جمهور غنی برای تمدید دوره 
ظاهرا از حمایت رییس اجرایی برخوردار نمی باشد. در تازه ترین مورد، 
گفته است: »پار لمان نیاز به تمدید  کتر عبداهلل به صراحت  مشاور دا
از  اجرایی  ریاست  می کرد.«  برگزار  انتخابات  باید  حکومت  ندارد؛ 
کتر عبداهلل در رویارویی ارگ و  فضای مجلس با خبر است. ظاهرا دا
کنون به نقطه اختالفی  گرفته است. این امر ا مجلس، طرف مجلس را 
که تاریخ  میان ارگ و ریاست اجرایی تبدیل شده است. به نظر می رسد 
کاری مجلس به یک دردسر جدی برای حکومت بدل خواهد  ختم 
که امروز مجلس و ارگ برای ادامه و یا عدم ادامه  شد. حاال دیده شود 

کار چه فیصله می کنند.

سیدروحاهللرضوانی
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پایان قانون

که شماری از آنان عالقه ای به شامل شدن در طرح آمایش 
و یا ساماندهی مهاجران افغان در ایران ندارند و کارت های 
اقامت پیشین )کارت سبز( خود را به دولت آن کشور تحویل 

نمی دهند.
این تعداد از مهاجران نگران اند که با تحویل کارت های سبز، 
حمایت کمیساریاي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان را 

از دست بدهند.
در  افغانستان  کنسولگری  سرپرست  خالقیار،  عبداالحد  اما 
نشدن در طرح آمایش  خراسان رضوی می گوید که شامل 
و یا تحویل ندادن کارت های سبز ممکن است در آینده بر 
خالف تصور مهاجران، به ضررشان ختم شود و آنان پس از 
اتمام طرح آمایش و ساماندهی مهاجران، یک مهاجر قانونی 

به حساب نیایند.
وی می گوید که نگرانی مهاجرانی که کارت های سبز خود 
را تحویل نمی دهند بی مورد است و به عنوان نماینده سیاسی 
کشور در شرق ایران اطمینان می دهد که شامل شدن در طرح 

آمایش به نفع افغان های مهاجر است.
وی می گوید کسانی که شامل طرح ساماندهی مهاجران افغان 
ملل  سازمان  عالی  نیز حمایت کمیساری  می شوند  ایران  در 
متحد در امور پناهندگان را با خود دارند و نگرانی این افراد 

نگرانی درستی نیست.
می آورند،  به دست  اقامت  ویزای  کسانی که  گفت  خالقیار 
هم اکنون در ایران می توانند نسبت به کسانی که کارت سبز 
ایران  جای  همه  کنند،  زندگی  راحت تر  دارند،  دست  در 

رفت وآمد داشته باشند و حتا جواز رانندگی دریافت کنند.
پیشینه مهاجرت افغان ها به ایران

با آغاز جنگ های سخت به ویژه پس از کودتای 7 ثور، شمار 
زیادی از مردم افغانستان به کشورهای پاکستان و ایران مهاجر 
شدند، در ایران پس از پیام آیت اهلل خمینی رهبر انقالب آن 
کشور در مورد پذیرایی از مهاجران افغان، دولت وقت ایران 
بدون  افغان ها  و  گشود  افغان ها  روی  به  او  فرمان  به  را  مرز 
مرز  از  عموما  و  ویزا  و  گذرنامه  ارایه  یا  و  وجه  پرداخت 

اسالم قلعه - دوغارون به ایران وارد شدند.
مناطق  شدند.  سرازیر  خراسان  والیت  به  این جمعیت  بیشتر 
افغان های  از  مملو  مشهد  شهر  و  حیدریه  تربت  جام،  تربت 
والیت های  سایر  به  تدریج  به  آن ها  از  تعدادی  شد.  مهاجر 

دیگر ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان و قم رفتند.
به  کشور  آن  به  مهاجرت  از  پس  ایران  در  افغان  مهاجران 
کارهای شخصی مشغول شدند؛ کار در ساختمان ها، پرورش 
حیوانات و بخش زراعت عمده ترین محل کسب درآمد آنان 
به وخامت  رو  افغان ها گاهی  اقتصادی  است. وضعیت  بوده 

گرایید و گاهی نیز وضعیت بهتری داشت.
دولت ایران بر اساس قوانین آن کشور اجازه کارهای رسمی 
به مهاجران را نداد اما به افغان های مرتبط با مجاهدین برای 
ایجاد دفاتر سیاسی از جمله دفتر جمعیت اسالمی افغانستان، 
حزب  سیاسی  دفتر  افغانستان،  اسالمی  حزب  سیاسی  دفتر 
نهاد کوچک دیگر اجازه  افغانستان و چند  وحدت اسالمی 

داد تا به فعالیت های سیاسی بپردازند. 
ایران  بازسازی  و  نوسازی  در  مهاجران  سهم  میان  این  در 
همواره گسترده بود، تا جایی که محمد کاظم کاظمی، در 
نشان  بناها  »به سنگ سنگ  »بازگشت« نوشت  شعر معروف 
دست من است.« هر چند شماری هم دست به خالف کاری از 
جمله قاچاق مواد مخدر زدند. هرگونه عملکرد منفی افغا ن ها 
به شدت در ایران منتشر می شد و چهره منفی را از افغان ها در 

این کشور ترسیم می کرد.
هر چند حضور کارگران و مهاجرین افغان در ایران، همواره 
موجب نارضایتی کارگران ایرانی بوده و بارها آن ها خواهان 
برخورد جدی دولت با معضل بی کاری شدند، اما دولت و 
افغان  مهاجرین  حضور  از  ایران  در  خصوصی  شرکت های 
یکی  پیش  سال  یک  که  جایی  تا  بردند  را  استفاده  نهایت 
از روزنامه های ایران با اعتراف به این واقعیت تحت عنوان 
مورد  را  موضوع  این  نشان«  و  بی نام  اما  ایران،  »سازندگان 

ارزیابی قرار داد.

عضو  عبده  محمد  این حال،  با 
مجلس  قضایی  و  عدلی  کمیسیون 
این  که  می گوید  نمایندگان 
دوم  پاراگراف  براساس  مجلس 
به  اساسی  قانون  هشتاد و سوم  ماده 
می دهد.  ادامه  هم چنان  خود  کار 
مجلس  عضو  این  به گفته ی 
انتخابات  زمانی که  تا  نمایندگان، 
به کار  برگزار نشود، آنان  پارلمانی 
خود ادامه خواهند داد. محمد عبده 
گفت: »دوام کار به معنای این است 
قانون  که تمامی صالحیت هایی که 
افغانستان  ولسی جرگه  به  اساسی 
با همان صالحیت ها  تصریح کرده، 
مردم،  از  نمایندگی  از  عبارت  که 
اجرای  هم چنان  و  قانون گذاری 
کار  است  نظارتی  صالحیت های 

