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گزارش سیگار مضحک است 

افغانستان
بیش از دومیلیون مهاجر دارد
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معاون نشراتی وزارت اطالعات و 
کرد کارش آغاز  فرهنگ به 

عقب نشینی همزمان
ارگ و مجلس
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افق شرق 
واز مطمین یا بازی با مرگ؟ پر
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کابل بانک حصول شده است  238 میلیون دالر پول 

مساله  بانک  کابل  تصفیه  مدیریت 
مانده  باقی  آن  پول  حسابات  تصفیه 
که مقروضین حاضر  است. در صورتی 
نشوند،  حسابات شان  تصفیه  به 
محکمه  حکم  مطابق  دارایی شان 
کابل  تصفیه  مدیریت  پیشنهاد  اثر  به 
به  پولش  و  می رسد  فروش  به  بانک 

وجه مقروضیت شان می رسد.«
 179 تمامی  که  می گوید  اعیان  آقای 
قرضدار  بانک  کابل  از  که  نفری 
جاری  هفته  دوشنبه  تا  هستند، 
درصد  بیست  حداقل  تا  دارند  مهلت 

قروض شان را بپردازند.
مدیریت  اداری  بخش  سرپرست 
که  می افزاید  بانک  کابل  تصفیه 
محکمه  فیصله  قرضداران،  از  برخی 
کید به عدم  را غیرمنصفانه خوانده و تا

پرداخت قروض شان دارند. 
کابل بانک در سال 2010 میالدی پس 

که مدیران و  از آن با سقوط مواجه شد 
سهم دارانش بیش از900 میلیون دالر آن 

کردند. را به طور غیرقانونی بیرون 
در  کشور  رییس جمهور  غنی  اشرف 
دستور  کارش  آغاز  روزهای  نخستین 
را  بانک  کابل  بحران  قضیه  پیگیری 
پول های  که  نمود  کید  تا و  کرد  صادر 

این بانک باید حصول شود.
ماه  ده  حدود  حکم  این  صدور  از 
می گذرد، اما هنوز هم مدیریت تصفیه 
پول های  تمامی  نتواسته  بانک،  کابل 
جمع آوری  را  بانک  این  ازدست رفته 

کند.
رییس  یار  امیرخان   همین حال،  در 
کمیسیون مالی و بودجه و امور بانک ها 
که  می گوید  نمایندگان  مجلس  در 
وحدت  حکومت  حرف های  تمامی 
اداری  فساد  با  مبارزه  مورد  در  ملی 

نمایشی بوده است.

مدیریت  اداری  بخش  سرپرست 
که  می گوید  بانک  کابل  تصفیه 
پول  دالر  میلیون   987 مجموع  از 
اختالس شده این بانک، 238 میلیون 

دالر آن بدست آمده است.
آزادی  رادیو  به  اعیان  احسان  محمد 
به  مبلغ،  این  بر  عالوه  که  است  گفته 
جایدادهای  دالر  میلیون   48 ارزش 
برخی از قرضداران هم به دولت منتقل 

شده است.
کثر  ا اعیان،  آقای  گفته  به 
پرداخت  به  بانک،  کابل  قرضداران 

کرده اند. قرض های شان ابراز آمادگی 
قروض  مجموع  »از  است:  گفته  وی 
که  توانستیم  ما  دالر،  میلیون   987
پول  امریکایی  دالر  میلیون   238 مبلغ 
 48 البته  که  کنیم  آوری  جمع  نقد 
به  که  است  دارایی هایی  دالر  میلیون 
و  دولت  میان  که  کرده  انتقال  دولت 

مجلس نمایندگان به کار خود ادامه می دهد
از احکام صریح و روح  در اعالمیه ریاست جمهوری آمده است: »به تاسی 
ثه، تداوم قانون گذاری و  بر فعالیت مستمر قوای ثال قانون اساسی مبنی 
توجه  با  آن؛  در  شده  تعریف  سیاسی  نهادهای  سوی  از  کمیت  حا اعمال 
که باعث تاخیر در برگزاری انتخابات شده؛  به مشکالت تخنیکی و مالی 
کشور، با توجه  با درنظر داشت ضرورت اصالحات الزم در نظام انتخاباتی 
که برگزاری انتخابات را با موانع زیادی  به تهدیدات جدی و حاد امنیتی 

کار خود ادامه خواهد داد.« روبه رو نموده است، مجلس نمایندگان به 
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سه سفارت به منظور کاهش 
هزینه ها مسدود می شود

که قرار است شماری از سفیران دولت  گفت  وزیر امور خارجه هم چنین 
کرده اند،  کار  که نزدیک به چهل سال در وزارت امور خارجه  افغانستان 
در  اصالحات  که  می افزاید  ربانی  آقای  شوند.  داده  سوق  تقاعد  به 
نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور از برنامه های کلیدی 
کید کرد که تعدادی از سفیران و جنرال کنسول های دیگر  وی است. او تا
به  و  کابل خواسته می شوند  به  نیز  رسیده  پایان  به  کارشان  که مدت 

جای شان سفیران و جنرال کنسول های جدید مقرر می گردند. 3
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زنگ اول


دیروز ریاست جمهوری طی یک اعالمیه اعالم کرد که 
ارگ  اعالمیه  این  است.  تمدید شده  پارلمان  کار  مدت 
پارلمان  کار  مدت  ظاهرا  حکومت  که  می دهد  نشان 
هیچ  ریاست جمهوری  اعالمیه  است.  کرده  تمدید  را 
مبنای قانونی و حقوقی ندارد. بر مبنای قانون اساسی 
انحالل  در مجموع حکومت صالحیت  و  رییس جمهور 
پارلمان بر  نمایندگان  ندارند.  پارلمان را  تمدید کار  یا 
مبنای قانون اساسی، در یک انتخابات سری و رقابتی 
برای یک دوره معین انتخاب شده اند و با به سر رسیدن 

این دوره، باید نمایندگان جدید انتخاب شوند. 
مبنای  بر  که  است  آمده  ریاست جمهوری  اعالمیه  در 
اشاره  یافت.  خواهد  ادامه  پارلمان  کار  قبلی  رویه 
گذشته  در  که  است  قانون شکنی هایی  به  اعالمیه  این 
 1389 سال  پارلمانی  انتخابات  است.  گرفته  صورت 
هم  با تاخیر برگزار شد و نمایندگان به کارشان ادامه 
دادند. در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی با میعاد 

کار رییس جمهور نیز برخورد غیرقانونی شد. 
ریاست جمهوری  عمر  اساسی  قانون  مبنای  بر 
پایان  به   1388 سال  جوزای  اول  در  کرزی  آقای 
برگزار  تاخیر  با  انتخابات  هم  زمان  آن  اما  می رسید، 
رییس جمهور  کار  مدت  وقت،  قاضی القضات  و  شد 
تمدید  هم  کرد.  تمدید  سال  همان  اسد  ماه  تا  را  وقت 
مدت  تمدید  هم  و   1389 سال  در  پارلمان  کار  مدت 
بود.  غیرقانونی   1388 سال  در  رییس جمهور  کار 
قاضی القضات به هیچ وجه صالحیت نداشت و ندارد تا 
مدت کار ریاست جمهوری را که در قانون اساسی قید 

شده است، تمدید کند. 
رویه های  این  که  می دهد  نشان  هم  ارگ  اعالمیه 
حاال  افغانستان  دولتداری  و  سیاست  در  غیرقانونی 
به  حکومت  این که  به جای  است.  شده  بدل  سنت  به 
با  را   قانون شکنی هایش  کند،  قانونی اش عمل  وظایف 
استناد به قانون شکنی های حکومت آقای کرزی، توجیه 
بار روند  این  که حداقل  بود  این  انتظار مردم  می کند. 

قانون شکنی متوقف شود. 
قانون اساسی افغانستان به هیچ کسی اجازه نمی دهد 
کند.  صادر  را  پارلمان  کار  تمدید  یا  لغو  فرمان  که 
توافق نامه  مبنای  بر  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور 
ملی است،  اساس تشکیل حکومت وحدت  سیاسی که 
نظام  اصالح  کمیسیون  که  دارند  و  داشتند  وظیفه 
انتخاباتی  نظام  اصالح  روند  کنند.  ایجاد  را  انتخاباتی 
افکار عمومی  و  قناعت  باید پیش می رفت که  تا جایی 
تقویم  آن  از  پس  و  می کرد  فراهم  را  جهانی  جامعه 

انتخاباتی اعالم می شد. 
با اعالم تقویم انتخاباتی، پارلمان باید خود از کمیسیون 
کار  دوام  مورد  در  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
اما  می خواست.  مشورت  پارلمان  دروازه  بستن  یا 
ایجاد  در  تاخیر  مسوولیت  نشد.  چنین  که  متاسفانه 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی و به بن بست رسیدن 
رییس  و  رییس جمهور  به  کمیسیون،  این  کار  شروع 

اجرایی بر می گردد. 
دیگر  ماه  یک  تا  که  است  کرده  اعالم  حاال  حکومت 
این  اگر  می شود.  اعالم  پارلمانی  انتخابات  تقویم 
تقویم را کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کند، روشن 
دیگر جناح های  و  اجرایی  رییس  قبول  که مورد  است 
و  نمی گیرد  قرار  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده 
تا  است  الزم  می شود.  ایجاد  جدید  سیاسی  بن بست 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی هرچه زودتر به کار 
برود  پیش  تا جایی  باید  این کمیسیون  کار  کند.  آغاز 
که قناعت نسبی افکار عمومی  و تمویل کنندگان جهانی 
فراهم شود و پس از آن، کمیسیون های انتخاباتی در 
تقویم  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون  با  هماهنگی 
انتخابات پارلمانی را اعالم کنند. رییس جمهور و رییس 
سیاسی ای  توافق نامه  به  را  تعهد شان  باید  اجرایی 
دو  هر  باید  هم چنان  دهند.  نشان  کرده اند،  امضا  که 
ولسوالی  شورا های  انتخابات  برگزاری  به  بزرگوار 
نیز تعهد کنند، تا در میزان سال آینده شاهد برگزاری 
قانون  زمان  آن  تا  اگر  باشیم.  اساسی  قانون  جرگه 
فروپاشی سیاسی  با  ما  نشود، کشور  تعدیل  اساسی 

روبه رو خواهد شد.

توجیهقانونشکنی
باقانونشکنیهایگذشته
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8صبح، کابل: ارگ و مجلس به صورت 
عقب نشینی  اولیه شان  مواضع  از  هما هنگ 
هفته های  در  غنی  رییس جمهور  کرده اند. 
کار  تمدید  برای  را  رایزنی هایی  اخیر، 
او  بود.  کرده  آغاز  نمایندگان  مجلس  
مختلفی  حلقات  و  نهاد ها  با  مدت  این  در 
رایزنی و مالقات کرد. دامنه این رایزنی ها 
آقای  گرفت.  بر  در  نیز  را  والیات کشور 
صراحت  با  مشورتی  نشست های  در  غنی 
یاحالت  داریم:  دوگزینه  »ما  کرده:  یاد 
اضطرار که در آن صورت صالحیت های 
مجلس به حکومت انتقال خواهد یافت و یا 
هم تمدید دوره کاری مجلس، اما به سمت 
می رفت  گمان  نمی رویم.«  اضطرار  حالت 
از رایزنی ها، طی یک  که آقای غنی پس 
کند؛  تمدید  را  مجلس  کار  مدت  فرمان، 
اما شام شنبه ارگ ریاست جمهوری با نشر 
احکام  به  »نظر  نوشت:  اعالمیه چنین  یک 
موارد  در  رویه  به  توجه  با  اساسی،  قانون 
قبلی و نظریات ستره محکمه، شورای ملی 
افغانستان به حیث نهاد قانون گذاری و یکی 
از ارگان  های تمثیل کننده حاکمیت ملی، تا 
زمان اعالن نتایج انتخابات ولسی جرگه، به 

کار خود ادامه خواهد داد.«
این تصمیم زمانی از سوی رییس جمهور 
نسبت  مجلس  نمایندگان  که  شد  اتخاذ 
واکنش  از خود  فرمان  احتمالی  به صدور 
روز  نمایندگان  برخی  بودند.  داده  نشان 
تاخیر  مورد  در  رایزنی ها  چهارشنبه 
نمایندگان  این  کردند.  آغاز  را  انتخابات 
عدم  دلیل  به  رییس جمهور  که  می گویند 
باید مورد پرسش قرار  انتخابات  برگزاری 
گیرد. ارگ پس از دریافت این واکنش ها 
تالش های خود را برای جلب قناعت وکال 
اتمر،  آغاز کرد. گفته می شود که حنیف 
مشاور امنیت ملی در دیدار با برخی وکال 
گفته است که هدف از رایزنی های ارگ 
نبوده،  مجلس  کاری  دوره  تمدید  مساله 
برگزاری  هدف  به  رایزنی ها  این  بلکه 
همین  در  است.  گرفته  صورت  انتخابات 
خان  اکبر  وزیر  در  نشست هایی  ارتباط، 
دو طرف  هر  انجام  سر  شد.  برگزار  کابل 
کردند. حکومت  توافق  موضع  روی یک 
مجلس  کار  تمدید  با  اعالمیه  یک  طی 
نیز  وکال  و  کرد  اعالم  را  خود  موافقت 
بحث انتخابات را از آجندای مجلس بیرون 
ادامه  بر سر  ترتیب جدال  این  به  می کنند. 
عقب نشینی  با  و  یافت  خاتمه  مجلس  کار 
برای کار مجلس هموار  راه  هر دو طرف 
رییس جمهور  که  وعده ای  با  اکنون  شد. 
دیده  داده،  انتخاباتی  تقویم  اعالم  بر  مبنی 
عملی  میزانی  چه  تا  وعده  این  که  شود 

خواهد شد.