خود را دوام می دهد.«
استاد  ستانکزی،  نصراهلل  اما، 
سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده 
دانشگاه کابل، می گوید که براساس 
مجلس  کاری  دوره  اساسی  قانون 
نمایندگان بعد از اول سرطان به پایان 
مجلس  این  کار  ادامه ی  و  می رسد 
وجهه قانونی ندارد. آقای ستانکزی 
قانونی  و  نگاه حقوقی  از  که  گفت 
هیچ گونه راه حلی برای ادامه ی کار 
مجلس نمایندگان پیش بینی نشده و 
براساس  می تواند  تنها  مجلس  این 
ادامه  کار خود  به  سیاسی  مصلحت 
»متاسفانه  گفت:  ستانکزی  بدهد. 
هیچ گونه  مورد  این  در  قانون 
نه  حقوقی  نظر  از  ندارد.  صراحت 
اول  از  ولسی جرگه  کار  تداوم  تنها 
شورای  از  بلکه  پنجم  سال  سرطان 
قانون  با  تضاد  در  متاسفانه  ملی 
اساسی واقع می شود. بنا هر راه حلی 
است  ممکن  آید،  به دست  که 
صورتی  در  باشد.  سیاسی  راه حل 
بدهد،  ادامه  را  کارش  پارلمان  که 
در آن صورت با تمام صالحیت ها و 

وظایف به کارش ادامه بدهد.«
مجلس  اعضای  از  برخی  هرچند 
مقصر  را  حکومت  نمایندگان 
سرنوشت  در  مشکل  بروز  اصلی 
نصراهلل  اما  می دانند،  مجلس  این 
این  خود  که  می گوید  ستانکزی 
تقصیر  مساله  این  در  نیز  مجلس 
که  گفت  ستانکزی  آقای  دارد. 
باالی  باید  نمایندگان  مجلس 
حکومت و کمیسیون انتخابات فشار 
دوره  پایان  از  قبل  تا  می کرد  وارد 
قانونی مجلس نمایندگان، انتخابات 

پارلمانی را برگزار می کردند.

شنبه 30 جوزا 1394      5سال نهم    شماره مسلسل 2157

است که برای مهاجرانی که کسب و کار منظم و پر درآمدی 
در ایران ندارند، سنگین و کمرشکن است.

مهاجران می توانند یک کارگر ساختمانی نباشند
سرپرست کنسولگری افغانستان در مشهد هم چنان می گوید 
که ایران طرح تازه ای را روی دست گرفته است که بر اساس 
جواز  کار،  کارت  گرفتن  با  می توانند  افغان  مهاجران  آن 

رسمی فعالیت در ایران را کسب  کنند.
بیاورند،  به دست  را  کارت  این  که  مهاجرانی  وی،  به گفته 
می توانند که به فرصت های شغلی غیر از کار ساختمانی نیز 
افغان های  که  می گوید  خالقیار  آقای  کنند.  پیدا  دسترسی 
یک  کارمند  می توانند  کار  مجوز  گرفتن  از  پس  مهاجر 
شرکت تجارتی باشند و یا به گونه مثال در مناطق مهم ایران 
شغلی  فرصت های  کل  در  و  باشند  داشته  رستورانت  یک 

بهتری را برای خود ایجاد کنند.
بسیاری  که  ایران گفت  در  افغانستان  دولت  نماینده  این  اما 
از افغان ها به دلیل هزینه سنگینی که باید برای گرفتن مجوز 
برنامه خودداری  این  کار پرداخت کنند، از شامل شدن در 

می کنند.
جنرال کنسول ایران در مشهد گفت هزینه ای که هر مهاجر 
برای گرفتن مجوز کار در ایران باید پرداخت کند، دومیلیون 
امریکایی  دالر   84 معادل  ایرانی  ریال  هزار  هشت صد  و 
است که پرداخت این هزینه، شامل کارگران ساختمانی نیز 

می شود.
برخورد ایرانی ها با افغان ها تغییر کرده است

عبداالحد خالقیار، سرپرست کنسولگری کشور در خراسان 
رضوی در مورد تغییر رفتار اجتماعی مردم و دولت ایران با 
افغان ها  به  نسبت  دیدگاه شان  ایرانی ها  که  می گوید  افغان ها 
تغییر کرده و رفتار اجتماعی آنان با مهاجران بهتر از قبل شده 

است.
تازگی  به  خامنه ای  آیت اهلل  ایران  رهبر  که  می گوید  وی 
آن  مکاتب  به  نوجوانانی  و  کودکان  شدن  شامل  خواستار 
قانونی  مدارک  فاقد  خانواده های شان  که  است  شده  کشور 

اقامت در ایران هستند.
به گفته خالقیار، برخورد با مهاجران افغان در اداره های دولتی 
مهاجران  با  ایران  عادی  شهروندان  رفتار  و  کرده  تغییر  نیز 

افغان هم متفاوت از قبل شده است.
بنا بر آمار ارایه شده از سوی کنسولگری افغانستان در مشهد، 
هم اکنون نزدیک به سه صد هزار مهاجر افغان تنها در والیت 
هزار  زندگی می کنند که صدوپنجاه  ایران  خراسان رضوی 
تن آنان قانونی و متباقی فاقد مدارک اقامتی در این والیت 

هستند.
تن  هزار  شصت  میان  این  از  که  می دهد  نشان  آمار  این 
دانش آموز و 2700 تن دیگر دانشجویانی هستند که در آن 

کشور به ادامه تحصیل می پردازند.
شامل نشدن در طرح آمایش، به ضرر مهاجران 

است
می دهد  نشان  ایران  در  افغان  مهاجران  از  شماری  با  گفتگو 

8صبح، مشهد: در پی ناامنی  و جنگ طوالنی در افغانستان، 
جمله،  از  کردند.  مهاجرت  کشور  از  زیادی  افغان های 
فرهنگ  زبان،  جایی که  رفتند،  ایران  به  بسیاری  افغان های 
از  افغان  مهاجران  بیشتر  دارد.  افغانستان  با  مشترک  دین  و 
افغان  مجاهدین  میان  سخت  جنگ های  آغاز  با   ۱۳۵7 سال 
پناه  ایران  جمله  از  مختلف  کشورهای  به  سابق،  شوروی  و 

بردند.
در  مدرک  فاقد  و  مدرک  دارای  مهاجر  میلیون   2 از  بیش 
مشهد  در  افغانستان  کنسولگری  می کنند.  زندگی  ایران 
صدوپنجاه  به  نزدیک  اکنون  هم  میان  این  از  که  می گوید 
مدارک  فاقد  مهاجر  هزار  و صدوپنجاه  قانونی  مهاجر  هزار 
هرات  با  مرز  در  ایران  رضوی  خراسان  والیت  در  اقامت 

زندگی می کنند.
با ایجاد طرح ساماندهی مهاجران افغان در ایران، آن کشور 
با  را  قانونی  مدارک  دارای  مهاجران  که  می کند  تالش 
مهاجران بدون مجوز، تفکیک کند و برای مهاجران قانونی 
تحصیل،  اقامت،  چون  خدماتی  هزینه،  پرداخت  ازای  در 

مدارک رانندگی و کار ارایه دهد.
در  افغانستان  کنسولگری  سرپرست  خالقیار،  عبداالحد  اما 
مشهد ایران در گفتگویی ویژه با روزنامه 8صبح، گفته است 
و  کار  اقامت،  برای  افغان  مهاجران  پرداختی  هزینه های  که 
ایران سنگین است و مهاجران توانایی پرداخت  تحصیل در 
آن را ندارند. آقای خالقیار می گوید که در زمینه کاهش این 
هزینه  ها با دولت آن کشور رایزنی هایی صورت گرفته است.

سال  طی  افغان،  مهاجران  وضعیت  ساماندهی  برای  ایران 
گذشته برنامه های مشخصی را روی دست گرفته که بر اساس 
آن برای مهاجران قانونی، مجوز زندگی، کار و تحصیل در 
آن کشور فراهم می شود. طرح آمایش یا ساماندهی مهاجران 
افغان یکی از این طرح هاست که هم اکنون مرحله دهم آن 

در ایران در حال اجرا است.
افغانستان در والیت خراسان رضوی  سرپرست کنسولگری 
ساماندهی  برای  که  آمایش  طرح  که  است  گفته  ایران 
پناهندگان از سوی دولت ایران روی دست گرفته شده است، 
جدیدا به بخش خصوصی واگذار شده و از لحاظ اقتصادی 

مشکالتی را برای مهاجرین به بار آورده است.
مختلف  گروه   ۱4 از  ایران  افغان،  دیپلومات  این  به گفته 
تکس های متفاوتی دریافت می کند که برخی از این گروه ها، 
بهره مند  تکس  پرداخت  معافیت  از  در صد  صد  تا  پنجاه  از 
هستند، از جمله افراد سالمند باالی 60 سال و کسانی که در 

حوزه های علمیه تحصیل می کنند.
افغانستان در خراسان رضوی ایران گفت که هر  سرکنسول 
افغان پس از شامل شدن در طرح آمایش، یک مهاجر قانونی 
میلیون  یک ونیم  سال  هر  باید  مهاجر  اما  می شود،  محسوب 
خصوصی  بخش  به  امریکایی  دالر   46 معادل  ایرانی،  ریال 

برای اقامت خود در ایران پرداخت کند.
این  با  نفری   ۱0 خانواده  یک  که  می گوید  خالقیار  آقای 
امریکایی  دالر   460 پرداخت  به  مکلف  سال  هر  در  حساب 

هزینه  اقامت و کار برای مهاجران
 در ایران کاهش یابد

جنرال کنسول افغانستان در مشهد:
ادامه از صفحه 2
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در پی دارد.
و  طرح  طریق  از  باید  نخست  معضل،  این  رفع  برای 
که  کنیم  حاصل  اطمینان  معقول،  پالیسی های  تطبیق 
واضح  به صورت  حرفه ای  و  کوچک  معدن کاران 
رسمی   معدن کاری  سکتور  جنب  در  را  خود  مفاد 
شامل  راهکار  این  شک  بدون  ببینند.  قاعده پذیر  و 
شبکه های مافیایی منفعت و گروه های خاص منفعت که 
استخراج منرال های با ارزش را در لفافه جوامع محلی 
و یا قبایل خاص در کنترول دارند نخواهد شد. حساب 
این ها از معدن کاران واقعی کوچک و حرفه ای به کلی 
تشخیص  در  را  این گروه ها وضعیت  ولی  است،  جدا 
الزم  بنا  ساخته اند.  پیچیده تر  بسیار  واقعی  معدن کاران 
در  کوچک  و  حرفه ای  معدن کاری  وضعیت  تا  است 
افغانستان به صورت سیستماتیک مورد مطالعه جدی و 
در کجا  و  بدانیم که کی  هم  تا  داده شود  قرار  عمیق 
فعالیت های معدن کاری حرفه ای و کوچک  مصروف 
آن  چگونگی  و  فعالیت ها  این  گستره  از  هم  و  است 
آگاه شویم. الزم است تا مشخصات گردانندگان این 
این ها  آیا  که  دریابیم  واضح  به صورت  را  فعالیت ها 
اعضای گروه ها و یا خانواده های فقیری هستند که در 
پی ایجاد شغل و معیشت برآمده اند؛ آیا فعالیت این ها 
دایمی  و یا نیمه وقت است؛ و یا این که این ها گروه های 
با  که  هستند  منفعت  ویژه  گروه های  یا  و  جنایتکار 
یا جنایی در پی تاراج منابع ملی  انگیزه های سیاسی و 
برای تامین منافع کوچک شان هستند، و به همین ترتیب 
سوال های زیادی است که می تواند نهادهای مسوول را 
برای طرح و تطبیق پالیسی مناسب در این راستا کمک 

کند. 
اگرچه معدن کاری حرفه ای از نظر تعریف خود به طور 
ساده همان فعالیت های غیرقانونی و یا خود سر است که 
توسط افراد و یا گروه افراد بدون مجوز رسمی  انجام 
می یابد، اما درس های آموخته شده از کشورهای دیگر 
نشان می دهد که در بسیاری موارد، غیرقانونی بودن در 
حقیقت بازتابی منطقی از بی ثباتی سیاسی در آن کشور 
می باشد که اسباب ایجاد نهادهای ضعیف، قوانین مبهم، 
نا مناسب بودن میکانیزم های اعمال قانون، حکومتداری 

ضعیف و رکود اقتصادی را به وجود آورده است. 
این  می توانیم  چگونه  که  است  این  اساسی  چالش 
برای  را  مشوق هایی  و  کنیم  دگرگون  را  سازه ها 
معدنکاران حرفه ای واقعی و کوچک فراهم آوریم تا 
معدن کاری حرفه ای تنظیم شده و رسمی  در این صنایع 
برای  عواید  و  اشتغال  ایجاد  باعث  و  گردد  تشویق 
معدن کاری  گونه  این  شود.  حکومت  و  معدن کاران 
برای  را  واقعی  بستری  بالقوه  به صورت  می تواند 
متوسط  و  کوچک  معدن کاری  سکتور  شکل گیری 
نیرومند در کشور فراهم آورد. در این میان، دو مساله 

کلیدی باید پاسخ های واضح خود را بیابد:
الف. مساله حق قانونی معدن کاری؛ 

محصوالت  برای  قناعت بخش  بازاریابی  ترتیبات  ب. 
منرالی.