عقبنشینیهمزمان
ارگومجلس

رییس جمهور:

انتخابات طوری برگزار شود که بر نیروهای امنیتی فشار نیاید

۲۴ طالب در عملیات  های پاکسازی کشته شدند

معاون نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ به کارش آغاز کرد

دوسیه حمله هوایی ۲009 در کندز پایان یافت 

رییس  اشرف غنی  کابل:  8صبح، 
جمهور کشور، در دیدار با مسووالن 
است  گفته  انتخاباتی  کمیسیون های 
که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی 
طوری  باید  ولسوالی ها  شوراهای  و 
مشخص شود که بر نیروهای امنیتی 

فشار وارد نشود.
که  گفته  دیدار  این  در  غنی  آقای 
انتخاباتی  کمیسیون های  مسووالن 
باید سفری به هند داشته باشند تا از 
برگزاری  برای  کشور  آن  تجارب 
انتخابات آینده افغانستان کار گیرند.
مسووالن  دیدار،  این  در 
نیز  انتخاباتی  کمیسیون های 
طرح های شان را به منظور چگونگی 
و  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 
رییس  به  ولسوالی ها  شوراهای 
که  گفته اند  او  کرده  ارایه  جمهور 
ارزیابی  مورد  باید  رای دهی  مراکز 

نتیجه  در  کابل:  8صبح، 
پاکسازی  مشترک  عملیات های 
جریان  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
از  تن   ۲۴ گذشته،  روز  شبانه  یک 

مصطفوی،  مژگان  کابل:  8صبح، 
وزارت  نشراتی  معین  عنوان  به 
اطالعات و فرهنگ رسما به کارش 

آغاز کرد.
این  از  پیش  که  مصطفوی  خانم 
امور  وزارت  مسلکی  معین  منحیث 
زنان کار می کرد، روز شنبه، در یک 
مراسم خاص توسط وزیر اطالعات 
این  کارمندان  دیگر  به  فرهنگ  و 

وزارت معرفی شد.

آلمان  اساسی  قانون  عالی  دادگاه 
نهایی در رابطه  ضمن اعالم تصمیم 
سال  هوایی شش  حادثه حمالت  به 
این  دوسیه  کندز،  والیت  در  قبل 

حمله را اختتام یافته اعالم کرد.
به نقل از دویچه وله، این دادگاه که 
برگزار  آلمان  کالسروهه  شهر  در 
تاکید کرده است که  شد، هم چنین 
فرمانده  کالین  گیورگ  علیه  دعوا 

فهرست  و  گیرند  قرار  مجدد 
رای دهندگان ترتیب شود.

مسووالن  به  غنی  جمهور  رییس 
تاکید  انتخاباتی  کمیسیون های 
کرده که چگونگی انجام کار ها در 
نهادهای انتخاباتی تشخیص گردد و 
نهادهای  در  موجود  ظرفیت های  از 
حکومتی از جمله وزارت های دفاع 
زراعت،  و  معارف  داخله،  ملی، 
احصایه  ملی،  همبستگی  برنامه 

جنگجویان طالب کشته شده اند.
این  می گوید  داخله  امور  وزارت 
و  سرکوب  منظور  به  که  عملیات ها 
در  افغانستان  مردم  دشمنان  نابودی 

اطالعات  وزیر  جهانی،  عبدالباری 
خانم  معرفی  مراسم  در  فرهنگ  و 
به  ماه  از چهار  که  مصطفوی گفت 
عهده  به  برای  زیادی  افراد  این سو 
نشراتی  معین  مسوولیت  گرفتن 
تالش  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 

کردند. 
گفت:  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
»اینک خانم مژگان مصطفوی که از 
ژورنالیزم فارغ شده و استاد دانشکده 

پایان  نیز  زمان  آن  در  آلمان  ارتش 
در  آلمانی  فرمانده  این  است.  یافته 
 ۲009 سال  سپتامبر  ماه  چهارم  شب 
در  را  نفت  تانکر  دو  بمباران  فرمان 
کرده  صادر  کندز  شمالی  والیت 
ربوده  طالبان  گروه  توسط  که  بود 
بر  بنا  رویداد  این  در  بودند.  شده 
منابع رسمی 10۲ تن به شمول شمار 

زیادی غیرنظامیان کشته شدند.

در  متحد  ملل  سازمان  و  مرکزی 
استفاده  آینده  انتخابات  برگزاری 

شود.
ریاست جمهوری  دفتر  جمعه شب، 
مجلس  کار  که  کرد  اعالم 
نتایج  اعالم  زمان  تا  نمایندگان 
انتخابات پارلمانی ادامه می یابد. این 
است  قرار  که  گفت  هم چنین  اداره 
تا یک ماه دیگر زمان برگزاری این 

انتخابات مشخص شود.

ارزگان  کنر،  والیت های  مربوطات 
و هلمند راه اندازی شده بود، در آن 
پنج شورشی زخمی و یک تن دیگر 
بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط 

شدند.
در  داخله،  امور  وزارت  گفته  به 
جنگ افزار  مقداری  عملیات ها  این 
کشور  امنیتی  نیروهای  به دست  نیز 
می افزاید  وزارت  این  است.  افتاده 
که در حال حاضر نیز در شماری از 
والیت های کشور عملیات پاکسازی 
نابودی دشمن  به منظور سرکوب و 

جریان دارد.

ژورنالیزم است و کتاب های زیادی 
کرده  آغاز  کارش  به  نوشته 
چون  ندارد  معرفی  به  و ضرورت 

هر کسی وی را می شناسد.«
ابراز  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
مصطفوی  خانم  که  کرد  امیدواری 
موفق  مسوولیت هایش  پیش برد  در 

شود.
این  در  مصطفوی  مژگان  هم چنین 
تعهد  خود  جانب  »از  گفت:  مراسم 
رسانه ها  و  دولت  مردم،  به  می کنم 
خدمت کنم و پلی بین مردم و دولت 

باشم.«
افزود دولت وحدت ملی وقتی  وی 
را  اطالعات  به  دسترسی  قانون 
تصویب کرد تعهد خود را به آزادی 

بیان و آزادی رسانه ها اعالم کرد.
وی با تاکید بر حمایت از خبرنگاران 
اصول  با  باید  خبرنگاران  که  گفت 

وظیفه خود را انجام دهند.

او  علیه کالین،  دعوا  اقامه  ادامه  در 
فکر می کرد  بود که  استدالل کرده 
حامیان  تانکر  دو  هر  اطراف  در 
ملکی.  افراد  نه  بوده اند،  طالبان 
قاضی محکمه عالی آلمان نیز ضمن 
گفته  جریان،  این  پایان  خبر  انتشار 
است که با باور کامل اطمینان دارد 
تکذیب  قابل  کالین  استدالل  که 

نمی باشد.
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شماری  است  قرار  که  گفت  هم چنین  خارجه  امور  وزیر 
سال  چهل  به  نزدیک  که  افغانستان  دولت  سفیران  از 
سوق  تقاعد  به  کرده اند،  کار  خارجه  امور  وزارت  در 
در  اصالحات  که  می افزاید  ربانی  آقای  شوند.  داده 
از  کشور  از  بیرون  در  افغانستان  سیاسی  نمایندگی های 
تعدادی  که  کرد  کید  تا او  است.  وی  کلیدی  برنامه های 
کارشان به  که مدت  از سفیران و جنرال کنسول های دیگر 
کابل خواسته می شوند و به جای شان  پایان رسیده نیز به 

سفیران و جنرال کنسول های جدید مقرر می گردند.
تا  دارد  تالش  او  که  گفت  هم چنین  خارجه  امور  وزیر 
اقامت  برای  زمین  خرید  به منظور  را  مالیه  وزارت  توجه 
کند.  جلب  کشورها  از  برخی  در  دفاتر  و  دیپلومات ها 

اندازه  همان  به  باشد،  بیشتر  بحر  سطح  از  طیاره  ارتفاع 
افق  طیاره های  اما  می شود؛  بیشتر  آن  سرعت  و  مطمین 
کهنه بودن به ارتفاع 17 هزار فوت  شرق به دلیل فرسوده و 

پرواز می کند.
می توانند  بهتر  هوانوردی  متخصصان  تخنیکی  نظر  از 
آن  از  اما  کنند؛  نظر  ابراز  شرق  افق  طیاره های  مورد  در 
کهنه و فرسوده شده  جایی که طیاره های این شرکت بیشتر 
از آن صورت نمی گیرد، در  و هیچ گونه مواظبت تخنیکی 

آینده احتمال سقوط طیاره های این شرکت بیشتر است.
جغل اندازی  و  خامه  میدان  که  نیمروز  هوایی  میدان  در 
ریاست  از  هرات  هوایی  میدان  خالف  بر  است،  شده 
بخش  در  ندارد.  وجود  نماینده ای  هوانوردی  عمومی 
و  حمل و نقل  خدمات  امنیت،  تامین  میدان،  تنظیم 
نداشت  وجود  کارمندانی  نیاز،  مورد  موضوعات  دیگر 
موتر  یک  پرواز،  از  پیش  کنند.  راهنمایی  را  مسافران  که 

کرد. کروالی سرخ وارد میدان شد و تکت ها را ُمهر 
خلبان  معاون  خلبان،  فقط  نیز،  نیمروز  هوایی  میدان  در 
این طیاره  و یک خدمه شرکت افق شرق وجود داشت. 
در  و  داد  انجام  هرات  هوایی  میدان  در  را  سوخت گیری 
صورت  خاصی  مورد  نیمروز  هوایی  میدان  در  برگشت 

نگرفت.
یادشده  طیاره  و  بود  سانتی گراد  درجه   44 نیمروز  هوای 
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صرفه جویی  به منظور  که  کرده  اعالم  خارجه  امور  وزارت 
در  افغانستان  سفارت های  هزینه ها،  کاهش  و  بودجه  در 
مسدود  را  هنگری  و  جنوبی  افریقای  برازیل،  کشورهای 
می کند و تعدادی از سفارت خانه های دیگر را به نمایندگی 

سیاسی تنزیل می دهد.
 30 شنبه،  روز  که  خارجه  امور  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
ارایه  را  وزارت  این  کاری  نخست  روز  صد  برنامه  جوزا، 
با مشکل مدیریتی  این سفارت خانه ها  که  گفت  می کرد، 
آقای  از درآمدشان است.  مواجه  اند و مصارف آن بیشتر 
این  شدن  مسدود  با  نیز  رییس جمهور  که  افزود  ربانی 
این  »در  گفت:  وی  است.  کرده  موافقه  سفارت خانه ها، 
که سفارت خانه های جمهوری  گرفته ایم  صد روز تصمیم 
هنگری  و  جنوبی  افریقای  برازیل،  در  افغانستان  اسالمی 
وضعیت  و  خارجی  روابط  به  توجه  با  زیرا،  ببندیم.  را 
کشور، این سفارت خانه ها از یک سو مدیریت  اقتصادی 
آن  درآمد  برابر  هزینه شان چند  دیگر  از جانب  و  نداشتند 
نزدیک ترین  به  را  سفارت خانه  این  کار  مسوولیت  بود. 
این  بستن  اداری  کار  و  سفارت خانه های دیگر سپرده ایم 

سفارت خانه ها ادامه دارد.«
کاهش هزینه ها،  که برای  گفت  وزیر امور خارجه هم چنین 
مسوولیت نمایندگی افغانستان در مقر یونسکو، به سفارت 
گذار می شود. به گفته  آقای ربانی،  افغانستان در فرانسه وا
در  کشور  نماینده  فرانسه  در  افغانستان  سفیر  آینده  در 
کرد  کید  تا خارجه  امور  وزیر  بود.  خواهد  نیز  یونسکو  مقر 
به  سیاسی  نمایندگی  یک  از  مسوولیت ها  گذاری  وا که 
از  و خیلی  امر معمول است  نمایندگی سیاسی دیگر یک 
چنین  خود  هزینه های  در  صرفه جویی  به منظور  کشورها 