ایجاد سیستم بازاریابی خصوصی مبتنی بر مشوق ها که 
توسط  را  منرال ها  صادرات  و  غیرقانونی  تولید  بتواند 
معدنکاران حرفه ای و کوچک و یا گروه های جنایتکار 
قاچاقبرکاهش بخشد، یکی از خالهای جدی در پالیسی 

است که باید بر اساس اولویت به آن رسیدگی صورت 
پروسیجرها  راهکار ساده سازی  گیرد. در کوتاه مدت، 
برای معدن کاران حرفه ای به منظور سهولت در به دست 
آوردن جواز قابل تبادله معدن کاری حرفه ای و یا دادن 
زمین  معمولی  بهای  اجاره  بدل  در  معدن کاری  حق 
معدن کاری  متشبث  هر  که  سانی  همان  به  دولتی- 
دست  روی  باید  آورد-  دست  به  را  آن  می تواند 
قاچاق،  از  برای جلوگیری  باید  گرفته شود. حکومت 
برای سکتور  ترتیبات خریداری محصوالت منرالی را 
قانونی  بین المللی  بازار  آزاد  قیمت های  به  خصوصی 
سازد و همزمان با آن سرمایه گذاری ها در صنایع محلی 

پروسس منرال ها و تجارت آن ها را تشویق کند.
پالیسی  اساسی  خطوط  ایجاد  که  است  تاکید  به  الزم 
چهارچوب های  و  پاسخده؛  و  مناسب  همه شمول، 
حقوقی، مالیاتی و تنظیم کننده از پیش شرط های حتمی  
و  معدن کاری حرفه ای  در  این هدف  به  رسیدن  برای 
کوچک می باشد. واضح است که بر اساس ویژگی های 
سکتور معدن کاری حرفه ای در افغانستان، اولویت های 
بازتاب دهنده  که  گردد  معین  باید  واقع بینانه ای 
واقعیت های کشور ما باشد. باید از هرگونه کاپی کردن 
پالیسی هایی که ممکن در جاهای دیگر کارآیی داشته 

بوده باشد، ولی در این جا ناکارآ باشد، اجتناب شود. 
اساس  بر  باید  فرعی  سکتور  این  برای  اولویت ها 
منابع  تنظیم کننده  و  مدیریت کننده  نهاد  در  پالیسی ها 
مربوطه  شرکای  و  پترولیم  و  معادن  وزارت  معدنی - 
قانونیت،  دیگر،  بار  یک  گردد.  دسته بندی  آن - 
شفافیت و حسابدهی به عامه مردم در این سکتور فرعی 
از اساسی ترین مشخصه هایی است که ما را قادر خواهد 
قادر شویم  این سکتور فرعی،  با شکل دهی  تا  ساخت 
بازار عادالنه و آزادی را نیز برای محصوالت آن فراهم 
آوریم و زمینه های مشارکت غیرتبعیضی را برای همه 
شهروندان کشور در دسترسی به منابع محدود طبیعی از 

طریق تشویق این فعالیت ها مساعد کنیم. 
6. نگرانی های محیط زیستی

منبع طبیعی دیگر محدود  به سان هر  منرالی  داشته های 
نظر  در  با  مسووالنه  و  پایدار  به صورت  باید  و  است 
مورد  آینده  نسل های  و  امروز  نسل  منافع  داشت 

بهره برداری قرار گیرد.
با وجود نگرانی های مشروع محیط زیستی و اجتماعی 
در رابطه به صنایع استخراجی در کلیه کشورهای روبه 
به صورت  طبیعی  منابع  از  بهره برداری  اگر  انکشاف، 
کارا بر مبنای اصل رعایت بهترین شیوه های قابل قبول 
با  مقایسه  در  گردد،  مدیریت  معدن کاری  در  جهانی 
مسایل دیگر محیط زیستی در سطح ملی و بین المللی- 
اقلیم –  تغییر  و  صحراگرایی  جنگلالت،  قطع  مانند 
استخراج  ناشی  سوء  ممکنه  اثرات  و  منفی  تاثیرات 
و  تشخیص  قابل  موضعی،  عموم  به صورت  منرال ها 
تکنالوژی  و  دانش  خوشبختانه  که  می باشد،  معین 
مناسب برای رسیدگی به این اثرات اجتماعی – محیط 
همگان  دسترس  در  و  موجود  آن  پیامدهای  و  زیستی 

قرار دارد. 
ادامه دارد

و  رسمی،  کوچک  معدن کاری  کنونی،  شرایط  در 
یا مربوط به گروه های  یا خانوادگی است و  حرفه ای، 
حکومت  که  این  علت  به  می باشد.  منفعت  خاص 
بر  موثر  به صورت  را  مقررات  و  قواعد  نمی تواند 
فرعی  سکتور  این  کند،  تطبیق  آن ها  فعالیت های 
برابر  در  چالش  جدی ترین  به  کشور  در  معدن کاری 
انکشاف پایدار و معقول صنایع استخراجی در افغانستان 

مبدل شده است. 
با  معدن کاری  شیوه  به  باارزش  منرال های  استخراج 
مقیاس کوچک و حرفه ای در افغانستان بومی  و فراگیر 
ساحات  از  بعضی  در  که  است  نو  پدیده ای  و  نیست، 
مرزی  والیات  و  مناطق  در  به ویژه  کشور،  جغرافیایی 
مناطق  داخل  به  غیر قانونی  گذرگاه های  دارای  که 
پاکستان هستند، در دهه های اخیر مروج گردیده است. 
سرحدی  والیات  در  عمده  به صورت  فعالیت ها  این 
جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق، شرق و شمال شرق 

کشور متمرکز است. 
اگر این نوع معدنکاری ها به زودی از طریق انفاذ قانون 
تنظیم  و  رسمی سازی  برای  دولتی  قدرت  اعمال  و 
نشود،  آورده  کنترول  تحت  معدن کاری  عملیات های 
حرفه ای  و  کوچک  معدن کاری های  است  ممکن 
پیدا  توجهی  قابل  رشد  آینده  سال های  غیررسمی  در 
کند، و به صورت بالقوه به هسته ای از ستیزه های دایمی  
گردد.  مبدل  کشور  در  معدنی  منابع  به  دستیابی  برای 
وارد  دیگر  بار  را یک  می تواند کشور  چنین وضعیتی 
دوره جدیدی از ستیزه و جنگ گرداند. درس هایی از 
بسیاری کشورها در جهان نشان می دهد که با وجودی 
اشتغال های  ایجاد  باعث  معدن کاری ها  نوع  این  که 
بی کیفیت در مناطق روستایی می گردد، اما به صورت 
عموم، بیشتر باعث ایجاد چالش ها در برابر قانون و نظم 
اجتماعی، تضعیف مصونیت اجتماعی و کاری، ایجاد 
خطرات برای صحت مردم، ویرانی های محیط زیستی، 
حیف و میل منابع محدود و از دست دادن عواید مورد 

نیاز حکومت می گردد.
دیگر،  انکشاف  به  رو  کشورهای  از  بسیاری  مانند 
به  بیشتر  افغانستان  در  حرفه ای  معدنکاری های 
حجم  ولی  باال  ارزش  که  منرال هایی  از  بهره برداری 
کم دارند معطوف می باشد، مانند طال، الجورد، زمرد، 
از  که  رنگه  قیمتی  سنگ های  دیگر  انواع  و  یاقوت 
می آید،  به دست  کشور  شرقی  و  شمال شرقی  مناطق 
باال،  درجه  کیفیت  با  کرومیت  سنگ های  هم چنان  و 
تالک و برخی از رخام های با ارزش باال که از مناطق 
به  و جنوب غربی کشور  شرقی، جنوب شرقی، جنوبی 
دست می آید. این سنگ ها به صورت عمده به پاکستان 
قاچاق می شود، و در شهرهای الهور، پشاور و کراچی 
بسیار  تکنالوژی  با  مجهز  کارخانه هایی  در  کشور  آن 
پروسس  مورد  شدید  فزیکی  کار  به  متکی  و  پایین 
بعد  سنگ ها  همان  موارد  بعضی  در  و  می گیرد،  قرار 
صادر  افغانسان  به  دوباره  افزوده  ارزش  با  پروسس  از 

می شود. 
داشتن  بدون  که  حرفه ای  معدن کاری  معمول،  به طور 
دادن  از  فرار  برای  می کند،  رسمی  فعالیت  مجوز 
مالیات و به دست آوردن پول بیشتر، همزمان در قاچاق 
فاسد  باعث  نوبه خود  به  که  می باشد،  دخیل  نیز  منابع 
کارکنان  از  بعضی  و  دولتی  نوپای  نهادهای  ساختن 
آن ها می گردد. این روند باعث تضعیف قدرت دولتی 
می گردد و تهدیدات درازمدتی را به امنیت ملی کشور 

در  که  کومور  جزایر  مجمع 
دارد،  موقعیت  افریقا  جنوب شرقی 
به عنوان یکی از بدترین کشور جهان 
آنقدر  کشور  این  در  شد.  شناخته 
که  کند  می  بیداد  تنگدستی  و  فقر 
وقتی طفل به دنیا می آید و مادرش 
برای طفل می گوید که در کومور 
به جهان آمده، طفل برای سه سال به 
حالت کما می رود. بعد از سه سال 
باز  را  چشمش  دوباره  طفل  وقتی 
می کند و می بیند که پدر و مادرش 
باهم ارتباط دارند، دوباره برای پنج 
سال به حالت کما می رود. وقتی در 
هشت سالگی طفل دوباره چشم به 
جهان می گشاید، پدرومادر این بار 
احتیاط می کنند و به طفل می گویند 
که او در سویس به دنیا آمده و از 
گرسنگی و فقر اصال خبری نیست. 
در ضمن پدر و مادر در مقابل طفل 
طوری رفتار می کنند انگار هم دیگر 
برای  طفل  بار  این  نمی شناسند.  را 
مدت طوالنی تر هشیار باقی می ماند. 
ملل،  سازمان  گزارش های  طبق 
اطفال جزایر کومور وقتی در هشت 
و  می شوند  بیرون  خانه  از  سالگی 
باز  نیستند،  سویس  در  که  می بینند 
از آنجا  اما  به حالت کما می روند. 
به شنیدن  بار کم کم  این  که طفل 
دو  فقط  می کند،  عادت  حقیقت 
با  هرچند  می ماند.  کما  در  ماه 
کما  به  زمان  طفل،  شدن  بزرگ 
این  اما  می شود؛  کوتاه تر  رفتن 
سند روم تا آخر عمر در شهروندان 
این  می ماند.  باقی  کومور  جزایر 
شهروندان  تا  گردیده  باعث  مرض 
رشد  ذهنی  لحاظ  از  کومور 
رفتار  در  و  باشند  نداشته  کافی 
برخورد  بی حوصلگی  با  اجتماعی 
بس  از  کومور  شهروندان  کنند. 
به  »سالم«  به جای  بی حوصله اند، 
می گویند.  »پدر لعنت«  هم دیگر 
کوموریان  که  معتقدند  دانشمندان 
به خاطر اشتباه تاریخی بشر به وجود 
که  است  مجبور  بشر  و  آمده اند 
در  را  جزیره  این  ساکنین  وجود 
روابط  در  و  کنند  تحمل  جهان 
روزمره با آنان با احتیاط رفتار کنند. 

جزایر کومور
 بدترین کشور جهان

دای چوپانی

 داوودشاه صبا
 قسمت چهارم

دیدگاهی برای ساختن 
صنایع استخراجی در 

افغانستان
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در  خود  ديدار  دومين  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تيم 
ملی  تيم  مقابل  جهانی،  جام  مقدماتی  گروهی  مرحله 

کمبوديا به پيروزی يک بر صفر رسيد.
در اين بازی که در ورزشگاه المپيک فنومپن، به ميزبانی 
با تک  افغانستان  تيم ملی فوتبال  کمبوديا برگزار شد، 
گول دقيقه 86 مصطفی زازی، موفق به پيروزی شد تا 
چانس خود را برای صعود به مرحله بعدی بازی ها زنده 

نگه دارد.
ديدار  اين  در  ملی  تيم  بازی  نحوه  به  اين که  از  قبل 
اول  مرحله  در  که  است  تذکر  به  الزم  شود،  پرداخته 
تيم   40 آسيا،  قاره  در  جهانی  جام  مقدماتی  گروهی 
حضور دارند که در هشت گروه پنج تيمی  به صورت 

رفت و برگشت باهم بازی می کنند.
تيم های اول اين گروه به مرحله دوم گروهی راه پيدا 
از ميان  نيز  امتيازی  به لحاظ  برتر  تيم  می کنند و چهار 
تيم های دوم راهی آن مرحله می شوند تا 12 تيم حاضر 

در آن مرحله تکميل شود.
در ضمن اين 12 تيم به صورت مستقيم، جواز حضور 
را   2019 سال  در  آسيا  ملت های  جام  رقابت های  در 
می تواند  خوبی  به  مساله  اين  و  می آورد  به دست  نيز 
مرحله  اين  در  تيم ها  امتيازگيری  اهميت  نشان دهنده 

باشد.
ميان  در  بتواند  که  اميد  اين  با  نيز  افغانستان  ملی  تيم 
را شروع  بگيرد، کار خود  بعدی جای  مرحله  تيم   12
زنده  را  اميد  اين  کمبوديا،  بر  پيروزی  و  است  کرده 

قهرمانی شهرداری در بسکتبال »دوستی« 

افغان کلپ قهرمان فوتبال بانوان کابل

شهرداری فاتح مسابقات بسکتبال جام دوستی پوليس با مردم شد.
در چهارمين دور رقابتهای بسکتبال جام ايجاد رابطه و دوستی ميان پوليس 
تيم شهرداری در بازی نهايی موفق شد با نتيجه 64 به 54 جام قهرمانی را 
به مقام  تيم حسن زی  اين رقابت های چهارجانبه  پايان  ببرد. در  باالی سر 

سوم نايل شد و تيم غالم محمد غبار چهارم شد.
ورزشی  مسابقات  برگزاری  از  هدف  رقابت ها  اين  برگزاری  مسوولين 

مشترک را ايجاد يک رابطه خوب ميان پوليس و مردم عنوان کرده اند.

تورنمنت اختصاصی فوتبال تيم های برتر فوتبال کابل از يک هفته قبل ميان 
هشت تيم آغاز شد، با قهرمانی تيم افغان کلپ به پايان رسيد.

در ديدار پاياين مسابقات، تيم فوتبال افغان کلپ موفق شد که با نتيجه سه 
بر صفر از سد عدالت بگذرد. 