نام شرکت هوایی افق شرق و طیاره های این شرکت را از 
چه  نمی دانستم  اما  بودم؛  دیده  و  شنیده  رسانه ها  طریق 

ویژگی های نسبت به دیگر شرکت های هوایی دارد.
گذشته، ساعت 10 پیش از ظهر با شماری از  روز پنج شنبه 
کالن حکومتی و مسافران از میدان  خبرنگاران و مقام های 
هوایی هرات با یکی از طیاره های از نوع انتونوف شرکت 
نیمروز  به   11:30 و  کردیم  نیمروز سفر  به والیت  افق شرق 

رسیدیم.
که وضعیت آب و هوا در هرات نسبت به نیمروز  در حالی 
بوی  بیشتر  شدیم،  طیاره  داخل  که  زمانی  اما  بود؛  بهتر 
پرواز   9:30 بود  قرار  می رسید.  مشام  به  رطوبت  از  مملو 
 45 حدود  سوخت گیری،  علت  به  اما  بگیرد؛  صورت 
دقیقه مسافران منتظر ماندند. ساعت 10:15 پس از تکمیل 
سوخت و »کنکشن« طیاره، هرات را به مقصد نیمروز ترک 

کردیم.
در مسیر راه، مسافران به ویژه شماری از باشندگان هرات 
از  می کنند،  رفت وآمد  طیاره  همین  با  بیشتر  که  نیمروز  و 

فرسوده بودن این طیاره به شدت انتقاد  کردند. 
گفتند  کردند و  شماری از مسافران از خاطرات تلخی یاد 

که سفر با طیاره های افق شرق، بازی با مرگ است. 
که به معیارهای هوانوردی  طیاره های افق شرق، به دلیلی 

قدم های برداشته اند. 
روز  صد  کاری  برنامه  مورد  در  که  ربانی  صالح الدین 
نخست وزارت امور خارجه به خبرنگاران توضیح می داد، 
نمایندگی  به  نیز  بلغاریا  در  افغانستان  سفارت  که  افزود 
سیاسی تنزیل می یابد و این نمایندگی توسط یک شارژدافر 
تامین  به منظور  که  گفت  اداره خواهد شد. وی هم چنین 
سفارت  افغانستان  دولت  است  قرار  کشور،  اتباع  حقوق 
کند. به گفته  آقای ربانی، دولت  خود در یونان را بازگشایی 
بازگشایی  برای  کستان،  پا در  یونان  سفارت  با  افغانستان 
امور خارجه  وزیر  کار می کنند.  آتن  افغانستان در  سفارت 
کنسولگری  که دولت افغانستان در نظر دارد تا یک  افزود 

کند. کلکته هند نیز باز  در 

والیت ها  به  کابل  از  نمی توانند  نیست،  برابر  بین المللی 
طیاره های  باشند.  داشته  نشست  کابل  به  یا  کنند  پرواز 
این شرکت فقط از هرات به والیت های نیمروز، فراه و غور 
کابل به والیت های غزنی،  پرواز دارد و پیش از این نیز از 
در  اما  داشت؛  پرواز  دیگر  والیت های  از  برخی  و  بامیان 
کابل قطع شده است. حال حاضر پروازهای این شرکت از 

کم قیمت زیاد و  کیفیت 
که طیاره های آن از هرات به  افق شرق، تنها شرکتی است 
نیمروز پرواز می کند. بهای تکت هرات- نیمروز و برعکس 
پروازهای  در  قیمت  باالترین  و  است  افغانی   8200 آن 

داخلی محسوب می شود.
در عین زمان، این شرکت بی کیفیت ترین خدمات را برای 
مسافران ارایه می کند. در جریان سفر به نیمروز یک خدمه 
جوس  یک  و  کاو  کا کلیت  چا یک  تنها  و  داشت  وجود 
کرد. مسیر زمینی هرات-  رانی بی کیفیت به مسافران توزیع 
نبود  به دلیل  اما  است؛  ساعت   4 حدود  موتر  با  نیمروز 
امنیت، شماری از افراد و مسووالن دولتی ترجیح می دهند 

کنند. که هوایی سفر 
که به ارتفاع باالتر از 17 هزار  کرد  خلبان افق شرق اعالم 
به  دقیقه   10 و  ساعت  یک  مدت  به  بحر  سطح  از  فوت 
کثریت  میدان هوایی نیمروز نشست می کند؛ در حالی که ا
که  اندازه  هر  به  دارند.  پرواز  ُفت   2700 از  باالتر  طیاره ها 

نمایندگی های  از  برخی  ربانی،  صالح الدین  به گفته 
ساختمان های  در  کشور  از  بیرون  در  افغانستان  سیاسی 
دولت  برای  کرایه  پرداخت  و  دارند  فعالیت  کرایی 
گفت: »برنامه داریم  افغانستان پرهزینه است. آقای ربانی 
که در این صد روز نخست با وزارت محترم مالیه به تفاهم 
اقامتگاه  دفاتر،  ساختمان  خریداری  برای  کار  که  برسیم 
کنیم.  آغاز  را  کشور  ده  در  دیپلومات ها  رهایشی  محل  و 
کرایه ساختمان  دولت افغانستان ساالنه هزینه زیادی برای 
از  شماری  در  کنسولی  و  سیاسی  نمایندگی های  دفاتر 
می پردازد.  دیپلومات ها  خانه  کرایه  هم چنین  و  کشورها 
که خریداری ملکیت برای  ارزیابی ابتدایی ما این است 
از  درازمدت  در  آن ها  اعمار  و  اقامتگاه ها  و  سفارت خانه 

کم هزینه تر است.« لحاظ اقتصادی برای ما 
کاهش هزینه های  که به منظور  وزیر امور خارجه می افزاید 
و  آماده  نیز  را  صکوک  قانون  تعدیل  طرح  وزارت،  این 
نصف  به  را  وزارت  این  قراردادی  کارمندان  هم چنین 
مشاورین  قراردادهای  که  گفت  وی  است.  داده  کاهش 
پس  و  می گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  نیز  خارجه  امور  وزارت 
استخدام  ضرورت  براساس  وزارت  این  مشاوران  این  از 

خواهند شد.
خارجی  سیاست  دستگاه  که  گفت  ربانی  صالح الدین 
اداره  این  و  می کند  پیدا  نجات  »روز مر گی«  از  افغانستان 
کشور را تدوین و به منظور تایید  دکترین سیاست خارجی 
که یک  به شورای ملی می فرستد. آقای ربانی ابرازداشت 
خارجی  سیاست  دکترین  تدوین  برای  خاص  کمیسیون 

کار می کند. افغانستان 
کاری صد روز نخست  وزیر امور خارجه در بخشی از برنامه 
که متن سندهای همکاری های  گفت  وزارت امور خارجه 
کشورهای قطر، سویدن و هم چنین اتحادیه  استراتژیک با 
اروپا تهیه و آماده امضا است. به گفته  صالح الدین ربانی، 
میان  است  قرار  که  استراتژیک  همکاری های  سند  یک 
افغانستان و دولت قطر به امضا برسد، از جانب افغانستان 
کار باالی آن تکمیل و به دوحه فرستاده شده است. وی 
استراتژیک  همکاری های  سند  که  ابرازداشت  هم چنین 
سفر  در  و  است  آماده  نیز  سویدن  و  افغانستان  میان 

کشور به امضا خواهد رسید. رییس جمهور به آن 
همکاری های  سند  کشور  دوازده  با  کنون  تا افغانستان 
صالح الدین  به گفته   که  است  کرده  امضا  استراتژیک 
مهم  برنامه های  از  سندها  این  اجرای  از  نظارت  ربانی، 

وزارت امور خارجه به شمار می رود.

گرم و آماده نبودن با یک ساعت و نیم تاخیر  به دلیل هوای 
کرد. به هرات پرواز 

کثریت مسافران ساعت 4 به میدان هوایی نیمروز حاضر  ا
بودند؛ اما ساعت 6 داخل طیاره شدند. درجه حرارت در 
داخل طیاره بیش  از 45 درجه تخمین شده بود. از یک 
طرف طیاره فرسوده است و حرارت بیشتر تولید می کرد و 
که مسافران  از سوی دیگر درجه حرارت به حدی باال بود 

یک دقیقه داخل طیاره تحمل نمی توانستند.
مسافران حدود نیم ساعت منتظر ماندند تا طیاره آماده ی 
هیچ  مسافران  سرو صداهای  جریان  این  در  شود.  حرکت 
که سر انجام یک پیرمرد به دلیل نبود  نتیجه در پی نداشت 
هوا در داخل طیاره بی هوش  تهویه  و  کننده  سیستم سرد 
که در  شد. تعدادی از مسافران دیگر او را با برگه راهنمایی 
کمک می کردند تا از  عقب چوکی ها موجود است، پکه و 

وخیم شدن وضعیتش جلوگیری شود.
کودک ظاهرا یک ساله نیز به چنین مشکلی روبه رو  یک 
سرد  آب  یا  کنید  حرکت  داشتند:  سر و صدا  همه  بود. 
گرم وجود دارد و به دلیل  که آب  بیاورید. خدمه می گفت 
کنده های یخ آب  شده و آب سرد نیز وجود  نبود یخچال 
گرم  ندارد. خدمه طیاره در برگشت تنها یک جوس رانی 

کرد. به مسافران توزیع 
حضور  پرواز  این  در  که  نیمروز  مردم  نمایندگان  از  یکی 
که باالی وزیر حمل ونقل و  با سر و صدا می گفت  داشت، 
هوایی  شرکت  جواز  تا  کرد  خواهند  وارد  فشار  هوانوردی 
کند و سر انجام با تهدید، خلبان را وادار  افق شرق را لغو 

کرد تا ساعت 6:30 طیاره را پرواز دهد.
کند،  پرواز  طیاره  صورتی که  در  می کردند  فکر  مسافران 
گرمی هوای داخل طیاره حل می شود؛ اما مشکل تا هرات 

پا برجا ماند. 
که برخی از مسافران به این طیاره  برایم شگفت انگیز بود 
که ملی  لقب بس فضایی داده اند. حتا برخی ها می گفتند 
شرق  افق  طیاره  از  هوارسانی  سیستم  داشتن  به دلیل  بس 
که شرکت هوایی  بهتر است. برخی از مسافران می گفتند 

افق شرق با تبلیغات دروغین مردم را فریب می دهد.

 ظفرشاه رویی

 رستگار

سه سفارت به منظور کاهش هزینه ها 
مسدود می شود

افق شرق 
واز مطمین یا بازی با مرگ؟ ACKUپر
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گزارش  بحران را طرح می کند و در نهایت به خوبی 
می شود. 

و  ساده انگاری  نوعی  از  داعش  دیگر  سوی  از 
که قابلیت رسانه ای  نیازمندی رسانه ها به خبرهایی 
می کند.  استفاده  نیز  دارند  باالیی  فوق العاده  شدن 
که نشود از خیر  داعش همواره بحرانی تولید می کند 
کرد. رسانه ها در طول جنگ ها  نشرش چشم پوشی 
خاص ترین  و  معتبرترین  داشته اند  سعی  همواره 
کنند. خاص بودن این خبر ها دارای دو  خبرها را نشر 
شجاعت،  می باشد.  منفی  و  مثبت  هیجان آمیز  بعد 
و  مقاومت  نظامی،  نبوغ  کاری،  فدا وطن پرستی، 
کشتار  وفاداری روی مثبت آن و خشونت نامتعارف، 
غیر نظامیان، نسل کشی و سبعیت روی منفی آن بوده 
کردن رویه مثبت و  گزارش  است. ولی برای رسانه ها 
منفی آن تفاوت چندانی نمی کند. آن ها عالقه مند به 
که رویه منفی آن بیشتر  هر دو روی جنگ اند و وقتی 
کند، سخت تر می توان  بتواند مخاطب را درگیر خود 
کرد. داعش دقیقا با درک این  از نشر آن صرف نظر 
احساس  با  را  رسانه ها  اصحاب  توانست  موضوع، 
که نتیجه آن چیزی نیست جز  گیر بیندازد  نیازشان 

اسیر شدن شان در چنگال ماشین تبلیغات داعش. 
به داعش  با جنگجویان  فلمبرداران  مستمر  همراهی 
این امکان را داده است تا صحنه جنگ را به اتاق 
کند.  کمپیوتر مخاطبانش منتقل  شخصی و صفحه 
کارشناسان تبلیغات خالقیت به کاربرده شده در این 
که  کاری  بسته های تصویری را فوق العاده می دانند؛ 
خواننده  یک  اولی  می شود:  شناخته  نفر  دو  نام  به 
کاس  دنیس  نام  به  آلمانی  سیاه پوست  زیر زمینی 
که ظاهرا در سال 2010 مسلمان شد  پرت یا ابوطلحه 
عرب زاده  یک  دیگری  و  رفت  سوریه  جنگ  به  و 
رشته  فارغ التحصیل  که  ابوسمره  نام  به  امریکایی 
عراق  القاعده  به   2006 سال  در  و  بوده  فناوری 