تيم آريا هم با کسب نتيجه مشابه مقابل سنگر به مقام سوم رقابت ها دست 
پيدا کرد. 

زده  گول   7 با  کلپ  افغان  تيم  از  عزيزی  مدينه  مسابقات  اين  پايان  در 
بهترين  به عنوان  عدالت  تيم  از  مخلص  معصومه  گول،  خانم  به عنوان 
بازيکن، سعيده از تيم آسمايی به عنوان بهترين دروازه بان و تيم آسمايی 

به عنوان تيم اخالق انتخاب شدند.
تيمی  با يک ديگر  تيم حاضر در دو گروه چهار  مسابقات هشت  اين  در 
به رقابت پرداختند و در پايان تيم های افغان کلپ، عدالت، سنگر و آريا 

راهی مرحله نيمه نهايی شدند.

نگه داشت و تيم ملی، فانوس به دست، در پی صعود به 
مرحله بعدی رقابت ها می باشد. می توان اين برد را در 

چند حالت به بررسی گرفت.
را  قبولی  قابل  نمايش  فوتبالی،  لحاظ  به  ملی  تيم  1ـ 
برابر تيم 187 رده بندی فيفا، انجام داد. تسلط کامل و 
درصدی باالی مالکيت توپ )بين60 الی 70 درصد(، 
کرنرهای پياپی )7 ضربه کرنر( و حمالت متعدد روی 
دروازه تيم کامبوديا، نشان از برتری تيم ملی در برابر 

کمبوديا داشت.
عده ای البته به اين مساله اشاره می کنند که کمبوديا تيم 
ضعيفی بوده است، اما همين مساله که به مرحله گروهی 
احترامی  است،  قابل  تيم  نشان می دهد  بازی ها رسيده، 
ولو اين که ضعيف ترين تيم گروه »E« )سوريه، جاپان، 

سنگاپور، افغانستان و کمبوديا( باشد.
2ـ خالی سرعت در نزد بازيکنان تيم ملی مشهود بود. 
بازيکنان کمبوديا  نيمه، هرگاه که  دو  هر  در  ملی  تيم 
ما  دروازه  سمت  به  را  توپ  خود،  باالی  سرعت  با 
می آوردند، دچار مشکل می شد و حتا در يک صحنه 
به دليل همين سرعت باال و کند بودن بازيکنان تيم ملی 
ما، توپ تا پايه دروازه هم رسيد )دقيقه 78( و در اين 
وارد  توپ  بود که  يار  افغانستان  با  تنها چانس  صحنه، 

دروازه نشد.
ملی پوشان کشور به خصوص در خط دفاعی، با نقيصه 
مساله  اين  که  هستند  مواجه  بودن  کند  نام  به  بزرگی 
به خصوص در دو بازيکن ميانی خط دفاع )جالل الدين 

شريعت يار و داوود ضميری( بيشتر به چشم می آيد.
به آن سطح الزم  در ضمن خط دفاعی تيم ملی هنوز 
به  است؛  نرسيده  با يک ديگر  و هماهنگی  آمادگی  از 
به  ديدار  اين  در  فاحش  اشتباهات  برخی  علت  همين 

خوبی قابل مشاهده بود.
3ـ بازيکن بازی ساز نداريم. مهم ترين مساله و يکی از 
اساسی ترين نقاط زمين در يک تيم فوتبال، خط ميانی 
آن تيم می باشد، خط ميانی )هافبک ها( نبض بازی را 
در اختيار می گيرد. در فوتبال مدرن جهان، بازيکنانی با 
بزرگ  تيم های  در  باال  بازی سازی  و  فنی  ويژگی های 
می توانند  راحتی  به  که  می کنند  وظيفه  ايفای  جهان 

موجبات برتری يک تيم را فراهم بياورند.
بازی ساز  يک  فقدان  افغانستان  فوتبال  ملی  تيم  در 
)PLAY MAKER( به خوبی مشهود است. در ميانه 
ميدان افغانستان، چهره هايی نظير شبير يوسفی، مصطفی 
بازی سازی  امر  در  کم تر  هاتفی،  آرش   حتا  و  زازی 
حرکات  با  که  کرده اند  سعی  بيشتر  و  بوده اند  موفق 

انفرادی، موقعيت سازی کنند.
4ـ هنوز هم بازيکنان، توپ را به گردش نمی آورند. در 
فوتبال روز جهان، يک امر مرسوم است و آن اين که 
بازيکنان به جای هدر دادن انرژی خود و دويدن های 
بی مورد، توپ را به گردش درمی آورند )اگرچه ميزان 
دويدن بازيکنان حرفه ای جهان به باالی 10 کيلومتر در 
طول 90 دقيقه هم می رسد، اما آن ها مفيد می دوند(. در 
تيم ملی فوتبال افغانستان، اما بازيکنان بارها ديده شده 

است که با دويدن های اضافی و در اختيار داشتن توپ 
به مدت طوالنی، ساير بازيکنان را از جريان بازی محو 
می کنند و يک فوتبال يک نفره را به نمايش می گذارند 
تيم  کلمه  واقعی  معنای  به  هنوز  افغانستان  واقع،  در  و 

نشده است.
5ـ گل زن نداريم. مهم ترين نقيصه تيم ملی که در ديدار 
با کمبوديا کامال به چشم آمد، خالی يک گول زن و 
تمام کننده حرفه ای در پيشانی خط حمله می باشد. تيم 
از  کمبوديا  با  بازی  در  را  فراوانی  موقعيت های  ملی 
دست داد و کار به جايی رسيد که همان ضرب المثل 

»مرديم تا برديم« زنده شد.
به هر حال پيروزی تيم ملی در ديدار با کمبوديا شيرين 
بود و سه امتياز اين ديدار، می تواند در آينده به کمک 
اين  واقع  در  و  بيايد  افغانستان  ملی  فوتبال  پيشرفت 
پيروزی باعث شد تا فوتبال ما هم چنان زنده بماند و از 

چانس صعود برخوردار باشد.
به  افغانستان  فوتبال  ملی  تيم  شود.  بيدار  فدراسيون  6ـ 
تاريخ هشتم سپتامبر برابر 17 سنبله، بايد به مصاف تيم 
ملی جاپان برود. توقع پيروزی و يا حتا تساوی در آن 
ديدار، واقع بينانه نيست، اما در فوتبال هر چيزی امکان 
دارد و برای رسيدن به اين مهم، فدراسيون نبايد اشتباهی 

را که قبل از ديدار با سوريه مرتکب شد، تکرار کند.
تيم ملی به يک سری ديدارهای دوستانه با کشورهايی 
نياز دارد که به لحاظ فوتبالی، شبيه جاپان باشند و تيم 

ملی بايد برای اين امر مهم برنامه ريزی کند.

مردیم تا بردیم تا زنده بمانیم

کنون نوبت بیداری فدراسیون فوتبال است ا
       سید مصباح

   

موسسه بين المللی ورلدويژن به اقالم ذيل ضرورت دارد:

دفتر ورلدويژن افغانستان يک موسسه خيريه بين المللی بوده و در واليات هرات، بادغيس، و غور در پروگرامهای زراعتی، انکشاف و توسعه 
مکاتب، تامين غذائی و صحت فعاليتهای ارزنده ای را ارائه ميدارد. 
دفتر ورلدويژن افغانستان تصميم دارد تا مواد ذيل را خريداری نمايد:

واحدمقدارتوضيحاتشماره
متر 5400 انچ ساخت ايران GI 1.5پايپ گلوانيزه شده 1
متر 2600 ملی متر ساخت ايران 20 انچ GI 0.8پايپ گلوانيزه شده 2
 کيلوگرام40بوچی 360گچ خراسان، ساخت ايران3
رول 240ايزوگام شرق مشهد اليه دبل4
متر240 سانتی ساخت ايران 14گادر 5
کيلوگرام 1034 ملی ساخت ايران12سيخ گل 6
کيلوگرام 88 ملی ساخت ايران10سيخ گل 7
کيلوگرام 510 ملی ساخت ايران6سيم 8
کيلوگرام 6 ملی ساخت ايران1سيم 9

متر102310 انچ فشار 3پيب پلی اتيلين 10

04:00 ساعت 1393سرطان 8بدين منظور از تمام فروشندگان مربوط دعوت بعمل ميايد تا از تاريخ نشراعالن الی روز سه شنبه  مورخ 
بعدازظهر نرخنامه خويش را به دفتر ورلد ويژن هرات تحويل نمايند. 

ازعالقمندان به اين مناقصه تقاضا ميشود، جهت معلومات و اخذ فورمه درباره نوعيت، کيفيت،  مشخصات وتحويل دهی اقالم  فوق الذکر به آدرس 
اين دفتر مراجعه و يا به ايميل آدرس زيرمکاتبه فرمايند.

فروشنده های عالقمند به اين مناقصه  بايد با معيار های ذيل مطابقت داشته باشند.

بايد ثبت و راجستر رياست، وزارت مربوطه دولتی به حيث تاجر باشند..1
 سال سابقه کاری در اين خصوص باشند.2دارای حداقل .2

-040 و يا 793477084-0093نمبر تماس:  22 45 68
Mostafa_Obide@wvi.org Orايميل ادرس :  Dawood_habibi@wvi.org 
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Hasht e Subh

هم زمان با آغاز ماه رمضان، دولت پاکستان اجرای 
حکم اعدام را به مدت يک ماه تعليق کرده است.

نخست وزير  شريف،  نواز  بی بی سی،  از  نقل  به 
احترام  به  خواست  مسوول  مقام های  از  پاکستان 
»تقدس ماه مبارک« اجرای مجازات اعدام را موقتا 

متوقف کنند.
جمعه  روز  از  رمضان  ماه  پاکستان،  نقاط  بيشتر  در 

آغاز شده است.
در  نفر   170 از  بيش  کنون  تا  پيش  ماه  هفت  از 
شديد  انتقاد  آمار  اين  شده اند.  اعدام  پاکستان 

سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
به  مرگبار  از حمله  بعد  ميالدی  سال گذشته  اواخر 
حکم  اجرای  پاکستان  دولت  پيشاور،  در  مکتبی 

اعدام را بعد از هفت سال تعليق از سر گرفت.
گفته می شود پاکستان دارای بيشترين تعداد مجرمان 
محکوم به اعدام در سطح جهان است. حدود 8200 
زندانی  دهه  يک  از  بيش  آنها  از  بسياری  که  نفر 

نتيجه  در  نفر   35 کم  دست  هند  پوليس  به گفته 
مصرف مشروب تقلبی در شهر بمبيی جان خود را 

ازدست دادند.
به گزارش بی بی سی، شماری از زاغه نشينان يکی از 
به دليل مصرف مشروب  بمبيی  محله های فقيرنشين 
تقلبی مسموم شده بودند که به شفاخانه انتقال يافتند 

ميان  زمينی  نبردهای  حالی که  در  يمن،  جنوب  در 
آن  تبعيد  در  دولت  هواداران  و  حوثی  شورشيان 
بيماری  به  مردم  از  نفر  هزاران  دارد،  ادامه  کشور 
باشد،  کشنده  می تواند  که  دنگی  تب  خطرناک 

دچار شده اند.
جنوب  در  صحی  مقام  يک  فردا،  راديو  از  نقل  به 
يمن، به خبرگزاری اسوشيتدپرس گفته است که به 
تازگی در دست کم 5 هزار نفر اين بيماری تشخيص 

داده شده است.
به گفته او »کوهی از زباله جمع نشده، در کنار پساب 

و موج گرما« به شيوع بيماری کمک کرده است.
می گويد  نيز  جهان  صحی  سازمان  ديگر  سوی  از 
تنها از ماه ميالدی مارچ دست کم 3 هزار مورد که 
ظن آن می رود به دنگی دچار شده باشند، گزارش 
شده است. در اين ميان سه نفر جان خود را از دست 

داده اند.
گزارش ها از داخل يمن، شمار کشته شدگان را بيش 

از سازمان صحی جهان برآورد کرده اند.
دست کم  می گويد  »يمن پست«  خبری  وب سايت 
20 نفر در بندر عدن در جنوب يمن در پی ابتال به 

بيماری جان خود را از دست داده اند.
کمبود  و  خدماتی  وضعيت  يمن پست،  گزارش  به 

غربی  و  ايرانی  مقام های  از  نقل  به  رويترز  خبرگزاری 
نظر  به  موجود،  اختالفات  علی رغم  که  داده  گزارش 
و  جامع  توافق  به  طرف  دو  دستيابی  احتمال  می آيد 
نهايی برای محدود کردن برنامه هسته ای ايران به مدت 
دست کم 10 سال، در ازای تسهيل در تحريم ها عليه اين 

کشور، افزايش يافته است.
آن  از  پس  روز  دو  گزارش  اين  فردا،  راديو  از  نقل  به 
کميسيون  رييس  بروجردی،  عالالدين  که  شد  منتشر 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سياست  و  ملی  امنيت 
ايران، گفت که  به دليل »زياده خواهی طرف مقابل« و 

»مقاومت ايران« احتمال توافق نهايی »زياد نيست.«
رويترز در گزارشی با اشاره به سخنان مقام های امريکايی 
متحده،  اياالت  رييس جمهور  اوباما،  بارک  جمله  از 
نقل  به  نهايی،  توافق  به  رسيدن   50-50 احتمال  درباره 
افزود که شانس  به مذاکرات  از ديپلومات های نزديک 
چنين توافقی با ورود وزرای خارجه ايران و کشورهای 

1+5 به وين در اين هفته افزايش خواهد يافت.
اين ديپلومات ها در عين حال گفته اند که هنوز پيشرفت 
دست  به  اختالف  مورد  اصلی  موضوعات  در  چندانی 

نيامده است.