پیوست. 
انترنت به جای مسجد

تنها  نه  را  مساجد  خود  اسالف  خالف  بر  داعش 
محل تبلیغ خود انتخاب نکرد بلکه برخی مساجد را 
کرد. مسجد  کشاند و نشر  کرد و آن را به تصویر  تخریب 
آن ها ا نترنت و فضاهای اجتماعی است. با این حال 
کردند داعش را از  شبکه های اجتماعی معتبر سعی 
با  کرد  تالش  داعش  اما  برانند.  بیرون  خود  فضای 
استفاده از شبکه های اجتماعی ناشناخته اما توانمند 
کند، چرا  خود را در این فضای دنیای مجازی حفظ 
این  می دانست.  خوبی  به  را  آن  قدرت  اهمیت  که 
که  گرفت  قرار  استفاده  مورد  بیشتر  آن  از  بعد  روش 
معروف  اجتماعی  شبکه های  و  امنیتی  سازمان های 
اقدام به حذف برنامه های مرتبط با داعش از فضای 
کردند. در نتیجه داعش به سراغ شبکه های  انترنت 

اجتماعی ناشناخته رفت.
که شبکه اجتماعی  ژوراویک  ماریوژ  مثال   به عنوان 

متوجه  می کرد،  مدیریت  لهستان  در  خانه اش  از  را 
قرار  توجه  مورد  شب  یک  عرض  در  سایتش  شد 
از  درصد   60 حدود  او،  خود  به گفته  است.  گرفته 
عرب زبان  کشورهای  از  او  سایت  بازدید کنندگان 
اروپایی  سایت  وب  یک  برای  آمار  این  که  بودند 
که  شد  متوجه  او  تدریج  به  بود.  غیرعادی  خیلی 
به  است  کرده  طراحی  او  که  سایتی  وب  در  آنچه 
تکان دهنده  ویدیوهای  می شود،  گذاشته  نمایش 
مشخص  نهایت  در  که  است  سوریه  به  مربوط 
در  ژوراویک  است.  بوده  داعش  گروه  با  شدمرتبط 
احساس  بود  شده  سایتش  از  که  استقبالی  از  ابتدا 
تغییر  برایش  همه چیز  تدریج  به  اما  می کرد  غرور 
خیلی  عکس ها  آن  دیدن  »از  خودش:  به گفته  کرد. 
و  سر  بریدن  مثل  بعضی های شان  شدم؛  ناراحت 
پولیس  با  همکاری  در  او  بود.«  تکان دهنده  غیره 
را  داعش  با  مرتبط  عکس های  که  پذیرفت  لندن 
تا کنون  و  کند  حذف  مرتب  به طور  خود  وبسایت  از 
روی  از  را  تروریسم ها  با  مرتبط  مطلب   2000 از  بیش 

کرده است.  ک  سایت خود پا
از من بترس و به من پناه ببر

که با سیاست ترساندن توانست مردم  کسی بود  هیتلر 
کند. او مردم آلمان  را به سمت هدف خود تحریک 
که خلوص نژادی، شرافت و عزت تاریخی و  را از آن 
برتری ملت شان توسط غیر آریایی ها در خطر بیافتد 
که مردم تا حدی ترسیدند به آن ها  ترساند. بعد از آن 
شده  داده  بشارت  منجی  هستم؛  من  نترسید  گفت: 
جنگش  بر  مبتنی  سیاست  و  او  به  هم  مردم  مسیح. 

پناه بردند.
خود  کاالی  دادن  ارایه  سپس  و  مخاطب  ترساندن 
که  است  موثری  تبلیغاتی  شگرد  راه حل،  به عنوان 
چرا  است؛  داده  خوبی  جواب  مواقع  بسیاری  در 
به  را  خود  جان  و  امنیت  حفظ  همواره  انسان  که 
کسب رفاه و رشد خود ترجیح می دهد. داعش نیز با 
استفاده از همین رویکرد توانست مردم جامعه هدف 
خود را در هر منطقه ای به تسلیم بکشاند. منتهی این 
بار منبع ترس و راه حل ترس هر دو یکی است. از من 
بترس و به خودم من پناه ببر. آن ها در واقع می گویند: 
فقط  نیست.  مهم  فکری؟  چطور  کنید.  فکر  ما  به 
که ماندگارتر و نافذ تر است. و هیچ  کنید هر طور  فکر 

فکری نافذتر و ماندگاتر از مرگ نیست. 
با همین هدف داعش قبل از ورود خود به منطقه ای 
قبل  داعش  می کند.  منتقل  آن ها  به  را  خود  از  ترس 
را بسیار  اول  به هر منطقه ای، پتک  نهایی  از حمله 
سخت و سهمگین بر روح و روان نظامیان آن منطقه 
شیعیان،  کشتار  تصاویر  می توانند  تا  آن ها  می کوبد. 
عراق  و  سوریه  در  را  خود  مخالفان  و  غیر مسلمانان 
اجتماعی  صفحات  در  سیستماتیک  بسیار  به طور 
رسانه های  از طریق  از خودشان  قبل  تا  می کنند  نشر 

جمعی به آن منطقه یورش ببرند.

قسمت دوم: شگرد های تبلیغاتی داعش
اما به  داعش هرچند جریانی سلفی دانسته می شود 
روش های  از  خود  اهداف  پیشبرد  برای  هیچ وجه 
کرده  رها  را  نمی کند. داعش مسجد  استفاده  سلفی 
انتخاب  تبلیغ  اصلی  فضای  به عنوان  را  انترنت  و 
بالغت  فن  و  خطبه  کالم،  از  هم چنین  است.  کرده 
گرفته، و ترجیح داده است از قدرت تصویر  فاصله 
کند.  استفاده  خود  هدف  جامعه  در  نفوذ  برای 
بتواند  که  است  کسی  هر  نیز  داعش  هدف  جامعه 
به  داعش  واقع  در  کند؛  نزدیک  هدفش  به  را  او 
به  بلکه  ندارد  توجهی  مخاطبانش  هدایت پذیری 

قدرت ابزاری آنان اهمیت می دهد. 
مخاطبان تبلیغاتی داعش 

داعش  تبلیغاتی  شگرد های  به  که  آن  از  قبل 
هدف  که  بدهیم  پاسخ  را  نکته  این  باید  بپردازیم 
آماج  هستند.  کسانی  چه  داعش  تبلیغات  آماج 
محصوالت تبلیغاتی داعش را می توان در پنج دسته 

کرد: کلی تقسیم بندی 
احیای  به دنبال  که  سلفی  افراط گرای  مسلمانان   -1
از  بعد  وقایع  انتقام  و  اسالم  امپراطوری  هویت 

جنگ های صلیبی اند.
در  می خواهند  که  غربی  تازه مسلمان  جوانان   -2
جهانی  اسالمی  حکومت  شکل گیری  خدمت 

درآیند.
فعلیت  به  برای  جایی  به دنبال  که  نخبگانی   -3
خود  فنی  و  امنیتی  نظامی،  توانایی های  رساندن 

هستند.
که وعده های شغلی  4- مردم بی کار، فقیر و ناتوانی 
و  کار  یافتن  فرصت  آن ها  به  داعش  اقتصادی  و 

درآمدی بهتر می دهد. 
جایی  که  پوچ گرایی  جوانان  و  روانی  بیماران   -5
بروز  و  هیجانی  تخیالت  واقعی  تجربه  برای 
و  انسان ها  به  نسبت  خشونت شان  لذت بخش 

زندگی می یابند.
اما در راس این ناهمگنی و هرج و مرج هویتی، سران 
این جریان می دانند چه می کنند و چگونه باید از هر 
آنان  کرد.  استفاده  موقعیتی  چه  در  انگیزه ای  و  فرد 
انسانی  نیروهای  تا  سلفی  ایدیولوژی  از  را  چیز  همه 
را  خود  دولت  نهایت  در  تا  گرفته اند  استخدام  به 

بسازند.
روش تبلیغاتی داعش

نشان  تصویرها  و  عکس ها  از  داعش  استفاده  نحوه 
می کند.  کار  چطور  جنگی اش  ماشین  که  می دهد 
زمان  در  رسانه ها  عملکرد  تحلیلگر  نایتلی،  فیلیپ 
گزارش  جنگ، عقیده دارد در سال های اخیر شیوه 
الگوی  یک  از  غربی  رسانه های  در  جنگ  کردن 
 -1 دارد:  مرحله  چهار  که  می کند  پیروی  تکراری 
رهبر دشمن، 3- تخریب  بحران، 2- تخریب  طرح 
کردن  گزارش  فرد فرد اعضای دشمن و در نهایت 4- 

بی رحمی دشمن. 
دارد  نمونه های مختلفی وجود  اخیر  در جنگ های 
دست  بازیچه  چطور  رسانه ها  می دهد  نشان  که 
گروه های درگیر در جنگ  کشورها و  ماشین تبلیغات 
استفاده  خود  نفع  به  الگو  همین  از  چطور  و  شدند 

کردند. 
برده است  به خوبی پی  واقعیت  این  به  نیز  داعش 
به  نیاز  مرحله،  آخرین  برای  نهایت  در  رسانه ها  که 
به همین دلیل داعش تعمدا  بی رحمی آن ها دارند. 
آنچه رسانه ها به آن نیاز دارند تهیه می کند و به آن ها 
که نقطه شروع و پایان این الگو را به  می دهد؛ چیزی 
که  خوبی به هم پیوند می دهد. خشونتی نا متعارف 

برابر  در  خود  پیشین  هشدارهای  از  کشور  نمایندگان  مجلس 
هفته  یک  از  پس  ریاست جمهوری  کرد.  صرف نظر  رییس جمهور 
و  دولتی  نهادهای  سیاسی،  مختلف  شخصیت های  با  مشورت 
کار مجلس نمایندگان، شام جمعه،  غیر دولتی در مورد چگونگی دوام 
که بر بنیاد آن، مجلس نمایندگان می تواند  اعالمیه ای به نشر رساند 

کار خود ادامه دهد. تازمان اعالم نتایج انتخابات پارلمانی به 
نمایندگان  کاری  دوره  اساسی،  قانون  هشتادو سوم  ماده  بنیاد   بر 
که  مجلس در اول سرطان سال پنجم پایان می یابد، اما از آن  جایی 
این  کار  ادامه    چگونگی  نشده،  برگزار  کنون  تا پارلمانی  انتخابات 

مجلس، پرسش هایی را به همراه داشت.
در اعالمیه ریاست جمهوری آمده است: »به تاسی از احکام صریح 
تداوم  ثه،  ثال قوای  مستمر  فعالیت  بر  مبنی  اساسی  قانون  روح  و 
تعریف  سیاسی  نهادهای  سوی  از  کمیت  حا اعمال  و  قانون گذاری 
تاخیر  که باعث  و مالی  به مشکالت تخنیکی  با توجه  شده در آن؛ 
اصالحات  ضرورت  داشت  درنظر  با  شده؛  انتخابات  برگزاری  در 
حاد  و  جدی  تهدیدات  به  توجه  با  کشور،  انتخاباتی  نظام  در  الزم 
که برگزاری انتخابات را با موانع زیادی روبه رو نموده است،  امنیتی 
اعالمیه  این  در  داد.«  خواهد  ادامه  خود  کار  به  نمایندگان  مجلس 
هم چنین آمده است: » ۱- نظر به احکام قانون اساسی، با توجه به 
افغانستان  رویه در موارد قبلی و نظریات ستره محکمه، شورای ملی 
کمیت  به حیث نهاد قانون  گذاری و یکی از ارگان  های تمثیل کننده حا
کار خود ادامه  انتخابات ولسی جرگه، به  نتایج  تا زمان اعالن  ملی، 
خواهد داد؛۲- حکومت متعهد است از طریق مراجع مسوول ظرف 
یک ماه دیگر، تاریخ برگزاری انتخابات را تعیین و تقویم انتخاباتی 

را اعالن نماید.«
از  چهارشنبه  روز  به  پارلمان  اعضای  از  شماری  و  رییس  هرچند 
آمادگی های این مجلس برای متهم ساختن رییس جمهور به خیانت 
ملی به دلیل برگزار نکردن انتخابات خبر داده بودند و نشست امروز 
این  اعضای  اما  بود،  یافته  اختصاص  موضوع  این  روی  نیز  مجلس 
مجلس در نتیجه   رای گیری علنی، صدور اعالمیه ریاست جمهوری را 
کار این مجلس، قناعت بخش خواندند و از هشدارهای  در مورد ادامه 

کردند. پیشین خویش در مورد رییس جمهور صرف نظر 
که رییس جمهور  گفت  عبدالرووف انعامی، منشی مجلس نمایندگان 
با صدور اعالمیه ای تمام بار مسوولیت ها در حکومت را برای برگزار 

گرفته است. نکردن انتخابات در زمان معین آن به دوش 
اعالمیه  صدور  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری  هر چند 
قانونی  را  نمایندگان  مجلس  کار  ادامه    بر  مبنی  ریاست جمهوری 
که تا  آمدن نمایندگان تازه، نمایندگان  کید می کنند  نمی دانند، اما تا

کنونی می توانند به وظایف شان ادامه دهند.
مجلس  در  کابل  مردم  نماینده    سیاوش،  بکتاش  هم،  سویی  از 
کار  ادامه    ریاست جمهوری،  تصمیم  این  به  کنش  وا در  نمایندگان 
مجلس نمایندگان پس از اول سرطان را غیر قانونی خواند و از تمامی 

کرد. امتیازات پارلمانی خویش تا شش ماه آینده صرف نظر 
در  هم چنین  مجلس  نماینده    به عنوان  که  آن  با  گفت  سیاوش 
»غیرمشروع«  به دلیل  ولی  می کند  شرکت  مجلس  این  نشست های 
نمایندگان  برای  قانون  در  که  از صالحیت هایی  این مجلس،  بودن 

کرد. مجلس پیش بینی شده استفاده نخواهد 
زیر  وی،  تصمیم گیری  از  اصلی  هدف  که  گفت  مجلس  عضو  این 
برگزاری  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  حکومت  دادن  قرار  فشار 

انتخابات آینده پارلمانی می باشد.
رهبران حکومت وحدت ملی  نمایندگان،  این عضو مجلس  باور  به 
کشور نیز با ایجاد حکومت  مشروعیت قانونی ندارند و قانون اساسی 

وحدت ملی تعطیل شده است.
که شماری از حقوق دان ها ادامه    گفته ها در حالی بیان می شود  این 
و  خوانده  غیر قانونی  سرطان  اول  از  پس  را  نمایندگان  مجلس  کار 

تصمیم ریاست جمهوری را سیاسی می دانند.

 سید روح اهلل رضوانی

 قدرت اهلل جاوید

مجلس نمایندگان به
کار خود ادامه می دهد
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بیش از دومیلیون مهاجر دارد
افغانستان

درنگی بر سیستم بررسی رسوایی های
 مالی در افغانستان

قرار دارد. 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  گزارش 
بی ثباتی  دهه   چندین  است  آن  از  حاکی  پناهندگان 
و درگیری در افغانستان، سومالیا و سایر مناطق سبب 
شده میلیون ها نفر از این مناطق برای سال های متمادی 
به شکل  و   بوده  سرگردان  جوامع شان  از  بیرون  در 
زندگی  دوامدار  پناهندگان  یا  داخلی  بی جاشدگان 

کنند. 
امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیشنر  گتریس،  انتونیو 
بیشتر  مردمان  گذشته  »سال  می گوید:  پناهندگان 
محالت  از  دیگر  وقت  هر  در  ما  شده  ثبت  ارقام  از 
 60 تقریبا  جهان  سراسر  در  کردند.  فرار  اصلی شان 
میلیون نفر از اثر منازعات و آزار و اذیت از محالت 
این  میلیون   20 حدود  گردیده اند.  بی جا  اصلی شان 
نصف شان  از  بیش  و  بوده  خارجی  پناهندگان  افراد 

اطفال اند.«
 به باور انتونیو گتریس، تعداد این پناهندگان در حال 
افزایش بوده و این افزایش با گذشت هر روز در هر 
قاره از جهان سرعت می یابد. در سال 2014، هر روز 
پناهجویان  پناهندگان،  به  نفر   42,500 اوسط  به طور 
رقم  این  که  می شدند  تبدیل  داخلی  بی جاشدگان  یا 
نسبت به چهار سال گذشته که چهار برابر بیشتر بوده 

است. 
وی افزود: »این موضوع قابل نگرانی است که از یک 
می نمایند  آغاز  را  درگیری ها  که  آنانی  برای  طرف 
جامعه  دیگر  طرف  از  و  دارد  وجود  بیشتر  مصونیت 
جهانی در کار برای متوقف نمودن جنگ ها و تامین 

صلح بسیار ناتوان می باشد.« 
عدم  و  بودجه  کاهش  به  اشاره  ضمن  گتریس 
قابل  کمبود  »با  می گوید:  پناهندگان  به  رسیدگی 
مالی و خال های گسترده در رژیم  مالحظه در وجوه 

صرفا در حد حرف و حدیث و سخن و مانور زبانی 
کار صورت گرفته است. در جریان سال های اخیر که 
به صورت  افغانستان  در  اداری  فساد  با  مبارزه  جریان 
شده  دیده  موردی  کم تر  است،  شده  اعالم  شعاری 
که فردی به عنوان دخیل در فساد اداری تحت تعقیب 
رسمی  قرار گرفته باشد. اگر اتهام زنی هایی هم در این 
تبلیغاتی  و  مانوری  بیشتر  است،  گرفته  صورت  راستا 

بوده و در حد شعار و حرف باقی مانده است.
هر از گاهی  مالی  فساد  با  مبارزه  راستای  در  اما 
ظهور  افغانستان  در  نیز  تعقیب  به  منتج  اتهام زنی های 
مالی  فساد  موارد  مهم ترین  از  یکی  است.  یافته 
مالی  معضل  گرفت،  قرار  عدلی  تعقیب  تحت  که 
کابل بانک و ورشکسته شدن این بانک خصوصی بود. 
مردم  از  بسیاری  اعتماد  مورد  آغاز  در  بانک که  این 
و  ضرر  و  شد  مواجه  مالی  بحران  با  بود،  گرفته  قرار 
زیانی که به این بانک وارد شده بود، از خزانه عمومی 

نیازمند  افراد  قربانیان جنگ،  از  برای حمایت  جهانی 
پنداشته  نادیده  پناهندگی  و  مساعدت  همدردی،  به 
تراژیدی گسترش می یابد،  این  زمانی که  و  می شوند 
بعضی از کشور ها که بیشترین توان را برای کمک به 
پناهجویان  این  برای  را  دروازه های شان  دارند،  آن ها 
اجباری  اخراج  می شوند،  مسدود  مرز ها  می بندند. 
افزایش می یابد و خصومت ها باال می گیرد. در ضمن 
و  می رود  بین  از  مشکالت  از  فرار  قانونی  راه های 
کاهش  ما  اداره  مانند  بشری  سازمان های  بودجه های 
یافته و نمی توانند نیازمندی های جدی این تعداد زیاد 

قربانیان را رفع نمایند.« 
ابراز  با  پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیشنر 
نگرانی می افزاید که ثبات جهانی در حال از بین رفتن 
بوده و سبب بروز بی جاشدگی های غیر مترقبه می شود. 
قدرت های جهانی یا به مشاهده کنندگان غیر فعال و یا 
به مهره های جنگی تبدیل گردیده اند که تعداد کثیری 
از افراد بی گناه را مجبور به ترک منازل شان می کنند.

در همین حال بان کی مون، سرمنشی عمومی سازمان 
ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگی می گوید: 
»یک کتله روبه افزایش افراد بی خانمان در جستجوی 
مصونیت از آزار و اذیت و خشونت می باشند. تعداد 
استفاده  با  به مصونیت  افراد جز رسیدن  ازاین  زیادی 
از شیوه های خطرناک، مانند مهاجرت های غیر قانونی 
توسط کشتی ها در مدیترانه، جنوب شرق آسیا و مناطق 
گزینه  می باشند،  افزایش  حال  در  به شدت  که  دیگر 

دیگری ندارند.«
او از دولت ها و اجتماعات در سراسر جهان می خواهد 
به  فراهم آوری مصونیت  و  دادن  پناه  به  رابطه  در  که 
از  درگیری ها  در جریان  را  همه چیزشان  که  آن هایی 

دست داده اند، تجدید تعهد کنند. 

به دارندگان حساب  از سوی دولت   جبران گردید و 
اما  گرفت.  صورت  پاسخگویی  بانک  این  در  بانکی 
بانک تحت تعقیب  این  به بحران مالی  دوسیه مربوط 
تعقیب  متهم تحت  به عنوان  نیز  قرار گرفت و عده ای 
قرار گرفته و با محکومیت هایی روبه رو شدند. اگرچه 
به  قضایی  و  عدلی  رسیدگی  شفافیت  خصوص  در 
و  نشد  نیز رضایت عمومی  حاصل  کابل بانک  بحران 
در  که  داشتند  تاکید  این  بر  نظران  صاحب  از  برخی 
اشخاص  و  افراد  با  قانون  کابل بانک،  بحران  دوسیه 
افراد  با  و  تند  برخورد  بحران  در  دخیل  غیر حکومتی 
و اشخاص حکومتی و دولتی دخیل در این بحران نرم 

رفتاری کرد.
دومین مورد از رسیدگی به تخلفات مالی در افغانستان 
به  مربوط  تیل  داد  قرار  در  مالی  سوءرفتار  کشف 
عده ای  نیز  دوسیه  این  در  که  بود  ملی  دفاع  وزارت 
در  گرفتند.  قرار  تعقیب  تحت  و  شده  مواجه  اتهام  با 
و  افراد  از  برخی  علیه  اتهام زنی ها  این که  خصوص 
اشخاص در قضیه سوء رفتار مالی در قرار دادهای تیل 
هنوز وضاحت دهی  به کجا رسید،  ملی  دفاع  وزارت 
حقیقت  در  مساله  این  و  است  نگرفته  صورت  کامل 
هنوز که هنوز است به کلی پایان نیافته است تا معلوم 
این اختالس  شود که سهم اشخاص غیر حکومتی در 
چه میزان بوده است و سهم اشخاص حکومتی به چه 
اندازه بوده است و محکومیت های اشخاص حکومتی 

و غیر حکومتی متفاوت یا غیر متفاوت خواهد بود.
اکنون نوبت به بحران یا فساد مالی مربوط به وزارت 
شهرسازی و مسکن رسیده است. بعد از آنکه از سوی 
مقامات  از  عده ای  ملی،  وحدت  حکومت  رهبری 
عده ای  و  شد  برکنار  کار  از  وزارت  این  در  مسوول 
از برکنار شدگان نیز در یکی از نقاط سرحدی کشور 
این که  خصوص  در  گزارش هایی  گردیدند،  دستگیر 
این  به  مربوط  قراردادهای  از  برخی  اعطای  مورد  در 
به  است،  گرفته  صورت  قانونی  تخطی های  وزارت 
که  است  این  ها  سوال  مهم ترین  از  یکی  رسید.  نشر 
اعطای  در  مالی  فساد  به  مربوط  دوسیه  بررسی  در 
چگونه  مسکن  و  شهرسازی  وزارت  قراردادهای 
برخورد صورت خواهد گرفت. آیا در این بحران نیز 
قانون افراد غیر حکومتی دخیل در این بحران را سخت 
خواهد گرفت، یا این که گریبان افراد حکومتی دخیل 
شدت  و  سختی  به  قانون  سوی  از  نیز  بحران  این  در 

گرفته خواهد شد. 
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ثبت رسیده است. 
کشور  بزرگ ترین  سوریه  که  آماده  گزارش  این  در 
دارای بی جاشدگان داخلی )7,6 میلیون( و پناهندگان 
تا اخیر سال 2014( در جهان می باشد.  )3,88 میلیون 
دوم  ردیف  در  مهاجر،  میلیون   2,59 با  نیز  افغانستان 

و  است  شده  گرفته  دست  روی  دولت  نا خوشایند 
رجزخوانی هایی نیز صورت گرفته است.