هزاران  بازگرداندن  و  اخراج  مورد  در  استراليا  دولت 
مذاکراتی  تهران  مقام های  با  ايران،  به  ايرانی  پناهجوی 
کرده و به مرحله اجرای چنين طرحی نزديک شده است.
به نقل از راديو فردا، روزنامه »وست اوستريلين« گزارش 
داده است دولت تونی ابوت، در مرز »توافقی تاريخی« 

برای »اخراج بازداشت شدگان« است.
به گزارش اين روزنامه يک هيات عالی رتبه ايرانی هفته 
بازگرداندن  مورد  در  و  کرده  سفر  استراليا  به  گذشته 
به  است.  شده  انجام  گفتگوهايی  ايران،  به  پناهجويان 
گزارش اين روزنامه، کانبرا، در مقابل قصد دارد بورس 

تحصيلی به دانشجويان ايرانی اعطا کند.
استراليا در عين حال ممکن است به ايرانی ها ويزای کار 
و  سيدنی  در  شود  مجاز  تهران  و  بدهد  گردشگری  و 

ملبورن، دفتر نمايندگی باز کند.
دولت استراليا در عين حال ممکن است در مورد کاهش 
به  برای سفر نکردن  اتباع خود  به  »هشدار بسيار شديد« 

ايران نيز اقدام کند.

بنابر نتايج اوليه انتخابات پارلمانی در دنمارک، ايتالف 
راست ميانه در اين کشور به پيروزی رسيده و رهبر اين 
بازنگری  مهاجرتی  سياست های  که  است  گفته  ايتالف 

خواهد شد.
شمارش  از  که  نتايجی  پايه  بر  و  فردا  راديو  از  نقل  به 
حدود نود درصد از آرا به دست آمده، ايتالف راست 
ميانه به رهبری الرس راسموسن دست کم 90 کرسی از 

بوده اند، در انتظار اجرای حکم شان هستند.
بيشتر آن ها  نفر که  طی هفته گذشته دست کم 15 
زندان های  در  بودند،  زندان  در  سال ها  قتل  به جرم 

مختلف پاکستان اعدام شدند.
مجازات  تعليق  دستور  پنج شنبه  روز  شريف  آقای 
اعدام را به وزارت داخله و مقام های محلی و ايالتی 

ابالغ کرد.

اما بيش از 25 نفر از آنها از مرگ نجات يافتند.
مصرف  از  ديگری  تعداد  هم  هنوز  اين،  وجود  با 
کنندگان اين مشروب همچنان بيمار هستند و بيم آن 

می رود که شمار تلفات افزايش يابد.
گزارش ها از دستگيری يک نفر در ارتباط با توزيع 

اين مشروب حکايت دارد.
الکلی دست ساز  توليد و فروش مشروبات  در هند، 
رواج دارد و اين مشروبات با بهای نازل در دسترس 
دليل،  همين  به  می گيرد.  قرار  کنندگان  مصرف 
مرگ در اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم 

در اين کشور بدون سابقه نيست.
در جنوری سال جاری دست کم 29 نفر در ايالت 
اوتار پرادش در نتيجه مصرف مشروب تقلبی مسموم 

جان خود را از دست دادند.

تدارکات الزم، در پی نبردها ميان هواداران حوثی ها 
به  رو  هادی،  منصور  ربه  عبد  دولت  هواداران  و 

وخامت بيشتر است.
بدون  می تواند  موارد،  عمده  در  دنگی  ويروس 
اين  اندکی  موارد  در  کند.  پيدا  بروز  خاصی  نشانه 
نيز  زمان  آن  در  عمدتا  که  می گيرد  شدت  بيماری 
قابل شناسايی  است. تب دنگی، درمان مشخصی يا 
واکسنی ندارد و تنها روش مقابله با آن پيشگيری و 

در نهايت انتقال مايعات يا خون به فرد بيمار است.
و  به دنگی، چه در آمارهای داخلی  مبتاليان  شمار 
از  فراتر  بسيار  جهان،  صحی  سازمان  آمار  در  چه 
آخرين مورد از شيوع گسترده اين بيماری ويروسی 
است که به سال 2011 باز می گردد و 1500 نفر به 

آن دچار شدند.

]احتمال[ شکست  »ما  ارشد گفته است:  ديپلومات  يک 
مذاکرات را رد نمی کنيم. اما به نظر می آيد احتمال اين 
که به چيزی برسيم بيشتر است. نه تا 30 جون بلکه شايد 

در روزهای پس از آن.«
يک ديپلومات ديگر هم گفته است که »من فکر می کنم 
به توافقی خواهيم رسيد، زيرا دو طرف مهم تر ]ايران و 

امريکا[ به اين توافق نياز دارند.«
رويترز سپس به نقل از يک مقام ايرانی که به نام او اشاره 
درصد«   70« را  نهايی  توافق  به  رسيدن  احتمال  نکرده 
]زيرا[  رسيد،  خواهيم  توافق  »به  است:  افزوده  و  دانسته 

امريکايی ها بيشتر از ما به چنين چيزی نياز دارند.«
او در عين حال گفته است که »اين توافق به هر دو کشور 

کمک می کند.«

يک  معنی  به  را  ايران  با  توافقی  هرگونه  روزنامه  اين 
تغيير رويکرد اساسی در سياست های دولت محافظه کار 

استراليا می داند.
تهران  احتمالی،  توافق  اين  در  است  قرار  حال  عين  در 

متعهد شود پناهجويان را مجازات نکند.
اين گزارش در حالی منتشر شده است که نحوه برخورد 
انتقاد  با  پناهجويان  با  استراليا  دولت  سياست های  و 

سازمان های بين المللی روبه رو است.
 300 به  نزديک  استراليا،  در  ايرانی  پناهجويان  ميان  از 
نگهداری  نايورو  در  نفر   166 و  مانوس  جزيره  در  نفر 
اردوگاه هايی داخل خاک  نفر ديگر در  می شوند. 440 
 8 به  اوستريلين«  »وست  گزارش  بر  بنا  هستند.  استراليا 
ويزا«  »بريجينگ  به  موسوم  موقت  ويزای  نيز  نفر  هزار 

داده شده است.
به  حاضر  که  است  کرده  اعالم  موکدا  استراليا  دولت 
پذيرش هيچ يک از کسانی که خود را با قايق به صورت 

غيرقانونی به خاک آن کشور می رسانند، نيست.

اکثريت  را تصاحب کرده و حايز  پارلمان  179 کرسی 
شده است.

راسموسن  آقای  متبوع  حزب  از  ميانه  راست  ايتالف 
دانمارک«  »مردم  ضدمهاجرت  و  راست گرا  حزب  و 

تشکيل شده است.
هله تورنينگ اشميت، نخست وزير کنونی از حزب چپ 

ميانه شکست در انتخابات را پذيرفته است.

اجرای حکم اعدام در پاکستان در ماه رمضان تعلیق شد

وب تقلبی  جان دادن 35 نفر در هند در پی مصرف مشر

شیوع تب دنگی همزمان با ادامه نبرد در یمن 

افزایش احتمال دستیابی به توافق هسته ای میان ایران و غرب 

گردانده می شوند پناهجویان ایران از استرالیا باز

وزی رسید حزب ضدمهاجرت دنمارک در انتخابات به پیر
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