مقابله یا مبارزه دولت در برابر فساد مالی و اداری به 
اندازه ای قوی نبوده است که باعث وقایه و جلوگیری 
گردد.  دولت  در  مالی  و  اداری  فساد  موارد  وقوع  از 
در  اخیر  سال های  جریان  در  که  است  رو  همین  از 
گزارش هایی بین المللی که ارایه می شود، نام افغانستان 
قرار  فساد  با  آلوده  کشورهای  اول  رده های  در 
می گیرد. اگر مبارزات اعالم شده از سوی دولت در 
بدون  می شد،  واقع  موثر  اداری  فساد  با  مقابله  عرصه 
در  افغانستان  نام  که  می گردید  نیز  این  باعث  شک 
رده بندی کشورهای آلوده به فساد اداری و مالی تغییر 

یافته و جابه جا گردیده و از رده های اول پایین بیاید.
البته باید گفت که در راستای مقابله با فساد اداری که 
بند  و  زد  گونه  هر  و  می شود  مربوط  سیاسی  اراده   به 
می باشد،  همراه  سیاسی  انعکاس  با  نیز  آن  به  مربوط 

ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  ساالنه  جدید  گزارش 
اخیر  تا  که  می دهد  نشان  پناهندگان  امور  در  متحد 
به  مجبور  نفر  میلیون  شصت  حدود  میالدی   2014
در  بوده اند.  جهان  سراسر  در  محالت شان  ترک 
حالی که این رقم در سال 2013 ، 51,2 میلیون نفر به 

سوی  از  باید  که  بحث هایی  از  یکی  می رسد  به نظر 
گیرد،  قرار  توجه  مورد  تحلیلگران  و  کارشناسان 
رسوایی های  بررسی  عملی  سیستم  یا  و  بررسی  روند 
مالی در افغانستان است. به خصوص این که با توجه به 
گزارش های منتشر شده در خصوص بحران مربوط به 
احساس  ضرورت  این  مسکن،  و  شهرسازی  وزارت 
توجه  کارشناسان  سوی  از  زمینه  این  در  که  می شود 
است  این  دارد  وجود  که  برداشتی  گیرد.  صورت 
عملی  روند  در  کال  و  دولت  سوی  از  تاکنون  که 
اشخاص  با  مالی،  رسوایی های  و  فساد  بررسی های 
غیر حکومتی  اشخاص  با  و  رفتاری  نرم  حکومتی 
برخورد تندتر شده است. این در حالی است که باید 
مالی،  رسوایی های  بررسی  در  و  یابد  تغییر  روند  این 
و  گیرد  قرار  توجه  مورد  غیر مقصر  و  مقصر  موضوع 
یا  فرد  بودن  دولتی  یا  حکومتی  جنبه  به  توجه  بدون 
قرار  بازخواست  مورد  افراد  یا  فرد  آن  مقصر،  افراد 
تقصیر  بر اصل  تمرکز  و  توجه  به نظر می رسد  گیرند. 
و  عامه  افکار  از سوی  و هم  از سوی دولت  باید هم 
به خصوص رسانه ها و تحلیلگران و فعالین مدنی مورد 

توجه قرار گیرد.
شده  جدید  دولت  همزاد  افغانستان  در  فساد  این که 
روزی  از  نیست.  فردی  هیچ  برای  پوشیده  امر  است، 
در  جدید  سیاسی  نظام  بر اساس  جدید  حکومت  که 
افغانستان استقرار یافت، فساد اداری مالی نیز به عنوان 
همزاد این دولت و این نظام ظهور پیدا کرد و تا کنون 
حفظ  را  خود  حضور  دولت  کنار  در  همزاد  این  نیز 
اعتراضات  به خاطر  دیگر  سوی  از  اما  است.  کرده 
و  اداری  موجود  فساد  علیه  بین المللی  و  داخلی 
هر از گاهی  که  است  شده  دیده  افغانستان،  در  مالی 
همزاد  این  با  مقابله  راستای  در  نیز  ساز و کارهایی 

 سهیال وداع خموش
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باید به نیازهای این سکتور پاسخ ارایه کند. بدون شک، 
این یکی از مسوولیت های حکومت افغانستان و نهادهای 
شریک آن )قوای مقننه و قضاییه کشور( در دولت است 
تا این دیدگاه را به اقداماتی عملی مبدل کند و از وظیفه 
خود به مثابه صیانت کننده محیط زیست به نسل امروز و 

فردا پاسخدهی کند.
7. بسترسازی راه آینده

از  این است که  بر  باور  نسلی،  بین  تامین مساوات  برای 
عواید منرالی کشور در درازمدت باید به صورت کارآ و 
پایدار در تهیه زیرساخت های اجتماعی و فزیکی الزمی 
است  ضروری  منظور،  این  برای  گردد.  استفاده   کشور 
و  عواید  جمع آوری  در  حسابدهی  و  شفافیت  اصول  تا 
و  اقتباس  کشور  در  پترولیم  و  منرالی  عواید  از  استفاده 

به صورت جدی رعایت شود.
استخراجی  صنایع  سکتور  هدف،  این  به  رسیدن  برای 
افغانستان ناگزیر است تا آجندای بسیار آگاهانه و عملی 
اصالحات را روی دست گیرد که بدون شک خود یک 
خاص،  به صورت  می باشد.  وقت گیر  و  پیچیده  روند 
پالیسی های  که  یابیم  اطمینان  تا  است  نیاز  سال  چندین 
صحیح و پاسخده به صورت دوامدار در چهارچوب های 
سکتور  حکومتداری  در  مدیریتی  و  نهادی  حقوقی، 
بر اساس  اما  یافته اند.  را  خود  جای  استخراجی  صنایع 
گزینه  ما  دیگر،  کشورهای  از  شده  آموخته  درس های 
دیگری نداریم مگر این که اصالحات سکتور منرالی را 
به مثابه گامی  اساسی، الی قادر شدن به افزایش قابل قبول 
سهم سکتور صنایع استخراجی در اقتصاد کشور و ثروت 

ملی، پیگیری کنیم. 
ناگزیر است  این سکتور  آجندای اصالحات معقول در 
تا چهارچوب های حقوقی، تنظیم کننده، مالی و مدیریتی 
انکشافی  بازدهی  تا  کند  ترتیب  و  طرح  طوری  را 
و آن  اکثر رساند  به حد  را  منرالی  منابع  از  بهره برداری 
را به تسریع کننده انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی و 

روند مدرنیزه سازی اقتصاد کشور مبدل کند.
برای تامین حرکت پیشرونده، افغانستان به نهادهایی در 
تمویل شده  مناسب  به صورت  دارد که  نیاز  این سکتور 
باشند، نقش شان به صورت واضح تعریف گردیده باشد، 
اطالعاتی  کافی  ظرفیت  از  باشند،  داشته  مسلکی  کادر 
صالحیت های  و  وظایف  و  باشند  برخوردار  تحلیلی  و 
گردیده  مشخص  روشن  به صورت  تصمیم گیری شان 
باشد. نبود صالحیت و اطالعات الزمی  در تصمیم گیری ها 
تنظیم  و  مدیریت  در  عقب گردها  بزرگ ترین  از  یکی 
موثر منابع، به ویژه در پیشبرد موفقانه مذاکرات مربوط 
در این سکتور پنداشته می شود. باید تاکید ورزید که به 
مثابه یکی از اولویت های باال در آجندای اصالحی این 
سکتور، و هم چنین به دلیل نقش کلیدی ای که وزارت 
و  سازماندهنده  تنظیم کننده،  مثابه  به  پترولیم  و  معادن 

بازنگری  در  ویژه  به  دارد-  سکتور  این  هماهنگ کننده 
و روند پیشبرد مذاکرات پیرامون توافق نامه های انکشاف 
باید  وزارت  این  بهره برداری-  یا  و  اکتشافی  پروژه های 
و  حقوقی  تعریف شده  صالحیت های  و  واضح  وظایف 
اجرایی را به منظور رهبری این صنایع و پیشبرد مذاکرات 

مربوطه در تمام سطوح به دست آورد. 
نیاز است تا اصول  روشن حکومتداری که بر مبنای آن 
می گردند  نهایی  معدن کاری  توافق نامه های  و  مقررات 
این  مورد  در  تصمیم گیری  و  تصویب  چگونگی  و 
توافق نامه ها توسط وزیر، و یا مرحله تاییدیه های کابینه، 
واضح  صورت  به  کشور،  رییس جمهور  یا  و  پارلمان 
تنظیم کننده  اساسی  ارگان  تا  است  بهتر  گردد.  تعریف 
کمیسیون  حاضر  حال  در  که   - مذاکره کننده  تیم  و 
نماینده های  مشمول   - می باشد  معادن  بین الوزارتی 
وزارت های کلیدی باشد )حضور وزارت مالیه و عدلیه 
در این کمیسیون حتمی  است( و بر اساس معیارهای قبول 

شده جهانی کار کند. 
کشور،  در  سکتور  این  کنونی  وضعیت  اساس  بر 
مشمول  استخراجی  صنایع  در  نهادی  موثر  چهارچوب 

سازه های زیر می تواند باشد:
1 . قوانین معادن و  هایدروکاربن ها - که مشمول قوانین 
موضوعی، مقررات، طرزالعمل ها و توافق نامه هایی است 
و  اکتشافی  عملیات های  حق  و  مالکیت  تخصیص،  که 

بهره برداری منابع را تنظیم می کند؛
2. وزارت معادن و پترولیم به مثابه چتر سیاسی و ارگان 
تنظیم کننده که به صورت کلی مسیر پالیسی، هماهنگی 
مانند  عامه،  مربوطه  ارگان های  و  دیگر  وزارت های  با 
پارلمان و جامعه مدنی را عهده دار می باشد و سازماندهی 
و رهبری مذاکرات را در سکتور معدن کاری به منظور 
پیش  به  بهره برداری  و  اکتشاف  توافق نامه های  حصول 
نظارت  معدن کاری  سکتور  فعالیت های  بر  و  می برد، 
می کند. این نهاد به صورت حتم باید مشمول بخش های 
اساسی زیر باشد، اما محدود به این ارگان ها نمی گردد: 

الف. بخش کادستر معادن – که مدیریت تخصیص منابع 
را از طریق صدور جوازنامه ها به دوش دارد و نظارت از 
حقوق مالکیت، تطبیق تعهدات مالی، مصارف و عواید 

سکتور معدن کاری را به عهده دارد؛  
وظایف  که  افغانستان –  جیولوژی  سروی  بخش  ب. 
مواد  و  علمی   معلومات  تهیه  و  تولید  تحقیقات،  اجرای 

ترویجی این سکتور را به عهده دارد؛ 
ج. بخش محیط زیست و روابط اجتماعی – که نظارت 
این  در  را  زیستی  محیط  مقررات  و  قواعد  مراعات  از 

سکتور عهده دار می باشد؛ 
د. بخش تفتیش معادن – که از نحوه ی تطبیق قراردادها، 
در  کاری  مصونیت  و  شغلی  صحت  مقررات  و  قواعد 

پروژه های معدن کاری نظارت می کند.
یکی از پیش شرط های مهم در پابندی به اصول شفافیت 
به  تنظیم کننده  نهادهای  کلیه  نبودن  دخیل  حسابدهی  و 
فعالیت های تجارتی مربوط  تولید و  صورت مستقیم در 
به این سکتور می باشند. برای جذب سرمایه های مستقیم 
در  با  محلی  انکشاف  از  حمایت  منظور  به  و  خارجی 
مساله ی  باید  کشور،  بزرگ  اقتصاد  اهداف  نظرداشت 
همه ی  در  منرالی  حقوق  تقویت  و  مالکیت  مصونیت 
این  کننده ی  تنظیم  چهارچوب های  و  حقوقی  اسناد 

سکتور تسجیل و بر آن تاکید گردد.
ادامه دارد

ما  کشور  در  تحول  آجندای  بنیادی  عناصر  از  یکی 
در  آن  گنجانیدن  با  که  باشد  اصولی  پذیرفتن  باید 
به صیانت  را  ما  تنظیم کننده،  و  چهارچوب های حقوقی 
عامه  مصونیت  و  صحت  زیست،  محیط  از  حفاظت  و 
صنایع  ایجاد  از  را  ما  باید  آن که  بر  مزید  سازد،  قادر 
از نظر محیط زیستی در  قبول  قابل  پایدار و  استخراجی 
قادر  ما  کشور  ترتیب  این  به  گرداند.  مطمین  افغانستان 
خواهد شد تا منابع منرالی خود را با حد اعظم کارآیی 
انسان ها،  صحت  به  رسانیدن  ضرر  بدون  و  اقتصادی 
تنوع  یا  و  محلی  جوامع  شیرازه های  به  زدن  آسیب 
بیولوژیکی، مورد بهره برداری قرار دهد؛ و در عین حال 
از ثبات ایکولوژیکی در ایکوسیستم های نهایت حساس 

و آسیب پذیر کشور مراقبت کند.
به طور بالقوه، پیامدهای اجتماعی– محیط زیستی صنایع 
منرالی بیشتر بر منابع آبی و سیستم های تخلیه آن، خاک، 
مشخصه های توپوگرافیکی و هوا اثرگذار است. با قواعد 
واضح و قابل فهم و وظایف واضح نهاد مدیریت کننده و 
تنظیم کننده ارزیابی اثرات این صنایع، پروگرام همه جانبه 
مدیریت محیط زیستی این سکتور را باید در همکاری با 
و  به وجود آوریم  مدنی  و جامعه  عامه  مربوطه  نهادهای 
قادر سازیم  از محیط زیست را  اداره ملی حفاظت  نهاد 
تا با قوت تمام قواعد و مقررات محیط زیستی را در این 
ثابت گردیده است که تعمیل  سکتور تطبیق کند. حاال 
این قواعد در درازمدت هم به نفع سرمایه گذاران است 

و هم منافع عامه مردم را به خوبی می تواند تامین کند.
نهاد های  ترتیب  در  بنیادی  جدا  اقدامات  و  وظایف 
عمل  در  و  ایجاد  افغانستان  قوانین  در  کماکان  مربوطه، 
محیط  مقررات  و  قواعد  تطبیق  اما  است.  یافته  انجام 
زیست اراده قوی سیاسی و ظرفیت های مناسب تخنیکی 
و نهادینه را به منظور اطمینان از صیانت منافع نسل امروز 
در  ما  که  حالی  در  می کند.  ایجاب  آینده  نسل های  و 
پی ساختن این سکتور هستیم، به مثابه یکی از گام های 
ممکن برای جلوگیری از حرکت در مسیری فاجعه بار، 
هماهنگی  در  پترولیم  و  معادن  وزارت  تا  است  نیاز 
یک جا  زیست،  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره  با  کامل 
دوره ای  صورت  به  مدنی،  جامه  ذیعالقه  سازمان های  با 
انجام  را  ایمنی  و  صحت  و  زیستی  محیط  تفتیش های 
دهند؛ همچنانی که اثرات اجتماعی– محیط زیستی کلیه 
فعالیت های بهره برداری و اکتشافی را باید برای هر پروژه 
به طور جداگانه مورد بررسی دوامدار قرار دهیم. تعقیب 
این روش نهاد های ما را قادر خواهد ساخت تا معیارهای 
واضح اجراات را ایجاد کنند و گوشه های حساس و مهم 

را برای بهبودبخشی و کنترول تشخیص کنند.
قواعد  ایجاد  و  بازنگری  همانا  تمرین  این  از  ما  هدف 
واقع بینانه محیط زیستی، قابل تطبیق، موثر و مسووالنه در 
حمایت از ساختار نهادهایی خواهد بود که در درازمدت 

جمله  »مکتب«  با  جان،  سلیم  معلم: 
بساز.

سال  ده  حدود  وردک  فاروق  سلیم: 
وزیر معارف افغانستان بود. 

معلم: من گفتم با »مکتب« جمله بساز. 
جمله تو اصال مکتب نداشت. 

حدود  من  جمله  استاد،  نخیر  سلیم: 
شما  که  داشت  مکتب  هزار  یک 

متوجه نشدید. 
معلم: چه گفتی؟ من متوجه نشدم؟ تو 
فکر کردی من احمقم؟ برو از صنف 
»پول«  با  شو.  ایستاد  مجیب!  بیرون. 

جمله بساز. 
کرزی،  حامد  حکومت  در  مجیب: 
فاروق وردک وزیر معارف افغانستان 

بود. 
پول  شما  جمله  کجای  پسرم،  معلم: 
داشت؟ تو نشنیدی من گفتم با »پول« 

جمله بساز. 
دقت  کمی  اگر  استاد!  مجیب: 
دالر  میلیون ها  من  جمله  می کردید، 

پول داشت. 
معلم: قبل از آن که چوب را به فرقت 
کن.  گم  صنف  از  را  رنگت  بکوبم، 
مطمین  الیقی.  خیلی  تو  پسرم  فایز! 
هستم تو مرا ناامید نمی کنی. بیا با کلمه 

»دزد« جمله بساز.
فایز: فاروق وردک....

وردک،  فاروق  کنید!  بس  معلم: 
فاروق وردک. چه شده شما را؟ فایز! 

نگفتم با »دزد« جمله بساز؟
از  هم  من  است  اجازه  استاد  فایز: 

صنف بیرون بروم؟
خوب  بچه ها  بقیه  گمشو.  برو  معلم: 
در  کس  هر  بار  این  کنید.  گوش 
جمله خود از »فاروق وردک«، »حامد 
ببرد،  نام  معارف«  »وزارت  و  کرزی« 
قدم  صنف  در  حتا  نمی تواند  دیگر 
با  پسرم.  شو  ایستاد  سلیمان!  بگذارد. 

کلمه »زهر« جمله بساز. 
کودکان  پول  هرکس  سلیمان: 
به  گالب  کرده،  دزدی  را  افغانستان 

روی شما، »زهر« خورده است. 
دیگر  وردک  فاروق  از  نگفتم  معلم: 
مرا  حرف  امروز  چرا  شما  نبرید؟  نام 

گوش نمی کنید؟
سلیمان: استاد، من گفتم هر کس پول 
ما را دزدی کرده، زهر خورده است. 
وردک«  »فاروق  جمله  این  کجای 

داشت؟
معلم: پسرم، جمله تو پر بود از »فاروق 

وردک«. تو متوجه نبودی. 

جملهسازیبچههای
صنفدو

دای چوپانی

 داوودشاه صبا
 قسمت پنجم

دیدگاهیبرایساختن
صنایعاستخراجیدر

افغانستان

برای تامین مساوات بین نسلی، باور بر این است که از عواید 
منرالی کشور در درازمدت باید به صورت کارآ و پایدار در تهیه 

زیرساخت های اجتماعی و فزیکی الزمی  کشور استفاده گردد. 
برای این منظور، ضروری است تا اصول شفافیت و حسابدهی در 
جمع آوری عواید و استفاده از عواید منرالی و پترولیم در کشور 

اقتباس و به صورت جدی رعایت شود.
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و  باميان  نمايندگان  که  حالی  در  کابل:  8صبح، 
دست  جديد  والی های  با  مخالفت  در  دايکندی 
سخنگوی  غورزنگ،  تواب  زده اند،  تحصن  به 
تغيير  والی ها  اين  می گويد  محلی  ارگان های  اداره 
نکرده و به مجردی که قول اردوی هوايی امکانات 
انتقال اين دو مقام محلی را فراهم کند، طاهر زهير 
به عنوان والی باميان و معصومه مرادی به عنوان والی 
دايکندی، به اين دو واليت منتقل و به عنوان والی 

معرفی خواهند شد. 
در همين حال، نمايندگان دايکندی در پارلمان که 
در اعتراض به انتصاب والی جديد اين واليت خيمه 
تحصن برپا کرده اند، می گويند که مصمم  هستند تا 
دايکندی  به  را  اين واليت  والی جديد  ورود  جلو 
وحدت  حکومت  که  است  حالی  در  اين  بگيرند. 
دايکندی  والی  به عنوان  را  مرادی  معصومه  ملی 
اقدام  اين  از  بسياری ها  اما  است.  کرده  تعيين 
اين  که  گفته اند  و  کرده  انتقاد  پارلمان  نمايندگان 
نمايندگان نبايد جلو والی شدن يک زن را بگيرند. 
در  پارلمان  نمايندگان  از  يکی  آزاد  ريحانه  اما 
گفتگو با 8صبح می گويد که دليل اصلی مخالفت 
اين  جديد،  والی  با  دايکندی  مردم  و  نمايندگان 
مديريتی  و  سياسی  تجربه  هيچ گونه  او  که  است 
ندارد در حالی که دايکندی به عنوان يک واليت 
فقير، دورافتاده و محروم به والی مدير و کارآزموده 

عدم موجوديت کانکور ويژه به تربيت بدنی و 
ورزش از انگيزه دانشجويان می کاهد.

ورزش  ويژه  کانکور  نبود  مسوولين  به گفته 
باعث می شود که در مضمون ورزش  هم چنان 
شود.  خال  ايجاد  افغانستان  مکاتب  درون  در 

کابل  در  رمضان  جام  فوتسال  رقابت های 
آغاز شد.

در  کابل  شهر  فوتسال  تيم   80 از  بيشتر 
ورزشی  رشته  اين  رمضان  جام  رقابت های 
که از سوی کميته فوتسال فدراسيون فوتبال 
رقابت  به  هم  با  است  شده  داير  افغانستان 

می پردازند.
آغاز  سبز  اميد  شهرک  در  که  مسابقاتی  در 
عنوان  کسب  برای  تيم   72 است،  شده 
تيم ها  می کنند.  مبارزه  رمضان  جام  قهرمانی 
در 16 گروه 4 و 5 تيمی حاضر هستند و دو 
مرحله  در  حضور  جواز  گروه،  هر  برتر  تيم 

حذفی رقابت ها را به دست می آورند.
حضور  با  مسابقات  سری  يک  هم چنان 
شده  آغاز  علی  موال  جمنازيم  در  تيم   16
قالب  تيم ديگر در  امروز هم 64  از  و  است 
رقابت های فوتسال جام رمضان در جمنازيم 
رياست تربيت بدنی و ورزش به مصاف هم 

می روند.

بيست و هشتمين هفته ليگ تکواندو شهر کابل با 
رقابت نونهاالن پی گيری شد. 

سيزده  تا  يازده  کاران  تکواندو  روز  اين  در 
ادوار  قالب  در  کابل  شهر  باشگاه  پنجاه  سال 
قرار  هم  برابر  سی و چهارم  تا  بيست و چهارم 

گرفتند.
به  ليگ  اين  بزرگ ساالن  و  جوانان  مسابقات 

نياز دارد. 
و  نيست  زن ستيزی  »هيچ گاهی  گفت:  آزاد  خانم 
به عنوان  را  زن  يک  حکومت  که  باشد  قرار  اگر 
والی بفرستد بايد يک والی با توانمندی و مديريت 

خوب بفرستد.«
حزب  يک  به  وابسته  جديد  والی  که  گفت  آزاد 
است و اين موضوع سبب می شود تا مردم دايکندی 
از خدمات دولتی محروم شوند و واليت در اختيار 
در  افزود  او  گيرد.  قرار  سياسی  جناح خاص  يک 
حسن  مليحه  سرابی،  حبيبه  حکومت  که  صورتی 
دايکندی  به  والی  به عنوان  را  رضايی  شاه گل  يا 
زيرا  نمی کرد  مخالفت  آن ها  با  کسی  می فرستاد، 

آن ها وابسته به حزب خاصی نيستند. 
ريحانه آزاد از حکومت خواست تا در اين تصميم 
نمايندگان  که  گفت  او  کند.  نظر  تجديد  خود 
دايکندی حتا پيش از تقرر والی های جديد توماری 

بدنی  تربيت  انستيتوت  رييس  عالميان  همايون 
اين  ابراز  با  افغانستان  و ورزش وزارت معارف 
انستيتوت  اين  تاسيس  دليل  می گويد:  مطلب 
تربيت  دانشکده  که  است  خالهايی  پرکاری 

بدنی و ورزش بجا گذاشته است.
رياست  عالقه  عدم  از  عالميان  ديگر  سوی  در 
برای  افغانستان  المپيک  کميته  و  بدنی  تربيت 

هماهنگی با اين نهاد شکايت دارد.
دانشجويان  انگيزه  بودن  پايين  برعالوه  عالميان 
برای ايفای وظيفه منحيث آموزگار تربيت بدنی، 
نبود امکانات درست را نيز از داليلی می داند که 
معارف  آموزشی  برنامه  در  را  ورزش  مضمون 

ضربه زده است.

افتاده است و در  به تعويق  مناسبت ماه رمضان 
پايان  به  نونهاالن  پيکارهای  ماه  اين  هفته  چند 

خواهد رسيد.
اين مسابقات در حالی برگزار ميشود که تاکنون 
سرنوشت تکواندوی افغانستان مشخص نيست و 
مدتی است همه ديده به فرمان فدراسيون جهانی 

تکواندو دوخته اند و آن هم نرسيده است.

را امضا کردند و حمايت شان را از عبدالحق شفق، 
نماينده کنونی اين واليت اعالم نمودند. 

اين نماينده پارلمان گفت هنوز مردم از ولسوالی های 
نيامده اند ولی اگر حکومت در  به مرکز  دايکندی 
رابطه به والی اين واليت تجديد نظر نکند، ساکنان 
به  اعتراض  بلند کردن صدای  برای  نيز  ولسوالی ها 

مرکز دايکندی خواهند آمد. 
اين در حالی است که نمايندگان واليت باميان نيز 
روبه روی  در  جديد،  والی  معرفی  به  اعتراض  در 
و  کرده اند  برپا  تحصن  خيمه  واليت  ساختمان 

خواستار تغيير والی هستند. 
حکومت تاکنون واکنش مشخصی در اين دو مورد 
و  دايکندی  برای  که  والی  دو  اين  است.  نداشته 
باقی  ليست حکومت  در  هنوز  معرفی شده،  باميان 
والی  است  قرار  معلومات  از  برخی  بنابر  و  هستند 

باميان به زودی به اين واليت برود. 

سخنگوی اداره ارگان های محل:

برای معرفی والی های بامیان و دایکندی منتظر قوای هوایی هستیم

زش مشکل ساز است کانکور ور نبود 

آغاز فوتسال جام رمضان

کابل ادامه تکواندوی نونهاالن 

فاروق وردک، وزير پيشين معارف در واکنش به گزارش اخير 
توسعه ای  اداره  کمک های  شدن  حيف وميل  بر  مبنی  سيگار 
»مضحک«  را  گزارش  اين  وزارت  اين  در  امريکا  بين المللی 

خوانده و انتشار آن را هدفمند دانسته است.
افغانستان،  بازسازی  برای  امريکا  ويژه  بازرسی  دفتر  يا  سيگار 
در گزارشی گفته که وزارت معارف مکاتب خيالی در مناطق 
جنگی ايجاد کرده و به اين بهانه از اداره کمک های انکشافی 

امريکا پول گرفته است.
فاروق وردک، وزير پيشين معارف، در يک اطالعيه مطبوعاتی 
انگيزه نشر اين گزارش را سياسی می داند و می گويد سرچشمه 
اين تهمت ها عدم پابندی بعضی از کشورهای کمک کننده بر 
افغانستان  با  بين المللی  گوناگون  نشست های  در  تعهدات شان 

می باشد. 
انصراف  توجيه  برای  کشورها  »اين  می گويد:  وردک  فاروق 
ارايه  در  کارشکنی ها  ساختن  مستدل  هم چنان  و  وعده ها  از 
افغانستان  انکشافی  مختلف  بخش های  به  کمک های شان 
بهانه هايی از قبيل فساد و نبود ارقام درست را استفاده می کنند.«
به گفته وزير پيشين وزارت معارف، ارقام انکشافی وزارت در 
14 سال گذشته محصول محاسبات دقيق فعاليت ها از پايين ترين 

واحد اداری در وزارت معارف تا مراجع ذی صالح می باشد.
اخيرا اسداهلل حنيف، وزير جديد معارف در پارلمان در مورد 
اين وزارت در  به  يافته  حيف وميل شدن هزينه های اختصاص 
دوره حکومت قبلی صحبت کرد. به گفته وزير کنونی معارف، 
مقام های پيشين اين وزارت شمار معلمان و مکاتب در کشور 
پيشين  وزير  فاروق وردک،  در همين حال  را جعل کرده اند. 
فعلی  »رهبری  می گويد:  و  کرده  رد  نيز  را  ادعا  اين  معارف 

وزارت معارف ارقام دقيق را مستند سازد و ارايه کند.«
به  نامه ای  در  سيگار  سربازرس  ساپکو،  جان  حال،  همين  در 
اظهارات  از  بعد  که  است  گفته  امريکا  بين الملل  توسعه  اداره 
امريکا  بين المللی  توسعه  اداره  افغانستان ،  وزيران جديد کابينه 

توجه ويژه خود را بر اتهامات وارد شده متمرکز کند.
جان ساپکو سربازرس ويژه سيگار، در اين نامه گفته است به 
درستی آماری که اداره کمک های توسعه ای امريکا بر اساس 
ارايه  مکاتب  و  معلمين  از  افغانستان  معارف  وزارت  داده های 

کرده، اطمينان ندارد.
از سال 2001  امريکا، کمک های چشم گيری  توسعه ای   اداره 
ساپکو  جان  نامه  در  است.  کرده  افغانستان  معارف  بخش  به 
بازرس ويژه ی سيگار به اداره توسعه ای بين المللی امريکا آمده 
است که از ماه می 2015 تا اکنون 769 ميليون دالر به معارف 

افغانستان کمک صورت گرفته است.

فاروق وردک: 

گــــــزارش سیگـــار 
مضحک است 

مریم حسینی
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نتايج تحقيق سه دانشگاه عمده امريکايی نشان می دهد که 
زمين وارد عصر جديدی از انقراض گونه های زيستی شده 
و در اين دوره جديد نوع انسان ممکن است يکی از اولين 

قربانيان باشد.
اين تحقيق که مشترکا در دانشگاه های استنفورد، پرينستون 
با  مهره دار  انجام گرفته، حاکيست که جانواران  برکلی  و 

سرعتی 114 برابر دوران عادی در حال انقراضند.
تحقيق ديگری هم که سال گذشته در دانشگاه دوک انجام 

شده بود به نتايج مشابهی رسيد.
تحقيق  دست اندرکاران  از  يکی  بی بی سی،  گزارش  به 
جديد گفته است: »اکنون داريم به ششمين عصر انقراض 

بزرگ وارد می شويم.«
آخرين باری که انقراض بزرگ گونه ها در زمين به وقوع 
منقرض  دايناسورها  که  بود  پيش  سال  ميليون   65 پيوسته 
شدند، تصور می شود برخورد شهاب سنگی بزرگ با زمين 
علت انقراض دايناسورها و برخی ديگر گونه ها بوده باشد.

براساس اسناد منتشره در سايت افشاگر ويکی ليکس 
يکی از پسران اسامه بن الدن در نامه ای از دولت امريکا 
خواسته بوده تا برای پدرش گواهی فوت صادر کنند.

مربوط  عربستان  در  امريکا  سفارت  به  که  نامه  اين 
می شود يکی از 60 هزار سند دولتی عربستان است که 

ويکی ليکس به تازگی منتشر کرده است.
گلن  جنرال  سند  اين  براساس  بی بی سی،  از  نقل  به 
نامه  به  پاسخ  در  رياض  در  امريکا  سرکنسول  کيزر، 
است  نوشته  القاعده  سابق  رهبر  پسر  بن الدن،  عبداهلل 
که او نمی تواند برای پدرش گواهی فوت صادر کند.

تاريخ پاسخ سفارت امريکا به نامه پسر اسامه بن الدن 
چهار  حدود  يعنی  برمی گردد،   2011 سپتامبر   9 به 
جريان  در  القاعده  سابق  رهبر  شدن  کشته  از  بعد  ماه 

عمليات نيروهای امريکايی در پاکستان.
در اين نامه جنرال کيزر توضيح می دهد برای افرادی 

عهده  به  را  اخير  تحقيق  هدايت  که  سيبالوس  جراردو 
داشته، می گويد: »اگر اجازه دهيم روند کنونی ادامه پيدا 
کند ميليون ها سال طول می کشد تا حيات روی زمين احيا 
شود، و گونه خود ما )انسان( هم ممکن است همان اوايل 

از ميان برود.«
در اين تحقيق دانشمندان با استفاده از فسيل ها نرخ انقراض 
مهره داران را در طول تاريخ برآورد کرده اند و به اين نتيجه 
رسيده اند که نرخ کنونی انقراض مهره داران بيش از صد 
برابر بيشتر از زمان هايی است که يک عصر انقراض بزرگ 

در جريان نيست.
بيشتر  تاکنون   1900 سال  از  تحقيق  اين  يافته های  مطابق 
از جانوران مهره دار منقرض شده اند که در  از 400 گونه 
دوران عادی چنين حجمی از انقراض ظرف 10 هزار سال 

رخ می دهد و نه 100 سال.
را  جنگل زدايی  و  آلودگی  اقليمی،  تغييرات  تحقيق،  اين 
کرده  معرفی  جانوری  گونه های  سريع  انقراض  عوامل  از 

که در جريان عمليات نظامی کشته می شوند، گواهی 
فوت صادر نمی شود.

اسنادی  فوت،  گواهی  صدور  جای  به  کيزر  آقای 
که  می دهد  ارايه  را  امريکا  در  دادگاه  يک  به  متعلق 

ثابت می کند اسامه بن الدن کشته شده است.
بن  عبداهلل  به  نامه اش  در  همچنين  امريکايی  مقام  اين 
الدن ابراز اميدواری می کند که مدارک ارايه شده از 
او و خانواده اش کمک  به  بتواند  امريکا  سوی دولت 

کند.
در اسناد منتشره توضيحی دراين باره که چرا عبداهلل بن 
الدن درصدد بوده که گواهی فوت پدرش را بگيرد، 

داده نمی شود.
ويکی ليکس روز جمعه، 19جون، اعالم کرد که در 
چند هفته آينده بيش از 500 هزار سند دولتی عربستان 

سعودی را منتشر می کند.

است.
سراسر  »در  می گويد:  استنفورد،  دانشگاه  از  اهرليش،  پل 
جهان نمونه هايی از جانوران مختلف داريم که عمال چيزی 

جز مردگان متحرک نيستند.«
درصد   41 می گويد  طبيعت  حفظ  بين المللی  اتحاديه 
معرض  در  پستانداران  درصد   25 و  دوزيست  جانوران 

انقراض هستند.

گواهی فوت پدرش درخواست پسر بن الدن از امریکا برای صدور 

گونه های زیستی شده است زمین وارد عصر جدید از انقراض 

رسانه های دولتی چين می گويند پوليس در مرکز 
صدها  حمله  از  پس  را  نفر  سيزده  کشور  اين 
کرده  بازداشت  پوليس  پوسته  يک  به  روستايی 

است.
گفته می شود حمله کنندگان از رسيدگی به پرونده 

مرگ يک زن جوان ناراضی بودند.
رسانه های  گزارش  بر  بنا  و  بی بی سی  از  نقل  به 
دولتی چين، اين زن 28 ساله در اوايل ماه جاری 
و  درگذشته  هون آن  واليت  در  روستايی  در 
مقامات علت مرگ او را مسموميت ناشی از مواد 

آفت کش اعالم کرده اند.
اما خانواده اين زن شوهر او را در مرگش دخيل 

می دانند.
خويشاوندان اين زن که جسدش را به منزل خانواده 
شوهرش بردند شوهر او را سيلی زدند. زمانی که 
مقامات تالش کردند دخالت کنند آنها به ماموران 

هم حمله کردند و برخی را گروگان گرفتند.
صدها تن از روستاييان که ظاهرا از خانواده اين زن 
حمايت می کردند راه ها را بستند و به پوسته پوليس 

حمله کردند.

وستایی به یک مرکز  صدها ر
کردند پولیس در چین حمله 

با  درارتباط  امريکا،  رييس جمهور  اوباما،  بارک 
کشته شدن 9 امريکايی افريقايی تبار به دست يک 
»بالی«  عنوان  به  نژادپرستی  از  پوست  سفيد  جوان 

جامعه ياد کرده است.
ساله  ديالن روف 21  چهارشنبه گذشته، 17 جون، 
مسيحيان  فرقه  به  متعلق  کليسای  يک  در  حاضران 
متديست در شهر چارلستون ايالت کارولينای جنوبی 
را به گلوله بست که در اين حادثه نه نفر کشته شدند.
سان  در  که  اوباما  آقای  بی بی سی،  از  نقل  به 
تيرانداز  »انگيزه  فرانسيسکو صحبت می کرد گفت: 
پرستی بالی جامعه  نژاد  يادآوری می کند که  ما  به 

است که بايد با آن مقابله کرد.«
به  زمينه  اين  در  »ما  افزود:  امريکا  جمهور  رييس 
پيشرفت هايی رسيده ايم، اما بايد هوشيار بود چرا که 

نژادپرستی همچنان ادامه دارد.«
آقای اوباما همچنين خواستار انجام مباحثات تازه ای 
کنگره  از  و  شد  سالح  حمل  مساله  با  درارتباط 

خواست تا افکار عمومی را دنبال کند.
رييس جمهور امريکا تاکيد کرد که ابراز همدردی 
اقدامی دراين  بايد  آنان  نيست،  اين مورد کافی  در 

باره انجام دهند.
حمل  ممنوعيت  بر  مبنی  امريکا  دولت  قبلی  اليحه 
سالح های تهاجمی رای الزم را از سنا بدست نياورد.

در  نفر   9 قتل  به  مظنون  ساله،   21 روف،  ديالن 
جمعه  روز  چارلستون،  شهر  سياهپوستان  کليسای 

برای تفهيم اتهام در دادگاه حضور يافت.
کليسای  در  کشتار  قربانيان  از  شماری  خانواده های 
حضور  با  جنوبی  کارولينای  ايالت  چارلستون  شهر 
در جلسه دادگاه، خطاب به مرد مظنون به تيراندازی 

گفتند که او را می بخشند.

شی  جين پينگ، رييس جمهوری چين بر تعهد خود 
برای کاهش فقر در کشورش تاکيد کرده است.

چين  کمونيست  حزب  نشست  در  که  شی  آقای 
سخن  چين  غربی  جنوب  در  گوييژو  واليت  در 
می گفت، افزود مشکل ترين کار، کاستن از فقر در 

مناطق روستايی است.
چين  رييس جمهوری  سخنان  بی بی سی،  از  نقل  به 
چهار  که  گرفت  صورت  آن  از  پس  هفته  يک 
با خوردن  فقير،  منطقه کوهستانی  در يک  کودک 

سم خودکشی کردند.
مرگ اين کودکان در چين انعکاس يافت و منجر به 

شروع بحث و گفتگو در اين باره شد.
برنامه  سيزدهمين  به  چين  کمونيست  حزب  نشست 
 2020 تا   2016 سال های  برای  چين  ساله  پنج 

اختصاص دارد.
اقتصادی سريع چين طی دو دهه  به رغم رشد  فقر 
شمار  به  چين  دولتمردان  برای  مهمی  معضل  اخير، 

می رود.
چهار کودکی که اخيرا جان خود را از دست دادند، 

بی پناه در اين منطقه فقير چين رها شده بودند.
فقر باعث شده تا والدين فرزندان خود را برای يافتن 

کار ترک کنند.
کودک  ميليون   60 به  نزديک  که  شده  گفته 

بی سرپرست و بی پناه در چين وجود دارند.

اوباما: نژاد پرستی بالی 
جامعه است

تاکید رییس جمهور چین بر 
کشور کاهش فقر در این 
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